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 ش گفتاریپ

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

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

 .دیمناتر میجالب یاز زبان خود آنها بسشان یشه ورز ایگاه اندیوجا، آنان در هامن عرص هایاندیشهبا 

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

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

ی ثبات گذار را پشت رس نهاد و دوره یدوران ب، ستران به بار نشیه انقالب اکاست ای ران و دورهیا

 .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

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

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

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

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

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

نده خواهد یآ یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیناگون و پاز تحوالت گو  یآگاه، ن خاطریبه هم

     ...میشومی ز درآن نگاشتهیم و خود نیسینومی ه ماکاست  یتابکخ یتار م:ینکبود...فراموش ن

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

 .خواهد شد یگرام

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

 . گزارم
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 ت پاوهیت جنایومکمح

رمانشاه ضمن کبا خربنگار ما در  ییرمانشاه در گفتگو که یرسپرست حوزه علم یلیت الله جلیحرضت آ

اه پاوه اظهار داشت: مردم پاوه ضمن گنیاظهار تأسف از تجاوز ساالر جاف و افراد مسلح او به مردم ب

 یه من براکاند نا رشح دا دهین اقدام ناجوامنردانه و حادثه درد بار را عیا ، من یبرا یفرستادن تلگرام

 یح و بین فرد وقیردم تا اکامل آن را قرائت کمنت  یمل ینده آبادان در مجلس شورایمنا« اخالق پور»

 ست رسوا سازد.ز هیل مجلس نکیه در ضمن و کوطن را 

 (10/8/1357)اطالعات 

 

 .اهل تسنن برداران ما هستند

همه  ، ون اهل سنت در مهاباد و سنندجیبعنوان روحان یبا ارسال تلگرام« یروحان»ت الله یحرضت آ

 یعل»ان یخطاب به آقا یت الله روحانیردند.آکدعوت  یگانگیاسالم را به وحدت و  یایون دنیروحان

ه در مورد که مهاباد ینیامام جامعت حس« ییعباس آزرم خو»ه سنندج و ینیحسامام جامعت « یصفدر 

 یگاه مطالب»رده بودند اعالم داشتند: کاستعالم نظر  یت الله روحانید از آیاز جرا یکیدر  یچاپ مطالب

برادران  ، ریسال اخیکگردد.در مبارزات یه موجب سوء تفاهم مکشود ید چاپ میسهواً و عمداً در جرا

 جاد شود.یا ید خللین راه نبایاند و دراردهکضد اسالم مبارزه  یه مبانیعه علیبا برادران ش ینس

 (17/11/1357) اطالعات 
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  .اندت بودهیشه در محرومیرد همک: برادران یت الله طالقانیآ

 .نندکصدر آگاه  ید ما را از رسنوشت موسیبایاسالم یهادولت

دار ید یت الله طالقانیبا حضور آ ینان در در حضور خربنگاران لبنانعه لبیش یاز علام یشب چندیپر

ت یبه عمل آمد حرضت آ ییصدر گفتگوها یران و رسنوشت امام موسیا یردند و درباره نهضت انقالبک

ه کارس عرفات چند شب قبل یه به برادرم کاظهار داشت: هامنگونه  یسخنان یدر آغاز ط یالله طالقان

و  ینیت الله امام خمیآ یش آمد در تحت رهرب یران پیه در اک ین تحولیبودند گفتم ابه منزل ما آمده 

 یخیتحول تار یکوهمند و منشاء کار شیانه بسیاسالم و خاورم یایدن یران برایدر ا یگر رهربان اسالمید

ت و پشت رس گذاشنت اختالفا یو وحدت و همبستگ یار یو هوش یدار یه با بکنیم خواهد بود برشط ایعظ

 یصدا و با وجدانیکدست و  یکن ما مسلامنان دامن زده با یسم در بیونیه استعامر و صهکز یناچ کوچک

م. و ینک یستادگیران رشوع شده در برابر دشمن قهار ایه در اک یبه مثر رساندن نهضت یم برایدار بتوانیب

هاست و گ استقامتز بزر که مر ک یز. لبنانین است و بخصوص لبنان عزیهمه مسلم ین نهضت برایا

ه ک یتاسف و اندوه و ما همه شامبرادران از علام اسالم هیه ماکآزاد. آنچه  ید لبنانیار و عقاکبرخورد اف

ه امام کن است ید ایاشور خودمان آمدهکه از جنوب لبنان از خانه و ک یگر برادرانید و ودینجا هستیا

وحدت مسلامنها در برابر دشمنان  یر لبنان براه دک یها و زحامت و رنجهائوششکصدر با آنهمه  یموس

استغاثه  ، میخواهیم یتعال یز از خدایست شام و ما نین ما نیده است االن بیشکل یو در برابر ارسائ

تقاضا  یاسالم یهاها و ملترا برگرداند و هم از دولت ین گوهر اسالمیت و این شخصیه اکم ینکیم

صدر ما را آگاه  ید تا از رسنوشت امام موسیریه هست متاس بگکای لهیسد از به آنها به هر و ینم باکیم

م قرن خاندان یه از آثار شوم استعامر و استبداد نکران مطرح است یاست در ا یار ینند. مسائل بسک

ه ین ایاالرض.. ا یف ید. اذا سمیفرمایه قرآن مک یها هامنطور یها و دزدیاست. فسادها خراب یپهلو 

ردند. و کهم نسل ما و هم زراعت و اقتصاد ما را نابود  ین طاغوت خاندان پهلو ینا در ابه متام مع

چ ید. ما هیما هست یهاین گرفتاریناظر ا یکد شام از نزدیت دشمنان ما شد و شایاقتصاد ما سبب تقو
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 یسالمرشفت مسائل ایپ یم برایانات دارکآنچه ام یم و در هر فرصتیستیشام ن یهایگاه غافل از گرفتار

ل را مانند برادرش یم تا ارسائیبریار مکل بوجود آمده بیه ارسائیه از ناحک ییهایاز گرفتار یر یو جلوگ

به سئواالت  یت الله طالقانیحرضت آ یان سخرنانیم. در پایوم منائکوب و محکمحمد رضا شاه من

 .پاسخ گفتند یخربنگاران لبنان

 ون لبنانیان و انقالبیرانیا ینظام یار کهم

 ند؟یمنا ینظام یار کران با جوانان مسلامن لبنان همید جوانان مسلامن ایدهیا اجازه میآ-

 .خودش یم در جایدانیه واجب مکم بلیدهینه تنها اجازه م -

 .نندکران جدا یه آن قسمت را از اکنند کیوشش مکردستان کدر  یشود گروهیده میشن-

شه تحت یرد ما همکه را دامن بزنند برادران یمسئله تجزندازند و ینند اختالف بکیوشش مک ینه. بعض -

از نظر  یکیشتند و تحت فشار قرار دادند.بدو جهت کاز آنها را  یااند. عدهت بودهیفشار و در محروم

 یوقت یبودند ول یناراض یز کرنو از دولت مر یها تحت فشار بودند و از اه در رس حدات بودند. آنکنیا

 .ندکیه هم به ذهنشان خطور منیر تجزکنند فک یدگیرسبآنها  یز که دولت مر ک

 ده است؟یصدر رس یدر مورد زنده بودن امام موس یا به شام اخبار یآ-

 .دانمید من منیش از آنچه عموماً اطالع داریب -

 رد؟کند چه خواهد کدا یصدر ادامه پ یه مسئله امام موسیکران در صورتیا یدولت انقالب-

 ینم. حتیکوشش مکشان زنده باشند در استخالصشان یه ایکات ما باشد در صورتانکه در امکآنقدر  -

د یشا شهیشده باشد ا یش آمدیناخواسته پ یاگر خدا ینم ولکه تالش کنم کخود من حارضم مسافرت 

  .ردکشود یمن یار کشده باشند 
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رد. کراد یا یبان عرباسالم به ز  یدرباره نهضت انقالب یلبنان سخان یاز سخرنانان مذهب یکیان یدر پا

 (6/12/1357هانکی)

 

سنندج  ، منتخب مردم یشورا، ردک یو مل یاز تهران با رهربان مذهب یئت اعزامیبر اساس موافقت نامه ه

 ندکمی را اداره

 .انتخابات شد یمامور برگزار  یات پنج نفر یه یک ، ندگان شوراین مناییتع یبرا

 شودمی شهر اداره یتحت نظر شوراها یو ژاندارمر  یشهربانردستان ک یاز شهرها یشور: در برخکر یوز

  نفر است 99امرستان یشته شدگان بر اساس آمار بکتعداد 

 .میخواهمی ه ماکاست  یز یهامن چ یخودمختار ، : از نظر مفهومیت الله طالقانیآ

 .ردستان شدکاستاندار  یونسیم یابراه      

 رهکساعت مذا 24

ه با حضور کرد ک یو مل یره با رهربان مذهبکساعت مذا 24دستان پس از ر کدولت به  یئت اعزامیه

رات اعالم آتش کن مذایجه این نتیافت. اولیدست  یین برگزار شد به توافقهایخ عزالدیت الله شیحرضت آ

 .ان بودیاز نظام ین مردم و گروهیروز جنگ مسلحانه ب5ان دادن به یبس و پا

ان یروز انجام شد و در پایو دولت مهندس بازرگان د ینیامام خم یت اعزامیرات هکن دوره مذایآخر

 .منترش شد یئت اعزامیاز طرف های هیرات اطالعکن مذایا
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 :ن استیه چنین اطالعیمنت ا

 یبسمه تعال

م یو اتخاذ تصم یبررس یبرا ینیامام خم یت الله العضمیآ یقدر انقالب اسالمیرهرب عال یئت اعزامیه

وارد سنندج  1358ن ماه یقه روز چهارشنبه اول فروردیدق 30و  21سنندج ساعت  یر نسبت به حوادث جا

و  یاسیس ی، رسشناس مذهب یهاردستان و چهرهکاعالم  یدرنگ متاس و گفتگو با مردم و علامیشد و ب

ردم م یتها و خواستهایبا رنجها و محروم یین متاسها و گفتگوها عالوه بر آشنایرد. در اکرا آغاز  یاجتامع

 یه منجر به شهادت جمعکز بدست آمده است: حوادث اسف بار سنندج یج نین نتایا ، ردستانکمنطقه 

رده ک یر یغرض آلود از آن بهره گ یه دستهاکشده  یناش یجان و التهابید از هیاز برادران مسلامن گرد

 .است

ه یو مغرضانه درباره تخل اساس یعه بیه با شاکخورد یبه چشم مای توطئه ین حوادث رد پایدر موضوع ا

اوج داده شده است.  یاز مردم در مقابل استاندار  یگروه یمرموز به سو  یرانداز یلو آغاز شده و با تیس

نه یجان درآورده بود زمیافت اسلحه و مهامت به هیدر یه مردم را براک یغاتیات و تبلیکان تحرین میدر ا

ران را با یا یانقالب اسالم یروز یه پک یگر یمغرضان دم سابق و یعوامل رژ یر یدخالت و بهره گ یرا برا

ن آشوب پر خسارت را بوجود آورند و با حمله یند آماده ساخته و توانستند ایبیمنافع خود در تضاد م

 یگر دولت قانونیز دکون و مرایزیو و تلویسنندج و ترصف راد یو پادگان نظام یز ژاندارمر کبه مرا

 یار یانقالب وهوش یبوجود آورند. خوشبختانه رسعت عمل رهرب  یبار عات تاسف یضا یانقالب اسالم

رد مانع توسعه آشوب و تحقق اهداف کاز رهربان  یت جمعیف و آزاده سنندج و حسن نیمردم رش

ردستان کئت با مردم یرات چند روزه هکان مذایه در جرک یار مهمیمغرضان آشوب طلبان شد. مطلب بس

ن همه ینه تأمیدر زم یومت عدل اسالمکان از اهداف و برنامه حآن یم اطالعکنست یبدست آمد ا

ش باعث دلهره و شتاب آنان شده و اگر ین رسنوشت خوییمردم هر منطقه در تع یبرا یاساس یهایآزاد

ضها یم گرفته تبعیتصم یو انسان یفه اسالمیم وظکش و به حیاز پ یانقالب اسالم یه رهرب کدانشتند یم
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ای نهین زمیچن ، ندکن کشه یرا ر یرانیگر برادران ایرد و دکدرمورد برادر  یهلو م ستمگر پیو مظامل رژ

امل به برادران و خواهران کگرفت. ما با رصاحت و صداقت یز قرار منیار مغرضان فتنه انگیدر اخت

 :ندکین مین رشح تضمیرا به ا ییران تحقق آرمانهایا یل اسالمیه انقالب اصکم ینکیردستان اعالم مک

ن قانون حقوق یو در ا ، د بودیم خواهیو سه یکز رشیران شام نیا یب قانون اساسین و تصویدر تدو-1

 .ن خواهد شدیردستان تأمکف یران از جمله مردم رشیهمه مردم ا

در  ینار زبان فارسکدر  یردکامل دارند و زبان ک یآزاد یردکل یاشاعه فرهنگ اص یردستان براکمردم -2

 .افتیعت خواهد ن وسیردنشکمناطق 

چ مقام یگر امور منطقه با اراده و انتخاب مردم اداره خواهد شد و هید یردستان همچون استانهاکدر -3

 .ل نخواهد شدیبه آنان تحم یادار 

منطقه را در راه رفاه خود بدون  یشود تا منابع اقتصادیان داده مکردستان همه گونه امکبه مردم -4

 .رندیار گکچگونه استثامر به یه

در  یر یم گیو تصم یاست عمومیشور حق دخالت در سکردستان همچون مردم رسارس کمردم  یبرا-5

 .گرددیت میض رعایچ گونه تبعیت بدون هکرسنوشت ممل

ردستان را کاز مردم محروم و مستضعف  یاجتامع ی، غ اقتصادیدر یت بیحام یز کمر  یدولت اسالم-6

وشش به عمل کگذشته آنان  یهایان عقب ماندگید و در جرخود قرار خواهد دا یهادر راس برنامه

 .خواهد آورد

وارد  ین خدشه و خللیمرتک یردکخاص  یردستان در استفاده از لباس و انجام سنتهاکمردم  یبه آزاد-7

 .نخواهد آمد

ب از پنج نفر اداره موقت کمر  ید شورائین مقرر گردیمختلف همچن یندگان گروههایره با مناکدر مذا

ن خواسته فوراً مورد قبول قرار گرفت و به مرحله یند عالوه بر اکن ییماده تع 6مور شهر را به مدت ا
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ه باشغال کون یزیل فرودگاه و ستاد ارتش و تلویاز قب ینکد اماین مقرر گردیمد. عالوه بر ااجرا درآ

 ید تا سالحهائیل آوشش بعمکرث کل داده شود و حدایتحو یمختلف درآمده به مسئوالن قانون یگروهها

ر مسئول مسرتد گردد و از هرنوع برخورد نامطلوب با یر بدست گروهها و افراد غیه در حوادث اخک

برادرانه مردم  یم از مهر فراوان و مهامن نواز یدانید درخامته الزم میبعمل آ یر یبرادران ارتش جلوگ

و از عموم برادران  یاسگزار مجدد نظم و آرامش سپ یامنه آنان در برقرار یصم یار کسنندج و هم

با آنها عمالً تعهد  یر و همدردیدگان حوادث اخیب دیبه آس کمکه در کم ینکخواهش یاسالم

و  یم ساقط شده پهلو یوشند تااز نفوذ عوامل رژکامل بک یار یخود را نشان دهند و با هوشیاسالم

 ند.یمنا یر یردستان جلوگکل منطقه یهمگامان آنها درو مسا

 (6/12/1357هانکی)

 

 اعرتاض

رمانشاهان و ک ی، جان غربیآذربا ینده فوق العاده دولت در استانهایل اردالن منایرت اسامعکد  –سنندج 

ت دفاع یجمع یداشت با اعرتاض اعضا یه قصد سخرنانک یبه هنگام ، ردستان در اجتامع مردم سنندجک

ر کز ذ یدر حزب منحله رستاخ یت و یلفعا ، ن شهر مواجه شد. علت اعرتاضیو حقوق برش در ا یاز آزاد

د یو س یحجت االسالم صفدر  ینینده امام خمیمنا یت الله محالتیشد. در اجتامع مردم سنندج حرضت آ

ر کمتذ  یسخرنان یط یت الله محالتیآن آ یشهرستان بانه حضور داشتند و ط یرهرب مذهب ینیجالل حس

  .هر شده استن شیمردم سنندج وارد ا یخواستها یبررس یه براکشد 

ما خواهان »مصاحبه اظهار داشت:  یکشهرستان بانه در  یرهرب مذهب ینین حسید جالل الدیس

 کد مشرت یشور باکدر سطح  یاست خارجیو س یامور اقتصاد ، ه ارتشکنیم ضمن ایهست یخودمختار 

و « باشدیم یتفاهم هست و اختالف نظرها حزب ، رد منطقه در اصولکن رهربان یب»افزود:  یو «. باشد

ستند یار نکخطا  ، طرف بودندیاند و بردهکوشش نکه در انقالب مردم ک یونیروحان»گفت:  ینیحس یآقا
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 ، ونیزیو و تلویدانش آموزان سنندج بعنوان اعرتاض به سانسور در راد یشورا یاند اعضاردهکه قصور کبل

  .الس درس حارض نشدندکرس 

ن شهر یخدمت در سنندج ضمن مراجعه به دفرت اطالعات در ا یپرس منقض یج و آبادانیان ترویسپاه

ار یکه بکه شش ماه است ک یاز آنان گرفته شده در حال یشاورز کسال تعهد خدمت اداره  6ه کگفتند 

 هستند.

 (26/12/1357)اطالعات

 

 ردستانکدر مورد  یاماده 3توافق نامه

از طرف  یاانهیگر بیامروز بار د ، صمه در سنندجمخا کزاده در باره تر  یمفت یه آقایبدنبال انتشار اعالم

افت یه امروز انتشار ک یاهیانیران پخش شد. منت بیا یانقالب اسالم یرد از صداک یو مل یرهربان مذهب

 :ن رشح استیبه ا

 نیبسم الله الرحمن الرح

در مورد « ینین حسید عزالدیس» یو جناب آقا« زاده یاحمد مفت»نجانب ین ایر بیبواسطه تفاوت تعب

تصور وجود اختالف  ی، افراد یهارد با وجود اتفاق در اصل خواستهکملت مسلامن  یهاح خواستهیترش

در منزل  ینیبا حضور چند نفر از رهربان د 57اسفند  27شنبه یکان ملت است. در بعد ازظهر روز یبه ز

ملت به  یو بر مسائل اساسم یردکامام جمعه سقز نظرات خود را مطرح « یمال عبدالله محمد» یآقا

ن هر دو یشود. بنابرایر میثکامضاء شده و ت یاماده 3ن توافقنامه بصورت قطعنامه یم. ایدیتوافق رس

ند. در کمنترش  یگر یه دیاز ما عل یکبنام هر  یاهیچگونه اعالمیحق ندارد ه یسکه کم ینکیاعالم م

ها اعالم از حمله به پادگان یمخاصمه و خود دار  کر بر ت یخود را مبن یرا ، مورد واقعه سنندج به اتفاق

 یومت طاغوتکمسائل روز و محو آثار ح ی، اسیحل مسائل س یط تالش ما براین رشایرا در ایم زیداریم
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ن یم. بنابرایشناسیران میا یاسالم یان ملت و جمهور یز را مردود و به زیآماست و اقدامات خشونت

 یه مسأله فعلکنند کن یار کبرادران از اطراف پادگان سنندج دور بشوند و ه همه کم ینکید مکیقطعاً تأ

 .دیدر آ یادهیچیما بصورت پ

امام جمعه  -یعبدالله محمد-زاده  یاحمد مفت-امام جمعه مهاباد  ینین حسید عزالدینندگان:سکامضا 

 1357اسفند 27.سقز یعیو محمد رب  یعبدالرحمن طاهر -سقز 

 (28/12/1357)اطالعات

 

 ینیموقت انقالب سنندج از امام خم یاستمداد شورا

رونوشت جناب مهندس  -رانیا یقدر انقالب اسالمیرهرب عال ینیامام خم یت الله العظمیحرضت آ

شب یروز و دیانات دیح جری. با درود و سالم در توضیر قرنکمسار رسلشیر رونوشت تیبازرگان نخست وز

ن قرار یان از ایل شده است. جریمسلحانه به مردم تحم یر یدرگن یه اکرساند می شهر سنندج باستحظار

 یان صفدر یاست آقایتحت ر 2و  1شامره یانقالب اسالم یهاتهیمکن یم فشنگ بیه بر رس تقسکاست 

 یسالح از طرف افراد آقا یشده و چند عابر ب یر یه منجر به درگکش آمد یپ ییزاده اختالفها یو مفت

 یتبکن شورا طبق دعوت یاند. ادندهیاند و دو نفر بشهادت رسقرار گرفتهمورد اصابت گلوله  یصفدر 

ده و منظور از یل گردکیه اصل نسخه آن موجود است. تشک 28ر کفرمانده لش ی، جناب رسهنگ صفر 

بوده است و آنچه در  یو سوءاستفاده عوامل ضد انقالب ینظم یاز عمق و گسرتش ب یر یآن فقط جلوگ

اسلحه خود را به مردم داد تا از شهر و  یوقت یه پادگان ژاندارمر کن بود یست اپادگان موجب تاسف ا

دفاع  ، اندشدهمسلح  یفرار  یهاق افرسان و ژنرالیه در منطقه از طرکمحله در برابر عوامل ضد انقالب 

ل یرا تحو ه مردم اسلحهکن اثناء یدر ا ، رار نشودکروز تیگر واقعه تاسف بار دیه دکنند ک یار کا ینند و ک

ه فرمانده کن بود ید شدند. ایشه یاقرار گرفتند و عده یرانداز یر مورد تکاز طرف پادگان لش ، گرفتندیم

ا ماجراجو در پادگان مزاحم مردم یه عوامل نا آگاه کد و رشط نفوذ تا بلیم بدون قیشنهاد تسلیر پکلش
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، شتندکابان یدفاع را در خیمردم ب یلیچ دلیه بدون هکهستند  یسانکنباشندو در واقع ضد انقالب آن 

ند.لذا یمنای میستادگیا یضد انقالب یهاه بخاطر پاسداران از انقالب در برابر توطئهک یونینه انقالب

از  یمردم سنندج و جوانان مبارزش تنها پاسدار  یت اصلیه نکم یدهینان میله به آن جناب اطمینوسیبد

 یران وفادار بوده و رهرب یسنندج باالخص به اصول انقالب ا یالو اه یلکرد بطور کانقالب است و مردم 

ه دستور کن است یما ا یاند. لذا استدعاردهکمهندس بازرگان را قبول  یر یو نخست وز ینیامام خم

 -ند. با احرتامیرا فراهم ننام یشتار اهالکن موجبات یش از ایر بکن و فرماندهان لشیند مسئولیفرما

 28/12/57سنندجموقت انقالب  یشورا

 (29/12/1357هانکی)

 

  زاده یبه مال احمد مفت« یمرعش» یت الله العظمیتلگرام آ

به سنندج  یتلگرام ، ردستانکر یع اخیدر باره وقا« ینجف ین مرعشید شهاب الدیس»ت الله یحرضت آ

 :ر استیه منت آن برشح زکاند فرستاده« زاده یمال احمد مفت» یآقا یبرا

 .قهیدت توفیزاده ز یمال احمد مفت یآقا ، ذخر االسالم ، تطابجناب مس-سنندج 

از برادران مسلامن آن  یاه منجر به قتل و رضب عدهکر شهرستان سنندج یاز حادثه اخ ، اتیبعد از تح

ع و مبوقع رهربان یو اقدامات رس یار یله از هوشینوسیداً متأثر و متأسف هستم. بدیشد ، دیار گردید

حاصل است.  یامل سپاسگزار کن غائله یار خصوصاً در فرو نشاندن اکموماً و شخص رس ردستان عک یمذهب

نقاط  یعوامل ناشناخته دربعض یکگاه به تحر ین حوادثید چنیه اطالع دارکاست هامنطور  یهیبد

ن را یدشمنان اسالم و مسلم یرد. از خداوند متعال دفع رش اجانب و نابودیگیت صورت مکممل

   یالنجف یاملرعش ینین الحسیشهاب الد 1399 یع الثانیرب 20ر ختام. یخ ، المم. والسیخواهان

 (29/12/1357)اطالعات
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 .وم شدکحمله به پادگانها مح

ن ید عزالدیو س یمحمد محمد یعیمحمد رب یزاده عبدالرحمن طاهر  یاحمد مفت یه از سو ین اطالعیا

 :افتین رشح انتشار یردستان با اک یرهربان مذهب ینیحس

امام جمعه سقز نظارت  یمال عبدالله محمد یه ما در منزل جناب آقاکم یرسانیله به اطالع مینوسیبد

ن توافق نامه به صورت اساسنامه یه اکم یدیملت به توافق رس یم و بر مسائل اساسیردکخود را مطرح 

چگونه یحق ندارد ه یسکه کم ینکین هر دو اعالم میگردد. بنابرایر میثکامضاء شده و ت یاسه ماده

 .ندکمنترش  یگر یه دیبنام ما علای هیاطالع

خاصم و ک کبر تر  یخود را مبن یان دارد باالتفاق راینون در سنندج جرکه هم اکای در مورد واقعه

مسائل روز و  یاسیحل س یط تالش ما براین رشایرا در ایم زیداریاز حمله به پادگانها اعالم م یخوددار 

 یاسالم یان ملت و جمهور یز را مردود و به زیاست و اقدامات خشونت آم یغوتومت طاکوآثار ح

نند کن یار که همه برادران از اطراف پادگان سنندج دور شوند و کم ینیکد مکین قطعاً تایم بنابرایدانیم

 -یعبدالرحمن طاهر  -زاده یاحمد مفت 25/12/1357د سقز یده درآیچیمشابه صورت پ یه مسئله فعلک

 .امام جمعه مهاباد ینین حسید عزالدیس -امام جمعه سقز یمال عبدالله احمد -یعیربمحمد 

 هیمنت اعالم

ر یرمانشاه و ساکه نقده بانه یان اشنوکمهاباد سنندج بو  یشهرستانها یندگان مذهبیبا حضور منا یاجلسه

ردستان کمختلف  یبرنامه تالش قرشها یرامون هامهنگیل شد و پکیران در سقز تشیردستان اک یشهرها

 .ر اعالم شدیدر سه ماده به رشح ز یاهید و اعالمیران تبادل نظر گردیا

  ت داشته باشندکع رش ید دانشمندان اهل تسنن و تشیبا ین قانون اساسیو تدو یسیش نویار پکدر -1

وق حق یدارا یاسالم یران در جمهور یه همه ملت اکح شود ید ترصیران بایا ین قانون اساسیدر تدو-2

 (یاقتصاد-یاجتامع-یفرهنگ-یاسیس-یباشند. )مل یمتشاو 
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ن ییتع ینیره با امام خمکمذا یرد براکندگان خلق یبه عنوان منا ین بردن فاصله طبقات قرار گروهیاز ب-3

 شوند

 (29/12/1357هانکی)

 

 ان نربدها در سنندجیپا یتالش برا

و مجروح شدن دهها نفر شد امروز نسبتاً  شتهکه منجر به کد یشد یر یساعت درگ 24شهر سنندج بعد از 

ن آتش یزاده برقرار شد ا یو احمد مفت ینین حسیخ عزالدیشنهاد شیآرام است و آتش بس متزلزل به پ

نفر از  22 یروز اسامین حال دیسته شد. در همکان و افراد مسلح شیاز نظام یله جمعیبس چندبار وس

شود تعداد یآنان مسرتد شد.گفته م یهابه خانوادهشته حوادث سنندج اعالم شد و جسد شهدا ک 27

د در اطراف یشد یرانداز یبه علت ت یول ، ش از تعداد اعالم شده استیشته شدگان حوادث سنندج بک

 یحت هامغازه هبسته بود و هم هامغازه هیلکروز یست دین نکرون آوردن اجساد ممیان بکپادگان ام

 یلهایان بود و آمبوالنسها و اتومبید در سنندج در جریروز نربد شدید ز بسته ماند. در رسارسیها نیینانوا

روز صبح و بعدازظهر چند فروند یرساندند. دمی امرستانهایها را به بشتهکها و یامداد بدون وقفه زخم

ن حوادث چند نفر مجروح یردند. در اک یر انداز یوپرت آسامن شهر به پرواز درآمدند و چند بار تک یهل

 یلیم 81 یاندازهاخمپاره یخت همزمان صدایساختامنها فرو ر یهاشهیش ییورش هواین یدر ا شدند.

نفر به  یک یبنام نامدار  یها به منزل شخصاز خمپاره یکید و در اثر اصابت یدر شهر به گوش رس یمرت 

روز یظهر دبعداز  7گر مجروح شدند. ساعت یشته و دو نفر دکارمند آموزش و پرورش ک ینام نارص نامدار 

رد و ارتش کوساطت به سنندج آمده بود از رزمندگان  یه براکامام جمعه مهاباد  ینین حسیخ عزالدیش

 .نندکت یخواست آتش بس را رعا
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 مینکیوم مکما مح

رد و کون اشاره یزیو و تلویرد در رادکون یروحان هایاعالمیهف یبه تحر ینین حسیخ عزالدیت الله شیآ

شهر به جز  یکبوده و متام مردم  یاماًل انقالبی، که علمکست بلین ینها ضد انقالبار مردم نه تکگفت: 

ن عمل مردم سنندج را یگفت ما ا یت دارند و کآنها آتش گشودند در آن رش  یه بر رو ک ییهایضد انقالب

نند. کطع نربد را ق یز یان دادن به خونریپا یه براکایم و ارتش خواسته یم و تنها از اهالیاردهکوم نکمح

سوء تفاهم از جانب  یکارتش و مردم بر اثر  یر یدرگ« دییگویم یچرا به مردم ضد انقالب»گفت:  یو 

د یاول مردم را به گلوله بسته است. رسپرست جد یسکق شود چه ید تحقیان صورت گرفته و باینظام

ن یو ضمن اعالم ا ردستان برحذر داشتکبه  یشکر کرا از لش یر قرنکروز رسلشیردستان دک یاستاندار 

 یاست آنها را حجت االسالم مفتیه رکته انقالب یمکن دو یمطلب گفت: واقعه سنندج بر اثر اختالف ب

رد: کاضافه  یجیلکندارد.  یبا اقدامات ضد انقالب یبه عهده دارند بوجود آمد و ارتباط یزاده و صفدر 

د. او یز نامین یعه و سنید آن را اختالف شیبوده و نبا یته انقالب اسالمیمکن مسئوالن دو ین اختالف بیا

ن یخ عزالدیام شیشود. با بخش پینان داده ام اوضاع آرام میس ستاد ارتش اطمیرد: من به رئکاضافه 

ن یپادگان رفته و از طرف هاز مردم به خط محارص  ییهامخاصمه گروه کر بر تر یزاده دا یو مفت ینیحس

هنوز  یاند ولنندگان به شهر برگشتهکاز محارصه  یی. گرچه گروههانندکه آتش بس را اعالم کاند خواسته

ها مرتب نکشب نورافیدهند. دیگر ادامه میدیک یبه سو  یرانداز یرد به تکاز رزمندگان  یان و بعضینظام

 شهر یدر فضا 50ربیالک یهاد رگبار مسلسلیشد یهایراندازیت یان صدایشد و در میبه هواپرتاپ م

م کنون دست کت شود. تایامالً رعاکرود آتش بس می دینون شهر نسبتاً آرام است و امکد. هم ایچیپمی

ن حال ینفر از آنها روشن شده است. در هم 22ت یه هوکل شده یسنندج تحو یامرستانهایجسد به ب 27

ان کما یول انددهششته کا در داخل پادگان یردها و نظامکن نفر از یه چندکردند کرد فاش ک یاسیمنابع س

رد و ارتش آتش بس برقرار ک یو مذهب یاسین منابع سیشب بیرون پادگان وجود ندارد.دیآوردن آنها به ب

ه آتش کرد کان را متهم یموقتانقالب نظام ین آتش بس نقض شده است شوراینون چند بار اکتا یشد ول

 یافتاده و گروه یتگان دو دسین نظامیه در داخل پادگان بکروز اعالم شد یاند. دردهکبس را نقض 
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مخالف و  یگروهها یر یشود تلفات درگینند. گفته مک یکهموطنان خود شل یبر رو  اندشدهحارض ن

اند ردهکسنندج مراجعه  یامرستانهایرخوردگان به بینفر از ت 250نون کن بوده است. تایموافق مقابله سنگ

خ یروز مردم شنندج از شی. داندشدهزام نفر به تهران اع 3رمانشاه و کنفر از آنها به  30ش از یه بک

پادگان و  ینجات جان افراد محل یردند براکزاده تقاضا  یو مال احمد مفت ینین حسیعزالد

روز یع به عمل آورند.دیاقدام رس اندشدهان بازداشت یشود از طرف نظامیه گفته مکشان یهاخانواده

شهر  یو درمان یانات بهداشتکاد آنها امیداد زبه علت تع یان شتافتند ولیزخم یار یمردم سنندج به 

جان با آذوقه یردستان و آذرباکرمانشاه و کمختلف  یاز مردم شهرها یین جهت گروههایافو ندارد.بهمکت

 یشتار اهالکردستان مردم به ک یروز در متام شهرهایرسم و دارو عازم سنندج شدند.د یی، و مواد غذا

 یانقالب اسالم یهاتهیمکن مسئوالن یوان اعالم شد اختالفات بیرردندو در سقز و مکسنندج اعرتاض 

در اطراف پادگان  یاز اهال یر یثکوان گروه یروز در مریفتد.دیه ارتش به جان مردم بکد باعث شود ینبا

ردند: هر نوع کردستان اعالم کمختلف  یر نظر گرفتند.مردم شهرهایان را زیت نظامکگرد آمدند و حر 

گر ید یسنندج را در شهرها ین است تراژدکدهد و ممیبه حادثه م یعیبعد وس ینظام نقل و انتقاالت

ن یشب برق سنندج چندیرمانشاه قطع شدو از دکس و تلگراف سنندج با کو تل یند. ارتباط تلفنکرار کت

 ساعت قطع بوده است.

 (29/12/1357هانکی)
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 سنندج چگونه آغاز شد؟ یماجرا

زاده رهرب  یخ احمد مفتیر نظر شیه زک یته انقالب اسالمیمکه افراد کع شد واقعه سنندج از آنجا رشو 

 یمبود مهامت و فشنگ روبرو شده وبراکشبانه با  یو نگهبان یپاسدار  یشود برایسنندج اداره م یمذهب

ته انقالب در شهر بوجود آورده است مراجعه یمک یکه او هم ک یافت فشنگ به حجت االسالم صفدر یدر

از آنجا خارج  ین درخواست موافقت نشد و افراد پاسدار با ناراحتیبا ا یردند.ولکمهامت  یو تقاضا

 یته انقالب اسالمیمکدر بازار به  یشرت یگامردن نگاهبانان ب یان سنندج برایان بازارین جریشدند در هم

مال آنها به حفظ جان و  یخواستند برا یردند و از حجت االسالم صفدر کمراجعه  یمستقر در استاندار 

ان یبه م یصفدر  ید.آقایایش نیپ یالکو حفاظت شهر اش یب اثر داده شود. تا در نگهبانیخواستشان ترت

از افراد به نام شاطر محمد رحامن پور به  یکیاو با اعرتاض مردم روبرو شد و  یهاگفته یمردم رفت ول

 یزاده تلفن یمفت یته اسالمیمکافراد شته و دو نفر مجروح شدند. کنفر  یکه کرد ک یرانداز یمردم ت یرو 

ن حال یشدند. اما در هم یشرت در استاندار یب یر یردند و بالفاصله مانع درگکگر استمداد ید یاز گروهها

 یکن حادثه تحریه بر اثر اکبرآمدند.مردم  یو  یر یردند و در صدد دستگکمردم با شاطر محمد مجادله 

ردند. در پادگان به مردم جواب رد ک کمک یر تقاضاکه لشپادگان شده و از فرماند یشده بودند راه

ن ید ارتش باشد. مردم به اید باصالح دیه دادن اسلحه ومهامت به مردم باکداده و به انان گفته شد 

 یهااسلحه یبدون هر نوع برخورد یرفتند در ژاندارمر  یردندو به پادگان ژاندارمر کمسئله اعرتاض 

با ای ز جلسهیخشونت آم یاز برخوردها یر یبه منظور جلوگ یگ صفر ل مردم شد. رسهنیتحو یاضاف

 ینده گان واحدهایب داده واز منایمختلف ترت یو انقالب و گروهها یت دفاع از آزادینده جمعیحضور منا

فرماندهان واحدها برخالف سلسله  یول ، ندک یار کموقت انقالب هم یه با شوراکمختلف درخواست شد 

 ش آمدیسنندج پ یردند و ماجراک یر خوددار کفرمانده لش مراتب از دستورات

 (29/12/1357هانکی)
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 ینیامام خم یات اعزامیه

 ید جوادیحاج س  ی، رت بهشتکان د یو آقا یت الله طالقانیب از حرضت آکمر  ینیامام خم یات اعزامیه

به مساله  یدگیوارد سنندج شدند و رس یرفسنجان یو هاشم  ، صدر یابوالحسن بن  ، شور(کر ی)وز

 ردند.کردستان را آغاز ک

 (6/1/1358)اطالعات

 

  ته موقت اداره شهر سنندجیمکه ین اعالمیاول

 :ردکر اعالم یه خود را برشح زین اعالمیته موقت اداره شهر سنندج اولیمکسنندج ـ 

ه یلک یمندو با توجه به عالقه  یطالقان یت الله العظمیحرضت آ ییبر اثر ارشاد و راهنام-یبسمه تعال

ردن راه حل کدا ینه پیانقالب در سنندج در زم یاتیو ستاد عمل یاسیس یندگان گروهها و سازمانهایمنا

است در جلسه  یات ادامه زندگیه از رضورکت یالت اداره شهر سنندج و حفظ امنکمش یبرا یفور 

و  یطالقان یالعظمت الله یدر محرض حرضت آ 1358ن ماه سال یشنبه پنجم فروردیکخ یله در تارکمتش

شور کر یوز ید جوادیان صدر حاج سیجنابان آقا یرفسنجان یو هاشم یرت بهشتکات محرتم د یبا حضور آ

 یاسالم یاتیموقت انقالب در سنندج و ستاد عمل یشورا یندگیر مناینندگان زکامضاء  یونسیصدر و  ینی

  .مورد توافق واقع شد یسنندج موارد

 یاتیستاد عمل یمنتخب یموقت انقالب و دو نفر  یه دو نفر آنها منتخب شوراکنفر  5ب از کته مر یمکـ  1

ردستان که فعال در ک ییردهاکن یاز ب یطالقان یت الله العظمینفر منتخب حرضت آ یکو  یانقالب اسالم

  .گرددمی لکیته موقت اداره شهر سنندج تشیمکاقامت ندارند بعنوان 

  .شودیالبدل انتخاب م ینفر عل یک یز هر طرف منتخبا یاصل یاز اعضا یکهر یتبرصه ـ برا
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ت حفظ نظم را در رسارس شهر عهده دار خواهد یته موقت اداره شهر سنندج بالفاصله مسئولیمک – 2

موقت شهر  یباشد و انجام انتخابات شورامی از وقوع هر گونه حادثه در شهر یر ید و مسئول جلوگیگرد

  .گرددمی سنندج را عهده دار

ن و موسسات کیاکشهر و باز شدن ادارات و د  یته موقت اداره شهر موجبات اعاده وضع عادیمک – 3

  .ردکرا فراهم خواهد  یعموم

ت آراء قابل یرثکحارضان ثبت شود و ا ید در صورت مجلس هم به امضایته موقت بایمکامت یـ تصم 4

  .باشدمی اعتبار

منحل اعالم  یانقالب اسالم یاتیوقت انقالب و ستاد عملم یته موقت اداره شهر شورایمکل کیـ با تش 5

  .چگونه مداخله در اداره امور شهر را ندارندیشود و حق هیم

 گر.ید یوسف اردالن و چند امضای  ، زاده یاحمد مفت  ، بانه یونسیم یابراه  ی، د جوادیصدر حاج س

 (6/1/1358)اطالعات

 

 .د مردم باشندید مورد تائیفرماندهان ارتش با ردستان:کبه مردم  یطالقان اللهآیتام یپ

ام ین( با هواپیفرورد5روز )یبامداد د 12ردستان ساعت کبه  یات اعزامیهان: هکیخربنگار  –سنندج 

ون به یزیاز تلو یامیشب پیپر ، سنندج کش از تر یپ یطالقان اللهآیترد. ک کسنندج را به قصد تهران تر 

ن یدر ا ین است: متأسفانه شعلهایآن چن یدهیه برگزکن فرستاد ردستاکز سنندج خطاب به مردم کمر 

رد به کبرادران و خواهران  یار یبه حمدالله با  یم ولیه ما نگران توسعه آن بودکشهر برافروخته شد 

با ید. شام برادران و خواهران با وحدت و همگامیایش نیل پین مسایگر از ایم دیدواریم. امیدیتفاهم رس

د. یروز شدید و بحمدالله پیردکت کن نهضت بزرگ رش یران هستند در ایه در رسحدات اک یگر برادرانید

ستند یه منافعشان به خطر افتاده دست بردار نکدشمنان ما  ی، روز یرد بعد از پکاضافه  یطالقان اللهآیت
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ن مرحله یتا ا ینیخم اللهآیتت و بخصوص یروحان ین انقالب به رهرب یس هستم. این دسایو من نگران ا

 اللهآیتد. ین هستین رسزمینده مردم این انقالب و مسوول نسل آینون شام مسوول ادامه اکش رفته و ایپ

ند کین ملت را سالهاست ملس میا یه دردهاکبرادر و پدر دردمند  یکردند: من مانند کاضافه  یطالقان

رد که همه ملت کدوارم یردهام و امکرد را سالهاست ملس کملت محروم  یبخصوص دردها و رنجها

ن هدف ین منظور و ایبتوانند ا یار یان آنها هستم با وحدت نظر و هوشینون در مکه من اکبخصوص 

نند. ک یات خود را خنثیکخود را حفظ و تحر یه همبستگکخواهم ینند. من از شام مکمشخص را حفظ 

تها یمردم محروم ههم یبانیپشت د بایوشکد و بین برسین و مستضعفیمحروم ، خواهم به ضعفایاز شام م

نند و آنچه را کها مشخص ها را در خواستتیردها خواست اولوکاز  یطالقان اللهآیتد. ین بربیرا از ب

پدر  یکگفت: من بعنوان  یطالقان اللهآیتنند. کانات دولت است تقاضا کد و در امیآیه از دولت بر مک

ن تقاضاها را از شام دارم. یندارم ا یت خاصیا جمعیه به گرو  یشه نظر یه همکو دردمند شام  یروحان

ه محول شده است ک یفیل شود و وظاکین شهر تشیدر ا یموقت ید شورایه باکم یدیجه رسین نتیما به ا

شهر سنندج  ینند و شوراکن ییندگان خود را تعینده مردم آزادانه منایانجام دهند. انتظار دارم در آ

از  یاه عدهکن بود یش آورد ایپ یلکن جا مشیه در اک یگر ید یران. مسالهیرسارس ا یباشد برا یمنونها

ش آمد. در هر حال ما ین ارتش و مردم پیه بک یسوءتفاهامت یها بودند. رو رد گروگان ارتشکبرادران 

ها و ین ارتشید بیآمی شیه پک یه سوءتفاهامتکدوارم یخود برگردند. ام یهام آنها به خانهیردک یسع

ر که و هامن طرز تفیاند و هامن روحمانده یم باقیه از رژکاز ارتش  ین عواملیحل شود. همچن مردم

د یبا ، اندشدها دچار لغزش و اشتباه یپندارند یرب در آنها هست و خود را جدا از مردم مکو غرور و ت

 یحینصا ، نشستمره کبه مذا یگفتند من با افرسان و درجهداران مدت یطالقان اللهآیته بشوند. یتصف

د مردم هر منطقه یید مورد تایردم و آنها را متوجه رفتارشان منودم فرماندهان ارتش باکد به آنها یبایه مک

 یدگین دارم رسیقیتهران بدهند.  یز ستاد فرماندهکدارند به مر  یتیاکباشند. مردم هم اگر گله و ش

سپس از  یطالقان اللهآیتنند. کارتش نگاه ن د سابق بهیخواهم با دیردستان مکخواهد شد من از مردم 

 یو خارج یران داخلینند تا فرصت عمل به خرده گکت که در رفراندوم رش کردستان خواستند کمردم 
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خود  یمردم آزادند آرا یدهد ولیم یرأ  یاسالم یگفتند او خود به جمهور  یطالقان اللهآیتداده نشود. 

 .خواهند بدهندیه مک یومتکرا به هر ح

 (6/1/1358هانکی)

 

 یت الله طالقانیآ یسخرنان

 یرمانشاه در موردلزوم خود مختار ک یردهاکنده یمنا یعیرب یسنندج ابتدا آقا یهزار نفر 10در اجتامع 

ان اجتامع یدر م یت الله طالقانیرد و سپس حرضت آک یران آباد و آزاد سخرنانیردستان در چارچوب اک

ردمان آشنا بودم و با کر یشت: من سالها در زندان با برادران هم زنجنندگان اظهار داکپر شور تظاهر 

 کع دردنایجاد وقایه باعث اک ید عللیدارم.  ما با ییت شام بدست عوامل استبدادآشنایو محروم یوبکرس 

  .مینکشف که عموم مردم را متأثر ساخت کسنندج را 

 یصفدر  ی)آقا 000 یصفدر   ی، صفدر   ، است ین عامل صفدر یاد زدند )ایصدا فریکنجا مردم یدر ا

بوده  یع عمدین وقایا  ، دندیپرس یت الله طالقانیقم در سنندج است( آ یته انقالب اسالمیمکنده یمنا

 ؟ یا اشتباهی

  .بوده یاد زدند: عمدیو مردم فر

ه از ت حق طلبانکه هرگاه حر کران هستند یرجامعه ایکاز پ یرد عضو کافزودند: مردم  یت الله طالقانیآ

قرآن   ، ردستان گفتندک یشان در مورد خودمختار یبر آن نهادند.  ا یه طلبیآنان رسزد بر چسب تجز

خلق  یاساس یرده است.  خواستهاکامت مردم را عنوان یار بر رس نوشت و تصمیش  اختیقرن پ 14د یمج

در  یاقتصاد یاتهیفرهنگ و رسنوشت و رفع محروم  ، در زبان یرد اصوال دو قسمت است: خودمختار ک

نند.  در ک یر یردند تا از هجوم مردم به پادگان جلوگک ییهوا یرانداز یرسبازان رشوع به ت  ، ن موقعیا

امرستان شهدا یمردم ب کمکدرنگ به یه بکل ما مجروح شدند یاتومب یمرت  20ن ماجرا دو نفر در فاصله یا
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زر از آن محل یم و ناگیقرار گرفت کیو کن موقع از پشت مورد حمله اشخاص مشیافتند.  در همیانتقال 

امرستان یم  در بینک ین را بررسیم تا وضع مجروحیامرستان رساندیم.  ما سپس خود را به بیدور شد

م هنگام فرار از روبروهدف یه متوجه شدکه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند ک یسانکضمن تناس با 

  ، دامن زدن به حوادث یبرا یر مسئولیو غ کو کافراد مشه کن بود یه نشانه اکگلوله قرار گرفتهاند 

  .ار بوده اندکدست اندر 

  .ن حوادث را ببار آورده استیاشتباه پشت اشتباه  بود است و ا  ، ه بنا به اظهار مردم سنندجیاصل قض

 ه مردم فشنگکن یها و اتهیمکن یلوها مطرح شد و بدنبال آن اختالف بیشدن س یعه خالیابتدا شا

مردم از  یکشود و بدنبال آن تحریع میردهاند شاک یل فشنگ خوددار یها از تحوتهیمکخواستند و می

نند کمی ن گروهها اقرار به اشتباه خودیگردد.  البته امی حمله به پادگان آغاز یچپ برا یطرف گروهها

  است ؟ یافکاست  ه باعث بروز حوادث ناگوار و فاجعه سنندج شدهکن اقرار به اشتباه یا ایآ یول

 یه مؤظف به برگزار کل داده اند کیتش ییه شوراکن است یه بعنوان راه حل مطرح شده اکای نساله

الت شهر کنوان مشمی  ، ندگان مردمین مناییخواهند بود و با تع یکنده نزدیمردم در آ یانتخابات واقع

ن انتخابات یدوارند ایان خود گفتند امز در سخنین یت الله طالقانیه آکنند و هامنگونه کو محل را حل 

 ر شهرها و مناطق باشد. یسا یبراای منونه

 (6/1/1358)اطالعات

 

 ردستانکاجتامع بزرگ مردم   

ان سنندج در یردستان بدعوت جامعه بازارکاز مردم  یروز اجتامع بزرگیم بعدازظهر دیو ن 3ساعت 

در گسرتش امر صلح برپا  یت الله طالقانیرضت آاز زحامت ح ین شهر مبنظور قدردانیا« یآزاد»دان یم

   .شد
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 یعیردستان از جمله ربکندگان مردم یابتدا چند تن از منا  ، ر بارش باران برگزار شدیه زکن اجتامع یدر ا

   .ردندک یرمانشاه سخرنانک یردهاکنده یمنا

زاده  یش از عالمه مفتیارد و ضمن ستکر کتش یت الله طالقانیخاصه آ یات اعزامیاز اقدامات ه یعیرب

   .منود یبانیپشت یاسالم یاز جمهور   ، مردم سنندج یاسیو س ینده مذهبیمنا

وست و ینندگان پکبه اجتامع   ، ز مردمیان ابراز احساسات شوانگیدر م یت الله طالقانیسپس حرضت آ

   .ردکد یردستان متجکاز مردم  یسخنان یط

 موقت انقالب یشورا

ن شورا یل شد.  اکین شهر تشیموقت انقالب در ا یشورا  ، ه در سنندج صورت گرفتک یراتکبدنبال مذا

 یاعضا یم گرفت برایرد و تصمکر کسنندج ذ  یمقر خود را شهربانای هیاعالم یط  ، لکیبه محض تش

ن شورا از مردم خواست از خلع سالح یند.  اکارت مخصوص صادر کوابسته به شورا  یته نظامیمکمسلح 

مستقر  یته نظامیمکان را به یجر  ، و مسلح کو کزند و در صورت مشاهده افراد مشیگران بپرهیردن دک

  .اطالع دهند یدر شهربان

ع سنندج یبدنبال وقا ، ن شهریسنندج و امدادگران داوطلب ا یهاامرستانینان بکار کپرستاران و  ، انکپزش

به  یرسان کمکن امر را در جهت یمسئولاز مقامات و  یبعض یالرتاشکردند و اشکصادر ای قطعنامه

 رد را رد منودند.کن یمبارز یت ضد انقالبیردند و ماهکح یوم و تقبکمح  ، ن سنندجیمجروح

 (6/1/1358)اطالعات
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 .ستندیغارتگران دست بردار ن ردستان:کبه مردم  یت الله طالقانیام آیپ

ردستان کخطاب به مردم  یامیپ ، ندجدر مدت اقامت خود در سن یت الله طالقانیسنندج ـ حرضت آ

  :ر استیه منت آن برشح زکفرستادند 

 !خواهران، برادران

ه عوامل کم یشه نگران بودیهم ید زندگیو رسفصل جد یخین انقالب بزرگ و تاریدر ا ، رانیهمه ملت ا

نگران  شهیبخصوص هم ، د آورندیپد یر یو درگ یدشمن ، ف ما اختالفیان ملت رشیان ما و در میدر م

ن منطقه و یدر ا یشعلها ، م.  متاسفانهیف بودیران رشیارآمد اکو  یقو  ین بازو ین منطقه خاص و ایا

 ، میران بودیه همه اکبل ، ن شعله در همه منطقهیه ما نگران توده اکدر شهر سنندج برافروخته شد 

  ، ن سنندجکهران سان برادران و خوایان ایت و صداقت در میبحمدالله با حسن تفاهم و با حسن ن

 یار یه با هوشکدوارم یم و امیردکملس  یکگر را از نزدیل دیشامدها و مسایعلل پ  ، هایل و گرفتاریمسا

گر در رشف یها دشامدین پیچن ، ردکو همه برادران و خواهران   ، ران مایهمه ملت ا یو آگاه یدار یو ب

 .وقوع نباشد

گر برادران یبا د ی، ادیو هم فر یر کهمف ی، همقدم ی، امبا وحدت و همگ ، خواهران ، شام برادران

گر یه در رسحدات و نقاط دک یو بلوچستان یستانیمن و برادران سکعرب و برادران تر  ک، تر  ، فارس

ران در یم این انقالب عظیت مردانه و آگاهانه منوده و بحمداله اکن نهضت بزرگ رش یران هستند در ایا

ران ین رسعت متوجه ایا را به اید و همه توجه دنیروزمند گردیرسافراز و پ  ی، سنت بت طاغوتکمرحله ش

انقالب  یروز یه دولت پس از مرحله پکم ید.  ما انتظار داشتیرد و دشمنان ما را مات و مبهوت گردانک

 میدانمی ها مبرحله اجرا در آورند ویرانیبعد از آنهمه و یرا فقط در مرحله بازساز  یگانگین وحدت و یا

ما تسلط داشتند دست بردار  یهاه به منافع و استعدادکدشمنان ما و غارتگران  ی، روز ین پیه بعد از اک

ن یشه وضع ایس بوده و همیشه نگران دسایما هم ، ن جهتیستند و از پا نخواهند نشست. از این

   .و حفظ وحدت شامست یدار یو ب یار یردن آنها وابسته به هوشک یها و خنثینگران
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 ردکملت  یهادرد

نون شام مسئول ادامه انقالب و از رسفصل تازه کران بود و ایو ملت ا ینیامام خم یبرهرب  ، ن انقالبیا

 یه دردهاکپدر دردمند  یکبرادر و  یکن جهت مانند ید.  از ایباشمی ندهینده و نسل آیو مسئول آ  ، آن

تها یشتارها و محرومک  ، اتهامات  ، ردک ن ملتیا یبخصوص دردها  ، نمیکه سالهاست ملس مکن ملت را یا

د و مراقب دشمنان انقالب بوده و یخود را نگه دار  ، وحدت  ی، ه همبستگکخواهم می را من از شام

د.  من یان برداریها را از مفاصله  ، دین برسین و مستضعفیمحروم  ، به ضعفا  ، منوده یات را خنثیکتحر

 یبانیه با پشتکد یوشکد و بینامن را خرم و رسسبز نگه داریرسزمه با همت شام کخواهم می از شام

خود و  یهاه خواستکد یردستان مسئولکد و شام مردم یان برداریت را از مین محرومیا یز کدولت مر 

د و آنچه ینک کیکت داشته از هم تفیه اولوکند و آنچه را یم منایرده و تنظکمرشوع را اعالم  یهاخواست

مطرح   ، نده عمل خواهد شدیه در آکرا  ییهاد تقاضا منوده و خواستیآ یلت برمه امروز از دو ک

   .دییمنا

 موقت یشورا

ن قسمت یز استان اکه مر کن شهر سنندج یندارم و در ا یچ گروهیبه ه یچ نظر یمن بعنوان پدر شام ه

ران و برادران امنه و احساسات پرشور خواهیصم یار کوشش دوستان و همکد به یبا ، ردستان استکاز 

 یت و برایحفظ امن یه محول شده براک یفیل شده و وظاکیموقت تش ید شورایجه برسد. بایرد به نتک

ل انجمن شهر انتظار کیتش یرا رشوع و برا یانتخابات آزاد ین شورا بزودیاجات انجام بدهد.  ایاحت

ن شورا یه اکم یانتظار دار ، ودهانتخاب من یمدت یندگان انجمن شهر را برایه مردم آزادانه مناکم یدار

 یکه منودار رشد و منونه کن شهر و روستا ینکما و سا یهاو گروه  ، تکرستارس ممل یباشد برا یمنونها

   .ل شودکیتش  ، مردم باشند یندگان واقعیو افراد آن منا یآزاد و عال یشورا
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ه گروگان افراد ارتش کدران ما بود ل براکگر مشیم. وهله دیدیجه هم رسیه به نتکن مرحله اول بود یا

 یهاها هم به خانهه آنکم یهست یبود و در حال سع  ، ش آمدین مردم و ارتش پیه بک یسوء تفاهم یرو 

   .ان خود بردارندیها را از من سوء تفاهمیه اکران یردستان و متام اکدهم مبردم می رکخود برگردند و تذ 

 هایره با ارتشکمذا

ز برخوردار یت آنها نیره نشستم و از حسن نکرسباز به مذا ، درجه دار ، افرس ی، ان ارتشو من با برادر 

د یاست و با یارتش مل  ، ه ارتشکر شدم کردم و متذ کان یب  ، دانستندمی ه خودشانک یحیشدم و نصا

و ارتش ن مردم یب یز سوءتفاهمیردستان نکرد و در یار گکمرشوع خلق ب یقدرت خود را در راه خواستها

ه ارتش با ملت برادر است.  موضوع کاست  ین در حالیشد و ا ییهایه باعث ناراحتکوجود داشت 

خود را  یه بارها و بارها در تظاهرات مردم راکم یدانیم و میه ما در مرحله رفراندم هستکنست یگر اید

رد و ید رفراندم انجام بگینباشد با یگانگان و دشمنان داخلیب یر یه همه خرده گکنیاای بر یگفته و سع

ن یمردم در انتخاب مسئول یعموم یآرا یعنی ی(. جمهور یاسالم ید )جمهور یخود را بگو یس ازاد راکهر 

ه همه برادران و خواهران کو انتظار دارم  یاسالم یهاو قانون یمرتق یارهایدر مع یعنی یدولت اسالم

دهم. یم یرا یاسالم یه به جمهور کدارم یاعالم م نند و منکت کخ ساز ما رش یو تار یفه اسالمین وظیدر ا

 ن انقالب خواستارم. یشربد ایزد منان و در راه پیه ایق همه شام را در سایاز خداوند توف

 (6/1/1358)اطالعات

 

  .شودیم یشهر  یشورا یه داراکاست  ین شهر ی: سنندج اولیت الله طالقانیآ

 یدان آزادیه بعدازظهر شنبه در مکان شهر سنندج یزاردر اجتامع با یت الله طالقانیسنندج ـ حرضت آ

 :ردستان گفتندکاز مردم  یضمن سپاسگزار   ، ن شهر برگزار شدیا
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ت حل کن بخش از مملیالت اکدم مشیوشکوسته یپ ، ردستان بودمکان مردم یه مک یان سه روز یدر جر»

 «.زندیبپره یشود و از مردم خواستم از هر گونه تفرقه و تشتت

شور کن یا یبه همه جا ، دیشکردستان شعله که در ک یرفت آتشیم آن میب»فرمود: یلله طالقانت ایآ

شور را کن یدشمنان ما بتوانند ا  ، از آن ین دود و آتش و سوز و گداز ناشیان ایند و در مکت یرسا

شرت جنبه یبه که البته علتها و عوامل آن کخودسازند  یهایها و اختناق پروریمجدداً جوالنگه غارتگر 

  .دیشف گردک یطانیش یهادارد و آنگاه جنبه یروان

همه ما هستند و  یشهدا ، ردستانکدان یشه»از سخنان خود گفتند:  یگر یدر بخش د یت الله طالقانیآ

ه ک یانیزندان ی، ن زودیداورم بهمیشور است. امک یر متامیکبر پ یه مجروحان برداشتند زخمک یجراحات

 یهابه خانه  ، ن شده استیات مغرضیکغات و تحریله تبلین امر وسیبرند و هممی رسدر پادگان سنندج ب

  .خود بازگردند

مختلف  یهاگروه یاز سو  یاتیه»ت و آرامش سنندج اظهار داشتند:یدر مورد امن یت الله طالقانیآ

مردم  یمومع یهفته مهلت دارد تا مقدمات اخذ آرا یکات ین هیموقت انتخاب شده و ا یبعنوان شورا

  .ندکفراهم  یشهر  یندگان شوراینش منایدر جهت گز

تا از مردم و ملت  ، الت مردم را گزارشکد و مشیت منطقه را حفظ مناین شورا موظف است امنیسپس ا

ند.  سنندج کردستان کمنطقه  یهاتیخود را متوجه رفع دردها و مسئول یروهاین نیشرتیخواسته شود ب

مردم  یواقع یندههایانگر مناید منایه باک یانجمن ، شودیم یانجمن شهر  یاه دار کاست  ین شهر یاول

  «.شور باشدکگر ید یشهرها یبرا ید است بتوانند الگو و منونهایباشد و ام

 :رده و گفتندکشود اشاره ینده برگزار میه روز جمعه آکآنگاه به مساله رفراندوم  یطالقان اللهآیت

 ینخواهد داشت ول ییشور انجام شده است رفراندوم معناکه در سطح ک یبزرگ یهاییامیاصوال با راهپ

ن رفراندوم یرفراندوم انجام خواهد شد و البته ا ، دیا پسند در آیدن ین مساله بصورت قانونیه اکنیا یبرا
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 یر بنایاز سخان خود گفتند: ما اقتصاد را ز یگر یدر بخش د اللهآیت»رد. ید صورت گیامل باک یبا آزاد

 یول ، ندکها را تحمل یها و گرسنگتیه انسان حارض است محرومکنیل ایم بدلیدانیانسانها من یندگز 

ه آنرا مالزم با کبل  ، ندیکمن یرس است. اسالم اقتصاد را نفیم یه آزادیآزاد باشد. اقتصاد و رفاه در سا

 «.داندی میآزاد

 :ان گفتندیدر پا یت الله طالقانیآ

خواهم  یرا یاسالم یآزاد است.  اما من به جمهور   ، دهد یرا یاسالم یه جمهور خواهد بیمن یسکاگر »

ب شود و سپس یشور تصوک یم قانون اساسیتنظ یمجلس موسسان برا  ، رفراندوم یدوارم در پیداد و ام

 «رد.یمردم مصادر امور را در دست گ یهامنطبق با خواست یدولت مل

 (6/1/1358)اطالعات

 

  ردستان لحظه به لحظهک یدهند: ماجرایات گزارش مخربنگاران اطالع

گر یرد و باعث تاثر دکشور عزادار کرد ما را در صفحات غرب کواقعه سنندج برادران  ، در آستانه سال نو

  .ران شدیهموطنامنان در رسارس ا

 ، نفر شد200ش از ینفر و مجروح شدن ب 130م کشته شدن دست که منجر به کن واقعه یبدنبال ا

به سنندج  یت الله طالقانیحرضت آ یبه رسپرست ینیامام خم ی، ته انقالبیمک یاز سو  یاتیبالفاصله ه

  .ران را آغاز منودین ایردنشکمناطق  یهان خواستیان امر و همچنیبه جر یدگیرد و رسکمت یعز

ع یاست بر وقا یمرور  ، م شدهیدر سنندج و مهاباد تنظ« اطالعات»خربنگاران  یار که با همکر یگزارش ز

  :دیخوانیر میه در زک یالت نوروز یان تعطیسنندج از ابتدا تا پا
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  ماجرا یچگونگ

 28/12/57دوشنبه 

و سنندج یش آغاز شد و رادیسنندج از شب پ یردستان و ژاندارمر ک 28ر کرامون پادگان لشیپ یر یـ درگ

  .نندگان درآمدکبه اشغال حمله 

ای ران در اعالمهیا یارتش اسالم ینفر مجروح شدند . ستاد مل 50و  شتهکنفر  8ه یاول یهایراندازیدر ت

زاده  یمفت یرد آقاکون بشدت مقابله خواهد یه با ضد انقالبکاعالم منود  ، ردکن خاطر صادر یه بدک

ن شهر خواست از اطراف پادگان سنندج دور یاز مردم اای هیز در اعالمیسنندج ن یو مذهب یرهرب مل

  .اورندیده در نیچیل پکا بششده و مسئله ر 

 29/12/1357سه شنبه

در اطراف پادگان  ویژەد به یردستان نربد شدک یرهربان مذهب یرغم صدور دستور آتش بس از سو یـ عل

اطراف به  یمهاباد و شهرها ، رمانشاهکون از یامکن یوپرت و چندک یافت و هفت هلیسنندج ادامه 

 یجه دخالت عوامل ضدانقالبیع سنندج را نتیدولت وقا یسخنگو ردند. کو دارو حمل  ییسنندج مواد غذا

  .وب خواهد شدکبشدت رس  یه هرگونه اعامل ضد انقالبکرد و اعالم منود کر کذ 

  .ن مسئله اعرتاض منودندیردند و به اکن شهر رد یون را در واقعه ایدخالت ضدانقالب یمردم سنندج ادعا

آزاد و  ی، ر یگمیران در فرهنگ و تصمیچون همه ملت ا ، ندکتواند با آن مخالف یس منکچیمورد اول ه

ه کست ین درست نیا ، د. در مورد دومیشام مختار و ازاد ین معانیه با اکنم یکمختار هستند و اعالم م

رد ما رنج که برادران کاست  یمعن ین بیت برود. ایب اقلیبه ج ، بیت مردم نجیرثکوشش اکحاصل 

  .ات بدهندیتهران مال یهاابانیا آسفالت خیشامل تهران و  یهام گندهکش یشند و براکب
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ل خود ید و مساینیبنش ، دیداشته باش یه از دولت توقع خود مختار کنیگفت:" قبل از ا یت الله طالقانیآ

جوابدادند ای ست؟" ) عدهکینده ین منایا ، دینکنمورد بحث ینده تان در ایخواهم با منایم ، دینکرا حل 

 (. زاده یگر احمد مفتیدای و عده ینین حسیزالدخ عیش

ن آحاد ملت اختالف یخواهند بیدر ادامه سخنان خود گفتند: "استعامر گران همواره م یت الله طالقانیآ

 یگر یه مبادا دکم یرد تا همه از هم برتسکد یه وحشت تولکا نبود یو س کمگر ساوا ، ندازندیب ینیو بدب

 "باشد؟ کیساوا

 یس ظلمکدام از ما از هر کر هر یز ، دارد یجنبه روان یبه دولت فعل ینیافزود:" بدب یالقانت الله طیآ

 یو شهربان کساوا ، ارتش ی، ژاندارمر  یضدخلق یهاتیاز فعال ، میرتسیاو م یهااز همچهره ، میده باشید

م یگویمن من ، میتافیگذشته م یهااد ظلمیم به ینیبیرا ندارم م یک یما حق یامروز وقت ، در گذشته

اد یفرای در خصوص ارتش من با شام هامهنگ هستم." ) عده ، ه شدهیامال تصفکشده و  کارتش پا

ه سازش کم یشته ندادکز بانگ زدند ـ یگر نیدای و عده ی، د نه ارتش ضد خلقینکبرپا  یزدند ارتش مل

 (.مینکر ارتش را نوازش یام ، مینک

ان خود یگفت:" ما از م ، ستندیه طلب نیردها تجزکه کته کن نیبر ا دکیرد ضمن تأک یدانشجو  یکسپس 

 یران دارایو ملت اایم ردهکمبارزه  یآزاد یما برا ، ردیم تا اداره امور شهر را بدست گینیگزیبر م ییشورا

در  یل ارتباط جمعیق وساید ازادانه از طریار باکن افیمختلف هستند و ا یهایدئولوژ یها و اشهیاند

  ".نندکن ییومت را تعکنوع ح ، قه خودیرد تا مردم بنا به سلیار همگان قرار گیختا

گفت: "ارتش  ، ن بودین تن از حارضیه در دست چندک ییهاه خمپارهکن دانشجو پس از اشاره به پو یا

منزل  بام یها رو ن خمپارهیز در انفجار همیخته و برادر من نیبر رس مردم سنندج ر یدینها را بعنوان عیا

  ".د شدیشه
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 متعدد یشعارها

قلم  ، انیب ، شهیاند یاصل آزاد یاسالم ین اصل جمهور یگفت:" بزرگرت یسخنان یط یرت بهشتکآنگاه د 

 ".و اجتامعات است

ردند کردند. آنها ادعا کمخالفت  یو  یبا سخرنان یاه عدهکد یرس« صدر یبن» یسپس نوبت به سخرنان

 یاما بن ، ا خواهد افتادیکا آمری یبه دامن شورو  یصورت خودمختار  ردستان درک ، صدر گفته یه بنک

ن حرف را در دهان مردم ید ایخواهیاد زدند: "شام مین فریاز حارضای رد و عدهکن ادعا را رد یصدر ا

  ".دیندازیب

ر: ینظ ، خوردیبه چشم م یمتعدد یشعارها ، ن شهریا یدان آزادیان اجتامع مردم سنندج در میدر م

از عهده ارتش  یدفاع حتیبطرف مردم ب یو خمپاره انداز  یکشل ، است ییوندتان خدایتسنن پ ، عیتش

ن یرا به شهر خون یت الله طالقانیو باالخره: مقدم حرضت آ… اما  ، امدیز برنین یامهر یآر یضدخلق

  .میداریم یسنندج گرام

هزاران نفر  ، شتار مردم سنندجکعرتاض به ه مبنظور اکست کیز حاین« مهاباد»گزارش خربنگار اطالعات از 

  .زدند ییامین شهر دست به راه پیا یردهاکاز 

 افت.یبه سنندج ادامه  ینیامام خم یات اعزامیه یرات و بررسکز مذایجمعه و شنبه گذشته ن

 (7/1/1358هانکی)
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 یندج معرفن سنیع خونیعامالن وقا سنندج: یهزار نفر 70در اجتامع  یطالقان اللهآیت یسخرنان

 .شوندیم

 4ساعت  ، ردستانکبه  یات اعزامیرسپرست ه ی، طالقان اللهآیتهان: حرضت کیخربنگار  –سنندج 

ن شهر یا یدان آزادیدر م ، هزار تن ازمردم سنندج 70در اجتامع  ، نیبعدازظهر روز شنبه دوم فرورد

ردستان کمردم  یهاقبال خواستت را در یو جامعه روحان یمفصل مواضع دولت انقالب یسخرنان یک یط

ران گفت: بر شام مردم ین مردم ایب یم پهلو یرژ یهایاندازبا اشاره به تفرقه یطالقان اللهآیترد. کح یترش

ما  ، دینک یر یم در صفوف خود جلوگیو رخنه عوامل رسپرست رژ یه از چنددستگکز است یف و عزیرش

ردند و کنجا روشن یه جرقه را در اکم یلل هستعوامل و ع ییجو یو پ یامل دقت مشغول بررسکبا 

م. اما هرچه بوده و یگذاریران میشام و متام ملت ایار عمومکم. ودر معرض افینکیدا میها را پرسنخ

خود را حفظ  یه وحدت و همبستگکن است یرد اکر یشام فرزندان دل یبوده مساله اول برا یهرعلت

دا ید منشاء را از داخل خودتان پید بایبدان یا دولتیوط به جمع ن حوادث را مربیه اکنید. قبل از اینک

د یگفت: نبا یطالقان اللهآیت.( ی... صفدر یاد زدند: صفدر یفر ییگروهها ، تیان جمعید. )از مینک

به سخنان  یطالقان اللهآیتا عمد؟ یاشتباه بوده  ، ا قصوریر بوده ید تقصید دیرد باکطرفه قضاوت یک

م هر وقت خواست ید و رژیشهدا داد ، دیدیشکت یخ محرومیداد: شام در طول تار ن ادامهیخود چن

ردستان بود که یتجز یغات جار زده مسالهیتبل یرناکه در بوق و ک یلیاز مسا یکیوبد کران را بینهضت ا

ح است(. یت: صحیندارد. )جمع ییدر خاطر زن و مرد شام جا یه طلبیم تجزیدانیه ما مک یدرحال

رد کران اشاره ین مردم ایب یم در اختالف انداز یدر ادامه سخنان خود به نقش عامل رژ یطالقان هاللآیت

ه انشاءالله حساس کاند از هر مساله گذرا دهیخود خز یهاه در النهکم یرژ یهاامندهیو گفت: باق

مفهوم و معنا  ردستان گفت: از نظرک یدر مورد خودمختار  یطالقان اللهآیتنند. کینخواهد شد خنده م

 یخودمختار است و نظام اسالم یهر انسان ، میخواهیه ما مکاست  یز یهامن چ یخودمختار  ، و محتوا

ه مردم آزاد و کرده کن مساله را عنوان یش ایقرن پ 15ما  یتاب آسامنکداند. قرآن یهمه را آزاد م

رسنوشت و زبان مردم  ، فرهنگ یر آزادکتواند منی میسکخودمختار رسنوشت خود هستند. چه 
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 ، د. منیامالً مختار و آزاد هستکخود  یاقتصاد یهایریمگیدر فرهنگ و زبان و تصم ، ردستان باشد؟ شامک

مردان و  ، ف جوانانیله تحریتواند وسیگر منید یلمه خودمختار کن یه اکنم کیامروز با رصاحت اعالم م

رد ما رنج که برادر کگر معنا ندارد یاست و ددر دست شام  یو ماد یمعنو  یرد ما شود. ثروتهاکزنان 

 یابانهایردن خکآسفالت  یا برایشامل تهران  یهااشیع یآتش را بفرستد برایند و مالک یشاورز کشد و کب

نند و آن سهم کاستفاده  یافکاندازه ن شود و از منابع خود بهیردها تأمک ید در مرحله اول زندگیبا ، آنها

ردستان مستقل شود. کاگر  ، مردم خواسته بپردازند یگردش زندگ یبرا یز کمر ه دولت کرا  یعادالنها

 ، نندکان نگذارند و حل نیلشان را صادقانه در میرد ما با دولت متاکافزود: اگر هموطنان  یطالقان اللهآیت

ران مشتعل یا ، ست شود و مشتعل شودکردستان مواجه با شکم اگر ید منتظر حوادث باشیهر روز با

امهر بدتر و تجربهدارتر خواهد بود. یه از آرکم شد. یخواه یشود و ما دوباره گرفتار طاغوت و جالدیم

ند و که مردم را از هم جدا کن بود یبار اکسه استعامر و استین دسیرد: بزرگرتکاضافه  یطالقان اللهآیت

م زبان خودمان را یهست هک یاهل هر ملت ، ما ید همهیند. امروز بایه همه به هم بد بگوکند ک یار ک

 یان دشمنیم برخالف استبدادیوشکد بید؟ ما بایر و چرا تهدی؟ چرا تحقیر یاما چرا موضعگ ، میداشته باش

 یهاییزه جویست یبا اشاره به اثرات روان ی، طالقان اللهآیتم. ینار بگذارکرا  یکو تحر ییزهجویو ست

ن را یا ایاما آ ، اندبوده یسانکمسارها در گذشته چه یارتشبدها و ت ، م سپهبدهایدانیگذشته گفت: ما م

م یگویمن ، شده کامالً پاکم ارتش یگوینطور هستند؟ من میه همه اکشود گفت یت داد؟ میلکشود یم

ت یوجود دارند. من با شام هامهنگم. )جمع کو کن ارتش عنارص مشیدر ب ، ه شدهیامالً تصفکارتش 

ز ارتش کد دستور دهم به مر یخواهین االن میهم ، خوب یلی: خیطالقان اللهآیتد منحل شود( یارتش با

د: شام را به یآنگاه از مردم پرس یطالقان اللهآیتد؟ ینکد خودتان را حفظ یتوانیم یول ، نجا برودیاز ا

 اللهآیتگاه خودش بوده؟ یا در پایان مردم یا آمده در میشام را به رشافتتان ارتش آ ، خودتان یخدا

 یه به استقبال مردم سنندج روبرو شد مردم را به صرب و بردبار کخود  یطوالن یان سخرنانیدر پا یلقانطا

ه زبانشان زبان حال شام باشد چه از سنندج و چه از کخود را  یندگان واقعیرد وگفت: شام مناکدعوت 

ن یم و اینکیره مکشام مذا یندگان واقعید ما با مناید و آنها را بفرستینکردستان انتخاب ک یگر شهرهاید



 
36 

ابوالحسن  ی، رت بهشتکد  اللهآیت یطالقان اللهآیت یل انشاءالله همه قابل حل است. پس از سخرنانیمسا

و  یدلیک ، ردستان را به تفاهمکردند و مردم کراد یا یسخنان ید جوادیصدر و احمد صدر حاج س یبن

ان سخنان یبار در میکو  یرت بهشتکد  اللهآیت ینز فراخواندند. هنگام رشوع سخرنایرات تفاهم آمکمذا

 .دیها قطع گردیت متشنج شد و سخرنانیصدر چند بار جمع یبن

 یطالقان اللهآیتاز  یسپاسگزار 

ان دادن به مخاصامت یدر پا یات اعزامیاز ه یان سنندج به نشانه قدردانین ماه بازاریفرورد 4روز شنبه 

 یسخنان ین مراسم چند تن از مردم سنندج طیب دادند. در ایدج ترتسنن یدان آزادیدر م یسنندج مراسم

را ستودند. در  یات اعزامیردند و زحامت هکد کیتا یاسالم یجاد جمهور یران و لزوم ایبر مودت ملت ا

رد و ک یها سپاسگزار یریان دادن به درگیت مردم در پایز از حسن نین یطالقان اللهآیتن مراسم یهم

ه کبه حارضان هشدار داد  یطالقان اللهآیتد قرار داد. کیملت را مورد تا یپارچگیکت گر رضور یبار دیک

از مردم خواست توطئه  یشور و اتحاد ملت را بر هم زند. و کت یار است تا امنکدر  کیناپا یدستها

 ند.ک یآنان را خنث یسههایو دس ینان را شناسائیچ

 (7/1/1358هانکی)

 

 یلله طالقانت ایردستان از آکسپاس مردم 

شان به سنندج و مجاهدات یاز سفر ا ی، ت الله طالقانیبحضور حرضت آ یتلگراف یردستان طک یاهال

ر یمنت تلگرام برشح ز  ، ردندک یر و سپاسگزار کتش ، ن منطقهیمردم ا یهابه خواست یدگیدر جهت رس

 :است

شه وتاللو روح ی: تبلور اندیت الله طالقانیحرضت ا یقدر و مجاهد ارجمند و متعالیم عالیمحرض زع

نه توجه به حقوق یدر زم یرهرب اسالم یشائبه آن گرام یب یز مساعیبزرگوار و ن یان روحان یواال 
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خطه  یدوار و براستیشتار امکو  یش ادبار و نابسامانکشاکن سامان را در یده این و مردم داغدیمظلوم

ف و ین توصید.  با ایتازه بخش یاتیم سنندج را حافرسده و ماتم زده مرد یقلبها ویژەردستان وبکاستان 

و مجاهدات مستدام ان نستوه بزرگوار در طول توقف چند روزه  یارم اخالقکادت نفس و میاذعان س

نتوانست حق   ، ب  استیسته شان آن ادیسته و بایچنانچه شا  ، ن سامانیده ایدر سنندج ملت داغد

ر همراهان یو سا یغ حرضتعالیدر یات بیو عنا ین مساعیقین بطور کل  ، ش را ابراز داردیسپاس خو

ن یه همواره بر جبکردستان نه تنها فراموش نخواهد شد بلکش کرامون استقرار حقوق حقه مردم بال یپ

سالمت و   ، ادت و قبادتیگر ضمن عرض امتنان از انهمه سیبار د کنیدار خواهد ماند.  ایروزگار پا

ده استان یداغد یم.قاطبه اهالییمنامی آرزو یاز حرضت بار جود را یعمر ان وجود ذ یبقا

 ردستان.سنندج.ک

 (7/1/1358)اطالعات

 

 تلگرام امام جمعه سقز

با امام ین شهر تلگرامیمختلف مردم ا یامام جمعه سقز از طرف گروهها یمال عبدالله محمد -سقز

ردستان و ک یرباره خودمختار را د یاسالم یشان خواست تا مواضع جمهور یردو از اکمخابره  ینیخم

ه از جانب ک یه و قولیهر نوع توص»ن تلگرام آمده است: یاز ا یحقوق اهل تسنن اعالم دارند در قسمت

م تا امام شخصاً یخواهیندگان اقشار مختلف سقز میاست لذا ما منا ییضامنت اجرا یامام اعالم گردد دارا

ر اعالم و یروشن درموارد ز یلیرصاحتاً و بطور خ یروهگ یهار رسانهیون و سایزیو و تلویق رادیاز طر

 یمربوط به جمهور  ین قانون اساسیع در تدویحقوق تسنن و تش یاعالم تساو  -1ند: ین فرمایتضم

ر یران.در غیا یر ملتهایرد و ساکخلق  یبرا یخودمختار  یعیو طب یل شدن حق اسالمیقا -2ی، اسالم

 «.مییمنای میت در رفراندوم خوددار کنصورت از رش یا
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ه دو روز قبل مخابره کن تلگرام یبه ا یهنوز پاسخ ، صبح امروز گزارش داد 10هان ساعت کیخرب نگار 

ه یکسانکت از یاز مردم سقز و بانه به حام یادیروز گروه زیگر دید یاز سو  ، داده نشده است ، شده

د جامع بعنوان اعرتاض به زدند. تحصن در مسج ییامیدست به راهپ اندشدهدر مسجد جامع متحصن 

  ن در اطراف سقز صورت گرفته است.یسنگ یشتار سنندج و استقرار توپهاک

 (9/1/1358هانکی)

 

 .شهر سنندج اعالم شد یت در شورایط عضویرشا

 .شد یجمع آور  یرا یدر مهاباد پس از چند ساعت صندوقها

آماده  ، نبال درخواست امام جمعهن شهر بدیه مردم اک یسقز در حال یر یگیرا یهااز حوزه یمین -سقز

رفراندوم به  یهااز صندوقها و ورقه یدادن بودند مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و تعداد یرا

 یشان در سخرنانیا ی، نیامام جمعه سقز به امام خم یرسقت رفت. بدنبال تلگرام مال عبدالله محمد

ن جهت یمنظور خواهد شد و بهم یران در قانون اساسیا یر ملتهایرد و ساکه حق مردم کرد کخود اعالم 

 یه به جمهور که بعدازظهر پنجشنبه در شهر پخش شد از مردم خواست ک یهایاعالم یامام جمعه سقز ط

 یصندوقها رفتند ول یبه پا یدادن را یروز برایه مردم دین اعالمیصدور ا یبدهند. در پ یرا یاسالم

ردند و کگر حمله یدر مسجد جامع و چند نقطه د یر یگیرا یهاناشناس به حوزه یاهنگام ظهر عده

« یصفر  یحاج» پر نشده رفراندوم را ربودند. مهاجامن در مسجد یهاارتکو  یرا یمحتو  یهاصندوق

هزار  58ردند. کس انتظامات شهر و مسوول حوزه حمله و او را مجروح ییر« ینید احمد حسیمال س»به 

از آنها به رسقت رفت. تا صبح  یمیه نکشهرستان سقز پخش شده بود  ورقه رفراندوم در سطح شهر و

صندوق برگشت داده شده است.امام جمعه سقز در 3 ، سقز یصندوق مستقر در روستاها 45امروز از 

فقط در مسجد جامع قرار داده شده است  یرا یهان گفت: امروز مجدداً صندوقهاکیبا خرب نگار  یمتاس

 .وم ارسال خواهد شدارت رفراندک یو تعداد
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ت کدر رفراندوم رش  ینین حسیخ عزالدیش اللهآیته یطبقات مردم مهاباد بدنبال انتشار اعالم –مهاباد 

ت خود در رفراندوم را بخاطر روشن کعدم رش  یهایبا انتشار اعالم ینین حسیخ عزالدیش اللهآیتردند. کن

  رده بود.کاعالم ن یاسالم ینبودن وضع جمهور 

 (13/1/1358هانکی)

 

امام جمعه مهاباد :دعوا بر  ینین حسیخ  عزالدیت الله سیبه آ یراز یارم شکت الله مینامه رسگشاده آ 

 ست ؟یرس چ

ح ین مهاباد ترجکسا یکاهل قم را بر رس  یک یخواهد رس سوزنیه مکزارم یب یاسالم یمن ازآن جمهور 

 .دهد

نم چهل روز یکفراموش من  ، دانش شام آشنا شدم به فضل و یکد در مهاباد از نزدیبرادر: در دوران تبع

بر اثر فشار فوق  یول  ، بودم و هم شام یدار جنابعالیل دین میه دامئا همکار اقامتم در آنجا گذشت 

ع و همه یوس ین آزادیه آن فشار و خفقان به اکر کخدا را ش  ، مینبود  ، قادر به مالقات کالعاده ساوا

ه هم به شام ظلم و ستم روا مداشتند و هم کار کامگان تبهکومت خود کحجانبه مبدل گشته و از رش 

شام نسبت به   یه نظر منفکنم کتامن کت را ین واقعیم ایتوانستمنی یول  ، میبه ما آسوده و راحت شد

رد مرا سخت یکم مکیشورمان تحکز را در یاسالم عز یهاهیه پاکبل  ی، ن آزادیه نه تنها اک یرفراندوم

شرت یاخوت ب یبه سو  ید راهینم شایکر مکشام ذ  یم را برایدالئل نگران ، د و نگران ساختان داکت

   .دیبگشا

و شجاع و مهامن نوازند و  یدوست داشتن یه مردمکرد ما کبر برادران   ، ان درازیم سالیدانمی ـ ما 1

ه به ک یز ظلم و ستمشرت اید بیشا  ، ظلم و ستم فراوان ذفت ، دمیا را دین سجایمن با چشم خودم ا

  ، معجز آسا ین رهائیرانه اکه به شکا بهرت نبود یآ ، آن کجربان و تدار  یبرا یول  ، ر آحاد ملت باشدیسا
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 به همه یدست برادر   ، ز در خارج داشتندین یار قدرمتندیبان بسیه پشتکرومند یاز رش آن ستمگران ن

بربد.و  یان ما سودیا دشمن نتواند از تفرقه مم تیشدیجمع م یاسالم یر پرچم جمهور یم و زیدادمی

  ند ؟کدعوت  یشکمارا به برادر 

م و حقوق از یوندیدهد بپیل مکیت ملت را تشیرثکه اک یمیانوس عظین اقیه به اکن نبود یا بهرت ایآ

   .ار آسانرت استیه جربان آن مظامل در وحدت بسکها.  چرا یم نه در جدائیدست رفته را در وحدت بجوئ

شام مهاباد از   ی، اسالم یدر جمهور  ، ردهکد کیبارها تأ  ، ه  )رهرب انقالب(کد هامنگونه ین بدانیقیـ  2

ن برادران شام و برادران ما و یه من در قم برخوردار م.  همچنکد بود یبرخوردار خواه یهامن حقوق

زارم از آن یب  ، نمیکالم مارا اعکم و من آشیسانیکن حقوق یمن صحرا همه در اکنان بلوچستان و تر کسا

عه ما بر برادران یبرادران ش یو برا  ، ح دهدیمرا بر شام ترج یه بخواهد رس سوزنک یاسالم یجمهور 

ن حال یقائل شود.  با ا ینیمانند آن مزی شورک یهایو آزاد یو اجتامع یاهل تسنن در حقوق فرد

م یبگو یاسالم یهم قرار دهد.  من به جمهور ه ما و شام را در مقابل کنم یبمنی یلیج دلیاصوالمن ه

ز یشرت برادران اهل تسنن نیبا بیه تقرک یدر حال، دینکم یا اصال رفراندوم را تحر، ید نهیشام بگوئ  ی، آر 

   .رفته اندیآنرا پذ

من کو عرب و تر  کمگر حقوق آنها با برادران فارس و تر   ، دیگوئمی رد سخنکـ شام از حقوق برادران  3

بر شام  یاز یمسلامنه مگر ما خواهان امت  ، دیبر ما هست یاز یمگر شام خواهان امت  ، دارد یلوچ فرقو ب

د ینم شام فرموده بودیبمنی ا دعوایبر اختالف  یلیست ؟ من دلیپس دعوا بر رس چ  ، نا نهیقی  ، میهست

 یه گفت( جاکگفت )می ارین سخن را شاپور بختیاگر ا، تان مبهم استیبرا یاسالم یجمهور  یمحتوا

ن است کد چگونه ممیهست یعامل اسالم یکد یدانیه مکرا او از اسالم خرب نداشت اما شام یتعجب نبود ز

 امت قران و اسالمیومت مردم بر مردم اساس تعلکجز ح یز یچ یاسالم یمگر جمهور  ، تان مبهم باشدیبرا

ما و شام  که دشمن مشرت کم یدانمی ا همن ر یا  یول، دیستیه طلب نیشام تجز، مین داریقیباشد؟ما می

ا وضع سابف را باز گردانند.  یو   ، نندکه یشور را تجزکخواهند با عمال یم یبا دامن زدن به احساسات نژاد
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الت طاقت فرسا کران جدا شود آغاز مشیردستان از اکروز  یکرده کن یاگر خدا  ، ان ماستیوهردو به ز

 یزند ولمی بنده به چهرهیز خواهد بود.  دشمن ماسم فرین بخش عزیا ینابود یرد و تکبرادران  یبرا

ردستان کست یا بهرت نیآ  ، دینیها نبکن ماسیه چهره زشت دشمن را از پشت اکد یشام آگاهرت از آن هست

و در   ، وستهیمه پیواحد ن یکا یو   ، ف جدا از آنیواحد ضع یکباشد تا  یرومندیران واحد نینار اکدر 

  ؟ یزانیز و طبعا در حال ویگ و ستحال جن

ناد  یامربان را در نفیست و گفتار معروف پیم در اسالم مساله نژاد مطرح نیدانیـ اصوال شام و ما م 4

ها در آن ونها مردم مسلامن از همه ن. ادیلیمراسم حج و )اجتامع م  ، میهمه به خاطر دار  ی، پرست

ل را به یهمه ماست.  در جهان امروز ما ارسائ یبرا یزرگمراسم بزرگ و ود صفوف مناز جامعت درس ب

اش قطع رابطه  یاست نژادیبه خاطر س یجنوب یقایاز آفر  ، مینکمی ومکاش مح یخاطر نژادپرست

ه همه کچرا   ، دینکرا زنده  ید مسائل نژادیهرگز بخواه ینم شام با آن اطالعات اسالمکر منکف  ، میردک

م.  و اگر مساله حفظ زبان و یریکپ یک یر اعضایبودن ن یرانیم اکو بح  ، مر پرچم اسال یم و زیمسلامن

ه کست ین ینها مطلبیا  ، ش و اداره منطقه خود مطرح باشدیها در ساخنت رسنوشت خولباس و دخالت

گر را یدیکگر دست یه بار دکن حال انتظار دارم یره حل نشود.  با اکمخالف آن باشد و با مذا یسک

شان یبه دهان بداند یمک( و مشت محیم )آر ییم همه بگوینکاسالم اجتامع  یر لوایهمه ز م ویبفشار

وان و یدر مهاباد و سنندج و مر یمذهب یاز علام یمیه گروه عظکم هامنگونه ینان بزنکو تفرقه اف

اهم پر از تف یطیدار مجدد نشسنت و مسائل را در محید دیر نقاط زدند.  به امبیبلوچستان و گنبد و سا

 ردن.   کتفرقه اندازان را نقش بر آب  یهاونقشه، ردنکحل 

 .یراز یارم شکم برادر شام :

 (19/1/1358)اطالعات

 

 



 
42 

  ان متحصن پادگان سقزیبا نظام ینیامام خم یات اعزامیره هکمذا

 ره با افرسانکمبنظور مذا یرمانکن یت الله حاج آقا حسیآ یبه رسپرست ینیامام خم یات اعزامیسقز ـ ه

وارد سقز شد.   اندشدهن شهر متحصن یه در مسجد جامع اکرد پادگان سقز کو ورجه داران و رسبازان 

 ین مورد بررسیمتحصن یت طبقات مردم برپاشد خواستهاکه در مسجد جامع سقز با رش ک یدر اجتامع

ان کام ینونک رد گفت: با توجه به اوضاعکان ینده درجه داران در باره علت تحصن نظامیقرار گرفت.  منا

  .گر برادران ما شودیداشت بودن ما در پادگان سقز باعث رنجش د

رون ینم از تحصن بیکن میار ساده است و من شام را تحسیز گفت: خواسته شام بسین یرمانکت الله یآ

  .ر سنندج بوجود آوردین است حادثه نظکمم کوچکن مسائل ساده و یرا همیآمده اند ز

 ان همچنان ادامه دارد.ینظام یخواستها یبررس یرات براکمذا

 (20/1/1358)اطالعات

 

 .دینگذار یسنگر جهاد را خال یعدها یبخاطر نادان :یت الله طالقانیزاده به آ یام عالمه مفتیپ 

ضمن ابراز  یت الله طالقانیبه حرضت آ یامیسنندج در پ یزاده رهرب مذهب یسنندج ـ عالمه احمد مفت

 یت الله طالقانیشان از آیعروس و فرزندان ا یر یردستان از واقعه دستگکم خود و مرد یتأسف از سو 

 د.ی نگذار خال یعدها یمجاهد بزرگ خواست تا سنگر جهاد را به خاطر نادان

 میبسم الله الرحمن الرح

  .اتهکدامت بر  یطالقان یت الله العظمیمجاهد نستوه عالمه بزرگوارحرضت آ

ردستان کا نادان نسبت به فرزندان آن حرضت مردم یت یبد ن یافرادحادثه اسفبار اسائه ادب از طرف 

 یجسم یهانجهکهاوشران هرگز تحمل زندانید.  ملت ایشان و متاثر گردانیران را پریو همه مسلمنان ا
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ند و بخصوص مردم یکانسان است فراموش من یو بهروز  یه راه آزادکآن بزرگمرد را در راه اسالم  یو روح

دارد و بخاطر دارند می شه زنده نگاهیت آن حرضت را به سنندج همکتان خاطره سفر پر بر ردسکن یرسزم

 یرا برا یحق مرشوع خود مختار  ینیاز طرف امام خم یندگیت و رصاحت به منایامل حسن نکه در ک

 یاعطائ ینه منصب یو خدداد ینیبعنوان حق د یدان آزادیوه مکن منطقه در اجتامع با شیمردم ا

 یه آن مجاهد بزرگ هرگز سنگر جهاد را بخاطر نادانکدوار است یران امیردستان و رسارس اکد.  یفرمود

است هنوز در  ین املللیب یهاه استعامرکران یملت ا یرا دشمن اساسینگذارد  ز یخال یعدها

 غیدر یش گسرتده ! و براستیر و مردم فربیتزو ین است و دامهایمکبه  یاسیو س یمرز  یهاروزنامه

و شجاعت عمرو  یاردانکو  یعامر و بالل و تقو  یدار یه طاقت و پاک یگذاردن سنگر از مرد یاست خال

ان یامانت برگرد و راه را تا پا یمحبوب ! به سنگر مبارزه ب یم.  رسورم ! طالقانیرا از او انتظار داشت یعل

 زاده  یسنندج ـ احمد مفت0000ه ملت با تو است. کبا ملت باش 

 (20/1/1358)اطالعات

 

  خانه خودتان است، ردستانک یمتام :یت الله طالقانیتلگرام امام جمعه مهاباد به آ

ی، ت الله طالقانیو آزاد شدن عروس و فرزندان حرضت آ یر یدستگ یخربنگار اطالعات:در پ -مهاباد

 :شان مخابره شدیامام جمعه مهاباد بحضور ا ینین حسیخ عزالدیش یر از سو یتلگرام ز

  26/1/58 یسبحانه تعال بسمه

 اتهکدامت بر  یت الله طالقانیحرضت آ

خود را با آن حرضت در قبال رفتار ناجوامنردانه  یردستان همدردکمردم مبارز   ، رامکم سالم و ایبا تقد

ردستان با آغوش باز آنحرضت و کشام شده ابراز و برادرانت در  یف فرزندان گرامیه نسبت به توقک
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خ یبرادرت ش –م احرتام یردستان خانه خودتان است.با تقدک یرد و متامیپذمی راهمراهان مجاهدش 

 ینین حسیعزالد

 (27/1/1358)اطالعات

 

  .ردندک یبانیران پشتیاز انقالب ا یفرزندان بارزان رمانشاه:کامام جمعه اهل تسنن 

ت در مراسم کرش  یه براکرمانشاه کامام جمعه اهل تسنن  یعیخربنگار اطالعات:  مال محمد رب -رمانشاهک

  .رمانشاه بازگشتکرفته بود به « هیاشنو»به  یأتیدر رأس ه یبارزان ین روز درگذشت مال مصطفیچهلم

س و یه ادرکیعراق و تر  یهاردکندگان ین مراسم منایبا خربنگار ما اظهار داشت: در ا ییدر گفتگو یو  

گر مناطق ید یردهاکه و یتن از مردم اشنو ست هزاریش از بیو ب یفرزندان مال مصطف یمسعود بارزان

  .ت داشتندکرش 

 ینثار آرامگاه مال مصطف یران تاج گلیا یاسالم یشور جمهور ک یژاندارمر  یز از سو ین« تازه بهار»رسهنگ 

  .ردک

 یاسالم یاز جمهور  ید انقالب اسالمییضمن تأ ین مراسم فرزندان بارزانیدر ا» افزود: یعیمال محمد رب

 «ردند.ک یبانیپشت ینیامام خم یرهرب ران به یا

 (28/1/1358هانکی)
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          نگ در مهابادیتیم

ه کرا  یواقعه تأسف آور « ینین حسیعزالد» یبه امضاای مهاباد در نامه یانقالب اسالم یمهاباد ـ شورا

مده ش آ یپ یت الله طالقانیدر مورد فرزندان حرضت آ یاز عوامل ضد انقالب و ارتجاع یتوسط تعداد

   .ردکوم کداً محیشد  ، است

 یت الله طالقانیه و حرضت آیرد اورمکاز برادران  یبانیمهاباد.  بعنوان پشت یهزار نفر از اهال 40حدود 

 یرسود )ا  ، ن گروهیبه ا ینین حسیخ عزالدیوسنت شیردند.  بعد از پکاجتامع « محمد یقاض»دان یدر م

قت بوده  و یبان حق و حقیشه پشتیرد همکگفت: ملت  در ادامه برنامه یب( وانده شد و  و یرق

رشوع شد و  ییامیدارد. سپس راهپیه اعالم میاروم یردهاکانزجارخود را از رفتار ناجوامنردانه نسبت به 

مجددا به  ینین حسیخ عزالدیو ش یت الله طالقانیاز آ یبه طرفدار  ییان ضمن دادن شعارهایامیراه پ

ان یردند.  در پاکوم کرا مح یت الله طالقانید و بازداشت فرزندان آمحمد باز گشتن یدان قاضیم

انقالب  یافت: شورایمهاباد انتشار  یانقالب اسالم یشورا یز از سو یه نین اعالمید ایصادر گردای قطعنامه

ردن کوم که جوانان روستاها در مورد محیه اتحادیاعالم  ، خود 27/1/58مهاباد در نشست مورخ  یاسالم

از هموطنان مارا در روستاها فراهم منوده  یتعداد یه موجبات ناراحتکخرب  یاز خدا ب یل عدهااعام

انقالب  یدارد.  شورایبرحق آنان اعالم م یهاخود را از خواست یبانیله پشتینوسید منوده(.  بدییاند )تأ

 . ینین حسی.  مهاباد عزالدیاسالم

 (29/1/1358)اطالعات
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 .شدند یواستار خودمختار ردستان خک یروحان 300

ه روز گذشته در ک ینشست یط ، واندرهیاب و دکت ، ون منطقه سقزیصد نفر از روحانیسنندج ـ حدود س

ماده صادر  14در  یبحث و قطعنامها یر کرامون اتحاد و همفیم آباد سقز صورت گرفت پیرکمسجد 

 :ن رشح استیردند. منت قطعنامه باک

متام  یو مذهب یحق مل ی، راسکدمو  ، مساوات ، ه عدالتک یالم واقعاسی، اسالم ید جمهور ییـ تا1 

 .ران در آن منظور گرددیا یخلقها

ن رسنوشت متام ییسب و بدست آوردن حق تعک یون برایروحان یهامهنگ یت همه جانبه شورایـ فعال2

 .رانیا یخلقها

ع بطور ییدر آن حق تسنن و تش هکن گردد ییران اسالم تعیا ینده مذهب رسمیآ ید در قانون اساسیـ با3

 .ت گرددیمساوات رعا

 یز آموزشکو مرا یه در ادارات دولتیه امور جاریلکون بر یو روحان یهامهنگ یم شورایـ نظارت مستق4

 .یو فرهنگ

ارگران ، کشاورزانک یهااز خواست یبانین و پشتیبه فقرا و مستضعف یو معنو  یو مساعدت ماد کمکـ 5

 .و دفاع از حقوق آنان

دفع و رفع  یو اجتامع یفرد یهایاسالم با حفظ آزاد یواقع یامیو شناساندن س یـ نرش معارف اسالم6

 .هرگونه اختناق و استبداد و مبارزه با آن

 یرامون آنان الزماالجرا و قطعیون منطقه و پیه روحانیلک یون برایروحان یـ آراء صادره از طرف شورا7

 .گرددیت و خلع لباس میموجب سلب روحانه تخلف از آن ک یباشد. بنحو یم
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ند و هر ین منایبحث شورا در سقز تأم یبرا یز که مر کت دارد یون مسوولیو روحان یهامهنگ یـ شورا8

ار خود را با توجه به مواد مرشوحه فوق مبرحله اجرا بگذارد و کل تا برنامه کیرا تشای ماه حداقل جلسه

 .ز و دولتکو مر  یانقالب اسالم یت شناخنت شورایبرسم

رد و از تالش کت آنان نظارت خواهند یندارد. آنها بر متام فعال یامً وابستگیمستق یچ حزبیـ شورا به ه9

 .ردکخواهد  یبانیارگران پشتکشاورزان و کران و رفاه حال یردستان اک یسب خود مختار کآنان در راه 

ح اعامل یران و تقبیا یهان خلقیمستضعف یپدر روحان یطالقان اللهآیتاز مجاهد بزرگ  یبانیـ پشت10

وم منودن استبداد غاصبانه کدرباره فرزندان مجاهد بزرگ و مح ینیو ضد د یضد سن یاست عدهیناشا

رون منوده و آواره یخود ب یهایشاورزمان را از آبادکه برادران ک« برادوست یسوما»ن مناطق کیمال

ن مبارزه یشود. همچن یو اقتصاد یو اجتامع ینیو د یستم ملد هر چه زودتر از آنان رفع یاند و باردهک

 یواقع یاجرا یر برایگیو تالش پ یو ضد اسالم یاندازان و منافقان و اخالل گران ضد ملبا اعامل تفرقه

 .ومت مردم بر مردمکاصول اسالم و ح

لق و حزب خ یین و فدایمجاهد یکیچر یهاسازمان یمردم یهاتیخود را از فعال یبانیـ پشت12

 یهاه قطعنامهیلکخود را از  یبانین پشتیران و همچنیا یمرتق یهاتیر جمعیردستان و ساکرات کدم

 .داردیات دولت اعالم میرد به هک یاسیو س یو مل یندگان مذهبیاز طرف منا یمیتقد

 .ارگران آزاد شهرهاکها و ینان آبادیخوش نش یار براکجاد یـ ا13

ه با خواست اقتصاد کن ینو یبطرز  یو دامدار  یشاورز ک یایشاورزان و احکه به وام بدون بهر  یـ اعطا14

 منطقه مطابقت داشته باشد.

 (29/1/1358هانکی)
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 .سنندج متشنج شد

ها و انجمن یقابل توجه گروه ائتالف یروز یشهر سنندج و پ یج انتخابات شورایباوجود اعالم نتا -سنندج

همچنان در  ، در اعرتاض به انتخابات یر یثک یهاگروه نده(یمنا 11 نده ازیمنا 8 )با یاسالم یهاتیجمع

  .ن روز خود شده استیوارد ششم ، ن تحصنیدهند. ایمسجد جامع به تحصن ادامه م

  ، شهر یانتخابات شورا یاداره امور شهر سنندج و مسئول برگزار  ینفر  5ته موقت یمکروز رسانجام ید

 یرهرب مذهب  ، زاده یعالمه مفت  ، ردستانکاستاندار   ی، ونسیرت کبا د  یطوالن یبدنبال جلسه مشورت

  .ردکانتخاب شدگان را اعالم  یاسام ، گریسنندج و چند تن د

زاده به مسجد جامع سنندج رفتند تا  یو عالمه احمد مفت یت الله طالقانینده آیروز منایبعدازظهر د

ن از یاما متحصن  ، ان دهندیه به تحصن پاکبخواهند  ن برسانند و آنانیجه انتخابات را باطالع متحصنینت

ابانها به ین شدند و پس از خروج از مسجد در خیاعالم شده خشمگ یجه انتخابات قانونیه نتکنیا

 رکه ذ کش یاز دراو یهمراه عدها ، شدمی ه هر آن بر تعدادشان اضافهکت یپرداختند.  جمع  ییامیراهپ

 ییردند. گروههاکت کحر  یدان آزادیگرم در دست داشتند به طرف م ر و قمه و سالحیگفتند و شمشمی

و انقالب  یت دفاع از آزادیخلق و جمع ییفدا یهایکمحل هواداران چر یخواستند به سو می تیاز جمع

چند نفر « زاده یعالمه احمد مفت»رفت می اما چون احتامل برخورد  ، نندکه یبروند و دفاتر آنان را تخل

به  یدان آزادیز در میرد و خود نکن محل یت به طرف ایت جمعکاز حر  یر یرا مأمور جلوگون یاز روحان

  .نندکن ییرا تع یم خود منرصف شوند و مهلتیه از تصمکوست و از آنان خواست یت پیجمع

گر از آنان به مسجد ید یمتفرق شدند و عدها یدان آزادیت پس ازبجا آو ردن مناز مغرب در میجمع

  .وستندین پیصبح امروز به جمع متحصن 8 ین مهلت براییردند و با تعکجامع مراجعه 

 ردستانکگفتگو با استاندار 
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بر جهاد  یه در شهر مبنک یعاتیرامون شایپ یز در متاسیردستان نکاستاندار ی، ونسیم یرت ابراهکد 

گفت:   ، دارد وجود ییفدا یهایکو چر یت دفاع از آزادیز و دفاتر جمعکمسلامنان و قصد حمله به مرا

عات دست یندن شاکدر پرا یعه پرداز و ضد انقالبیشا یوجود دارد و عدها یادیعات زیدر شهر شا»

سنندج  یاز اهال یردهاند.  در حال حارض عدهاکده و مردم را متوحش یشکدارند و شهر را به تشنج 

ای ن نامهین جا آئیر ادهند.  دینشان م یبیت عجیانتخابات اعرتاض دارند و حساس ینسبت به برگزار 

را بزرگ  کوچکن مساله یست این یاجیگر احتیشود و دیم یدگیه طبق آن به اعرتاضات رسکوجود دارد 

  .مینک

ه به آنها کزاده خواسته ام  یمفت یم.  من از آقایخواهیند اصالً شورا را منیگومی هکهستند  یالبته عدها

ند و در جهت رفاه و کت را در شهر برقرار ید نظم و امنتوانمی ه شوراکنان دهند ینند و اطمکم یتفه

  .بردارد ییش مردم قدمهایآسا

 یزاده و اعضا یمفت یه به اتفاق آقاکای روز در جلسهید»ن گفت: یمتحصن یدرمورد خواستها یونسی

 یتراکمذا  ، ه در استان قابل حل استکن یمتحصن یم در مورد آن دسته از خواستهایداشت ینفر  5ته یمک

  .سه مساله مهم توافق شد یبعمل آمد و رو 

 ن اخبار از سنندجیآخر

ل یتعط ین در مسجد جامع سنندج برایمتحصن ین شده از سو ییه مهلت تعک یطیبامداد امروز در رشا

  ، ان گرفته بودیپا  ، ردستانکو انقالب  یت دفاع از آزادیخلق و جمع ییفدا یهایکه دفاتر چریو تخل

و  یت دفاع از آزادیت درآمدند ودر مقابل دفرت جمعکمسجد جامع بحر  یز مردم بسو ا یر یثکگروه 

  .ردندکانقالب اجتامع 

  .رودیم ییم برخوردهایاوضاع شهر متشنج است.  و ب  ، بامداد 9به گزارش خربنگار ما در ساعت 

 یت دفاع از آزادیجمع یگفتگو با سخنگو 
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» هان گفت:کیبا  یمتاس تلفن یط ، ردستانکو انقالب  یدت دفاع از آزایجمع یسخنگو « امنگرکق یصد»

م و در امور یمداخله داشت ، س راهیون و پلیزیتلو یدارند.  ما فقط در مورد نگهبان ییار ما آشناکمردم با 

رفتند و افراد « زهیگر»س راه یروز افراد مسلح به پاسگاه پلیم.  دیندار یچگونه دخالتیشهر ه ینگهبان

  .هم صورت نگرفت ین مقاومتیمرتک یول  ، ردند و اسلحه آنها را بردندکرا خلع سالح  وابسته به ما

از طرف افراد وابسته به  ینشکبدون وا یعنی  ، ب بودین ترتیز موضوع به همیون نیزیدر مورد تلو

  .«ون به آنها واگذار شدیزیتلو یت ما نگهبانیجمع

ای رد.  اگر حادثهکم یم و از آنها دفاع خواهینکمنی لیطدفاتر خود را تع  ، چوجهیما به» امنگر گفت:ک

ن یوت خود در برابر اکز با سین جا دولت نین شهر هستند و در ایاز رهربان ا یبعض ، د مقرصیش آیپ

 فشارها عمالً مقرص خواهد بود.

 (30/1/1358)اطالعات

 

 

  .شودیل مکیتش یتالیوا یتیوال یه قم :انجمنهایضیدر مدرسه ف یطالقان اللهآیتسخنان

  .م باشندکد حایمردم در رسنوشت خود با

  .ردکراد یایه قم سخنانیضیدر محل مدرسه ف یطالقان اللهآیت روز حرضتید 17ساعت 

ن یدر سخنان خود ضمن سالم و درود به مردم و طالب و مراجع مسوول قم گفت:ا یطالقان اللهآیت

 اللهآیت ه جهان شده است.کبل ، شور ماکتساز نه تنها در انزوا بود و امروز رسنوش یشهر مقدس روز 

و  یقو  یدو مساله مطرح است مواجه شدن با دشمن ، د آمدیه پدک یت انقالبکافزود: با حر  یطالقان

خود را بزرگ  یروز یدر مرحله اول پ یه بود و فرد انقالبکز بزرگ نشان دادن دشمن از آنچه یرومند و نین
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 کنها در راه انقالب خطرنایه هر دواکاو فراهم آورده است  یه انقالب براک یطیدن از آنچه است. رشاید

نها راه انقالب یل شدن بر مردم همهایتحم یآنگاه گفت: دروغ ـ خود رس  یطالقان اللهآیتاست. حرضت

ت یـ جمع یاست از فرد انقالب یگر یمرحله د ینیو خودب ییو خودمنا یآلودگ ی، د انقالبیبندد. در تائیرا م

نگهدارند مبادا  کد پایر انقالب داشته باشند خود را بایه فقط توجه به مسک یرشو انقالبیو پ یانقالب

صنف  ی، نیآلوده به خودب، گرانیدر برابر د یر یآلوده به موضع گ ی، آلوده به جامل پرست ، آلوده به گناه

افته یقدرت یو افراد انقالب یبجامعه انقال  یکه کنها یاز همها کیها مرحله خطرنایو گروهپرست یپرست

 یه انقالبکنجاست یشود.ایدچار غرور و نخوت م یعنیرود یپوست انقالب م یه آب تو کاست  یوقت

م و ینون در گذر آن هستکه اک ییم و مرحلههایرا گذراندها یخواهد شد ما مراحل یل به ضد انقالبیتبد

م. ید بردبار باشیم باینیاد نبیارمان را زکهنوز د یم. باینکه از نخوت حرض کن است یامیم بگذاریخواهیم

روز شده یده و انقالب پیان رسیار ما به پاکه کم کین مرحله انقالب گامن نیم و درایجانزده نباشید هیبا

ه ک یم. رضبهاین مرحله هستیاست ما هنوز در هم یاست و مرحله انهدام آسانرت از مرحله سازندگ

ران یمردم زود بوده و مردما ین انقالب برایهاکند کع یه شاکن مرحله است یند همکتواند وارد یاستعامر م

 .آن را ندارند یستگیشا

 ، مید مواظب باشینند و ما بایکم یر یار افتادند و دارند انقالب ما را اندازهگکرشق و غرب ب یهاروزنامه

تحت  ین هم ندادند ولد خودشایشا ، تیبا همه خلوص ن ک، از جوانان ما با همه احساسات پا یعدها

ح گوش یناصح یح امام و نه به پندهایه نه به نصاکم یهست یرند. امروز ما گرفتار خوارجیگیر قرار میتاث

نار که دامئاً در گوشه و یکن گروه مردمیما ازا ینند. نگرانیکحت میه من را هم نصک ییدهند. هامنهایم

ان جوانان ساده یبنده در میفر یبا چهرها کیساوا یکه کآسان است  یلیاد است خیز ، ربندیشور برس مک

مخوفشان  یطانیش یطان با چهرهایداشتند و چون ش یروحان ییه چهرههاک ییهاکیند. ساواکلوح نفوذ 

 .بندیفریانسان را م
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 رخنه جاسوسان

ا ان جوانان میه در مکردم کاحساس  ، ن روزها بوجود آمدهیه دراک یافزودند: حوادث یطالقان اللهآیت

است من اگر از خانهام  یخطر بزرگ ، ن خطریست.این یمساله آسان ، ردندکرخنه  ین جاسوسانیچن

ن چهرهها را بشناسم اگر به قم یه خودشاناکن است یایاگر از مردم دور شدهام برا ، ردهامکهجرت 

چ ینداشنت هو  یانات خود گفت: ما با دست خالیان بیدر ب یطالقان اللهآیتن خطر بود.یایآمدهام برا

 ، ستینیمکت ین موفقیم.اینکرا رسنگون ب ین طاغوتیم چنیچگونه سالح توانستیو نداشنت ه یپناه خارج

ده به ما چشم دوختهاند یشکزجر  یایو دن ، دهیمسلامنان زجر د ی، ه همه ملل اسالمکاست  یتیموفق

امل قدرت در پشت پرده کم دشمن در یهست یرد و در چه مرحلهاکم یم و چه خواهیردکنند چه یه ببک

دهد . اقتصاد مختل یدشمن آنرا چند برابر نشان م یار هست ولیکند. بیکن صفوف ما دارد رخنه میدر ب

اختالفات را بزرگ  یند. اختالف است ولیکشرت میل اقتصاد ما را بیدشمن چند برابر مسا یول ، است

امل خلوص شب و روز کت با یت حسن نینهام دولت با ید خودمان را در مقابل آن ببازید ما نباینامیم

ه کبودند  یسانکافزودند: چه  اللهآیتاد است.یهم ز ینکارشکالبته  ، اد استیالت زکند. مشیکار مک

شند. ماهها یاندیه به پست و مقام منک ییام از چه بود. از توده مردم از آنهاین قیردند اصالتاکام یق

، امنین چه بود؟ایبود؟ا یا خواسته آنها اقتصادیل بودند.ایتعط ، اهکارخانه ، هامغازه ، هاتجارتخانه

ن انقالب گذاشتند یه جان خود را در راهاک ینم جوانانیکت. من فراموش منیو وجدان مسوول یامنیوجدانا

  .ل مردمین چه بود وجدان اصیا، ردندکو بهشت زهرا را بهشترت 

ند کار دولت کن رو یشند. ازایکرا بدنبال خود م یعدها یشوند و هر گروهیل مکیتش ییامروز گروهها

رده کجانزده ین انقالب شامر را هیچونا ، دینجا جمع شدیجانزده هستند. چرا شامایرود. مردم هیش میپ

در  یم  و ما غوا از پایردکم. ما انقالب ینکم بیخواهیه ما چه مکد ید بدانیخواهیه مکن یایاست. برا

شت کما  ینهایه زمکم ینکار کچه  ، ار مشغول شوندکارگران بکه ک یار ک م؟ چهینکار کم حاال چیآورد

م ینکم؟ چه ینکمرت کدولت باشد و بار آن را  یبرا کیمکه کم ینکار کرند. چیع ما رونق گیشوند و صنا
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بر رسنوشت خود نبودند و دزدان  کیه سالها مالیکم؟ مردمیریتهها را بگیمکاز  یبعض یه جلو خودرس ک

است را به یو معلومالحال ر کمشت دلق یک ، دادندیل مکیتش یردند و اگر حزبیکومت مکبر آنها ح

ش یآرا یمشتزنها یکه کها بود. مجالس جشن آنها کنطور مجلس ما محل دلقیگرفتند و همیعهده م

ن مردم رسوبات آنها وجود دارد. دولت در یایردند. مسلامً برایکت مکده رش یپوش یکش یرده و مردهاک

 یانسان یروهاین ، مال شامست یعینها و منابع طبیر شامست زمیت در مسیشامست روحانخدمت 

ه کد ینیکا باور منیدر خدمت شام است.ا یس و ارتش و ژاندارمر یق در خدمت شامست پلیار عمیبس

 ین وعدهها داده شده ولیم و رسنوشت بدست خود ما است. ازطرف امام و مراجعایردکدا یارزش پ

 ، ا پسند مردمیراه دن یو قانون یرسد راه رشعیراه به نظرم م یکاده شوند. من یدهها پن وعیچگونها

 ید بتوانند راهیرند. مردم باید رسنوشت خود را به دست گیند مردم ما واقعاً بایاید به حساب بیواقعاً با

ه هستند به ما هفتاد و چند سال با آن مواج یه علامکاست  ین مسالهایننداکدا یخود پ یزندگ یبرا

ند و افراد یاید بوجود بیده باکدر هر شهر در هر روستا و در هر ده یالتیوا یتیوال ینظر من انجمنها

 .رندیله مردم انتخاب شوند و رسنوشت خود را با نظارت خودشان بدست گینان مردم بوسیمورد اطم

 ت مردمیمکحا

 د مردم است؟ییمورد تا ینیدر ادامه سخنان خود گفتند: چرا امام خم اللهآیتحرضت 

ن مردم هستند یاست.ا یکیه حرف اول و آخرشان کنیایدردها گذاشتهاند برا یشان انگشت رو یهاکن یایبرا

ت با همه یش رود. روحانیمردم پ ید در خط و مشیومت باکر. حیم باشند و ال غکست حایبایه مک

بخشد و راه نفوذ را از همه یام مکحه به ما استکاست  یمکه محین پاینظارت خود به درد مردم برسد.ا

 یفارس و بلوچ را راض ک، تر  ، ردک یرا منطقها یالتکتوان همه مشیه منکاست  ین راهیبندد.ایعوامل م

 یه داراکرا  یدهد مردمینها گوش منیه چرا به حرفاکردم کردستان بودم وتعجب کنگه دارد. من در 

ه ینها اگر هم تجزیدانستندایه طلب میمردم را تجزن یالیرت اصیبا غ ، خاص مردم خوش اخالق یخصلت

حرف داشتند  یکنها یشوندایران ملحق میبازهم بها ، دید جدا شوییجا بروند ؟ اگر به آنها بگوکبشوند به 
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ه ما به زبان کخواستند یان منیت خودمان و رسنوشت خودمان دست خودما باشد. طاغوتیمنطقه و مل

ن حرفها درست نبود یاایردند.ایکبا میگرفتند و شامل تهران را زیات میمال م. آنها از مایخودمان حرف بزن

ه رسنوشت خودتان دست خودتان و مال خودتان و کم و گفتم یاما هم به درد دل آنها هم گوش داد

د ین مساله بایدانند.اید خودشان مییایش بیه هم پک یالکرسد و هر اشیان مینون هم انتخاباتش به پاکا

وجود  یوحشت ، نندکب ، نندیکدا میستها نفوذ پیمونکه کگفتند  یاده شود. عدهایت پکعاد مملدر همه اب

ست یز نیچ چیست هیمونکه یکست داشت االن هم هست در حالیمونکم سابق از یه رژک یندارد وحشت

هر  ت ازیشود. چون اسلحه مظلومیرت مید قوییایشرت به او فشار بیشرت بخورد هر چه بیب یهر چه تو رس 

ه استبداد کشور کاست و در هر  ینیو د یو اجتامع یاسیست مولود استبداد سیمونکرت است یقو یسالح

 یر از مساله علمیست غیمونکشود. مساله یل مکیست تشیمونک ، ن مسخ شدیت بود و چهرهایو محروم

م در واقع ینکب م مقابلهیتوانیه منکم ییست بگویمونکسم است اگر ما در مقابل یالیامتریرعلمیا غیو 

 یالتیوا یتیوال یان سخنانش گفت: مساله انجمنهایدر پا اللهآیتم.یا نشناختهایم و یدانیاسالم را ناقص م

ه مردم در رسنوشت کشد  یشیقرار گرفت و چاره اند یبحمدلله شب گذشته با امام مورد بحث و بررس

ه امر کشان یتواند مقابل امراینه دولت مل شود. کید تشیه باکم باشند امام امر فرمودند کد حایخود با

گر. مخالفت با یس دکا هر ینند و کت قبولش دارند مخالفت یاست و مردم و مرجع یمعترب و مرجع

شور موضوع را مورد کنون با وزارت کهم ا ین اسالم است. گروههایشان مخالفت با دیو شخصا یرهرب 

ه دفاتر کردند کاضافه  یطالقان اللهآیتشد. حرضت طرح آن اعالم خواهد یدهند و به زودیقرار م یبررس

 باشد.یمن در تهران از فردا شنبه باز خواهد بود و در خدمت عام م

 (1/2/1358هانکی)
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  ن خرب از زدوخورد نقدهیآخر

رزا یز میامام جمعه اهل تسنن شهر نقده و ن یمیحاج مال صالح رح االسالمحجت یه از سو ک یدر حال

، شوندیره مکو مذا یرانداز یقطع ت ، ن شهر مردم دعوت به حفظ آرامشیایعیش یحانم محرر رو یابراه

انفجار خمپاره  یصبح همچنان ادامه دارد . هر لحظه صدا 11ن ساعت یقطع نشده و تاا یرانداز یت یول

هان از نقده کیگذارد. خربنگار یم یشته بجاکا یو  یزخم یرسد و تعدادیمسلسل به گوش م یکو شل

شته شدگان کق مجروحان و یتوان تعداد دقید و وضع آشفته شهر منیشد یرانداز یاد: به علت تگزارش د

حوزه  ی، سلطان یعل ، ار سه سالهکن رشح است: قادر زایاز مجروحان بها یتعداد یرا بدست آورد. اسام

ی، هر اشان آذر طاکمحمد  ی، آذر طاهر  یعل ، امن فتحیسل، دهیاحد جنی، ن مرادیمحمد ام ی، رسول

 ، پوریل حاجینوروز عبدالله و اسامع ی، بابا فتح ی، ر کعرب ف ی، ف مردانیرشیی، اشان قارناکمحمد 

 ی، ار کغالم سو  ، احمدپور یمصطف ی، رب کا یعل یحسنقل ی، حوزه تجار  ی، عثامن صمد ی، ن حسنقلیحس

هوشنگ  ، رمردیپ یفتحعل ی، لیخل یعل ی، محمد رسول ی، د خالدیمج ی، هاشم رزان ی، قیمحمد حق

نقد  ، عباس مجرد ی، فرامرز واحد ، اظم پورک یعل ، ساله 25 یدر یح یمصطف ی، وسفیوسف ی ی، زادعل

فرامرز  ، ردهکمحمد  ی، انیفیتورج ر ی، محمد جعفر  ی، ر اوجیل پیاسامع ی، حسن سلطان ، مجرد یعل

  .یامنیو جعفر سل ینالیرت زکو د  یر یبش

 

  :ن رشح اعالم شدیدگان بهاشته شکاز  یتعداد یاسام

نژاد از پاسداران انقالب یرضا فسیعل ، ارگرکوسف ی ، رحمت قاسم زاده ی، ار یعوض آب ی، ار یآب یعباس عل

  .اتیارمند دخانک یعبدالعل یساله و قربانعلیمعصومه هاشم ، ن مهابادکساله سا 25یمحمد داد ، هیاروم
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 اعزام پاسداران به نقده

ه مسلط به شهر کاز تپه نقده را  یه موفق شدند. قسمتیاروم یساز کته پایمکطرف از یپاسداران اعزام

ه یه از تهران به ارومک یدارد به ترصف درآورند. در حال حارض پاسداران ییت بسزاینقده است و اهم

 ه به نقده بروند.یم ارومیاده شده تا به اتفاق جوانان نقده مقیه پیدر فرودگاه اروم اندشدهاعزام 

 (1/2/1358هانیک)

 

  هیردستان در ارومکرات که در پاسخ حزب دمو یانتشار اعالم

از  یشنبه هفته گذشته منترش شده بود جمعیکه روز کردستان کرات که حزب دمو یبدنبال چاپ اعالم

ن حزب یه ایه در اعالمکنیاز ا یحاتیضمن توض  ، ردهکاطالعات مراجعه  یندگیه به دفرت منایمردم اروم

اظهار تاسف   ، نام برده شده بود«نقده» جاد فاجعه یاز عوامل ا یکیبعنوان « یغالمرضا حسن» یاز آقا

امل ک یآگاه یحسن یاز مجاهدت نستوه رزمنده آقا یجان غربیه مردم آذرباکردند و افزودند کد یشد

   .دارند

ع نقده و بطور یردستان پاسخ داده شده وقاکرات که حزب دمو یه به اعالمک یهائهین در اعالمیهمچن

 رات مطرح شده است. کاز حزب دمو  یل قرار گرفته و سئواالتیه و تحلیردستان مورد تجزک یلک

 (4/2/1358)اطالعات
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 یطالقان اللهآیت کیپ پزشکیاعزام ا

جراح ـ متخصص  کشامل چند تن پزش یطالقان اللهآیتکیپ گروه امداد پزشکیا 2روز یروز و پرید یط

ن دو شهر مستقر ینقده و مهاباد اعزام درا یو به شهرها یادیر زیستار همراه با مقادنرس و پر  ی، هوشیب

  .شدند

جراح  4ه کدارو  یآمبوالنس و مقدار  3نفر و  16ل از کمتش یطالقان اللهآیتپ گروه امداد کین ایاول

ن یدرات و کپ بودند به شهرستان نقده حر کین اینرس اتاق عمل و پرستار همراها ی، هوشیمتخصص ب

 .شهر مستقر شدند

 یادیه مقدار زک یپرستار و نرس درحال یاز جمله دو جراح و تعداد کپزش 4پ دوم روز گذشته با کیا

ردند و طبق اطالع از صبح امروز کت کمهاباد حر  یام به سو یبه همراه داشتند با هواپ یرضور  یداروها

 ن شهر مستقر شدند.یدرا

 (4/2/1358هانکی)

 

   .دیریرسنوشت خود را به دست گ، ل شوراهاکیبه مردم نقده:با تش یالقانت الله طیام آیپ

ر را ین درگیخطاب به مردم نقده صادر فرمودند و طرفای هیشب گذشته اعالم یت الله طالقانیحرضت آ

  .ردندکبه آرامش دعوت 

 ی:ت الله طالقانیام آیمنت پ

   ز املتعالیبسم الله العز

ن چند روز آن سامان یحوادث خون  ، نقده سالم بر شام کرد و تر کز یدان عزبرادران و خواهران و فرزن

ه حادثه کنیتاسف از ا  ، دیگر برادران و خواهران شام گردینجانب و دیو رنج وتاسف ا یموجب نگران
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ده و محروم ما به خون یشکاز مرد و زن رنج  یگلوله آغاز شد و عدها یک یکه با شلکسنندج و گنبد 

د تا چهره انقالب یار و آگاه باشید هشیچرا شام نبا  ، ا بستندید چشم از دنیبا صدها ام دند ویغلط

ها یشود و نابسامانیحل م کیهم مشل یا با گشودن آتش و گلوله به رو یآ  ، ان بشودینگونه منایما ا یاسالم

 ید و آگاهتوانند رشمی نین رسزمیه همه مردم اک(یخین فصل تاریابد ؟ )آنهم در چنیمی انیپا

م سابق و استعامر ید رژیارتجاع و عوامل پل یهاسهیبها و دسیانند و توطئه و فریخود را بنام یاستعدادها

نند و خود را از تعصبها و کجهانخوار را به خودشان برگردانند و دست خون آلود غارتگران را قطع 

خود را  یرانیو ا یل اسالمیه اصت است برتر آرند و چهر یه از آثار جاهلک یو زبان یاختالفات نژاد

  .خشان باشندیوه و تارکبا ش یانند و سازنده زندگیبنام

د و با انتخاب افراد آگاه و یابید اسالم اعتصام یسامن توحید و به رینده نگر باشیخواهران آ ، برادران

فصل الت خود را حل و کد و مشیریل شوراها رسنوشت خود را بدست گکیمسئول و خدمتگزار و تش

ق ید.  با توفیآر یبرادرانه و پر از صفا و محبت رو  ید و به زندگیم سازکخود را مح یه زندگید و پاییمنا

 یمن التبع الهد یش.والسالم علیشام به پ یو آگاه یار یخدا و هوش یار یو 

 (4/2/1358هانکی)

 

 .ه شدیاطراف نقده تخل یروستاها

ع یاطراف شا یدر نقده و شهرها، ن نقده اعالم نشدهیخون ان واقعهیق قربانیه هنوز تعداد دقک یدر حال

ه کاست  کید نشده حایین گزارش تأیو هم اندشدهشته کصد نفر یکش از یب  ، ع نقدهیه در وقاکاست 

   .اندشدهز مجروح یصدها نفر ن

 اندشدهد یناپد  ، نقده یهایان ناآرامیز در جریبه دو هزار نفر ن یکه نزدکن گفته شد یروز همچنید

   .آورده اند یگر رو ید یبه شهرها، چند روز گذشته یهاین عده بخاطر نا امنیرود ایه احتامل مک
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است: با  کیحا  ، ه شده استیمهاباد و نقده ته  ، هیله خربنگاران اطالعات در ارومیه وسکن گزارش یا

به مهاباد   ، ن نقدهیخون یاارهیکان پینفر از قربان 47اجساد  یت الله طالقانیندگان حرضت آیاقدام منا

  ، ع و در قربستان شهر مهابادییتش  ، ن شهریش از چهل هزار نفر از مردم ایت بکافت و با رش یانتقال 

   .سپرده شد کبخا

ن نقده و انتقال ین حوادث خونیاجساد و مجروح یار جمع آور کازده آمبوالنس یروز ـ سه شنبه ـ یپر 

   .ردکآغاز   ، ستانهاامر یآنها را به گورستانها و ب

د یس» یخود را پشت رس نهاد از سو  یل رسارس ین روز تعطیروز سومیه شهر مهاباد دیکمهاباد ـ در حال

رد و ک یآنها لزوم برادر  یافت و طیانتشار  یدر پ یپ هایاعالمیهامام جمعه مهاباد « ینین حسیعزالد

   .شد یادآور ی کتر 

ل شده یع نقده ناخواسته بوده و توسط دشمنان ملت بر مردم تحمیه فجاکها آمده است هین اعالمیدر ا

ه یلکده یرس یهان گزارشینند.  مبوجب آخرکد آرامش خود را حفظ یبا ین عموم اهالیاست بنابرا

   .آورده اند یرانشهر رو یان به مهاباد و پیه شده است و روستائیاطراف نقده تخل یروستاها

 یرات آقاکشوند.  مذایم ییرایو پذ ین دو شهر نگهدار یا ین عمومکامانون در منازل و کن عده هم ایا

ق حجت االسالم یاز طر یت الله طالقانیو آ یعتمدار یرش یت الله العظمیبا حرضت آ ینین حسیعزالد

   .ادامه دارد« عباس آزرم»

 یو مواد سوختنگر حامل خواربار یه دیله نقلیون و وسیامکصد یکش از ینقده ـ  در حال حارض روزانه ب

 ه محل تجمع آوارگانک« پسوه وشاوله» یردستان( به روستاکرات کته امداد مهاباد )حزب دمو یمکاز 

 یخربنگار خارج ینقده حدود س یدادهایاس روکانع یشود.  در حال حارض برایفرستاده م  ، باشدمی

   .ردهاندکدر مهاباد اجتامع 
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 یت الله طالقانیر از آکتش

ن یبخاطر اعزام مجاهد یت الله طالقانیبه حرضت آ یتلگرام یمهاباد ط یانقالب اسالم یامهاباد ـ شور 

   .ردکر کشان تشیبه شهرستان نقده از ا کیپ پزشکیو ا

  :ن رشح استیمنت تلگرام به ا

 کیپ پزشکین و ایر و سپاس خود را به مناسبت اعزام مجاهدکمهاباد مراتب تش یانقالب اسالم یشورا

 کمکها یبه گروگانها و زخم یار کف خود را به نحو احسن انجام داده با فدایه وظاکن نقده به شهرستا

دارد.  می میگناه را نجات داده اند به حضور آن جناب تقد یب یان جان انسانهاکمنوده و تا حدود ام

ن یتجاع به عوامل ار ک یبه جنگ خامنانسوز  یگر رهربان مذهبیو د یجنابعال یشید است با مال اندیام

   .ز خامته داده شودیران عزیشه در متام مناطق ایهمب یبرادران مسلامن نقده به وجود آورده اند برا

  ینین حسید عزالدیمهاباد ـ س یانقالب اسالم یس شورایرئ

 شتهک 40 یاسام

 یاسام سپرده شد.  کدر گورستان مهاباد به خا  ، ن نقدهیع خونیشته شدگان وقاکتن از  47روز اجساد ید

  :ر اعالم شده استینفر از انها به رشح ز 42

حاج رحامن ی، محمد پاشائ ی، پاشائ یعل ی، م مجروحیرکرسول  ، نیجالل فت، پناهبیدون حبیفر »

ی، محمد خالقی، نیمحمود امی، مامل یعلی، احمد رشی، محمد داود، هرزن یعل، دخدا عبداللهی، کاحمد

م یرح، د پهلوانیسع، (یمل ینده اسبق مجلس شورای)منای، فتوح ییحی، یامنه قادر ی، روتیفاطمه پ

ی، فتاح سهرابی، عثامن خرض ی، ر پاسبانکابوبی، حسن سقی، بابچکقادر ی، جعفر گودرز   ی، استوار 

استاد ی، ز قادر یمحمد عز، ف الله عبداللهیسی، رمردیمحمد خرضپی، حسن پورمند، ن حسن زادهیحس

 یمح، ه عمر خرضپورکش قادربلیدروی، نائیو حمزه م یحاج رسول پورمند ی،روتیم پیرحی، احمد بلباس
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 یحانیم ریاستاد رح، انیرباسکطه ی، م پسوهیمحمدرح، قادر لرزهیی، حاج محمود بقا  ، ن بالدارهیالد

 ناشناس. 5و 

 (5/2/1358)اطالعات

 

 یتوافق رهربان مذهب

شد و تر وز اغتشاش و زد و خورد امروز آرامپارس:اوضاع در شهر نقده پس از چند ر  ینقده ـ خربگزار 

از ارتش  یاست و واحدهائ یامال عادکپارس از شهرستان نقده گزارش داد اوضاع شهر  یخربنگار خربگزار 

از  یگر ید یو واحدها اندشدهدر خارج از شهر مستقر  ، اندبرقرار نظم به شهرستان نقده رفته یه براک

ز در داخل شهر مستقر ین یگر در اطراف شهر و تعدادید یو واحدها ارتش در سه راه مهاباد به نقده

 یوپرتهایکاز تهران است. هل یانتظامات شهر بر عهده پاسداران انقالب اعزام یلکبطور  یهستند. ول

اطراف در پرواز هستند و گفته شده است پس از اعالم آتش بس  یارتش بر فراز شهر نقده و روستاها

امال کن آتش بس ینداده و ا یرو  یچگونه برخوردیر هین درگین طرفیب ی، ن مذهبروز از طرف رهرباید

ن یپارس در ا یشور به نقده به خربنگار خربگزار کوزارت  ینده اعزامیمنا یز یرچ تربیاجرا شده است. ا

و  یطرف یر نقده از اقدامات پاسداران انقالب در حفظ و بیاخ یهایر ین درگیرهربان طرف» شهر گفت:

اند. در شهر نقده اوضاع همچنان د قرار دادهیرده و اقدامات آنان را مورد تائکت ینظم ابراز رضا یرار برق

  .«شد یکردن مردم شلکمتفرق  یبرا یرهوائیت یکروز ( فقط یآرام است و امروز ) د

نده یبه اتفاق منا« یمیمال صالح رح» و« م محرریحجت االسالم ابراه»ردها کها و کتر  یرهربان مذهب

ه موجبات یلکرفع  یراهها یاز تهران در جلسها یشور و فرمانده پاسداران انقالب اعزامکوزارت  یاعزام

  .اندافتهیدست  یر یچشمگ یهانون به توافقکردند. آنها تاک یبروردها را در شهر نقده بررس
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از عابران  یرتل مخترص نک ، مورد 2افته و تنها در یش یشهر نقده افزا یاصل یر راههایرفت و آمد در مس

شهر در  یلکبطور  یاز مردم باز شده ولین نیتأم یبرا هامغازهاز  ید. در داخل شهر برخیآمی بعمل

شور کوزارت  ینده اعزامیاند. مناردهکار خود را آغاز نکز ادارات هنوز یل است و مدارس و نیحالت تعط

  :ردکاضافه 

نون کرد شهرستان نقده بدست آمده و تاکو  کلامن تر مس یامنه علامیصم یار کن آرامش با همیا »

 یو داروئ کیپزش یازهایه نیلکه ک»گفت:  یو «. ده استیاز روستاها نرس یاحتامل یاز برخوردها یگزارش

ه یته یقیر آمار دقیاخ یهابرخورد یهایشته شدگان و زخمکهنوز از تعداد  ین است ولیشهر نقده تأم

 «.نشده است

 (5/2/1358ندگانی)آ

 

 یت الله العظمیمهاباد ازحرضت آ یانقالب اسالم یشورا، نقده یهایان دادن به ناآرامیپا یبرا

 .خواست یار ی یعتمدار یرش

 یبرا یعتمدار یرش یت الله العظمیبه حرضت آ یتلگرام یمهاباد ط یانقالب اسالم یعال یمهاباد ـ شورا

  :ن رشح استیاخواست.  منت تلگرام به  یار یشان یرفع واقعه نقده از ا

  .یعتمدار یرش یت الله العظمیقم ـ حرضت آ

ه توسط عامل ارتجاع به وجومد آمده کمهاباد از واقعه تاسف آور شهرستان نقده  یانقالب اسالم یشورا

ن برادران و یشرت بیب یآن جناب موجب مودت و برادر  یهاید دارد ارشاد و راهنامئیام  ، قلباً متاثر

گردد.    ، و اخوت رفتار منوده اند یگر به طور انسانیبا همد یمتامد یهاه سالکرد کو  کخواهران تر 

د یمهاباد ـ س یانقالب اسالم یس شورایر خواهد بود.رئکامل تشکن مورد موجب یدر اای هیصدور اعالم

 (6/2/1358)اطالعات ینین حسیعزالد
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 . قده ممنوع شدانقالب خروج مردم از ن یم شورایگروگان نقده با تصم 300 یاسام

 .ار گروگانها در نقده و مهاباد آزاد شدند یگروه    

ن شهر ممنوع شد. یانقالب نقده خروج مردم ازا یم شورایهان: بنا به تصمکیه ـ نقده ـ خربنگاران یاروم

نان کن شهر به سایوقفه مردم ازا یه در اثر خروج بکاست  یاز وحشت یر یم بخاطر جلوگین تصمیاتخاذا

  .اعالم شد اندشدهه گروگان گرفته ک یتن افراد 290در حدود  یداده است. روز گذشته اسامآن دست 

ه از غارت اموال مردم توسط کمستقر در شهر خواست  یروهایاز ن یهایانیمحرر با صدور ب االسالمحجت

 یبه سخت بستگان آنها را ، از رسنوشت گروگانها یخرب یند در حال حارض بیمنا یر یافراد فرصتطلب جلوگ

اطالع از رسنوشت  یآرامش افراد خانواده گروگانها برا ک، ه با استقرار اند ک ینگران منوده است. به طور 

 یع احتاملیاز وقا یر ینده ساخنت آنها و جلوگکپرا ینگهبانان برا یند. و گاهینامیتجمع م ، زان خودیعز

  .زنندیدست م ییهوا یرانداز یناچار به ت

خود  ینقده آرامش نسب ، ز در نقده با استقرار ارتش و پاسداران انقالبینگ و گرهفته ج یکبه دنبال 

ست یدهایمادران و برادران داغد یمانده ضجه و زار  یشوم باق یشکافته است و آنچه از آن برادر یرا باز 

 .حاصل و خامنان برانداز از دست دادهاندین جنگ بیزان خود را درایه عزک

در برابر خانه  ، اندشدهه بستگان آنها به گروگان گرفته ک ییا نفر از خانوادههاروز( صدهیصبح جمعه )د

ه از جانب کشدند  یپناه یان بکود کم محرر خواستار بازگرداندن زنان و یراز ابراهیحاج م االسالمحجت

  .ستیاز سالمت آنان در دست ن یچگونه اطالعیو ه اندشدهردستان برده کافراد ناشناس به ارتفاعات 

آرامش و استقرار نظم در  یارتش در نقده تا برپائ یفایخواستارا ینندگان با صدور قطعنامهاکاجتامع 

 .منطقه شدند

شامر ین بین و مصدومیاد و مجروحینسبتاً ز یشتههاکمانده عالوه بر  ین به جاین حادثه خونیآنچه ازا

ده یشکر مخاصمه به آتش ین درگیرفه از طک ییه نشده است خانههایاز آن ارا یقینون آمار دقکه تاک
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ورش افراد یند. بدنبال یکله افراد فرصتطلب به غارت رفته است جلب توجه میه بوسک یشد. و اموال

 یهایانیمحرز با صدور ب االسالمحجت ، نیردنشکن و ینشکتر  یدر محلهها ، مردم یفرصت طلب به خانهها

ن اسالم شمرده و از غارتگران به عنوان ین مبیر با دیابه مال مردم را مغ یهر گونه چپاول و غارت و تعد

 یننده و گردآور کافراد غارت  یر یمستقر در شهر خواستار دستگ یضد انقالب نام برده و از واحدها

ل افراد در چند نقطه شهر به ین قبیشده ازا ینون از اموال جمعآور که هم اک یاموال مردم شد. به طور 

از اوضاع و  یخرب یو التهاب شده ب یش از همه باعث نگرانید. آنچه بشو یم یدقت مراقبت و نگهدار 

نالوس  ، ده شمس، زآبادیای یردستان به اسامک یروستا 12شود در یه گفته مکاست  ییاحوال خانوادهها

 .اندشدهن به گروگان برده یج بیمحمدشاه ول ، نیگردب ، قارنه ی، ه ، خانیش ، چپرآباد ، انیصوف

زند و با ضجه یریجنگزده م یابانهاین افراد به خیرود وابستگانایم یرو به آرام کیاند  ه شهرکهر لحظه 

  .شوندیزان خود میون و افراد ارتش و پاسداران انقالب خواستار بازگرداندن عزیاز روحان یو زار 

به شدت مسلح و پاسداران انقالب از ورود افراد ناشناس  یروهایافراد ن، نیردنشکگر در محله ید یاز سو 

  .نندیکنرتل مکو اوضاع را  یر یجلوگ

 یارتش یوپرتهایکنند و هلیکن منطقه پرواز میایفانتوم بر فراز نقده و مرزها یامهایروز هواپ یدر ط

ش از همه یب یر بومیان به شهر و خروج افراد غییهجوم رسسامآور روستا ، ر نظر دارندیاوضاع را ز

  .از اخراج مردم مامنعت شود ، انقالب نقده مقر داشت یشورال ین دلیمردم شده به هم یموجب نگران

منودن نقاط مختلف  یو ضد عفون یساز کمشغول پا یاعزام یستیو بهز یه بهدار کشب یبهداشت یگروهها

 .شده است یر یجلوگ یمرس  یامر یشهر هستند و تا امروز از بروز هر گونه ب

ت یا در منطقه نهایسن و کح وایهان گفت: تلقکید رسخ نقده به خربنگار یروخورشیت شیر عامل جمعیمد

  .عاً اقدام شودیه رسکرضورت را دارد و الزم است 
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مبود آذوقه و خواربار مواجه است. کل است و شهر با یشهر همچنان تعط یهامغازهادارت و  ، مدارس

د یه نقده رسب ، وانتبار بود 42ه محموله کمردم سلامس )شاهپور سابق(  یجنس یهاکمکعرص پنجشنبه 

و اوضاع ناآرام گذشته  ، ع شد و با توجه به قطع ارتباط چند روزیامرستانها توزین بیو در درجه اول ب

 .مبود آذوقه روبروستکشهر همچنان با 

 290ش از یب یروز )جمعه( اسامیتا ظهر د اندشدهه گروگان گرفته ک یافراد یاسام یته مامور بررسیمک

تهها خواستار یمکاران کاعالم منود و از همه دست اندر  اندشدهبه گروگان گرفته ه کرا  ییتن از خانوادهها

 .معمول دارند یل گروگانها اقدام جدینسبت به تحو ی، بازگرداندن آرامش نسب یشد برا

از اوضاع  یله ارتباطیهان گفت به علت نداشنت وسکیبه خربنگاران  ییانقالب در گفتگو یرسپرست شورا

 م. یندار یچگونه اطالعیه ، اندشدها به گروگان برده یه مفقود و ک ییهاو احوال خانوده

 (6/2/1358هانکی)

 

 ان دادن به واقعه نقدهیپا یاستمداد امام جمعه مهاباد از امام برا

ان دادن به یپا یامام جمعه مهاباد برا ینین حسیخ عزالدیش یروز از سو ین تلگرام دیا –مهاباد 

  .مخابره شد ینیر امام خمنقده به حضو  یهایر یدرگ

 تهران –قم … کاقرابسم رب

مهندس بازرگان  ی.  رونوشت جناب آقایت اله طالقانیرونوشت حرضت آ  ی، نیت اله امام خمیحرضت آ

رد شهرستان کو  کنان تر کن سایناخواسته ب یکد از چند روز قبل به تحریر. استحضار دارینخست وز

ن یه ادامه اکده.  از آنجا یگناه مسلامن گردیمردم ب ین رفنت تعدادیه منجر به از بکنقده بوجود آمده 

باشد یران مین خلق این و انقالب راستیر به طرفیشرت و لطامت جربان ناپذیموجب خسارات ب ، حالت
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 یانقالب اسالم یس شورایرئ» ند.یو عاجل معمول فرما یاقدام مقتض ، ستهیر شایتقاضا دارد در اتخاذ تداب

 «.نید عزالدیس –مهاباد 

 (6/2/1358)اطالعات

 

  ع نقدهیعلل وقا یبررس یرد براکو  کتر  یرهربان مذهب کنشست مشرت 

به همراه پاسداران  ی، ژاندارمر  یه واحدهاک یطیهان(:در رشاکیه ـ مهاباد و نقده )خربنگاران یاروم

 ، شهر یرهربان مذهب ت دارند و بر اساس اظهاراتکاز تهران در حفظ نظم و آرامش نقده مشار یاعزام

  .برقرار شده است یز آرامش نسبیروستاها ن

 یرهربان مذهب کدر نشست مشرت  ، ن نقدهیخون یدادهایه علل روکخرب داد  یجان غربیاستاندار آذربا

 .قرار خواهد گرفت ییو شناسا یرد مورد بررسکو  کتر 

 یهامغازهاز  یمکده است و تعداد در آم ین حال از روز گذشته رفت و آمد در نقده به صورت عادیدرا

ه کنیها و با توجه بهاییو نانوا هامغازهرث کاما با توجه به بسته بودن ا ، ت خود را از رس گرفتندیشهر فعال

ل ین دلیبه هم ، ستیتبخش نیوضع عرضه خواربار و نان رضا ، شودین میاز خارج تام ییمواد غذا

ت خود را از رس یه فعالکرد که یتوص ، ان نقدهیشته به بازارروز گذ ، م محرریحاج ابراه االسالمحجت

رث کهنوز مدارس و ا ، در شهر یه با وجود آرامش نسبک ، دهدین گزارش میهان همچنکیرند. خربنگار یبگ

 ی، از هر گونه برخورد احتامل یر ین به منظور جلوگیروز همچنیل هستند. از دیتعط یادارات دولت

ن حال یدر هم، ندیکنرتل مکرا  کو کنرتل خود افزودهاند و رفت و آمد مشکن پاسداران انقالب بر شد

ل یر و تحویر توسط پاسداران دستگیجاد تشنج ظرف چند روز اخیچند تن به اتهام غارت اموال مردم وا

رت شده است ینقده عاد یاصل یر راههایهان رفت و آمد در مسکیبر اساس گزارش خربنگار  ، زندان شدند
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از  ، نیو مجاهد یانتظام یروهایمهاباد به نقده از طرف ن یر سه راهیدر چهار نقطه در مسو تنها 

 د. یآمی نرتل به عملکن یمسافران و عابر

 (6/2/1358هانکی)

 

  .د با اسباب و اثاث از شهر خارج شوندیان نقده:مردم نقده نبایعیامام جمعه ش

خروج  ، خطاب به مردم نقده یهایصدور اعالم یه طان نقدیعیم محرر امام جامعت شینقده ـ حاج ابراه

ممنوع اعالم  یونت تحت هر عنوانکر محل سیین شهر نقده را با اسباب و اثاث منزل به منظور تغینکسا

خواهد شد در  یر یداً جلوگیات شدکل حر ین قبیازا ین وضعیرد در صورت مشاهده چنکد کیرد و تاک

 :ه آمده استین اطالعیاز ا یقسمت

 یه مراجعانیلکاز  ینیت حسن اخوت و هم دیه به منظور تقوکه برادران مسلامن انتظار دارد یلکاز  

ت استقبال و در یت محبت و انسانیردهاند در نهاک کاشانه خود را تر کخانه و  یتیل امنیه به دالک

  .نندکانات استفاده که امیلکرد از کان یاز همشهر ییرایپذ

 یاز مردم نقده در جلو  یگروه ، در نقده یعدم استقرار هنگ ژاندارمر  عهیگر به دنبال شاید یاز سو 

  .ن شهر شدندیدر ا یردند و خواستار استقرار هنگ ژاندارمر کمحرز اجتامع  االسالمحجتمنزل 

م از شهر یما مجبور یتیل امنیبه دال ، ن خواسته توجه نشودیچنانچه به ا ، ردندکد کینندگان تاکاجتامع 

 م.ینکوچ کد اشانه خو کو 

 (17/2/1358هانکی)
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  ردستان در قمکرات کمهم رهربان حزب دم یدارهاید

   .به نقده اعزام خواهد شد ینیامام خم یاز سو  یاتیه یکنده نزدیدر آ

 یت الله العظمیآ»و « ینیامام خم»روز در قم با یران دیردستان اکرات کندگان حزب دمیمنا

ن یخون یدادهایمسائل مربوط به رو ، مهم یدارهاین دیتند.  در ادار جداگانه داشیدو د« یعتمدار یرش

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

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

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

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

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

   .ندکردها استفاده کها و کان تر یشرت در میر چه به

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

 رد.کراد خواهند یا یسخنان یعتمدار یت الله رشیو آ ینیخود با امام خم یمنطقه و گفتگوها

 (19/2/1358ندگانی)آ

 

 :هیدر اروم ییامیراهپدر تظاهرات و 

 .ت منطقه شدندین امنیمردم نقده خواستار تام

ه دست به یاروم یابانهایهزار نفر از مردم نقده روز گذشته در خ 2ش از یهان: بکیه ـ خربنگار یاروم

  :ر شدندیز یخواستها یخواهان اجرا ی، زدند و ضمن اجتامع مقابل استاندار  ییامیتظاهرات و راهپ
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 یذ یاتیاعزام ه، در نقده یامل هنگ ژاندارمر کل کیتا تش ینظام یروهاین یبقا، منطقهت ین امنیتام

ن یمسبب ییو شناسا یل اوضاع و احوال فعلیع و تحلیعلل وقا یبررس یبرا یز کدولت مر  یصالح از سو 

 .واقعه مرگبار نقده

 ، امل حوادث نقدهکاس کخواهان انع ، هانکی یمقابل دفرت رسپرست یاجتامع ین طیان همچنیامیراهپ

  .هان شدندکیدر 

ن یخواستار تام یسخنان یه طین ارومیفرمانده پاسداران و مجاهد یحسن االسالمحجتگر ید یازسو 

ن در یهمچن یهرگونه تجاوز به حقوق مردم نقده شد. و  یوبکمقامات و رس  یت از سو یت با قاطعیامن

 ع به حوادث نقده انتقاد شد. ر واقع راجیاز درج مطالب غ یگروه یاعرتاض به رسانهها

 (23/2/1358هانکی)

 

 .رده استکصرب  یردها را بی، کستم مل

ن یران به ایگر اید یردستان با قسمتهاک یسه وضع اقتصادیستنددر مقایست تنگ نظر نیونالیناس، ردهاک

داشته ران روا یه از این ناحینسبت به مردم ا یادیض زیتبع یپهلو  یه دستگاه طاغوتکم یرسیجه مینت

ران روا یه از این ناحیه مردم اکباعث شده است  یاز ستم مل ید ناشیشدای ن خاطر عقدهیاست و بهم

  .نشان دهند یشرت یب یصرب  یشان بیهان در مورد بدست آوردن خواستین رسزمیه مردم اکداشته است 

 یگرفنت خود محتار  یو ن همه ر یردها اکه چرا ما کد یایش بین سؤال پیاز مردم ا یادیعده ز ید برایشا

 ماست؟ کمحر  یا حس خود پرستیم.  آینکیم یپافشار 

م ینکیم یپا فشار   ، ردکه در گرفنت حقوق حقه کم آنچه ما را واداشته است یر شوکد متذ یدر جواب با

ن یرد و همچنکمردم  یستیونالیبا استفاده از حس ناس یاقتصاد یهایع عقب ماندگیر جربان رسکهامن ف

 یتواند برایم کیه محر کار انباشته شده استین دیخ در دل مردم ایه در طول تارکست یهائدهوجود عق
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بود  یستیونالین حس ناسیها با استفاده از همیها و ژاپنیها باشد.  آملانیاستکامان در رفع  یتالش ب

ب یر بحران عجه دکشورشان را ک  ، ردند و توانستندکیار مکساعت  16ساعت  8 یه بعد از جنگ بجاک

باشد در  کیتواند محر یرو مین نیاورد و همیو سازنده بوجود ب یمرتقای بدر آورد و جامعه یاقتصاد

 کران جز با اشرتایه از این ناحیشه ایر یه اقتصاد بکچرا   ی، دیطبقه توح یع بوجود آوردن نظام بیترس

رد و تنها حسن یبگ یتواند رسوسامانیمن یو هم از نظر معنو  یش از حد مردم هم از نظر مادیب یمساع

 یصنعت ین را بدون توسل به جرب برایار ارزان متخصصکتواند یه مکاست  یخود محتار  ینظر شورا

و فقرنجات دهد و  یار یکردستان را از بکفراخواندن و  کمکردستان بک یشاورز کردن کزه یانکردن و مک

 ین را فراهم آورد و گورستان استعداد را برایان زمر یه از این ناحیاستعداد فرزندان ا ییوفاکان شکام

ردن کن یگزیجا  ، نندیکر مکف یه عدهاکاست  یته رضور کن نیر اکنجا ذ یشه نابود سازد.  در ایهم

زخمها گذاشت  یبررو  یشود مرهمیم یمأموران قبل یرد بجاکن یر مأموریاستانداران و فرماندران و سا

ردهاند و کن کرد را در کل مردم کن افراد هنوز مشید گفت ایه باکند ردهاکن مطلب را عنوان یو بارها ا

  .تنگ نظر هستند یستیونالیردها ناسکنند کمی رکف

 یچون در خود مختار   ، ستین یادار  یردها در همه پستهاکردن کن یگزیفقط جا یمراد از خود مختار 

ند کج یبس یامان جهت سازندگ یت بیفعال یتا مردم را برا  ، ندکیدا میر پییتغ  ، اداره امور یسامانده

آن  که محر کاست  یران در بوجود آوردن آن خون داده اند انقالبیه مردم اک یانقالب  ، است یهیو بد

ن بردن یه مردم دارند هامن از بکهم  ین انتظار یاست و بنا برا یل اسالمیرنجها و دردها و فرهنگ اص

باشد.  خصوصاً ین رسنوشت خود مییبه همه مردم در تع یدرد و رنج و توسعه فرهنگ  و دادن آزاد

 امام جمعه سقز. یل است.عبداله محمدیاص یخیه بنا بر شواهد نارکرد کخواسته مردم 

 (25/2/1358هان کی)
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 یت الله طالقانیام آیپ

 خطاب به یته موقت پنج نفر یمکشان در ینده ایه صبح روز پنجشنبه توسط مناکت الله یام آیمنت پ

      .ر استین مسجد جامع قرائت شد برشح زیمتحصن

 میبسم الله الرحمن الرح

  .رسانمیمحرتم سنندج سالم م یز: اهالیدوستان عز

من و خانواده ام بوده اند و  یوضع شخص ،ران نگرانیاز مردم ا یادیه عده زکن روزها یدر ا

در باره وضع  یلیض از سنندج خید و نقافت اخبار ضیب داده اند من در اثر دریهم ترت یهائییامیراهپ

ه برادران و کردهام کم و در خارج از آن التامس یردستان نگران هستم و از خداوند متعال در منازهاک

ده شود. خواهشمند م یشکه شهر سنندج به آشوب کنند کن یار کد تا یفرما یار یرد را کز یخواهران عز

ه به کد ینکاز آنها از قول من خواهش   ، نیبه متحصنشهر و بخصوص  یضمن ابالغ سالم به همه اهال

   :ندیق بفرمایر توجه دقیته زکدو ن

 یاسالم یدن به جمهور یه در راه رسکاست  ین شورائیه در سنندج انتخاب شده اولکن شورا یـ چون ا1

ت یتقو یآنرا طور  یار کت و همیو حسن ن یه با همبستگکد ینکب یار کد ید بایرده اکران انتخاب یدر ا

محرتم  یه اهالکنان دارم یران شود و البته اطمیگر اید یشهرها یشوراها یبرا یه منونه مناسبکد ینک

ران است و یبه انقالب ا یه خدمت بزرگکرفنت شورا یه دارند در پذک یاسیو رشد س یر کسنندج با رشد ف

   .ردکخواهند  یار کگر همیدیکت آن با یتقو

 یقه شامر یند و االن دقکار بکهرچه زودتر رشوع ب ینفر  11 یه شوراکـ من شخصا منتظر آن هستم  2

ل سد یمکه بتوانم در تکسنندج هستم  یانات الزم از دولت براکنم و در ضمن مشغول گرفنت امیکم

 یردهاکنگران  یلیم من خیانجام ده کیمکمردم  یار براکد یو تول هاکارخانه)قشالق( و براه انداخنت 



 
72 

ه هر کدوارم یردهاند و امکدا نیپ یار کران یمختلف ا یردستان و شهرهاکدر منطقه  هکهستم ای آوراه

   اتهکم و رحمت الله و بر یکم.والسالم علینکاده ین برنامه اشتغال را با رسعت پیم ایچه زودتر بتوان

 رمانشاهکات از یاعزام ه

  .دینندج گردرمانشاه عازم سک یانقالب اسالم یز کته مر یمک یاز سو  یاتیروز گذشته ه

باشد یرمانشاه مکنده امام در یمنا« آخوند یحاج مجتب»آن با یه رسپرستکات ین هیهدف از اعزام ا

 ن آنان اعالم شده است. یب یجاد همبستگیر و رفع اختالف و ایدرگ ین گروههایب یگر یانجیم

 (25/2/1358هانکی)

 

 .است یاست جمهور یسته ریشا ، ردک یه انقالب را رهرب ک یسک

جان یل استان آذربایالت و مساکمش یبه منظور بررس یائیه در راس هک یراز یش یربان اللهآیترضتح

 یهامهنگ یگفت برا یونیزیوتلویراد یگفتگو  یکروز در یه شده است پریوارد شهرستان اروم یغرب

ه به کزم بود ال  یاسالم ینده جمهور یآیشربد اهداف انقالبیران در راه پیر مناطق این منطقه با سایردن اک

ه کنیم و علل اینک یالت مردم را بررسکمش یکرده و از نزدکمسافرت  یجان غربیبه آذربا یاتیاتفاق ه

ن بردن علل تشنجات یه با از بکن یبشود تا ا یتشنجات در منطقه شده آن علل هم بررس یموجب بعض

ن منطقه بتواند یه مردم اکن یم تا اینکجاد یا یجان غربیدر سطح آذربا یم آرامش و هامهنگیبتوان

 .م گردندیران سهیدن انقالب مردمایو به مثر رسان یاسالم یه جمهور یشربد اهداف علیرسالت خود را در پ

 یکدهد به دنبال خود یم یرو  یشور که در ک یدرباره مساله نقده گفت: هر انقالب یربان اللهآیت

بعد از انقالمبان  یدر جهان بوده روزها یتثنائت ما انقالب اسکه در مملک یز یآورد. چیرا م ییدادهایرو

و غارت و  یز یخونر یکم یر نداریچشمگ یناامن یکم االن ینیبیاست. ما بعد از انقالب م یهم استثنائ

 .میچپاول نداشت
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نند کمردم سوءاستفاده  یخواستند از ناآگاهیم یت فرصت طلبانکاز نقاط ممل ین است در بعضکمم

  .ه من توجه دارم نه چندان مهم نبوده استکازه بحمدلله تا آن اند یول

ب یان آسین جریرد ما دراکو  کاز برادران تر  یه عدهاکنیا یمساله نقده البته موجب تاسف است برا

ن یاول به ا ید اگر در روزهایایش بیپ ین برخوردیه چنکح نبوده یدگاه ما صحیچگاه از دیدند و هید

شد یرفت زودتر حل مین منطقه میبه اوضاع منطقه دارد به ا ه شناختک یاتیشد و هیمساله توجه م

در منطقه  یم. اگر ناراحتینکه عوارض آن را برطرف کم ینک ید سعیواقع شده ما با یانیجر یکحاال  یول

ه در گذشته ک یم هامن ائتالفینک ید سعین جلسه اول باین برود. در همید از بیبا ، نقده بوجود آمده

 .میرا برقرار ساز ین ائتالف و اخوت اسالمیرد بوده دو مرتبه اک و کن برادران تر یب

ه من اطالع دارم هنوز کشور گفت تا آنجا کنده یآ یسجمهور ییدر مورد انتخاب ر یراز یش یربان اللهآیت

از نظر  یر باشد ولکو تف ید هنوز هم در مراحل بررسین موضوع نشده است. شایع راجع به ایاقدام رس

د باشد و یبا یسکه چه کسجمهور معلوم است ییه شخص رکنیا یوجود ندارد. برایبهامچ ایشخص من ه

است  یست شخص آن محرز است. شخصیم نین طرف و آن طرف بگردیا ، ه ما بدنبال آنکنیاج ایاحت

ردند. ما کدا یاندکردهاند. کانتخاب  یسجمهور ییدادند و او را به ر یران بارها به او رایه متام مردم اک

ومت کح یبرا یسجمهور ییچه است. ر یم براینکم انتخاب یخواهیه مک یسجمهور ییم رینید به بیبا

 یجمهور  یباشد برا ییهایژگیخصلت و و یتواند دارایم یسکم چه ینید به ببیاست ما با یاسالم یجمهور 

 .یاسالم

 یم را چه از نظر اجتامعه بتواند متام ابعاد اسال کسجمهور شود یید ریبا یگفت فرد یراز یش یربان اللهآیت

ه اسالم را که پس از آن کباشد  یتید شخصیند و بفهمد. در مرحله اول باک کدر  یو اقتصاد یاسیـ س

 یار یت و هوشیردن داشته باشد شجاعت و شهامت و دراکاده یپ یبرا یتیند. صالحکاده یشناخت بتواند پ

  .است الزم یسجمهور ییشخص ر یکه در کاست  یز ینها چیت. ایریو مد
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را  یاسالم ینیجهان ب یعنی ، است در جامعه ما یسکچه  یکدئولوژیم اینیکر مکف ین اصل وقتیا یرو 

 یاسالم ینیتواند جهانبیخوب م یسکه چه کنند کند. اگر از شامها سئوال ک کتواند در یخوب م یسکچه 

را در  یاسالم یشهایپه هامنگونه ک یسکهامن  ، د امامید فرد منحرص بفردش را بگوئیند شاک کرا در 

از آن  یت جز پوستهاکن مملیه دراک یرد و اسالمکرد. هامنگونه ملت را زنده کاء و زنده یشور احکن یا

ران گسرتش بدهد و نظرات یمنانده بود باو مغز داد و هامنگونه توانست انقالب را در رسارس ا یباق

 د.یدار منایو د کند و مردم را متحر کاده یش را پیاسالم

 (29/2/1358هانکی)

 

  ردستان در تهرانک یو مردم ینیرهرب د

ها یجانیان و انجمن آذرباکان و پزشیان و دانشجویبا دانشگاه ییدارهاید ینین حسیدعزالدیدر تهران س

ت موضع یردستان با رصاحت و قاطعک یو مردم ینین مالقتها رهرب دیسندگان داشتند. در متام ایو نو

ه مبارزه مردم کارا به همه گفتند کح دادند و آشیتوض یرانیبرادران ا یرا برارد کروشن و استوار خلق 

رات لزوم وحدت کشان بیا ، ستیسم و استبداد جدا نیالیه امپریران علیا یردستان از مبارزه رسارس ک

  .ردندکمشخص اعالم  ینه رهنمودهاین زمیادآور شدند و در ایخواهان را یون و آزادیصفوف انقالب

ت کز رش کم مر یمق یردهاکت یردستان در جلسه جمعک یو مردم یبهشت رهرب مذهبیارد 28عه روز جم

غات یچگونه تبلیه همراه با هکنیز با اکم مر یمق یردهاکت یبهشت جمعیارد 28ردند. اجتامع روز جمعه ک

طراف هزار نفر در سالن بزرگ ورزش و محوطه ا 25وه بود. متجاوز از کار پرشیبس ، نبود یقبل یو آگه

ردند کشان استقبال یات همراه ایو ه ینین حسیهر چه متامرت از عزالد یرده بودند و با گرمکاجتامع 

ل از خاطره ین جلسه در دنباله جلسه گذشته و به منظور تجلیر بود. اینظ یشور و احساسات واقعا ب

تر وهکا هر چه باشدر آن چهره مجلس ر  ینین حسید عزالدیحضور س یده بود ولیرد بر پا گردک یشهدا

من و طالش و کو تر  یجانیردها نبودند برادران فارس و آذرباکحضار مجلس منحرص به  ، ساخته بود
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ن مجلس یقت ایبه جلسه داده بود در حق یخاص ین خود معنایخالصه همه در آنجا حارض بودند و ا

ران بود.حضور گرم و یا یخلقها یخواهان و مظهر وحدت انقالبیهمه آزاد یپارچگیکمظهر اتحاد و 

 یت اتفاق و وحدت انقالبیاندازه باهمه عنارص آگاه و مسوول تا چهکداد یپرشوردر جلسه نشان م

پارچه شور یکبه سخن برخاست مجلس  ینین حسید عزالدیه سک یهوده نبود وقتیخلقها وقوف دارند. ب

رار مواضع کشان و تیا یوایات شانیرد بکمدتها فضا را پر « ینیدرود بر حس»و یو احساسات بود و غر

 یشرت بر آزادید هر چه بکیمردم و لزوم تا یاساس یهایدر مورد حقوق خلقها و آزاد یکراتکو دمو  یمردم

ار یردستان واقعاً در موضع بسک یو مردم یه رهرب مذهبکمطبوعات و احزاب و اجتامعات نشان داد 

نده انقالب و یآ یه براکردستان بلک یمر خودمختار ا ینه تنها برا یژگین خود ویقرار دارند و ا یمثبت

ن یت است. در ایگرانقدر و در خور اهم یبس یراسکدمو  یران و بخصوص برایتداوم آن در رسارس ا

» ، هیاشنو یامام جمعه و قاض« یمال محمد خرض »ان: یآقا یعنیون یات روحانیه یاعضا یکایکجلسه 

 ، امام جمعه نقده« یمیحاج مال صالح رح» ، در مهاباد یامام مسجد مولو « یندکم شهر یرکمال محمد 

مال » ، امام جمعه سقز« یمال عبدالله محمد» ، هیزج دول رضائیامام جمعه د« یونسی یحاج مال عل»

ره به حضار یون رسپل ذهاب و غینده روحانیمنا« د جاللیس یآقا» ، هیامام جمعه بند رضائ« عبدالقادر

ار بود یت بسیردها واجد اهمکت یجلسه جمع ، بال گرم و پرشور قرار گرفنده مورد استقکشدند  یمعرف

گوارا یان بسیآقا ین جلسه و اجتامع برایسه با آثار ایات رنج سفر در مقایعضو ه یاز علام یکیو بقول 

اند گزارش انات نقده حضور داشتهیه شخصاً در متام جرکامام جمعه نقده « یمیحاج مال صالح رح»بود. 

جانبه اخبار  یکون را در نرش یزیو تلویوه سانسور مطبوعات و رادید و شیباستحضار رسان یتا مخترص نسب

«  ینین حسید عزالدیس» 29ا عدم انتشار اخبار مربوط به نقده مورد انتقاد قرار دادند. در روز شنبه ی

ار ک یلزوم واگذار  ه در آن نظرآتشان را در موردکداشتند  یو خارج ین داخلیبا مخرب یگر یمصاحبه د

  .ره شمردندیمطبوعات و غ یمردم مبردم و آزاد

و  یان طالقانیه آقاکشور کر یوز یرسانجام پس از هشت روز اقامت در تهران بدنبال دعوت شام آقا

  .بازرگان گذاشته شد یبا آقا 30شنبه یکروز  11ساعت  یبرا یقرار مالقات ، ت داشتندکز رش یفروهر ن
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را هر چند یبود ز یج مثبتینتا یبه تهران و قم دارا« ینین حسید عزالدیس»رضت همرفته سفر حیرو

 یخود قطعا دارا یکاز نزد یدوستانه و آشنائ یتبادل نظرها یصورت نگرفت ول یاسیس یرات رسمکمذا

ه رهربان کنست یان نشان داد و آن ایقت را هر چه عریحق یکن مسافرت یخواهد بود. ا یآثار مثبت

م کن نقش خود را یچگاه ایبا خلق و مبارزه بر حق آن دارند و ه یکیار نزدیوند بسیستان پردک یمذهب

 یار دامنه دار یردستان در تهران تظاهرات بسک یو مردم یرند. مقارن اقامت رهرب مذهبیگیت منیاهم

ض به و اعرتا یپر شور از امر خودمختار  یشان و هوادار یاز ا یردستان به طرفدار کمختلف  یدر شهرها

ن تظاهرات در مجموع صدها یه در اکصورت گرفت  یردک یهاون و قطع برنامهیزیو و تلویسانسور راد

ردستان کرد در رسارس کخلق  یانقالب یاز همبستگ یگر ین خود نشانه دیت داشتند و اکهزار نفر رش 

 است.

 (1/3/1358معارص ی)صدا

 

 یخارجهای تبکارمغان م ، در منطقه یشکر در نقده گفت:براد یدر اجتامع یراز یش یربان اللهآیت

  .است

ه جهت ین روز اقامت خود در شهرستان ارومیدر هفتم یراز یش یربان اللهآیتهان: کیه ـ خربنگار یاروم

و  یمحمد فوز  اللهآیته در راس آن کت یات حسننیبه همراه ه ، الت مردم نقدهکمش یدگیرس

در شهر  یربان اللهآیترد.کمت یدس قرار دارد به نقده عزحاج مق االسالمحجتو  یشیقر االسالمحجت

رد و فاتحه خواند و به خانواده بازماندگان کاحرتام  یابتدا به آرامگاه شهر رفت و نسبت به شهدا ادا

ر نقده از دست یاشانه خود را در حوادث اخکه خانه و ک ییبا خانوادهها یراز یش اللهآیتداد. یدلدار 

روبرو  یبت بزرگین مصیدانستم با چنیو از وضع آنان متاثر شد و اظهار داشت من من ردکدادهاند گفتگو 

م ین فاجعه عظیران خود را از دست دادهاند و چراایپدر و برادر و عز یادیز یه خانوادههاکخواهد شد 

  .س نشده استکمنع یگروه یه الزم بود در رسانههاکآن طور 
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مه شوند و کمحا یاسالم یاران حادثه نقده در دادگاههاکتینادهم جیگفت من به شام قول م اللهآیت

نان یخود برگردند و اطم یه به خانههاکرد کاز مردم نقده تقاضا  اللهآیتاعامل خود برسند.  یبه سزا

هان کینند. خربنگار ک یه تلفات و خسارات وارده به نقده را بررسکافت یت خواهند یمامور یاتیداد ه

نند. در یکم یخانواده و حدود سه هزار نفر زندگ 420مستقر در نقده  یدرهادهد در چایگزارش م

 ینیدانم و امام خمیم یکبت خودم را با شام رشین مصیاظهار داشت من درا ی، راز یش یربان اللهآیتانیپا

ون رامیرد و پک یمردم نقده سخرنان یروز برایعرص د یربان اللهآیتن فاجعه متاثر و متاسف است.یز ازاین

انقالب  یکسخن گفت و اظهار داشت تداوم  ییدن به مرحله نهایع و لزوم تداوم انقالب تا رسیتب تشکم

در  یرد امروزه توطئهگران ضد انقالبکاضافه  اللهآیتان ندارد.کبدون انتظار شهادت و اهداء خون ام

در  یشکئهگران جنگ برادر م توطین موانع را از رس راه بردارید اینند بایکجاد میاییر انقالب سدهایمس

 یم طاغوتیارمغان عامل خائن و رژ یلین جنگ تحمیه اکد ید بدانیبا یاندازند ولیراه م یجان غربیآذربا

ز ین یربان اللهآیتاز همراهان  یکی یراز یش االسالمحجتن اجتامع یاست. در ا یخارج یتبهاکو م

گفت و اظهار  یون مطالبیلگران و ضد انقالبمبارزه با اخال یو چگونگ یرامون فلسفه انقالب اسالمیپ

 :داشت

رب کجهاد ا ید براید و بایروز شدهایه جهاد اصغر بود پکن مرحله انقالب یشام مردم مسلامن در نخست 

 .دینکه مبارزه با نفس است خود را آماده ک

ده مجازات خواهند د مسببان حادثه نقیآواره باشد و مطمنئ باش یسکد در نقده یافزود:  نبا االسالمحجت

 .شد

 .ت ندهندیاز مردم نقده خواست به فرصتطلبان و تفرقهاندازان مهلت اخالل و فعال االسالمحجت

ل و یبه مسا یدگیرس یه بازگشته بود صبح امروز برایروز از نقده به ارومیه دک یراز یش یربان اللهآیت

 ن منطقه شد. یالت مردم رسدشت عازماکمش

 (2/3/1358هانکی)
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  هیاز اروم یراز یش یربان اللهآیتدار ید

ه به شهرستان ین روز اقامت خود در ارومیدر هشتم یراز یش یربان اللهآیتهان: کیه ـ خربنگار یاروم

 .ه بازگشتندین شهر به ارومیالت مردم اکبه مش یدگیردند و پس از رسکمت یرسدشت عز

آمده بودند و متحصن  یاطراف به فرماندار  یاه از روستاهک یتیرانشهر رفتند و از جمعیشان سپس به پیا

رانشهر یآنگاه در پادگان پ اللهآیت ، شود یدگیالت آنان رسکردند و مقرر داشتند به مشکدن ید ، اندشده

 ، ن عدهیایدن منودند خواستههایردهاند دک کمحل اقامت خود را تر  یه بعلت ناامنک کآواره تر  1500از 

 د.یت را برقرار منایه امنکاست  یژاندارمر  یستقرار پاسگاههاجاد و ایت در منطقه و ایامن

 (3/3/1358هانکی)

 

  ح امام جمعه نقدهیتوض

 در راه بازگشت ید جدیتهد

مردم  یات اعزامیگزارش ه»ه تحت عنوان ک یرامون خرب یامام جمعه شهرستان نقده پ یمیمال صالح رح

داد.  امام جمعه  یحاتیتوض  ، هران چاپ شده بودعرص ت یهاروزنامهاز  یکیدر « نقده به تهران و قم 

  :نقده در نامه خود نوشته است

 کاشانه را تر کخانه و  ، ل خودیرد نقده به مک یا اهالیه گوکن ادعا شده یور چنکدر خرب مذ  » 

.  اندشدهاشانه خود نکحارض به مراجعت به خانه و  یئت اعزامیه و دعوت هیرغم اعالم یعل  ، ردهک

ت باتفاق یخوش ن کاز برادران تر  یئتیبهشت هیرا روز شانزدهم اردی رساپا خالف واقع است.  زن خربیا

رده کم و در خانه جوانان با آنان مذایمت منودیرد نقده به مهاباد عزکنجانب جهت برگرداندن برادران یا

 یم داشتند.  فردااعال  یعاد یبازگشت به نقده و از رس گرفنت زندگ یخود را برا یه عموما آمادگکشد 

افراد فرصت طلب از برداران  یمتاسفانه عدها  ، آواره شهر به نقده برگردند یردهاکه قرار بود کآنروز 
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 یگر ید یهاردن بهانهکت و عنوان یم جلسات حسن نیر به تحریدا یسه چهار هزار نفر  ینگیتیم ک، تر 

ن یردند و در اکدر نقده برگزار   ،ت آنانیبود نه در صالح یاسالم یومت جمهور کت حیه در صالحک

ا یند یمنا یدر نقده زندگ کا خلق تر ید یبایآنان برآورده نشود م یچنانچه خواستها، ردندکاجتامع اعالم 

   .ردکمردم 

ن یاست ا یهیرا آتش زدند.  بد« یساوجبالغچ» یخانه آقا ی، افراد ، ن تحصن و تظاهراتیمقارن هم

واقعا مواجه ای آواره نقده یردهاکه ثابت شود هر گونه قصد مراجعت کنیا یبود برا یافکل یاعامل دل

ردها که در خرب مزبور ادعا شده کچگونه متصور است آنطور  یطین رشایاست.  در چن ید جدیبا تهد

ه حاصل کاست  ین چه مصلحتیشند و داروندار خود را بسوزانند؟ واقعا اکخود خانه خود را به آتش ب

ن یاشانه چندکخانه و  ی، شیمصلحت اند یانسان عاقل برا یکاست و چگونه  یو نابود یآن تباه

شد. یکشود و رسانجام هم خانه خود را به آتش میگر آواره مید یند و در شهرهایکصدساله خود را رها م

 یمیمال صالح رح -االلباب یا اولیدهد؟  فاعتربوا ید بخود راه میترد ین خرب یذب چنکدر  یارعمومکا افیآ

 امام جمعه شهرستان 

 (5/3/1358ــوای)ه

 

گفت:مردم خود را آماده  یجان غربیروزه خود به آذربا 20ج سفر یدرباره نتا یراز یش یربان اللهآیت

 .ردهاندکمقابله با اخالگران 

 .ندیکار مکآغاز ب یه بزودیدادگاه انقالب اروم

ـ یاروم  یندگیات منایه به اتفاق هک یجان غربیبه آذربا ینیامام خمینده اعزامیمنا یراز یش یربان اللهآیته 

 20ان سفر ین استان بود روز گذشته در پایالت مردم اکمش ید ازشهرستانها و بررسیدولت رسگرم بازد

 یمصاحبها یه طیاروم کش از تر یپ یراز یش یربان اللهآیتگفت کرمانشاه تر که را به قصد یروزه خود اروم
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ه دشمنان اسالم و یرکرود و چهره یم یرو به بهبود یجان غربیآذربا اظهار داشت: انشاءا لله اوضاع

رث شهرستانها و بخشها کگفت: در طول مسافرتم در ا یشود. و یار مکشرت آشیروز به روز ب یانقالب اسالم

انتظامات و  ین برقرار یو همچن یژاندارمر  یپاسگاهها و پادگانها یه مردم جدا خواهان برقرار کافتم یدر

خواهند از آب یه مکگانهپرست وجود دارد یچند نفر اخاللگر و ب یستند و مسلامً در هر نقطهات هیامن

 یراز یش یربان اللهآیتر بار اخالل گران نروند.یه زکردند کمردم خود را آماده  یرند ولیبگ یگآللود ماه

ازابتدا مسامحه شده  هیل دادگاه انقالب ارومکیتش یه گفت: برایار دادگاه انقالب ارومکدر مورد آغاز ب

ردند یکم یتلق یادر دادستانکرد و علت آن را نداشنت یاول انجام گ یار از روزهاکن یاست و الزم بودا

رشع دادگاه  ین هفته با آمدن دادستان و قاضیل انجام شده ظرفاکه با دادستان ک ییراً گفتگویاخ یول

ن مردم نقده یم بید بگوینقده گفت با لیدر مورد مسا یراز یش یربان اللهآیتل خواهد شد. کیتش

گر یدیکنار کن همه حارضند در یروبرو شدند با ا یلین دعوا با مسایه طرفکن یوجود ندارد با ا یمسالها

ه کمردم به بار آوردهاند و هامنها هستند  یبت برایه مصکاست  یسانکل وجود کمش ینند ولک یزندگ

ه از کهستند  یسانکد.در منطقه یمردم نقده بوجود آ یروههان گیدو مرتبه ب یگذارند توافق و برادر یمن

 ین رو با تفرقهانداز یرند و از ایخود بگ یضد مردم یدر هدفها یاسیس یخواهند بهرهایم یدهایهر پد

وب کشه و رس ینند تا مردم در وحشت و اضطراب برس برند البته همیکپخش م یعاتیشا ینکو نفاقاف

ت را در یت پادگانها و پاسگاهها امنیه با استقرار و تقرکف دولت است ین از وظاکردن عوامل نفاقافک

 .رمطلوب ببار آوردیعات نتواند اثر غیمنطقه بوجود آورد تا شا

ت مردم به یرثکا یجان غربیخود به آذربا یان گفت: در طول سفرهایدر پا یراز یش یربان اللهآیت

رند و یعوامل مخرب را بگ یار جلو یوشش بسکبا ردند و قول دادند ک یاظهار وفادار  یاسالم یجمهور 

 خود هستند. یبند وعدههایه پاکم ینیبیعمالً هم م

 (14/3/1358هانکی)
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 .رمانشاه شدکه وارد یاز اروم یراز یش یربان اللهآیت

به مناطق  ینیامام خم اللهآیتاز طرف حرضت یندگیه به مناک یراز یش یربان اللهآیترمانشاه ـ حرضتک

رمانشاه که وارد یام از ارومیروز با هواپید 45/11ساعت  ، رده بودکشور مسافرت کل غرب غرب و شام

ته یمکمعاون  ی، د محسن خرم شاهیحاج آخوند حاج س یحاج مجتب اللهآیتشد و مورد استقبال حرضت

 .قرار گرفت یل ارشاد ملکو رسپرست اداره  یاسالم یجمهور  یز کمر 

و  ، معاونان استاندار ، اصفهان یارشف اللهآیتاز ورود در منزل حرضتبالفاصله پس  یراز یش اللهآیت

 .رمانشاهان پرداختکالت استان کو مش یعمران ی، اجتامع یاسیل سیمسا یبه بررسیمقامات انتظام

 ی، ار یکل بیه در جهت رفع مساک یاز اقدامات ییرمانشاهان گزارشهاک ین جلسه معاونان استاندار یدر ا

 .ر به اطالع رساندندین عشایجاد حسن تفاهم بیت در راهها وایامن حزب و استقرار

 یکران به صورت یخطاب به حارضان در جلسه گفت انقالبا یسخنان یط یراز یش یربان اللهآیتحرضت 

  .مورد توجه همگان قرار گرفت ، معجزه

 ، ست در ادارات مایباین انقالب میمؤمن انجام گرفتا یجوانها ویژەله توده مردم و بیه بوسک یانقالب

مردم  یازهایعرت و رفع نیوس یهایشرت بتوانند در جهت سازندگیار بکند تا افراد مؤمن با کدا یرسوخ پ

خود را بطور  یه تخصصهاکاز جوانان آمادهاند  یار یرمانشاهان بسکه در استان  کده شد یوشند شنکب

برابر  5مرت کم با خرج یتوانیه ما مکاست دبخش ین نویا ، ار بگذارندیم در اختکا با حقوق یگان یرا

ه موجب هرز ک یعامل اصل 2بر خالف گذشته  ، مینان داشته باشیاطم یعمران یبرنامهها یمثرده

ن ین رفته و همیاز ب یانقالب اسالم یل بودجه در برنامههایف و میفات و حیترش یعنیشد. یاعتبارات م

 .دهدیوسعت م یز یبرنامهر ییارآکعامل به  2ن یعدم وجود ا

ن روستاها یجلب مهاجر یدر سطح روستاها برا یز یآنگاه توجه به برنامهر یراز یش یربان اللهآیتحرضت

در سطح  ییربناید قرار داد و گفت چنانچه خدمات زییدر شهرها به بازگشت به روستاها را مورد تا
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 یو دامپرور  یشاورز کم و به یان فراهم آورییروستا یم و آب و برق و رفاه برایدهیروستاها را وسعت م

 یتکل مملیاز مسا یار یان مهاجر از شهرها به روستاها باز خواهد گشت و بسییم از روستایت دهیآنها الو

 ق حاصل خواهد شد. ین طریدر ا

 (14/3/1358هانکی)

 

 سنندج ییار گردهامکآغاز 

 یکش از یرد. پکسنندج آغاز ار خود را در کروز یردستان از دک یطرح مساله خودمختار  ینفرانس بررسک

جان یرمانشاهان و آذرباکردستان ـ ک ین در استانهایردنشکمختلف  ینده از شهرستانهایهزار و پانصد منا

 .ت داشتندکرش  یین گردهامیو احزاب در ا یو اسالم یاسیس یندگان انجمنهایو منا یغرب

نفرانس از کن جلسه یدر نخست ییح هدف گردهامینفرانس با ترشکن سخرنان یزاده نخستیعالمه مفت

از صاحبنظران  یت گروهکسخن گفت و از عدم رش  ، ردها از پادشاهان رفته استکه بر ک ییستمها

 یولوژ یدیدفاع ازا ییه هدف گردهامکرد کد کیتا یرد. و کن اجالس ابراز تاسف یرد در اک یو مذهب یاسیس

 .است یاسالم یجمهور در چارچوب  یمساله خودمختار  یه آن بررسکبل ، ستین یخاص

اتفاق و  یبرا یدار یو ب یار یار بسنت هوشکه بر لزوم کرمانشاه بود کاز  یلیجل اللهآیتن سخرنان یدوم

امرب )ص( یه پیه به توصکبوده است  یت در صدر اسالم اتفاق و اتحادیرد و گفت رمز موفقکد کیاتحاد تا

چگونه تفرق یم است و هکن حایران اسالم و دیا یاسالم یافزود در جمهور  یلیجل اللهآیت ، شد یعمل

ن بهانه دست به تفرقه و اختالف یس به اکع و تسنن وجود نخواهد داشت و هر یبه عنوان تش یو تشتت

 سنندج دو روز ادامه خواهد داشت. یبزند خائن است. جلسات گردهامئ

 (21/3/1358هانکی)
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 .د شدیگر متدیدنفرانس سنندج دو روز ، کدعوت مجدد از مخالفان یبرا

 رمانشاهک یردهای کندهیمنا یعیم ـ ربینکمی و همه خود را عزادار حسایم نگرفتهای جهینفرانس نتکاز 

  رهسپار مهاباد شدند ینین حسیگفتگو با عزالد یبرا، نفرانسکون یچهار تن از روحان

 یهاتها و گروهیشخصی ات پارهکعدم رش ، نفرانس سنندجکن روز یندگان: در دومیسنندج ـ خربنگار آ

ای نندگان خواستند دعوت دوبارهکت کمورد اعرتاض قرار گرفت و چند تن از رش  ، نفرانسکن یدر ا یاسیس

ان یروز پایه قرار بود دکنفرانس کن علت مدت ید.  بهمیرد و مردم سنندج از آنان به عمل آکبنام ملت 

   .د شدیگر متدیابد دو روز دی

ننده کته برگزار یمک ، نندهکت کت رش یجمع ینفرانس از سو کاره از مخالفان د دعوت دوبیتائ یدر پ

ه ک یهائتیها و شخصتیها و جمعرد و بدرخواست مردم سنندج از سازمانکنفرانس به نام ملت ک

رسام دعوت به عمل آورد.   یهائله تلگرافیبه وس ، نفرانس اعالم داشته اندکن یمخالفت خود را با ا

ب ین ترتید شد و بدیگر متدیان برسد دو روز دیروز به پایه قرار بود دکنفرانس سنندج کن علت یبهم

   .دیبه بن بست رس یجه نهائیننده در اعالم نتکته برگزار یمک

 ینفرانس طرح مساله خودمختار کنندگان در کت کرش » نفرانس آمده است: کاز تلگراف دعوت  یدرقسمت

ن فرصت حاصل از یه در اکد یمنامی از. . .  دعوت یخودمختار  امن به طرحیت و ایبا قاطع ، سنندج

ت کنفرانس رش کرد در کنار گذاشته و بخاطر احقاق حقوق خلق کرا  کیاختالفات مسل ، ردکات ملت یح

  .«دیفرمائ

حزب  ، حزب توده ی، نین حسیخ عزالدیر فرستاده شد: شیز یهااشخاص و سازمان ین تلگراف برایا

ت دفاع از یجمع  ، ردستانکخلق شاخه  یفدائ یهایکسازمان چر ، رت قاسملوکد  ، نردستاکرات کدمو 

   .زکم مر یمق یردهاکت و یجمع  ، ردستانکشان کسازمان زحمت  ، ردستانکو انقالب  یآزاد
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ن یا»گفت:  یرمانشاه ضمن سخنانک یردهاکنده یمنا« یعیرب» ، نفرانس سنندجکن جلسه یدر دوم

شرت استنباط یب یامل تاسف مفهوم دومکه با ک یا عزادار یخواهد داشت و  یپ در یا شادینفرانس ک

امل تاسف کم و با ینکمی خود را عزادار احساس ، همهایم نگرفتهای جهین دو روز نتیشود و چون در ایم

   .«نندهکن یینفرانس تعک یکه است تا یشب یاجتامع ادب یکشرت به ینفرانس بک

ه کآنطور »رد: کردهاند گله مند بود اضافه کت نکه رش ک ینفرانس و افرادک یه بشدت از خط مشک یو 

 یر اصلیل گشا باشد و از مسکسنندج نتوانست مش یرفت گردهامئمی شد و انتظاری مینیش بیقبال پ

ها به یشرت سخرنانیب یدر مورد خودمختار  یاصول یهاات و طرحیارائه نظر یده و بجایخود خارج گرد

ه کهمواره بود.  ما « ح است احسنت یصح» زد با  یس حرفکل شد و هر یو مشاعره تبد وعظ و خطابه

رد مطرح کده ینجا رسنوشت خلق ستمدیم.  اینکد یرا تجد یشاهنشاه یهانفرانسکم خاطره یخواهیمن

رد از آنها گله ک یکاست و من به عنوان  یرشو خالیپ یهاتیها و جمعتیشخص یواقعا جا  ، است

   .«نندکرد توجه کبه رسنوشت خلق  یستیبای میدئولوژ یرا آنها خارج از هرگونه ایمندم ز

ن شورا قطعنامه یل شود و اکیرد تشکاز رهربان  ید شورائیبنظر من با»در ادامه مطالب خود گفت:  یو 

ن ماه گذشته در یش اعالم شد و در حوادث فروردیه چند سال پکردستان را کرات کحزب دمو ای ماده 27

قرار  یاسیس یهاها و گروهد همه سازمانیشور گذاشته شد و مورد تائکر یو وز یت الله طالقانیار آیاخت

   .«ان بگذاردیبا دولت در م ، گرفت

نده خلق یبه عنوان منا یسکشد و بعد می لکیتش یستیبامیای ن جلسهیر چنیقبال نظ»ادآور شد: ی یو 

رد کف خلق یلکت ، نندکن یآشت ینیحس یو آقا یمفت ینم اگر آقادامنی رفت.  منمی رد به تهران و قمک

س دانشگاه و مسجد را عنوان ینجا و مساله تاسیم ایائیه بکنیم نه ایخواهیرا م یست؟ ما خود مختار یچ

   .مینک
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 است یگروهها خال یجا

خصوص  طرح فهرست وار در یکارائه »نفرانس گفت: کن یوان در اینده مریمنا« یمحمد جوانرود»

همه رهربان و  ، نفرانس سنندجکردم در کمی الیرسد. من خیمن بنظر یرد منطقکن رسنوشت خلق ییتع

 یاست. واقعا جا یاز آنها خال یلیخ یه جاکم ینیبمی اما حاال ، رد جمع هستندکها و رسان تیجمع

ه در کن روش یبا ا ردند.یکما روشن م یرا بهرت برا یاسیس ینها بودند خط مشیتاسف است چون اگر ا

   .(ح استیت: صحیدر انتظار ما باشد )جمع یرد عراقکمانند برادران  ید رسنوشتیشا ، ش استیپ

 یسخنان یط ، ت داشتکه بطور آزاد رش ک« یفرج محمود»رت کد  ، روزینفرانس دکن جلسه یدر دوم 

 یه مرز واقعک یهنگامم چون تا یریبگ ینیرد تصمکم به نام خلق یتوانمنی ینونکط یدر رشا»گفت: 

رد معلوم نباشند اگر کخلق  یندگان واقعیران آزاد مشخص نشود و رهربان و منایردستان در چارچوب اک

   .مانده حق اعرتاض دارند یدرصد باق یکآن  ، مینکته یکد یدرصد خودمختار  99بنام 

 ردندکم یان بانه تحریروحان

ه یردند.  منت اعالمکم ینفرانس سنندج را تحرکای هیعالمان شهرستان بانه با انتشار ایاز روحان یگروه

  :ن استیچن

 میبسم الله الرحمن الرح

ح است و در نظر دولت و یصح یشنهاد به دولت وقتیم پیو سپس تقد یل خودمختار کب شیتصو »

 ردکنده بحق همه افشار ملت و هامنا خود ملت یمنا  ، نندگانکب یه تصوکرد مورد اعتامد است کملت 

ردستان و ک یهااز متام شهرستان یندگیات منایه هکنیست مگر ایر نیوه بحق انجام پذین  شیباشند و ا

 یاز اعضا یکهر  ، ن حالیان جمع شده و در عکم یکرد انتخاب و در کاز طرف همه اقشار مردم 

ه از ک یانسنفر کده آراء مردم منطقه خود به محل اجتامع بروند.  کیبا دست پر از چ یندگیات منایه

ل و انعقاد آن در شهرتسان سنندج شده است کیدعوت به تش 1358ستم خردادماه یدر ب یطرف عدها
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ت کون منطقه بانه از حضور و رش یلذا ما علام و روحان  ، ستیچون مسبوق به رشائط و مقدمات فوق ن

ندگان یخاب مناه مقدمات و انتیرد و خواهان هر چه زودتر تهکم یخواه ینفرانس خوددار کن یدر ا

 م.یگر هستیخ دیدر تار ینفرانسکن یل چنکیان تشکن زمان و مییها و سپس تعشهرستان یواقع

 والسالم

 (21/3/1358ندگانی)آ

 

 .ستندیردها نژادپرست نکنفرانس سنندج گفته شد: ک یجلسهن یدر سوم

ـ دوشنبه ـ  سومیخربنگاران اطالعات: د -سنندج ردستان با تالوت ک یتار طرح خودمخ یهین جلسه تهیروز 

سخن  یسانکه تنها کشنهاد شد یجلسه پ یردستان آغاز شد. در ابتداک ید و رسود ملیات قرآن مجیآ

ه کدهاند آنگاه یه دیته یخودمختار  یردستان و چگونگکرفع ستم مضاعف در  یبرا یه طرحکند یبگو

ن یا ین سخنگو یبعنوان نخسترمانشاه کاهل تسنن  یرهرب مذهب یعیت جلسه اعالم شد و مال ربیرسم

اظهار  ، جه بخش نبوده استینفرانس نتکن روز یه نخستکنیبا اشاره به ا یرد. و کنفرانس آغاز سخن ک

در  یعیشنهاد ارائه خواهد داد. ربیو طرح پ یلکل یمسا ، انتقاد یهاهیه سخنان خود را بر پاکداشت 

ر یدربحث از مس ، بر پا شده است یدمختار ه طرح خو یه به منظور تهک ینفرانسکخصوص انتقاد گفت: 

زند یاد میه فرک یسانکل شده است. یتبد یو شعرخوان یادب یجلسهده و به یخود منحرف گرد یاصل

د ینند. بایکدن به هدف هموار منیرس یرا برا یشکز و برادر یقهرآم یهاوهیبدانند ش ، ا مردنیردستان کا ی

از سخنان  یگر یدر بخش د یرد. و کدر راه احقاق حقوق مبارزه  کیو مسل یدئولوژ یمتحد بود و با هر آ

م هم تراز نژادپرستان یفراتر نه یخود گام یحقوق قانون یرهیم و اگر از دایستیخود گفت: ما نژادپرست ن

ن یم ایه طلب نبودهایم و هرگز تجزیردستان هستکم بود ما تنها خواهان خودمختار یسم خواهیونیصه

رد بوده است ک هه خود از ترب کن پادشاه اسالم یبزرگرت یوبین ایده است صالح الدیرسان خ به اثباتیرا تار

زاده یمفت یافزود: من به آقا« یعیمال رب» رد بوجود آورد.کشور مستقل ک یکتوانست یرد مکیاگر اراده م



 
87 

 کداد. متهم به تیمب ینفرانسها را ترتکن نوع یمت به قم ایبشان قبل از عزیامالً وفادارم اما بهرت بود اک

 یادهیتوانستند با هر آیشان میامده است؟ اینفرانس نکن ین چرا به ایخ عزالدیش یشد و اما آقامنی یرو 

 یند مادامیگویهمه م ، نندکآنرا اصالح  ، ص ندادندیزاده را درست تشخیمفت ینجا باشد و اگر طرح آقایا

نم در کیشنهاد مینون پکا ، شودمنی ردستان حلک هلنند مسئکن ین آشتیخ عزالدیزاده و شیمفت یه آقاک

 یمادها 27ل دهند و طرح کیبزرگ تش یشورا یکت دارند کرد رش کرث مردم کندگان ایه مناکنفرانس کن یا

رده کد یردستان هم آنرا تائکرات کشنهاد شده و حزب دمیز پین یت الله طالقانیه به آکرا  یخودمختار 

ه یته ین شورا طرح جامعرت یه اکن ین شورا برسد با ایب اید و به تصوح شو یاست در صورت لزوم تصح

ردند کت نکنفرانس رش کن یه در اک یسانکه کم ید دور هم جمع شوینفرانس باکن یا یند. در خامتهک

ش به کد و داس و چیردهاکرد قهر کن خواهم گفت چرا با ملت یخ عزالدینم. من شخصاً به شکیاعرتاض 

را یم زیریپذمنی ها راستیمونک یم ولیگذاریهم احرتام م یالله یبه برادران عل یحتد؟ ما یدست گرفتها

بود « یخ عبدالله سور یمال ش»نفرانسکن سخرنان ینند دومکقلمداد  یم ما را وابسته به اجنبیخواهیمن

خ یش» ت شناخته شود. سپسیردستان به رسمک ینامربده از مقامات مسئول خواست طرح خودمختار 

ن قوم یا یردها و آوارگکساله نسبت به  2500ن با اشاره به ستم یرینده قرص شیمنا« ینیز حسیلعزعبدا

ست. در زمان حرضت ین یبغرنج همسئل یه و گفت: خودمختار یعراق و سور ، هکیاز تر  ییدر قسمتها

 یهیاشخود در ح یهااز خواسته یح قسمتیسپس به ترش یداده شده بود. و  یان خودمختار یهودیعمر به 

و  یل دادگسرت کیو  ید سجادید عبداملجیم ساعت تنفس اعالم شد. سیپرداخت و آنگاه ن یخودمختار 

حق در رابطه با  یروز یسخنان به پ یه طکنفرانس بود ک یبعد یران سخرنانیعضو انجمن حقوقدانان ا

ت کانس رش نفر که در ک ینین حسیگوناگون از عزالد یدتیاتب عقکبه م یز یرد. ضمن گرکمنطق اشاره 

 رد.کرده است انتقاد کن

 (22/3/1358هانکی)
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  .افتیان یپاای نفرانس سنندج با صدور قطعنامهک

ه کن جلسه ید.  در آخریب رسیآماده و به تصو یروز طرح خودمختار ینفرانس سنندج دکن یدر ادامه اول

 یستینده بایآ یاسدر قانون اس یه مذهب رسمکله سخرنانان جلسه خواسته شد یروز برگزار شد بوسید

   .دیت بجوکنده هر استان رش ین آن منایا تسنن و در تدویع یاسالم باشد و نه تش

ه تشتتها یلکزاده برطرف شود و  یمفت یو آقا ینین حسیه اختالفات عزالدکنفرانس خواسته شد کن یدر ا

 یسخنان یه طکبود زاده  یروز عالمه مفتیاز سخرنانان د یکین برود یردستان از بک یهایو دو دستگ

رد و کرو قلمداد کو ت کوچکاز احزاب  یرده و جداکاد ی یو مردم یمل یرات را بعنوان حزبکحزب دمو 

  .«میآنها دعوتنامه فرستاده بود یما برا» گفت: یرد.  و کت انجمن شهر اشاره کبر علت عدم رش 

ار ین بسیه اکاد آور گشت یو دانست  یرا همچون بارزان یخود طالبان  ، در سخنان ییدالشهدایرت سکد 

  ی، رت رسدوشکروز د یگر دینند.  سخرنانان دکروانش او را طرد یست خورد و پکش یه هررهرب کح است یقب

ب طرح خود یروز قبل از تصوین جلسه دیر خرضان بودند.  در آخرید پیمحمد سع  ی، رت رسول آبادکد 

جاد حسن تفاهم نزد یه جهت اک یمیخ ابراهیشو  یعیان مال محمد ربینفرانس آقاکندگان یمنا یمختار 

ده و یل گردیه سوء تفاهامت زاکاد آور شدند یار خود را داده و کرفته بودند گزارش  ینین حسیعزالد

 ینفرانس هامهنگکن یاول یبید طرح تصویجویت مکز رش ین ینین حسیعزالد ینده آقایدر جلسه آ

ه در جلسه حضور داشتند ک ییار گروههایدر اخت بیه قرار شد پس از تصوکر است یردستان برشح زک

  .قرار داده شود

 نفرانسکقطعنامه 

ن یمواز یافته و به اقتضایل کیتش کوچکران از چند ملت یه ملت بزرگ اکنیـ با توجه به ا یکماده 

ز ا یکهر  ید برایران بایا یاسالم یجمهور   ، گر نداردیبر ملت د یحق برتر  یچ ملتیه ، اسالم یاجتامع

 ین عمومیگر قوانیو د یبشناسد و قانون اساس یو متساو  یرا بطور قانون ین ملتها حق خودمختار یا

   .ات استید حیبر طرف شدن اختالفات و تجد یبسو  ین راهین ووضع گردد و این مبنا تدویبرا یتکممل
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اما تسنن و   ، دشو یاطالق م یر اسالمیغ یهاانتید ین اسالم برایبرابرقوان یت مذهبیماده دو ـ اقل

ن هر یندارد.  بنابرا یت مصداق اسالمیرثکت و ایر اقلیان آندو تعبیه در مکع دو شاخه ار اسالمند یتش

 یو در اداره امور عموم یتکن مختلف مملیووضع قوان ین قانون اساسیار تدوکنار هم در کدو شاخه در 

  .ت خواهند داشتیاز فعالیشور بدون امتک

 یاسالم یلذا جمهور  یست طبقاتیجامعه ا  ، گذشته یعت طاغوتیطب یران به اقتضایـ جامعه ا 3ماده 

م و یق تنظیشور را بطوردقک یو اقتصاد یاست اجتامعید سیبا ین جامعه به جامعه اسالمیل ایتبد یبرا

ان برداشته یگر از میطرف و استضعاف طرف دیکبار از کاطراف و است یعنی یه فواصل طبقاتکاجرا شود 

   .شود

مورد ستم فراوان بوده است  یاقتصاد یهاکمکردستان از نظر صنعت و عمران و کـ در گذشته  4ماده 

شرتفته هم سطح یل باشد تا با مناطق پیقا یتین منطقه اولویا یبرا یاسالم یومت جمهور کد حیلذا با

م یار تقسن مناطق خودمختیازها بیت و نیت را به نسبت جمعکممل یبشود و آنگاه در آمد عموم

   .ردکخواهد 

 یبرا ین خودمختار یقه معقول تامیطر، ا قوه مقننهیومت در اسالم عبارتست از شورا کـ چون ح 5ماده 

ن شوراها در هر یاز ا یکه هر کخود مختار است  یبوجود آمدن شوراها یرانیمسلامن ا یهاملت

رد و سپس کس خواهد یهم تاسه را جدا از یه و قوه مالیدولت قوه قضائ یعنیه یمنطقه قوه مجر

را  یز کومت مر کا حی یز کمر  یت شورایا جمعیت یمعقول به نسبت اهل ین شوراها به نسبتیندگان ایمنا

ران یا یاست خارجیس یدهد.  خط مشیل مکیا ارتش را تشیه یقوه دفاع یز کمر  یدهند.  شورایل مکیتش

در آمد را   ، دیمنامی میرا تنظ یتصاد عموماق  ، ندیکن میرا وضع و تدو ین عمومیند قوانیکن مییرا تع

 یسطح زندگ یکت در کممل یهایه مردم در همه خود مختار کند یکم میتقس یاج بطور یبه نسبت احت

   .نندک
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  ی، ه طلبانه در امور فرهنگیت تجزکردن هرگونه حر کوم کن محیخودمختار در ع یومتهاکـ ح 6ماده 

 یچون حدودآزاد  ، امل هستندک یآزاد یدارا ین عمومیحد قوان در یداخل یو اقتصاد یاسیسی، اجتامع

د یشود.  حدود آن بایگران اشتباه مید یو سلب آزاد یبند وبار  یو غالبا با ب، ستیعموم روشن ن یبرا

   .ن شودین معیقا در قوانیدق

 ید منتهرخوردارنیخود در همه سطوح و شئونات  یت زبان ملیخودمختار از رسم یومتهاکـ ح 7ماده 

در چار چوب  ین خودمختار یت دارد و قدرت ایرسم یمحل ینار زبانهاکدر همه جا در  یزبان فارس

د ین وحدت بایگردد.  و بخاطر ایروز افزون م ین اسالم و زبان فارسیله وحدت آئیبوس یاسالم یجمهور 

  .شود یر یتفرقه انداز در همه جا جلوگ یو مذهب یغات ملیاز تبل

مقابله با  یارتش برا یه است ولیار قوه قضائیدر اخت یت داخلیخودمختار به خاطر امن سیـ پل 8ماده 

   .حق مداخله ندارد یان و در امور داخلیخارج

ت ید به نسبت جمعیبا ین امللل مانند روابط فرهنگیروابط ب یایـ همه مناطق خودمختار از مزا 9ماده 

   .رندیاج بهره گیو احت

ن یمرتکل مردم بدون یو متا کخا یر مناطق به مقتضایردستان و ساک یختار ـ حدود خودم 10ماده 

  .ن خواهد شدیمع یلیتحم

رد کران و بر ضد ملت یمخالف مصالح ا ید همه قراردادهایران بایا یاسالم یـ دولت جمهور  11ماده 

   .دیاعالم منا یرا ملغ

 یامل در امور فرهنگکار یحق اخت یدارا یومت خودمختار کدر ح یو مل یمذهبی تهایـ متام اقل 12ماده 

  .شودین میآنها تضم ین حق برایباشند و ایم یو مذهب یو اجتامع یاسیو س

 یبرگزار  ینه برایه زمکاز تفرقه تالش خواهد شد  یر ینفرانس بخاطر جلوگکن یار اکان یـ پس از پا 13ماده 

  .ردهاند فراهم گرددکت نکن اجتامعات رش یه در اک یت برادرانکگر با رش ینفرانس دک یک
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وشش خواهند منود تا با مشورت اشخاص کشوند ینفرانس انتخاب مکن یه در اک یندگانیـ منا 14ماده 

ه کگر ینفرانس دکند و پس از یه منایردستان تهک یخودمختار  یق و مفصل برایدق یمتخصص طرح

ت یز به نین یگر یندگان دیمنا ابدیو تفرق نجات  یل گردد تا ملت از رسگردانکیتش یم بزودیدواریام

  .ب آماده سازندیتصو ین طرح را برایاملرتکمعقول انتخاب خواهند شد تا عموما 

 15در  8ساعت  22/3/58سنندج در روزسه شنبه  ینفرانس خودمختار کان ین قطعنامه در پایـ ا 15ماده 

ل شده یرد تحمکبر ملت  ه در طول قرونک یهائمؤثر است در راه رفع ستم یم شده و گامیماده تنظ

متعال  یرا از خدا یو طبقات یگروه یران در رفع همه گونه استثامر فردیا یق انقالب اسالمیاست. توف

 22/3/58همه جانبه. یو بهروز  یروز ید پیم به امیخواستار

 (25/3/1358هانکی)

 

 تلگرام امام جمعه سقز

با امام ین شهر تلگرامیمختلف مردم ا یامام جمعه سقز از طرف گروهها یمال عبدالله محمد -سقز

ردستان و ک یرا درباره خودمختار  یاسالم یشان خواست تا مواضع جمهور یردو از اکمخابره  ینیخم

ه از جانب ک یه و قولیهر نوع توص»ن تلگرام آمده است: یاز ا یحقوق اهل تسنن اعالم دارند در قسمت

م تا امام شخصاً یخواهیندگان اقشار مختلف سقز میما منااست لذا  ییضامنت اجرا یامام اعالم گردد دارا

ر اعالم و یروشن درموارد ز یلیرصاحتاً و بطور خ یگروه یهار رسانهیون و سایزیو و تلویق رادیاز طر

 یمربوط به جمهور  ین قانون اساسیع در تدویحقوق تسنن و تش یاعالم تساو  -1ند: ین فرمایتضم

ر یران.در غیا یر ملتهایرد و ساکخلق  یبرا یخودمختار  یعیو طب یمل شدن حق اسال یقا -2ی، اسالم

 «.مییمنای میت در رفراندوم خوددار کنصورت از رش یا
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ه دو روز قبل مخابره کن تلگرام یبه ا یهنوز پاسخ ، صبح امروز گزارش داد 10هان ساعت کیخرب نگار 

ه یکسانکت از یردم سقز و بانه به حاماز م یادیروز گروه زیگر دید یاز سو  ، داده نشده است ، شده

زدند. تحصن در مسجد جامع بعنوان اعرتاض به  ییامیدست به راهپ اندشدهدر مسجد جامع متحصن 

 ن در اطراف سقز صورت گرفته است.یسنگ یشتار سنندج و استقرار توپهاک

 (25/3/1358هانکی)

 

  ینون اساسو قا یت الله ربانیدرباره گزارش آ ینین حسیخ عزالدینظر ش

را  یراز یش یت الله ربانیرسگشاده خطاب به مطبوعات گزارش آ یبا صدور نامها ینین حسیخ عزالدیش

غرض ورزنه خواند و  ، دیون پخش گرددیزیو و تلویه در مطبوعات چاپ شد و از رادکردستان کدر مورد 

ن یمه رسگشاده عزالدنند.منت نایکمن یار کن یاز دشامن قسم خورده خلق چن یکچ یه هکرد کاعالم 

 یو مخصوصا پس از اعالم اسالم یرانیا یهاوهمند خلقکن رشح است: پس از انقالب شیبه ا ینیحس

ن ین وانگ ننگیه صداقت و عدالت اسالم را بار سنگکران انتظار داشتند یتحت ستم ا یهابودن آن خلق

وندد و یق نپیبه تحق یدها عالین امیه اکرود یم آن میرا از دوش آنها بردارد اما ب یطاغوت یهامیرژ

 یاد اروپایروند. به یر مسلح وارد جهت حل و فصل امور به مناطق میون غیازروحان یه برخک یهنگام

ش یشکچند  یدهیان مردم ستمدیاشغالگر خود به م یرو یه استعامرگران همراه با نکافتم یقرون وسطام

 یآنان به استثامر روح یلهیبوس یمگان با استثامر جسمارشان گذاشته تا هیدر اخت یفرستادند و پولیم

ر یج نامطلوب و غیبهره بودند نتا یب یاست و اوضاع اجتامعیچون از س یند ولیز اقدام مناین مردم نیا

گرفتند و اوضاع منطقه را از آنها یمتاس م یرا با عنارص مرتجع و ضد خلقیآورند. زیقابل جربان به بار م

نون در کبه گامن ما هم ا  یشود ولمنی رارکخ تیند تاریدادند. گویشناخت قرار م کا شده و مال یجو

ان به یروحان یخ فرستادهیرار تارکن تیا یشود منونهیرار مکت یقرون وسط ییران دارد وضع اروپایا

 هنگام بازگشت یشوند ولید از احرتام و استقبال فراوان برخوردار مین بازدیه در حکردستان است. ک
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ند یکمن یار کن یرد چنکخلق  یچ دشمن قسم خوردهیه هکنند کیف میوضع منطقه را چنان توص

ره یان و غکبو  ، مهاباد ، نقده ، هیاروم ی، ردستان شاملکبه مناطق  یت الله ربانیمنونهاش مسافرت آ

ز طبق یا نون گذاشته و آنهیزیو تلویار رادیخود را در اخت یج غرض ورزانهیه پس از بازگشت نتاکاست 

ر پادگان یتسخ یو چگونگ یه طلبیبر تجز یرا مبن یربان یگزارش آقا ، شیخو یضد مردم یفهیوظ

ه مطالب ک یهنگام یول ، ندکیرد مرتباً اعالم مکه خلق یل نقده از ناحیو تحم یستیمهاباد و جنگ فاش

ت یزند و اظهارات آیممرت دم کدرباره آن  یگروه یهادر جهت احقاق حقوق خلقها باشد رسانه یدرست

ه پس از سوزاندن و منهدم کن است یردستان است. پرسش اکمردم  یهایهامن نوازیپاسخ م یالله ربان

ر شهرستانها پس از انقالب به دست مردم یه در تهران و ساک ییساخنت پادگانها صدها هزار اسلحه ا

ه طلب و آتش یده چرا آنها را تجزیگردران و تاراج یو یدولت یاخها و سازمانهاکافتاده و فروخته شده 

شود یآنها محسوب م یه طلبیردستان سبب تجزکار در کن یهزارم ا یک یاوردند ولیافروز به حساب ن

 یو طاغوت یضد مردم یر دستگاههایو سا یستم منحوس ارتش ضد خلقیردن سک یمتالش یام خلق برایق

 هیباشد تا آتر و آگاهتر نیان واقع بیان روحان یآقا ن استید ما ایلمها و تأترها امیدر ف یبودهاند باز 

اماًل کد یشد و رس ید اگر از فاسق خرب یامن آوردهایه ایکسانکای »م... کن آمنو آناجائیها الذیا ایفه یرش

د بر یامن بشویخودتان پش هردکو سپس از « دیب برسانیآس یبر قوم ینادان ید مبادا از رو ینکق یتحق

شرت توجه داشته ین مسئله بیبه ا ینیقدر امام خمیه رهرب عالکن است یما ا ید استدعاآنها اطالق نگرد

د یم سیکردستان نفرستد.  والسالم علکز و مغرض و متعصب را به یات تفرقه آنگین آیگر چنیباشد و د

 .ینین حسیعزالد

 (28/3/1358)اطالعات
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 .ردندکشور ک کد به تر یتهد یرانیرد اکدوازده هزار 

  .ه پناهنده خواهند شدیهمسا یشورهاکاز  یکیهابه آن 

 یعتمدار یرش اللهآیتشور و کر یوز ، خرداد موضوع را رسامً به بازرگان 23در  ، ته آوارگان نقدهیمک

  .اطالع داد

  .رسدمی رماه )فردا( رسیت 3روز ، ردکآوارگان  ین شده از سو ییمهلت تع

  .ردکرد امتناع کبه آوارگان  کمکاز دادن هرگونه  ، د رسخیر و خورشیش

اند. روز پنج ره با دولت به تهران آمدهکمالقات و مذا یه براکرد نقده. کندگان آوارگان یپنج تن از منا

ر دولت به یت 3شنبه یکردند: چنانچه تا روز کاعالم  یمطبوعات یمصاحبه یکشنبه گذشته در 

همجوار پناهنده  یشورهاکاز  یکیآوارگان به  یههم ، ندکن یرد نقده توجهکهزار آواره  12 یهاخواست

  .خواهند شد

 ، شورکر یوز ، ریبازرگان ـ نخست وز یبه مهد یخرداد در تلگراف 24خ یدر تار ، آوارگان نقدهی تهیمک

ازده یش از یبه دو ماه است ب یکنزد»ردند: کاعالم  یعتمدار یرش اللهآیتو  ی، جان غربیاستاندار آذربا

در  یچ گونه اقدامین مدت هیاسف آور مشغول هستند. در ا یامل مشقت به زندگکبا  ، دهرد نقکهزار 

ن یدر ا یاسالم یدولت موقت جمهور  ، جهت بازگشت آوارگان صورت نگرفته لذا چنانچه ظرف ده روز

 یدگه پناهنکهمجوار  یشورهاکاز  یکیت بوده و به یتابع کناچار از تر  ، دینه اقدام الزم معمول ننامیزم

  «.ردکم یمت خواهیعز ، ردیما را بپذ

ن بار یآخر یبرا ، مینک کن خود را تر یم رسزمیخواستیه ما منیکاز آنجائ»آواره گفتند:  یردهاکندگان یمنا

ن منظور به تهران یم. و به همینکره کآوارگان مذا یهادر مورد خواسته یم با مقامات دولتیم گرفتیتصم

د یم با جمشیگر مبا وقت مالقات دادند. رسانجام توانستیماه د 2 یبرا یر یم. اما در نخست وزیآمد

م بتوانند یدواریت نشان دادند و امیشان حسن نیم. اینکمالقات  ی، جان غربید آذربایاستاندار جد ، حقگو
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م به طور دسته یشوینصورت مجبور میر ایما را با دولت فراهم آورند. در غی رهکمالقات و مذا یلهیوس

  «.میبخواه یم و پناهندگینکت کهمجوار حر  یشورهاکاز  یکیبه طرف مرز  یجمع

روز »نقده اظهار داشت:  یردهاک یدر مورد علت آوارگ ، ندگان آوارگانیاز منا یکی« یمحمد مراد رسول»

رد. کت آرامش برگزار یدر نها ینگیتیردستان در شهر نقده مکرات کن ماه ـ حزب دمو یفرورد 31جمعه 

ه ناآگاهانه آلت دست ک کاز برادران تر  یو گروه یکته شامره یمکاز طرف  ی، لیچ دلیه بدون همتاسفان

ناخواسته  یشد و جنگ یرانداز ینگ تیتیت حارض در میبه طرف جمع ، عوامل ارتجاع قرار گرفته بودند

 یروهاین اطراف پاسداران و یهال شد. جنگ سه روز ادامه داشت و از شهریرد تحمکو  کبه برادران تر 

ه کدر منطقه صورت گرفت.  یدیشد یرانداز ین نقده اعزام شدند و حمله و تیردنشکبه منطقه  ینظام

 یاسالم یاست ارتش جمهور  یه مدعک یم با ارتشیخواستیو در ضمن من ، میما چون قدرت مقابله نداشت

  «.میندامنان را نجات دهم تا جان خود و فرز یردک کد شهر را تر یر رگبار شدیدر ز ، میر شویدرگ ، است

 یار یبس یهامغازهها و خانه یلین جنگ تحمیدر ا»ندگان گفت: یگر از مناید یکی« یل امامیاسامع»

است.  ینشده در معرض نابود یار یه دو ماه است آبک یشاورز کمزارع  ، اندسوخته یلکا بیغارت شده و 

خود  یهاه از ما خواسته شد به خانهکنیاز ا را پسیردها در شهر وجود ندارد. زکبازگشت  یت برایو امن

متاسفانه به  یم ولیردکق به بازگشت یشان سامل مانده بود تشویهاه خانهکرا  یم. ما گروهینکمراجعت 

 ، زدند کتکآنها را تا حد مرگ  ، شده بودند یکه تحرک کاز برادران تر  یدن به نقده گروهیمحض رس

  «.تندمه شب به مهاباد بازگشیه نک یبطور 

م یاول عوامل رژ یمرحلهدر »ردند: کن عنوان یبازگشت به نقده را چن یبرا یشنهادیط پیندگان رشایمنا

ه و مجازات شوند. یها جا زدهاند تصفتهیمکم بر رسنوشت ما بودند و فعال هم خود را در که حاکگذشته 

 ی، ژاندارمر  یپاسداران بجا کمکل شود و با کیتش یرد به نسبت مساو کو  کاز برادران تر  کیمشرت  یشورا

  .نندکن یامور شهر را تأم
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از  یت شهر جربان خطرات مادین امنیتأم یبرا یبطور مساو  کرد و تر کوانتخاب پاسداران انقالب از 

  .ردکو  کتر  یبازماندگان شهدا ین زندگیباغات( و تأم ، مزارع ، هاطرف دولت )در مورد خانه

 یشور کد اگر به ینکیر مکا شام فیه: آکن سئوال یندگان. در پاسخ ایاگر از منید یکی ی، مناف خرسو 

 یشورهاکما به  یاول پناهندگ یدر وهله»د داشت؟ گفت: یخواه ید وضع بهرت یپناهنده شو یگر ید

ه یاول یازهایبدهد حداقل ن یه به ما پناهندگک یشور که جنبه اعرتاض دارد. ما در وهله دوم یهمسا

از موسسات  یکچ یه ایمشدهه ما آواره ک یه در مدت دو ماهیکرد. در حالکخواهد ن یما را تأم یزندگ

رانشهر و خانه جوانان یپ ، هیاشنو ، مهاباد یاند. تنها مردم شهرهاردهکن کیمکا مقامات به ما یو  یدولت

مرد و هزار زن و  12»افزود:  یار ما گذاشتند و یدر اخت یزندگ یهیچادر و وسائل اول یمهاباد تعداد

آوارگان و  یه به جاکد رسخ یر و خورشیت شین محرومند. ما از جمعکه و مسیتغذ ، از بهداشت کود ک

ر یمد یم ولیردک یدرمان یهاکمکو  یمواد غذائ یتقاضا ، ندکیم کمکگر ید یهایشورکپناهندگان 

ر از سوانح یه غب»ته آوارگان نقده نوشته است: یمکبه  ید رسدشت در نامهایر و خورشیت شیعامل جمع

و در صورت وسعت حوادث ـ با مساعدت مراجع  ، مردم و دولت کمکه در صورت بروز ـ با ک یعیطب

 یهایر یه به علت درگک ین گونه مسائل امدادیا ، باشدید رسخ میرو خورشیش یبه عهده ین املللیب

ن یچن ، تیجمع یاهدام از شعبهکچ ید است. و هیر و خورشیف شیخارج از وظا ، حاصل شده یمحل

  «.ار ندارندیدر اخت ، دیاه درخواست فرمودهکرا  یاناتکام

 هایگزارش خربگزار 

 یرانیت ایه تابعکاند ردهکد یتهد یرانیرد اک 12000ش از یرد گفتند بکان یتدپرس :سخنگویتهران ـ آسوش

 یرا از جنگ احتامله آنها که پناهنده خواهند شد مگر یهمسا یشورهاکرد و به کخواهند  کخود را تر 

  .نندکها محافظت کردها و تر کن یب

ه تا دوشنبه کاند ردهکآوارگان امتام حجت »گفت: ینفرانس مطبوعاتک یکرد در ک یات پنج نفر یه یک

  .«ندک یدگیآنان رس یهابه درخواست یز کدولت مر 
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 یه داراکه هستند یکعراق و تر  ، نست به آن پناهنده شوندکران ممیا یردهاکه ک یهایهمسا یشورهاک

  .رد هستندکر یثکت یجمع

ه کن شهر ین روز جنگ در اینقده در سوم یردهاک»ات گفت:یه یاز اعضا یکی« یمحمد مراد رسول»

آواره  ، اندن منطقه را مورد حمله قرار دادهیردنشک یها و روستاهاخانه یدولت یوپرتهایکها و هلکتان

 ینند.و کیم یار بد زندگیط بسیها در چادرها و رشاردکن نو کافزود از آن زمان تا یرسول«. شدند

 «دشدند.یاناپدیشته کرد ک200ش ازینقده ب یدر نربدها»افزود:

 (5/4/1358ندگانی)آ

 

  .ردندک ییامیهزار نفر راهپ 5ش از یل و بیدرسقز تعطهامغازهادارات و 

  .نددیشکار کدست از  یس قانون اساسیشنویمردم سقز به عنوان اعرتاض به پ

و  هامغازه، ه اداراتیلکروز ید ی، س قانون اساسیشنویندگان:در اعرتاض به پیسنندج ـ خربنگارآ

  .ل درآمدیدر شهرستان سقز به حالت تعط یو اقتصاد یاجتامع یهاتیفعال

 یاسیس یهاها و گروهتیجمع یبانیهزار تن از مردم سقز و حومه با پشت 5ش از یت بکبا رش  یتظاهرات

  .ن شهر برگزار شدیت در ایه روحانو جامع

  .ماده خوانده شد 5در  ینندگان در مسجد جامع سقز گردآمدند و قطعنامهاکت کرش  ، انیدر پا

ران در راه به مثر یه ثابت و روشن است مردم مسلامن و مبارز اکهمچنان »در قطعنامه آمده است:

 یبدست آوردن آزاد یده و برایغ نورزیدر یوششکچ گونه یاز بند استعامر از ه ییدن انقالب و رهایرس

دان یخته و شهیخون ر ، رد را فراگرفته بودکران به خصوص ملت یه مردم اکچند ساله  یو رفع ستم مل

چشم به راه  ، ردستان استک یه هامنا خودمختار کخود  یو رشع یدن به حقوق واقعیرس یردستان براک
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د ین اغامض و اعامل نظر به اجرا در آیرتکوچکقرآن و بدون  د بر اساسیبایبوده و هستند. جامعه اسالم

  .متحد باشند یشود و همگ یاز خوددار یو از هر نوع تفرق و امت

 هکخود را  یستیالیو امپر یشعار ضد استعامر  یران صدایم ایردستان در انقالب عظکمردم مسلامن 

ن شعار یش از ایده است و بیان رسانیبه گوش جهان ، «قانون ما قرآن است» ، « ن ما اسالم استید »

  .وم استکمطرود و مح یعه و سنیش ، جامع

ن برادران مسلامن به وجود آورده بودند و همه یجاد تفرقه بیا ین برنامه را استعامرگران برایرا ایز

  .ن مسلامنان بوجود آوردیب یوند ناگسستنیتواند پی میلمه اسالمکم تنها یدانیم

ات یاست به مفاد آ یران جعفر یا یه هامنا مذهب رسمک یس قانون اساسیش نویدر پ 13ن ماده یبنابرا

ن رو در یباشد. از ایم میرکوم و خالف قرآن کمح« نیم السالم الدکل ین عندالله االسالم و رضیان الد»

  :دیب رسیر به تصویاجتامع مسجد شهرستان سقز قطعنامه ز

  .میداریاعالم م ینیامام خم یران به رهرب یا یز انقالب اسالمخود را ا یبانیـ ما مردم مسلامن پشت1

لمه مذهب در قانون کو حذف  13ـ ما مردم مسلامن سقز قاطعانه و مجدانه خواستار حذف ماده 2

  .میهست یاساس

ردستان ک یه خودمختار کرد کملت  یو رشع یـ ما مردم مسلامن سقز خواستار در نظر گرفنت حقوق واقع3

  .میباشیم ، است

ر فقر یه سالها در زکردستان کران به خصوص ین ایخواهان توجه به مستضعف ، ـ ما مردم مسلامن سقز 4

 ، ران مثمر مثر نبوده استیا ین مورد انقالب اسالمینون در اکقرار گرفته ند و تا یو فرهنگ یاقتصاد

  .میهست
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م و از اعرتاض عالمه یدهید قرار مید تائردستان را مور کز استان کـ ما مردم مسلامن سقز قطعنامه مر  5

م.از طرف مردم مسلامن سقز و حومه.امام جمعه یمنائی میبانیرد پشتکر رهربان یزاده و سا یاحمد مفت

 یسقز عبدالله محمد

 (5/4/1358ندگانی)آ

 

 خیقضاوت تار

 یارتش جمهور  یدئولوژ یو ا یاسینده امام در اداره سیمنا یرت حسن روحانکد  االسالمحجت -هیاروم

به استان  یانجام چند برنامه سخرنان یه براک یاسالم ینده سمنان در مجلس شورایران و منایا یاسالم

 یونیزیو تلویو راد یمطبوعات یگفتگو  یکدر  ، هیدر شهرستان اروم ، رده استکسفر  یجان غربیآذربا

رسالت ، ارتش یکیدئولوژیو ا یاسیرامون وظائف اداره سیرد و به سئواالت مختلف خربنگاران پکت کرش 

 یردستان و وضع گروگانهاکمساله ، مجلس یل جلسات علنکیعدم تشی، اسالم یارتش در جمهور 

عات مربوط یو شا یسجمهور ییو ر یو اسالم ین حزب جمهور یر و اختالف بین نخست وزییتعی، ائیکآمر

 .پاسخ داد یابانیخ یهایر یبه درگ

 :رستان گفتکندگان مجلس در مورد یر از منانف 120ه یبا اشاره به اعالم یو 

نندگان کدر مجلس حضور نداشتند واال تعداد امضاء  ، ندگانیرث مناکا ، امضاء یدر موقع جمع آور »

مسلح  یهاردستان حل شده و ما به گروهکگر مساله ینم دکیر مکه البته فکشرت باشد یتوانست بیم

، ن موردیردند و در اکن مدت فقط با زبان اسلحه صحبت یر انها دیا یم ولیمدتها مهلت داد یرقانونیغ

 رد.کخ قضاوت خواهد یتار

 (9/4/1359)اطالعات
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دولت به وضع آوارگان نقده انتقاد  یتوجه یفرماندارمهاباد از ب ، مسائل آوارگان نقده یدر جلسه بررس

 .ردک

ندگان یدولت منا ینده اعزامیمنا تکبا رش  یخربنگار اطالعات:مسائل آوارگان نقده در جلسها –مهاباد 

شد.فرماندار  یندگان آوارگان در مهاباد بررسیفرماندار مهاباد و منا ، الکانون و کت حقوقدانان و یجمع

و  اندشدهآواره  یرانیرد اکهزار  12ه کبه هفتاد روز است  یکنزد» ن جلسه گفت:یمهاباد مهاباد در ا

چادرهم نفرستاده است.  یک ید حتیروخورشیت شیا جمعخود را از دست دادهاند. ام یخانه و زندگ

رده کز نین حساب واریال به ایر یک یحت یچ دستگاه دولتیبه آوارگان باز شده. اما ه کمک یبرا یحساب

را تا مهاباد بخود  یلومرت کی 110مودن جاده آسفالته یزحمت پ یه حتینده دولت در ارومیاست منا

رده. بوق و کخانواده را آواره  25خانه را و  10تا  8 ، به گفته خودشانز یل تربید سینکندادهاند. توجه 

رد کهزار  12ه کروز است  70ین بودولیه البته حق همکر شده است یرساز کمکل یرنا برداشتهاند و سک

از  یکین جلسه یدر ا«. به آنجا بزنم یخواهم رس یگفت میاستاندار م یتازه امروز آقا اندشدهاواره 

ه یته ارومیمکس یرئ یحسن یبه آقا یوقت» ح دادوگفت:ین شهر توضیرامون علل حادثه اینقده پ آوارگان

 یها ملتردکه کم یدهایخ دیگفت:درطول تار ید و یردهاکردها مسلح کها را در مقابل کگفتم چرا تر 

م.ما به یردهاکها رامسلح کتر  ، ردهاکن رفت است از ترس غارت یه دولت از بکنون کغارتگر بودهاند و ا

افزود:  یاد بود.و ید فرینرس ییم اما آنچه به جایگفت یمراجع دولت یم و به متامیردکن گفته اعرتاض یا

د وضعشان از ما هم یشا اندشدهها هم آواره کاز تر  یعدها اندشدهردها آواره که فقط کد ینکگامن ن»

 بدتر باشد..

 (11/4/1358)اطالعات
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  ینجف یمرعش یله العظمت الیزاده به آیپاسخ عالمه مفت

» هکران یا یرامون مذهب رسمیپ ینجف یمرعش یت الله العظمیام حرضت آیانتشار پ یسنندج: در پ

« زادهیعالمه مفت» یاز سو  ، مسلامن یشورهاکگر ید یح فرمودند ومذاهب رسمیترص«  یعرش  یعه اثنیش

به قم  ینجف یمرعش یلله العظمت ایبه عنوان حرضت آ یران تلگرافیا یردهاک یاز رهربان مذهب یکی

آمده است: آنچه در  ینجف یت الله مرعشیاست به اظهارات آ یه پاسخکن تلگرم یمخابره شد در منت ا

ه امت واحد ک یتیواقع ، ریار ناپذکاست آن یتید  واقعیشورها فرمودهاکاز  یبعض یمورد مذهب رسم

 ، دیت الله نبایز از تفرقه است. حرضت آینم گرکیشنهاد میه من پکرا دچار تفرقه ساخت اما آنچه 

ن است هر یشیقرون پ یطاغوت یومتهاکادامه هامن ح یشورها اسالمکگر یومت دکه حکم ینکفراموش ب

شور ما استقرار کد خدا در یه به امک یومتکودتا شده باشد. اما حکشورها بارها کاز  یکچند در هر 

ه انتظار کم ینکد فراموش یخاطر نجات از ستمها و نبا است. انقالب به یومت انقالب اسالمکابد حییم

ازات یامت ی، ومت طاغوتکت حی... و اگر خصوصیومت طاغوتکنه چنان است از ح یومت اسالمکاز ح

ه در کدانم ی! من م یمرعش یمساوات و وحدت است. آقا ی، دیومت توحکخصلت ح ، وتفرق است

ع یه برادران اهل تشکز به خاطردارم یدهند. و نیل مکیتشع ییت مسلامن را برادران اهل تشیرثکران ایا

 یهمه پرس یکتوانم دریهست م یدین جهت تردیردند و اگراز اک یشرت جانباز یب یدر راه انقالب اسالم

س یرئ« شلتوت »خ ینم ضمناً مرحوم شکگر احساس یرا بار د یرا اسالم ین روح و وحدت و برادر یا

ع و تسنن یما مساوات تش ی، ش از نظام انقالبیو سالها پ یطاغوت یطیادانشگاه االزهرا در مرص در رش 

شان یا ، نین اعالم وحدت آفرین اقدام نبود ایپشتوانه ا یو عموم یچون قدرت انقالب یرد ولکرا اعالم 

مبارزه با طاغوت و  یه درپاداش عمر کد ییه هرگز تصور نفرماکنیگر ایاورد دیبه دست ن یقدرت قانون

له یوب شدن انقالب بدست طاغوت بوسکاز رس  یر ید صفوف مسلامن و جلوگیتوح یتالش براها سال

نا  یلحظه آرزو  یبرا یم. هرگز حتیریبگ یاز یاهل سنت امت یم برایخواهینون مکا یجاد جنگ مذهبیا

 که با در کن است یز چنیع نیپرورانم و انتظارم از مراجع معرتم تشیرا در رس من یپخته تفاخر مذهب

ه دعوت به وحدت کد آن حرضت متوجه باشد یزند. بایرا به دورر یقرون طاغوت یر کرسوبات ف ی، نقالبا
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درست همچنان  ، دیآیشه تفرق بدست میرا از اهداف نادرست همیت باشد. زیتواند نشانه سؤ نیهرگز من

 یت را از اقداماتیه هنوز سؤ نکنان دارم یسازد منهم اطمید مینان را نویه وحدت است دشمنان و بدبک

و عدم تفاخر  یشاند. اما وحدت اسالمک یو تنفرم یگانگیعدم تفاهم و ب یه ملت را بسو کم یابیب

نفوذ  یبرا یه مجالکسازد یم مکصفوف مسلامنان را فرشده و مستح ، ریسال اخ، درست مانند ی، مذهب

نم کین مطالب جلب میرا با یلد آن حرضت نظر جناب عایینون با تاکگذاردوایت دشمنان انقالب منیسؤن

ازات یانواع امت یران رو یارتجاع. واگر امروز مادر ا ینه دنباله رو  ، گران باشدید رسمشق دیه انقالب باک

همه مسلامنان در  یه تنها رمز قدرت است برو کگر راه وحدت را ید یهام فردا و فردایشکخط بطالن ب

ز یراه گر، ردکه کیتوان تیمذاهب م یکین بر یا وضع قوانی نیتدو یه براکنیم. اما ایردهاکهمه جا باز 

ارتباط دارد. خوشبختانه اختالف محسوس در مذاهب مورد  یه به محدوده قانون اساسکرا تا آنجا یدارد.ز

 یه شوراهاکنید وضع شود سه راه حل وجود دارد اول ایه بعداًباک ینیست اما در مورد قوانیبحث ما ن

ف به یضع یمورد بحث اشارها 13نند )اصل کن مناسب مذهب آنجارا وضعیقوانخود مختار هرمنطقه 

شرت در یبا هم دارند ب یمخترص اختالف ، ه در مذاهبک ین موضوعهایه قوانکنین مطالب دارد.( دوم ایا

 یه در شوراکنیشود و سوم ایم مکح یمتبع و  یرو هرمذهبیه در هر حال در مورد پکاحوال شخصاند 

افتند با ی یپردازد هر جا اختالفیمسائل م یک یک یع برادرانه به بررسیندان تسنن و تشدانشم یعال

 یاست.آنها و ب ین امررا هم راهیتبعون احسنه( وایشنوند و)یامنه آراء گوناگون و ادله را میبحث صم

 یامعاتن اجتیاز چن ، رو حق استیه پکشوندو آنیم از هم جدا میح و سقیصح یطین رشاید در چنیترد

ه شام کنیشم ) با اقرار به اکیخط بطالن م یلیات تحمیق بر واقعین حقایواهمه ندارد. به خاطر ا

 یرو یا.....پیمذهب از مرص  یکت دادن به ید و رسمیدنباله رو ارتجاع بساز یومت اسالمکد حیبخواه

من بدان منظور  ید (اما تالش طوالنیت بشناسیرا به رسم یه مذهب جعفر کدهم ید بشام حق مینک

نده یه در حال و آکد یار آک یدنباله روو مقلد ارتجاع رو  یومتکند و حکسقوط  یه شاهنشاهکنبود 

ازات یو حذف امت یده به وحدت اسالمینداشته باشد. و لذا برعق یانقالب یاثر  یامت متفرق اسالم

نده تبعات مشقات یآ یهارر قرآن است استوار و بخاطر سعادت نسلکمضمون م یه متقضاک یمذهب
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به هر صورت  یطاغوت یهاه انواع خصلتیعل یرانیه همه مسلامنان اک یز تا زمانیعزم را ن ین استوار یا

م یاش دوران مقاومت رژکنا جهاد بدون مشقت نخواهد بود.... و یقیدهم و یادامه م ، زندیافه برخیق

شناختند و یداد فوراً میتفرقه م یه بو کرا  شرت پخته شوند و هرچهیها بیشد تا انقالبیرت میسابق طوالن

 «.انداختندیدور م

 زاده.یاحمد مفت –والسالم

 (14/4/1358)اطالعات

 

 یاسیو س یرهربان مذهب یه دو مادهایاطالع

زاده از شهر سنندج به دهات اطراف یهان: روز چهارشنبه هفته گذشته احمد مفتکیمهاباد ـ خربنگار 

 ینین حسیخ عزالدیش یرد و آقاکون منطقه یاز روحان یمده بود و از عدهاآ  یندکان به نام بوهده کبو 

و  ینین حسین مالقات عزالدیصورت گرفت. ا یور مالقاتکه مذ یز دعوت به عمل آمده بود در قرین

ردند و بعد کصحبت  یل مهم به طور خصوصیساعت در اطاق در بسته درباره مسا یکزاده حدود یمفت

  .دیبه امضاء همگان رس یه دومادهایاطالع یکره نشستند و کهم به مذاون با یبا حضور روحان

  :عبارت است ازای ه دو مادهین اطالعیا

 میبسم الله الرحمن الرح

ران یا ینونکل مهم یمسا ین ورقه به منظور بررسیل در اینندگان ذکما امضاء  13/4/58در روز چهارشنبه 

قانون  ییرادهایجمع شده در موردا یندکه بوهد یدر قر یدر منزل حاج مال عل ، ردستانکبه خصوص 

 .ن دو موضوع اتفاق نظر حاصل منودندینسبت به ا یاساس
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شه بحث از اسالم و یانقالب هم یروز یط مختلف اعم از دوران مبارزه و دوران پس از پیدر رشا -1

س یشنویپ 13در اصل  اما متاسفانه، باشد یه درباره مذهب سختکنیبودو بدون ا یاسالم یل جمهور کیتش

ن یت اسالم به عنوان دید عموم پس از اشاره به رسمیین اصل مورد قبول و تایبر خالف ا یقانون اساس

  .ت شناخته شده استیبه رسم ین مذاهب اسالمیدر ب یو مذهب جعفر  یجمهور 

ارات شورا یاخته به عنوان کن ید شد. اما اییران تایآزاد ا یهمه ملتها یبرا یشه در حقوق مساو یـ هم2

انتظار  ، رانیا یباشد نارساست. با توجه به صداقت و عزم استوار رهرب انقالب اسالمیم یدر قانون اساس

ما را به قانون  یصه را برطرف سازد و قانون اساسین دو نقیا، است ینیلمه امام خمکه کلمه آخر کم یدار

رد واضح کران به خصوص ملت یا یملتهاهمه  یبرا ید و حقوق خودمختار یل منایتبد یصددرصد اسالم

مرتفع سازد تا همه مردم  یو چه معنو  یرا چه ماد ید تا بتواند اختالف طبقاتین منایو روشن تام

ن یزاده ـ عزالدیبرخوردار باشد. احمد مفت یاسالم یو برابر  یش جامعه ما از مساوات و آزادکزحمت

د جالل یـ و س ید رسولیمال سع یمد صادق عالئـ مح یعیر شفکـ ابوب یـ مال عبدالله محمد ینیحس

 . ینیحس

 (16/4/1358هان کی)

 

  ردستانک یاسیو س یمالقات رهربان مذهب

ان و مال عبدالله کامام جمعه بو  یعیر شنکان حاج مال ابوبیجه وساطت آقایهان: در نتکیان ـ خربنگار کبو 

جاد حس تفاهم و رفع هرگونه شبهه یظورازاده به منیعالمه مفت یل قلبیامام جمعه سقز با متا یمحمد

و مال احمد  ینین حسیخ عزالدیش اللهآیتردستان ک یاسیوس ین دو نفر از رهربان مذهبیب یمالقات

ون یه از روحانک ین منطقه در منزل حاج مال علیا یهایاز آباد یکی( یندکه )بومده یزاده در قریمفت

 ، ون و افراد رسشناس منطقهیدا در حضور چندتن از روحانانجام گرفت. ابت ، باشدیمورد احرتام مردم م

سپس  ، ردستان انجام شدکل مربوط به منطقه یخصوصاً مسا ، تکممل یرامون  وضع عمومیرات پکمذا
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رات در کره داشتند پس از آن مجدداً مذاکقه با هم مذایدق 30حدود  ، هر دو رهرب در اطاق دربسته

ماده  یس قانون اساسیشنویرامون دو مساله مربوط به پیجه پینت رشوع در ، ن در جلسهیحضور حارض

ه اصاًل کردستان ک یمربوط به خودمختار  یگر ینوشته شده و د یه جعفر یکـ موضوع مذهب رسم 13

 یط یه به زودکو به مقامات ارائه شد. ضمناً گفته شد  ، امضا ییده اعرتاض نامههایبدان اشاره نگرد

ردستان ک یون مرتقیه روحانیلکاز  ، ه منترش خواهد شدک ینیزاده و حسیان مفتیاآق ، به امضا یدعوتنامها

نفرانس کل کیو تش ییره دعوت به عمل خواهد آمد تا در گردهامیو غ یگروه ی، حزب یاسیو رجال س

ن جلسه چند نفر از یت داشته و در اکن اجتامع رش ین در ایردنشکه طبقات یلکت کبا مشار  یبزرگ

 ین انتخاب خواهند شد تا در مورد بررسیردنشکو مورد اعتامد طبقات  یاسیفراد سون و ایروحان

 یتکرد ضمن متاس با مقامات مسوول مملکخلق  یو مل یمذهب یو خواستهها یس قانون اساسیشنویپ

 رد و اقدامات الزم را به عمل آورند.کت یفعال

 (16/4/1358هان کی)

 

 .ردستان شدکون عازم یع روحانبه موضو  یدگیرس ینده دفرت امام برایمنا

ون یبه وضع روحان یدگیرس یافت برایت یدفرت امام مامور یاز سو  یموسو  ید موسیس االسالمحجت

 .نندکن منطقه سفر یردستان به اک

و  یانتظام یروهاین یرشو یه پکست کیردستان حاکشور و منطقه کن گزارشها از غرب ین آخریهمچن

 یروهایمناطق نوسود و دوآب توسط ن یات روستاهاین عملیارد. در امناطق همچنان ادامه د یساز کپا

 .د شدیپاسدار شه یکآن  یشد و ط یساز کپا یانتظام
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 ینیدفرت امام خم یاز سو  یموسو  ید موسیس االسالمحجته کست کیپارس حا یگزارش از خربگزار 

ه دفرت یند.منت طالعکمت ین منطق عزیردستان به اکاعالم  یبه وضع علام یدگیرس یافت برایت یمأمور

 :ن استیامام چن

 یتعالبسمه

ه حضوراً با ک یراتکرو مذایپ ، دامت افاضاته یموسو  ید موسیس یآقا االسالمحجتجناب مستطاب 

ردستان منوده و کبه  یمسافرت یاست جنابعال ید مقتضیاتهنمودهاکدامت و بر  یمنتظر  اللهآیتحرضت 

 یمنیله به حضور امام خینوسیجه را بدیمنوده و نت یدگیمنطقه رس اعالم آن یبه موضوع علام یکاز نزد

 یادامه یتعال یاحساس شود در رفع آن اقدام شود. از خدا یمبودکد تا چنانچه یمدضلله گزارش ده

 ینیم و رحمت الله دفرت امام خمیکم.  والسالم علیرا مسئلت دار یقات جنابعالیتوف

 (24/4/1359هانکی)

 

  .وان رفتیبه مر یطالقان هاللآیتندهیمنا

 .دندیوان به توافق رسین متخاصم در مریطرف

به  یدگیرس یه از سنندج براک یاتیوان و هیر در مریدرگ یهان:گروههاکیخربنگار -رمانشاه کسنندج و 

از سنندج را معاون  یات اعزامیه یدند. اعضاین شهر رفته بوند به توافق رسیبه ا یگر یانجیاختالفات و م

 .دادیل مکیسنندج تش یازده نفر ی یردستان و چند عضو شوراک یندار استا

فرماندار  ، ل شده بودکیوان تشیان دادن به بحران مریر و پایدرگ ین گروههایتوافق ب یه براک یدر جلسها

وان یمعتمدان محل و فرمانده پادگان مر ، خلق ییفدا یهایکچر ، راتکندگان حزب دمو یمنا ، وانیمر

نندگان کو تظاهر  ین سپاه پاسداران انقالب اسالمیب یر یابتدا علل درگ ، ن جلسهی. در ات داشتندکرش 

 :دیم و به امضاء رسیر تنظیبه رشح ز یاسپس توافقنامه ، قرار گرفت یمورد بحث و بررس
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  .ز باز گردندکوان به مر یپاسداران به پادگان مریگروه اعزام ، وانیدر شهرستان مر یـ به علت آرامش فعل1

ته یمکان به عهده کامکه کبه آن  یورود یوان و راههایاز شهرستان مر ینرتل و مراقبت فعلکـ  2

  .شهر باشدیانتظام

ر مسلح در ینشود و مزاحم تردد افراد غ یسکبه جان و مال  یچگونه تعرضیند هیکته تعهد میمکـ 3

 .داخل و خارج شهر نباشد

س حق حمل کچ یه هکن یبر ا یپخش خواهد شد مبن یاهیاعالم ، وانیته در شهر مریمکـ از طرف 4

 .ته نخواهند داشتیمکر از پاسداران یاسلحه در داخل شهر را به غ

وان یمر یفرماندار  یآن برا یپکه فتو کشهر سنندج  یازده نفر ی یانتخابات شورا یـ با توجه به الگو 5

مختلف نسبت به  یمحل و گروههاضمن متاس با معتمدان  ، وانیمر یو فرماندار  یارسال شده دادگسرت 

 .ردکوان اقدام خواهد یشهر مر یانتخابات شورا یبرگزار  یانجمن نظارت برا یانتخاب پنج نفر اعضا

از دادستان  یحق ورود به منازل افراد و جلب آنان را بدون اجازه رسم ، تهیمک یـ پاسداران و اعضا6

 .وان ندارندیشهرستان مر

الزم را به  یار کته پاسداران همیمکنظم و آرامش با  یانتظامات و برقرار  در حفظ ، ـ مقامات مسوول7

  .عمل خواهند آورد

به  کمک یشهر سنندج برا یشورا یه همراه چند تن از اعضاکردستان ک یمعاون استاندار  یجیلک یآقا

د از یبازد رد: درکن شهر اعالم یوان رفته بود در بازگشت از ایر به مریدرگ ین گروههایحصول توافق ب

امرستان بود و احتامل یشته در بکو ده  یه نوزده زخمکوان مشاهده شد ید مریروخورشیامرستان شیب

 .ن باشدیش ازایها بیشتهشدگان و زخمکه تعداد کندارد 

 کیرمانشاه آمدهاند حاکوان به یروز از مریه دک یسانکرمانشاه به نقل از کهان از کیگزارش خربنگار 

ر است و یار دو گروه درگیه نقاط شهر در اختیلک ، در شهر یبا وجود آرامش نسب نونکه هم اکاست 
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وان یه از مرک ینرتل اوضاع ندارند. مسافرانکدر  یچگونه دخالتیعمالً ه یو شهربان یارتش و ژاندارمر 

 ن مجهزیو سنگ کر به اسلحه سبیدرگ یرمانشاه گفتند: گروههاکهان در کین به خربنگار یآمدهاند همچن

روز یه دک یپاسداران ینداده است. به گفته یوان رو یدر مر یچ برخوردیروز و امروز هیاما د ، هستند

ت پادگان یتقو یر شهرها برایپاسدار از تهران و سا 500رمانشاه آمدند حدود کوان به یوپرت از مریکبا هل

 یرو ین یوپرتهایکسداران با هلن عده از پاین شهر آمدهاند. ایاز حمله به پادگان به ا یر یوان و جلوگیمر

  .اندشدهوان اعزام یرمانشاه به مرکق یاز طر ینیزم

 راتکه حزب دمو یاطالع

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

رات که حزب دمو یعمنت اطال  ، ردکب یذکوان تیر مریع اخین حزب را در وقایت اکرش  ، رمانشاهکدر 

 :ن رشح استیهان قرار گرفت به اکیار خربنگار یه در اختکردستان ک

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

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

 ، نامربده اظهار داشت ، وان متاس گرفتهیدر مر ، الت سنندج با مسوول حزبکیتش ، داردیاعالم م منوده

 یامیر نادرست صدا و سیبخاطر اعرتاض به اخبار و تفاس ، وانیالت مرکیردستان ـ تشکرات کحزب دمو 

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

وان متقابالً یحزب در مر یل اعضاین دلیبه ا ، ردهاندک یت خوددار کاز رش  یاسیس یسازمانها یول ، منوده

را در  ییده و هرگونه ادعایامتناع ورز یر یدرگ یرماه و مداخله در ماجرایت 23ت در تظاهرات کاز رش 

الت سنندج ـ خرب مغرضانه صدا و یکردستان ـ تشکرات کهذا حزب دمو یند. علینامین خصوص رد میا

وم و از کداً محیرا شد یب و روش خصامنه آن رسانه گروهیذکاً تیران را قویا یاسالم یجمهور  یامیس

قرار  یب قانونیون را مورد مؤاخذه و تحت تعقیزیو تلویدر راد کم عوامل محر یدولت بازرگان خواستار

 .دهد
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ابتدا از  ، وانین مریخون یر یه گفت: درگین اطالعیعالماردستان بدنبال اکرات کمسوول دفرت حزب دمو 

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

 .شتندکنفر از آنها را  17رده و که مسلح بودند. به ستاد پاسداران حمله کز ینندگان نکسپس تظاهر  ، شدند

روز از ارتش خواست از ورود به ین شهر دیفرماندارا ، وانیدر سطح شهر مر یبه دنبال آرامش نسب

  .ندک ین واقعه خوددار یوان و دخالت در ایمر

 زکنظر سپاه پاسداران مر 

مسلحانه  یهایریردستان را مسوول درگکرات کروز افراد مسلح حزب دمو ید ، زکسپاه پاسداران مر  یسخنگو 

ه کردند یکم یاقدام به خلع سالح افراد ، وانیمر یزب در روستاهان حیگفت: افرادا یوان دانست. و یمر

ن مورد با مقاومت سپاه پاسداران روبرو شدند درصدد برآمدند یرات نبودند و چون در اکعضو حزب دمو 

 .ه آنان را از رس راه خود بردارندک

د ییتا اندشدهد یشه پاسدار 13تا  10وان یداشت در زدوخورد مریه اظهار مکپاسداران انقالب  یسخنگو 

صد پاسدار انقالب یکردهاند. ورود کمت یوان عزیام به قصد مریپاسدار از تهران با هواپ یه تعدادکرد ک

ز یشهر سنندج ن یازده نفر ی یعضو شورا یقیخل یام از تهران به فرودگاه سنندج از سو یبا هواپ یاسالم

ن گروه یا، شرت اوضاعیاز وخامت ب یر یجلوگ یان است تا برایدر جر یراتکگفت: مذا یاما و  ، د شدیتائ

 .وان منرصف سازندیت به مرکرا از حر 

 یرد: در ماجراکرات اعالم کالت سنندج حزب دمو کیعضو تش« یقیغر» ، وانیدر ارتباط با حوادث مر

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

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

 ینون در ماجراکز تایارتش ن ، راتکن عضو حزب دمو یرده است. به اظهار اکب یذکها را تیرین درگیدرا

 .استوپرتها به حمل و نقل پاسداران و مجروحان پرداخته یکفقط هل ، ردهکن یوان دخالتیمر
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 گفت و گو با مجروحان

است در گفت  یامرستان قانع سنندج بسرت یه در بک یاحمد یوان بنام علیاز مجروحان حادثه مر یکی 

رات و کحزب دمو  یاز اعضا یکی ، روزیم پریازده و نیپارس گفت: ساعت  یو گو با خربنگار خربگزار 

 که در محل ساختامن ساواک یقالب اسالمسپاه پاسداران ان یبه رو  یشمرگان جالل طالبانیاز پ یتعداد

انداز آتش گشودند و در کخمپارهانداز و نارنج ی، ـ ج یآرـ پ یوان مستقر بودند با سالحهایمنحله مر

م ساعت به یه نک یرانداز ین تیشته شدند. در اکبودند  3و ژ ـ  یوز یه مسلح به کشرت پاسداران یجه بینت

 ، ن شخصیشدند. ایا زخمیشته و کگناه  یاز مردم ب یز گروهین از دسته مقابل و ید تعدادیطول انجام

  :ان داشتین گونه بیعلت حمله گروه مهاجم به پاسداران را ا

ل شده و از کیوان تشیر در مریه در چند روز اخکل سپاه پاسداران انقالب کیور چون از تشکگروه مذ 

 .ردهاندکله بودند اقدام به حم یدولت برخوردار است ناراض یقدرت قانون

وان را قصد خلع یمر یر یخلق سنندج علت درگ ییفدا یهایکروز دفرت هواداران چریگر ظهر دید یاز سو 

صد یک یول ، ردهکنون مداخله نکارتش تا یر ین درگیدرا»پاسداران دانست و گفت:  یسالح مردم از سو 

راز به سنندج آمدهاند یر از شصد و ده پاسدایکروز هم حدود یو د ، وان رفتهیرمانشاه به مرکمجاهد از 

وان ین گروه به مریره هستند تااکشهر سنندج رسگرم مذا یشورا یاعضا یوان اعزام شوند. ولیتا به مر

 .رودیعرت میدر ابعاد وس یر یان درگکچون ام ، نرود

 وان رفتیبه مر یطالقان اللهآیتندهیمنا

ن شهر شد. یوان عازماین مریحوادث خون یسمطالعه اوضاع و برر  یبرا یطالقان اللهآیتنده حرضتیمنا

 .وان اعالم نشده استیبه مر یطالقان اللهآیتحرضت ینده اعزامیجه اقدامات منایهنوز نت

 .وان شدیروز وارد مریشازظهر دیز پیردستان نکرات کل حزب دمو کر یعبدالرحمن قاسملو دب
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ن یتن ندانست و ارقام منترش شده درا 12ش از یوان را بیروز مریشتهشدگان پرکرقم  ، وانیفرماندار مر

روز در یپر یر یه مجروحان درگکوان ید مریروخورشیامرستان شیز خواند. در حال حارض بیمورد را اغراقآم

مبودها کن یرفع ا یق روبرو است و برایل تزریدارو و وسا ، جراح کمبود پزشکهستند با  یبسرت  ، آن

 .اندشدهوان یبانه و رسدشت عازم مر ، سقز یرستانهااز از شهیبا لوازم مورد ن کیپزش یگروهها

ن رشح ین شهرستان به ایفرماندار ا یازسو  ، وانیروز مرین پریشته شدگان حادثه خونکاز  یتعداد یاسام

  :اعالم شد

دانشآموز ـ  یدر یمعلم ـ حسن ح یدیراننده ـ محمدصالح رش یاسب ـ عبدالله پرتوسک یلید ناهیرش

ـ  یدیاسب ـ محمد ناهک کیهنهپوش دانشآموزـ محمد صالح بالکآموز ـ رئوف هنهپوش دانشکداراب 

ه برادر و پدر محمد چاوه و کشود یـ گفته م یارگر شهردار کد یاط ـ محمد درسیشاگرد خ یاقبال محمد

جان خود را از  ، روزین پریوان بودهاند در زدوخورد خونیاطراف مر یروستاها یه از اهالکگر یده تن د

فرماندار  ین گزارش از سو یهنوزا یول ، افتهاندیله بستگان خود به روستاها انتقال یه بوسکدهاند دست دا

 .د قرار نگرفته استییمورد تا یگر مسووالن دولتیوان و دیمر

 :ن رشح اعالم شدیز به ایوان نیروز مریشدگان پریتن زخم 18 یاسام

 یونس قبادی ، د طارامیـ سع یومرث آذر کیـ  یمـ محمود باسا یـ محمد مراد یز یـ جبار عز ید فتاحیرش

ـ  یـ رحامن همجران یـ عبدالله مردا یسانان یانکـ احمد  یاحمد یـ محمد هاد یسیون غالم ویـ هام

 .یم امامیـ و ابراه یب الله مرادیـ حب یدر ید حیـ سع یـ عثامن عبدالله ـ عبدالله زارع یدر یح یعل

ه کرد کردستان اعالم کر کروز به نقل از فرمانده لشیقه دیدق 20/45ساعت  ، پارس یخربنگار خربگزار 

وان اعزام یوپرت به مریکبا هل ، ه از تهران به سنندج اعزام شده بودندک یه پاسداران انقالب اسالمیلک

 شدند.

 (25/4/1358هانکی)
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  .رندیگیوان را بر عهده میپاسدار نظم مر 150

 یکان یرمانشاه در پاک یته انقالب اسالمیمکرسپرست  ، ج آخوندحا  اللهآیتهان:کیخربنگار -رمانشاه ک

وان یسپاه پاسداران مر یبزود ، ردکاعالم ، ل شدکیرمانشاه تشک یروز در استاندار یه دک یتیجلسه مهم امن

 .ل شدکینفر تش150ب از کمر 

ر کمعاون لش ، رمانشاهکت استاندار که با رش ک یدر جلسها ین سپاهیل چنکیشنهاد تشیافزود: پ یو 

 ، رمانشاه و خود منکمسوول آموزش پاسداران  ، سنندج ، وانیندگان پاسداران مریرمانشاه مناک 81 یزره

ل کیتش ین سپاه را افراد محلیت افرادایرثکحاج آخوند گفت: ا اللهآیتمطرح شد. ، ل شده بودکیتش

 .ت و اسالم استکون در جهت منافع مملیفه آن مبارزه با ضد انقالبیوظ ، خواهند داد

 ، وان اتخاذ شده بودیرمانشاه در مرک یش توسط معاون استاندار یروز پ یکه ک یامتیبا اشاره به تصم یو 

ن حزب را به صورت تنها حزب مسلط یردستان بود و اکرات کامت متاماً به سود حزب دمو ین تصمیگفت:ا

  .اشتباه بزرگ است یکن یه البته به نظر ما اکوان جلوه داده بود یبر امور شهر مر

ردستان حق حمل کرات کرمانشاه تنها به افراد حزب دمو ک یحاج آخوند افزود: معاون استاندار  اللهآیت

ردستان کرات کوان هم از افراد حزب دمو یشهر مر یه شوراکن قرار شده بود یاسلحه داده بود و همچن

  .ل شدکیتش

ل سپاه کیل شد و مساله تشکیروز تشید یتیامن ه جلسهکامت بود ین تصمیا یه در پکرد کد کیتا یو 

ه کهم مورد بحث قرار گرفته است  یگر یشنهادات دیوان مطرح شد. البته طرحها و پیپاسداران در مر

 .ب به مرحله اجرا گذاشته خواهد شدیپس از تصو

دامه نفوذ از ا یر یجلوگ یوان برایمر یان گفت: وجود پاسداران در شهر مرز یحاج آخوند در پا اللهآیت

را به یاست. ز یار رضور یبس ، شوندیت میتقو یه توسط افراد جالل طالبانکرات کو اعاملنظر حزب دمو 

رمانشاهان و کاستان  یاز روستاها یراً در برخیردستان اخکرات کافراد مسلح حزب دمو ، عنوان مثال



 
113 

تا  5ن یشاورز بکده از هر یرس یردند و بنا به گزارشهاکشاورزان کاز  یرشوع به باجخواه یمناطق مرز 

 .خواهندیده درصد محصول آنان را به عنوان باج م

ه با مقاومت کبوجود آوردهاند « یسنجاب»ل یا یبرا ین در چند روز گذشته مزاحمتهائین عده هم چنیا

 ردند. ک ینیل عقبنشیافراد مسلح ا

 (26/4/1358هانکی)

 

 یلیاردب یت امام به موسو یمامور

م یرکعبدال االسالمحجتران به یا یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم، جانیمناطق آذربا ریحوادث اخ یدر پ

  .و برطرف سازد ین مناطق را بررسیالت مردم اکل و مشیت داد تا مسایمامور یلیاردب یموسو 

  :ر استیمنت دست خط امام برشح ز

ل دامت یاردب یموسو  میرکد عبدالیحاج س یآقا االسالمحجتخدمت جناب مستطاب -یباسمه تعال

د. ضمنا با توجه یمشغول باش یف الهیات محفوظ و به انجام وظاید است خود آنجناب از بلیام-اتهکبر 

 یاهال یهایالت و گرفتارکو مش یو غرب یجان رشقیگر آذرباین شهر و مناطق دکیبه اوضاع منطقه مش

 یهایاوضاع مردم و گرفتار یک، زدد و از نیبه آن منطقه بنامئ یمسافرت یاست جنابعال یمقتض ، محل

د و در هر منطقه از ید اقدام منائیدانیبهر نحو مصلحت م ، التکمنوده و در رفع مش یآنان را بررس

قات یادامه توف ی، تعال ید. از خدایغ نفرمائیـ دراتهمکدامت بر ـ  اعالم محل یو تفاهم با علام یار کهم

 یروح الله املوسو 99-شعبان  27م یکن خواستارم. والسالم علیلمآن جناب را در راه خدمت به اسالم و مس

 ینیالخم

 (1/5/1358هانکی)
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 64ر کد اقدامات لشیتائ یه برایمردم اروم ییامیراهپ

 ی، جانغربیبه استان آذربا ینیامام خم یاعزام یندهیمنا یلیاردب یم موسو یرکد یحجت االسالم س –ه یاروم

نجا یگفت: من در ا یسخنان یه طیاروم 64ر کشده و در اجتامع افرا لش هیروز وارد ارومیش از ظهر دیپ

به رس  یاله رسباز ک ، هک یسانکبرتر روبرو هستم. با  یران و با انسانهایا یبا پاسداران انقالب اسالم

از  یامیادامه داد: من حامل پ یران هستند. و یگذاشته و حافظ جان و مال و ناموس ملت مستضعف ا

ردند و آنرا به مثر ک یار یه انقالب را ک ییآنها یگروهها و همه یشامها و همه یبرا ینیمطرف امام خ

ه متام محافل کد یاست جدای دهیران پدیگفت: انقالب ا یلیاردب یرساندند هستم. حجت االسالم موسو 

 ، رانیب اابند.انقال یآن دست  ین بگذارند تا به مفهوم واقعیر ذره بین انقالب را زید ایجهان با یعلم

ست. درود فراوان خدا و یقابل حساب ن یچ محاسبهایه با هکد یشکا یدن یخط بطالن بر متام انقالبها

 یبرا یشبانه روز  یآمادگ یکه با ک ینیون و شهدا و شام باد بر شام مجاهدیانقالب هغمرب خدا بر همیپ

د. چنانچه یه و هامهنگ آنان هستد شام در قلب مردم و همرایبه پا خواستها ین انقالبیاز چن یپاسدار 

جدا از  ، ده از مردمیبا ارتش سابق فرق دارد ارتش سابق بر یاسالم یما در نظام جمهور  یارتش امروز 

 یلیاردب یه در برابر مردم بود. حجت االسالم موسو کت بوده و در خدمت مردم نبود. بلیخلق و جمع

م و از یآمادها یاستعامر خار جهان ینابود یبرا ردهکگره  یهاافزود: ما همواره همراه شام با مشت

ران به خطر افتاده یگانگان در ایخاطر نشان ساخت منافع ب یم و ینکیم یران پاسدار یا یانقالب اسالم

د. انقالب ین مزدوران به هدف شوم خود نخواهند رسید ایهستند و شام بدان ینیآنها مشغول توطئه چ

گر ید یکیدر رشق باشد  یکیرفته است. مؤمن برادر مؤمن است چه ده گیران مرزها را نادیا یاسالم

است  یکیمومنان  هدیفارس. آ یکیبلوچ و آن  یکین یباشد و ا کگر تر ید یکیرد و کگر ید یکی ، عرب

م و یر مسلح نداریمسلح و غ یرو ین ی، گفت: در نظام اسالم یقرار دارند.و  یدئولوژ یو با هم در مرز آ

ان یران در پایا ینده رهرب انقالب اسالمیم منایرا در راه حفظ اسالم به ثبوت برسان د همه حضور خودیبا

م کشورها را محکدر امور  یاسیو س یدخالت نظام ، رانیا یسخنان خود گفت: ما در انقالب اسالم

ن ـ ین فلسطیمستضعف یه روز کم یدواریم و امینهیارج م ینجات بخش اسالم یهاند و به نهضتکیم
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 64ر کر نژاد فرمانده لشیروز شوند. سپس رسهنگ ظهیخود پ یهارته در نهضتین ـ  صحرا و اریپیلیف

سم یالیم و به امپریآمادها یدر راه انقالب اسالم یار که گفت: ما با نثار خون و جان و مال خود فدایاروم

 یسم جهانیونیگ بر صهمر  یبا شعارها ، هیاروم 64ر کن اجتامع افراد لشیم و د رایفرستین مینفر یجهان

گوش به فرمان  ینیم خمیمرگ بر دروغ پردازان انگلستان و ما همه رسباز توا ، ایکسم آمریالیـ  امپر

ن حجت اسالم یروز همچنیش از ظهر دیران پاسخ دادند. پیا یرهرب انقالب اسالم یبه ندا ینیتوابم خم

رد و به روح آنان درود فرستاد. کده یهداء ده از مقربه شیدر گورستان باغ رضوآن ارومل یلیاردب یموسو 

ر کان علام و فرمانده لش یه با آقایه ارومیته انقالب تگهبان انقالب و مهدیمکدار از یسپس ضمن د

 .رامون مسائل مربوط به منطقه بگفتگو پرداختیه پیاروم

به  ینیخمامام  ینده اعزامیمنا یلیاردب یه مبناسبت سفر حجت اسالم موسو یتظاهرات در اروم

 هیاروم 64ر کجانو لشیاز اقدامات استاندار آذربا یبانیبه منظور پشت یجانغربیآذربا

ن شهر بر پا یدر ا یه تظاهراتیروز هزاران نفر از گروهان مختلف مردم شهرستان ارومیبعداز ظهر د

ه و یومون مجاهد و مبارز ار ید اقدامات روحانییدر تا ینندگان ضمن دادن شعارهاکردند. تظاهر ک

ن شهر اجتامع یا یتخت یوم ورزشیدر استاد ینیامام خم ید بر رهرب یر و تائکاستاندار و فرماندار لش

حجت  ینیامام خم ینده اعزامین اجتامع منایقرائت شد. در هم یمادها 8 یان قطعنامهایردند درپاک

 یهاو توطئه یب اسالمانقال  یرامون دستاوردهایر پیچمران معاون نخست وز یآقا یلیاردب یاسالم موسو 

 استعامرگران و فرصت طلبان سخن گفتند.

 (4/5/1358)اطالعات
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 م؟ینک: چرا بر رس مذهب دعوا یراز یارم شکت الله میآ

ه انقالبش زودتر ک یو مردم یم مرتقیرژ یکبه  ، امهکده و خود یم پوسیرژ یکدر دوران انتقال قدرت از 

 یفوقالعاده برا یسو آزاد یکفراوان وجود دارد. از  یابساماند نیبه مثر رس ، رفتیاز آنچه تصور م

معقول  یاز مرز آزاد یه گروهکند کیجان زده میان دراز در قفس بودند چنان آنها را هیه سالک یمردم

گر ید یشود. از سو یار مکآش یروند. و آثار هرج و مرج در شئون مختلف اجتامعیفراتر م یو منطق

 یوانه وار براید ، نندیبیخود را در خطر م یجان و مال و همه منافع و هست هکن یشیم پیعوملل رژ

وحشتنام  هه در حادثکزنند. هامنگونه یم یتیو به هر جنا یار کمتشنج ساخنت اوضاع دست به هر 

از  یار یسوم عجله و شتاب بس یم. و از سو یدیمسجد جامع خرمشهر و احتامالً حادثه دلخراش قطار د

ح آن جز با صرب و حوصله یه انجام صحکنظام سابق  ین ضد مردمیع قوانیر رسییتغ یه برادیمردم رنجد

 یشور کط و اوضاع در یند حال اگر رشایکجاد میان مردم و دولت ایم یمداوم یر یست. درگین نکمم

گر در طول یدیکل شده باشد و بخاطر دور ماندن از کیه از اقوام و زبانها و مذاهب مختلف تشکباشد 

ن صورت وضع فوقالعاده یدر ا ، ان آنها وجود داشته باشدیز مین ینین حس بدبیشیومت فاسد پکح

انقالب را به خطر  یدستاوردها ین است همهکمم کوچکاشتباه  یکه کرد. یگیبه خود م یحساسرت 

ه گروهها و کن است یا«کخطرنا یهایریدرگ»ن یاز ا یر یشگیپ ین راه برایرتیکن و نزدیاندازد. بهرت

الت را از زبان کو مش یداخل یط زندگینند و رشاک کگر را بهرت در یدیکرت شوند و یکمذاهب به هم نزد

« لیتعد»ها را الت دست به دست هم بدهند و خواستهکن مشیحل ا یبرا یگر بشنوند و با واقعنگر یدیک

م را یهاخواستهه من متام کند کفش ک یکخود را در  یند و دوپایدور بنش ینند. واال اگر هر گروهک

اگرهم متام خواستهام  ، دیخواهد بگویس هر چه مکرد و هر کذره هم عدول نخواهم  یکخواهم و یم

 که انقالب به خزان وحشتناکن بود ید در انتظار این صورت بایبرم در این نشود دست به اسلحه میتام

درج آن در  یه مذهب و چگونگل مربوط بیمسای درباره یادیز یمبدل گردد. االن رسوصدا یو مرگبار 

ه متام مسائل مربوط به مذهبش در آن کند کن است ارصار کمم یوجود دارد هر گروه«یقانون اساس»

 یهایریتواند جلو اشتباهات و درگیط خاص همه مناطق میرشا کو در  ینیر! تنها واقع بیدرج شود و الغ
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دار ید یردستان براکل تسنن از مناطق مختلف برادران اه یاز علام یراً گروهیرد. اخیحاصل از آن را بگ

را «یعه جعفر یمذهب ش»لمه که کردند کیه با بنده داشتند ارصار مک یدر مالقات ، امام به قم آمده بودند

ه کعه بلیش یروحان یکه کنیردم برادران ! من نه بعنوان اکد برداشت. عرض ید بایجد یاز قانون اساس

د نه من و نه بزرگرت از من ـ اگر ینکلمه ارصار نک یکن یا یم رو یگوی مبه شام یرانیبرادر ا یکبعنوان 

زند چنان  یار کن یدست به چن یسکاگر  ، م بودید ـ قادر نخواهیلمه را بردارکن ید ایفرض هم بخواه

ت قاطع ـ با حفظ احرتام یرثکا یکم و نه شام! بعالوه خواسته یمانیه نه ما مکافتد یبه راه م یز یخونر

ه کاسالم سابقه دارد  یایه در متام دنکنیبخصوص ا ، ستین یر منطقیغ هخواست یکت ـ یحقوق اقلو 

ه آنها هم کن عذر یسند و اینوینار اسالم مکت را در یرثکمذهب ا یاسالم یشورهاکاز  یشور کهر 

ـ مسموع نیم« اولواالمر»مه آنها را کات حایه هک یسانکمخصوصاًاز طرف  -اندیطاغوت ست. سپس یدانند 

چ وجه یبه ه یعه از قانون اساسید برداشنت مذهب شینرو یر عملیمسئله غ یکرد شام به رساغ کاضافه 

 یز یاست چ یمسئله عمل یکن یم. اینکحقوق برادران اهل سنت بحث  هد در بار ییایست. بین یعمل

م و آنها را قانع ینکبت ع صحین جا با برادرا اهل تشیم در ایتوانیما م یو توأم با واقع نگر  یاست منطق

د یامالًمنظور گردد. باکد احرتام و حقوق برادران اهل تسنن و مساوات ما و آنها در حقوق یه باکم یساز

وبنده را کن جهاد یم ایگویه گفتم. من منکبه هامن رشط  یش از گذشته داده شود ولیب یازاتیبه آنها امت

م آنها همه گونه یگومنی من ، ردندک یآغاز و رهرب  عهیون و جوانان طاق باز از جان گذشته شیروحان

و تاسوعا و عاشورا  ینیحس هم جلسات سازندیگویدند. من منید دینجه و تبعکشته گانند و شکو  یقربان

انش ینها نبود هرگز طاغوت و حامیام ایم اگر قیگویبود. من من یم مردمیام عظین قین آغازگر ایو اربع

نند دشمن عرصه را بر همه ک یدان را خالیز اگر آنها مینون نکم هم ایگویمن آمدند. منمنی به زانو در

ردند کد یردستان تبعکه ما را به منطقه بلوچستان و سپس ک یم به هنگامیگویرد. من منکتنگ خواهد 

رده از کانت یه به شاه خک یسکاز افراد ما را به عنوان  یبعض یامالً خاموش بود و حتکن دو منطقه یا

است  ینها مسائلیه اکجان انقالب بود. چرا یپارچه شور و هیکگر یه مناطق دیکراندند در حالیمخود 

و یمبارزه با د یم و برایگر دادیدیکمربوط به گذشته و هرچه بود رسانجام شام و ما دست به دست 
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رش از قانون العیعه اثنید اگر فرض مذهب شیدانیا میم آیگویم یم. ولیاستبداد و استعامر هامهنگ شد

ن یان مبارزیم کید و چه اختالفات وحشتنایآین مناطق بوجود میدر ا یبرداشته شود چه انفجار  یاساس

گردد. خوبست شام خودتان یما خارج م ینرتل از دست همهکه کشود آنچنان ید مین توده تولیو مجاهد

گر باز مباند. یازات دیر امتیسا یرا براد تا راه ینکن ارصار نیش از این مسئله پید و در ایما بگذار یرا جا

شان یبا ا یید آشنایه در دوران تبعکر اهل سنت در مهاباد یواعظ شه« انیحاج مال عبدالله احمد»برادر 

رده ک یه در اطالعات بود اظهار نگرانک یردند در نامه رسگشادهاکدا ین شهر پیر علام و وعاظ ایو سا

ازدواج و طالق و  ی، ام فقهکه در احکن است سبب شود کعه ممیبودن مذهب ش یه رسمکبودند 

ن ینم اکیمن عرض م یل گردد ولیعه بر اهل سنت تحمیام فقه شکاح ی، ام فرعکر احیحدود و سا

 یس قانون اساسیش نوین جمله در پین است به اکاماًل ممک ، ستین ینگران یچ وجه جایمسئله به ه

س یش نویدر پ ینون اشارهاکش است.)هم این خویتابع قوان یام فقهکدر اح یه هر مذهبکح شود یترص

عه قاعده یتوان نوشت(.اتفاقاً در فقه شیمتر حیشام رص هبه گفت ینه است ولین زمیدر ا یقانون اسا

ن قاعده یا، گرفته شده« الزوموهم بانفسهم»ث معروف یه از حدک« قاعده الزام» م به نام یدار یمهم

مذهب خودشان  ید به اقتضایش بایرا در امور مربوط به مذهب خو یمذهبروان هر ید پیگویبه ما م

نها قابل تفاهم است. به رشط یا یم همهیره باز گذارکمذا یمنظور ساخت. به هر حال اگر راه را برا

نون که تاکشام نخواهد داشت. هامنگونه  یبرا یانیچ زیه هکبعد از اسالم  یر مذهب رسمکه با ذ کنیا

 د.ینکمخالفت ن ، میردهاک یروار زندگنداشته و براد

 (4/5/1358)اطالعات
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      .میم به توافق برسی: نتوانستیحجت االسالم الهوت

  .وان باز گشتندیجه از مریندگان امام و دولت بدون نتیمنا

  .وان استیانقالب مر یرات به گردن عضو شوراکر عدم نرمش در مذای: تقصیالهوت

وان به یرات مرکت در مذایعدم موفق یدولت در پ ینیامام خم یازسو  یزامت اعایه یسنندج ـ اعضا

  .تهران بازگشتند

مختلف  یبا گروها یحجت االسالم الهوت یه به رسپرستکسپاه پاسداران و ارتش   ، شورکندگان وزارت یمنا

عازم تهران  روز از فرودگاه سنندجیه بعدازظهر دیقید  30/20ره پرداخته بودند ساعت کوان به مذایمر

   .شدند

نندگان کوچ ک» پارس گفت: یرات به خربگزار کن مذایوان در مورد ایمسوول اطالعات ستاد انتظامات مر

ها را آزاد نسازند حارض به نند و گروگانکن کوان را تر یه مجاهدان پادگان مریکاظهار داشتند تا هنگام

   .«ستندیبازگشت ن

  یندارد و افراد مستقر در پادگان جاده ورود یاوضاع دخالتدر  یاسالم یارتش جمهور » افزود: یو 

ن حال انتظامات شهر در دست ستاد ینرتل دارند و در همکاز وخامت وضع در  یر یجلوگ یوان را برایمر

 ییو غذا یداروئ یهاکمکسقز و بانه   ، انکبو   ، سنندج  ، مهاباد یموقت اداره شهر است و از شهرها

   .«ل اردو نشده استیهنوز تحو یرسد ولمی وانیبه مر

ر و یه وابسته به شکامرستان شهر یل است و تنها بیوان تعطیمر یهامغازهن منبع گفت: ادارات و یا

  .ندارد ید است موادغذائیخورش

ساعت  24امل تاسف پس از کپارس در سنندج گفت: با  یبا خربگزار  یدر گفتگوئ یحجت االسالم الهوت

م پس یه ما به آنان ارائه دادک یشنهادهائیقرار است در مورد پ یم ولیدینرس یوافقچگون تیره به هکمذا
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ن یقت آنان چنیدر حق یان بگذارند ولیرات در جرکاز رسگرفنت مذا یاز تبادل نظر مان مجدا ما را برا

  .ردکنخواهند  یار ک

به  یه پاسداران اعزامیلک خروج ، نفر از افراد مسلح بازداشت شده 16 یآنان آزاد یافزود: خواستها یو 

وان پناهنده یوان به پادگان مریمر یه پس از حمله با پاسدارخانه اسالمک یل پاسدارانیوان و تحویمر

  .به آنان است اندشده

نفر  16را من شخصا در مورد یست زین یچوجه عملیسه خواسته بهای گفت: یحجت االسالم الهوت

قبضه اسلحه همراه داشته اند  40ه کنیوند چون آنها عالوه براه آزاد نشکردهام کد کیبازداشت شده تأ

 کنجه گر معروف ساواکاز آنان ش یکیدهد یه نشان مکز از آنان به دست آمده است ین یبا ارزش کمدار 

   .است

  :مورد است 5م در یه ما ارائه دادک یهائگفت: خواست یو 

نند و کردهاند به منازل خود مراجعت ک کرا تر وان یر شهر مریه به خاطر سوء تفاهم اخک یه افرادیلک

   .رندیخود را از رس بگ یعاد یزندگ

  .وان آزاد شوندیمر یانقالب اسالم یب شورایبا تصو یه افراد بازداشتیلک

انقالب  یص شورایل سپاه پاسداران به تشخکیلفند با تشکم یتا اطالع بعد یه افراد مسلح  بومیلک

رده ک یخود را در منازل خود نگهدار  یه سالحهایلکق سپاه پاسداران یوه تحقد گر ییوان و تأیمر یاسالم

نند و حق عبور و مرور مسلحانه در متام ساعات کو در متام ساعات شبانه روز بدون اسلحه رفت و آمد 

   .ده شوند بعنوان ضد انقالب بازداشت شوندیبا اسلحه د یبا بافراد یشبانه روز را نداشته و چنانچه فرد

 یله پرسنل نظامیه بوسکباشد  یبانیرسگرد ش یاز شهر بعهده پادگان به فرمانده یت و پاسدار یحفظ امن

  .ت انجام خواهد شدین مأموریوان ایپادگان مر
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د ییب و تأیوان و تصویمر یانقالب اسالم یشورا یشنهاد اعضایه به پکل سپاه پاسداران کیپس از تش

لف است کوان ارتش میل سپاه پاسداران مرکین لحظه تشیبود در اولق سپاه پاسداران خواهد یگروه تحق

   .ندکبه پادگان مراجعت 

ن یر ایتقص» ره گفت:کافراد مورد مذا یان ضمن اشاره به عدم نرمش از سو یدر پا یحجت االسالم الهوت

 ده استل شکیرا تشیه اخکوان یمر یموقت انقالب اسالم یشورا یچند از اعضا یعدم نرمش به گردن تن

 «.باشدمی

 (5/5/1358هانکی)

 

د یسال در تبع 57مذهب  یها نفر سنونیلی: میراز یارم شکت الله میبه آ«جوانان یانون اسالمک»پاسخ

 ! بودند

تحت عنوان"چرا بر رس مذاهب ای مقاله 1/5/58خ یبه تار 4روزنامه اطالعات صفحه  15911در شامره 

شان نظر یم در پاسخ به ایه الزم دانستکده بود یدرج گرد یراز یارم شکت الله میم ؟"به قلم آینکدعوا 

اعم  یه گروههایلکه طاغوت و استبداد یران علیم. در دوران مبارزه حق خلق مسلامن اینکخود را ارائه 

 یر یوصف ناپذ یهایها و از خود گذشتگیر گروهها با جان فشانیو سا ، منکو تر  ، بلوچ ک، تر  ، فارس ، از

و یامل دک یاستبداد را به لرزه انداخته و رس انجام تا نابود یهاهیپا یدام به نحو کهاند و هر ت داشتکرش 

ز یلمه و نکو وحد ت  یپارچگیکست و با یبایش رفتهاند. از هامن وآغاز میپ یو خارج یاستبداد داخل

از  یکچ یشنت هنار گذاکار با کن یان پال منود و ایشان و طاغوتکوحدت عمل و جامعه را از وجود رس 

با وجود داشنت  یم مستند و منفور ضد اسالم پهلو یروان  مذاهب نخواهد شد. رژیو پ یگروهها

خلق قهرمان  یامن و مشت خالیا یرو ین سالح نتوانست با نیرشفتهرتیو پ یروهاین افراد و نیدهرتیورز

از  یکچ یه در مورد هک میده هستیسنده مقاله هم عقید ما هم با نویران مقابله منایو مسلامنان  ا
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روان مذهب تسنن یند. ما پکل یگران تحمیز نظر خود را به دیض قائل شد ونیتوان تبعیروان مذاهب منیپ

  :میداریال نظرات خود را اعالم میامل ذکمنطقه خراسان با اتفاق نظر 

راه هر  ی، انون اساسس قیش نویپ 13ه با اصالح ماده کم یدا از رهربان انقالب انتظار دارکـ مرصا و مو 1

روان مذهب ینم و حقوق پکتنگ نظرانه را مسدود  یو انحصارطلب ییو سلطه جو یطلب یگونه برتر 

برخوردار دارند  ین برادر برابر هستند و ار حقوق متساو یه مسلمیلکه کالم خداوند کتسنن را بر حسب 

  دیت منایو رعا

ان گردد تا راه هرگونه یب یح در قانون اساسیور رصقانون مطبوعات و اجتامعات وبط، دهیعق ، انیـ ب2

  .امال بسته شودکگران یسؤ استفاده و تجاوز به حقوق د

م. هر ینکید مییتا ، شته ندادهاندکو  یعه قربانیه جوانان شکنیت الله را در مورد ایـ  ماهم نظر آ3

برد.در  یبه صحت موضوع پتوان یوتاه مک یبررس یکمظامل طاغوت بود. با  یر یبه نحو درگ یمنطقها

و  ینجه روحکو ش یجیتدر کمردم با مر  ، نینش یر نقط سنیردستان خراسان و ساکمنطقه بلوچستان 

ترین یی.آموزش و پرورش محروم و از ابتدایبهداشت ی، رفاه یهاه برنامهیلکر بودند. از یدرگ یجسم

مرت از کد یشا ی، پهلو  یه و ضد مردمومت جابرانکسال ح 57بهره در طول مدت  یب یه زندگیوسائل اول

مذهب در  یون  سنیلیآن چند م ید بودند و جایعه در نقاط فوق در تبعیون شیصد نفر از روحان یک

 !ست ؟یشام باق یرش براکش یسه جاین مقایبردند هم با اید دائم  برس میتبع

 13واهد بود در مورد اصالح  اصل سنده مقاله اظهار داشتهاند: نه من نه بزرگرت از من قادر نخیه نوکنیا

ا از یتواند آیم. منیار متاسفیشنت منودهاند بسکد به ید و مارا تهدیمنا یاقدام یس قانون اساسیش نویپ

د از امام زمان از یمراجع تقل ، عهید شیه طبق عقاکن است یخوف دارند ؟! مگرنه ا یچه قدرت مرموز 

توانم یعه دارد منیما فوق الطب ین ارتباطین چنیه اکشام رد؟ پس چطور بزرگرت از یگیخداوند دستور م

از قانون  یعرش  یلمه وذهب اثنکه اگر کم یگویما م ید ؟ ولین اسالم صادرمنایبر حق صالح د یرا

ران به یامل در سطح اک یاتحاد و همبستگ ، گنجانده شود« اسالم »آن  یبرداشته شود. و به جا یاساس



 
123 

ز که هر کاندازان رشق وغربرا به لرزه خواهد انداخت تعامرگران و تفرقهه پشت اسکوجود خواهد آمد 

جه انقالب یرا در مورد وجود اختالف و تفرقه را دررس بپرورواند. به نظر ما در نت یال باطل و واهیخ

ن روال یشود. ا یازات گفتگو یه بر رس امتکوجود ندارد  یان مردم غالب و مغلوبیدر م ، رانیا یاسالم

ه به گفته رهرب انقالب کنید ایران به امیبنام ملت ا یباشد نه ملت واحدیدر حال جنگ م یاشورهک

 یکم و نه کلمه ک یکنه  ، نیاسالم راست یتحت لوا ، انیر ادیروان سایه مسلامنان و پیلک ی، نیامام خم

و وحدت عمل  یذشتگاسالم با از خود گ ، در پناه ، آباد یرانیو ساخنت ا یدر جهاد سازندگ ، ادیلمه زک

 «جوانان خواف یانون اسالمک»خود ادامه دهند. یگر به زندگیدیکنار کدر 

 (10/5/1358)اطالعات

 

 .شوندمی مقابله با ضدانقالب مسلح یرمانشاه براکر یعشا

و پاسداران در جهت  یبا ماموران انتظام یار کرمانشاهان مبنظور همک یهامهنگ یرمانشاه ـ شوراک

  .ردکار خود را آغاز کرمانشاه کروز در یاز صبح د ، ضد انقالبعوامل  یوبکرس 

در  یزم جهانیالیامپر یهاتوطئه ی، سخنان یط« یلیل جلیعبدالجل اللهآیت» ن شورایش ایدر مراسم گشا

  :را برشمرده و افزود… وان و یمر ، خرمشهر ، گنبد ، ران از جملهینقاط مختلف ا

 یو پاسداران برا یبا ماموران انتظام یار کهم ین شورا برایشور اک ت منطقه غربیبا توجه به حساس »

  .«شودیل مکیشور تشکعوامل ضد انقالب چه در داخل و چه در خارج  یوبکرس 

ن شورا یل اکیبر لزوم تش یانقالب را مبن یهاتهیمکس ییر ینک یمهدو  اللهآیتسپس منت نامه  یو 

  .ردکقرائت 
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 ، جوانرود ، باباخان ی، گیولد ب ی، لهون قباد ، لهرکر یانشاه از جمله عشارمکر ین جلسه رسان عشایدر هم

مقابله با عوامل ضد  یر را برایردن عشاکالت خود از جمله مساله مسلح کل و مشیعثامن وند و.... مسا

 ردند.کانقالب مطرح 

 (16/5/1358هانکی)

 

  ه ضدانقالبیه بر علیتظاهرات مردم اروم

ه یاروم یته انقالب اسالمیمکس ییمجاهد بزرگ و ر یغالمرضا حسن یاالسالم آقا روز حجتیه ـ دیاروم

 یشود در خطبه مناز حوادث و اتفاقاتیشان هر هفته در مسجد جامع برگزار میه مناز جمعه به امامت اک

 یم طاغوتیمزدور و رسسپرده رژ یه توسط تعدادیاروم 64مردادماه در داخل ستاد  16ه روز سه شنبه ک

از مجاهدان  یکیشان را به همراه یه اکنیه پس از اکرد و اضافه منود کانجام گرفته بود فاش  یلو په

از مزدوران به اطاق حملهور و درب اطاق را  یردند گروهکر بازداشت کته در اطاق فرماندار لشیمک

جاد یا یهم شاهنشایرژ ، د گرددینابود با یومت اسالمکمانند ح ییستند و رشوع به دادن شعارهاکش

ره منودند و ید گردد و غیرشع اعدام با یقاض ، رانکنو  یست و حسنینفاشیمرگ بر خم ، د گرددیبا

ر منوده و ما با که با مخالفت من اقدام به آتش زدن اطاق فرمانده لشکدند یگردیخواستار خلع سالح م

مهاجامن با استفاده از ن حال یم. در همیردکاد شدن آتش مامنعت یاز ز ییر آب دستشویاستفاده از ش

ف نزد کنیالشکل دادن اسلحه ین مرتبه با رگبار به اطاق حمله ور و خواستار تحویلت چندکو  3تفنگ ژـ

 6شد )ماجرا تا ساعت ین حمالت دفع مینجانب ایا یهایراندازیت که در هر نوبت با تکمن بودند 

 یرده ولک یرانداز یر فشنگ تیت 80از ش یب یحسن یبعدازظهر هامن روز ادامه داشت. حجت االسالم آقا

و  یجانغربیر و استاندار آذرباکشنت مهاجامن را نداشته است و باالخره با وساطت فرمانده لشکقصد 

شعار  یحسن یرده و بنفع آقاکر تجمع که در مقابل ستاد لشکه یاز مردم مبارز اروم یادیتعداد ز

 یحسن یدن اظهارات آقایر شدند. پس از شنکستاد لش شان ازیرون رفنت ایبه ب یمزدوران راض ، دادندیم
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خرب اعالم و پس از یاز خدا ب ین گونه اعامل مشتیه به شدت انزجار و تاسف خود را از ایمردم اروم

بودند به طرف ساختامن  ین و عصبانیار خشمگیه بسک یاز مردم در حال یادیقرائت مناز جمعه گروه ز

ستنن درب و پنچره و آتش زدن کردن ساختامن و شکبه خراب  خلق رفته و اقدام ییفدا یهایکچر

 یسکور به کان منودند. در حمله به ساختامن مذ یل ژیدستگاه اتومب یکلت و یکدستگاه موتور سیک

ه با ک یختند. مردم در حالیخلق از ساختامن گر ییفدا یهایکده و چند تن از هوادران چرینرس یبیآس

 یبانیو پتش یشان حامکشاورزان و زخمتکه ما کدادند یشعار م ، تندسکشیت در و پنچره را میعصبان

ه ک یدیرده و خانه جدکشان است خانه خود را خراب کنجا خانه زخمتیه اکمثل شام را بنا به قول شام 

 سازد.یده شود میرب و تالوت قرآن از آنجا شنکالله ا یصدا

 (20/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .جان رفتینده امام به آذربایالت مردم: مناکحل مش یبرا

ه ضد انقالب ید علیبا ، درباره حوادث پاوه: ارتش و ملت یعتمدار یرش یالعظم اللهآیت ه حرضتیاطالع

 .نندکام یق

 .خود را نشان دهد ید نقش انقالبیدولت با

 یهایوقوع حوادث پاوه اطالع یشب درپید یعتمدار یاظم رشکد یحاج س یالعظم اللهآیت حرضت

  :ن رشح استیه بهایردند. منت اطالعکصادر 

 میبسم الله الرحمن الرح

از قتل عام مردم مسلامن و پاسداران انقالب در شهرستان پاوه  یامل تاسف و تأمل اخبار ناگوار کبا 

رحامنه مردم مسلامن در پاوه به یشتار بکنار آن گذشت. کاز  یتوان به سادگیه منکم یافت داشتهایدر

فه آنان یه وظکز یان و پرستاران نکاز قتل پزش یه حتکو قساوت صورت رفته است  یگر یبا وحش یقدر 



 
126 

ون و یه ضد انقالبکست ین کرده است شکن ین است فروگذار ین و مجروحینجات مصدوم یپرستار 

را ینند زکشور ما مشاهده کران را در یایاسالم یجمهور  یتوانند برقرار یگانه و دشمنان اسالم منیعوامل ب

 یمخالف بوده و جلو یه جامعه اسالمیو تجاوز فاسد و توطئه عل یگر یاغیه اسالم با هر نوع کدانند یم

ن ینند وایکبشدت مبارزه م یعدالت ینامرشوع را گرفته و با ظلم و ب یو بهرهربدار  ی. چپاولگر یتجاوزگر 

نار ک ه هر روز در گوشه وکن است یست وایتب ضد انقالب سازگار نکشه و میه با اندکاست  یز یچ

ها سهین دسیسازد. دربرابر چنیب ظاهر میو تخر یگر یت خود را با وحشیت و امروز در پاوه ماهکممل

و  یام همبستگکو استح یانقالب یرد؟ به نظر من مشکد ین چه بایحقوق مستضعف یاملیشتارها و پاکو 

است  یامالً رضور کمردم  ن بجان و مالیوند پرتوان همه مردم در مقابله با ضد انقالب مبارزه با مهاجمیپ

ن وجه نشان دهد یخود را به بهرت یو انقالب یخید نقش تاریامروز در برابر حادثه دلخراش پاوه دولت با

ران یامل را به منطقه بازگرداند و به ملت مسلامن و آزاداکه دارد آرامش ک یف قانونیام به وظایو با ق

ز استانها دفاتر جهت ثبت نام افراد کدر شهر و مرا یو وحدت عموم یپارچگیکه با کم ینیکز اعالم مین

ون یامل خود را در مقابله با تهاجامت ناجوامنردانه ضد انقالبک یارآمد باز شود تا افراد آمادگکق و یال

مسئلت  یتعالیپاوه اعالم دارند تا در تحت نظر دولت از و خود آنان به موقع استفاده شود و از درگاه بار

ران صورت یه استقالل و عظمتایو عل یاسالم یه جمهور یه علک یهائسهیله و دسیح ر وکه فکم یدار

د و ییامل مدد فرماک یروز یدن به پیرس یها را براارگزاران آنها باز گرداند و ملتکرد به طراحان و یگیم

 یعتمدار یاظم رشکد یس 99ه کرمضان مبار 24ران را محو ونابود سازد. یدشمنان اسالم وا

 ینیبه امام خم یگانیگلپایالعظم اللهتآیتلگرام

به عنوان  یگانید محمد رضا گلپایحاج سیالعظم اللهآیتیروز از سوین تلگرام دیپارس:ا یخربگزار  -مشهد

 ین رشح است:  جناب مستطاب آقایبه قم مخابره شد منت تلگرام بها ینیران امام خمیایرهربانقالب اسالم

به مناسبت روز  یانات قاطع و جامع حرضت عالیاته ـ بکدامت بر  ینیخم یحاج آقا روح الله املوسو 

نجانب است فقط و فقط یداییم مردم مسلامن و مجاهد قم. مورد تایعظ ییامیان راه پیقدس در پا
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ت از یران و حامینظام اسالم و دفاع از قرآن و استقالال یبرقرار  ینهضت مردم مسلامن بپاخاسته برا

از  یر یضد اسالم وجلوگ یهاتبکگانه و میو عامل ب یادیایهانت توطئهم ساخیجوامع مستضعف و عق

ل انقالب یخائن وابسته به استعامر و وابسته مطبوعات فتنه سازو دراس مسا یهاها و دستهگروه

 یدار یو پا یار کگر فدایبار د ، مراسم روزقدس یان برگزار یران در جریف مسلامنایقرار دارد ملت رشیاسالم

را در داخل  یضد انقالب و ضد وحدت اسالم یهااعالم و گروه یراه تحقق اهداف اسالم خود را در

ز و موجب مرست یت از جانب ملت افتخارآمیوه و اجابت دعوت روحانکن تظاهرات پرشیوماکخارج مح

مردم است از خداوند متعال نرصت یمن له الفداه و نشانه رشد اسالمیهالله ارواح العالیانور حرضت بق

فر کامل صفوف مسلامنان جهاد را در برابر کت ملت مجاهد و وحدت وقوت ین موفقیسالم و مسلما

 یاته.محمد رضا موسو کم و رحمه الله و بر یکم و السالم علیینامیالحاد و استضعاف رشق و غرب مسئلت م

  1399کرمضان مبار  24 -یگانیگلپا

 (28/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یاز ر یشیرباناللهآیته یاعالم

 :صادر شد یراز یش یمربانیرکعبدالاللهآیتن رشح از طرف حرضت یبد یهایروز اعالمید

 میبسم الله الرحمن الرح

 یبرادران و خواهران مسلامن انقالب

در گوشه  یز یجاد آشوب و خونریوا ینیر حادثه آفرکه در هر لحظه به فک یمخترص ضد انقالب یرو ین

د و بدستور اربابان یخواهد در برابرانقالب اظهار وجود منایم یر یبنحو چشمگ کنیران است اینار اکو 

  .شاندکو خون  کن برادر را به خایردنشکمنطقه  یخارج
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ربند و همه جان یبرس م یل قوا در حالت خاصکمردم همه به دنبال فرمان بزرگ رهربانقالب و فرمانده 

 .ر اجازه هستنددر انتظا یخاص یصرب  یپاوهاند وبا ب یت به سو کف آماده  حر کبر 

در راه  یجانفشام یخود را برا یمتعدد آمادگ یتلفنها یور استان طیر غیامروز صبح مردم فارس و عشا

ت کو در انتظار دستور حر  یسیاعالم داشتهاند و در حال اسمنو یهن اسالمیم مین و حریاسالم و مسلم

هاجامن ناجوامنرد را در ارسع وقت ه مکفه دارند یوظ یاعم از ارتش ژاندارمر  ینظام یروهایباشند نیم

 یساز کرا از رش عامل اجانب پا  یجان غربیردستان و آذرباکط یشه محیهم ینند و براکم یمجبور به تسل

ن یردنشکط یمح یه بزودکم ینان دارین در برابر آتشافروزان مسامحه روا ندارندما اطمیش از ایند و بیمنا

گرددو یم کنان همجواررا آزرده و ناراحت داشته است پاکنها ساتعفن آ  یه بو کده یگند ین تفالههایاز ا

ط را یران محینا راکفاسد در گوشه و  یر جرثومههایه ساکور ما اجازه نخواهند داد یبطور جزم مردم غ

خود برسندما درانتظار مرگ آنها و چه یت با انقالب آلوده سازند و بخواست ضد مردمیپرورش ضد یبرا

 یراز یش یربان -27/5/58م زود است زمان آن. ق

 (28/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .ندیمنا یستادگین توطئه ایه در برابر اکبر اقشار ملت است 

ران یایاسالم یبه عنوان رهرب انقالب یراز ید عبدالله شیس اللهآیتحرضت یاز سو  یروز تلگرافیمشهد ـ د

  :ن رشح استیبها به قم مخابره شد منت تلگرام ینیران امام خمیایاسالم یجمهور 

 میبسم الله الرحمن الرح

ر یحوادث اخ ، تیف به ابالغ سالم و تحیاته رشکدامت بر  ینیخم یآقا اللهآیتحرضت مستطاب -قم

ه یلکبودن  یدر جهت لزوم انقالب یشات قاطع حرضتعالید فرماید گردیمنطقه پاوه موجب تاثر و تامل شد

باشد البته هامن ید همگان مییمورد تا ین حوادثین چنیر برابرادیتظامانینظام یروهاین ویژەسازمانها به 
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 یهان توطئه شوم و نقشهیه در برابراکفه عموم مسلامنان و اقشار ملت است ید وظیه فرمودکطور 

و  یند و بر حفظ نهضت اسالمیمنا یستادگیرایناپذ یت متام و روح خستگیگانگان و با قاطعیسوء ب

ن و یاز مستضعف یبانیم مقدس اسالم و پشتیت از حریشور و حامکاستقالل نظام اسالم و حفظ  یبرقرا

ه با ک یند. ملت مسلامنیننام یخودار یضد اسالم از هرگونه اقدام یهاتبکات سؤ میمنو یافشاءگر 

گر یحفظ استقالل د یه براکنشان داد  یرهربان مذهب یمراسم روز قدس و پاسخ دادن به ندا یبرگزار 

چوقت اجازه یه ، امل را داردک یشور آمادگکمبارزه با دشمنان اسالم در خارج از یاسالم یهاشورک

ن یه در سخترتکه اسالم بزنند. بلیعل یاتیشور دست به جناکگانه در داخل یسوء اعامل ب یادیدهدایمن

ت ملت یو موفق یدات حرضتعالیید تایم از خداوند متعال مزیدهیخود ادمه م یار کز به فدایط نیرشا

عرص ارواحنا فداه مسئلت  یت و عظمت اسالم را در پناه خاص حرضت ولکران و شو ین و مبارزامسلام

د عبدالله یس 1399ام یست وچهار صیاته. مشهد مقدس بکم ورحمت الله و بر یکم. والسالم و علیینامیم

 .یراز یش

 (28/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .هره دوران مبارزه با طاغوت استاز چتر قاطع، گر امامیچهره د رسپرست سپاه پاسداران:

 ینه چگونگیدر زم یمصاحبها یط ، نده امام و رس پرست سپاه پاسداران انقالبیمنا یحجت االسالم الهوت

ه امروز در پاوه قتل عام کن سپاه در حوادث پاوه گفت: سپاه پاسداران یت سپاه پاسداران نقشایهدا

ن یرتکگذرند از پایاز جسد مرده آنان من یوزانند و حتسیربند و بدن آنها را میشود و رسشان را میم

ار کن یشرتیها بنیشدندایامن انتخاب میده و چه از نظرایو عق یر کشه و فیما چه از نظر اند یجوانها

دانند یپاه پاسداران هرگز ترس از شهادت ندارند و همه میس یرند. اعضایگین مزد را میمرتکنند و یکرا م

. و در جوار اندشدهد یرد و اگر شهکخواهند  یامل زندگک یر پرچم اسالم با آزادیر زد ، اگر زنده مبانند

گر ید یدر جا ی. الهوتیرسباز معمول یکپاسدار و  یکن ین ست فرق بیرحمت خداوند خواهند بود. وا



 
130 

 یملت ما و ارتش ما و سپاه پاسداران یردند ولیکاز سخنان خود گفت: در پاوه پاسداران را قتل عام م

 ین گفت سپاه پاسداران مجر یهمچن یردند و کم مساله راحل یردکگر اعزام ید یز و جاهاکه از مر ک

در مورد انقالب نشان  یگر یروز چهره دینند اما امام دیکت میر نظر امام فعالیدستورات امام است و ز

رد خطاب قرار را هم مو  یپاسداران یردهاند و حتکعمل ن یه مقامات مسوول انقالبیلکدادند و گفتند 

ه ضد کرد و اجازه نخواهند داد کخواهند  ین پس انقالبیه متام ملت ازاکه نه تنها پاسداران بلکدادهاند 

عجوالنه و ناآگاهانه محل حمله  یلین بار خیافزود: ضد انقالبا یند. الهوتکگر بار ابراز وجود یانقالب د

 ین است ولیردنشکو  یمرز  یوه جزء شهرستآنهاه پاکرا درست است یز ، رده استکبه انقالب را انتخاب 

ن سپاه یم وایل دادهاکیت انقالب عالقمند هستند. ما هم در آنجا سپاه تشیمردم پاوه به انقالب و رهرب

رده ونه کپاوه را محارصه  ، نون ضد انقالب و امام مردمکردند و ایکدر آغوش پر مهر مردم خدمت م

 یخود را برا یه آمادگکن مردم پاوه هستند یمنانده است وا یباق گریسپاه را چون از سپاه در پاوه د

مت یعز یه براکران یر از همه ملتاکن گفت: من ضمن تشیهمچن یردهاند. الهوتکدفاع از سپاه اعالم 

م یان خواهیباشد آنها را در جر یاجیشوم اگر به وجود آنان احتیادآور میردهاند ک یبه پاوه اعالم آمادگ

ران گفت: یان سخنان خود خطاب به ملتایدر پا یم گرفت. و یخواه کمکم یعظ یرو ین نیاگذاشت و از 

ه از فرصت و کخواهم یم یر اسالمیو غ یران اعم از اسالمیران دارم و از همه ملتایام به ملتایپ یکمن 

حوادث ن یه گردانندگاناک یینند و آنهاکت استفاده کشربد امور مملیپ یش آمده است برایه پک یتیموقع

ه کاست  یگر امام قاطعرت از چهرهایه چهره دکهستند از خدا برتسند و اگر نه از ملت برتسند و بدانند 

 ده شده است.ید یم طاغوتیه رژیدر مبارزه عل

 (28/5/1358یاسالم ی)جمهور 
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 ع پاوهیدرباره وقا یقم اللهآیتهیاعالم

ع پاوه در مشهد انتشار ی. درباره وقایقم ییطباطباد حسن یحاج آقا س اللهآیتحرضت یه از سو ین اعالمیا

  :افتی

 میبسم الله الرحمن الرح

انه پاوه ین رقت بار و وحشیران حوادث خونیملت مسلامنا ی، اصطف یعبادهالذ یالحمدالله و سالم عل

ر ه هر چه زودتکم یخواهیران شد. جدا مین جانب و عموم ملتایو اضطرابا یه تاسف و تاثر و نگرانیما

 یخود را برا یه آمادگکم یخواهیخامته دهد و از همه ملت م کن و غائله و حشتنایت خونین جنایبها

باشد به  یاجیه هر وقت احتکن به دولت اعالم دارند یدفاع از حقوق ملت و تجاوز به حق مستصعف

م یخواهیران میورایز از ارتش مسلامن و غیهم وطنان خود بشتابند و ن یار یرسعت در تحت نظر دولت به 

ل قوا ک ینون فرماندهکه اکامل نورزند به خصوص کخود تسامح و ت یو انسان یفه اسالمیدر ادامه وظ

ت ینخواهد ماند موفق یباق یچوجه راه عذر یقرار گرفته است به ه ینیخم اللهآیتحرضت یید توانایدر 

عرص ارواحنا فداه از خداوند  یرا در ظل توجهات خاصه حرصت ول یرانیدولت ملت و ارتش و مسلامنانا

ست چهارم شهر و رمضان ـ مشهد مقدس یاته بکم ورحمت الله و بر یکم و السالم علیومتعال خواستار

 یقم یید حسن طباطبایس 27/5/58

 (28/5/1358یاسالم یجمهور )

 

 ردستانکر یع اخیبه مناسبت فجا یمنتظر اللهآیتام یپ

ن و دلخراش پاوه و تشنجات یهران مسلامن حوادث خونبرادران و خوا-م یبسم الله الرحمن الرح

 یسالعمل رضبههاکند عیکران بروز مینار اکه در گوشه و ک یگاهیگاه و ب یردستان وآشوبهاکدامنگسرت 

ران یملت ا یو دشمنان خدا و مردم از انقالب اسالم یناملللیسم بیالیه امپرکاست  یر یجربان ناپذ
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قاطع  یر یسنندج با مواضعگ یز نظامکن پاوه و حمله به مرایت خونیجنا یخوردهاند تصادف و همزمان

قدس در  یل اعالم روز جهانییا و ارسایکدر برابر آمر ینیامام خم یالعظماللهآیتانقالب حرضت  یرهرب 

باشد یرات و رهربان خائن آن مکچون حزب دم یاحزاب خود فروختها ینگر دست نشاندگیاسالم منا یایدن

نندگان کسم و اجرا یونیصه یا و سازمان اطالعاتیکآمر یایه سلسله جنبان آن سکبوحانه مذ ین تالشهایا

ه آهنگ انقالب کد بلینخواهند رس یچگاه به جایم گذشتهاند هیسته رژکورش یعنرصمزدور و مهرهها

چگاه به عقب یص داده و هیران راه خود را تشخید ایعرت خواهد ساخت. ملت رشیما را رس یاسالم

ش از حد یف و بیگذشته خود موضوع ضع یهها و مصاحبههایرارا در اعالمکنجانب یردد. اگیبرمن

ان با عنارص ضد انقالب  یدولت موقت را گوشزد ساخته و خواستار برخورد قاطع و اسالم  یکراتکدم

ه ز شدیاسه صرب مردم لربک یمورد روز یب یها و گذشتهاینگونه چشم پوشیه روشن بود با اکنیبودهام چه ا

 .انقالب بلند خواهد شد یاد حق طلبانه رهرب یگر بار فرید

م یش از آنچه انقالب به ضد انقالب تقدیب ینیامام خم یشیو دور اند یه موقع شناسکو باز هم سپاس 

ه با انقالب خود که دشمنان قسم خورده چپ و راست ک یشتابد و درست در لحظهایبشود به نجات م

ل قوا را به دست گرفته و با ک یگذارند امام شخصاً فرماندهیا را به اجرا مورشهین یطرح ناجوامنردانهرت

ه ملت مسلامن کران بدانند یا یند. دشمنان انقالب اسالمیکم یامل از توطئهها نقشهها را خنثک یآگاه

 یروز ید و مجروح به پیسالها تجربه تلخ و با دادن دهها هزار شه یه بهاکرا  یوهمندکما نهضت ش

ه از انقالب گذشته است در برابر ک ین چند ماهیاست آسان از دست نخواهد داد اگر در ارسانده 

ات ناجوامنردانه دشمنان ظاهراً آرام مانده است تنها به انتظار فرمان امام و به پاس یکعات و تحریتبل

 یدرس ن روزهایدوارم حوادث دردآور در ایبوده است و من ام یاحرتام به دولت موقت انقالب اسالم

 یتفاوت منانند و هر نقشها ین پس در برابر توطئهها بیه از اکملت باشد  یبرا یدار باشیدولت و ب یبرا

پاسداران انقالب  یه شهامت و از خود گذشتگکنینند در خامته ضمن اکرا در ظرف خود نقش بر آب 

ور و مبارزه پاوه یمردم غ رده ازکش یر در حوادث پاوه را ستایدرگ یو نظام یانتظام یروهایو ن یاسالم

وادشتند به  ینیخود ضد انقالب به عقبنش یه با جانباز کرا  یم شهادت برادران مسلامنیینامیر میتقد
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ل یبزرگ صرب جم یم و از خدایگویت میران تسلیبازمانده آنان و همه ملت ا یو خانوادهها یمقام رهرب 

. و السالم ین در سطح جهانین و مستضعفیمسلماسالم و  یروز ید پیآنان خواستارم به ام یل برایو جز

 25/5/57 یمنتظر  ینعلیمن التبع الله.حس یعل

 (29/5/1358هانکی)

 

 رانیا یبه رهرب انقالب اسالم یراز یش اللهآیت تلگرام

 نده امامیه منایاطالع

مسلح  ه خطاب به افرادک یهایه در اطالعیدر اروم ینینده امام خمیمنا یه ـ حجت االسالم حسنیاروم

 ی، خو  ، وکما ین و سپاه پاسداران شهرستآنهایمجاهد ، هاتهیمکرد به کصادر  یجان غربیاستان آذربا

ز حساس شهرها و کحفاظت مرا یبرا ، تابع آنها یاندوآب و روستاهاینقده و م ، اسالم آباد ، سلامس

پاوه را خلع  یهاو پاسگاه ه پرسنل گروهان قطورک یسانکه به ین اطالعیروستاها آماده باش داد. در هم

 ل دهند.یغارت شده را تحو یهاه سالحکساعت مهلت داده شده است 48ردهاند کسالح 

 (1358 /30/5)اطالعات

 

  شورکنده امام در غرب یمنا یهادیبازد

د و یه به منظور بازدکنده امام یمنا یرمانکن یخ حسیپارس حجت االسالم حاج ش یرمانشاه ـ خربگزار ک

 یرده بود امروز در مصاحبهاکن منطقه مسافرت یالت بهاکشور و رفع مشکوضاع منطقه غرب ا یبررس

  :رمانشاه گفتکپارس در  یبا خربنگار خربگزار 
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وپرت عازم منطقه نوسود یکرمانشاه با هلک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیروز گذشته به اتفاق رسهنگ اخ

ده یه شنکه مشاهده شد بر خالف آنچه کور آنچه کق مذ م پس از ورود به مناطیـ جوانرود و پاوه شد

  .م بودیبود

ور باد ک ینیدرود بر رهرب انقالب امام خم ینیدرود بر خم ین شهرستانها مردم با شعارهایازا یکدر هر

  .ردندکن انقالب از ما استقبال یمخالف

نند. از یکم یزندگ یمعنو  و ینداشت در فقر ماد یم شاه سابق به آنان توجهاین منطقه چون رژیمردما

ه کداشتند یاعالم م یبرق و نان محروم هستند. همگ یدنیل آب آشامیاز قب یحت یه زندگیات اولیرضور

 ین قطره خون خود را در راه به مثر رساندن انقالب اسالمیم و تا آخریهستیاسالم یما خواهان جمهور 

  .ردکم ینثار خواه ینیامام خم یبه رهرب 

ردهاند آنرا ک یدار یخر یمت گزافیه اسلحه خود را با قکنیپس از اعالم رهرب انقالب باا ن منطقهیمردما

  .دهندیل میبه ستاد پاسداران تحو

ر مسجد یتعم یآرام است و برا یلکمزبور بطور  یه وضع شهرستآنهاکافزودند:  یرمانکحجت االسالم 

 یارهاک یال برایصد هزار ریکاست مبلغ ال برآورد شده یون ریلیم 10نه آن یه هزکجامع شهر جوانرود 

 ه آن پرداخت شد.یاول

 (30/5/1358)اطالعات

 

 هیاطالع

 یحجت االسالم حسن یجان غربیردستان از طرف حقگو استاندارآذرباکل یه در ارتباط با مساین اطالعیا

رت رسهنگ که و د یاروم 64ر کر نژاد فرمانده لشیرس هنگ ظه ، هیاروم یته انقالب اسالمیمکفرمانده 

  :افتیانتشار  یجان غربیآذربا یهایس شهربانییر یر یوز
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 یبسمه تعال

و  یه دولت موقت انقالبکن لحظات حساس و ساعت رسنوشت ساز ی؛در ایجان غربیمحرتم آذربا یاهال

ون یار توطئهگران و ضد انقالبکه کم گرفته یتصم ینیران به فرمان رهرب انقالب امام خمیا یارتش اسالم

 یو هامهنگ یار کاج به همیشرت احتیاورد هرچه بینرتل در بهکند و مرزها را تحت کرسه یکغرب را  ینواح

زند و آرامش شهر ما را حفظ یات خود رسانه بپرهیو عمل یرو کم از تین از عموم خواستاریدارد. بنابرا

عات یه با شاکاالرض اجازه ندهند  ین فیفر و نفاق و مفسدکاء ینند و به عنارص ضد انقالب و اولک

در  کا تر یرد کدر رفت وآمد برادران  یتید محدودیند. نبایافزاین به تشنج شهرها و روستاها بیدروغ

د ین مامور خدمت به مردم بوده و نبایو پاسداران انقالب و مجاهد ینند. افراد انتظامکجاد یمنزفه ا

م یبشود. از عموم مردم خواستار و تجاوز یتعد کرد و چه تر کچه  یسکچ وجه به حق یه به هکبگذارند 

ه باشد مراتب را ک یذاء و ازار مردم از هر گروهیز و ایدر صورت مشاهده هر گونه اعامل خشونت آم

ه قرار ین مورد تنبیو پاسداران انقالب اطالع دهند تا متخلف یانتظام یرو یبه مقامات مسوول استان و ن

  .رندیگ

 یتیل امنیمسا ، دولت و فرماندهان ارتش یسخنگو  ، شورک ریت وزکبا رش  یونیزیزگرد تلویم یکدر 

 شور مطرح شد.ک

 (31/5/1358هانکی)

 

 .شود کد هال یبا، ستدیانقالب با یه روبرو ک یسک: یطالقان اللهآیت

انقالب  یروز ید فطر پس از مناز پید سعین مناز عیوهمند نخستکش یروز شاهد برگزار یدانشگاه تهران د

ل کید فطر تشیمتعدد مناز ع یروز در نقاط مختلف شهر تهران برنامههایه دکبا آن شورمان بود.ک یاسالم

د ید سعیت مراسم منازعین جمعیزد. امی ت موجیمعهذا باز هم  محوطه دانشگاه ازجمع ، شده بود
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د فطر یان مناز عیردند. پس از پاکخاص برگزار  یوهکبا ش یطالقان اللهآیتفطر را به امامت حرضت 

ز که مر کرد: بعد از آن کراد ین رشح ایبه ا یگاه مخصوص قرار گرفت و خطبهایدر جا یطالقان لهالآیت

م شدند. رسول خدا در خطبه ین تسلکیخت و همه مرش یامرب فتح شد. بتها فرو ریتوسط پ« هکم»د یتوح

ه من محو شده است. هم یر پایت زیدر جاهل یاز یت و هر امتیدر جاهل یفرمود: هر افتخار  یمفصل

ن یرتیگرام ، گریدیکاه بر ید و سیسف ، عجم برعرب ، عرب بر عجم ی، ازات ملغیهمه امت ی، افتخارات ملغ

ش یش و رسان قرین جهت همه قرین شام هستند. به همیرتیمتق ی، و یاز دنیشام آن هم نزد خدا نه امت

گشت رسول خدا وفات  دند. زمانیچیپیت دردماغشان بود به خود میه باد افتخارات جاهلک یسانکو آن 

ردند. کشان خورده بود در دستگاه خالفت نفوذ یشانیبه پ که مار ک یسانکج همه آن یافت. به تدری

م یاز عرب بر عجم چه در مقامات و پستها و چه در تقسیامت ، ش بر عربیاز قریازات رشوع شد امتیامت

ان ین میت درآورد و در اکل را به حر یاص یه مسلامنهاکد یتا به آنجا رس یاقتصاد ینههایتاملال و زمیب

ان یدبن ابوسفیزیرد. کدایدر دستگاه نفوذ پ یردند. اما حزب امو کعت یب یشد. مردم با عل یفه قربانیخل

مواجه بود  یار دستگاه خالفت شد. علکان مروان رانده شد همه یسفیه بن ابیدر شام و پس از او معاو

ت بر یرده بود اما دومرتبه به وضع جاهلک کپا یو از هر افتخار  یز ایه اسالم آنرا از هر امتک یبا اجتامع

در مقابل چشامن مردم به رصاحت موضوع  یستاد و خطابه معروفش را خواند. علیه اکن بود یگشت ایم

ها و انقالبها یزیها چگونه منجر به خونریو خودخواه یشکرس  ، ه ظلمکند یکان میخ و گذشته را بیتار

 ، لیمسا ، تبهاکاز فرو رفنت در م یو روح یاجتامع یتقوا یه مردم داراک یخیتار یونههان منیخواهد شد. ا

 یهایفرمود: گرفتار ، رار نشودکخ گذشته تیز خود را نگه دارند تا دوباره تاریشبههانگ یبرنامهها و شعارها

امرب در مقابل یه پکاست  یهامن گرفتار  یگرچه به ظاهراسالم و در لباس اسالمند ول ، شام دوباره برگشت

است.  یشام هامن گرفتار  ین گرفتار یازات منبعث شد. ایها و امتیگریوحش ، هایخودخواه ، هاکآن رش 

ت یه خداوند به من عناک یرتیآن بص ین من( در شعار اسالم و لباس اسالم هستند ولینها )مخالفیگرچه ا

ه در لباس اسالم و در پناه اسالم کن مردم ی. انمیبینها را میز ایفرآمکت و یجاهل هایاندیشهرده باطن و ک

دهند یدرصف جامعت هستند و شعار قرآن م ، خوانندیمناز م یه حتکنگرم یت برگشتهاند میو به جاهل
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وارها و ین دیخته شوند. اید به هم آمیست؟ همه باید: پس برنامه چیفرمایم یعل ، رکن دو تذ یپس از ا

 یختگین به همرید برداشته شود. پس از آن ایهمه با یم و موالش و عرب و عجین قریب یطبقات یسدها

ستادهاند یاسالم ا یافتهاند و پایه اسالم را درک ییو آنها یدرشت متعهد و متق یغربال شود. دانهها

خنت آن نظامات فاسد و یاست. به همر یعل ین برنامه انقالبیرون بروند. ایشناخته شوند و نخالهها ب

خودخواه و فرصتطلب و  ینارشدن نخالههاکان رفنت و بر یمتعهد و از م یتهایمدن شخصفاصلهها و باال آ 

 یر و برنامه علین مسیم. اگر ایرشو. امروز هم ما دچاریو پ یاجتامع انقالب ، نو یب اجتامعیترت یکبعد 

سپس  یم گشت. علیاول برخواه یه به جاکم ین بدانیقید به طور یش نرود بایما پ یدر انقالب اسالم

ه ک ییآنها ، ر پا ماندههایز ، محرومها ، هاین شهرییپا ، هاینییه پاکر و رو شود ید زید: آنقدر بایفرمایم

ده یشکر یه برگرده مردم سوارند به زک ییند و خودخواههایایرسد باال بینالهشان به گوش من ، نفس ندارند

 یکش نزدیده باشند. گرچه خور ز یغمربشمشیر باشند. گرچه در مقابل پیشوند. گرچه طلحه و زب

  د؟یدهایا شنیدر دن یاز رهرب  یچ خطبهایرت شام هین انقالبیاز ا ، نارکد بروند یغمربباشد. بایپ

 باشد؟ یقانون اساس یمجر  یسکچه 

ش به گوش همه مسلامنان یآن روز گفت و امروز هم صدا یه علک یافزود: اگرانقالب یطالقان اللهآیت

اثر خواهد بود. مگر یا بیامثر ک ین قانونیو هر تقن یشهایهراند ی، ار کند هر کدا نیرسد تداوم پیو شام م

ر از چند قسمتش یغ…  یم؟چقدرمرتقیننوشت یش قانون اساسیسال پ یت هفتادوخوردهایما در مرشوط

ال یمردم خ ین شد توده انقالبیتدو ینقدر قانون اساسیه همکن یا یچه شد؟ برا یول ، ل زندهیهمه مسا

شاه و یه در اطراف دربار محمدعلک ییخودشان. دوباره هامنها یارمتام شده و رفتند دنبال زندگکدند ر ک

رون. اگرانقالب یان رضاخان آمد بین میآن ارشاف و طبقات آمدند داخل مجلس و از ا ، قاجار بودند

اعالم  یه علک یتیلم عالج ارتجاع و برگشت به وضع جاهینکه بک یار کهر  ی، شهایند هر اندکدا نیتداوم پ

ار یهش ین بشود ولیهم نوشته و هم تدو ید قانون اساسینم. باک یخواهم نفیست. من منیرده نکخطر 

ست؟ شام مردم. شام مردم چه کیاش یمجر ، اغذک یرو  یاست و اصول یمسالها ین قانون اساسیم. ایباش
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د. یباش یانقالب ید؟ وقتینکاده یپبخش راین اصول آزادید و ایباش یقو  ییقدرت اجرا یکد یتوانمی وقت

ار و مسلط بر اوضاع باشد بر که انسان سوار بر کن یا یج به جایها به تدریجروکاشتباهات و  ، لغزشها

شند. جهت یکم یجهت یکشود. چشم و گوش بسته افراد و جامعات و امت را به  یم مکانسان حا

 یها مانند اسبهایجروکلغزشها و  ، : اشتباهاتدیفرمایم یرسانند. علیه به حد سقوط مکن یتا ا یانحراف

رون یار بکار از دست سوار یخته شده و اختیو افسارها گس اندشدهبر آن سوار  یه سوارانکاست  یچموش

در  ، ضبط نفس ، از گناه یخوددار  یربد. اما تقو یار را به طرف پرتگاه و جهنم مکرسه سوار یکرفته و 

 یاجتامع یو تقوا ی، اخالق یتقوا ی، ر کف یتقوا ، گول نخوردن  ،نشدنیکتحر ، نرفنت یتحت هر شعار 

د و زمام امور را یتوان به مقصد خود رسیم یه سوار بر آنها به آسانکهستند  یرهرو و رهوار  یتبهاکم

  .به دست گرفت و آنرا به طرف بهشت سوق داد

 راتکخاطره بدنام دم

 یمنازها ، میارعظیت باشد. اجتامعات بسکروبر یشاء خهمه ما من یدبزرگ و باعظمت براین عیم ایدواریام

ما  یر برایت و خکنها همه بر یا ی، وحدت در رهرب  ، وحدت در هدف ی، وه و پرمعنکار باشیجمعه بس

 یماه همبستگ ، ماه توجه به خدا ی، ماه تقو  ، ت ماه روزهکن ماه پر بر یمتاسفانه در اواخر ا یبود. ول

 یتیچ جنایه در آنجا از هک یردند. مردمکر را آلوده یت و خکن بر یا یدم جانعده مر یک ، وجدان مسلامنها

بندد. مردم یه مردم را به گلوله مک یراتکگذارند. دمیرات مکردند و تازه اسم خود را هم دمکفرو گذار ن

 یراشه بیرات همکربرسشان. چقدر نام دمکخا ، امرهایپاسدارها و ب ، طرفیمردم ب ، چارهیمردم ب ، مظلوم

دا شدند. رسنخشان یرات پکعده دمیکاول  یناملللیداشته است. بعد از جنگ ب یشور خاطره بدکن یا

ز شد که قدرت متمر کردند و بعد از آن کترور  ، ختندیز را به هم ریجا هست. همه چکمعلوم نبود 

( 1320دوم ) یناملللیختند. پس از جنگ بیردند و گرکچاره و مستضعف را تنها رها یروان بیآنوقت پ

ردند و مردم کشد فرار  یقو  یز که قدرت مر کنیردند؟ همک ییشتارهاکجان چه یآذربا یراتهاکد دمیدید

چاره یعده افراد بیکرات کبه اسم دم ، چاره را مقابل گلوله قرار دادند. امروز هم هامن چهرهها هستندیب
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ه شده رسان آنها فرار کاد شد یزمقدار فشار  یکاگر  ، ردندکبنده جمع یفر یو مستضعف را با شعارها

 یه شام برادرهاکخواهند؟ مگر بارها اعالم نشده یند؟ چه میگویدارند؟ چه م یتبکنها چه مینند. ایکم

شود یان هست انجام داده مکه در امکشود. آنقدر  یدگید تا رسینکد مطرح ییاید بیدار یشنهادیرد هر پک

خواهند یم یسکنند در دامن چه که یتان را تجزردسکخواهند ینها؟ اگر میخواهند ایگر چه مید

در توده  یشهاین اندین دارم چنیقیو مردم مسلامن؟ من  یرهربان اسالم ، رند؟ بهرت از دامن اسالمیقراربگ

مثل همه  یو بلندپرواز  یجاهطلب ی، ردهاند. جز خودخواهکز اعالم یست و بارها نیردستان نکمردم 

ش از یه باشد پکگران پس معر یاله دکبدهند و  ینند تا شعار یکع مرا جم یه عدهاکست یها چیحزبباز

نند. چرا کن آتش را خاموش یم خود آنها ایردمان انتظار داشتکند از برادران که ارتش دخالت کنیا

شام و  ید دل من برایدانیه مک یسانکای رد.کخواهران مسلامن ای ، برادران مسلامنای نند؟یکمن

د؟ یخودخواه و خودپرست شو ید آلت دست مشتیوارد شده دلسوز هستند چرا باه بر شام ک ییفشارها

ن فتنهها را یه اکرا  ییند آنهاکد آلوده شود؟ خدا لعنت یرد باکنطور چهره مردم بزرگوار و مرزدار یچرا ا

هم  و دور یمهربان ، رهکم با مذایردک ید صد بار بر آنها لعنت ما چقدر سعین روز عینند در ایکجاد میا

مشت جوان  یکداخل خودمان و چه با آنها  یستهایمونکن جوجه یم. چه با اینکل را حل ینشسنت مسا

 ، امل شدهیزنها حقشان پا ، م همه زنان ما هستندیم همه مردمند. قینند قیکال میساله خ 30 یاحساسات

و فقط  یزده و نشستهاه به دستت نه کارگرها حقشان به تو چه کنند. ک یدار یتوانند پایمگر خودشان من

ار که در آفتاب تابستان با زبان روزه در روستاها کمسلامن ما هستند  ین جوانهای؟ ایدهیاشعار م

 یردم. حتیکه مینها داشتم فدیدفاع از ا ی؟ من خودم را برایدهیو فقط شعار م ینند. آنجا نشستهایکم

نها؟ ید در برابر اینیکفرمود چرا مسامحه میردند. خود رهرب به من میکنها مرا متهم میبکتنگنظرها و اند 

ط جذب مردم شوند. اما حوصله همه را رس یر اوضاع و رشاییموعظه و تغ ، حتید به نصیم شایگفت

 ییان مردم جایگر در میشند. دکاعاملشان را ب یدلسوز را به خشم آوردند. حاال جزا یرهرب  ، آوردند

 .نندک یگر یر دکبروند ف ، ندارند
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 مخطبه دو 

پرداخت و به نقل از آن گفت: مردم   یعل یدر خطبه دوم خود مجدداً به خطبه  انقالب یطالقان اللهآیت

ها و انحرافها خود را یید از فتنهجوینند بایبمی ه بهشت و دوزخ را در مقابل خودکنش یب یر دارایبص

 ، املک یرشو و شتابان بسو یت را در نظر داشته باشند. مردم پکحر  ییر نهاین مسیدور نگهدارند و در ا

ه خود بر ک ییان آتشهایدر م ، فهیند در انجام وظیآیوتاه مکه ک ییابند. آنهاییر و حق نجات میخ

ر ینها اصطالحات قرن اخیاست. ا یگمراه یبسو  یو چپ رو  یرد. راست رو کافروزند سقوط خواهند یم

ندگان و یاز منا یعدها یعبارت را بران یاست. من ا یلش زنده و امروز یدر آن روز مسا یاست اما عل

ما  ، چارهها از نهجالبالغه خرب ندارندیست؟! بکیدند از یه پرسکخواندم یآنها م یبرادران عرب سفرا

راً جعل یه اخکاست  ین عباراتیردند اکال یم. خیخودمان برسان یایعه را به دنیم منطق شینتوانستها

شه یم؟ همیان نداشتیرانین تجربه را ما ایا ایاست. آ یو از علن عبارت از نهجالبالغه یم ایشده است گفت

م. یگر رضبه خوردهایاتب دکم یو چپ گراها یا از خوارج نهروانیان متعصب جامد و یا از راست گرای

 یرساند. علیاروان برش را به رس منزل نجات و سعادت مکه کاست  یم جادهایرصاط مستق ، راه وسط

ار کم ک یاست. مردم پر ادعا یق وسطین طریر در همیاست. عاقبت خ یمبن نید: قرآن بر همیفرمایم

است.   یبا فند دستشان خالمی زنند و دروغیه تهمت مکروند.آنها ین میاز ب ، ومتکار در حکب یو فر

د یستد بایانقالب با یه روبرو ک یسکش بربند. یرا پ یتوانند راه انقالب علین وسط میفقط مردم عبادت ا

س کد است. هر یروان قرآن وتوحیپ ، توده مسلامن، نیانقالب محروم، انقالب ، د نابود شودیبا، ودش کهال 

 ، نخواهد شد کس خشکچیشه زراعت هیط تقوا ریامل شود.در محید پایر منحرف شد باین مسیاز ا

د یبروآمده است: ها یخطاب به ضدانقالب یرسند. در خطبه انقالبیخود م یو اخرو  یو یهمه به آمال دن

توبه  ، دید و برگشتیردکرد. اگر واقعاً توبه ید تاجامعه شام را بپذینکد. خودتان را اصالح ینیدرخانه بنش

س کچید از هیبه او رس یر یرد و خک یر یار خک یسکرد اگر کخواهد  یر یبان شام است و شام را دستگیپشت

نند. من به همه کشان را رسزنش ردند فقط خودکمنحرف شدند و گناه  یسانکند. اگر کش نیجز خدا ستا

ه معرتض ک یسانکنم. فقط یکه امام را میهامن توص اندشدهه به پاوه اعزام کو پاسدار  یبرادران ارتش
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ه ک یب خورده اند هام نطور یه فرک یید معدوم شوند. آنهایبا اندشدهت مردم یثیجان و ناموس و ح

 .م گذشتیا و همه مسلامنها از آنها خواهرسشان هست و ما مسلامنه یفرمود: رحمت خدا باال  یعل

 هیطریدر ق

ف نهاده بود امسال مناز کعادگاه هزاران مسلامن جان بر یم ، ن روزیش در همیه سال پک ، هیطریدر ق

ه ازقبل هموار و آماده شده بود بهرت یطرین قیه زمک یباوجود ینندگان محلکد گزارده نشد. برگزار یع

اوران منتقل یاخ نکن قسمت محل مناز را به محوطه یه در ایوا و نبودن ساه یل گرمایه به دلکدانستند 

ب ین ترتید. و به اینندگان رسکار به اطالع اجتامع یس یله بلندگوهاین موضوع از صبح به وسینند و اک

د فطر به امامت یمجلل شاه مخلوع و فرزندانش مناز عهای اخک یدر چند قدم ، اورانیاخ نکدر محوطه 

 اخ برگزارشد. کچمن رسسبز  یتناور و بررو های ه درختیر سایدر ز یمصطفو  للهاآیت

 (3/6/1358)اطالعات 

 

  .گران را ندارندیحق خلع سالح د، ر مسوولیغ یه:افراد و گروههایه فرمانده پاسداران انقالب ارومیاطالع

ه به عنارص فرصت یومار  یفرمانده پاسداران انقالب اسالم« یغالمرضا حسن»حجت االسالم  –ه یاروم

ران لطمه وارد اورند یا یارانه به انقالب اسالمکاب به اعامل تجاوز که بخواهند با ارتک یطلب و ضد انقالب

ن منظور انتشار یه بهمکه یمه و مجازات خواهند شد. در اطالعکمحا یه در دادگاه انقالبکهشدار داد 

ون و رسان خائن یران با ضد انقالبیا یاسالم یارتش جمهور  64ر که لشک یافته آمده است در مواردی

د و قطع درختان ینند و فرصت طلبان بخواهند با غارت و رسقت و تهدکدا یپ یر یرات در گکحزب دمو 

 یر ین مسلح موظف به دستگیران لطمه زنند مجاهدیا یردما به تهضت اسالمکو اهانت نسبت به برادران 

 .هستند یل آنان به دادگاه انقالبیو تحو
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ا سپاه پاسداران و یو  یاسالم یف ارتش جمهور یاز وظا یه گفته شده خلع سالح عمومین اطالعیدر هم

ر و ید دستگیار مناکمبادرت به آن  یگر یا گروه دیو یسکه ک یاست و در صورت یانتظام یگر قواید

 .ل دادگاه خواهند شدیتحو

گر برادران یرد با دکمردم مسلامن  ینید ید بر برادر کیه ضمن تاین اطالعیدر ا« یحجت االسالم حسن»

ردستان کرات کل مقامات خائن حزب منحله دمو یو تحو یر یران از آنان خواسته است با دستگیا ینید

 نند. کخود عمل  یفه رشعیبوظ

 (4/6/1358هانکی)

 

 یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتمهاباد به  یانقالب اسالم ینامه شورا

 !اتهکدامت بر  یعتمدار یاظم رشکد یس حاج یالعظم اللهآیتحضورحرضت 

اج به وحدت دارد ما یش از هر وقت احتیران بیه ملت مسلامن اکن لحظات حساس و رسنوشتساز یدر ا

و رودررو قرار  یز یاز نفاق و خونر یر یجلوگ یم برایتقاضا دار یندگان مردم مهاباد از آن مقام روحانیمنا

ت خود اقدام عاجل یو مرجع یرد با استفاده از نفوذ معنو ک و کو تر  یعه و سنیدادن برادران مسلامن ش

ده و یان مردم پاشینه و عداوت را در مکیو مغرض نتوانند تخم  کند تا توطئه افراد ناپایمبذول فرما

ازطرف  -یم عباسیان ملت خواهد بود نگردد.عبدالرحیه مسلامً به زک کیباعث بوجود آمدن فاجعه دردنا

 مهاباد یسالمانقالب ا یس شوراییر

 (4/6/1358)اطالعات
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 .شوندیرباران میل ندهند تیر مجاز خود را تحویه  اسلحه غک یافراد

رد: هر کشب اعالم ید ینیمالقات با امام خم یز در پکمر  یدادستان انقالب اسالم یقم یآذر  اللهآیت

ا ی یل مقامات دولتیتحو نند وک یرمجاز داشته باشند و آنرا مخفیه اسلحه غک یا افرادیاز گروهها  یک

شوند. دادستان یرباران میاالرض شناخته شده و ت یبه عنوان مفسد ف ، سپاه پاسداران انقالب ندهند

مجهز به سالح  یسکه اگر کن است یام اسالم اکاز اح یکیرد: کاضافه  ، زکمر  یانقالب اسالم یدادرسا

 اللهآیتشود. یوم مکخته شده به مرگ محاالرض شنا یمفسدف ، ندکه اسالم بخواهد اقدام یشود و عل

 ، از به زمان داردیاست و ن ین دستور فور یل اسلحه گفت: ایتحو یدر مورد زمان مقرر برا ی، قم یآذر 

 ییچگونه استثنایه ، ن امریل مقامات مسوول داد. و در ایروز تحو یکتوان در یرا متام اسلحهها را میز

د هر چه یبا ، ر مجازیه افراد غیلکشود و یا و افراد در نظر گرفته منا سازمانهیاز گروهها و  یکچیه یبرا

به منزله  ، ن دستورین افزود: ایهمچن یقم یآذر  اللهآیتل مقامات دهند. یخود را تحو یزودتر سالحها

شور موظف ک یتهها و ماموران انتظامیمکپاسداران  ، ه اعضاء سپاه پاسدارانیلکاست و  یم رسمکح یک

ن شدند آن یظن یهایله نقلیا وسی یسکد در متام ساعات شبانه روز اگر به یآن هستند و با یبه اجرا

ف یتوق ، رمجاز باشدیغ یله اسلحهایه در آن وسک یدر صورت ینند و پس از بازرسکله را متوقف یوس

ن کس حق ندارد اماکچیشان گفتند هین گفت: من خدمت امام بودم و ایهمچن یقم یآذر  اللهآیتنند. ک

باشد و  یا سازمانی یدر ترصف گروه یان غضبکه مکند و من هرگز دستور ندادهام کرا غضب  یدولت

به من نسبت  ، مبانند یدولت ین خلق در ساختامنهایه من اجازه دادهام سازمان مجاهدکن مطلب را یا

 نم. یکب میذکدادهاند و من ت

 (4/6/1358)اطالعات
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               :ندیکن بار فاش مینخست یهان براکی

  .ده شدیوبکمواضع مهاجامن سقز چگونه در هم 

ن شهر جنگ زده و گفتگو با یدار از ایروز به سقز رفت و ضمن دید ، هانکیخربنگار  ییموسایمحمد نر

 :میخوانمی ه با همکفرستاد  یگزارش ، د پادگان سقزیو فرمانده جد یمسئول محل یمقامها

پرواز  ، رمانشاه به مقصد سقزکهان از کیاس کت عیدر مع یوپرت نظامیکهل یکبا  ، روزیحدود ظهر د

وپرت یکهل یکشاهد سقوط  ، در پادگان سنندج فرود آمد یر یسوختگ یبرا ، وپرتهایکهل یم.  وقتیردک

روز و حامل حدود دو تن اسلحه یه متعلق به هوا نکوپرت یکن هلیم. این پادگان بودیدر ا ی( نظامک)شنو 

رد. با کسقوط  یحمل به پادگان سقز بود در محوطه پادگان سنندج به علت نامعلوم یاو مهامت بر 

انفجار مهامت  یصدا ، پرتاب شد و به دنبال آن یاز آن به گوشها یهر قطعها ، وپرتکن هلیسقوط ا

   .ه متام پادگان سنندج را به لرزه درآوردکد بود. یشد یبقدر  ، وپرتیکداخل هل

وپرت یکه دو هلیکم و سپس در حالیحدود دو ساعت در پادگان سنندج معطل شد ، دثهن حایبر اثر وقوع ا

  .میردکسقز پرواز  یردنداز پادگان سنندج به سو یکورت مکوپرت حامل ما را اسیکهل  ی، جنگ

 اللهآیتو حرضت  ینیامام خم یندگیه مناک یواعظ مشهور همدان ینیحجت االسالم ام ، در سنندج

نان یاز جمله رسنش یوپرت شد. و یکسوار هل ، را در سقز بر عهده دارد همراه ما یار عتمدیرش یالعظم

وپرت منفجر شود توانسته بود یکه هلکنیرده بود و قبل از اکه در پادگان سنندج سقوط کبود  یوپرت یکهل

  .نان را نجات دهدیگر از رسنشید یند و جان عدهاکرون پرت یخود را به ب یی، بطرز معجزه آسا

  ، ن سقزیدر باره حوادث خون ینیوپرت و در فاصله سنندج تا سقز با حجت االسالم امیکن در داخل هلم

   .ردمکگفتگو 

  ، شبیروز و دیه تا دک یسانک( گفت: ییموسایبه من )نر یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتنده امام و یمنا

  ، ان خلقیفدائ  ، ردستانکرات کدمو نرتل خود داشتند افراد مسلح حزب منحله کشهر سقز زا در  یمتام
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شهر سقز را به   ، چند روز گذشته یط  ، ن افرادیا بودند و همیکسم و آمریالیستها و عامل امپریمونک

  .دندیشکو خون  کآشوب و خا

 ان به ضد انقالبیائیکامر کمک

باره منطقه در  یادیز یگزارشها ، ه در سقز بودمک یماه یکمدت  یافزود: ط ینیحجت االسالم ام

بودجه و مهامت افراد   ، ن گزارشهایافت داشتم.  براساس ایردستان عموما و شهر سقز خصوصا در ک

ن عامل یب یشود رابط اصلیشورمکق مرز عراق ماوارد یها از طرکمکن یند و ایکن میا تامیکمهاجم را آمر

است و او  یمل یدوم مجلس شورانده معیبرادر ساالرجاف منا  ، ردستانکا و افراد ضد انقالب در یکامر

   .ندیکالزم را به ضد انقالب م کمکهر نوع   ، ار خود داردیه در اختک یبا عوامل

انون کخواست یه ضد انقالب مکن سقز از آنجا رشوع شد یرد: واقعه خونکاضافه  ینیحجت االسالم ام

بودند  ین بحرانید آوردن چنه خواستار به وجو ک یسانکردستان به وجود آورد و کاز بحران در  یدیجد

ار داشتند و بر یزدر اختین نیسنگ یلندرور و سالحها ، ونیامک ک، تان یاز هر لحاظ مسلح بودند و حت

ن یشود و ایق مهاباد به سقز فرستاده میاز طر یل جنگیه وسایلکم مسلم شد یردکه ک یقاتیاساس تحق

  ردستان استکات ر کار حزب دمو یه پادگان مهاباد در اختکبدان جهت بود 

 ها در نربدنقش فانتوم

ه از ک یرد و گفت: زمانکاشاره  یاسالم یارتش جمهور  یسپس به نقش فانتو مها ینیحجت االسالم ام

 یوپرتهایکمهاجامن ابتدا مواضع مهم توسط هل یل جنگیانهدام وسا یم برایافتی ین افراد آگاهینقشه ا

 یرو یضمن متاس با فرمانده ن  ، سپس فرمانده پادگان سقزقرار گرفت و  ییمورد شناسا  ک، م شنو یعظ

 یفانتومها  ، آن یرد و در پکن مواضع یمبباران ا یدرخواست اعزام چند فروند جت فانتوم برا  یی، هوا

   .نندکعا نابود یعوامل مهاجم را رس یزات جنگیونها و تجهیامک ،هاکموفق شدند تان ییهوا یرو ین
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 پیه تتوطئه شهادت فرماند

ه منجر به کرا ای ات توطئه خائنانهین گفتگو جزئیدر ا یعتمدار یرش یت الله العظمینده امام و آیمنا

 :رد و گفتکح یپ سقز شد ترشیشهادت فرمانده ت

استقبال   ، به بهانه  ، سقز یاز افراد محل یارتش قصد ورود به سقز را داشت عدها یستون اعزام یوقت

د یبا پرچم سف  ، پیفرمانده ت یه رسهنگ فراشائک یخارج شهر رفتند.  هنگام پ بهیو گلباران افراد ت

پ یاو وافراد ت یناگهان رگبار مسلسل به سو  ، ن عده آمدیا یبه سو  یه عالمت صلح است با خوشحالک

گر از افرسان و درجه داران به شهادت ید یعدها، پیعالوه بر فرمانده ت  ، آن یدن گرفت و طیبار

   .دندیرس

امام جمعه  یمال عبدالله محمد  ، ن توطئهیه در اکدهد یها نشان میافزود: بررس ینیحجت االسالم ام

د را دو روز نزد خود نگهداشته و از یجنازه رسهنگ شه یحت ،مهاجامنز دست داشته است. یسقز ن

  .ردندیکم یل آن خوددار یتحو

زنجان و همدان  ، خرم آباد یاز شهرها یزره پادگان سقز گفت: سه ستون یروهایت نیدر مورد تقو یو 

ن یدر ب یاعزام یها.  اگر چه به ستوناندشدهن شهر یبه افراد مستقر در پادگان سقز وارد ا کمک یبرا

د مهاجامن وارد پادگان سقز یر رگبار شدیخود و پاسداران را ز یروهایاما آنها توانستند ن، حمله شد، راه

  .نندک

چند بار به او سوء قصد  ،راتکه عوامل مسلح حزب دمو کرد کد کیان تأیدر پا ینیحجت االسالم ام

ه ینیمجاور حس یهانان خانهکه به ساکنیزد و بخاطر ایه بگرکاما او هر بار توانسته است از مهل ،ردهاندک

 پناه برده است. ، نرسد به پادگان سقز یبیه محل اقامت او بوده آسکسقز 

 (5/6/1358هاتکی)
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  .ردستان فرستادندکبه  یندهایمنا ینیمام خما

ان یاز م یافت برایت یمامور یرمانک یران حجت االسالم حسنیایرهرب انقالب اسالم ینیامام خم یاز سو 

اران کتیه جناکردند کد کینند امام تاکمسووالن مربوط اقدام  یار کردستان با همکالت مساله کبرداشنت مش

 ینیخطاب به حجت االسالم حس ینیوب شوند. منت دستور امام خمکد رس یاردستان و رسان آنها بکمنطقه 

  :ن استیچن یرمانک

 یبسمه تعال

 :دامت افاضاته یرمانکن یخ حسیحاج ش یجناب مستطاب حجت االسالم آقا

بدانجا منوده و  یاست مسافرت ید مقتضیردستان دارکنسبت به منطقه  یه جنابعالک یبا توجه به آشنائ

صالح یه افراد ذیلکو سپاه پاسداران و  ین ارتش و ژاندارمر یون محل و هم چنیعالم و روحانا یبا علام

ان یو آقا ید و به هر نحو به نظر جنابعالیرا مبذول دار یافک یمنطقه سع یمبودهاکالت و کدر رفع مش

آنها هستند ه بر رسان کاران کتیه با جناکست ید. مقصود آن نی. در حل مساله اقدام منائ، مصلحت بود

ت همگان را در راه خدمت به اسالم و یموفق یتعال یوب شوند. از خداکد رس ید آنان باینکره کمذا

 ینیالخم یروح الله املوسو - 1499شهر شوال5 م و رحمت الله.یکم. والسالم علین خواستاریمسلم

 (6/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 .ردستان هم داردکگر دارند ید ینهاه استاک یهر حق قانون :یعتمدار یرش یالعظم اللهآیت

 .ت برقرار سازدکت را در متام مملیه دارد امنک یفهایمجبور است بر حسب وظیاسالم یدولت جمهور 

ه چند روز قبل از ک یعتمدار یاظم رشکد یحاج س یآقا یالعظم اللهآیتپارس: حرضت یمشهد ـ خربگزار 

ام به مشهد آمده بودند ینایهالسالم و گذراندنایلارت مرقد مطهر امام رضا عیز یرمضان برا کماه مبار 
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گفتند. در  کن شهر ره به مقصد تهران و قم تر یامایروز با هواپیقه بامداد دیساعت هشت و ده دق

 یالعظم اللهآیتون و طبقات مختلف مردم مشهد حرضتیاز علام و روحان یادیفرودگاه گروه ز

  .ردندکرا بدرقه  یعتمدار یرش

 یکن شهر در ین شهر در فرودگاهایمشهد در فرودگاها کقبل از تر  یعتمدار یرشیالعظم اللهآیتحرضت

ان یردستان مکخود را در مورد مساله  یپارس در مشهد نقطه نظرها یبا خربگزار  یمصاحبه اختصاص

ردستان کچ وقت مردم مسلامن یراند و هیجامعها یآن عضو از اعضا یردستان و اهالکداشتند و گفتند 

  .ده شودیمورد بریب یار با عمل جراحکتیعضو سامل بدست جراحان جنا یکه کنخواهد داد اجازه 

در  یالعظماللهآیتپارس نظر حرضت ین سئوال خربگزار یدر پاسخا یعتمدار یرشیالعظم اللهآیتحرضت

و همه آنان برادران و خواهران  یرانیرث ا مسلامنند واکردستان اکست گفتند مردم یردستان چکخصوص 

ر کد فین جنگ را افروختهاند بایه آتشاک یسانکل شده و یبه آنها تحم یر ین جنگ و درگیما هستند وا

اج به جنگ و یخواهند احتیاستان و منطقه خود را م یجنگند اگر آنان حقوق قانونیچه م ینند براک

ه ک یو رشع یانونشناسد و هر حق قیران میایاز استانها یکیردستان را کنان یندارد دولت و ملتا یر یدرگ

ار است مثال صحبت انفعال کدر  یگر ید یهان صحبتیش ازایگر دارند آنجا هم دارند و اگر پید یاستانها

ها ن نوع خواستهیچ وجه بایران بهیرا ملتایست زین یار شدنکن یهاکد بدانند یار است باکه در یو تحر

چ گاه نخواهد گذاشت یران بوده و هیایت ارضیارتش هم پاسدار متام یرد و از طرفکموافقت نخواهد 

ن یگرایرد موضوع دکفه خود عمل خواهند یشود و آنان به موقع به وظ یعمل یهطلبیه مساله تجزک

ه کیا تین جنگ را ادامه دهد یخواهندایردستان به اعتبار قدرت خودشان مکجنگ  یا آتشافروز یهاکاست 

د و اگر یآیران از عهده آنان بر میران و ارتشایدولتادارند اگر به اعتبار خودشان باشد  یبه قدرت خارج

شناسد دولت یاست پدر و مادر منیم( سیعق که )امللکد بداند یباشد با یقدرت خارج یک یکبه تحر

اله ک ینند و بعد رس آشوبگران بیکشود و سؤ تفاهامت را حل میره مکردن آنها وارد مذاکفردا با مسخر 

چ وقت یرانست و هیجامعها یاز اعضا یردستان عضو ک یردستان و اهالکه کم ینیکامند و ما تصور میم



 
149 

 یار با عمل جراحکانتیعضو سامل بدست جراحان خ یکه کردستان را دست نخواهد داد کمردم مسلامن 

  .ده شودیمورد بریب

تند: د گفیردستان دارکمردم  یبرا یامیه چه پکن سئوال یدر پاسخ بها یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتحرضت

شود و یحل من یلکچ مشیه با جنگ هکدارند بدانند  یر آشوبگر که در رس فکم آنان ینیکحت میما نص

 یو خرمن هست ، ده شوندیداغد ییخته شود مادرهایر یگناهیب ین خونهاین بیه دراکنشوند  یراض

  .نندکه عمل فیه رشینایردستان بهاکه مردم کد نگردد بهرت است یعم عا یجهایبر باد رود و نت یمردم

 یحت یتبع یفقاتلوالنب یاال خر  یهام علینهام فان نعت اهدین اقتلوا فاصلحو ا بیو ان طائفان من املومن

ن ین. امناء املومنیحب املقسطیتهام بالعدل و اقسطوا ان الله یامرالله فان فات فااصلحو ا ب یعل یثعب

  .میکن اخویتخوت فاصلحوا ب

ن آنها صلح برقرار شود لذا یه بکد ینک یه هم در جنگ درآمدند سعک ین وقتیدو گروه از مؤمن یعنی

رد کره که با دولت مذاکندگان بفرستند یدارند منا ید آتشبس منود و صلح را برقرار ساخت و اگر مطلبیبا

از گروهها حارض به صلح نشدند  یکیه اگر کد یفرمایه قرآن مکن را بداند ینند واکو سوء توهامت را رفع 

ن آنان با عدل وارد سازش یه به فرمان خدا گردن نهند و اگر گردن نهادند بکنیند تااکآنان جنگ با 

ا بعد از مغلوب یا قبل از ادامه جنگ و ینند کد صلح یبا یه گروه متعددکن است یشاین معنایدایشو

عث حفظ شدن و البته صلح اول بهرت از صلح پس از جنگ و مغلوب شدن است و به رصفه آنهاست و با

د یبا اندشدهو جنگ  یر یا مشغول درگیه آتش جنگ را افروختهاند و ک یسانکدماء مردم است لذا 

ار مجبور خواهند کن یبا یرا  باالخره روز یند زیدرا ین بگذارند و از در صلح و آشتیخود را بر زم یسالحها

ه کم ینکد فراموش یز نبایرا نن مساله یایم ولیردستان دارکه به مردم مسلامن ک یشد و با متام عالقها

 ت برقرار سازد.کت را در متام مملیه دارد امنک یفهایمجبور است برحسب وظیاسالم یدولت جمهور 

 (6/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 



 
150 

  در نقده یاظهارات حجت االسالم حسن

ه که یارومیانقالب اسالم یفرمانده شورا یغالمرضا حسن االسالمحجت 6/6/58پارس:  یه ـ خربگزار یاروم

ن شهرستان از ین شهر شده بود در مسجد جامعاید از وضع منطقه شهرستان نقده واردایبازد یبرا

غات یه تحت تبلکرد کرد و گفت آن عده از برادران کاد یمنطقه  یدر سازندگ کرد و تر کبرادران  یار کهم

رند با یران قرار بگیا یمر انقالب اسال یب خوردهاند اگر در مسیرات فرکننده حزب منحله دمو کگمراه 

خواهران و  یبرا یه به هر عنوان مزاحمتک یسانکادآور شد ی یآغوش باز از آنان استقبال خواهد شد و 

  .مه خواهد شدکمحایوستهاند فراهم سازند در دادگاه عدل اسالمیه مبا پکن منطقه یرد ما دراکبرادران 

ن برادران یش بیپ یه چندکشهرستان نقده  یلیمون نقده از جنگ تحیاز روحان یکیمحرر  االسالمحجت

رد اظهار تأسف کبه منطقه وارد  یفراوان یو جان یآن خسارات مال یوست و طیبه وقوع پ کرد و تر ک

 اعالم داشت. یانقالب اسالم یمردم نقده را در حراست از دستاوردها یمنود و آمادگ

 (7/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یاسالم یه با جمهور یه نقشبندقیروان طریپ یاعالم همبستگ

 یو مال عمر صالح ینین حسیاسیخ عدنان یش ی، نیرت محمد عابد رساج الدکپارس: د  یرمانشاه ـ خربگزار ک

عازم قم  ینیخم یالعظم اللهآیتجهت مالقات با حرضت  یخ محمد عثامن نقشبندیش یه از سو ک

ه یقه نقشبندیام رهرب طریردند و پکمالقات  یلیل جلیخ عبدالجلیحاج ش اللهآیترمانشاه با کدر ، هستند

ن مالقات یدر ا یخ محمد عثامن نقشبندیندگان شیپارس منا یشان رساندند. به گزارش خربگزار یرا به ا

 اعالم داشتند. ینیامام خم یران به رهرب یا یاسالم یرا با جمهور  یقه نقشبندیروان طریپ یهمبستگ

 (7/6/1358هانکی)
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 یم حسناظهارات حجت االسال 

د از وضع یبازد یه براکه یاروم یانقالب اسالم یفرمانده شورا  یه ـ حجت االسالم غالمرضاحسنیاروم

رد و کبرادران  یار کاز هم ، ن شهرستانین شهر شده بود در مسجد جامع ایمنطقه شهرستان نقده وارد ا

ننده حزب کغات گمراه یبله تحت تکرد کرد و گفت: آن عده از برادران کاد یمنطقه  یدر سازندگ کتر 

با آغوش باز از آنان  ، رندیران قرار گیا یر انقالب اسالمیب خوردهاند اگر در مسیفر ، ردستانکرات کدم

ن یرد ما در اکخواهران  یبرا یه به هر عنوان مزاحمتک یسانکادآور شد: ی یاستقبال خواهد شد. و 

محرر  االسالمحجتمه خواهند شد. کمحا یل اسالموستهاند فراهم سازند در دادگاه عدیه به ما پکمنطقه 

به وقوع  کرد و تر کن برادران یش بیپ یه چندکشهرستان نقده  یلیون نقده از جنگ تحمیاز روحان یکی

مردم  یاظهار تأسف منود و آمادگ ، ردکبه منطقه وارد  یفراوان یو جان یآن خسارات مال یوست و طیپ

 ران اعالم داشت. یا یانقالب اسالم ینقده را در حراست از دستاوردها

 (8/6/1358)اطالعات 

 

 هیاطالع

ردستان و کدر منطقه  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحاج ش یه امروز از سو ین اطالعیا

  :رمانشاهان منترش شدک

 یبسمه تعال

امام  یو عمومه با توجه بفرمان عفکرساند یرمانشاهان مکردستان و ک یهامحرتم استان یبااطالع اهال

ت یه اغفال و به عضویکسانکه یلک ، گناه بودندیشتار مردم بکه عامل آشوب و ک یردگانکجز رس  ینیخم

ل دهند در پناه یه به محل خود باز گشته و اسلحه خود را تحویکرات در آمده اند در صورتکحزب دمو 
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ت افراد مغرض یاکمورد به شن یمه در امانند.  در اکب و محایاز هر گونه تعق یاسالم یدولت جمهور 

                .شودیب اثر داده منیچگونه ترتیاست ه یشخص یاز اختالف نظرها یه ناشک

ا رسان یرد: برابر اطالع واصله گوکبا خربنگاران اعالم  ییروز در گفتگوید یجان غربیحقگو استاندار آذربا

 یجان غربیرفتند.  استاندار آذربا یگر ید و به نقطه نداشدهرات از مهاباد خارج کعمده حزب منحله دم

از مناطق  یدر بعض یمبود مواد نفتکه وجود دارد ک یلکز مشیافزود: اوضاع در حال حارض آرام است و ن

شود ووضع منطقه آرام ین شهر مشاهده میدر ا یمبود مواد نفتکاست و طبق اظهار فرماندار مهاباد 

  .است

شها کها رانندگان نفتدر جاده یمنطقه گفت: متاسفانه به علت ناامن مردم ین مواد نفتیدر مورد تام یو 

ل یجه اقدامات تحوین گفت: هنوز از نتیستند. حقگو همچنین یگر مواد نفتیحارض به حمل نفت و د

 ده است.ینرس یه اعدام شده بودند گزارشکچهار جسد برادران ما 

 (9/6/1358هانیک)

 

 .رودمی ردستانکشود؛ امام  به وب نکاگر دشمن رس  :یصدوق اللهآیت

وب و کد و دشمن را هرچه رودتر رس یردستان بعمل آکدرامر  یوتاهکاگر مخترص »هان: کیخربنگار  –زد ی

 یاز سخنان امام رهرب انقالب اسالم ین بخشیا«.ردکت خواهم کردستان حر کنند شخصاُ به کوب نکمن

شور کر یان وزیو هاشم صباغ یطالقان اللهآیتت دارشان با حرض ین  دیل قوا در آخرکران و فرمانده یا

 .در قم بود

مجلس » یقانون اساس ییزد در مجلس بررس نهاینده مردم یو منا یمذهب یرهرب  یصدوق اللهآیتحرضت 

ن شهرستان یزد رفته بود در حضور صدها هزار تن از مرم ایمناز جمعه به  یبرگزار  یروز برایه دک« خربگان

دم حرضت یه بخدمت امام رسک یاز جمعه گفت؛ بعدازظهر روز پنجشنبه موقعاز خطبه من یدر بخش
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ن بحث در یشرتیز حضور داشت در محرض امام بیشور نکر یان وزیو مهندسهاشم صباغ یطالقان اللهآیت

د یردستان به عمل اکدر امر  یوتاهکاگر مخترص »ن گفت: یردستان بود و امام خطاب به حارضکاطراف 

رد. مات کت خواهم کردستان حر کند شخصا به طرف کوب نکوب و منکچه زودتر رس  و دشمن را هر

 .«ندید مناینند و جوانان مسلامن ما را شهکه یشور ما را تجزکه کم یم شاهد باشیتوانیمن

ه کگفته شد  ینیشور با امام خمکر یو وز یطالقان اللهآیتافزود: در مالقات  یصدوق اللهآیتحرضت 

ران در پاسخ یا یم. اما رهرب انقالب اسالمینکآنها عمل  یلت خواسته اند تا به خواستهارد مهکان یشورش

ه و یرند  تا تهیخواهند از شام مهلت بگیند میگوینند آنها دروغ میکبخدا قسم شام را اغفال م»گفت:  

اظهارات د ییدر ادامه خطبه مناز جمعه ضمن تا یصدوق اللهآیت« شرت مجهز بشوندینند و بیبب کتدار 

  :گفت ینیامام خم

د اگر یار مهلت بدهیارآمدگفتند دو هفته به بختک یه رو کار هم یخاطرتان هست دولت بخت »

غام ین پید همییار برآید و در مقام مبارزه با بختینکوب کامام را انجام نداد آنوقت او را رس  یخواستهها

ر ینظ یا بیه در دنکران را یا یم اسالمیالب عظز نوشته شد انقیبه من ن ید و نامهایزد هم رسیار به یبخت

ن یما ا ید ولید تا به مقصود خود برسینکامنند است آرامیه در اقطار عامل بکرا  یبوده و نهضت مقدس

م در حال یبرس یروز یم تا انشاء الله به پینکمی بیبا شدت تعق ییدن به هدف نهاینهضت را تا رس

 .«سازند ید تا مفاسد شوم وخود را عملخواهنیمهلت م یحارض هم عوامل شورش

اگر به »گفت: ینیشور امام خمکر یو وز یطالقان اللهآیت یابیرد: در رشفکاضافه  یصدوق اللهآیت

د بخدا قسم شام ییاینار بک یطور  یکد و ینکره بکد و با آنها مذایمهلت بده یاغیاشخاص خدانشناس و 

م یروز هم هست دست از جنگ بردار یکنند و اگر کا آرامن است ما ر یردهاند مقصود آنها اکرا اغفال 

ردستان آرامنشودآرام کن  رضبه خود را به ما بزنند. اما من تا اوضاع ینند و آخرکز قوا بیتا آنها تجه

نخواهم نشست  ید از پایایدرن یار دولت اسالمین منطقه در اختینار اکنخواهم نشست و تا متام گوشه و 

 .«دیردستان خواهم رفت و غائله را خواهم خوابانکنم به کب یتکد حر یباو اگر خودم شخصاُ  



 
154 

ان به تظاهرات یرات و شورشکه حزب دمو یزد علیان مراسم مناز جمعه هزاران تن از مردم یپس از پا

  .ن حزب شدندیرهربان ا یوبکپرداختند و خواستار رس 

زد به تهران یام از یمجلس خربگان با هواپ ت درکرش  یپس از انجام مراسم مناز جمعه برا یصدوق اللهآیت

 بازگشت.

 (10/6/1358هانکی)

 

  شورکنده امام در غرب یمنا یهادیبازد

 ید و بررسیه مبنظور بازدکنده امام یرمان مناکن یخ حسیپارس حجت االسالم حاج ش یرمانشاه ـخربگزار ک

با  یامروز در مصاحبها ، بود ردهکن منطقه مسافرت یبه ا ، التکشور و رفع مشکاوضاع منطقه غرب 

ه یفرمانده ناح« یانیروز گذشته به اتفاق رسهنگ اخ» رمانشاه گفت:کپارس در  یخربنگار خربگزار 

ور کم پس از ورود به مناطق مذ یوپرت عازم منطقه نوسود ـ جوانرود و پاوه شدیکرمانشاه با هلیکژاندارمر

 یمردم با شعارها ، ن شهرستانهایاز ا یکبود.در هرم یده بودیه شنکه مشاهده شد بر خالف آنچه کآنچه 

ن یردند.مردم اکن انقالب از ما استقبال یور باد مخالفک ینیدرود بر رهرب انقالب امام خم ینیدرود بر خم

ات ینند. از رضورکی میزندگ یو معنو  ینداشت در فقر ماد یم شاه سابق به آنان توجهایمنطقه چون رژ

ه ما کداشتند یاعالم م یبرق و نان محروم هستند. همگ یدنیل و آب آشامیقباز  یحت ی، ه زندگیاول

 ین قطره خون خود را در راه به مثر رساندن انقالب اسالمیم و تا آخریهست یاسالم یخواهان جمهور 

ه اسلحه خود کنین منطقه پس ار اعالم رهرب انقالب با ایرد. مردم اکم ینثار خواه ی، نیامام خم یبرهرب 

حجت االسالم »دهند. یل میآنرا به ستاد پاسداران تحو ، ردهاندک یدار یخر یمت گزافیا قرا ب

ر مسجد جامع شهر جوانرود یتعم یآرام است و برا یلکمزبور بطور  یافزودند:وضع شهرستانها«یرمانک

خت ه آن پردایاول یارهاک یال برایصد هزار ریکال برآورد شده است مبلغ یون ریلیم 10نه آن یه هزک

 (10/6/1358هانکی) شد.
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 .خواستار قطع جنگ در منطقه شدند ، مهاباد یعلام

ندگان طبقات یان و علام و منایتن از آقا 20را حدود یسوخت زیشب شهر مهاباد در تب انتظار میمهاباد: د

نند. کاتخاذ  یامت مهمیگرد آمده بودند تا تصم یانقالب در سالن شهردار  یشورا یمختلف مردم و اعضا

ت مخابرات کان علام به رش یآقا ، ست اما پس از امتام جلسهیدر دست ن یرات اطالعکات مذاییاز جز

ن تلگرامها یردند. در اکمخابره  یه دول اسالمیلکبه تهران و  ییرفتند و در آنجا متحصن شدند و تلگرامها

ها یشکر کن همه لشید و اندارن یگر یگناه د ، هستند یرد و سنکه کنیر از ایه مردم مهاباد غکآمده است 

ن مناطق اعزام یردستان به اکاوضاع مهاباد و  یز جهت بررسکاز مر  یندگانیست؟ بهرت است منایچ یبرا

ـ  ینیخم یالعظم اللهآیتن تلگرامها به حرضت یگردد. ا یخوددار  یط فعلیدر رشا یشکشود و از برادر 

ـ  یمنتظر  اللهآیتر ـ یـ نخستوز یطالقان هاللآیتـ  یعتمدار یاظم رشکد یـ س یالعظم اللهآیتحرضت 

 هان و بامداد مخابره شده است.کیاطالعات ـ  یهاروزنامهو  یدول اسالم یسفارتخانهها

 (11/6/1358)اطالعات

 

 .ردستان رفتکبه  ینیبه دستور امام خم یاتیه

خواه باتفاق یمعاد ران حجت االسالمیا یرهرب انقالب اسالم ینیپارس: بدستور امام خم یخربگزار  –قم 

ن یروند منت دستورامام باین منطقه میردستان به اک یوضع عمران  یشور جهت بررسکنده وزارت یمنا

  .رشح است

نده یبه اتفاق منا یخواه دامت افاضاته. جنابعالیمعاد یم. جناب حجت االسالم آقایبسم الله الرحمن الرح

ردستا ک یبوضع عمران یدگیرس یبرا اندشدهانتخاب  هک یو گروه ینده جهاد سازندگیشور و مناکوزارت 

ن یار اکاز  یلیرده و گزارش تفصکدا یرد اطالع پکز یاجات برادران عزید و از احتین به آن منطقه برو

 (11/6/1358هان کی) ینیالخم یروح الله املوسو  10/6/58خ یتار. دیگروه را بده
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 .رفتند یعتمدار یرش یظمالع اللهآیتدار حرضت یدر تهران هزاران نفر به د

  .فعالً الزم است ، احرتام به ارتشی، نی:از نظر د یعتمدار یرش یالعظم اللهآیت

در تهران هزاران نفر از مردم تهران و شهرستانها در  یتمدار یرش یالعظم اللهآیتن روز اقامت یدر دوم

ران و یان ایهودیندگان جامعه یمنا ، روزینندگان دکدار یان دیدارشان رفتند. در میمختلف به د یگروهها

ندگان یخوردند. منایبه چشم م یاسالم یجمهور  ییو هوا ینیزم یروهایاز پرسنل ن یین گروههایهمچن

از  ، رانیا یانقالب اسالم یت برایموفق یو آرزو  یرهربان مذهب یبرا یسالمت یان ضمن آرزو یهودی

 یتها ادامه بدهد. پرسنل نظامیت از اقلیبه حامشه یمثل هم ، تیخواستند تا روحان یعتمدار یرش اللهآیت

آمد و حرضت  یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتدار یبه د، ملت ید ارتش فدایشیکاد میه فرک یز در حالین

 :راد فرمودندیر خطاب به ارتش و پرسنل ارتش ایبه رشح ز یز سخنانین یعتمدار یرش یالعظم اللهآیت

 میبسم الله الرحمن الرح

نجا یا ، ف آوردند زحمت قبول فرمودندیترش یها و افراد نظامیان ارتشیما آقا یبرادران اسالم هکن یاز ا

انقالب  ، شودیه گفته مکد هامنطور یدانیم. البته میر و ممنونکار متشیبس ، آمدند یکترب یبرا ، آمدند

لغت هم عوض لحاظ  یکبه  یعنی ، ندیکلامت را هم عوض مک یند از جمله معانیکز را عوض میهمه چ

لمه عوض شود. به کت یه ماهکه مورد نظر اهل ادب است ک یه آن معنک ین معنیشود البته نه به ایم

لمه در ذهن مخاطب کدن یه بعد از شنکاست  یعبارت از آن حالت یچون مقصود از معن ، ریخ یآن معن

 یلامتکر یارتش هم مثل سا یه معنکم ییم بگویتوانیم قطعاً مینکن حالت را مالحظه بیبندد. اگر اینقش م

ه در ک یفیارتش را به وظا ین توجه به عوض شدن معنیآن عوض شده است و هم یه عوض شده معنک

 یکشد یده میلفظ ارتش شن ینند چون سابق وقتیکت دارند خوب متوجه مکغمرب مملیمقابل خدا و پ

ن جهت یست و از ایلفطره نچ برشسامل ایند هیه خوشاک یمعان، ظلمی، گانگیبیی، جدا، وحشت یمعن

، نرتل بودکمالقاتها تحت  یه حتیکبطور، اد بودیران فاصله زین ارتش ایمسلامنها و ب، ن مردمیب

 یقیحق یا مسلامنهاها ییان روحانیاز آقا یکیل بود منزل یاگردر واقع هم ما یفرد ارتش ، یکسانسوربود
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 یارتش برا یگر مالقات با رؤسایو از طرف دشان نداشت یا یبرا یند عواقب خوبکبرود و رفت و آمد 

ه با هم متصل کز و احرتاز بود ین پرهین جهت ازطرفینداشت.از ا یس العمل خوبکهاچندان عیروحان

ردند یکب بشود چون آنها تصور میه مورد تعقکنند کدا نیپ ینوع ارتباط یکنند و کنشوند و صحبت ن

حفظ دستگاه  یر دستگاهها برایست. مثل سایامنها نحفظ منافع مسل یست. برایملت ن یه ارتش براک

 یداشت و قوا یانتظام یاج به قوایاعامل نفوذ خود احت یبرا یتاتور یکدستگاه د یعنی ، است یتاتور یکد

دن ین نظر شنیتا در خدمت مسلامنها و از ا ، و گروه مخصوص بود یتاتور یکشرت در خدمت دیب یانتظام

 یتصورات خوب ی، زها خاطره خوبین چیره ایر و غکر و رسلشکر لشیام ، سپهبد ی، نظام ، لمه ارتشک

لمه فرق کن یا یبحمدالله بعد از انقالب حاال مطلب عوض شده است و معن یرد. ولیکجاد منیدر ذهن ا

آن  ، شود آن فاصلهیدا منیشنود آن وحشت در او پمی لمه ارتش راکه ک یسکگر یرده است االن دک

دند و یپرسیم یل رشعیآمدند مسایها میالبته در ارتش اشخاص خوب بودهاند و بعض ، آن نفرت یگانگیب

ه در ارتش کست ین ین معنینم به ایکه عرض مکن یقطعاً ا ، گفتندیالت خود را مکگرفتند و مشیاجازه م

 یه اسم ارتش و نظامک یسکس هر کنبود. االن برع یه دستگاه دستگاه خوبکبل ، نبودند یمردمان خوب

ان در شعار خود یه آقاکدانند هامنطور یند چون میکند احساس احرتام میکشنود احساس محبت میم را

. یتاتور یکدر خدمت د ، در خدمت استبداد ، گفتند فعالً ارتش در خدمت ملت است. نه در خدمت گروه

د مسلامن یبا ، ندکت را برقرار کت مملید امنیبا ، ندکد رس حدات را حفظ یه ارتش دارد باک یفیوظا

ن ینها مجاهدیه اکن صورت است یند. در اک یرا جار  یو برنامه اسالم ، ندکد ییرا تا یام اسالمکباشند و اح

 یکاحرتام به خصوص دارند. البته بعد از انقالب  ، رسباز اسالم محسوبند ، ل الله محسوبندیسبیف

ف یهشان را ضعیا روحی ، نندکمنحل  یلکخواستند ارتش را به یده میا نفهمیده یها فهمیا بعضی ییدستهها

ار که آنها بشود. ما در آمنوقع در اول یه باعث ضعف روحک یمطالب یکنند و کر یا آنها را تحقینند ک

ار که کن است یدهامن همیم و االن هم عقیردکن خصوص ادا یفه خودمان را در ایضمن مصاحبهها وظ

 یفکیو  یمکه کاست  یانتظام یقوا یسازمانده ت ویت الزم است تقوکه در مملک یاول رضورت اول

مبود نداشته کت الزم است کممل یه براک یهر تعداد ، از لحاظ مقدار یعنی یمکد سازمان داده شود. یبا
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ان ملت احرتام داشته باشند و هم خودشان به یبشود هم م یهشان قو یهم روح یعنی یفکی ، باشد

اردهاش را فرض  ، جانش را ، خونش را یت در معنکفالن ممله دارند آشنا بشوند ارتش مثاًل ک یفیوظا

ا و یحقوق و مزا یگذارد تا در مقابل آن مبالغیم یدستگاه یکار یاش را در اختیعیه مواهب طبکد ینک

 یه در معنکد و فروش است ینوع خر یکنوع معامله است  یکن ینند اکافت یمقام از آن دستگاه در

ه خونش کست ین طور نیست. این طور نیرساند اما رسباز اسالم ایفروش م ات بهیخودش را در مقابل ماد

 ینها رسباز اسالمینها با خداست. اید و فروش ایه خرکند بلیکد و فروش منیز خریرا در مقابل مبلغ ناچ

ن یند و بنابرایکفه عمل میه طبق وظکاست  یآدم یکاست  یآدم هدف یک یعنی ، نندیکبا خدا معامله م

 ینانش اعم از ارتش متام وزرا متام رؤساکار که متام کن است یاده شود ایواقعاً پ یمت اسالمو کاگر ح

اداره امور معاش الزم  ین برایرند ایگیه مک ینند البته حقوقیکفه عمل مینها طبق وظیادارات همه ا

اشته د یمراقب یکدام که هر کست یگر الزم نیفه است و دیآنها مهم است وظ یآنچه برا یاست ول

ار هستند و خودشان کنها خود یتحت سانسور باشند ا ، نرتل باشندکداشته باشند تحت  یباشند محاسب

ن ین است و همیقوان یضامن اجرا ، ن استیقوان یفه مجر یخود آن وظ یعنیدهند یفه میص وظیتشخ

م یه تعالست اگر انشاءاللیت نین مزین ایزم یدر رو  یومت اسالمکر از حیغ یومتکچ حیه در هکاست 

ا هم هامنقدر خود را ین مزایم البته ایراه دار یلینجا خه هنوز تا آکاده بشود یاسالم خوب ودرست پ

شرت از حاال خواهد بود. در یادتر و بیز یلیت از هر نظر خکرشفت مملیجه پیجلوه خواهد داد  و در نت

رامت کت ینها را قوت و عناند مسلامکران را حفظ یت اکه خداوند متعال مملکنم یکهر صورت دعا م

ت کند. انشاءالله استقالل مملکردستان برقرار کت خصوصاً کن مملیا یت را در متام استانهاید و امنیفرما

شه یما هم یند و برادران ارتشکفرجه حفظ  یت  حرضت حجتعجاللله تعالیعه را خدواند متعال و عنایش

ه عموماً متوجه کبدانند و مردم هم الزم است  ف خودشان باشند و خود را رسباز اسالمیمتوجه وظا

د ییاحرتام آنها از هر جهت تا ، ت آنهایهم الزم است. تقو ینیاز نظر د یباشند احرتام ارتش فعالً  حت

برنامه  یهر برنامه اسالم ، ت انجام دهندکن مملیدر ا یعه هر اقدام مثبتیت شکحفظ ممل یه براکآنها 

ن یز است بنابراکن قدرت هم درارتش متمر یاج به قدرت دارد و این احتید اننکاده یرا بخواهند پ یخوب
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د ارتش یعالقمند است اول با یومت اسالمکبه قوت و قدرت ح یاسالم یردن برنامههاکاده یس به پکهر 

ند.والسالم کق بدهد عمل یف خود خدا توفیند و ارتش هم انشاءالله به وظاکد بییرا احرتام بگذارد تا

 اتهکرحمت الله و بر م و یکعل

 (11/6/1358)اطالعات

 

 یورود الهوت

ساعت توقف  24روز پس از یبعدازظهر د ینده امام در سپاه پاسداران انقالب اسالمیمنا یالهوت اللهآیت

  .رمانشاه وارد سنندج شدکدر 

دار ین دیز هدف از ایردستان و نکرامون اوضاع یخود را پ یبا خربنگاران نقطه نظرها یدر مصاحبها یو 

ردن کز روشن یون یو بوم یوضع پاسداران اعم از اعزام یو بررس یشکرد و گفت: هدف رس کح یترش

افزود تا فردا  یردستان است. و کمردم  ین منطقه برایشرت منظور از اعزام براداران پاسدار به ایهرچه ب

داُ به منطقه خواهم در سنندج خواهم بو وسپس به تهران بازخواهم گشت و هر موقع الزم باشد مجد

 .آمد

عات منترش شده از یردستان برخالف شاکخاطر نشان ساخت: مردم مناطق مختلف  یالهوت اللهآیت

 یه هدف از اعزام پاسداران تنها و تنها براکابند ییه درمکنیپس از ا ویژەرده به کبرادران پاسدار استقبال 

 ینند. و یک نسبت به پاسداران ابراز محبت مشرتیاست ب یارشار و افراد فرصت طلب و ضد خلق یوبکرس 

ه کد یفر خواهند رسکیبه  یه تنها افرادکد بدانند یه بارها امام فرمودهاند بایکرد هامنطورکد کیتا

رثاً که اکرات کز افراد حزب دمو یر افراد از هر دسته و گروه و نیدستشان به خون آغشته شده باشد و سا

انان به  یخود و بازگشت واقع یل اسلحههایوردهاند در صورت تحوب فرصت طلبان و خائنان را خیفر

چ عنوان حق مزاحمت یس به هکچیه هکم یدهینان میم و اطمیداریم یملت وقدمشان را گرام یسو 
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ن یمنطقه را در ارسع وقت تام یعموم یهایازمندیلف است نکآنان را ندارد ودولت برابر امر امام م یبرا

 ، گوناگون یردن سمهاکو برطرف  یردستان از نظر رفاهکمنطقه  یمام دولت براد و مطابق خواسته ایمنا

قائل است و در جهت تحقق  یت خاصیره اهمیو غ یدامدار  ی، شاورز ک ی، بهداشت ی، فرهنگ ی، اجتامع

 یدوار ین گفتگو ابراز امیان ایدر پا یالهوت اللهآیتست. یفروگذار ن یوششکچ یازها دولت از هین نیا

رده و از آن استقبال کاستقبال  یو انسان ین فرصت مناسب و اسالمیردمان از اکه متام برادران کرد ک

د یفرمایه اسالم امر میکرا هامنطور یمت و برادر یاصفا و صم یخته و بجاینه و نفاق را به دور رکینند و ک

 برقرار سازند.

 (11/6/1358هانکی)

 

 یالهوت اللهآیتورود 

عضو « یبشارت یعل»فرمانده سپاه پاسداران انقالب و « یان جواد منصور یآقا» و« یالهوت اللهآیت»

رمانشاه کوارد  ، شورکبه اوضاع منطقه غرب  یدگیو رس یبه منظور بررس ، سپاه انقالب یفرمانده یشورا

ن یا ، ل دادندکیتش یجلسها ، رمانشاهانکپور استاندار یبا محمد سپهر یشدند و بالفاصله در استاندار 

 ند. کگر سفر ید یشرت اوضاع منطقه به شهرهایب یدگیو رس یبررس یات قرار است برایه

 (11/6/1358)اطالعات

 

 یالهوت اللهآیتانات یب

ه کرد کن شهر اعالم یوضع پاسداران به سنندج آمده بود در ا یو بررس یشکرس  یه براک یالهوت اللهآیت

ه هدف کابند ییدر م یرده و وقتکران پاسدار استقبال از براد ، عات منترشهیردستان برخالف شاکمردم 

شرت نسبت به آنان ابراز محبت یب ، است یوب ارشار و افراد فرصتطلب و ضدخلقکاز اعزام پاسداران رس 



 
161 

ر یه دستشان به خون آغشته شده باشد و ساکد یفر خواهند رسکیبه  یسانکرد: تنها کد کیتا ینند. و یکم

ملت  یخود و بازگشت به سو  یل اسلحههایرات در صورت تحوکراد حزب دمز افیافراد و هر دسته و ن

 آنان را ندارد.  یجاد مزاحمت برایچ عنوان حق ایس و به هکچیه

 (11/6/1358)اطالعات

 

 .ت معاف شدندیرمانشاه از ادامه فعالک یهاتهیمک

 ی، ز کته مر یمکل یهها را از قبتیمکه یلک ی، هایرمانشاه با صدور اطالعک یرمانشاه ـ دادگاه انقالب اسالمک

جه گرفته ین قرار است: به موجب نتیه از ایرد. منت اطالعکت معاف یفعال یو گروهها یته ژاندارمر یمک

ه با حضور حجت کرمانشاهان ک یور ماه در استاندار یشده از جلسه بعدازظهر روز شنبه دهم شهر

 یاسیرمانشاه ـ معاون سکدر  ینیامام خم ندهیحاج آخوند منا یـ حاج مجتب یان الهوتیاالسالم آقا

ل کیو سپاه پاسداران انقالب تش یاستان و فرماندهان ارتش و ژاندارمر  یهایس شهربانییـ ر یاستاندار 

 ین و پاسداران و شاخههایته اعم از مجاهدیمک یافراد و گروهها یو جانباز  یار کشد. ضمن سپاس از فدا

 ، خین تاریاز ا ، ردهاندکب از بذل جان و مال خود فروگذار نانقال  یحفظ دستاوردها یه براکمنشعب 

ره از یوابسته مانند گروه رضبت و غ یو گروهها یته ژاندارمر یمکـ  یز کته مر یمکل یتهها از قبیمکه یلک

خود را در مقابل اخذ  ید سالحهایتهها بایمکن یا یه اعضاکاست  یهیشوند. بدیمعاف م یتیهرگونه فعال

خالف  ، ن موردیز سپاه پاسداران انقالب دهند. قصور در اکل مر یهفته تحو یکتا مدت  رثکحدا ، دیرس

 ب قرار خواهند گرفت. یاران تحت تعقکرشع بوده و مسامحه

 (11/6/1358)اطالعات
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 هیاطالع

رمانشاه کردستان و کدر منطقه  ینینده امام خمیمنا یرمانکخ حسن یحاج ش یه امروز از سو ین اطالعیا

 :شدمنترش 

 یبسمه تعال

جز  ینیرساند با توجه بفرمان عفو امام خمیرمانشاهان مکردستان و ک یمحرتم استانها یبه اطالع اهال

ت حزب یه اغفال و به  عضویکسانکه یلکگناه بودند  یشتار مردم بکه عامل آشوب و کردگان کرس 

ل دهند در پناه دولت یحوه به محل خود بازگشته و اسلحه خود را تک یرات درآمدهاند در صورتکدمو 

 یه ناشکت افراد مغرض را یاکن مورد شیمه در امانند. در اکب و محایاز هر گونه تعق یاسالم یجمهور 

نده امام یمنا یرمانکشود.حاج حسن یداده من یب اثر یچگونه ترتیاست ه یشخص یاز اختالف نظرها

 رمانشاهان.کردستان و کدر  ینیخم

 (12/6/1358هان کی)

 

 سنندج ورود به

ساعت توقف  24روز پس از یبعدازظهر د ینده امام در سپاه پاسداران انقالب اسالمیمنا یت الله الهوتیآ

   .رمانشاه وارد سنندج شدکدر 

دار ین دیز هدف از ایردستان و نکرامون اوضاع یخود را پ یبا خربنگاران نقطه نظرهاای در مصاحبه یو 

ردن کز روشن یو ن یو بوم یوضع پاسداران اعم از اعزام یو بررس یشکرد و گفت: هدف رس کح یترش

   .ردستان استکمردم  ین منطقه برایشرت منظور از اعزام  برادران پاسدار به ایهر چه ب
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افزود: تا فردا در سنندج خواهم بود و سپس به تهران باز خواهم گشت و هر موقع الزم باشد مجددا  یو 

  .به منطقه خواهم آمد

عات منترش شده از یردستان بر خالف شاکخاطر نشان ساخت: مردم مناطق مختلف  یهوتت الله ال یآ

ه هدف از اعزام پاسداران تنها و تنها کانبد ییه در مکنیپس از ا ویژەرده به کبرادران پاسدار استقبال 

نند.  کیشرت نسبت به پاسداران ابراز محبت میاست ب یارشار و افراد فرصت طلب و ضد خلق یوبکرس  یبرا

ه کد یفر خواهند رسکیبه  ید بدانند تنها افرادیبا  ، ه بارها امام فرموده اندیکرد هامنطورکد کیتأ یو 

رات کز افراد حزب منحله دمو یر افراد از هر گروه و دسته و نیدستشان به خون آغشته شده باشد و سا

 یخود و بازگشت واقع یهالحهل اسین را خورده اند در صورت تحویب فرصت طلبان و خائنیرثا فرکه اک

چ عنوان حق یس به هکچیه هکم یدهینان میم و اطمیداریم یمقدمشان را گرام  ، ملت یآنان به سو 

منطقه را  یعموم یهایازمندیلف است نکآنان را ندارد و دولت برابر امر امام م یجاد مزاحمت برایا

و بر  یردستان از نظر رفاهکمنطقه  یبرادولت   ، د و مطابق خواسته امامین منایدر ارسع وقت تام

  ی، شاورز ک  ی، بهداشت  ی، فرهنگ  ی، اجتامع  ی، اقتصاد یهاگوناگون از جمله ستم یهاردن ستمکطرف 

فرو  یوششکچ یدولت از ه ، ازهاین نیقائل است و در جهت تحقق ا یت خاصیره اهمیو غ یدامدار 

  .ستیگذار ن

ن فرصت مناسب یردمان از اکه متام برادران کرد ک یدوار یگفتگو ابراز ام نیان ایدر پا یت الله الهوتیآ

آن صفا  یخته و بجاینه و نفاق را به دور رکینند و کرده و از آن استقبال کاستفاده  یو انسان یو اسالم

 ند برقرار سازند.یفرمایه اسالم امر میکرا هامنطور یت و برادر یمیو صم

 (12/6/1358هانکی)
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  .دارد یردستان دستکند عراق هم در حوادث یگومی :یعتمدار یرش یالعظم اللهیتآمصاحبه 

ران یه اکم یشنویگر میند و از طرف دیکل میا تعطیکبه آمر یوبه اتهام وابستگ هاروزنامهطرف  یکاز 

  .د و اسلحه بخردیا نفت سفیکخواهد از آمریم

مصاحبه  یک یاقامت خود در تهران طدر محل  یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتروز حرضت یصبح د

  .ابراز داشت یتکل مختلف مملینظرات خودرا در مورد مسا یمطبوعات

 یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتنظر  یسنده روزنامه جبهه ملیران و نویاز حزب ا« انیابتدا رسول مهر»

 .دیردستان پرسکبه منظور و گفتگو به  یاز جبهه مل یتهایدرباره اعزام شخص

 :پاسخ داد یعتمدار یرش اللهآیت

گر ید ید قولینند تا بعد گفتگو شود. باکجاد یم بشود تا حسن تفاهم ایبرنامه خوب تنظ یکد یاول با

رد کشود رفت و صحبت یه جنگ باشد ودو طرف بجنگند منک یر باشد وگرنه وقتیت هم در ان مسکممل

ه کنند ید بروند ببید بایایه با صلح جور دربکباشد  یارها طور کد یند  باکد طرف مقابل هم استقبال یبا

 .ستیه قابل تحمل نکنند یکنقل م یاز مقامات حرفها یخواهند االن برخیآنها چه م

ه کشان را بزنند. دستور اسالم است ینند حرفهاینند بنشکن اعالم آتشبس یه طرفکنم یکشنهاد میمن پ

رد در کط صلح را فراهم ید رشایبا یباشد. ولان یدر م ید حرفیرد از جنگ نباکشود صلح یه مک یمادام

د منطقه آرام باشد تا بعد بشود صحبت یشه اول صحبت از آتش  بس است اول بایهم یجنگ یارهاکمتام 

  .ردک

  :دیرت پرسیخربنگار رو

 یجان غربیردستان در آذرباکه حوادث کن است کا ممیاست و آ یادیعات زیردستان شاکدرباره حوادث 

 شود؟رار بکهم ت
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نند آنها هم یکد مییان ملت افغان را تایرانیه اکن نظر یاز ا یشورو »ند: یگویم یعتمدار یرش اللهآیت

ن یم. و البته ایشنویه مکاست  یعههاینها حرف و شاینند. البته همه اکت یما را تقو یردهاکخواهند یم

ه کنند یکن دولتها ادعا میا یه هردو ک یدارد. در حال ین حوادث دستیه عراق هم در اکند یگویرا هم م

د: مسلامنان یگویند. قرآن میکرا دوا من یه جنگ دردکد بدانند یندارند. آنها با یران دخالتیا راکدر 

دشان یاز من مبناسبت ع یامیهم پ یخربنگار خارج یکش یپ یان برادران صلح باشد چندید میبرادراند با

شور کشود( رسان ین منیری)باحلوا حلوا گفنت دهن ش یرانیمثل ا یکه براساس کام دادم یخواست من پیم

 .«د جنگ باشدیشان روبه تشدیارهاکاز صلح بزنند اما  کد ظاهرا د یما نبا

 .روز و چه طرف مغلوب استینند چه طرف پیکه در جنگ هم رضر مکرد کاول و دوم ثابت  یجنگها

ه عاقبت آن را نتوان کر بشود یدرگ یه جنگکنند کن یار کردستان ودر تهران مسووالن کردها در کحال 

  .ردک ینیشبیپ

اتخاذ نشود  یر یردستان اگر تدابکه یه در قضکنم یکرد. من از حاال اخطار مک یر یشگید از جنگ پیبا

ه بخواهند کاست  یجنگ رضورت دارد و آن زمان ینخواهد داشت. البته زمان یسود یامنیبعدها پش

ن طرف وآن یبه ا یه دستک اندشدهحاال آنطور نباشد و آنها مجبور د ینند. شاکران جدا یرا از ا یمنطقها

  .ردکد ینند. تا راه صلح باز است جنگ نباکطرف دراز 

  زندید قدرت نشان بدهند اما آدم با اوالد خودش از قدرت حرف منیه باکنند یکال میخ یبرخ

 رد؟کال ن سو کرا درباره مساله مس اللهآیتهان نظر کیخربنگار « ران مقدمیا»

 :ن پرسش داد و گفتیبه ا یرده و جواب مفصلکن سوال استقبال یاز ا یعتمدار یرش اللهآیت

ت و کن مملیه با قوانکن است یند رشطش ایگویر میه امر خک یاقدامها یه اقدامات مثبت حتیلکدر 

 .اسالم وفق بدهد
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 ، ن گفتهاندیه همه قبالً چنک یآنها یست حتیح نیما گرفنت اموال مردم صح ین مدنیدر اسالم و قوان

  .مین نگفتهایخودشان را پس گرفتند و گفتهاند ما چن یبعداً حرفها

ست ین یمکن مقدار پول ین دارد. اکمس یون تومان پول برایلیم 20ن حدود کبه من گفتهاند وزارت مس

اد است و یار زیکه بک یتکتوان صدها خانه ساخت. در مملیر مین باین همه زمین پول و ایپس با ا

نها یا یار براکشود  یم یخواهند با خانه ساز یار مکارگرها کشود و یش دارد فلج میاقتصاد یتهایفعال

. البته دولت متام یا مجانیو  یا قسطیرد حاال که یخانه ته ، افراد فاقد خانه یز برایبوجود آورد و ن

  .ندکه یران را تهیافراد ا یات زندگیرضور

شود. در بودجه یدا منیطبقه محروم پ یومت اسالمکرد: در جکاضافه  یدار عتمیرش اللهآیتحرضت 

چ یاست ه ین بودجه فقرا الزامیست ایاست. صحبترتحم ن یفقرا الزام یبرا یاختصاص سهم یاسالم

 یم تازهایم هر روز تصمیم مردم را نگران سازیرین وپول مردم را به زور بگیه ما زمکندارد   یلزوم

نند. دولت کش قدم بشوند و از خارج مال وارد یه در تجارت و ساختامن پکنند کغبت نم و مردم ر یریبگ

رد یم بگین تصمیقوان ید مجلس شورا برایاست. با یبه قوت خود باق ین رشعیه متام قوانکد ید بگویبا

ن ین در ایه جدا است بنابرایند نه قانون  قوه مقننه از قوه مجرکد دولت موقت قررار موقت صادر یبا

د اساس یگویند راست مک یست. اگر نتوانسته مردم را راضین کیاست ش یس دولت آدم خوبییه رک

نند در کد تامل یامت دولت باین در اظهارات و تصمیاست. بنابرا یاستقالل اقتصاد ی، اسیاستقالل س

ود کل رواج ر از عوام یکین  باشد ید چنیرد حاال نبایکب میذکگر تیزد رجول دمی حرف یسابق اگر رجول

  .عات استیشا یاقتصاد

در پاسخ  یعتمدار یرش اللهآیترد:حرضت کمطبوعات سوال  یت در مورد آزادیرت عناکن هنگام د یدر ا

ا وابستهاند و از یکبه آمر اندشدهل یه تعطک یاز مطبوعات یند برخیگو کیند و یآیطرف م یکگفت: از 

ا یکا آمریه آکدادند یو اسلحه بخرد. مردم هنوز من دیخواهد نفت سفیران میه اکم یشتومی گرید یطرف

 ا دشمن ما؟یدوست ما است 
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د یم مطبوعات بایم متوجه خارج هستیه متوجه خودمان باشکنیا یرد ما بجاکاضافه  اللهآیتحرضت 

ار مردم یاست در اختکم و کد اخبار را بدون یشان باشند مطبوعات بایاسیو س ینیف دیمتوجه وظا

 یه جنبه رضر و بد آموز ک یستند مطبوعاتیرا بلد ن یاجتامع یارهاکات یاز مردم رضور یار یبگذارند بس

را درباره  اللهآیتنظر  یرستم خان ینند و درج شوند آقاکار کد یننده هستند باکرسگرم  یندارند و حت

  .دیاحزاب پرس

 ی. هر هدف و هرحزبد هدف داشته باشدیانسان با یاجتامع یارهاکجواب داد: در  اللهآیتحرضت 

نند یکم یارهاک یبرخ یرد گاهیم بگیهدف جاهل حق ندارد تصم یعنید هدف داشته باشد )آخرت ( یبا

ه آن شخص خودش ضد انقالب است. ک یضد انقالب است در حال یه فالنکند یگویرند و میگیم یرادیو ا

را قبول  یگر یه نظر دکاست  یسکرفنت. ضد انقالب  یو روشنا یآزاد یبه سو  یکیاز تار یعنیانقالب 

 .ندارد

  نند؟یکم کمکه مردم ک یمتعدد ید و وجود صندوقهایدولت پرس یخربنگار بامداد درباره وضع مال

فرات را  یحرضت عل یرا در جنگیح باشد زین حرف صحینم اکمنی رکجواب داد: من ف اللهآیتحرضت 

  .دند و آب بربنیایارانش بیه و یه معاوکگرفت اجازه داد 

 ین اعدامهایا ایه آکد یردو پرسکرد سوال یگمی ردستان صورتکه در ک یخربنگار اطالعات درباره اعدامها

 ا نه؟یاست  ین رشعیع جزو قوانیرس

ت ید حتام رعایه باکدارد  ینیوت گفت: اعدام قوانکس یمکن سوال پس از یدر جواب ا اللهآیتحرضت 

  .بشود

ردند در کمالقات  یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتز با یشعرا و فضال نسندگان یاز نو یروز عدهایعرص د-

ت فعاالنه کرش  یت را براین جمعیا یآمادگ یمل یت همبستگیعضو جمع یرستم خان یدار آقاین دیا

اظهار داشت:  یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتران اعالم داشت. در پاسخ حرضت یا یدر  انقالب اسالم
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ند و با نظرات ید فن در موارد مهم اظهار نظر منایران و اساتکروشنف ، دانشمندان، اصوال الزم است فضال

 نند.کوشش کشور ک یانقالب اسالم یشربد هدفهایخود در پ

 (13/6/1358هانکی)

 

 رمانشاهکردستان و کبه مردم  ینیامام خم یفرمان عفو عموم

در منطقه  ینیار امام خمیه تام االختندیمنا یرمانکن یخ حسیرمانشاه ـ خربنگار اطالعات: از جانب شک

  :ر صادر شدیبه رشح ز یهایاطالع ، رمانشاهانکردستان و ک

 هیاطالع

 یانکامام جز رسگرد  یرساند با توجه به فرمان عفو عمومیرمانشاهان مکردستان و ک یبه اطالع استانها

رات کت حزب دمیو به عضو ه اغفال شدهک یسانکه یلک ، گناه بودهاندیشتار مردم بکه عامل آشوب و ک

در پناه دولت  ، ل دهندیا اسلحه خود را تحویه به محل خود بازگشته و ک یدر آمدهاند در صورت

 یه ناشکات افراد مغرض یاکن مورد به شیمه در اماناند. در اکب و محایاز هرگونه تعق یاسالم یجمهور 

 یگفتگو  یکن در یهمچن یرمانک سالماال حجتشود. یداده من یب اثر یاست ترت یشخص یاز اختالفنظرها

 یه منطقه جوانرود فور یاول یارهاکو  یعمران یبرنامهها یاجرا یبرا»وتاه به خربنگار ما اظهار داشت: ک

ن منطقه یاز اعتبار عمران ا کیوچکن مبلغ رقم یون تومان درخواست شده است. ایلیم 10 یو رضور 

فوراً درخواست شد تا  ، در منطقه جوانرود ییروستا یت تعاونکجاد رش یبه دنبال ا»افزود:  یو «. است

 «.ت گذاشته شودکن رش یار ایخواروبار در اخت یادیمقدار ز

 (14/6/1358)اطالعات
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 .د شدیرمان تبعکسقز به  یروحان یک

م رشع کحا یخ صادق خلخالیش اللهآیتاست یسقز به ر یهان: دادگاه انقالب اسالمکیخربنگار  –سقز 

 یار کبه اتهام هم ین دادگاه مال جالل شافعیل شد. در اکیتش یبه اتهامات مال جالل شافع یدگیرس یبرا

  .وم شدکرمان محکد به یت و دو سال تبعیرات به خلع لباس روحانکب حزب دمو 

رد و کار خود را آغاز ک یر احمدیاست رسگرد امیسقز به ر یده شهربانیگر برابر گزارش رسید یاز سو 

 دند. یپاش ینیریانها گل و ش یابانها رژه رفتند و مردم به رو یدر خ یانروز افراد شهربید

 (14/6/1358هان کی)

 

 .ردکر یاز ارتش تقد یز کمته مر کیرسپرست 

ل ک یارتش و فرمانده ژاندارمر  کس ستاد مشرت ییبه ر ینامها یط یانقالب اسالم یز کته مر یمکرسپرست 

 .ردکر یردستان تقدکع یدر وقا یافراد ارتش و ژاندارمر  یار کشور فداک

 :ن رشح استیبه ا یز کته مر یمکمنت نامه رسپرست 

 رکن شایر حسکمسار رسلشیت

  شورکل ک یژاندارمر  یفرمانده –رونوشت 

 یهایارکاز فدا یته انقالب اسالمیمکنان کار که پاسداران و یلکاز طرف  یانقالب اسالم یز کته مر یمک

ر و یتقد یشور و سپاه پاسداران انقالب اسالمکل ک یارمر و پرسنل ژاند یاسالم یر ارتش جمهور یچشمگ

 یژاندارمر  یو فرمانده یاسالم یو پرسنل ارتش جمهور  یردستان به جنابعالکآنان را در منطقه  یروز یپ

رادر خدمت به انقالب از خداوند متعال خواستار  یت جملگیو موفق یکترب یشورو پرسنل ژاندارمر کل ک

 (14/6/1358هانکی) ینک یمحمد رضا مهدو  – یز کته مر یمکاست.رسپرست 
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 هیه به اشنویاروم 64ر کاز لش یاعزام ستون

ن شهر شد. یه عازم ایه بدعوت مردم اشنویاروم 64ر کاز لش یپارس: امروز ستون یه ـ  خربگزار یاروم

در  ه بودیه و همراهان ستون عازم اشنویاروم 64ر که باتفاق فرمانده لشک یجان غربیاستاندار آذربا

رامون یدار و پین شهر ستان دیان ایعیمحرر امام جمعه ش االسالمحجتشهرستان نقده با  یمحل شهردار 

 یمذهب یشوایپ« یمیمال صالح رح»سپس با  یجان غربیرد استاندار آذرباکگفتگو  یل منطقه با و یمسا

 .نقده به گفتگو پرداخت یردهاک

ن یتن از مجاهد 15ه منجر به شهادت ک« نه دوآبگرد»نان یح اعامل حادثه آفریمال صالح ضمن تقب

 یروهایت منطقه نیشرت امنینه هر چه بین هزیه بنظور تامکاز استاندار خواست  ، شهرستان نقده شد

« قارنا» یبا اشاره به حادثه تاسف روستا« یمیمال صالح رح»ند. کت یمسلح مسوول را در منطقه تقو

ن یا ینفر از اهال 68دان گردنه دوآب یوول به قصاص خون شهر مسیاز افراد مسلح غ یآن گروه یه طک

رد و کردستان هم به ملت کرات که حزب منحله دمو کم یروستا را به قتل رساندند گفت: ما هم معتقد

در  یرد و یگران را بگردن بگیتواند گناه نفس دمنی یچ نفسیه یرده است ولکانت یران خیهم به ملت ا

دند همه مومن به انقالب یقارنا به شهادت رس یه در روستاک یگناهیفراد بادامه سخنان خود افزود:ا

ق از یضمن ابراز تاسف عم»حقگو:  یرد بودند آقاکه از نژاد کن بود یاند و تنها گناهشان ابوده یاسالم

ه ک یسانکتوان گذاشت و نه به حساب اسالم و یارها را به حساب دولت مکن گونه ین حادثه گفت ایا

به شام قول » حقگو افزود: یامام آقا یرو واقعیهستند و نه پ ینه انقالب اندشدهب کت را مرتین جنایا

رنژاد یمسار ظهیم تیب قرار داده و به مجارات برسانیت تحت تعقین حادثه را بفوریدهم عامالن ایم

ه از کبل میستیقاتالن ن یما حام»ن مالقات حضور داشت گفت:یه در اکز یه نیاروم 64ر کفرمانده لش

ت یدر نقده امن ویژە یرو ین یکه با استقرار کرد نقده قول داد کندگان یبه منا یو «.مینکمی تیقانون حام

 ند.کن ین شهرستان را تامیرد در اکهمه برادران و خواهران 

 (14/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ار خوشحالندیوان از اقدامات دولت بسیمردم مر شور:کنده امام در غرب یمنا

ـ خربگزار ک  ید و بررسیه مبنظور بازدکنده امام یمنا یرمانکن یخ حسیحاج ش االسالمحجتپارس:  یرمانشاه 

د یپس از بازد»روز گفت: یرده است دکن منطقه مسافرت یالت باکشور و رفع مشکاوضاع منطقه غرب 

مختلف مردم اطراف شاورزان و اقشار کاز مستمندان  یادیوان رفته عده زیاوضاع سنندج به مر یو بررس

آنان اقدامات الزم بعمل  یهایازمندیردند و در رفع نکخود را مطرح  یوان گرد آمده و خواستهایپادگان مر

 « .آمد

ار خوشحال بودندو از یور بسکمردم منطقه مذ  یقبل یدهایس بازدکامال آرام است بر عکوضع منطقه »

 «.بعمل آوردند یران قدردانیا یاسالمات رهرب انقالب یو عنا یاسالم یاقدامات دولت جمهور 

 «.ار آنان گذاشته شدیدر ارسع وقت در اخت ییر مواد غذایل برنج روغن و سایاز قب یحتاج عمومیما»

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یسخنان برادر رفسنجان

ضت ور و نقش آن در نهیشهر 17 یخیل از روز تاریدر تجل یسخنان یط یرفسنجان یهاشماالسالمحجت

ه ک یسانکه یلکسم غرب و یالیسم و امپریونیعامل صه»گفت:  یعنارص ضد انقالب یهابا اشاره به توطئه

و با  هاکارخانهاند با توطئه در منافع خود را از دست داده یوهمند اسالمکل و شین انقالب اصیدر ا

 یسانکنها هامن ینند. اکن نهضت را منحرف یر ایبر آنند تا مس یار کم کارگران به اعتصاب و کق یتشو

خواندند. یدادند و ارتش و پاسداران ما را مرتجع و زور گو میروز شعار انحالل ارتش را میه تا دکبودند 

 یو اسالم یاند ارتش انقالبور خواندهکما متشنج شود. آنها  یو ارتش و ژاندارمر  یخواستند شهربانینها میا

 «.از رهرب است یه آماده فرمانربدار کداد ه مسلامن است. ارتش نشان کما نشان داد 
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 :از سخنان خود اظهار داشت یگر یدر قسمت د یو 

را در آنجا یخته نشود زیر یگناه یه خون بکنیا ید داد برایدهها شه ، هنگام ورود به سقز ، ارتش»

جهاد  چگاه ازیه ید مبارزان اسالمیفرماینه مین زمیشود و قرآن در ایخته میتب با هم آمکتعصب و م

دشمن  یم خواهند گرفت ولیبس عظ یخود پاداش کوچکهر اقدام  یشوند. آنها برایدر راه خدا خسته من

چپ  یو گروهها کعامل ساوا کمکه با کنینند همیکر منکفهمد و فینند و منیکمن کن منطق را در یما ا

رود اما یم یو نابود یتسیشور رو به نکانداخت ردستان را براهکل. آتش یمنا و عامل ارسائ یمرتق یمنا

ست خوردند. کهفته مقاومت چگونه مثل باد از هر سو متفرق شدند و ش یکه در ظرف کدند یخود د

 یهاین روحیه با اکنم کینند . من به متام مخالفان اعالم میافرید بیدیلبنان د ، رانیخواستند از ایآنها م

ه خود را به کنینند جز اکه طرح کرا یب هر توطئه اه مردم ما دارند و با توجه به برداشت آنان از انقال ک

ب یگر فریردستان و خوزستان دک ، دهند. برادران ما در گنبدمنی صورت یگر یار دکنند کرت یکمرگ نزد

مقدمات  کنینند ایبمنی ایندهیخود آ ین مرز و بوم برایه در اک یینخواهند خورد. دشمنان ما و آنها

ردستان کردن دانشگاهها و آموزشگاهها را دارند اگر در گنبد و نقده و کتح و ف یلیز تحصکحمله به مرا

اساس  یب یهاعهین شایتها و رهرب ان دیه شخصیه علکنیشوند. با ایروز مینجا هم پیروز شدند ایپ

  «.آنان است یت ضعف و پستین نهاینند اکپرایم

 یتبهاکشور امام صادق مکه در کنیم اال کخالصه » ان سخنان خود گفت:یدر پا یرفسنجان یهاشمبرادر

 «.جه رسدیروز شود و به نتیتواند پمنی ییو ضد خدا یو الحاد یماد

همه نوع …. انتخاب شدن روزنامه داشنت و چند  ، ردنکان انتخاب کام ، شودیداده م یبه شام آزاد

 د.ینداشته باش یت مردم بد خواهیرثکه اکنیانات مرشوط به اکام

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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ردستان آن چنان کل ک: مشیرفسنجان یهاشماالسالمحجتبا  یاسالم یجمهور  یعنوان مصاحبه اختصاص

  .ستیشود بزرگ نیه وامنود مک

ن مصاحبه یدر ا یرفسنجان یبعمل آورد آقا یمصاحبها یرفسنجان یهاشمیخربنگار ما در اصفهان با آقا

الت که مشکن سئوال یپاسخ گفتند از جمله در پاسخ به ا گوناگون یهانهیدر زم یبه سئواالت مختلف

ن یالت موجود مساله ادارات است. و اکن مشیاز مهمرت یکیست: گفتند یعمده دولت در حال حارض چ

و  یانتظام یروهایشده اعم از نیار گرفته مکم گذشته بیه در رژکاست  یانسان یروهایشامل مجموعه ن

 ، رغم داشنت استعداد الزمیت خاص خود و علیروها بخاطر تربین نیا ی، هم آموزش یو تا حدود یادار 

ه و یط موجود تصفیو با توجه به رشا ، نقش مناسب در دوران انقالب را ندارند یاجرا یالزم برا یآمادگ

شان سپس در یالت است. اکاز مش یکیمناسب با رسعت انقالب  یادر کجاد یروها و این نیا یبازساز 

رده و کاد ی یجوان انقالب یروهایردن از تکچگونه استفاده  یعنی یگر یل دکاز مشل اول کرابطه مش

رو ین دو نینند. اما ارتباط دادن اک کمکه خالصانه حارضند به ما کم یار داریبس یروهاینون نکگفتند ما ا

ه شان سپس با اشاره بیاست. ا یه منونه آن جهاد سازندگک ، بوجود آوردند یادیالت زکما مش یبرا

شورهاست در کرث کر ایه دامنگکل کن مشیل دانسته و گفتند اکن مشین را مهمرتیا ی، اقتصاد یوابستگ

 ییمختلف مواد غذا یهاین همه وابستگیان قطع اکدرازمدت قابل حل است و در طول چند سال ام

شور ک یاسیالت سکشان در ادامه سخنان خود در مورد مشیل است. اکار مشیگرفته تا برق و هزاران بس

ن یاست. ا یلکهستند خود مش ی( اسالم یر از جمهور یغ یز یه خواستار چکت یاقل یکگفتند ) وجود 

م گذشته در یاز موارد مبارزه با رژ یت در بعضکانا رش یو اح کل تحر یبودنشان بدل کوچکرغم یگروه عل

را بوجود آوردند و از  اجانب یکنه دخالت و تحریاز موارد زم یار ین افراد در بسیصحنه وجود دارند ا

ش را از دست یباشند و منافع خویل عفو امام آزاد میه بدلکم گذشته یاز وابستگان رژ یگر گروهیطرف د

ند. و ما در یکمختلف م یهایرده و رشوع به سمپاشکازدواج نامرشوع  یکندبا گروه اول یبیرفته م

ها ین سمپاشیان بردتن ایخود را رصف از مد وقت یم بایه به ساخنت بپردازکنیا یموارد به جا یار یبس

 یگر یالت دکا مشید آیه نام بردهاک یالتکر از مشیه بغکن سئوال یدر پاسخ به ا یرفسنجان یم آقاینک
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م حل آنها تنها بصورت یه نام بردکالت کاز مش یار یبس ، د گفتندیش آیامن پین است براکنده ممیدر آ

ه کهن ماست یرد مساله وجود نفت در مکاد ید از آن یباه ک یگر یل دکن است اما مشکدرازمدت مم

رده و آنها ما را راحت نخواهند گذاشت. کز یطمع قدرتها را ت یخود عالوه بر قدرت دادن به ما دندانها

 ینظام یاسیالت سکانقالب و مسوول سپاه پاسداران در مورد مش یبعنوان عضو شورا یرفسنجان یآقا

 یانتظام یست و اگر قوایشود بزرگ نیه وامنود مکردستان آنچنانکل کمش  ،ردستان گفتکدر  یو اقتصاد

 یکردستان کشان گفتند در یحل خواهد شد. ا یل بزودینند مساکت عمل یو پاسداران با رسعت و قاطع

را  یعدها یبیرده و با عوام فرکط آنجا استفاده یاز رشا یم است ولکار یشان بسیه تعداد اصلک یگروه

ه شاهد آن کرا  یطیو رشق و غرب هم با آنها هم داستان شده و رشا کساوا یروهایو نب داده یفر

ه بفرمان امام به کروز نفت را  یکردستان بتواند پول کاگر  ینونکت یاند در وضعد بوجود آوردهیهست

 یار یر بسییتغ یو رفاه یاقتصاد یردستان از نقطه نظرهاکند. وضع کآنجا اختصاص داده شده جذب 

رات یین تغیخواهد داشت و اگر ا یار یاثرات بس یشاورز کمدارس و  ، بهداشت ، ن در راههایرد. اکاهد خو 

د با یشود. ما بایت گرفته میو مظلوم یعقب ماندگ ، ر فقریگروه مخالف نظ یشعارها یرد متامیانجام گ

رده و کت برقرار یامنهستند در آنجا  یافکقدرت  یه داراکسپاه پاسداران و ارتش  یروهایاستفاده از ن

دارند به عمران و ای فوق العاده ییارآکه ک یننده در جهاد سازندگکت کسپس با استفاده از جوانان رش 

 یطرحها یبعض یه جهاد سازندگکم ید بگویبا یجهاد سازندگ ییارآکم در مورد یآنجا بپرداز یآبادان

ار گرانقدر است. از نظر یما بس ین برایا دهد ویانجام م ییرا با شصت تا هفتاد درصد رصفه جو یعمران

شرت یت هر چه بکنه رش یانقالب زم یب شده در شورایتصو یجاد شوراهاید هرچه زودتر با ایما با یاسیس

ت یشان به آنها هویم و با برگرداند زبان و لباس ایرس سازیخودشان م یمردم منطقه را در امور داخل

شهر مهاباد  کو قاسملو و تر  ینین حسیدر مورد عزالد یفسنجانر  یهاشمیم آقایشان را باز گردانیردک

نند ک یات خود را رهرب یتا بتوانند عمل اندشدهو پنهان  اندشدهنها مرعوب یآنچه مسلم است ا»گفتند: 

 ، هاتینها واقعا مجرمند و عامل جنایم چون اینکیاگر دست ما به آنها برسد بالفاصله آنها را مجازات م

هم رفته یرو»گفتند: «س کانقالب در دولت و بالع یرد حضور شوراکدر مورد عمل یرفسنجان یهاشمیآقا
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 یشرت یش رفته است و دولت اعتامد بیارها بهرت از گذشته پکدو هفته گذشته  یکیجه خوب بوده و در ینت

 یحزب جمهور  یشنهادین پیمستضعف یدر مورد جبهه اسالم یرفسنجان یهاشمیآقا«. رده استکدا یپ

از قبل خرب  یسک ، ردندکن را طرح و ابالغ یمستضعف یه امام مساله حزب جهانک یگفتند: وقتیاسالم

 یکداده باشد و بعنوان  یعیه به دعوت امام جواب رسکنیا یهم برا یاسالم ینداشت. حزب جمهور 

لند به جبهه یاه میکسانک یند براکرا باز  یدانیم یکد یامام الزم د ینهاد در خدمت امام و در خط مش

ن جبهه یه اکن بود یشرت نظرشان ایح دادند بیه امام توضکلمه برسند. آنطور کلمه ووحدت کواحد و 

 .داشته باشند ینقش داخل یکه کنیش از ایباشد. ب یجبهه جهان یکن یمستضعف

 یار کبا هم یعرت یط وسیمح یکخواهند در یه مک یه گروههائکرد کاعالم  یاسالم یحزب جمهور »

هم تا من در تهران بودم  یعدها یخالص اسالم یدئولوژ ینند در خط امام و با اکار کگر ید یوههاگر 

ست و روابط گروهها یل شود و اساسنامهاش چکید تشین جبهه چگونه بایه اکنیردتد. اما اک یاعالم آمادگ

قرار  کرت دوجه مشیبا یزهائیچ یکد باشد یز بایچه چ یار کهم یشود و خطوط اصلیم میچه جور تنظ

د یها را بانیاست. ا یزهائیها چه چنینند اک یار کند. همیاین اصول موافقندبیه در اک یسانکرد مثال یبگ

نند با حزب یشان بشیهاندهیردند مناکشان را اعالم  یو آمادگ اندشدهشقدم یه پک ین گروههائیهم

ا یم شد در دنینها تنظیه اک ینند وقتکم یتنظ یاینند خط مشکم یتنظ یو اساسنامها یاسالم یجمهور 

م یریپذین جرگه مینند: ما آنها را در اکنند. تالش کن اصول حارضند مبارزه یه با اک یسانکنند کاعالم 

  .ندکم یه خودش تنظکهنوز اساسنامه آماده نشده و حزب هم نخواسته است  یول

ه کم ینکیمقدار صرب م یکم یگفت ، میسیدگاه اساسنامه بنویگران مبادا از دیل بشود بر دیمبادا تحم

 م بشود.یتنظ یگران اساسنامهایار دکمختلف جلب بشود با توجه اف ینقطه نظرها

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 زاده یس مجلس خربگان از عالمه احمد مفتییدعوت نامه ر

عالمه ن رشح خطاب به یبا یروز تلگرامیس مجلس خربگان دییر یمنتظر  ینعلیت الله حسیحرضت آ

  :ن رشح استیام به ایردند. منت پکزاده به سنندج مخابره  یاحمد مفت

 یبسمه تعال

  دهییزاده دامت تا یاحمد مفت یدانشمند محرتم جناب مستطاب آقا

ح نظرات خودتان یترش یه براکد ینامیدعوت م یمجلس خربگان از جنابعال 7ون شامره یمسکپس از سالم 

ت گرم یاست سالم و تح ید. ضمنا مستدعیرید است بپذید امیفرما شوف یترش یراجع به قانون اساس

-س مجلس خربگان یید.ریردستان ابالغ فرمائکمرا به عمده برادران و خواهران مسلامن و مجاهد 

 یمنتظر  ینعلیحس

 (19/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  ات عظامیردستان به آکون یتلگراف روحان

ت الله یرونوشت حرضت آ یعتمدار یاظم رشکد یس یالله العظم تیحرضت آ-م یبسم الله الرحمن الرح

مدظله. رونوشت  یمرعش ین نجفید شهاب الدیس یت الله العظمیرونوشت حرضت آ یگانیگلپایالعظم

  یاسالم یروزنامه جمهور 

 ها و گروههان امت به فرقهیرا متزلزل منود و با گذشنت سالها ا یان وحدت اسالمیبن ی، طاغوت ینظامها

امن و اسالم را یخت و دست برادر ایها خصومت برانگن فرقهیان ایم شده و بارها هامن نظامها میتقس

 یانقالب یتکه با حر کده یزمان آن رس یشکپس از قرنها خصومت و برادر  یراست ، الودیبا خون برادر ب

ر یبدل ساخت در زعزتش را بذلت م یه چند دستگک ید و امتیراه برگشنت از تفرقه به وحدت را بگشا
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نون کان برساند. ایمستضعفان را بگوش جهان یآزاد یابد و ندایعزت خود را با  یپرچم وحدت اسالم

 یات عظام همت عالیه آن آکب است. جا دارد یدر دست تصو یانقالب اسالم یس قانون اساسیش نویپ

بدست دشمنان اسالم داد  کحربه خطرنا ، ن دوره پس از انقالبیه در اکزده یخود را در اصالح اصل س

رون خواهد آمد یجاد خصومت از دست دشمنان اسالم بیز این اقدام دست آوید با ایترد یرند بیار گکبه 

ه کب خواهد داشت ینص یسکنده یاز هدر رفنت خون هزاران مسلامن در حال و آ یر یو در ثواب جلوگ

رسارس  یاته از طرف هزاران نفر از علامکر م و رحمه الله و بیکبردارد و السالم عل یر گامین مسیدر ا

 ی، ن عالئیحس ، سنندج ینیمدرس علوم د ی، ض الله مرادیف ی، ردستان امام جمعه سقز  عبدالله محمدک

سقز  ینیمدرس علوم د ی، میدر فهیح ، هنگیامام جمعه او ، در شهرستان سقز ینیمدرس علوم د

مدرس مسجد  یمیرکعبدالله  ، وانیر دیشنامز مسجد نصیپ یمین ابراهیاالدید ضیس ی، عبدالرحمن طاهر 

ه یش مناز قریمحمد رحمن پناه پ ، امام جمعه دارالسالم سنندج ید حسامیمحمد سع ، انکقباء در بو 

 ، ر محمد سنندجیامام جمعه پ یمحمد مسعود ، ن قشالق سقزیمحمد ام ، اریحاج عبدالله بهمن ، باغلوچه

شنامز یپ یمید محمد ابراهیس ی، مین ابراهیدباباحسیس ی، نیز امیدالعزعب ، مدرس مدرسه قران سنندج

 ی، میرکز یه رسوالله عزی. مدرس قریاسیمدرس مدرسه قرآن محمد معروف ال ، سنندج یگید قلعه بیرش

مسجد  ، وانیامام مسجد قتوندمر ین حسنیسقز حس کگرم یانکامام مسجد  یمید محمد طاهر ابراهیس

حاج  ، عبدالقادر فائض ، سقز کوچکامام مدرس مسجد  یمحمد امام ، مدرس گندالن ن آزاد و امامیام

امام  یمیرکف ی. محمد رشیب جمعه سنندج مسعود قادر مرز یر و خطیم دبیم ابراهید محمد فهیس

 ن سنندج.یمسجد ام

 (19/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 در سنندج یطالقان اللهآیتم یمجلس ترح

 یانجمنها یاز سو  یمجلس ختم یطالقامن اللهآیتدرگذشت مجاهد نستوه حرضت سنندج ـ به مناسبت 

 یشورا یسخنگو  یادبود فواد روحانین مجلس ین شهر برگزار شد. در ایمختلف سنندج در مسجد جامع ا

شمندان یگر از اندیت و چند تن دینده جامعه روحانیمنا ی، نینده امام خمیخواه منا یمعاض یآقا ، شهر

راد یخ این ابرمرد تاریز مبارزات ایو ن یطالقان اللهآیتدر رابطه با در گذشت نابهنگام  یطالبسنندج م

به آن دادند.  یوه خاصکش ، ن مجلس و خواندن رسودیت در اکردند. سپاه پاسداران انقالب با رش ک

 ، شهر سنندج یشورا ، زادهیعالمه احمد مفت ، ردستانکبا استاندار کیش یاز سو  یتیتسل یامهاین پیهمچن

شگاه رهرب یردستان به پکدر  ینیردستان و دفرت امام خمک 28ر کلش ، رازیاز ش یان اعزامکجامعه پزش

 انقالب به قم مخابره شد.

 (20/6/1358)اطالعات 

 

 در مراسم بزرگداشت ابوذر زمان یمذهبهای تیعلام و شخص

متام »ه قلب ک ، و نه فقط عامل تسننع یه نه فقط عامل تشکاست  ین معنیزاده بدیحضور عالمه مفت

 .داغدار است« امت اسالم

  .بود« دیشه»دگاه قرآن یاز د یطالقان زاده:یعالمه مفت

 یته امور صنفیمی، کاسالم یحزب جمهور ، انقالب یشورا یروز از سو یه ظهر دک یادبودیدر مراسم 

ل شد دهها هزار کیتش« یر قبلسپهساال » یمطهر  یدر مدرسه عال یز کته مر یمکمجلس خربگان و  ، امام

 ، دندیوبیکنه خود میه به رسو سیکدر حال یعزادار  یتهایردند و با براه انداخنت هکت کنفر از مردم رش 

  «رهرب و هم امامت ینیدرود بر روانت ـ سالم بر خم یـ طالقان یطالقان»دند:یشیکاد میفر
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ـ  ینک یمهدو  اللهآیتـ  یعالمه نور  اللهتآیدادستان انقالب ـ  یقم یآذر  اللهآیته کن مراسم یدر ا

زاده یت داشتند عالمه مفتکون رش یاز روحان یو جمع یو حجت االسالم ناطق نور  یخرسو شاه اللهآیت

به  یطالقان اللهآیتگفت: یمبسوط یزاده ضمن سخرنانیردند. مفتک یسخرنان یاشانک یامام اللهآیتو 

 ید بود.و به راستیشه، ت و رسارس مبارزهاشکات پر بر یاتش ـ حیح دگاه قرآن در طولیاعتبار قرآن و از د

   .باد کاو مبار  یجان اسالمیامن و هیشهادت برقد و اندام رسارس ا

آغاز شد. از  یمطهر  یمسجد عال یسابقه مردم به سو  یبعدازظهر با هجوم ب 5ن مراسم در ساعت یا

در  ، ه وارد مسجد شده بودندکل مردم یو سشد ید پخش میالم الله مجکاز  یاتیمسجد آ یبلندگوها

ز به یآن نصب شده و شاخهها گل ن یرو  یطالقان اللهآیتاز  یر یه تصوکرا  یپرچم عزادار  یکه یکحال

ن ینه زدن نسبت به ایرفتند و با سمی خته شده بود در دست داشتند دور صحن مسجد راهیپرچم آو

آلود  کلرزاننده و اش یادهایاحرتام منودند و با فر یه ناگهان رخت از جهان بربست اداکر یپ یکچر

ـ عزاست امروز»گفتند:یم ـ خم، عزا روز یان دیدر جر«.ن صاحب عزاست امروزکبتش ینیروز عزاست امروز

رده کاز صحن مسجد را اشغال  یقسمت بزرگ ، اهیهزار نفر از زنان مسلامن با چادر س 20ش از یب

عه درگذشت مبارز نستوه یبون قرار گرفت و ضایندگان پشت تریگواز  یکیقه یدق 15/5بودند.در ساعت 

  :ت گفتیخواهان جهان تسلیران و همه آزادیور ایرا به حارضان و ملت غ یطالقان اللهآیتحرضت 

هزار نفر  2ش از یه بکات ین هیاز ارتش وارد صحن مسجد شد. ا یاتین سخرنان هیان سخنان ایپس از پا

ه چند نفر از کن مردم انداختند یب یجان سوزشان چنان زلزلها یردند با شعارهایکعزادار آنرا همراه م

  .هوش شدندیشدت تاثر و اندوه حالشان بهم خورد و ب

 یبحث یبون قرار گرفت و طیردستان پشت ترکاهل تسنن  یزاده رهرب روحانیبعد عالمه مفت یلحطات

 یوان و نبات گفت: نظامیسه آن با حیاو ساخنت و سوخنت و مق یت و بعد انسانکمفصل درباره حر 

ت وجود دارد کنوع حر  یکت همراه است. در جامد کشه با حر یم همیشناسیه ما مک یتا آنجا یهست

ت کشود. حر یزاضافه میگر نیت دکحر  یکم ینیبیم ، م نباتیرسیاملرت مک یبه موجود یاما وقت ی، دوران
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 14ن یسپس گفت در ا یو … وخت و ساز ت سکر و حر یت مرگ مکت منوـ حر کهست اما حر  یدوران

نش یاران صادق و راستیه رهرب اسالم ودوستان و یکغمرب اسالم در حالیپس از رحلت پ یقرن چند سال

باز  ، ان و استعامرگران آزاد گرددیت از رش زورگویاده بشود و انسانین پیدر زم یه نظام اسالمکدند یوشک

تا  یامو  یام شاهنشاهیگرفت و مجموعاُ از ق یش پاکهرهه هامن نظام استعامرگر و بکنگذشت  یچند

 یروهایح از نیگر راه استفاده صحید یران و چه در جاهایعامل اسالم چه در ا یپهلو  یانقراض شاهنشاه

ه در کرده بود. چطور شد کخود است گم  یر معتدل استفاده از وجود دو بعدیه هامن مسکخود را 

دار شد و ین وسعت و عظمت پدیبا ا یتکن حر یقرن چن 14ران بعد از ین اسالم در ایگوشه از رسزم یک

د جواب سوال یم باینکدا ین سوال را پیم جواب اید. اگر بخواهین مرحله رسیدرخشان تا ا یروز ین پیبه ا

جواب سوال  ینشست وقت یومت اسالمکح یبجا یامو  یه شاهنشاهکه چطور شد کم ینیم ببیابیاول را ب

راجع  یزاده سپس بحثیز به سهولت بدست خواهد آمد.عالمه مفتیم جواب سوال دوم نیردکدا یاول را پ

د بحساب یرد تا شهیه بدست دشمن مبکست ید ان نیان گفت: شهیرد و در پاکد آغاز یبه شهادت و شه

نجات جامعه  یه شخص در تالش باشد براکنیبه رصف ا ، دان مبارزه بادشمنیا در میرد ید در بسرت مبیا

داست. مرحوم ین شخص شهیت ایردن دست دشمنان برشکوتاه کردن راه خدا و کروشن  یو برا یبرش 

را  یه هستکن  لحظه ید بود و تا آخریآتش  شهیدگاه قرآن در طول حیبه اعتبار قرآن  و از د یطالقان

 یه راستد بود و شهادتش را ادامه داد و بید شهیمسلامن رس یانسانها یواال  یوداع گفت: و به ان هست

 باد. کاو مبار  یجان اسالمیامن و هیشهادت برقد و اندام رسارس ا

 (22/6/1358هان کی)

 

  شورکنده امام در غرب یمصاحبه با منا

شور کدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحاج آقا ش االسالمحجتپارس:  یرمانشاه ـ خربگزار ک

خود را در مورد علل  یهاپارس نقطه نظر یبا خربگزار  یاختصاص یگفتگو  یکروز در یبامداد د 8ساعت 
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ه از سال کنیگفت:با توجه به ا« یرمانک یآقا»رد.کن علتها بازگو یرفع ا یردستان و راههاکر یحوادث اخ

ن منطقه یشور اقامت داشته ام وبهاوضاع و احوال مردم اکسال در منطقه غرب  6مدت  1348تا  1342

نجانب امر یبه ا ینیامام خم یت الله العظمیآ یاصل رهرب انقالب اسالم نیهم یامل دارم رو ک یآگاه

آن اقدام الزم بعمل  یهاازیقرار داده و نسبت به رفع ن یه اوضاع منطقه را مورد بررسکاند فرموده

ه موجب جلب کردستان ک ویژەشور بکر منطقه غرب یحوادث اخ یگفت: علت اصل« یرمانک یآقا»آورم.

در مورد فقر  یو فرهنگ یفقر معنو  ی، شود فقر مادیشدهاست در دو مورد خالصه مان یعموم جهان

ستند یقادر ن یه حتکهستند  یار یبس یهاها خانوادهدهکدر ده ویژەردستان بکه در کم ید بگویبا یماد

 یدنیآب آشام ، صد تا هزار نفر هستند یهاتیجمع یه داراک ییهادهکرث دهکنند. اکر یم خود را سکش

ه آب رودخانه و چشمه هم کنشده بل یشکه دهات آنها لوله کست ین نیر دسرتس ندارند مقصود اد

آنها مانند هزار سال قبل است. در مورد  یست زندگین یه خرب واثر کندارند. از برق و راه و مدرسه هم 

 ینید یغیت تبلیت فعالین منطقه بخصوص روحانیم متاسفانه در اید بگویبا یو فرهنگ یفقر معنو 

 ینیغات ضد دیتبل ینه برایدانند و بس و زمیم یجه مردم از اسالم فقط اسمینداشته و در نت یر یچشمگ

ت یش از هراز نفر جمعیب یهادهکم در دهید بگویبا یفرهنگ یهامبودکاماًل مساعد است در مورد ک

ن حد در فقر یه تا اکیسوادند و معلوم است مردمیدرصد مردم ب 98رث ا مدرسه هم وجود ندارد و کهم ا

  .«ازخود نشان نخواهنددادیچگونه استقامتیرده و هکربند زود سقوط یبرس م یو ماد یمعنو 

و دولت  یالزماست مقامرهرب »گفت:  یرمانک یست؟ آقایشنهادشامچید:پیپارس پرس یخربنگارخربگزار 

ن ملت به یردن فقر اک نکشه یر یمبذول دارند و هر چه زودتر برا یخاص ین مساله توجهیبه ا یاسالم

ر است و چنانچه کع و بیانات منطقه وسکام»گفت:  یرمانک االسالمحجت«.نندکن منطقه توجه یا

ن منطقه یه و اجرا شود این منطقه تهیا یع برایو صنا یو دامدار  یشاورز کو توسعه  یعمران یهابرنامه

در «.ندکشور را فراهم کگوشت  یلک و مرصف یشاورز کمواد  یازهایاز نای تواند سهم عمدهیشور مکاز 

پارس بود  یخربنگار خربگزار  یگر از پرسشهاید یکیه ک یانات آموزشکمورد فرهنگ مردم و گسرتش ام

ران را یاند و مردم اه امر فرمودهکچنان ینیم رهرب انقالب امام خمید بگویگفت با یرمانک االسالمحجت
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ران و آموزگان ید دبییاند امر فرمانجات داده یسقوط حتمشور را از خطر کاند و منطقه غرب ردهکج یبس

تازه انقالب  یلیو متعهد داوطلبانههر چه زودتر خود را به منطقه برسانند و از آغاز سال تحص یانقالب

 یند و روز یکار را مکن یدشمن ا ، ن مورد غفلت شودیرند اگر از این منطقه را بعهده بگیا یفرهنگ

ج یا به نظر شام با بسید:آیخربنگار ما پرس«. ماندمنی یما باق یو افسوس براه به جز حرست کرسد یم

ست امر امام به یباینهم»گفت: یرمانک یمنطقه بود؟ آقا یازهایهمه ن یتوان پاسخگو یم یفرهنگ

شربد یپ یهابرنامه یه مبوازات توسعه فرهنگکسنها صادر شود ینکمهندسان و ت، انکپزش، صن فنیمتخص

ن یم در همیگویمثال م یاجراشود برایو دامدار یشاورز کع یو توسعه صنا یودرمان یبهداشتـ  یعمران

م یتوانیانا ما میا احیها است یپرورش انواع ماه ین و گوارا و آماده برایریست با آب شیاچه ایوان دریمر

است  یها جار ا در درهرث که اک ییهامرت ارتفاع در منطقه اورامانات آب رودخانه 10تا  2 یهاجاد بندیبا ا

ردستان کم. ینکمشغول  یو باغدار  یشاورز کار کار را بیکبه سطح باالتر آورده و هزاران نفر از مردم ب

س ینجا تاسیدر ا یت ساز یربک ویژەو ب یع چوبیارخانجات صناکم یتوانیده از جنگل است ما میپوش

 .«مینک

 یروهایانات نکام، رد. خالصهکد ینجا تولیا امن را درین سیتوان بهرتیش شده میمنطقه آزما یوههاک

 یهاکمکع خوارو بار و یدر مورد توز یرمانک االسالمحجتند. یکجاب میراا یهگذار یفراوان و رسما یانسان

خوار »گفت:  ، ردستان فرستاده شدهاستکشور به منطقه اورامانات و استان که از نقاط مختلف کمردم 

ل یگان را تحویه دارند خوارو بار راک یرث مردم با طبع بلند و مساعاتکست حداین یوبار در منطقه مسالها

ن همه اجناس یست چنانچه ارزش این یافکشرت مرصف یچند روز ب ینند براکافت یرند و اگر هم دریگیمن

ر ین و سایقزو ی، ر ، ه من ناظر ارسال آن از رشتکش ین دو سه روز پیه همک کو خوار وبار و پوشا

ا حداقل به مرصف ید و یرسیها و قصبات مدهکده یو آباد یعمران یارهاکودم به مرصف شور بکنقاط 

رفته یشنهاد من متاسفانه پذین پیخواهد داشت. ا یر دامئیم تاثیبرسان ییجاد راه روستایا این آب و یتام

به قوت خود شنهادم یپ یردم ولکن ین امر دخالتیشود. در ایع میگان توزینشد و اجناس و خوار و بار برا
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 یارهاکبگذارند تا مبرصف  یار جهاد سازندگیخود را در اخت یهاکمکخواهم یران میاست و از مردم ا یباق

 «.برسد یوسازندگ یعمران

 (24/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ر شدندیردستان دستگکدر  یدر لباس عراق یلییافرسان ارسا

  ردستانکنده امام درباره اوضاع ید منایهشدار شد

افراد حزب  ینیافته است و عقب نشیان نیردستان به متام معنا پاکه غائله کن است یقت مطلب ایحق»

  .«است یردستان و وابستگان آنها موقتکرات کدمو 

ن مطالب در گفت و یرمانشاه ضمن اعالم اکدر  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحجت االسالم ش

ق رابا ینم و حقاکپرده صحبت  یمن دوست دارم ب:»ه کرد کد کیارمانشاه تکهان در کیبا خربنگار  ییگو

  .«ان بگذارمیدر م یار عمومکاف

وهها و کنون به که تاکرات کص دادهام افراد مسلح حزب دمو یه من تشخکآنطور »نده امام گفت:یمنا

همه جانبه  اطراف مرز پناه بردهاند منتظرند تا فصل زمستان فرابرسد و آنها حمله گسرتده و یروستاها

 .«نندکخود را رشوع 

  :ردکن گفتگو اضافه یدر ا یرمانکحجت االسالم 

ر کدولت و ملت در ف ، ن امروزیالزم است از هم ی، فرار  یراتهاکز دمو یاز جنگ و گر یر یجلوگ یبرا»

م راتها انجاکدرمقابل تهاجم دمو  یاقدامات موثر  ی، غرب ینرتل مرزهاکم و کمح یجاد سنگرهایباشند وباا

  .«دهند
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ن یبسنت ا ، ده منیبا عراق دارد و به عق کلومرت مرز مشرت کی 1360ران حدود یا»رد:کد کینده امام تایمنا

ه کن بدان جهت است یاست و ا یلکار مشیار بسکا معمول است یه در دنک یلکنرتل ان به شکمرزها و 

ل شده و بسنت مرز کیوه تشانب یده و جنگلهایشک کرسبه فل یوههاکقسمت اعظم مرزها با عراق از 

  .«مینکنرتل ک یخود را تا حدود یم مرزهایتوانیشد. اما ما مکسال طول ب 10د یشای، واقع یبه معنا

 مرزبانان یخستگ

 یبه نگهبان ینون در نوار مرز که اکما  یمرزبان یروهاین»رمانشاه گفت:  کنده رهرب انقالب در منطقه یمنا

 یه ژاندارمر یه به اتفاق استاندار و فرمانده ناحکو روز گذشته ) شنبه (  اندشدهج خسته یمشغولند به تدر

شبانه  15ما گفتند:  یاز مرزبانها برا یم عدهاید به منطقه نوسودو پاوه رفته بودیبازد یرمانشاه براک

 .میباش کمکد ساعتها منتظر یخود با یهاین آب و حمل زخمیتام یم و برایروز است در سنگر هست

از  یبعض یگفت:به عنوان مثال وقت یر خود از نوار مرز یدار اخیدر رابطه با د یرمانکالم حجت االس

 8تا 7د حداقل یشوند بایم یرند و زخمیگمی مورد اصابت گلوله قرار، توسط افراد دشمن، مرزبانان

  .«فراهم شود یز درمانکانتقال آنها به مرا یبرا یلهاین مبانند تا وسیزم یرو  ، ساعت

ه غائله کنم یکران اخطار میبه متام ملت ا یو مل یفه رشعیوظ یکبه عنوان »رد:کد کیده امام تانیمنا

ه کد به هر نحو یاست با یلباس و مقام ، س در هر پستکنند و هر کن یتلق ، افتهیان یردستان را پاک

  .«ندک کمک یشورمان از نظر نظامکن منطقه از یتواند در حفظ ایم

 ت؟ره الزم اسکا مذایآ

ره با افراد مسلح کرمانشاهان در مورد انجام مذاکدر منطقه  ینینده امام خمیمنا یرمانکحجت االسالم 

ان یو پا یر یرفع درگ یبرا یلامسیق دپیره و انجام گفت و گو از طرکمعموال مذا»رات گفت:کحزب دمو 

را در حال حارض یهاجم زگروه م یکدولت و  یکن ینه ب ، ردیگین دولتها صورت میب ، ن غائلهیدادن به ا
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ها و کیساوا ، ستهایمونکه از کنده و مهاجم کپرا یتیم و تنها جمعینیکمقابله من یدولت رسم یکما با 

 .«ل شده است در مقابل ما قرار داردکیتش ین فرار یمجروح

ا ام، ندیکم یکت طرف مقابل ما را دولت عراق تحریم جمعیقا بگویتوانم دقیمن من»نده امام گفت:یمنا

ر یدستگ یه در لباس عراقک یلییار است و افرسان ارساکا در یکل و آمرییارسا ی، نان دارم دست شورو یاطم

 .«ن نظر استیننده اکد ییشدند تا

ن منطقه یه دولت در اکن است یا، لکن مشیگانه راه رفع ای»ان گفت:یدر پا یرمانکحجت االسالم 

 «.ندکوب کن و ارشار را رس مهاجام، ن و هوایند و از راه زمکقاطعانه عمل 

 (26/6/1358هانکی)

 

  شورکدر غرب  ینینده امام خمیگفتگو با منا

شنبه در یکروز  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحاج ش االسالمحجتپارس: یرمانشاه ـ خربگزار ک

در منطقه ون یضد انقالب یتهایپارس پس از اشاره به فعال یبا خربنگار خربگزار  یاختصاص یگفتگو  یک

در اورامانات  یعمران یهاش برد برنامهین منطقه گفت: از نظر پیدر ا یاورامانات در مورد جهاد سازندگ

جهاد  یروهایت داشت. لذا الزم است نیگر فعالیش ازدو ماه دیتوان پیمحل من یمیط اقلیبا توجه به رشا

دن فصل ی. تا بتوان تا قبل از رسل شوندین منطقه گسیرس بایگرم یهاطیهر چه زودتر از مح یسازندگ

شهروند  یکنجا یپارس درا یرد. بگزارش خربنگار خربگزار کن منطقه را حل یالت اکاز مش یرسما قسمت

ار یت بسیبنظر من دو مساله حائز اهم»ه در جلسه گفت و شنود حضور داشت گفت: ک یرمانشاهک

رث که اک یادارا یدر سطح سازمانها یژەواز وجود همه داوطلبان ب یه در جهاد سازندگکنیا یکیاست  

ار آنها گذارده شود. و پس از یدر اخت یو اجرائ یانات مالکن منظور امیا یار ندارند استفاده شود و براک

بعمل  یر یارها جلوگکز کو متر  یاغذ باز کمربوطه مطالعه شود. تا از  یهانهیست هزیهالبرنامه یاجرا
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 یشاورزان منطقه است عدهاکوضع  ، د به آن توجه شودیه باک یگر ین شهروند افزود مساله دیا«. دیآ

ه به منطقه خود بازگشتهاند ک کنیرده بودند اکم گذشته به شهرها مهاجرت یه در رژکشاورزان کاز 

ه ک کنیراتها قرار گرفته و اکغات دمو یر تبلیشاورزان تحت تاثکن یشان غصب شده است و ایاراض

نند. و پس از مجازات یکراتها مکبا دمو  یار کآنهارا متهم به هم یقبل یئودالهاف اندشدهراتها رانده کدمو 

ن ین عده با توجه به عفو امام تضمیه دولت به اکنم کیشنهاد می. لذا پاندشدهوچ مجدد آنها کموجب 

ادامه  یشاورز کار کعصب شده است به  کنیه اکخود  یال آسوده در اراضیدهد و آنها بتوانند با خ

 دهند.

 (27/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ب شدیشور تصوک یاصل مربوط به مذهب رسم

ن یداشت در ا یجلسه علن یت الله منتظر یاست آیبه ر یقانون اساس یشنبه مجلس بررسیکعرص روز 

ب قرار گرفت. به گزارش خربنگار یو تصو یشور مورد بررسک ینشست اصل مربوط به مذهب رسم

  .ب شدیممتنع تصو یرا 3مخالف و  یرا 2موافق یرا 52ن اصل با یما ا یپارملان

ازده یازده به قانون اضافه شد و اصل یبعنوان اصل  یه ازساعت شانزده آغاز شد اصلکن جلسه یدر ا

  .دیب رسیبه تصو یز پس از بررسیبعنوان اصل دوازده ن یقبل

 یراتکردند و تذ کحبت ندگان بعنوان موافق و مخالف صین دو اصل چند تن از منایا یهنگام بررس

واحده  هم امکمه "ان هذه امتیرکه یم آکب شد آمده است: بحیشنبه تصویکه روز کازده یدادنددر اصل 

است یران مؤظف است سیا یاسالم یامت هستندودولت جمهور  یکم فاعبدون " مسلامنان کو انا رب

 یاسیر بعمل آورد تا وحدت سیگیوشش پکقرار دهد و  یه ائتالف و اتحاد ملل اسالمیخود را بر پا یلک

  .جهان اسالم را تحقق بخشد یو فرهنگ یـ اقتصاد
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  .ب شدیده و تصویگنجانده گرد یازده در قانون اساسیه قبالً بصورت اصل ک 12پس از آن اصل 

ر یاالبدغ ین اصل الیاست و ا یعرش  یاثن یران اسالم و مذهب جعفر یا ین رسمین اصل دیمبوجب ا

امل کاحرتام  یدارا یحنبل کی، مالی، شافع،  یاعم از حنف یگر اسالمیو مذاهب د ر استییقابل تغ

م و یخودطبق فقه خودشان آزادند و در تعل ین مذاهب در انجام مراسم مذهبیروان ایباشند و پیم

ت دارند و یمربوط به آن رسم یت و دعاو یو ارث و وص ، طالق ، ه ازدواجیو احوال شخص ینیت دیترب

در محدود  یت داشته باشند مقررات محلیرثکن مذاهب ایاز ا یکروان هر یه پک یطقهادر هر من

 .ر مذاهبیروان سایارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود با حفظ حقوق پیاخت

ندگان درباره یون قرار گرفت و به سئواالت منایپشت ترب« پرورش» یابتدا آقا 12پس ازطرح منت اصل 

لمه  "حق"  و کدرباره  یزدی یحائر  یرد. سپس آقاکن مورد ارائه یدر ا یحاتیتوض ن اصل پاسخ داد ویا

  .لمه  "حق"در منت آن حفظ شودکه کرد کشنهاد یرد و پکان یب یاصل مطالب یافزودن آن بر محتوا

ن یمتام مستضعف یستیما با»رد و گفت: کان یب یدرباره اصل مذهب مطالب« زیعبدالعز یمولو »آنگاه 

د دست استعامرگران رااز یائیم. بیبنه ینار کساله را ب 1400الت کم مشیم. بگذاریریدر آغوش بگ ا رایدن

ر شود. از علامء اعالم یتعب یرده به انحصار طلبکنا یه خداکرفتار شود  یطور  یستیم. نباینکوتاه کران یا

را ثابت  ید برادر یائیببرادر هستند.  یعه و سنیه شکد داشته باشند کین موضوع تایه بر اکتقاضا دارم 

د. تا ید. نرتسینها قائل نشوین ایب ید و تفاوتیم مذهب ما را مثل مذهب خود بدانیخواهید. ما مینک

به مساله  یست. چرا وقتیترس ن یچ جایم هیداریم و در راه او قدم برمیه ما را راه خدا باز نگشتهایکزمان

خواهم تعصب بخرج ی؟ لذا از دوستان و برادرانم مشود یاطها آغاز مید. دقت و احتیرسیمذاهب اربعه م

  .ندهند

ه در جلسات کردند کرا مطرح  یمطالب« زیعبدالعز یمولو »گفت: برادر ما  یسخنان یط« ارمکم»آنگاه 

ه دعوت کقرار گرفت  ین و مذهب بعد از اصلیونها هم مطرح شد. خوشبختانه اصل دیسیمک کمشرت 

   با وحدت خود بتوانند یاسالم یشورهاکم یدواریما ام»افزود:  یرد. و یکم یبه اخوت ووحدت اسالم
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 یومت واحد جهانکجاد حیرشق وغرب بوجود آورند. هدف ا یرا در برابر ابرقدرتها یقدرت سوم جهان

آنگاه اظهار  یه همه برآن اتفاق نظر دارند و کدهد یه نشان مکب شد یاست. اصل قبل نچنان تصو

ن مستفاد یچن ی، اسالم یشود جمهور یگفته م یت است وقتیاقعو  یکر مذهب کفلسفه ذ »داشت: 

دارند  یادیات زکم فروع پنچگانه مشرت یدانیت خواهد بود. وبعالوه مکه اسالم اساس نظام مملکشود یم

ش آ مد یپ یلین مسایح اگر در طرح قوانین توضیوجود دارد. با ا ییاختالف نظرها یل فقهیدر مسا یول

ارم در کم ، «ن مورد ا ستثناستیا»ز گفت: یعبدالعز یس شورا چه باشد؟ مولو دولت و مجل یالگو برا

 یبرا یار یموارداستثنا دولت مع یم برایخواهیما م یست ولین یندمسالهاکه مشرت کآنجا »پاسخ گفت: 

مورد اختالف  یک یتا به حال حت»ارم افزود: کش خواهد آمد؟ میپ ینده چه وضعیص داشته باشد. آیتشخ

داشته  یگذشته اعرتاض یعه در قانون اساسیت شیر رسمکه به ذ کده نشده است ید یوسن عهین شیب

به  یپاسخ یم ولیردهاکشان مطرح ین سئوال را همواره با ایباشند و آن موضوع باعث دعوا شود. ما ا

ار یب پنج معیآنگاه پس از تصو ، نندکدا یت پیه اگر پنج مذهب رسمکن بود یآن داده نشده و آن ا

ون قرار گرفت و یپشت ترب یبانیرت شکخواهد شد آنگاه د  یو باعث هرج و مرج قانون« م داشتیاهخو 

د است و وجود آن یر زاکن تذ یه اکن باشد گفت: یمروج د یستیس جمهور باییه رکن مطلب یدر باره ا

بود. اگر ر خواهد یتغیاالبد ال  ین اصل الیه اکرد. بعالوه نوشته شده است کرا حل نخواهد  یمسالها

ن یمروج ا یستیعه را پابرجا خواهند داشت. آن پدر و پرس هم بایمردم حق طلب ش ، عه زنده استیش

ست. آنگاه ین جا نین مساله در ایا ین جایداشتند بنابرا ینیه چه دکم یدیدر عمل د ین بودند ولید

ن یعمل نشد و اساساً ا ن اصلیاگر در زمان ان پدر و پرس به ا»گفت:  یمطالب یط« یزدی یحائر » یآقا

آنگاه گفتگو در «. ستین یمنطق یاستدالل ، حذف شود یستیعمل نشود با یه اگر به اصلکاستدالل 

د یبگذار»ت گفت: یبا عصبان یحائر  یس مجلس زنگ را به صدا درآورد. آقاییمجلس اوج گرفت و ر

س جمهور در ییمساله ر»اشت: اظهارد« نژاد یهاشم»ی؟ آنگاه آقا«دیزنیم چرا زنگ میحرفامن را بزن

اج به یز مبهم است و احتین ، «ت داردیم رشع رسمکمربوط به حا یدعاو »ن جا طرح شود و جمله یا

ه اگر نام کآنگاه اظهار داشت  یابهام نداشته باشد و  یستیبا یه قانون اساسیکح دارد. در صورتیتوض
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ر مسلامن هم اجازه دارند نامربدن از یغ یاهتین اقلیبنابرا ، است یانحصار طلب یبردن مذهب به معنا

نبوده است مگر  ین مساله باعث اختالفیا ، افزود: در گذشته ینند. و ک یتلق یاسالم را انحصار طلب

رات شد و مورد کت مذایفاکشنهاد یآنگاه پ»است  یگر ین مساله دیه اکند ! کجاد یها اه بخواهد بعدکنیا

ت یرثکن اصل هم این منوال است و در ایاگر وضع بد»زگفت:یلعزعبدا یب قرار گرفت آنگاه مولو یتصو

 ید. به جایینفرما یم لطفک»گفت:  یت الله منتظر یآ« میبهرت است ما از مجلس خارج شو ، باشد کمال 

لمه حذف کن یگرفته شد و ا یلمه "حقه"راکا افزودن ید. آنگاه در مورد حذف ینکارائه  یار راه حلکنیا

ز یعبدالعز یارم برخاست و مولو کرد. مک کمجلس را بعنوان اعرتاض تر  یزدی یحائر  یجه آقایشد و در نت

ن یبا وجودا یعه هستند ولین مجلس شیت موجود در ایرثکد ایدان یم»را مخاطب قرار داد و گفت: 

ز برخاست یعبدالعز یردند. مولو کلمه حقه رصف نظر کاز نوشنت  ، جاد شودیت تفاهم ایه نهاکآن یبرا

ت شوراها در امور یصالح»ارم گفت: کند. در مورد مساله شوراها مکخدا شام را حفظ ، میرک:متشو گفت

 یر یمگیدر محدوه خود آنها تصم یستیه باکد ییایش میپ یاست و موارد یو عمران یبهداشت ی، فرهنگ

 یرد وقتن مو یدرا»گفت:  یرت بهشتکد «. منطقه باز شد یه دست افراد و اهالکآن است  ین برایشود و ا

ارات افراد یدر باره آن در حدود اخت یر یمگیه تصمکاست  یمنظور مقررات یشود مقرارات محلیگفته م

نطور یدهند و ایش میرا افزا یارات محلیشوراها حدود اخت»صدر:  یه بحث ندارد. بنکن یمنطقه است ا

الزم است و به نفع آنهاست  نیبنابرا«. رد و در مورد آنها اجرا شودیم بگیآنها تصم یز براکه مر کست ین

منت  یهالمهک یها و حتجمله ، ه قسمت به قسمتکد شود. آنگاه پس از آنکیتا ین موضوعیه رس چنک

ن یخته شده به گلدان چنیجهآرا ریشد در نت یر یگیرا یمخف یمتام اصل با را ، گذاشته شد یاصل به را

ب مجلس یت مذهب موردتصویاصل رسم ن صورتیممتنع. بد یرا 3مخالف  یرا 3موافق  یرا 52بود 

ق جلسه یچند دق یبرا یت الله منتظر یت جلسه را بعهده گرفت و آیریمد یرت بهشتکقرار گرفت آنگاه د 

قرائت شد. منت  یحیو مس یزردشت-یمیلک یمذهب یهاتین موقع اصل مربوط و اقلیرد و در اک کرا تر 

 یرسم یتهایتنها اقل یحیو مس یمیلک ی، ردشتان ز یرانی: ا13ن رشح است: اصل یبه ا یشنهادیاصل پ

امت یه و تعلیخود آزادند و در احوال شخص ینیدر انجام مراسم د یشوند طبق مقررات اسالمیشناخته م
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ت یلمه اقلکه کشنهاد شد یپ یمذهب یتهایاقل ین مورد از سو ینند. در اکن خود عمل یبر طبق آئ ینید

 یاز سو  یشنهادیند. آنگاه اصل پیشور"به حساب آک ینید یار برده نشود و در عوض  "جوامع رسمکب

معبد  یـ بطور رسم 1رد. یگیت چند جنبه را در بر میمساله رسم»گفت:  یرت بهشتکتها قرائت شد. د یاقل

نده یمنا یکش از یتوانند بیهزار نفر باشند م 150ش از یه بک ین در صورتیـ رصفنظر از ا 2داشته باشند 

 یجلسه برا یرت بهشتکشنهاد د یبحث ادامه داشت و به پ ین اصل مدتیشند. درباره ادر مجلس داشته با

 صبح سه شنبه )امروز( خواهد بود. یبعد یول شد. جلسه علنکن مورد به بعد مو یشرت در ایب یبررس

 (27/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

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

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

شور و کر یوز« انیهاشم صباغ» ش همراه بایچمران دو روز پ یرت مصطفکردستان رفت. د کمهاجامن به 

ر معاون وزارت و دفاع در قم به حضو  ایخامنهمسئوالن ارتش و سپاه پاسداران انقالب و حجت االسالم 

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

شور کش از غرب یماه پ یک ، چمران یرت مصطفکشود د یم یادآور یبعمل آورد.   یگفتگو و تبادل نظرهائ

د از مردم درخواست ایز 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

درباره علت  یچمران در گفتگوئ یرت مصطفکگردد.  د  یانقالب یروهایع نیرشفت رسیرزمندگان و پ

ه همه شهرها و مواضع مهم ه ما در ماه گذشتکن است یقت ایحق»ردستان گفت: کبازگشت 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 یات نظامیم آنگاه ارتش در پادگانها مستقر شدو عملیردک یمتالش

خود در  یارتش در داخل پادگانها ، سوممحول شد و طبق ر  یرات به ژاندارمر کافراد حزب منحله دم
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ماه  ینظام یروز یبا مردم شهرها نداشت.  ضمناً پس از پ یر یچ نوع درگیخارج شهرها مستقر شد و ه

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

ان از کاالم یبرقرار شود و حت یعاد یه زودتر زندگند تا هرچکن 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 کبه ارتش دستور داده شد »ر دفاع افزود: یچمران وز یرت مصطفکد «.  دهد

را دولت قدرت یرد زیحل مسئله در نظر بگ یبرا یاسیروش س ، باصطالحند و ک 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

شرت به آشوب یهرچه ب یب خوردگان برایشدت عمل به خرج دهد.  اما متاسفانه توطئه گران و فر

 یدل خوش یو جهاد سازندگ یعمران یارهاکنبودند و از  یاسیه راه حل سب یراض ، دن منطقهیشک

نند و لذا دست به ترور و ک یارتش را با آشوب و هرج و مرج خنث یهایروزیه پکخواستند ینداشتند و م

ردند و نظم و آرامش منطقه را به هم کنجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله یگناهان زدند و ا یشتار بک

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

قدرت منطقه ترین یراتها قو کدمو  ، قبل از ماه گذشته»از سخنان خود گفت:  یگر یچمران در قسمت د

 ، نیسنگ یها و توپهاکن و تانیبا اسلحه سنگ یر سلطه داشتند و حتیردستان را زک یبودند و همه شهرها

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

ه ترور و کهستند  یزانیپارت یهان مرحله جنگیشد و فعالً در اول یمتالش یلکآنها به طور  یروهاین

د گذشته هر گاه ارتش هامنن»ان گفت: یچمران در پا یرت مصطفکد «. آن است یهایژگیز از ویحمله و گر

م یه ما معتقدکاست  ین درحالیند و البته اک یآنها را متالش یروهایقادر است ن ، ردیم بعمل بگیتصم

 «.ردکرا فراموش  یو عمران یاسید راه حل سینبا

 (31/6/1358هانکی)

 



 
192 

 ردستانکبه مردم مسلامن  یراز یش یت الله ربانیام آیپ

 یبسمه تعال

ر کها و گفتگوها متذ ردستان در خطابهکدار از یام دیبارها در ا ، ردستانکامن برادران و خواهران مسل

 یف دادن نفوذ استعامر کر با از ینظ یب یه در انقالب اسالمک ییگانگان و آنهایه بکت گشتم ین واقعیا

له ضد انقالب و عامل یه بوسکنند درصددند یکخود را حس م یدئولوژ یو مرگ ا ی، ان اقتصادیو قطع رش

 یهاتیاز فعال ، ه هم دولت با مشغول شدن بدانکدر منطقه بوجود آورند  یوضع ، گانه مزدوریب

بصورت ضد انقالب  ، رد مسلامنکت تشنه آن است باز ماند و هم برادران که مملک یتیدر موقع یاسالم

 ، ردمکه برادران کدر انتظار بودم  ، امیه طلب جلوه گر شوند.  من در آن ایگانه پرست و تجزیب ، ماجراجو

به  که متحر کرات را کارگردانان حزب منحله دمو ک یو ضد مذهب یضد اسالم یهاتیقاطعانه جلو فعال

بحران را  ، تکآنها در ممل یات ضد انقالبیرند و نگذارند عملیبود بگیسم چپ و راست میالیت امپرکحر 

ش ید پیآنچه نبا ی، ز کومت مر کح یرد و ضعف و سستکبرادران  یظاهر سازد.  متاسفانه با سهل انگار 

ت را در ارسع یآرامش و امن ، د تا نظمیده یار یو پاسداران انقالب را  یآمد و مردم از برادران ارتش ، دیآ

گردد. الزم  یعمل ، ازمند بدان استیه منطقه نک یعیوقت در رسارس منطقه برقرار سازند و اصالحات وس

ها را در خارج از شهر برقرار پاسگاه یز خود را در شهر و ژاندارمر کمرا ی، د تا شهربانینک کمکاست شام 

 یادیمرزها را محفوظ و در امان نگهدارد و منطقه را از وجود ارشار و توطئه گرها و ا ، رکند و لشک

 یگروهها ، جاد نظمیدن در ایه بخاطر رسعت بخشکفه عموم مردم است ید.  وظیمنا کگانه پایمرموز ب

اگاهند. من یه از آنها رساغ دارند بک یدهند و مقامات را از اسلحه و مهامت یار ی ینتظاما ایو  ینظام

رات افتاده بودند و در حال حارض کا اشتباه بدامن حزب منحله دمو یه در اثر غفلت و ک یسانکبهمه 

خانواده  ا آغوشیا مبنازل و ینند و ک یه خود را به مقامات صالح معرفک ، میدهمی رکهستند تذ  یمتوار 

ب درامانند و یاز تعق ، مدظله ینیامام خم ، ه طبق دستور رهرب انقالبکخود برگردند و مطمنئ باشند 

ه ک یه نسبت بافرادکنم یکه میز توصیمورد عفو و اغامض قرار خواهند گرفت.  من به مقامات صالح ن
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امل عطوفت کبا  ، گردندیبر ما برس منزل خود ینند و یکو به آنها مراجعه م اندشدهباشتباه خود واقف 

نند و مردم کرا در منطقه رشوع  یسازندگ ، شرتیند هرچه زودتر و بیوشش مناکنند و کرفتار  یو مهربان

 را از خداوند خواهان است. یقات همگینجات دهند. در خامته توف یالت زندگکرا از فقر و مش

 (3/7/1358هانکی)

 

  :ونیاناز روح یکیر و ینده نخستوزیمنا یاز سو 

  0شهر شدند یشورا یندگیمنا یداهایاندک یمردم مهاباد دعوت به معرف

 یندیکم شاریرکو مال  یر ینده نخستوزیالم مناکبا یز یروز از سو یه دین اطالعیهان: اکیخربنگار  –ه یاروم

 :افتیون مهاباد انتشار یاز روحان یکی

 میبسم الله الرحمن الرح

  ش مهابادکو مردم زحمتردستان کدرود بر خلق مسلامن   

شهرستان مهاباد به دنبال حوادث و  یانقالب اسالم ید شورایه اطالعداریکهامنطور -فیهموطنان رش

د در سطح شهر و بسته یشد یهایراندازیه منجر به تکر ید. حوادث چند روز اخیر منحل گردیانات اخیجر

ه هر چه کد ینامیجاب میا یالت شهر کمش و یتیل امنیده است و بعالوه مسایو بازار گرد هامغازهشدن 

  ل گرددکیموقت شهر تش یزودتر شورا

 ، انیندگان روحانیش از شصت تن از منایت بکدر مسجد جامع با رش  21/6/58ه مورخ کای در جلسه

 یر ینده نخستوزیفرماندار و شهردار و منا ، ن شهریمعتمد ، ارمندانک ، اصناف ، انیبازار ، انیفرهنگ

  دیدل گر کیتش
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ش یمردم پ یه براک یالتکدرباره اوضاع و احوال نا آرام و نابسامان شهر و مش یرات طوالنکپس از مذا

م یرکله مال یل شورا بوسکیه مقدمات تشکدو مقرر شد یشهر مجددا مطرح گرد یشنهاد شورایآمده پ

 ، انیبازار ، نافاص ، ونیه روحانیلکله از ین وسیفراهم گردد. بد یر ینده نخستوزیو منا یندیکشار

شهرستان  یخود را به فرماندار  یندگان انتخابیه هر چه زودتر مناکم یینامیارمندان دعوت مکان و یفرهنگ

 م.یل دهکیم درارسع وقت تشیرا بتوان یموقت انقالب اسالم ید تا شورایمنا یمهاباد معرف

 (3/7/1358هانکی)

 

 .ان نهادندینده امام در میالت خودرا با مناکمش، مردم مهاباد

روز با یالت شهر و مردم مهاباد بعدازظهر دکل و مشیمسا ین جلسه بررسیپارس: دوم یمهاباد ـ خربگزار 

جان یشور و استاندار آذرباکدر منطقه غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یحس االسالمحجتحضور 

 یاهداف انقالب اسالم یرمانک االسالمحجتن جلسه یبرگزار شد. در ا یشرت یت بیمیبا تفاهم و صم یغرب

برادران  ینون براکرا برشمرد و گفت من تا یرشو اسالمیجامعه پ یکن انقالب را در ساخنت یو مثرات ا

رساند اتحاد است استاندار یم یروز یشرتفت و پیه ما را به پکرده و آنچه کرا تصور ن یانتین خیرتکوچکرد ک

م و از اشتباهات ینار بگذارکخود را  یسوابق ذهن یستیه باکته کن نید براکیز با تاین یجان غربیآذربا

ه کرد ک یدوار یم ابراز امیتب اسالم داشته باشکو م یاسالم یه بر جمهور کیم و تینکاد یمرت کگذشته 

الت کرفع مش یبرا یل شود و راهحل مناسبکیشرت تشیست در شهرستان مهاباد بیت نیجلسات حسنن

مهاباد انتظارات خود را از  ینندگان از اهالکت کسه چند نفر از رش ن جلید در همیمنطقه به وجود آ

 یکنده نزدیدر آ یرضبت یهابرنامه یخود بر شمردند و خواستار اجرا یهادولت در جهت تحقق خواسته

 یر یگیپ ین خود برایاز ب ینده مردمیمنا یمهاباد تعداد یه اهالکن جلسه مقرر شد یان ایشدند. در پا

 ابد.یالت منطقه ادامه کرفع مش یت براینند. تا جلسات حسننکردم منطقه انتخاب م یهاخواسته

 (10/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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  0ران خواهانش استیه ملت اکخواهند می را یز یردستان هامن چکشور:مردم کنده امام در غرب یمنا

 یسفرها یشور در پک در غرب ینینده امام خمی" منایرمانکن یخ حسی"حجت االسالم حاج ش –رمانشاه ک

ش یخو ینقطه نظرهای، جان غربیردستان و آذرباک ، المیا، رمانشاهانک یاستانها یبه شهرستانها یطوالن

ن سامان بعمل آورده یش مردم ایه از نظر رفاه و اساک یزاقداماتیشور ونک یرا در مورد وضع مناطق غرب

  ردکاست بازگو 

د مساله آشوبگران یه باکن است یمن مسلم شد ا ین سفر برایه در اکگفت: آنچه  یرمانکحجت االسالم 

رد کچون عموماً مردم  ، ران جدا دانستین ایردنشکن یردستان در رسزمکراتها را از مساله مردم کو دم

د ر  یه طلبیر تجزکف یحت ، ز هستندیران عزیو عالقمند به ا یاسالم یمسلامن و طرفدار دولت جمهور 

ن قسمت استفاده نامرشوع یا یو مذهب یاز موضع منطقه یر یثکعده  ید ولنیکخاطر آنها خطور من

 :ردکن جهات جستجو یه بارها گفتهام در اکتوان چنان یه علل آنرا مکرده و رسو صدا براه انداختند ک

 ی، اختالفات مذهب ، م سابقینامرشوع رژ یفشارها ی، فقر ماد ، رث علتهاستکشه ایه رک یفقر فرهنگ

  0منطقه و باز بودن مرزبودن  یمرز 

ه گفتهام گرچه از سابق به کافزود: انچه ، ردکمی ه با خربنگار پارس گفت و گوک یرمانکحجت االسالم 

ردستان و متاس با مردمش مخصوصاً مهاباد کحساس  یه از قسمتهاکن سفر یدر ا یامن داشتهام ولیآن ا

با مردم مهاباد  یه در جلسات عمومک ییردهاه داشتم راسخرت شدم. در برخو ک یدهایرم شد بر عقیدستگ

 یز یمردم چ یرث خواستههاکبود. ا یه طلبیره نبود  مساله تجزکه مورد مذاکگر داشتم آنچه یو نقاط د

ه دولت دست کله شوراها یار مردم به مردم است بوسک یخواهند و آن واگذار یران میه متام مردم اکاست 

از را خواهد داد. ین امتیه شهرستانها اکران بلیا یبه متام استانها یکدنده نز ین اقدام زده است ودر آیبه ا

به ملتش عطاء  ین آزادین چنیران ایه دولت اکآمد یردند چون باورشان منکردستان عجله کت مردم ینهآ

 ییتهایآنها محروم یده برادران اهل تسنن برایم سابق به عقیه رژکبود  یمذهب یگر آزادیند. جهت دک

ه کبه متام برادران اهل تسنن از هر مذهب  یاسالم یجمهور  یطبق قانون اساس یرده بود ولکجاد یا
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 ی، عه مذهب از ان برخوردار است. اما مبارزه با فقر مادیه هر فر د شکعطاء شد  یباشند هامن آزاد

س ه اثرات آن محسو کنیه اکن منطقه مبذول داشته ینسبت مبردم ا یتوجه خاص یاسالم یدولت جمهور 

 .ردندکدا یپ یعالقه فراوان یاسالم یرث مردم مستضعف به جمهور کاست چنانچه ا

اج به گذشت زمان و اقدامات یه احتکنیبا  وجود ا یگفت:در مورد فقر فرهنگ یرمانکحجت االسالم 

ه مدرسه کرث قصبات و دهات کد با متام قوا وارد عمل شود و در این حال دولت بایدارد در ع یاساس

نش یو ب یقطع بشود ومردم با آگاه یشه فقر فرهنگیسته و دلسوز بگامرد تا رین شایرد معلموجود دا

  .رندیل قرار گیدر مقابل مسا

ه از طرف امام و ملت کنینجانب عالوه بر ایگفت: ا یدر مورد مبارزه با فقر مذهب یرمانکحجت االسالم 

شور کر یاز طرف دولت و وز ، ت داشتهامیمامور ینیامام خم یالعظم اللهآیتقدر حرضت یو رهرب عال

را  یمردم هر مذهب یل مجالس مذهبکیوم و با تشیق روحانیه از طرکن منطقه آمدم یار تام به ایبا اخت

 یو عمران روستا یشاورز کبه وزارت  یم. در مورد اقدامات رفاهین آن مذهب اشنا سازیام و قوانکبا اح

انات خود را در ارسع وقت در کن وزارتخانه متام امیه اکرات الزم بعمل آمدو قرار شد کز مذاکدر مر 

ر و تظاهرات در منطقه یاخ یهایارکپارس در مورد خراب ین منطقه قرار دهد. خربنگار خربگزار یار ایاخت

 یوبکرس  یه براک یه پس از اقداماتکاست  یعیپاسخ گفت: طب یرمانکرد و حجت االسالم کپرسش 

 یکق تحریاز طر ویژەاز تظاهرات ب یموج یبیات تخرینش آنها بصورت عملکوا ، راتها بعمل آمدکمو د

رد و یامالً مورد توجه دولت قرار گکن مساله یه رضورت دارد اکدار شود یاحساسات و عواطف مردم پد

وافقت مقابله با آن معمول شود ودر صورت م یبرا یس العمل معقوالنهاکاقدامات همه جانبه و ع

 0از جانب دولت هر چه زودتر به منطقه اعزام شود یتیات حسن نیه

 (16/7/1358هانکی)
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  .شتندکرا  یازن وبچه را قتل عام و زن حامله 11خانه  یکراتها در ک: دمو یحسن االسالمحجت

نگار با خرب  یاختصاص یگفتگو  یکه در ینده امام در ارومیمنا یحسن االسالمحجتپارس:  یقم ـ خربگزار 

در پاسخ سئوال خربنگار  ینیحس االسالمحجتشور سخن گفت. کپارس درباره اوضاع غرب  یخربگزار 

حزب منحله »د گفت: ید در حوادث نقده شام و افرادتان شدت عمل نشان دادییگویه مکپارس  یخربگزار 

ه کومردم نقده  ردستان به بهانه افتتاح دفرت حزب در نقده تظاهرات مسلحانه براه انداختکرات کدمو 

ردند با یکم یبرادرانه با هم زندگ یر یرد هستند و تا قبل از درگکچهارم  یکزبان و  کسه چهارم آن تر 

 یاسالم یه مردم نقده به جمهور کنم ک یادآور ینجا الزم است یردند در اکن تظاهرات وحشت یدن اید

نقده پس از چهل و هشت ساعت  ین مردم را به گلوله بستند و علامیراتها اکداده بودند و دمو  یرا

دند و ما با دو دستگاه  خوردرو نفر بر و با یراتها از من استمداد طلبکمقاومت مسلحانه در مقابل دمو 

شانزده ساعت  یم و پس طینقده شتافت یاهال کمکچهارصد مجاهد پس از چهل و هشت ساعت به 

ز یردند و چند نفر از مجاهدان نک ینیشعقب ن یشته و زخمک یاراتها با دادن عدهکجنگ مسلحانه دمو 

رات در نقده در کن ماجرا افراد دمو یافزود: بدنبال ا یحسن االسالمحجتبه درجه شهادت نائل شدند. 

 یام حاملهکرا در ش یخیس یبه قتل رساندند و حت یعینفر زن و بچه را بطور فج 11ی، بدل یخانه آقا

ه رسان آن کردستان است کرات کحزب  دمو  یو ضد انقالب یت ضد انسانیازماه یان شمهیردند. اکفرو 

نگونه یخلق در ا ییفدا یهایکومله با چرکر حزب یدب ینین حسیل و عزالدکر یقاسملو بعنوان دب یعنی

گاه یرات به پاکن دمو یش مهاجمیگفت سه روز پ یحسن االسالمحجتداشتند.  یکنزد یار کماجراها هم

را  ، ن پاسگاهیه حمله بردند و پس از خلع سالح پاسگاه افراد ایاشنو نیه آقالع دشت جیقر یژاندارمر 

از  یرد مستضعف ما را برخکرث برادران کده من ایگفت: به عق ینیحس االسالمحجتبه اسارت بردند 

اند و غام بردند تحت نفوذ خود گرفتهیب یه سالها اموال آنان را پس ازاصطالحات ارضکان منطقه کمال

افزود: در  یحسن االسالمحجتزنند. یم یاسالم یه جمهور یغات سوء  علین دست به تبلان آنایدر م

 یدگیقاً اوضاع منطقه را رسیشان خواستم دقیر دفاع داشتم از ایچمران وز یرت مصطفکه با د ک یدار ید

 یوس نشوند و بسو یما یاسالم یرد از جمهور کنند و سپس اقدام قاطع بعمل آورند تا مستضعفان ک
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ما هستند با  ینیو د یو مذهب یه برادران ملکرد کشان افزودند ما نسبت به برادران یراتها نروند. اکدمو 

حامم و ، آنان در منطقه از لحاظ مدرسه یهامبودک یکنده نزدیم و انشاالله در آینگریده احرتام مید

 ن خواهد شد.یتام یشکآب لوله 

 (17/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 :شورکمام در غرب نده ایاظهارات منا

  .هستند یاسالم یرد عموماً مسلامن و طرفدار جمهور کمردم 

 .ندیکرد خطور منکدر خاطر مردم مسلامن  یحت یه طلبیر تجزکف

  .اعطا شده است یان آزادیعیباشند مثل ش یرد از هر مذهبکبهمه برادران  یدر قانون اساس

 یشه فقر فرهنگیر ، ستهیفرستادن معلامن دلسوز  و شارده و با کردستان عمل کد با متام قوا در یدولت با

 .را درآورد

 شورکدر غرب  ینینده امام خمیگفتگو با منا

شور در کدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحاج ش االسالمحجترمانشاه ـ خربنگار پارس: ک

و پس از مسافرت  یجان غربیآذربا ردستان وک ، المیا ، رمانشاهک یاستانها یبه شهرستانها یسفر طوالن یپ

رمانشاه کروز به یظهر د ، و مقامات دولت ینیعرض گزارش حضورمحرض امام خم یبه قم و تهران برا

ش را در یخو ینقطه نظرها یاختصاص یگفتگو  یکروز در یبعدازظهر د یرمانک االسالمحجتبازگشت. 

ن سامان بعمل آورده یش مردم ایه و آساه از نظر رفاک یز اقداماتیشور و نکمورد وضع منطقه غرب 

ه کن است یمن مسلم شده ا ین سفر برایه در اکآنچه »گفت:  یرمانک االسالمحجترد. کاست بازگو 

رد کران جدا ین ایردستان اکن یردستان در رسزمکراتها را از مساله مردم کد مساله آشوبگران و دمو یبا
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ه یر تجزکف یز هستند. حتیران عزیو عالقمند به ا یماسال  یرد و مسلامن طرفدار دولت جمهور کمردم 

ن است استفاده نامرشوع یت منطقه و مذهب ایاز موقع یعمدها یند. ولیکدر خاطر آنها خطور من یطلب

ن موارد جستجو یه بارها گفته شده است در اکتوان چنان یه علل آنرا مکرده و رسو صدا برانداختند ک

 .ردک

  رث علتهاستکاشه یه رک یـ فقر فرهنگ1

  یر مادکـ ف2

  م سابقینامرشوع رژ یـ فشارها 3

  یـ اختالف مذهب 4

 بودن منطقه و بازبودن مرز یـ مرز  5

ه از کن سفر یدر ا یام. ولامن داشتهیام گرچه از سابق به آن اافزود: آنچه گفته یرمانک االسالمحجت

ه داشتم ک یادهیرم شد رس عقیدستگردستان و متاس با مردمش بخصوصا مهاباد کحساس  یقسمتها

ه مورد کگر داشتم آنچه یبا مردم مهاباد و نقاط د یه در جلسات عمومک یهائراسخرت شدم در برخورد

خواهند و یران میه متام مردم اکاست  یز یمردم چ یهارث خواستهکبود. ا یه طلبیره نبود مساله تجزکمذا

نده ین اقدام زده است و در آیه دولت دست به اکشوراها له یار مردم به مردم است. بوسک یآن واگذار 

ردستان عجله کت مردم یاز را خواهد داد نهاین امتیه شهرستانها هم اکران بلیا یبه متام استانها یکنزد

 یگر آزادیند. جهت دکبه ملتش عطا  ین آزادین چنیران ایه دولت اکآمد منی ردند چون باورشانک

 یرده بود. ولکجاد یا ییتهایآنها محروم یده برادران اهل تسنن برایبه عقم سابق یه رژکبود  یمذهب

 یه باشند هامن آزادکبه متام برادران اهل تسنن از هر مذهب  یاسالم یجمهور  یطبق قانون اساس

 یدولت جمهور  یعه مذهب از آن برخودار است. اما در مبارزه با فقر مادیه هر فردشکاعطاء شد 
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اثرات آن محسوس است چنانچه  کنیاه کن منطقه مبذول داشته ینسبت به مردم ا یتوجه خاص یاسالم

 .اندردهکدا یپ یعالقه فراوان یاسالم یرث مردم مستضعف به جمهور کا

ن حال یدارد. در ع یاج به گذشت زمان و و اقدامات اساسیه احتکنیبا وجود ا یدر مورد فقر فرهنگ

سته ین شایه مدرسه وجود دارد. معلمکرث قصبات و دهات کو در اد با متام قوا وارد عمل شود یدولت با

  .«رندیل قرار گینش در مقابل مسایو ب یقطع شود و مردم با آگاه یشه فقر فرهنگیو دلسوز بگامرد. تا ر

ه از طرف امام امت کنینجانب عالوه بر ایا»گفت:  یدر مورد مبارزه با فقر مذهب یرمانک االسالمحجت

ن یار تام به ایشور بااختکر یام از طرف دولت ووزت داشتهیمامور ینیدر حرضت امام خمقیو رهرب عال

ن یام و قوانکرا با اح یمردم هر مذهب یل مجالس مذهبکیون و با تشیق روحانیه از طرکمنطقه آمدم 

ت راکز مذاکدر مر  یو عمران روستائ یشاورز کبا وزارت  یم در مورد اقدامات رفاهیآن مذهب آشنا ساز

ن منطقه یار ایانات خود را در ارسع وقت در اختکن وزارتخانه متام امیه اکالزم بعمل آمد و قرار شد 

 االسالمحجترده کر و تظاهرات در منطقه پرسش یاخ یهایارکقرار دهند. خربنگار ما در مورد خراب

نش آنها بصورت کوا راتها بعمل آمدکدمو  یوبکرس  یه براک یه پس از اقداماتکاست  یعیگفت: طب یرمانک

ه کدار شود یاحساسات و عواطف مردم پد یکق تحریاز طر ویژەاز تظاهرات ب یموج یبیات تخریعمل

س العمل کرد و اقدامات همه جانبه و عیامالً مورد توجه دولت قرار گکن مساله یصورت دارد ا

از جانب دولت هر  یتیات حسننیمقابله با آن معمول شود. و در صورت موافقت ه یبرا یامعقوالنه

 چه زودتر به منطقه اعزام شود.

 (17/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .م نداردیاج به قیه احتکند یکشور:دولت به ملت ثابت مکنده امام در غرب یمنا

به اوضاع  یدگیه به منظور رسکشور کنده امام در غرب یمنا یرمانکن یخ حسیالم ـ حجت االسالم شیا

رده بود کمت یالم عزیبه ا یافراد انتظام یت در مراسم صبحگاهکن رش یبات و همچنالم در مورد انتخایا

  :راد داشت و گفتیا یان سخنانیدر جمع مردم و نظام

 یه در امور شهرهاکند کن شوراها به ملت ثابت یق ایه از طرکند یکوشش مک یاسالم یدولت جمهور 

رشد  ید در رسنوشت شهر خود و عمران و آبادانیه باکد ین شام هستید و ایم نداریاج به قیخودتان احت

  .دیدو دخالت داشته باشینکدا یپ

الم یا یالم در قرارگاه ژاندارمر یه با حضور فرجاد استاندار اک ین در مراسم صبحگاهینده امام  همچنیمنا

گر مربوط به یمربوط به خود است و از جهت د یاز جهت یو گفت: انسان ، ردکت کرش  ، برگزار شد

خدمت به مردم  یه براکچون ، شرت استیتان بیجهت مردم یاجتامع و شام پاسداران و افراد انتظام

  .دیاستخدام شدها

ن انقالب وارد یبه ا یه با تالش مذبوحانه خود خدشهاکدارند  یعوامل ضد انقالب و توطئهگر سع یمشت

ت وآرامش برقرار ید شد و امنخواه یا زود خنثیر یامام د یوششها با وحدت و رهرب کن یا یسازندول

 یان فرمانده هنگ ژاندارمر یشرت همه شامهاست. در پایوشش و مراقبت بکن مستلزم یه البته اکشود یم

 ی، اعم از شهربان یران گفت: افراد انتظامیا یمجدد از انقالب اسالم یبانیو پشت یضمن اعالم همبستگ

ف آماده  و گوش کجان بر  یو جانباز  یار کهرگونه فدا ین منطقه برایپاسداران و جوامنردان ا ی، ژاندارمر 

 0بفرمان هستند

 (18/7/1358هانکی)
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 نده امامیورود منا

به اوضاع و احوال  یدگیشور مبنظور رسکنده امام در غرب یمنا یرمانکن یخ حسیحاج ش االسالمحجت

ه از ک یمیشد و در اجتامع عظالم وارد یشهر به ا یه مردم در مورد انتخابات شوراهایالم و توجیامنطقه

خ یحاج ش االسالمحجترد. کت کالم برگزار شده بود رش یطرف اقشار مختلف مردم در مسجد جامع ا

 یاسالم یدولت جمهور »رد و گفت: کراد یا یشهر مطالب یرامون شوراهاین اجتامع پیدر ا یرمانکن یحس

 یگر شام مردم در امور شهرهایه دکق وارد شود و به ملت بفهامند ین طریه از همکند یکوشش مک

رشد  ید در رسنوشت شهر خود و عمران و آبادانیه باکد ین شام هستید و ایم نداریاج به قیخودتان احت

 «.دید و دخالت داشته باشینکدا یپ

 (19/7/1358)اطالعات 

 

  .دیوب مناکم توطئه گران را رس ی:از دولت جدا خواستاریقم یت الله العظمیآ

منترش شد  یاهیشتارپاسدران در رسدشت اعالمکمبناسبت  یقم یت الله العظمیحرضت آ یو مشهد ـ ازس

 … نیعبادالذ یم الحمدالله و سالم علین است. بسم الله الرحمن الرحیه چنیمنت اعالم

ران یافته خواب خوش از ملت قهرمان و حق شناس ایردستان انتشار کاندوهبار  یاه فاجعهک یااز لحظه

را ملت یخته است زیان برانگیه توطئهگران و جانیرا عل یده و احساسات و عواطف عمومیسلب گرد

ش یه آساک یار خود را از دست داده است. جوامنردانکاز فرزندان و جوانان مومن و مخلص و فدا یجمع

 یادن افر یه ملت قدر و ارزش چنکاست  یعین طبیگران در راحت باشند ایاند تا درا بر خود حرام منوده

ن ینجانب مراتب را تاثر و تاسف خود را از ایند. اید بسوگ بنشیداند و در فقدان آنان بایرا دانسته و م

ت و پاسداران انقالب و عموم یه خود عزادار هستم بجامعه روحانکنینم با اکف یتواند توصیبت منیمص

 .دارمیرجات مسئلت مآن جانبازان راه اسالم آمرزش و علو د یم و براییگویت میران تسلیملت ا
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د و به پدران و مادران و برادران ین صدر اسالم محشور فرماین راستیزان را با مجاهدیخداوند آن عز

 .دیت فرمایده  عموم بازماندگان صرب و اجر عنایداغد

ت یه ماهکنینخواهند برد جز ا یانه خود سودیات از اعامل وحشیل جناین قبیتوطئه گران و عامالن ا

ن یه بدکد بدانند یران بر مال سازند و بایخود را نسبت به مردم ا یگانگیو ب یر اسالمیو غ یضد برش 

ه یلکو  یاسالم یوارد نخواهند آورد. ما از دولت جمهور  یخلل یله در اراده ملت و انقالب اسالمیوس

خود  یاقبتهاند. بر مر یوب مناکت توطئهگران را رس یم با متام قدرت و قاطعیجدا خواستار یانتظام یقوا

رشفت یرده در پکن یرار نگردد و خداکت یعین فجایند. تا چنیفزایشور بکدر متام نقاط بخصوص در غرب 

نجا مناسب است یرخ ندهد ا یباشد فتور یصربانه در انتظار آن م یه ملت بک یو عمران یاصالح یارهاک

ت در اسالم حرام یفکیصورت و بهر م ترور بهر یاند اخطار مناردهک ییهارا دست به تروریه اخک یسانکب

ه کو هرج و مرج  ینظم یط حارض هامن نوع بیوم است و در رشاکمح ین املللیو از نظر مقررات ب

 یت ما را در صحنه جهانکباشد ببار خواهد آورد و مملیردستان و خوزستان مکات یهدف عامالن جنا

  .دهدیاعتبار و نا امن جلوه م یب

 یو گروه یشخص یهایصالحه است واز انتقام جوئ یفر دادن دادگاههاکیو  یدگیرس یتنها مرجع برا

و به مثر رساندن انقالب رصف گردد از  یوششها و تالشها در راه سازندگکشود همه  یخوددار  کیمسل

ن یران را در ایعرص اروحاه فدا ء ملت ا یات خاصه حرضت ولیخداوند منان مسئلت دارد در طبق عنا

  .دیطرها و انحرافات حفظ فرمالحظات حساس از خ

 .یقم یقعده الحرام  حسن طباطبائیمشهد مقدس هفدهم ذ

 ردستانکنده مردم یمنا یرحامن االسالمحجتام یپ

ردستان در مجلس خربگان نسبت کنده مردم یمنا یرحامن ینعلیحس االسالمحجتاز جانب  یامیتهران: پ

  :به دفرت روزنامه مخابره شدر یاصلح جهت شورا برشح ز یداهایاندکبه انتخاب 
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 یبسمه تعال

خدا و با همت خلق مستضعف  یار یه با کنون کردستان اکخواهران و برادران متعهد و مسوول استان 

 یهابرنامه یو با الهام از خون شهداء انقالب اسالم ینیامام خم یران برهرب یبپا خواسته مردم رسارس ا

شربد و حفظ انقالب تالش یدر پ یار یسازد لزوم هوشیده مایپ یگر یپس از د یکیات بخش خود را یح

ر هر فرد متعهد مسوول است. لذا الزم یاز وظائف خط یهادن هر چه بهرت برنامهیدر راه به مثر رسان

شوند نقش سازنده خود  در انتخاب افراد مؤمن و یل مکیشهر تش یه شوراهاکت ین موقعیاست در ا

 یداهایاندکان یو از م یت ندارند عملیجز خدمت و قبول مسوول یاهیچگونه داعیه هکفعال  یانقالب

تفاوت و  یو ب کو کد و از افراد ضد انقالب و مشیبده یبه افراد اصلح را یبدون هرگونه غرض شخص

ند و یرا ادا منا یفه رشعیداها و مردم با وحدت متام وظیاندکد. یمنائ یتالش خوددار  یفرصت طلب و ب

دا و فرزند یم خواهند بود. با درود فراوان به روان شهیادن خون شهدا سهگرنه در به هدر د

 یرحامن ین علیمجلس خربگان.حس-دم.والسالم یشه

 (19/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  0شودیز میشور تجهکبه فرمان امام سپاه پاسداران غرب  ، افراد مسلح یوبکرس  یبرا

از هر گونه  یر یجلوگ یشور براکاسداران مستقر در غرب هان: بفرمان امام سپاه پکیخربنگار  –رمانشاه ک

 .شودیز میامالً تجهکوب تهاجم افراد مسلح کدر سطح منطقه و رس  یناامن

رد و به کهان عنوان کیبا خربنگار  ییرمانشاهان در گفتگوکپور استاندار  ین مطلب را محمد سپهر یا

  :دنبال آن افزود

لزوم ، میردکم امام یشور تقدکنده امام در غرب یمنا یرمانکخ ینجانب و حجت االسالم شیه اک یگزارش

و استقالل عمل  ییو هوا ینیزم یبانیپتشت ، اتکشور از لحاظ تدار کت سپاه پاسداران در غرب یتقو
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ز و در متام نقاط بحران زده ین سپاه هر چه زودتر تجهیه اکو امام دستور دادند  ، پاسداران مطرح شد

  .ج گرددیمنطقه بس

گر یافت و دیت و گسرتش خواهد یامالً تقوکات سپاه پاسداران غرب یعمل ، ن فرمانیرد با اکاضافه  یو 

  0خواهد داشت یدر مواقع اضطرار  یارتش یر واحدهایسا یهاکمکبه  یاز یمرت نک

ه مبنظور حفاظت و مراقبت کن دستور دادند یهمچن ینیشات امام گفت: امام خمینامربده به نقل از فرما

امت الزم گرفته یات مسلحانه تصیشور در مقابل عملک یمل از شهرها و بخشها و روستاها و نقاط مرز اک

 .ن اعامل افراد ضد انقالب باشندیرتکوچکشود و همه واحدها مراقب 

 یرمانشاه به منطقه مرز کدن به یروز(  مبحض رسینجانب امروز)دیا، فرمان امام یسپهر پور گفت:در اجرا

ن یرینرتل مرز قرصشکو لزوم  یمرز  یت پاسگاههایتقو یتیجلسه امن یکم و در انجا در ین رفتیریقرصش

 .قرار گرفت یر یم گیو تصم ین نقطه مورد بررسیرار حمالت به اکاز ت یر یو جلوگ

 یعمران ین به لزوم گسرتش  و توسعه برنامههایریر اقدامات انجام شده گفت: در قرصشیدر مور سا یو 

 یر برنامههایمناسب و سا ییروستا یجاد راههایو ا یادر جهاد سازندگکدر  یامهنگمنطقه و ه یو رفاه

ن یرینده امام در قرص شیمنا یبا حضور حجت االسالم غرو ها یر یمگین تصمیار شد و متام اید بسکیگر تاید

  .ب واقع شدیمورد تصو

ن جلسه ین گفت: در ایریرصشروز قیپر یتیز در مورد جلسه امنیرمانشاه نک  یه ژاندارمر یفرمانده ناح

 یر یم گیات مورد لزوم بحث و تصمکر تدار ین خواروبار مردم و سایل در مورد تامیهمه مسا یضمن بررس

قرار گرفت.  یین از راه هوا مورد شناسایریقرصش یسوم از منطقه مرز  یکز یان جلسه نیشد. در پا

ه چند درجهدار کادآور شد یرد و کب یذکتچند پاسدار را در منطقه دوآب  یر ین گروگانگینامربده همچن

بعدا خود را به  یردند ولکخود را پنهان  یدر مورد حمله افراد مسلح به خودرو ارتش یو رسباز ارتش

ه کز گزارش داده شد یشور نکسپاه پاسداران مستقر در غرب  یردند. از سو ک یمربوطه معرف یواحدها

از وسئوالن سپاه  یکی ، و تظاهرات صورت گرفت یر یدرگوان یان و مرکبو  ، روز در سه نقطه پاوهیپر
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 100حدود  یر ین درگیدر ا، آغاز شد« روام ییزردو»یپاوه در روستا یر ین مورد گفت:درگیپاسداران در ا

 ، ه چرا از پاوه معلم آمده استکن بهانه یختند و فراش مدرسه را به ایرات مسلح به مدرسه ده رکدم

ق منجر به یدقا یه در بعضکز تظاهرات صورت گرفت یوان نیان و مرکو افزود: در ب یزدند. و  کتک

 ست. یدر دست ن یقیها اطالع دقیریت تظاهرات و درگیف آکیم و کهنوز ار  ، شد یر یدرگ

 (20/7/1358هانکی)

 

 .«است یل جاسوسیردستان و خوزستان در مساک یشتارهاکشت و ک هیلک»: یمحمد منتظر 

در محل ستاد  یمطبوعات همصاحب یکدر  یطبق اطالع قلب یمنتظر خ محمد یش از ظهر سنندج شیپ

م و ینکد هرچه زودتر رشوع بیه انقالب دوم را باک»ردند و گفت: کت کرش «ساتجا» یکیچر یاسیگروه س

ن مصاحبه یند. در اکخود ما را ناتوان  یدر پ یسم با رضبات پیونیه صهکشد کسال طول ب 10م ینگذار

ت کخ محمد رش یاز طرفداران ش یر یثکموجود در تهران گروه  یو خارج یداخل ه عالوه بر خربنگارانک

ن یصدام حس ی، زدیرت کد  ، قطب زاده ، به چمران یساعت مصاحبه حمالت تند 3در طول  یو «. داشتند

س تهران یگروهان از پل یکخود  هان مصاحبین در پایخ محمد همچنیرد. شکن دولت بازرگانان یو همچن

روز در یصبح د یخ محمد منتظر یش یمطبوعات هرد. مصاحبکام کاو را داشتند نا یر یتگه قصد دسکرا 

 یف و بازداشت و یش دستور توقیاز مدتها پ یانقالب اسالم یه دولت و دادرساکانجام گرفت  یطیرشا

 هن مصاحبیاز ا یها و مطبوعات داخلیشرت استقبال خربگزاریل بین دلیرده بودند به همکرا صادر 

ربع  یکخ محمدیروز قبل رسامً در مطبوعات منترش شده بود به عمل آمد. ش یکه خربش ک یتمطبوعا

خ محمد یده نشد. شید یچ مرد مسلحیز مصاحبه نشست و همراه او هیزودتر از وقت مقرر پشت م

ن جاسوسان یا است ایدن یهاین علت متام نابسامانیمهمرت یتیل امنیبه نظر ما مسا»گفت: یمنتظر 

از  یار یا بسینار دنکدر گوشه و  یانقالب یگروه از سازمانها ، ه با لو دادن گروهکم هستند سیونیصه

 هدوباره ادام یمنتظر «. ستیهود نیسم یونیه منظور از صهکم ینکاند فراموش نردهکجه ینت یانقالبها را ب
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ار کدر  ییه دستهاه چکشف گردد کد یم و بایارد و عرب اختالف نداشتهکما اصالً با »ن بحث گفت: یهم

ردستان و کشتارها در کشف کد یلکبه نظر ما  یاند جز جاسوسن اختالفها را بوجود آوردهیبوده و ا

مثل  یعوص یجاد بحثهایه با اکم یمسلامن منا هم دار یاست جاسوسها یل جاسوسیخوزستان در مسا

نفر  100000ران یداد در امر  28عالمئش در قرآن هم هست بعد از « شوند.یباعث اختالف م یالمکبحث 

ا یجاسوسها آ هلیاند بوسم همه لو رفتهینیم ببینکشته شدند دقت کنها چگونه یشته شدند.   خوب اک

ق یم از طریخواهیردند ما مکادگاه درست یسال است ص 20شور ما که لو رفت بود نه در کبود  یاتفاق

 یارد برش رو یلیچهار م یبرا یستیم ما بایباش ین املللیب یستیم ما باینکا را حل یل دنیل مساکنان یا

 «.نندکار کن اساس ید بر ایم و شوراها باینکار کن یزم

 نیمساله بحر

و  یجاسوس هرد و گفت: مسئلکن اشاره یبحر هن سخنان به اختالف عراق و مسئلیگر از ایدربخش د یو 

ن یا همیرده کدرست  یسک را چه«احوازرا»بخش  یآزا همثاًل جبه ، ستیو دو تا ن یکی یستیونیصه

د: به نظر شام چه یپرس یخ محمد منتظر یش یقاسملو هم در عراق بود. خربنگار  یردستان را. آقاکمساله 

د دولت یبا یبه نظر من هر انقالب»در جواب گفت:  یشده است و  ینونک یهایموجب نابسامان یعوامل

اش نهضت کای است و یت از نهضت آزادن دولیست این یداشته باشد و دولت بازرگان انقالب یانقالب

ا دوباره یه با توجه به حوادث فرودگاه آکنید و ایپرس یو  یاز سفر بعد یبود. خربنگار  40سال  یآزاد

                                خ محمد در جواب گفت:                                                                       یش ، شور خارج شودکتوانست از »خواهد 

ه کد یخواهم رفت و مطمنئ باش« سبونیل»نفرانس خلق عرب به کت در کرش  یبرا یگر یتا چند وقت د

د در فرودگاه هم یایش بیپ یالکه دارم و اگر اشکهم  یرانیبنده پاستور ا ، دیآمنی شیهم پ یالکچ اشیه

ه من راه انداختهاند است یه علک ین جنگ روانیها همه جا هستند. گوشتان به اها هستند. تودهتوده

ون پخش شد سئوال یزیه راجع به جنوب لبنان از تلوک یلمیف هوفا دربار  یار نباشد. خربنگار خربگزار کبده
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ها از جنوب لبنان بروند ارسائل آنجا را مبباران نخواهد ینیلم اشاره شده بود اگر فلسطیه در آن فکرد ک

 :گفت خ محمد در جوابیش ، ردک

 23ل پشت پرده. یمسا یرس  یکه در رابطه است با کشود بلیمرتبه سبز من یکلم غرض آلود ین فیا»

زنند یردها جا مکبرند و به اسم یجده نفر را در پاوه رس میهامن روز ه ، رمضان شعار قدس داده شد

توطئه را  هلمرتب مسئ«امل» یرد و سخنگو یگیعه رس میهامن روز هم در جنوب لبنان تظاهرات ش

سم یونیو صه ییایکن شعار شعار آمریه اکعه است. حال آنید جنوب لبنان مال شیگویند و میکمطرح م

رده است. کرت چمران هم مطرح کد  یه آقاکاست  یلینها مساینند اکدا یها قدرت پینیاست تا فلسط

اماًل شناخته کت یلبنان ماهه ارتش کد برود جنوب لبنان. حال انیچمران گفته است: ارتش لبنان با یآقا

د یها باینیحل مساله جنوب لبنان فلسط یاند براگفته« الحسن یهان»راً هم بهیدارد و اخ یاشده

مهندس بازرگان هم در مورد  یند آقاکارش را بکابد و یلومرت بروند داخل لبنان تا ارتش لبنان بکی30

ه حرف ک یم به رشطیدهیها و ما به آنها نان ماهند در اردوگیاینها بیما گفته است ا یبرادران افغان

  .«نزنند

 ستیپدرم معصوم ن

د: او گفت: در خانواده همه آزادند یخ محمد خواست نظرش را در مورد پدرش بگویاز ش یگر یخربنگار د

س مسوول خودش است. به نظر من پدرم مرد مبارز و کوجود دارد و هر  یکراتکروش و رفتار دم یک

ح یار خودم را .... الزم به توصکند و من هم یکار خودش را مکن او یست بنابرایما معصوم ناست ا یخوب

سئوال را داده بود  یکفرصت طرح  یروز به هر خربنگار ید یمطبوعات هخ محمد در مصاحبیه شکاست 

 .ندکد رفع ابهام یگویه مک یخربنگاران درباره مطالب یه براکرد کدا نیپ یو فرصت

 تیازدحام جمع

ابان یوارد خ یت وقتیبعدازظهر متام شد و جمع یکدر ساعت  یخ محمد منتظر یش یمطبوعات همصاحب

خ محمد در مقابل یف شیه به قصد توقکدند یرا د یس و چند افرس ارشد شهربانیون پلیامک یکشدند 
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خ محمد یه شکع شده بود یت شاین جمعیموضع گرفتند. در ب یابان استاد مطهر یدر خ« ساتجا»ساختامن 

 یرانداز یگفت: ما نه حق تیس میق هامن ساختامن از محل دور شده است.. پلیض لباس از طریپس از تعو

رده ک یاو کنجکرا  یساختامن مردم بصورت دسته جمع یم. در جلو یه داخل ساختامن شوکنیم و نه ایدار

خ یاز طرفداران ش یکیتجا ه از داخل ساختامن ساکنیدر عبور و مرور بوجود آوردند. جالب ا یو اختالالت

 یار کس همید با برادران پلیبرادران و خواهران متفرق شو»ت گفت: یخود به جمع یمحمد با بلندگو 

ن چمن یمبارز در زم یخ محمد منتظر یت الله شید. فرداـ امروزـ ساعت چهار بعدازظهر حرضت آینک

ت یس از محل خارج شد و جمعیپل بعدازظهر 2ند. و رسانجام حدود ساعت یکم یدانشگاه تهران سخرنان

 شدند. ندهکپرا

 (23/7/1358)اطالعات

 

 .نمکردستان دخالت کاند در حوادث ردند:خواستهکاعالم  یعتمدار یرشیت الله العظمیآ

  ، زنان  ، ام رشعکاحی، اصل رهرب ، هیت فقیوال یهانهیدر زم ییدر گفتگو یعتمدار یرشیت الله العظمیآ

ن گفتگو یرد.  منت اکان یخود را ب یهادگاهیردستان مصادره اموال دکران کروشنف  ی، حدود اسالم یاجرا

 :ر استیه با روزنامه بامداد انجام شده به رشح زک

ات یز نظرینون نکه( در مجلس خربگان مطرح شود و تایت فقیه مجدداً قانون مربوط به)والکس: بناست 

 یت الله العظمیه حرضت آکنم کگر سؤال یر دبا یکان شده است خواستم ین خصوص بیدر ا یمختلف

  .نندکان ین رابطه بیه را در ایمقام فق

ه با کر شود یتفس یه طور یت فقید والیه نباکنست یه مهم است ایت فقیه در مساله والکجواب: آّنچه 

ه صورت گرفت و مردم ک یه رفراندومکنست یل آن ایمخالف بوده وتضاد داشته باشد و دل یت ملیمکحا

ن ین بدیآن بنا شود ا یالت بر رو کیران باشد و متام تشیا یومتکستم حیس یاسالم یه جمهور کدادند  یرا
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م ییگومی هک ید وقتینکاست.  خوب توجه  یت ملیمکمردم و برآن اساس حا یارها با رأ که کمعناست 

ن یم بده یتوده معظم ملت و اسالم یعنیت مردم یرثکا یعنی یلمه جمهور ک  ی، اسالم یجمهور 

مخالف  یت ملیمکن حایا یعنیباشد  یه اسالمکه امور مربوط به مخالف اسالم نباشد بلکمعناست 

د ینبا یگر قانون اساسیا مواد دیه یت فقیخواه وال یچ قانونیو ه یچ طرحین هیاسالم نباشد بنابرا

اوست  یه امور باال ن و ادار یه وضع قوانکت ملت را یرثکو ا ین قدرت جمهور یه اکر شود یتفسای بگونه

شود چون مجلس خربگان یاعتبار م ین صورت خود قانون بیر ایه در غکد چرا یف منایخدشه دار و تضع

ن مجلس رفته اندو قانون مربوط به ملت یندگان ان از طرف مردم بایل شده ومناکیملت تش یبراساس رأ 

توانند منی سند لذاینومی ار ملت قانونکفنند وبنام ملت و از طرف ملت و باحرتام به اراء و ایکم یرا بررس

د در یهم با یت ملیمکرند البته حایده بگیناد ین قانون اساسیم و تدویت او را در تنظیمکملت و حا

   .ه مخالف اسالم نباشدکند کر یس یخط

 د؟یرده اکه را مالحظه یت فقیب شده والیس: شام اصل تصو

ب یه نوشته اند و تصوکرا  یز یدر اّن وجود ندارد وچ« هیت فقیوال»لمه کده ام یه من دکجواب: اّنجه را 

دارد و از چه مفهوم  یین جمله چه معنایه اکست یه معلوم نکاست « ت امر وامامت امتیوال»ردهاند ک

ن صفت باشد اّن شخص یا یس داراکه هر کب شود یتصوای ماده یکبرخوردار است؟ مثالً اگر  یجقوق

لمه اثر و کن یا یاست ول یا حجت االسالم مقام خوبیت الله یم است البته اّ ا حجت االسال یت الله یاّ 

 یچ اعتبار و مفهوم حقوقیاز ه«ت امر و امامت امت یوال»نطور جملهیندارد لذا هم یمفهوم حقوق

 یز ین چیه ما چنیت فقیفقه و وال یجاکچه ودر  یعنین عبارت یه اکست یست و معلوم نیبرخوردار ن

ندارد مانند بوجود  یرشع یه متصدکاست  ییه در جاهایت فقیوالایم راراً گفتهکه کنه م هامنگو یدار

ه با استفاده یداشت لذا فق یاج به دولتیه احتکبود  یت در وضعکن دولت موقت چون مملیاّمدن هم

  .ن منودییار اّوردو آنها را تعک یه دولت را رو یت فقیبه وال
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د نظر یه تجدیت فقید در قانون والیه باکن است یه منظورتان اکنم یکن استنباط میس: از گفتار شام چن

  .شود

ه که در مراجعه به آراء مردم روشن شد ک ینند وقتید نظر آنرا روشن سازند ببید در تجدیبا ، جواب: بله

م یدر قانون بگنجانای م حال مادهیرفتیملت را پذ ین رفراندوم و راءیخواهد و ایم یاسالم یملت جمهور 

م یم روشنرت بگویاعتبار ساز یم بینکمی هک یار کا اراء ملت را با ین ملت مخالف باشد و یا یه با راک

 یب یاسالم یبه جمهور  یعنیم یننمود یم و بدان توجهیردکاعتبار  یت ملت را بیرثکه نظر اک یوقت

اعتبار شد  یب یماسال  یه جمهور ک یلذا وقتایم رفتهیت را نپذیرثکن جمهور و ایم و ایردهاک یتوجه

ست و یبرخوردار ن یت ملیمکو حا یاعتبار عموم یب است متاماً بیه در دست تصوک یمسلامً قانون

ه است و او یست و هر چه هست فقین یسکملت   ، ریند خینند و بگوکاعتبار  یملت را ب ید راینبا

ست و براساس  ینظر ما درست نن طرز عمل بیو ا ین طرز قانونگذار یاره است.  اکند و او همه کار کد یبا

  .نده نخواهد داشتیهم در ا یجه خوبیسازد و مسلامً نتیاعتبار م یز را بیزند و همه چمی لطمه

راه حل دو جانبه  ینون گفتگو براکل بغرنج روز در امده و تایاز مسا یکیردستان بصورت کس: مسله 

 د؟یردستان دارکحل مسله  یبراای هیو توص ییچه راهنام یده است جنابعالینرس ییبجا

ن یشد ایه اگر عمل مکم یگفت یم و مطالبیردک ییهاییدانم و در گذشته راهنامیمن یجواب: االن راه حل

  ، زدند ییحرفها ، نجا امدندیانها ا یانقالب روسها یروز یل پیاوا یعنیامد. و در ان موقع منی شیوضع پ

ردند مطالب کم مسامحه یه ما هم بدولت گفتکردستان ک یداشتند برا ییهاخواسته  ، ردندک ییدرددلها

 یه براکوفادارند از من خواسته اند  یاسالم یه به جمهور کردها کاز  یندگانینگرفتند و االن منا یرا جد

جه یبحصول نت یادیز یدوار یط موجود امیمتاءسفانه االن در رشا ینم ولکردستان دخالت کل کحل مش

  .میمطلوب ندار

ده ینون بوضع حارض انجامکه اکردستان کل یح از مسایب مسامحه و عدم شناخت صحیترتن یس: با

 شور نخواهد بود؟کر مناطق یدر سا ینگران یبراای نهیا زمیاست ا
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 یش در جاهایم و بکش اورده یردستان پکن وضع را در یده و این حادثه را افریه اک یجواب: هامن علل

ش خواهد یدر پ کیرده وضع خطرناکر نشود خدا ناینها دقت و تدبعاً در ایه اگر رسکگر هم هست ید

نشود منجر به  ییه اگر چاره جوکرد یگیستان و بلوچستان صورت میدر استان س یراً حوادثیبود مثالً اخ

 یه دخالتهاکاطالع دادند  یانجا تلفن یر زاهدان از علامیخواهد شد در حادثه اخ کیاوضاع خطرنا

زدر یعبدالعز یمولو  یه به اقاکده و از من خواستند یها منجر به حادثه گردابات شوراار انتخکمورد در یب

ه کنده خود در تهران گفتم یرد لذا بنامیشتار را بگکند و جلو کن موضوع دخالت یه در اکم یتهران بگو

ما در حفظ  دینیبمی جان رایه شام اذرباکنند و اوضاع را ارام سازند االن کحاصل  یشان متاس فور یبا ا

ش در یاز شهرها یجان بعضیه اذرباکد یدانمی م شامیشکمی ده ویشکاد زحمت یانجا و ارامش  انجا ز

ه در ییکاز انها هم با مرز فاصله دارند لذا تاجاای داست و پارهینار مرز قرارگرفته و انطرف مرز پک

متاءسفانه در  یم ولیردهاک یاد سعیو ارامش منطقه ز یپارچگیکحفظ  یامنان بوده و هست براکام

مردم  یومذهب یو فرهنگ ییایاز وضع جغراف یرا شناخت درستیشود زیم ییجایب یانجا هم دخالتها

ل یند و در مساکد با شام شور یه دولت باکنجا امده اند یجان بایاز اذربا یادیز یتهاینون جمعکندارند تا

ان یفرستند قبالً با شام در میه به انجا مکرا  یسکنند و کن یار کجان بدون مشورت شام یمربوط به اذربا

 یه در زمان طاغوت فشارهاکه درست است کنند در جواب به انها گفتم ک یشیبگذارند و مصلحت اند

 یده اند و االن هم بیمتحمل گرد یادیز یتهایجان محرومیجان واردشده و مردم اذربایبه اذربا یادیز

ه بر کست یحفظ انقالب مصلحت ن یوبرا یپارچگیک یکفظ ح یبرا یشود ولیبه انجا م ییهایمهر 

ه موجب تاءسف فراوان شد کرد کبروز  ینطور در خوزستان حوادثیالت موجود افزوده گردد و همکمش

زم و یالیرد متاماً به امپریگمی ا سهواً نادرست و خطا صورتیت عمداً که در مملک یار کد هر یلذا نبا

نند کی میار که انها خرابکم هر چقدر یخودمانرا هم به گردن انها بنداز یم و حطاهاینکزم مربوط یونیصه

 یر و راه حلهایالت را با تدبکم و مشینکم و خطا نینکد درست عمل یند ما بایافزامی التکو بر مش

  .میح بر طرف سازیصح
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 حدود یاجرا

 یم جار کح یه اجراک از جاها گفته شده است یدر بعض یحدود اسالم یس: در رابطه با مثله اجرا

ه چند کده شده یشور دکم در مناطق مختلف کح یک یدر اجرا یردهاند و حتکاجرا  ینبوده ول یشدن

ت الله یگر نظر حرضت اّ یصورت و در بلوچستان بصورت د یکرمانشاه بکنوع عمل شده است مثالً در 

 ست؟یچ یحدوداسالم یواقعاً نسبت باجرا

ن ییالبته تع یاز نظر محل ینظر محل یکوجود دارد و  یلکنظر  یک یمحدود اسال  یجواب: درباره اجرا

 یزانهایاو جرم ثابت شود و سپس بر اساس م ید برایت مجتهد عادل است بایحدود مجازات تنها در صالح

ناً مجتهد یقیار کنیا یهایاز شهرها و مناطق متصدای از قرار مسموع در پارهند. ک یحد را جار  یرشع

جتهد کاز جاها  ین است بعضکهم در دستشان باشد البته مم یزان علمیست میمعلوم نستند و ین

اسالم است و بنظر  ییام جزاکحدود جزو اح ییاجرا یلکت ندارد و اما از نظر یوعادل باشند.  اما عموم

شود و  یام اسالم جار کت احکباشد ودر ممل یومت واقعاً اسالمکه حکاست  ییحدود در جا یما اجرا

 یط اسالمیمح یکو  یجو اسالم یک یرا برا یاسالم یهاد اول برنامهیباشد لذا با یشور اسالمکط یمح

 یکرا در چهار چوب  یجامعه اسالم یبوجود اورد وضع اقتصاد یط ساملیرد و محکاده یدر متام شئون پ

و  یتیترب یهارد برنامهک یدگیرد به طبقات محروم رسکدرست  یواقع یمبعنا یومت اسالمکدولت و ح

ه االن تا انجا ک یداد و انوقت آن جو اسالم یب اسالمیم و ترتیرد مردم را تعلکاده یاسالم را پ یاموزش

ند یکجاد میبد را ا یارهاکت از یط مصونیجاد شد خود ان جو و خود ان محیم اگر ایفاصله دار یلیخ

امالً مذموم کست در ان جو یبد و ناشا یارهاک ، شودیم مکها یمردم در برابر فساد و نادرست یر یب پذیاس

دا یت پیعموم یامت اسالمیه تعلکط یگردد.  در ان رشایار عامه مکند و مخالف افیکو مطرود جلوه م

  ، رنندیگمی خواندند روزهمی رد مردم همه منازکدا یت پیعموم یامت اسالمیه تعلکط ینند در ان رشاک

 گردند دروغمی اراسته یات انسانکدم به فضائل و ملند مر یکرشفت میعدالت پ ، نندکمی ازدواج
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ام کو اموزش اح یامت اسالمینها همه از تعلیگردند امنی راتکنند گرد فحشا و منکمنی یند دزدیگومنی

  .دیامی بوجود

 یه عدهاکر هم وجود داشته باشد کاز من ید امر به معروف و نهیبا یط اسالمیمح یکساخنت  یبرا

بوجود امد و جو  یطین محین اگر چنیستند برتسند بنابرایت نیه قابل تربکهم  یعدهات شوند و یترب

د یست و بایت نیشود او قابل تربیرد معلوم مک یامد و دزد یسکشد انوقت اگر یپارچه اسالمیکشور ک

شاهد د چهار نفر یم زنا باکشهادت افراد عادل رشط است مثالً در ح یمجازات شود. تازه در دادگاه اسالم

خانه  یکن مرد و زن را در یند ایه بگوکنیم نه ایدین عمل را با چشم خود دیه ما اکعادل شهادت دهند 

ن عمل ید عیند. بایکنها جزم را ثابت منیاایم دهیبسرت د یکن مرد و زن را در یه اکنیا ایو ایم دهیتنها د

ند تازه اقرار هم کخو چند بار اقرار  ه مجرمکنیا ایم صادر شود و کده باشند و شهادت دهند تا حیرا د

د اقرار گرفته شود درانجا یرا اگر از مجرم با تهدیرد زکد مجرم را وادار به اقرار یست نباین ین سادگیبه ا

ه کند کخواست اقرار ی میه شخصکن موارد یاز هم یکیغمرب اسالم در یرد.  پک یتوان حد جار منی هم

  .ه او از اقرارش برگرددکرد کرفتار  یرد وطور کبا او صحبت  یردهام طور کمن زنا 

 ند؟کوم کبدهد طرف را مح یم برود و شهادتکش حایس پکه هر کست ینطور نیس: پس ا

ه در کست شام ین یار شوخکن شهادت عادل الزم دارد و عادل بودن هم یه گفتم اک یجواب: هامنطور 

م یگومنی د؟ینک ید معرفیتوانمی نفر عادل چند یونیلید در هامن شهر سه چهار مینکی میتهران زندگ

 ید. در سئوال قبلینک یه االن شام بالفاصله چند نفر را معرفکست ین یعادل وجود ندارد اما به ان فراوان

ام اسالم اشنا شدند و انوقت کم و احیمستقر شد و مردم با تعال یاسالم یهاد اول برنامهیه باکم یه گفتک

ه مرشوب یشام بزنم مثالً االن اگر چند نفر مسلامن در روس یبرا یا گردد مثاله حدود اجر کموقع انست 

ومت کست انوقت در حیومت اسالمکرا حد مربوط بحیردزک یتوان به انها حد جار منی بخورند انجا

م اسالم ید متام تعالیه در جامعه باکست بلین یافک یومت اسالمکم بحیر رژییهم تنها عنوان و تغ یاسالم

ها یه غربکت یون دیم. در مورد برینکم واز حد زدن رشوع یارها را بگذارکه همه کنیاده شود نه ایم پبا ه
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 یواقعاً اسالم یمردم یدارا یومت اسالمکح یکه اگر واقعاً کستند ینند انها متوجه نیکانتقاد م یلیخ

ه کد گرفت هم صورت نخواه یت وجود نخواهد داشت و طبعاً دزدیهم باشد در ان قفر و محروم

  ، در ان وجود داشته یمتعدد یهاان دراز فاحشه خانهیه سالک یشور کمحتاج به قطع دست باشد.  در 

شرت یها بیمرشوب فروش  ، از محلها یفراوان بوده و در بعض یمرشوب فروش یهامغازهو  یمرشوب ساز 

 یفرهنگ استعامر  یکج بوده وبا یو گناه را یعفتیانواع و اقسام فساد وب ،شرت بودهیها هم بییاز نانوا

ت یم جمعیتوانمنی عوض شد یومتکستم حیه سکنیردهاند حاال مبحض ایکارها مکنیق بایمردم را تشو

مقتول  یایه اولکنیا اید قصاص شود یه باک یشکادم  یم البته امروز باستسنایم و حد بزنیاوریرا ب یر یثک

ن بدون مجازات یه مجرمکنیا یه پس گرفته شود براو غصب شد یه دزدیکت بدهند و اموالیه رضایبه د

ط فاسد ورسا پا گناه یمح یکان دراز در یه اصوالً سالیکرد اما افرادک یه مناسبیتوان انها را تنبمی منانند

اتبخش اسالم واموزش یم حیردن تعالکاده ید امروز با پیردهاند باکعمل  اندشدهت یترب اندشدهبزرگ 

ت ینند و تبکها گام بردارند توبه کیپا یبسو   ، ندیایخدا ب یم تا مردم بسو ینکامل س یت اسالمیح وتربیصح

  .ردهاندکن معنا را قصد ید بنظر امام معصوم باشد ایه گفته اند حدود باکنیشوند و ا

 وت در مقابل خطاهاکس

مقابل خطاها و وت شام را در کارند. آنهاسیران بسیران و خارج از ایروان وعالقه مندان شام در ایس: پ

  .د لذا بشام اعرتاض دارندیرفته ایه شام آنها را پذکنند و معتقدند کی میتلق یار کاشتباهات سازش 

 یو خارج ید داخلیها و جرایباً دو سال با خربگزاریه مادر عرض تقرک ییهاجواب: شام اگر مصاحبه

م به یردهاکم ارشاد یردهاک ییراهنامم یردهاک یانها مطالب مختلف را بررس ید در متامینیببایم داشته

ایم م و از مردم خواستهیردهاکه الزم بوده است اعرتاض ییکو در جاهاایم الت راه حل نشان دادهکمش

ت و اسالم یردارشان در چهار چوب  عدالت انسانکه همواره خدا را در نظر داشته باشند و گفتار و ک

م ینکمی زیو اختالف پره یه ما از دودستگکد بدانند یرند بانها انتظار دایش از ایباشد حال اگر مردم ب

مطرح است لذا بخاطر  یخصوص ینند نظرهاکال یرده خکنا یبشود و خدا یم دسته بندیترسمی چون
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ت و کانات مملیاز جر یکچیه در هیکم و با وجودینکمی صرب یحفظ انقالب و مصالح انقالب اسالم

بجا و  یو انتقادها ییو راهنام یچگاه از اظهار نظر ارشادیه یم ولیرندا یچوجه دخالتیبه ییامور اجرا

  .میردهاکن یوتاهکسازنده 

 رده است؟کر نییه موضعتان تغکتوان گفت می س: پس

ش گفتم و انوقت چاپ یرا چند ماه پ ین حدود اسالمیه من همکد یدانمی نطور است شامیجواب: هم

از ای ام اسالم اگر پارهکه احکهان رشح دادم کیمصابحه با  ش هم در زمان طاغوت دریشد وچند سال پ

 یکاست از  یبکیتر  یام اسالمکعمل نشود ان اثر را نحواهد داشت چون احای انها عمل شود و پاره

د ینیبمی دینکه مراجعه کما  یهاها و مصاحبهست باالخره به نوشتهین یمجموعه و بصورت انفراد

ش درباره مجلس خربگان و رفراندوم پس از ان مفصاًل یپ ین چندیدر همیم اشه مطالب حق را گفتهیهم

  .میردک ییاظهار نظر و راهنام

 د؟یردکت کس: شام در رفراندوم رش 

ه هاممنوقع کومت بود کستم حیر سییشرت نشده و آنهم در خصوص تغیرفراندوم ب یکنون کجواب:تا

 یب قانون اساسیه پس از تصوکراندوم دوم م اما رفیداد یرا یاسالم یم و به جمهور یردکت کرش 

 یکه کنست یرا مثل ایتوان بر رفراندوم گذاشت زمنی را یه قانون اساسکخواهند انجام دهند گفتم یم

ه ما در رفراندوم ک ینند وقتکه اظهار نظر کم ییم و بگویاطالع بگذار یار مردم بیرا در اخت یتاب طبک

د چه نوع ینکه سؤال کا نه بلیخواهند یرا م یاسالم یه جمهور کنند کد نیه مردم را مقکم یاول گفت

 یاالتکبه اش یشود و از نظر فنیاد میرا سؤال و جواب زیشود زیان گفتند منید اقایخواهمی را یومتکح

ومت به چند سؤال و جواب کتوان درباره نوع حمنی هییکن سؤال مطرح است در جایند حاال ایکبرخورد م

صد یکمردم عموماً به  یعنیرا بر رفراندوم بگذارند  یماده قانون160خواهند حدود یمتن در داد چگونه 

بدهند  یاست را یو مذهب یفرهنگ یاقتصاد ی،اسیس ی،ه متضمن مطالب حقوقک یو شصت ماده قانون

  .میدانمنی خواهند داد یم حال چگونه رایدهیم یرا یک یکما مردم ب یعنی
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د سانسور وجود دارد یو جرا یگروه یهاه در رسانهکد یمز گفتیتهران تا ر خود بایس: در مصاحبه اخ

 ست؟ین سانسور علتش چیبنظر شام ا

ل ارتباط یه در وساکردم در جواب سؤال روزنامه گفتم مردم معتقدند کجواب: من در علتش صحبت ن

ل مربوط ین وسایا ار یار دست بردارد زکنیند از ایکس سانسور مکران سانسور وجود دارد و هر یا یجمع

ون استفاده یزیتلو و ویو راد هاروزنامهد بتوانند از ین همه مردم بایبه عموم ملت است و در حدود قوان

  .نندک

 نند؟کد را مجبور به سانسور یتوانند جرامنی س: پس گروهها

  .ندکد بیند نبایکار را مکنیه اکه هر کن اندازه هست یدانم هممنی جواب: گروهها را

ند بنظر حرضت یکال مکجاد اشیو چه پاسداران ا یچه ارتش یقدرت نظام یرسد چندگانگیبنظر م س:

 ست؟یند بهرت نیقدرت واحد در ا یکنها ادغام شوند و بصورت یت الله اگر ایآ

ح ین صحید.  ایبوجود آ ید ذر برابر دولت دولتید در ست دولت باشد و نبایارها باکن نوع یجواب: ا

در  یید قدرت اجرایشود لذا بایف میاو تضع ییاجرا یرو یشود و نیاسته مکت دولت را قدر یست زین

  .ز باشدکجا متمر یک

ند نظر کین مییف رهرب را تعیه وظاکاست  یدر دست بررس یطرح یس قانون اساسیش نویس: در پ

 ست ؟ین مورد چیت اله در ایآ

ل قوا بدست ک یه فرماندهکاز مواد آنرا  یکینند اما کب یخواهند تصویرا م یز یدانم چه چیجواب: من

را  یتکممل یمقام رسم یکه رهرب کح است یصح ین بنظر ما در صورتیمطلع شدم و ا بود رهرب خواهد

ن هامن یست ایح نیل قوا باشد صحکمسؤل نباشد و بعد فرمانده  یتکند چون اگر از نظر مملکقبول 

س جمهور با نداشنت یه قدرت رئکست یگرید الکه در گذشته وجود داشت و مبانند اشکاست  یالکاش

م.  یردهاکه سابقاً به ان اشاره کاورد می ت بوجودیر با داشنت مسؤلیت و عدم قدرت نخست وزیمسؤل
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ه مسؤل است ضامنت اجرا داشته باشد و ک یسکد یست بایسازگار ن یچ منطقین با هیلذا بنظر ما ا

  .در دست او باشد یقدرت اجرائ

 ست؟یچ یوالًدر مورد غرب و غرب زدگس: نظر شام اص

رفت و مورد یرد پذکد قبول یجواب:به نظر ما از غرب و رشق و جنوب و شامل انچه حق و نافع است با

ز یوپره یندارد از انها دور  یشور منفعتکجامعه و  یا برایهوده است ویاستفاده قرار داد وانچه باطل و ب

د استفاده شود در باب یا باشد بایدن یجاکدر هر  یجربو ت یرد چنانچه در باب صنعت و علوم مادک

د ولو در یعلم را بدست اور یعنین(یغمربما فرموده است )اطلب و العلم و لو بالصیسب دانش پک

اوردند.  در قران ین نقطه به حساب مین دورترین باشد( در گذشته چیانها باشد. )ولو در چکن میدورتر

  :دیفرماید خداوندمتعال میمج

 بتعون احسنهیستمون القول فین یبرش عبادالذف

ن و یدهند و بهرتیه مطالب را گوش مکدانند ی میسانکه از خداوند صاحبان عقل و خرد را ین ایدر ا

ه باشد و از کجا کنند خوب حاال مطالب حق و صواب در هر کمی و عمل یرو ین انرا گرفته و پیوتریکت

و سوءاستفاده  ینسبت به اسالم نظر استعامر  یشور کاما اگر  ردکتوان استفاده ید میه دراکدهان هر 

ه الصلووالسالم یر علیرد حرضت امکاط را مراعات ید از ان برحذر بود و همواره جانب احتیداشته باشد با

لذا ملت اسالم  یه حق را با رجال بشناسکنباشد  یفرموده است اول حق را بشناس تا رجال حق را بشناس

حق باشد  یایه گوک یو هر فرد و شخص یص دهد و بعد هر قوم و ملتیقت را تشخیقد اول حق وحیبا

ا رفاقت ی یو دشمن یه دوستکند و نباشد کدا یند اعتبار پک یا جنوب زندگیا رشق و شامل یولو در غرب 

  .ص حق و باطل گرددیزان تشخیم

ن یه در اکد ینیکتصور م اندشدهران فراموش که در جامعه امروز ما روشنفکشود یده میس: متأسفانه د

 د؟ینیکن خصوص میدر اای هیاند و چه توص یچه مقام یبرهه از زمان دارا
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ند و وضع زمان ک کق امور را در یه حقاکم ینکمی اطالق یسکر بر کروشنف  ، لمهکجواب: در مفهوم 

ن یچن یدارا هک یلذا اشخاص یز نه جامد باشد نه افراطین یبشناسند و از طرف یان را به خوبکوم

را ای قهین گروه و طینان باشند.  چنیباشند و از لحاظ صحت عمل هم مورد اعتامد واطم یاتیخصوص

شه وجود انها در دولت و یر و اندکد از فیت به حساب اورد و جامعه باکد طبقه فاصله مملیبا

نار بگذارند کاگر انها را ه گفته شد ک یند و چنانچه با رشحکاستفاده  یو امور اجتامع یاجرائ یدستگاهها

را یند زکق یز تطبیام اسالم نکد با احیر باکشه روشنفیار و اندکخورد البته روش یت صدمه مکممل

ت الزم است.  بنظر ما یرثکار اکت مردم ما مسلامنند و احرتام به عهده و افیرثکه اکد بداند یر باکروشنف

ر کده است و روشنفیافته و انها را نفهمیم دست نیاله هنوز جهان متمدن به ان تعکدارد  یمیاسالم تعال

را  یداشته و متدن واقع یاسالم آشنائ یساز و متعال یاتبخش و زندگیم حیه با تعالکاست  یسک یواقع

د بخشد لذا یت تنوکن مملیشه خود را با ایند و اندکجستجو  یاسالم یایو پو یدر فرهنگ غن

ار کت کممل یرند و براید در صف مقدم جامعه قرار گیشند بان دسته و گروه بایه از اک یرانکروشنف

ند ک یر کروشنف یادعا یسکنطور هم اگر هر ینار گذاشت البته اکرد و کسته کد آنها را دلشینند و نباک

  .ر استکروشنف

در حال حارض در  یداشته است ولای ویژەگاه یان مردم جایظهور اسالم در م یاز ابتدا یس: هرن اسالم

 ست؟ین مورد چیست نظر شام در این یهرن جائ یه براکرسد یما بنظر م جامعه

ه ک یست.  هرنهائیاز انها خوب ن یاز هرنها خوب است وبعضای دارد. پاره یعیوس یجواب: هرن معنا

مردم مؤثر بوده و نقش سازنده  ید و بهرت شدن زندگیا بقول مادر تجویمردم است و  یمربوط به زندگان

رد.  هرن در یق قرار گیاز هرنها مورد توجه و تشو ید بعضیاشته باشد خوب است لذا بات دیا هدایو 

از انها  یار یست و بسیاز مواردش با اسالم مخالف ن یار یست و بسیاز مواردش با اسالم مخالف ن یار یبس

ت یه به شخصکراز و انچه یمانند جشن هرن ش یارهائکمناسب است اما  یاسالم و جامعه اسالم یبرا

   .ستینند هرن نیکخود لطمه وارد م یو اسالم یانسان
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قدرت وجود  یت چندگانگکرا در مملیغه است زیت یب یه دولت من چاقو کد یگویبازرگان م یس: آقا

 ست؟ین باره چیدارد نظر شام در ا

د یم اگر بگوینکمی د من خانه ندارم قبولیبگو یسکاگر  یعنید حجت است یند قول زوالیگویجواب: م

 یبازرگان وقت یاعرتاف خود شخص در مورد خود حجت است حال خود اقا یعنیم ینیکپول ندارم قبول م

م و ینکد قبول یمختلف در امور وجود دارد با یهاقدرت و دخالت یه چند گانگکند یکه اعرتاف مک

ش یراهم ب یگروه یم شده و از طرفیش تقسیبازرگان قدرت اجرائ یه دولت اقاکن است یلش هم ایدل

  .نمیکد مییبازرگان را تأ یاقای ن حرفهاینند من اکی مینکارشک

ز و شهرها استفاده شود کار قضاوت در مر کام رشع در که از احکب گذشته یاز تصو یراً قانونیس: اخ

م رشع رابسامان کحا یافکا ما باندازه ید ایران داریه ایعلم یهانسبت به حوزه یافکرت یه بصک یجنابعال

 م؟یبرسان

  .ندارم یدرست ید اطالعییگومی هک یجواب: من از قانون

  .انقالب است یهادادگاه یرشع برا یا قاضیام رشع وکس: منظور ح

ه است یباشد مربوط به احوال شخص یاست اما اگر مقصود حقوق مدن یار موقتکنیجواب: خوب فعالً ا

اج به اجتهاد ندارد اما محتاج ینها احتیاز ا یضه البته بعکزها ین چیمانند ازدواج و طالق و نفقه و از ا

 :ه اجتهاد الزم است در دو جاستییکاصوالً در جاها یداشنت معلومات است ول

 اول: در حدود

 یدوم: در قضاوت رشع

  .ه بهمه شهرها و قصبات فرستاده شودکم ینقدرها مجتهد عادل داشته باشیم اینکمنی و ما تصور
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شود مجدداً یا میردهاند آکام شان را عجوالنه صادر کانقالب اح یز دادگاههاا یه برخکشود یس: گفته م

 است؟ یا خواسته و انتظار عبثیبرحق است ای ن خواستهیا چنینند و آک یام را بررسکاز احای ماده

  .م صادر شده باشدکاساس ح یجواب: از دو جهت حق دارد اگر عجوالنه و ب

  .ه و خونبها بپردازدیننده دکم کد حیم خطا شده باکه در صدور حکاول: اگر ثابت شود 

  .ت شودیثید از خانواده مقتول اعاده حیه باکنیدوم: ا

  ست؟یت در اسالم نظرتان چکیس: در خصوص مال

ه انها کرا یست زین یستیمونکنظام  یه دار یاست و نه رسما یستیمونکاسالم نه  یجواب: نظام اقتصاد

شد.  بر جامعه و اقتصاد فرد  یر یت فرد در جامعه جلوگکیه مالک یند و وقتردهاکت فرد را الغاء کیمال

ابد چون اگر یه استعداد انسانها منو وپرورش نکشود ین عمل باعث میرا ایان و رضر دارد زیو جامعه ز

ارش مال  کاگر بداند محصدل  یند  ولیکار مکشرت یار مال خود اوست بهرت و بکبداند محصول  یسک

اسالم نظام  یدهد و اما نظام اقتصادیار در عمل را از دست مکار و پشتکن ذوق و شوق به ست ایگرید

پاشد و گذشته از می ند و اساس جامعه را از همیکجاد مین نظام تورم ایه اکرا یست زین یه دار یرسما

ندو کیاست هم دخالت میشورها در سکاز  یبعض یه دار یمانند نظام رسما یهدار ینظام رسما یکنها یا

ت و یچرخاند لذا به شخصمی را به نفع خود یاست جهانیشود و سیدر عزل و نصب مقامات مؤثر م

 یکت در اسالم کیه مالکست بلیهم در اسالم ن یه دار ین نوع رسمایند.  ایکانسانها لطمه وارد م یازاد

ت در اسالم اس یستیتالیاپکو  یستیمونکن نظام یب یقت نظامیه در حقکدارد  یح ودرستینظام صح

 یشوند اسالم راههایه فراوان میاموال و رسما یه داراک یسانک یشود و از طرفیجا جمع من یکه در یرسما

 هو کمانند خمس و ز  یل حقوق الهیند از قبیکع میه را توزیه ان رسماکه دارد یع ثروت و رسمایتوز یبرا

اد بهم زده و از یه زیرسما یه شخصک ندیم رشع ببکن اگر حایاست عالوه بر ا یاسالم یاتهایه از مالک

اسالم  یته مهم در نظام اقتصادکند.  نکه او را محدود یتواند رسمامی ندیکه اش سوء استفاده میرسما

ن و یمستضعف یبرا یومت اسالمکرا در حین وجود ندارد زیبنام محروم و محرومای ه طبقهکن است یا
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گردد در اسالم می نیه انها تأمیاول یشود و زندگیت مه پرداخکهست ای ا بودجهین از مال دنیمحروم

ردن داشته باشد کار ک یبرا یمباند اگر شخص استعداد وسالمت کبدون نان و اب و پوشا یسکشود یمن

ل و عاجز و ناتوان ین شود و اگر علیش تأمیار بگامرد تا زندگکاو را به  یا دولت اسالمیند وکار کد یبا

  .ندیکاو را اداره م یه دارد زندگکای دجهاز بو  یباشد دولت اسالم

 س: مصادره اموال در اسالم چگونه است؟

م یش گفتین مطلب را چند ماه پیوجود ندارد و ا« مصادره اموال»بعنوان  یجواب: در اسالم اصوالً قانون

 ین الهیانام و قو که دوراز احکاز مردم  یست دران موقع عدهایبنام مصادره اموال ن یه در اسالم قانونک

م پس از یدار یردند ما نظر شخصکا اطالعات و معلوماتشان محدود است تصور یهستند و  یو اسالم

 ید در زمانهاینیخرب بوده اند بب یت داشته و آنها بین موضوع واقعیردند دبدند اکق یه تحقک یمدت

ند مثالً رس او را از تن شتیکم یاوقات آنها را بطرز خاص یشدند گاهیوم به مرگ مکه محک یم افرادیقد

ردند یکا او را قطعه قطعه میاوردند ومی ا زبانش را دریردند یکش را قطع میا دست و پایردند یکجدا م

در اسالم  یردند ولیکم یارها را بخاطر انتقامجوئکن یربدند همه این میست او را هم از بیو هست ون

ا یده و یدزد  ، ردهکرا غصب  یه مالک یسکست انداخنت وجود ندارد البته یرا از هست ون یسک

وم کد ازاو گرفت و به صاحبش برگرداند اما بنام محیل بایو دل کسوءاستفاده منوده هامن مال را با مدر 

شام  یروشن برا یلیمثال خ یکست ین یحیار صحکم ینکم اموال مردم را مصادره یبودن شخص بخواه

ه کشود یگفته م یسکبه  یم و مرتد فطر یندار«  یرتد فطر م»شرت و باالتر از یب یبزنم: در اسالم جرم

از پدر و مادر مسلامن بوجود امده و مسلامن بوده و بعد مرتد شده است  یعنیشه دار باشدیاسالمش ر

ه مربوط کرد بلکتوان مصادره منی مالش را یشت ولکتوان او را می ز است ویقتلش جا ین شخصیچن

ه بدهد یعل… غمرب اسالم صلوات وایپنجاه فحش و ناسزا هم به پ یسکبه ورثه اوست نعوذوبالله اگر 

و غصب  یه در فوق اشاره شد اموال دزدک یبیتوانند دست بزنند البته برتتمنی مبالش یشتند ولکمی او را
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 یتعجب است مطلب یجا یلیر لذا خیشود والغیگران است از او گرفته میه مربوط بدکو باالخره آنچه 

 شود؟یواقع م ییاعتنا یا بید و یاندازه روشن و مسلم است چگونه مورد تردن یه تا اک

ت الله اطالع دارند یه حتامً آکدارم ای و اجاره یشخص یهان و خانهکاد مسیدر رابطه با بن یس: سؤال 

  .دینکان یامن بین خصوص برایخواستم نظرتان را در ایم

رند اگر یخواهند بگیمردم را م یاضاف یهاه خانهکشود یاوقات عنوان م یه گاهک یجواب: درباره مطالب

ا اجاره بدهد و یند و یه خودش در خانه بنشکد بصاحب خانه گفته شود یار شده باشد باکاحتای خانه

  .ندیکن امور الزام میاز ا یکیم رشع او را به کرد حاکرد اگر عمل نک یتوان به او تعدمنی ا بفروشد وی

ی دواج با چهار زن را عمل ت الله ازیا حرضت آیو انحالل آنها آخانواده  یاههاس: در رابطه با دادگ

 دانند ؟می

 یطیرشا یردن داراکار یبا داشنت زن اول زن دوم اخت یعنیگر یزن به زن د یکاز  یجواب: ازدواج و تعد

ردن کت یانازاست و چون عالقمند بداشنت اوالد است لذا با رع یعنیم است یزنش عق یسکاست مثاًل 

خواهد او را طالق هم یدارد و من یمرض مرس  یکالش یع یسکه کنیا ایند و یکعدالت ازدواج دوم م

نها یست خ. ب این یافکزن  یکمرد  یبرا ییه در جاکنیا ایرد و یگیگر هم میرود زن دیبدهدخوب م

ادامه  یالت بزندگن دو زن و عدیت حقوق ایند البته مرد با رعایکه مرد ازدواج دوم هم مکاست  یوجه

 ین وضعیند تا چه رسد به چهار زن و چنکار را بکنیبتواند ا یسکه هر کست ینطور نیا یدهد ولیم

ان ین میهم در ا یموصوع علم یکچهار زن داشته باشد اما  یسکه کافتد می م در جامعه اتفاقک یلیخ

شرت است و اگر اسالم یاز مردان ب ه تعداد زنانکند یکت میاکح یه امار جهانکن است یوجود دارد و ان ا

شرت است انهم یا بیر مردها در دنیچون مرگ وم یبود و از طرف یعدالتیشد بیمانع از ازدواج با زن دوم م

در املان پس   ، شرت از مردهاستیشورها بکن لذا زنها تعدادشان در اغلب یسنگ یارهاکبخاطر جنگها و 

وه ید  بیا باین مردان یدادند وحشت اور بود خوب زنان اه از تلفات مردها ک یامار  یاز جنگ جهان

 یگذاشته ول یز راه حلیل نکن مشیخود بر ا ینیده شوند و اسالم با جهان بیشکا بفساد یمبانند و 
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ه عرض شد با حفظ حدود و مقررات رشع و مراعات عدالت و انصاف متأسفانه در گذشته یکهامنطور

ق نداشتند در اغلب موارد یو دق یافکه ان اطالع یو دستورات عال قت اسالمیه مردم از حقکنیبخاطر ا

ه اگر مرد بداند کن است یق ایات دقکاز ن یکیمنوده اند لذا  ینه بزنها ظلم شده و بدرفتار ین زمیدر ا

را  یند و دستورات الهکست و بخواهد متام حقوق زن را عمل یفه اش نسبت به هامن زن چیه وظک

  .ندکار یگر اختیه زن دکرد  کخواهد  مرت رغبتکگردن نهد 

 د؟یمردم دار یبرا یهائهین گفتگو چه توصیس: بعنوان حسن ختام ا

ه در همه حال بطور موجز کاد است اما انچه را یست و مطالب زیدو تا ن یکیه یو توص یجواب: گفتن

ه کنیاست نباشند از ایرا و یرند طالب دنیه در همه حال خدا را در نظر بگکنست یم اید بگویو مخترص با

ه در ک یشور کنند و مانع شوند و بگذارند کز یداً پرهیده شود شدیشک یت بهرج و مرج و ناامنکممل

ده و عجوالنه یار نسنجکده با اعامل و افیاسالم و مسلامنان جهان گرد یبرا یدیاست و ام یسازندگ یابتدا

 خراب شود.

 (24/7/1358)اطالعات 

 

  .اندازدیشور نفاق مکاز داخل ، ضد انقالب :رمانشاهانکاستاندار 

 یشورهمراه "احمد سپهر ک غرب در ینینده امام خمی"منایرمانکن یخ حسیرمانشاه ـ"حاج شک

گر مسووالن در اجتامع هزاران نفر از مردم قرص ین و دیریفرماندار قرصش، رمانشاهانکپور"استاندار 

  .ردکت کن شهر رش یه این در مسجد مهدیریش

مراتب ، نیریجامعه اهل تسنن قرصش یاز سو  یسخنان ی" طینیر حسیخ محمد عزیش، ن اجتامعیدر ا

ن هنگام یدر ا، پارس یرد. براساس گزارش خربگزار کاعالم  یاسالم ین جامعه را با جمهور یا یهمبستنگ

وارد « د گرددین اعالم باید گردد ـ حقوق مستضعفینابود با یفات ظاهر یترش»از جوانان با شعار  یگروه
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ن مورد یرمانشاهان در اکرد.استاندار کن را عنوان یریمردم قرصش یازهاین، از آنان یکیمسجد شدند و 

شهر و ستاد جهاد  یل شوراکیبا تش یبود ولییاز صدها نارسا یکید یه عنوان گردک یلیگفت: مسا

شاره به انقالب ضمن ا یم و یالت را برطرف سازکن مشیم و اید دست به دست هم بدهیما بای، سازندگ

خواهند سالح وحدت یگفت: آنان م یو عوامل داخل یون و توطئهگران خارجیوشش ضد انقالبکو  یاسالم

تفرقه  یکیدئولوژیو ا یاسیو س یمذهب ین گروههایوشند بیکم ینکرند و با نفاق افیرا از دست ما بگ

ه نفاق کشور است کاز داخل ، نیا مید بگویبا یم ولیشوید میم از مرزها تهدینیکاندازند و ما تصور میب

ه مردم کان خواست یخورند. استاندار در پایوسته وحدت ما را میبه هم پ یشههایانه رینان چون مورکاف

 .ان بگذارند تا رفع بشودیخود را با فرماندار در م یازهاین

لمه اشاره کل به لزوم وحدت یشور سپس به تفصکدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکحجت االسالم 

دشوار و در ، آن یردن آن آسان است و سازندگکران یه وکاست  یمثال خانها، انقالب»رد و گفت: ک

  .«میاج داریو اجرا احت یو هامهنگ یار کز ما به طرح نقشه همین یسازندگ

رده کرون یرا ب یایکارشناس آمرکهزار  50را ما یواداشت ز یا را به شگفتیما دن یانقالب اسالم»افزود: یو 

ه انقالب ما کم چرا ینکد آنرا حفظ یم و بایم و استقالل خواستیرون راندیرا ب یارشناسان خارجکو همه 

م درصدند یختهاین جهان را برانگینند ما مستضعفیبیه مکن جهان است و جهانخواران یانقالب مستضعف

س ین دسایب اید فریمنطقه نبار یعشا ویژەن ما مردم و بیست روبرو سازند. بنابراکه انقالب ما را با شک

 .«را بخورند

رمانشاه و ک یه ژاندارمر ینده امام باتفاق استاندار وفرمانده ناحیمنا، پارس یبراساس گزارش خربگزار 

منطقه  یکواقع در « رآبادیبزم»بخشداررسپل ذهاب در ، نیریقرصش یو مرزبان یفرمانده هنگ ژاندارمر 

ر ینجا عشایافتند.در ایحضور  یر قلخانیران نفر از عشادر اجتامع هزا یو سوق الجش یوهستانک

مورد  7 یل قلخانیس اییر« یبهرام سلطان اسپر »اعالم داشتند  یاسالم یخود را با جمهور  یهمبستگ

و  یشاورز کبه  کم، کشیامل آساکن یر در مورد تامیعشا یرد خواستهاکر را اعالم یعشا یخواستها
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ه از طرف ک ییخلع سالح و جربان سالحها، جادمدرسهیا ک، ام پزشبهبود وضع بهداشت و اعز ی، دامدار 

ن ید نرصالدین خواستهها راسیبود و گفته شد ا یو روستا یجاد جاده رسارس یشود وایر داده میعشا

ان یرمانشاهان در مکمعروض داشتهاند. استاندار  ینیجامعه اهل حق به محرض امام خم یشوایپ ینیحس

ت برقرار ید تا انشاءالله امنیده یار ید شام یم و بایا در حال جنگ هستگفت م یر ضمن سخنانیعشا

د. یه به آن طرف مرز رفتهاند بازگردانکر را یاز عشا یم و عدهایشام به انجام برسان یشود و خواستهها

ند و کس از گناه گذشتهاش توبه که هر کنان دادند یاطم ینیر گفت: امام خمیز به عشایده امام نیمنان

من خواهد بود و مورد لطف و مرحمت یند اک یران پاسدار ینها ایاه حفظ و حراست انقالب واز رسزمدر ر 

وپاسدار  یو ژاندارمر  ید و برادران ارتشین باشیران زمید شام نگهبانان مرز این بایرد و همچنیگیقرار م

ن جا محمد یرفته و در ا« گرده نو»وپرت به منطقه یکنده امام سپس با همراهان با هلیم. منایده یار یرا 

خود را با  ین محل همبستگین منطقه با اجتامع در ایر ایرسپل ذهاب گفت: عشا یبخشدار  یخوانسار 

نده امام یردند و مناکراد یا یمنطقه سخنان یان مذهبیشواین هنگام پینند در اکاعالم  یاسالم یجمهور 

را افرس یم زیشور را انتظار دارکغرب د از احساسات آنان گفت ما از شام حفظ منطقه یز ضمن متجین

 .نندکنجا را حفظ یتوانند ایمن یو پاسدار اصفهان یراز یش

رمانشاهان و مسووالن منطقه در مسجد جامع رسپل کنده امام و استاندار یمنا یرمانکحجت االسالم 

ن یرغم ایعل هکم یدیحه رسین نتین سفر به این مسجد گفت: ما در ایافتند. استاندار در ایذهاب حضور 

 یرمانکنند حجت االسالم یکم یاز مرزها پاسدار  یر منطقه باز با از خودگذشتگیتها مردم وعشایمحروم

امل ندارند ک یپنداشتند مردم ما رشد اجتامعیه آنها مکنیو ا یم طاغوتیرژ یز با اشاره به برنامههاین

 یدند و جایخریادند و سالح مدیردند و گاز و نفت را میکم یز یبسته طرحر یگفت: آنها پشت درها

  گذاشتندمنی مردم یبرا یچگونه بحثیه

رد حجت االسالم کدعوت  یپارچگیکلمه و که مردم را به وحدت یهمسا یشورهاکسه یسپس با مقا یو 

 (25/7/1358هان کی)  ردندکدن یابوذر رسپل ذهاب د یپ سه زرهیو استاندار و همراهان از ت یرمانک
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 .شته شدندکخانه به خانه مهاباد  یهایرینفر در درگ 74

ارشف  یمال کمکردستان با ک یجاد جمهور یرد:طرح اکهان فاش کیدر گفتگو با  یحجت االسالم حسن

 .خته شدیر یپهلو 

خته شده یر یزبان و ارشف پهلو یپال ، انیبلور ، قاسملو ی، نین حسیعزالد یار کن توطئه با همیطرح ا

  .است

شور در که و منطقه غرب یرسشناس اروم یروحان یسالم غالمرضا حسنهان:حجت اال کیخربنگار -زیترب

حزب  یاعضا ، در حال حارض»رد و گفت: کح یردستان را ترشکو  یجان غربیوضع آذربا ، هانکیگفتگو با 

مانند  یمحل یاز فئودالها ینده هستند و با عدهاکو گرفته تا رسدشت پراکاز ما یرات در نوار مرز کدمو 

نند. چند یکت میفعال ، ر عراق هستندیعشا یه ازروساک« یدین سیالد یمح»و « یمتن حایمحمد ام»

ن یز عزالدیرات نکه از طرف حزب دمکل دادند کیتش یجلسه مهم«رهیز»ه ین دو نفر در قریروز قبل ا

ن جلسه پس از گفتگو یردند.  در اکت کزبان رش یان و پالیبلور یرت عبدالرحمن قاسملو و غنکو د  ینیحس

د توجه داشت یل شود. البته باکیتش« ردستانک یجمهور »بنام یمستقل بزرگ یجمهور  ، م گرفته شدیتصم

ه و یسور ، عراق ، هکیتر  یشورهاکاز  یکه هر کن قرار خواهد بود یبد ی، ن جمهور یل اکیب تشیه ترتک

رده کبان تعهد ز یز پالین یشود و از نظر مالیون میلیم 8ه جمعاً کن دارند یرد مرزنشکون یلیران دومیا

 یحجت االسالم حسن«.  ندکار را فراهم کمقدمات  ، ه فعالً در عراق استک یارشف پهلو  کمکاست با 

زمستان »گفت:  ، نندیبی میاتکتدار  یحمله زمستان یها براراتکع است دمو یه شاکن سئوال یدر جواب ا

ن امر به نفع ماست یند و اینشمی نیفوق العاده سخت است و برف سنگ ی، ردستان بخصوص نوارمرز ک

ف یران توصیز را قهرمان دوم ایترب ، ن گفتگویدر ا یحجت االسالم حسن«.  ندارند یچون آنها پناهگاه

ن مردم قهرمان یدارد و اای ویژەران سهم یا یز در انقالب اسالمیترب ، میه بگذرکاز قم »رد و گفت: ک

حرف زدن  یارایرا  یسکه کبرخاست  یز موقعید. تربگفتن یکلب ، دیمراجع تقل یه بصداکز بودند یترب

 یحسن«.  جه نبودینت یها بشتهک یول ، اد داردیشته زکه کن درست است یاعرتاض نبود. ا یارای ، نبود
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خوب است اما  یلین امر از نظر قدرت و اتحاد و اتفاق خیا» گفت: ، جانیشدن دو آذربا یکیدرمورد 

ل کاستاندار مش یکو  اندشدهبزرگ  یلیچون شهرها خ ، واهد بودخوب نخ یاز لحاظ عمران و آباد

انه یم یبا و  یاسیس یگروهها یه چرا برخکن سئوال یدر جواب ا یتواند برسد.  حجت االسالم حسنیم

ه کور ماه گذشته یدارد.  در شهر یاست و داستان دراز  یعین امر فوق العاده طبیگفت:ا ، ندارند یخوب

حزب  یه اعضایم و چون من به روحیردکه یما هم اسلحه ته ، وت شده بودندمردم به مسلح شدن دع

ند و با کم سقوط یه رژکمرتصد بودم  ، ه دارندیه آنها قصد تجزکدانستم یداشتم و م یرات آشنائکدمو 

ام کبرده بودند  یز بوئیه آنها نکن لحاظ هشدار دادم یم.  من افراد خود را از ایمواجه شو یگر یانگل د

رده که یه تهیکبا سالحهائ ، ه حمله منود و من هم با افرادمیم به مسجد اعظم ارومیرژ ، آذر 23ه در کنیا

شته شدند و از افراد ما هم چند نفر مجروح کاز آنها  یه تعدادکم یبه مقابله با آنها پرداخت ، میبود

 ینند ولکه جوانان را مسلح کنامه نوشتم  یو و شاپور و خو کز و ماین حادثه من به تربیگشتند.  بعد از ا

رد و مسجد اعظم را به کبه ما حمله  کتان 6م با یرژ ، متاسفانه جواب مثبت داده نشد.  در دوم بهمن

ه کنفر از آنها و چامق بدستان  80تا  70جه یه در نتکند کتوپ بست و من دستور دادم حمله متقابل 

دند و پس از آن ید و چند نفر مجروح گردیاز ما شهنفر هم  6شته شدند و ک  ، ردندیکم یار کبا آنها هم

حاج »له استوار بازنشسته بنام یوس ، ه و عراقکیاز مرز تر  ، ردندیکم کمکه مردم ک یما مرتب با پول

حجت االسالم «.  ف بودکنیالشکم و نوع اسلحه ما هم معموالً یردکه یاسلحه ته یچ« هید فاسونیحم

م و به تهران یردکر ینفر از آنها را اس 18 یروز  یم و حتیردکم حمله یبارها به افراد رژ»افزود:  یحسن

 یول  ، ما هستند یو مذهب ینیردها برادران دکه کردم یکغ میمرتب من تبل ، ن مدتیم.  در ایفرستاد

ه دارند. من یو باطناً نظر تجز یشند و ظاهراً خودمختار یکنار مکه آنها خودشان را کد یبه ما خرب رس

دادم یه درس استفاده از اسلحه را مکمسجد اعظم  یناراحت شدم. بر باال  یلیدم خین امر را شنیا یوقت

هامن روز آنها نتوانستند  یم.  فردایه آنها بدانند ما هم از قصد آنها باخرب هستکان داشتم ین امر را بیا

«.  ش آمدینقده پ یماحراار شد و کتا مخالفت ما آش ، ردندکخود را پنهان نگهدارند و نظرشان را اعالم 

رات کمن با افرادم دو روز پس از حادثه به نقده رفتم. افراد حزب دمو »نقده گفت:  یهایریدرمورد درگ یو 
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 یرده بودند.  وقتکر خوار هم رحم نیرده بودند و به اطفال شکزنان حامله را سوراخ سوراخ ، ن شهریدر ا

درمورد دادگاهها اعالم  یو «. میردکرون یو آنها را از شهر ب میم ناچاراً با آنها روبرو شدیدیبه نقده رس

حجت «.  ندارد یتیه فعالیدر دادگاه انقالب اروم یساز کت در جنگ و نامتام ماندن پاکبخاطر رش »رد: ک

شود مرز را بست.  یم منیاگر ما صد هزار مرزبان هم داشته باش»درمورد وضع مرزها گفت:  یاالسالم حسن

 یه در نوار مرز یاست وبق کیوچکه بخش کهستند « مرگور»اتها در حال حارض درر کاز دمو  یعدها

م داد و آنها یبه مبارزه ادامه خواه، و آنچه مسلم است اندشدهنده کو تا رسدشت پراکما، بازرگان

ند. یایر پرچم اسالم بینند و زکآخراالمر مجبورند امر امام را اطاعت م شدن است. یصالحشان در تسل

  ز صورت گرفته استیترب یو هوائ ییایدر یرو یز بدعوت پرسنل نیار از تربدید

نرتل خود در کبر  یو شهربان یژاندارمر  ، ن در سنندجیتظاهرات خون یهان: در پکیخربنگار -رمانشاهک

د مسئول یدرآمد. فر یر یانون در گکدو روز گذشته سنندج بصورت  یخارج و داخل شهر افزودند و ط

شمرگان یگروه از پ یکم یق داریاطالع دق»ن مطلب گفت: یبا اعالم ا ، ن مستقر در سنندجسپاه پاسدارا

ن عده با نفوذ در داخل ینون در داخل شهر مستقر هستند و اکو هم ا اندشدهرد وارد شهر ک

ه از عوامل کن عده یا»رد: کاضافه  یو «.  حوادث دو روز گذشته را بوجود آورده اند ، نندگانکتظاهر 

دند و الزم است یشکسنندج را به آشوب  یعنیردستان کتنها نقطه امن  ، سم هستندیونیل و صهیئارسا

مسئول سپاه پاسداران «.  ندک یسم جداً افشاگر یونیون در مورد نقش مخرب و اخاللگر صهیزیو تلویه رادک

ن شهر برقرار یا ت را دریتوانند امنیدر حال حارض تنها ارتش و سپاه پاسداران م»رد: کن اضافه یهمچن

مسئول سپاه پاسداران مستقر در سنندج درمورد «. متشنج است ین لحظه تا حدودینند و اوضاع تا اک

دهد پاسداران یه نشان مکه کدا شد یپای ن ساچمهیاز مجروح یکیدر بدن »گفت:  یر یات درگیجزئ

 یو «. ردهاندک یانداز ر یشان تیردهاند و عنارص اخاللگر از داخل صف مردم بسوکن یکمردم شل یبسو 

«.  میردکخ یتباً توبک یهوائ یرانداز یسه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور ت» رد:کن اضافه یهمچن

 یفه مأموران شهربانیاعرتاض پاسداران به عدم انجام وظ یسنندج در پ یس شهربانیگر رئید یاز سو 

 ید ولیبوجود آ ید در سطح شهر هامهنگیه باکم یرده بودکه به پاسداران اخطار یکباوجود» گفت: 
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در  ، در دو روز گذشته»افزود:  یو «.  ات شدندیبا ما وارد عمل یردند و بدون هامهنگکن نیپاسداران چن

ردند و یکفه میهم انجام وظ یکشکم و مأموران یداشت یما هم در داخل شهر گشت ، ان تظاهراتیجر

باشند در تظاهرات یم یچون بوم یهستند ول ین و انقالبار مومیس سنندج افراد بسین مأموران پلیهمچن

در شهر  یمتعدد یانفجارها ، ست شب گذشتهکیده از سنندج حایرس یهاگزارش«.  نندکمنی تکرش 

ل و یدر حال حارض مدارس سنندج تعط» ان گفت: یسنندج در پا یس شهربانیصورت گرفته است.  رئ

ت الله یگر آید یازسو «.ابانها شوندیوارد خ ، ث سنندجبه عنوان اعرتاض به حواد یقرار است گروه

م اگر یخود گفت یقبل یه در مصاحبهکهامنطور »ردستان گفت:کدرباره اوضاع  یعتمدار یرش یالعظم

رد. آن روزها به کمنی دایز رضورت پیجنگ و ست ، شدیردستان انجام داد انجام مکشد در یه مک ییارهاک

از  یروز جمع یکه متاسفانه انجام نشد.  کدادند  ییهاز وعدهین امور نم و مسئوال یداد یراتکدولت تذ 

هم با آنها بود.در  یدادگسرت  یر فعلیوز ید جوادیاحمد صدر حاج س ینجا آمدند. آقایبه ا ، ردکبزرگان 

را به   یاتیم و هینکردستان دخالت کدر اوضاع  ، میه دارک یآن جلسه از ما خواسته شد به علت نفوذ

ردستان بود.  بعد هم کبه  یت الله طالقانیمت مرحوم آیقبل از عز  ، ن موضوعیم.  البته ایبفرستآنجا 

  ، ن مالقات ما با شامستین اولیم: ایبه او جواب داد ، ردکن تقاضا را ینزد ما آمد و هم ، رت قاسملوکد 

ردستان خود کدر  یظمن یاز عوامل ب یکیع است یه شایکم بطورید به شام بگویامل معذرت باکاما با 

ن یه اکرد کم. اما قاسملو ادعا یردستان بفرستکرا به  یاتیه هکد یخواهمی چطور از ما ، دیشام هست

رد داده کبه مردم  یرانداز یه ظاهراً دستور تکار ما گذاشت یدر اخت یست و بعداً نوار یعه درست نیشا

خواهد آن منطقه شلوغ شود.  ما سپس یلت مه دو کرد یکادعا م ،ن نواریشده بود و قاسملو بر اساس ا

م یه بودکند و او هم رفت.  در تهران هم کن کمکردستان کدر  یه به ناآرامکم یاز او قول رشف گرفت

 یعتمدار یرش یت الله العظمیآ«. داشتند ییرد نزد ما آمدند و تقاضاهاکنفر از علام و بزرگان  30حدود 

ای ع و همه جانبهیاقدام رس ، ردستانک یه اگر در عمران و آبادکن است ینون حرف ما اکا»رد: کاضافه 

  ، ردهکن یه خداکن است یرا ترس ما ایز رد.کدا خواهد یزودتر خامته پ، بحران آن منطقه ، ردیصورت گ

ن جهت بهرت یبد ند.کت یگر هم رساید یل شود و بجاهایتبد یشیجنگ فرسا یکردستان به کغائله 
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سپس  یعتمدار یرش یت الله العظمیآ«.  ردیان پذیچه زودتر از راه صلح و صفا پا ن غائله هریاست ا

َ   ، صلح بسته شود یه متام درهاکد ینکن یار کبا دشمن »ه: کرد کرم)ص( نقل کغمرب ایاز پ یثیحد اقالً

.  تفاهم بسته باشد یه متام راههاکم یریبه خود بگ ید وضعیما نبا»و افزود: « دیراه را باز بگذار یک

 شیپ یچون زمان ، نندکد اجرا یامرب را همه دولتها بایحت پیبا دولت است. نص ، باشد ین چه راهیحال ا

درباره  یعتمدار یرش یت الله العظمیآ«.  میشانکار را به آنجا بکد یست و ما نبایان صلح نکه امکد یآمی

بار اصل حادثه یکاست: دو جور  یمداخله خارج» ردستان گفت:کدر اوضاع  یخارج یشورهاکدخالت 

ظاهراً شق دوم  ، ردستانکند.  درباره اوضاع یکسوء استفاده مای ز از حادثهیبار نیکند و یکرا اجرا م

 یشورهاک ، ندارد یافکنرتل کما باز است و  یه چون مرزهاکقت دارد ین حقیند.  اما ایکشرتصدق میب

 «.نندکمی دخالت یخارج

 (27/7/1358هانکی)

 

 ردستانکل در یمسا یبررس

ه هر هفته بعدازظهر پنجشنبهها مبنظور کران یا یو پرسش و پاسخ جبهه مل یسخرنان یدر جلسه هفتگ

ن ین هفته مبناسبت چهلمیا ، شودیل مکیتش یجبهه مل یز کالت مر کیدر محل تش یتکل مملیمسا یبررس

و مبازات و راه  داشت خاطره مجاهدات یضمن گرام یطالقان اللهآیتروز در گذشت مجاهد بزرگ 

  .ردندکوت کقه سیدق یکحارضان باحرتام روح آن بزرگوار بپاخاستند و ، او یو اسالم یانسان

ان و دانش یافت سازمان دانش جوید آغاز شده بود ادامه یاز قرآن مج یاتیه با تالوت آکن جلسه یا

ل یبه تفص یز کمر  یو شوراآذر عص یرت مهدکردند. د کقرائت  یاد پدر طالقانیب یشعر  یآموزان جبهه مل

و  یکوت اآن چرکغ قاطبه ملت در سیدریت بکو عدل رش  یطالقان اللهآیت یدرباره نقش ومقام مردم

 .ان داشتیب یرو مجاهد نستوه سخنانیپ
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 یضمن بررس یسحنان یط یجبهه مل ییات اجرایعضو ه« رت ورجاوندکد »سخرنان هفته ، به دنبال آن

ندگان امام و دولت درباره مساله یو منا یات امام و مرحوم طالقانیظربا اشاره به ن یتکل مملیمسا

 .ل قرار دادیه و تحلین مسله را از جهات مختلف مورد تجزیردستان اک

رد ه کرشق و غرب اشاره  یاستعامر  یروهایو ن یاز سخنان خود به نقش عوامل خارج یدر بخش یو 

دن یران و مبرث نرسیت انقالب در اکمتوقف ساخنت حر مبنظور  یداخل یهایریجاد بحران و درگیودرباره ا

نه ین زمیران سخن گفت و در ایاهداف و فراهم ساخنت موجبات تسلط مجدد بر منابع نفت وثروت ا

و نقش  یو نظام یاسیس یدادهایج فارس در رابطه با رویانه و منطقه خلیموضوع نفت خاورم

 .ل مورد بحث قرار دادیز به تفصیسم را نیالیامپر

ر و ضد ین و تحقیم بر منطقه در رفع توهکحا یروان یان بردن فضایسخرنان سپس اشاره داشت به از م

چند  یردستان از تنکو مورد احرتام مردم  یجدا ساخنت حساب رهربان مذهب ، ردهاکدن یانقالب نام

ه کز یآم یکتحر هایاعالمیهاز  یر یجلوگ یضد اسالم هایاندیشهبا  یاسیماجراجو و فرصت طلب س

 یل دادگاههاکدر ش یرات اصولییانجام تغ، سازدیردستان را فراهم مکمردم  یموجبات رنجش و ناراحت

چند از  یت تنکار صاحب قدرت با مشار یات تام االختیه یکسپردن اداره امور ب، انقالب در منطقه

 ار آمدن دولت منتخب مجلس.ک یو رو  یمل یمحرتمان تا زمان انتخابات مجلس شورا

 (27/7/1358هان کی)

 

 .منطقه را فراگرفته است، از تهاجمای موج تازه

شب ید 11شور ساعت کدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیرمانشاه ـ حجت االسالم حاج شک

و  یاسیاز رسان س یبا برخ یرات جار کرغم مذایپارس گفت: عل یبه خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن یکدر 

 یراتها منطقه را فرا گرفته است بنحو کاز تهاجم دمو  یه موج تازهاکشود یها مشاهده مراتکدمو  یمذهب
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ن استفاده شده و تلفات به یسنگ یروز در مهاباد از انواع سالحهایدهد در تهاجم دیه گزارشها نشان مک

م دهد. حجت االسال یرات را بدست منکدن به توافق در مذایاز رس یچگونه نشانهایه هکست یاندازه ا

روز مهاباد تا آنجا یتلفات حوادث د»شور گفت: کدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحاج ش

روز در مهاباد خانه به خانه ید یر یشود دردرگیگفته م یه من اطالع دارم هفتادو چهار نفر بوده و حتک

رد و افزود: کف یوصم تیشور وضع منطقه غرب را وخکدر غرب  ینینده امام خمیمنا«.صورت گرفته است

آنها در امان  یاسیو س یرسان مذهب یراتها باستثناکه دمیلکه کنیبرا یردهام مبنکصادر  یهایمن اطالع

ل یخود را تحو یسالحها یانتظام یروهایو ن یژاندارمر ، توانند با مراجعه به پاسداران انقالبیهستند و م

وضع »رد وگفت: کان اشاره کبو  یهایریبه درگ یمانر کنند. حجت االسالم کافت یدر یتبکداده و امان نامه 

ان که من با بو ک ین  متاس تلفنیدهاند و درآخریشکار کسازمانها دست از  ین شهر آشفته است و حتیا

 .«نمکل یارم را تعطکمن ناچارم »گفت: یتلفنچ«.داشتم

 .ن شدیریقرصش یرفع اختالفات تازه راه یبرا ینینده امام خمیصبح امروز منا

مت یش از عزیشور صبح امروز پکدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیت االسالم حاج شحج

در  یدیرمانشاه گفت: اختالفات جدکپارس در  یوتاه بخربنگار خربگزار ک یگفتگو  یکن در یریبه قرصش

 .ان دهمین اختالفات پایروم تا به ایرده و من مکن و رسپل ذهاب بروز یریمنطقه قرصش

ه پس از کسه زن را با خود بردهاند  یرده و حتکلها حمله یسارق مسلح به اتومب یشب عدهایدن یهم

ه مردم کبه من اطالع دادو افزود  یتلفن یاز معتمدان محل یکین موضوع را یچند ساعت بازگشتهاند. ا

ست کیده حایرسه به من ک یم اطالعاتیایب ید انشاء الله راه چارهایروم شایندارند. من م یمنیچگونه ایه

 نند.یبیرا م یحمله تازها که مهاجامن تدار ک

 (27/7/1358هان کی)
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 .ستیره نکا مذایدن به توافق یاز رس یاچگونه نشانهیه

شب گفت: یپر 23شور ساعت کدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحاج ش االسالمحجت

 یاه موج تازهکشود یراتها مشاهده مکدمو  یو مذهب یاسیاز رسان س یبا برخ یرات جار کرغم مذایعل»

دهد در تهاجم روز شنبه در یه گزارشها نشان مک یراتها منطقه را فرا گرفته است به نحو کاز تهاجم دمو 

دن یاز رس یاچگونه نشانهیه هکاست  یاغات به اندازهین استفاده شد و تبلیسنگ یمهاباد از انواع سالحها

روز یگفت: تلفات حوادث پر یرمانکن یحاج حس االسالمحجتدهد یمن رات را بدستکبه توافق در مذا

روز در مهاباد خانه به خانه یپر یر یگفته شده درگ ینفر بوده و حت 74ه من اطالع دارم کمهاباد تا آنجا 

رد و افزود کف یم توصیشور وضع منطقه را وخکدر غرب  ینینده امام خمیصورت گرفته شده است منا

آنها در  یاسیو س یرسان مذهب یراتها به استثناکه دمو یلکه کن یبر ا یردم مبنکصادر  یاهیمن اطالع

خود را  یسالحها یانتظام یروهایو ن یژاندارمر  ، توانند با مراجعه به پاسداران انقالبیامان هستند و م

رد و کره ان اشاکبو  یهایریبه درگ یرمانک االسالمحجت« نندکافت یدر یتبکل داده و امان نامه یتحو

ه ک ین متاس تلفنیاند و در آخردهیشکار کسازمانها دست از  ین شهر آشفته است و حتیگفت: وضع ا

 «.نمکل یارم را تعطکمن ناچارم » گفت: یان داشتم تلفنچکمن بابو 

 (30/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 با اطالعات یعتمدار یرش یت الله العظمیحرضت آ یاختصاص یگفتگو 

 یل جار یمسا هنیش را در زمیخو یات و باورهایاطالعات نظر هبا روزنام یختصاصا یگفتگو  یکدر  

ه در مجلس خربگان ک یلیمسا یت الله به چگونگین گفت و شنود حرضت آیان داشتند در ایشور بک

ردند و نقطه کدر مدارس اشاره  یاسیاجتامعات و لزوم بحث س ین آزادیتام ، ردستانکع یگذرد و وقایم

 .د را رشح دادندخو  ینظرها
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 ردستانک همسال

اند در مساله شان خواستهیردها از اکه رسان کاعالم فرموده بودند  یعتمدار یت الله رشیحرضت آ •

 یدیشد یهایده و نگرانیها انجامیزیه به خونرکشور را کن بخش از یالت اکد و مشینکردستان مداخله ک

ه اوضاع در کست؟ بخصوص ید چیفرمائمنی ه دخالتکد علت آنیحل و فصل فرمائ ، را موجب شده

 .ده استینرس یینها هجیبه نت ، ت و دولت هنوزیحسن ن یهااتیاست و تالش ه یردستان بحرانک

نند و به خاطر جمع  کهر دو از ما تقاضا  ، نندکن هر دو قبول یه طرفکاست  یدخالت ما در صورت- 

ه کنباشد  ، گذشت یطالقان یه بر مرحوم آقاک ییه گذاشته شد بدان عمل شود مثل ماجراک یهر قرار 

رده بودم عمل کره که من از طرف آنها مذاک یسانک یعنیردند. کعمل ن ، میزد ییحرفها ، میرفت ، میگفت

م یردک یردها و من مطمنئ باشم اگر اقدامکند و هم رسان و رهربان کردند. البته اگر هم دولت تقاضا کن

ه من از ک یردها وقتکاز  یادیرد البته عده زکباشد حتامً دخالت خواهم ن اقدام ضامن اجرا داشته یو ا

گروه از بزرگانشان  40ا ی 30مشهد بازگشتم و در تهران اقامت داشتم آمده بودند و قبالً هم در قم حدود 

ردستان مشغول جنگ هستند که در کنند. آنها که مداخله کرده بودند کشان آمده بودند و تقاضا یو علام

 یهاشور بودند( آمدند و صحبتکر یدر آن هنگام وز ید جوادیصدر حاج س یشور) آقاکر یز با وزین

گرفت یانجام م ییارهاکشد و یم ییهاه اگر آنوقت صحبتکبود  یردم: حالتکنطور تصور یشد. من ا

  .میدیرسید و به بن بست منیشکینجا منیار به اکقطعاً 

اند مداخله رد از شام خواستهکرهربان  یعنیه یطرف قض کی ، به هر حال ، ت اللهیحرضت آ •

  د؟ییفرمایا دخالت مین تقاضا را داشته باشد آید. اگر دولت هم اینک

ها را به نحو احسن عالج یند و نگرانکامً دخالت یه  دولت خودش مستقکن است یار اک یعیـ البته طب

قرارداد بدهند  یین اجراید و طرفیاز ما بنام یواستن درخیردستان رسامً چنک ید اما اگر دولت و اهالیمنا

فروهر رفته و در  یه آقاکاند نوشته هاروزنامهم یه اقدام مناکند یکجاب میفه این صورت وظیدر ا
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فروهر بتواند  یه آقاکنم کیبوده است اما من تصور من یانندهکدوار یرات امکه مذاکم یخواند هاروزنامه

 .ندکحل  یالت را به سادگکن مشیا

  د ؟یفرمائیه میردستان توصکالت کحل مش یرا برا یت الله چه راهیحرضت آ •

ل کمش یلیشد و فعالً ختر لکبود و بعد مشتر ل سختکشود ابتدا حل مشیشرت میهر روز ب ، التکـ مش

 همراه با عقل و یادیان اصالح است و گفتگو را تا حدود زکأس وجود نداردو امین حال یاست در ع

 ی، ه در آنجا مرزها باز است. بارزانکد یدانیرد. مکتوان دنبال یت مینان و حسن نیر و محبت و اطمیتدب

ران و عراق از یا یه وقتکد یدیرد و دکیم کمکن به او یجنگد و ایعراق م کن سال در داخل خایچند

رار کخ تیه تارکرود یم آن میز بیننون کرسانجام مرد. ا یرد و بارزانکرا رها  یران بارزانیدر صلح درآمدند ا

نند کدخالت  یخارج ین نباشد انگشتهایدر ب ید گردد و اگر صلح و اصالحیتجد یقبل هشود و صحن

ران و یا یردهاکطرف  یک ، عراق یردهاکطرف  یکد. یدانیآن مناطق را شام بهرت م ییایوضع جغراف

 ، هرچه بهرت یرانیرد اکو اتفاق با برادران ه صلح و اتحاد کند یکجاب میران آنجا را ایطرف هم ا یک

 «...مرت برقرار باشدکهرچه مح

 (30/7/1358)اطالعات

 

 نده امامیاظهارات منا

پارس در  یشب به خربگزار یشور دکدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکن یخ حسیحجت االسالم حاج ش

 یر  شهرهایبه حوادث چند روز اخ شته و مجروح مربوطکه رقم هفتاد و چهار کرد کرمانشاه اعالم ک

 .شان داده نشده بودین آمار ازمنابع موثق به ایمختلف منطقه غرب بوده و ا

رده بود در حوادث مهاباد کاظهار  یروز به خربنگار خربگزار ید یرمانکه حجت االسالم کشود یم یادآور ی

  .اندشدهیا زخمیشته و کهفتاد وچهار تن 
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پارس  یشب به خربگزار یرمانشاه دکپاه پاسداران منطقه غرب مستقر در ات سیگر ستاد عملید یاز سو 

 شدند.یو پاسدار زخم یزده ارتشیدو سیپاسدار شه یکروز مهاباد ید یر یه در درگکگزارش داد 

 (30/7/1358هان کی)

 

 .رد و مقرص استکردستان مسامحه که ی: دولت در قضیمنتظر  اللهآیت

 .در مقابل دشمن باشند یل جنگین وسایمسلامنان مجهز به مدرنرت

د آنرا یدر درجه اول مسلامنان با، مبب داشته باشند یا و شورو یکآمر یاست اما وقت یز یبد چ یمبب امت

 .داشته باشند

هان کیبا  یاختصاص ییس مجلس خربگان و امام جمعه تهران در گفت و گوییر یمنتظر  اللهآیت 

در  یمنتظر  اللهآیتن گفت و گو یرد. در اکت اعالم کملل مختلف میخود را در مورد مسا ینقطهنظرها

 اللهآیتد. یر جنبیرد و دک یوتاهکردستان که یادآور شد دولت در قضیردستان کاست دولت در یمورد س

ردستان دولت که یه در قضکدانم یرد گفت: من اجامالً مکرات دولت با رهربان کدر مورد مذا یمنتظر 

ن دولت ید. بنابرایرسین جا منید. وضع بدیجنبیر منیرد و دیکلت مسامحه مند و اگر چنانچه دو یر جنبید

ه از هامن اول استاندار کنیا یدانم برایردستان مقرص مکه یرده است من دولت را در قضکمصامحه 

استان قرار داد و  یارهاکستها را در رأس یمونکردستان قرار داده و آنهم رفت و کست را در رأس یمونک

ار آنها قرار گرفت تازه دولت از خواب یردستان در اختک یراتها قرار دادند و وقتکار دمیرا در اختانات کام

م یافزود: ما به دولت از هامن اول گفت یمنتظر  اللهآیتردستان. کبود از اوضاع  ین خالصهایدار شد ایب

ست قرار داد و یمونکفر ن یکاستاندار و فرماندار مهاباد را  یست است ولیمونکردستان که استاندار ک

در بخش  یمنتظر  اللهآیتشد.  یوتاهکار آنها قرار داد و باالخره یشد در اختیانات داده مکهر چه ام

رد و کفرزند امام اشاره  ینید احمد خمیحاج س االسالمحجتگر به دو نامه یاز سخنان خود بار د یگر ید
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م و گفتم به فرض محال اگر یاه داشتهیما فق شهیه باشد همیران بدون فقیشود ایر شد: اصالً منکمتذ 

شور ما کران باشد. ید و تابع ایایه بکفه دارند یه وظین فقیران نباشد ایه در ایفق یعنیباشد  یز ین چیچن

 اللهآیتم یداشتها یادیز یشه فقهایم ما همیه نداشته باشیه فقکشود یت مگر میون نفر جمعیلیم 35با 

 یلیر در جشن فارغالتحصیهان ضمن اشاره به سخنان نخستوزکیخود با  یگفتگو  یدر ادامه یمنتظر 

اده نظام یها پیبعض ، در صدر اسالم نظام سه جور بود یفهایرش یهیادآور شد طبق آی یافرس  یدهکدانش

م یاده نظام اگر چه امروز ما بخواهیز اسب سوار بودند نه پیها نیشدند و بعضیشرت سوار م یبودند بعض

ار مسلامنان باشد یله مثل فانتوم در اختین وسیه با باالترک یستیم باینکفه عمل یرش یهین آیمطابق ا

ه مسلم است کند اما آنچه کتواند بیار مکاده نظام امروز چه یه شود پکیاده نظام تیپ یه بر رو کنینها

ه گردمنان کنیدر مقابل دشمنان نها یل جنگین وساید مسلامنان مجهز باشند و به مدرنرتیه باکن است یا

ر و ذوق دارند که فک ییران و جوانهایم خود ارتش اینک یم سعیستیا راست بایکم در مقابل آمرینکج کرا 

س شاه کرا در زمان شاه سابق هر ین معنا باشد زید در مدار ایبا یم. درجات نظامینکقشان یآنها را تشو

تواند یشرت میه بکس کد هر یرفت. باگین خانواده بود درجه میرد و از ایکشرت خدمت میدوسترت بود ب

و  یفتد به اخرتاعات نظامیرشان بکران فید داشته باشد و خود ارتش اید اخرتاعات جدیند و باکت یفعال

ن سواره نظام ینند و باالترکه یخود را مسلامنان ته یل نظامین وسایه مدرنرتکبرسد  ییار به جاکم کمک

ه خودشان را کنم یکه میران توصیرد: من به ارتش اکد کیتا یتظر من اللهآیترا مسلامنان داشته باشند. 

شوند آنها یدار میهستند. و مسلامنان دارند ب یه مسلامنان در معرض دشمنان بزرگکنیا ینند براکمجهز 

دا شده است و ما خالصه خطر تهاجم یدر مسلامنان پ یدار یه بکشوند یه استعامرگر بودند تازه متوجه مک

ه اهل کند آنها را کق یتشو یستیران است مخصوصاً جوانهاشان و دولت هم بایبر ارتش ان یم و ایدار

 ، نندکنند و خودشان بتوانند اخرتاع کدا یار پکرسو  ینها خودشان با ابزار جنگیار هستند تا اکق و ابتیتشو

اول  یشند درجهداشته با یا و شورو یکه آمرک یاست و اما وقت یز یبد چ یلیخ یرا  مبب امت یابزار جنگ

د یر ما نبایه نه خکاست  یحرف غلط یلین خیافزود: ا یمنتظر  اللهآیتد مسلامنان داشته باشند. یآنرا با

ه االن صحبتش است کستان کباشد آنوقت پا یا و شورو یکار آمرید در اختیم و فقط باینکاخرتاع یمبب امت
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ستان نداشته باشد؟ بله مبب بد کاشند و پاا داشته بیکو آمر یند چرا؟ چرا شورو یگویند مکه اخرتاع ک

م تا آنها به ما رضبه نزنند بر ید بهرتش را داشته باشیه دشمن دارد ما مسلامنان باک یاست اما وقت یز یچ

ند اگر دست کقشان یاگر دولت تشو ، باهوشرتند یا و شورو یکه قطعاً در هوش از آمرک یرانیجوانان ا

 یه آنها مبب امتیکبسازند و تا مادام یتوانند مبب امتید داشته باشند متوانیاستعامر بگذارد اخرتاعات م

شان یطانیز شد و آنها دست از اخرتاعات شیم البته هر وقت جهان صلحآمیبساز ید مبب امتیسازند ما بایم

 است یطانیامر ش یکن خود یم. اما اینکد پوملان را رصف آن جور اخرتاعات نیبرداشتند آنوقت ما البته با

 ییدههایم و از تفنگ پوسینرو ین مبب را بسازند اما ما نه. رساغ مبب امتیه آنها بهرتکند: یگویه آنها مک

ه کخواهند یطنت است و آنها میش یکن یم ایست ما فقط هامن را داشته باشیه اساساً قابل استفاده نک

رد مجلس گفت: کدر مورد عمل یمنتظر  اللهآیتم تا آنها بتوانند تو رسمان بزنند. یشه عقب باشیما هم

 اللهآیتماه وقت قرار دادند.  یکه کاز اول غلط بود  یبا دقت و خوب بوده منته یلیار مجلس خک

م ینها را اگر بخواهیده است ایشنهاد از مردم به مجلس خربگان رسیسپس افزود: چهار هزار پ یمنتظر 

ار مجلس متام شده است و احتامالً تا ک خواهد البته دو سومیم یادیم وقت زینکم و دقت ینک یبررس

 ار مجلس متام خواهد شد.کگر یماه د یک

 (2/8/1358هانکی)

 

 .ن فاجعه قارنا مجازات خواهند شدیمسبب

وتاه به چند ک یشب پس از خامته جلسه شورا در فرصتیانقالب د یعضو شورا یلیاردب یت الله موسو یآ

است و  یاصل قرآن یکاصل شوراها »رد: کگفتگو اعالم  نیدر ا یسئوال خربنگار اطالعات پاسخ گفت و 

ل کیه در هر منطقه تشکرنده است یم گیتصم یهاه شوراکست بلین یمشورت یشوراها، شوراها یمعن

 ین گفت: طهمه قراردادهایهمچن یو «. ردکخواهد  یر یم گیل مختلف منطقه تصمیخواهد شد و در مسا

 « :ن رشح استی. منت مصاحبه به اا لغو شده استیکران با آمریا یاستعامر 
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در مورد حق  یا اصولیم ندارد اصل یانقالب تصم یا شورایردستان آکام امام در مورد یس: با توجه به پ

انقالب  یشورا یبگنجاند تا اقدامات فعل یران در قانون اساسیا یگر خلقهایرد و دکن رسنوشت خلق ییتع

 آن باشند؟ یمجبور به اجرا یبعد ینده دولتهایآ یهاداشته باشد و در سال یین اجرایتضم

دست بربد قانون  یتواند در قانون اساسمنی انقالب یه شوراکد ی: شام توجه داریلیاردب یت الله موسو یآ

تواند در منی انقالب ین شورایب مردم بنابرایب شده مجلس خربگان است بعد هم تصویتصو یاساس

ن یب مردم بنابرایب شده مجلس خربگان است بعد هم تصویصوت یدست بربد قانون اساس یقانون اساس

 یل در قانون اساسین مسایا یول ، ندکب یتصو یدر سطح قانون اساس ینیتواند قوانمنی انقالب یشورا

 .شده است ینیش بیپ

 شده است؟ ینیش بیق پیس:بطور دق

 یکید یه شام در نظر دارک یز یلمه اش با آن چکد یشده حاال شا ینیش بیپ»: یلیاردب یت الله موسو یآ

 یاصل قرآن یکه کشده است. اوالً  مساله شوراها  ینیش بینم پیکر مکمن ف یدر نظر محتو  ینباشد ول

گر یسان دکه درباره کست ین نیرنده. ایم گیتصم یشوراها یدارد و معن یدر قانون اساس یاست اصول

ه مربوط به هر منقطه ک یلیمثاًل در مسا رد.یگیم میرات خودش تصمیه درباره تقدکرد. بلیم بگیتصم

ز یه همه چکرنده است یم گیتصم یدهند و آن شورا هم شورایل مکیتش ییآن منطقه شورا یاست اهال

ن محل در یندگان همیت مناکممل یاست خارجید سینکگر فرض یل دیدر آن هست. البته راجع به مسا

ت کرش  یمل ید شورایت اسمش را بگذارن اسکه ممک یز کمر  یز در شوراکگر و در مر یسطح د یک

مربوط به  ک، ل نه مربوط به تر ین مسایخواهند بود. و ا یکز رشیها نیریم گین تصمیردو در اکخواهند 

منظور  ی، دهند. تا به محتو یت میشرت اهمیها به قالب بینم بعضکیر مکمن ف ، ران استیهمه ملت ا

 یانتخاب داشته باشند. خوب اگر منظور آنها از خودمختار حق  یعنیچه؟  یعنید یه خودمختار باشکنیاز ا

ند ک یر یمگیند و در صالح منطقه تصمکل منطقه نظارت یدرست شود و بر مسا ییه ادارهکن است یا

 یست؟ اگر معناین مساله چیاست خوب ا یگر یل هامن نظام شوراهاست اگر مساله دیو در مسا
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د آداب و سنن خودش را محرتم یبا یم و هر ملتیول دارندارد ما قب یبیاست ع ییسنتگرا یخودمختار 

اما در حال حارض  ، نندکزبان صحبت  یکد بودند به یران مقید همه اهل ایسابق شا یبشامرد در دوره

ندارد  یبینند. عکزبان صحبت  یکم به ینکم مردم را مجبور یتوانیست و نه ما مین یاسالم یز ین چیچن

ه ک یران زبانیه در اکگر را بفهمند یدیکداشته باشد تا مردم زبان  یبان رسمز  یکد یبا یتکالبته هر ممل

ه ما کد باشد هامنطور ین زبان بایه طبعاً اکاست  یت است زبان فارسیرثکمتداول است و مربوط به ا

در  یه در قانون اساسک یلین مسایش از اید باشد. بله ما پیم خوب آنهم بایز دارین یزبان مذهب یک

ه به کهم  یسکست. یم چیدانمنی ، دیایه بتواند در قانون بک یات معقولکاره نوشته شده واقعاًنن بیا

م ینکیر مکن ما فیآمده چقدر تفاوت دارد بنابرا یه در قانون اساسک یلیا مسایم آینیه ببکما نگفته است 

 .شده است ینیش بیل پین مسایا یدر قانون اساس

  رده است ؟کده قارنا صادر کن فاجعه دهیمسبب یر یباره دستگدر  یانقالب دستور  یا شورایس:آ

ند واال در ید قبول فرمایدادند البته با یدگیدم دستور رسیه من شنک: تا آنجا یلیاردب یت الله موسو یآ

ند و سنگ یکجاد مین ملت ایا یهر روز برا یسم جهانیالیه امپرک یها و اسباب زحمتیرین درگیجه اینت

 یختگین درهم ریگوشه ا یکجامعه آرام در  یک یعنیگذارد یاثر م یار کهر  یدهد رو یمدر رس راه قرار 

ط ین رشایجامعه در حال جنگ آنهم در حال جنگ با ابر قدرت جهان. در ا یکند با یکند فرق مکدا یپ

گوشه  یکشود در یمگر م یافتد ولیر میل به تاخیمسا یند و بعضیکدا میت پیل اولویمسا یطبعاً بعض

 .ن آن مجازات نشوندیشود و مسبب یظلم

و  یو نظام یاسیست با قطع رابطه سیا بهرت نیست آیا چیکس:نظر شام در مورد قطع رابطه با آمر

  م ؟ینکا را رسامً اعالم یکخود با آمر یاقتصاد

ه . آنچیم نه محتو ینکیها نگاه مشرت به قالبیه بکاست  یلینهم از مسای: ایلیاردب یت الله موسو یآ

ایم م گرفتهیده تصمینرس ییفاکبه مقام خود  یم حتیبرس ییفاکم به مقام خود یخواهیمسلم است ما م

م و االن هم ینکمرت کامن را یهایم. اما در مقابل وابستگیمقدار زحمت را بخودمان هموار ساز یک
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ن قالبها شام یم ایردک یاسیم ما با شام قطع روابط سینکم اعالم یائیده است. اما اگر بین رسکبحداقل مم

را  یز ین چیا چنیم آینید ببیشود. ما با یدگید رسیداردو با ین املللیدر سطح ب یامکاح یکد یدانیه مک

ه ما از نظر کد ین را بدانیشود و چه مقدار به نفع ما متام خواهد شد. ایگفنت چه مقدار به نفع ما متام م

 .میگر قرار گرفتیدر مقابل همد هکبل ، میردکعمل با آنها نه تنها قطع رابطه 

 ا لغو شده است؟یکما با آمر یاسیو س ینظام یا همه قراردادهایس:آ

 یهاه پولکنست یا لغو شده است. اگر قرار ایکران با آمریا ی: همه قرار دادهایلیاردب یت الله موسو یآ

ن یز این برود البته ریش از بیه دارائکند یکرا لغو م یدام صاحب منصب قراردادکن برود یران از بیا

 یه قراردادهایلکم. اما بهر حال یدر آنجا دار ین قراردادیدانم چنیست و من منیقراردادها در نظر من ن

 ب و اعالم شده است.یحهاش هم تصویه الکلغو شده  یاستعامر 

 (5/8/1358)اطالعات

 

 مردم مهاباد یتقاضا

 یان و طبقات مختلف مردم مهاباد در تلگرامیبازار ، انیفرهنگ ، ونیروحان یاز سو  یندگیبه منا یگروه

مهندس بازرگان  یردند و رونوشت آنرا براکمخابره  یعتمدار یرش یالعظم اللهآیته به حضور حرضت ک

از  ، رانیا یاز انقالب اسالم یبانیضمن اعالم پشت ، عرص تهران فرستاندند یهاروزنامهر و ینخستوز

ن تلگرام ینند. در اک یشیردستان چارهاندکل کحل مش یردند براکاضا تق یعتمدار یرش یالعظم اللهآیت

رد کده یمردم ستمد یموجبات خشنود ، ردستانکل یل آنجناب در جهت حل مسایآمده است: اعالم متا

قرار گرفته فراهم  یر کو لش یاز مقامات دولت ید و خصامنه پارهایآماج حمالت شد ، ه از همه سوکرا 

طلب نبوده و نخواهد بود هیرد هرگز تجزکدارند ملت یه مسووالن اظهار مکآنچه  منوده است. برخالف

ران یت ملت ایف و متامیملت رش ین قطره از خون خود از انقالب اسالمیه تا آخرکدهد ینان میو اطم
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شه خالف واقع یو هم یخوددار  ، قیاز مقامات از گفنت حقا یگروه ، امل تأسفکرد. با کدفاع خواهد 

 اللهآیتالت موجود در مهاباد از کح مشین تلگرام ضمن ترشیرسانند.در ایران میف ایاطالع مردم رشرا به 

ه ک یشکن جنگ ناخواسته و برادر یه بدون فوت وقت به اکخواسته شده است  یعتمدار یرش یعظم

م عاجل رد اقداکده یبحق ملت ستمد یان داده و در تحقق خواستهایابد پاییدامنه آن روز بروز گسرتش م

مال عبدالله  ی، شمیرت عبدالله ابرکد  ی، ر کل عسیخل ی، د قادر جعفر یان سین تلگرام را آقایمبذول دارند ا

و  یامل دباغک ی، ن داودیمحمد ام ی، دید هاشم سیس ی، حسن باباطاهر  ، رزادیم شیابراه ی، ماباران

 ردهاند. کامضا یمیرک یمصطف

 (7/8/1358هانکی)

 

 شورکامام در غرب نده یگفتگو با منا

ت دولت یات حسننیه به هکشور کدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکخ حسن یحجت االسالم حاج ش

پارس  یبا خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن یکروز در یقه دیدق یوسته است ساعت نوزده و سیدر مهاباد پ

ردند. به گزارش خربنگار ک یسندرسد اظهار خر یم یج مطلوبیرات به نتاکه مذاکنیگفت:مردم مهاباد از ا

ادت مجروحان پرداخت. یشور قرار گرفت و مردم شهر به عکدر غرب  ینینده امام خمیپارس منا یخربگزار 

شور قرار گرفت و مردم شهر به کدر غرب  ینینده امام خمید منایپس از آن وضع بازار شهر مورد بازد

ه هر چه زودتر کد است یمهاباد گفت: ام یالخطاب به اه یرمانکگرد او جمع شدند. حجت االسالم 

م. در یاربربکرد بکو رفاه برادران  یعمران آباد یج مطلوب برسد و همه ابرقدرتها را برایرات به نتاکمذا

در مورد لزوم حفظ  ینینده امام خمیت داشتند و سخنان مناکز رش یراتها نکاز دمو  یادین اجتامع جمع زیا

 ران با استقبال آنها روبرو شد.یر ملت اشرت اقشایب یو وحدت همبستگ

 (16/8/1358)اطالعات
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 .ردندکتوافق  یرات و ژاندارمر کحزب دم ، هیارانه در اشنوکات خرابیاز عمل یر یجلوگ یبرا

به  یمتاس تلفن یکشور در کدر غرب  ینینده امام خمیمنا« یرمانکن یخ حسیحاج ش االسالمحجت»

بازگشته  یبه حالت عاد یو ناآرام یر یهفته درگ یکه پس از یشنووضع ا»پارس اظهار داشت:  یخربگزار 

جه یه تا به نتکرات محل توافق شد کو حزب دم یندگان ژاندارمر ین منایه بیدر اشنو»افزود:  یو «. است

افراد  ، ردستانک یو مذهب یاسیت دولت و رهربان سیحسن ن ویژەات ین هیب یرات اصلکدن مذایرس

 یار عادکنند و مردم بک یار کاران همکات خرابیاز عمل یر یجلوگ یبرا یندارمر رات و ژاکمسلح حزب دمو 

 االسالمحجته آغاز شد و یو خواروبار به اشنو یحتاج عمومیگر رساندن ماید یخود ادامه دهند. از سو 

 یهان خواستیهمچن یو «. مختلف مردم به گفتگو پرداخت ین شهر با گروههایروز در ایپر یرمانک

در مهاباد  یرمانک االسالمحجترد. ک یه سخرنانیقرار داد و در اجتامع مردم اشنو یدگیر مورد رسآنان را د

ادامه  یروز( در مهاباد اقامت دارند و قرار است برای)د کنیت ایحسن ن ویژەات یه یاعضا»گفت: 

 «.رات مجدداً  به رسدشت بروندکمذا

 (20/8/1358)اطالعات

 

 رات مهم در رسدشتکمذا

ن یخ عزالدیوش فروهر و شین داریروز بیردستان دکرات کن مرحله مذایهان: آخرکیاه ـ خربنگار رمانشک

 .ن دو نفر داشتین مالقات فقط اختصاص به ایصورت گرفت و ا ینیحس

ات یه به همراه هکردستان کنده امام در یمنا یرمانکن یخ حسین مطلب را روز گذشته حجت االسالم شیا

ن یشرت ایح بیدر توض یرد. و کاعالم  ییت داشت در گفتگوکه رش یاباد و اشنورات مهکت در مذایحسنن

ن یخ عزالدیر از شیرات غکن جانب با متام رسان حزب دمیت با ایات حسننیرات هکمطلب گفت: قبالً مذا

ن یرد: آخرکاضافه  یآتشبس در منطقه به عمل آمد. و  ینهیامل در زمکانجام گرفته بود و توافق  ینیحس
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بعدازظهر فروهر  2روز در ساعت یه دکبود  ینین حسیفروهر و عزالد یمالقات آقا ، راتکمذا مرحله

ن گفت: البته ینده امام همچنیرهسپار رسدشت شد. منا یننده و دونفر کن یین مالقات تعیانجام ا یبرا

ل یمسار ین اعالم موافقت با آتشبس و سایخ عزالدیاگر ش یردند حتکرات اعالم که رسان حزب دمیبق

 یرمانکرد. حجت االسالم کخود اعالم خواهند  یو از سو یه آتشبس را بطور رسمیانیند آنها بکمورد توافق ن

موضوع  یکردستان گفت: از طرف ما تنها کرات کات مذاییهان در مورد جزکیخود با  یدر ادامه گفتگو 

باً توافق الزم ینه تقرین زمیدر ابود و  یمورد بحث بود و آن اعالم آتشبس در متام منطقه و به متام معن

نند و کو تعرض مسلحانه ن یرانداز یچ وجه تیه به هکصورت گرفت و آنها به افراد خود دستور دادند 

ن مورد به عمل آمد آنها یه در اک یصورت گرفت با توجه به توافق یرانداز یز تین یانکاگر در نقطه و م

شور افزود: در مورد کنده امام در غرب یوبند. مناکهم ب را در یرانداز یت یه محل و نقطهکفه دارند یوظ

 ینشست مطالب و خواستها یکت آتشبس در یه بعد از اعالم و تثبکز مقرر شد یرد نکمردم  یخواستها

انقالب و رهرب انقالب قرار  یار شورایرد در اختکمردم  یرد و بعد خواستهایقرار گ یدگیمختلف مورد رس

ت یات حسننین هین مطلب افزود: بنابرایبه دنبال ا یرمانکته شود. حجت االسالم م الزم گرفیرد تا تصمیگ

ر یشتار اخکشت و کو  یرانداز یند چون با وجود تیکره مکامل در مذاکآتشبس  ینون فقط در ادامهکا

ا رد البته مکنه اضافه ین زمیشور در اکنده امام در غرب یل نبود. منایره در مورد مساکمذا یبرا ینهایزم

م آنچه تابحال از یندار یل و مرشوح اطالعیرات بطور تفصکرد و حزب دمکمردم  یهنوز از خواستها

خروج پاسداران از مهاباد بود. در  یلکرون بردن پاسداران از منطقه و به طور یآنها مطرح شد ب یسو 

ه من در مسافرت گفت: آنچ یرمانکرات صلح حجت االسالم کردستان از مذاکمورد عالقه و استقبال مردم 

رد به توافق و کمتام اقشار ملت  یاق و خواست واقعیدم حرص و ولع و اشتیردستان و مهاباد دکبه 

د ینکردند باور کرات صلح استقبال کاز مذا یر حزبیرات و افراد غکافراد حزب دم یهیلکاصالح بود و 

ه در کست ین کیش یفت: ولسپس گ یرات داشته باشد. و کبا مذا یه مخالفتکدم ینفر را ند یک یحت

رات به کوشش دارند مذاکه صدرصد با توافق و صلح مخالفند و کاز احزاب وجود دارند  یان بعضین میا

 یر یجاد درگیه با اکان خلق را نام برد ییو فدا« وملهک»ر ینظ ییتوان گروههایاز جمله آنها م ، جه نرسدینت
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رات در مقابل هم قرار کآنها را با افراد مسلح حزب دمو پاسداران  یارتش یواحدها یبه سو  یرانداز یو ت

ما مسلم  یردستان گفت: آنچه براک یرهایعراق در درگ ینده امام در مورد نقش دولت بعثیدهند. منایم

ردستان و مزدوران ک یاسیرد و افراد مسلح و احزاب سکبه پناهندگان ها یه عراقکشده آن است 

ن حزب و یار ایها در اختیه عراقکاست  یل ورود اسلحه و مهامتیلن دینند و بهرتیکم کمکساالرجاف 

ه کم یدید یرا در ژاندارمر  ین سالحها و مهامت عراقیاز ا یادیز یدهند. ما منونههایمزدوران قرار م

ن یبه دنبال ا یارتش ما هم ناشناخته است. و  یبرا 18–ر خمپارهاندازها و تفنگ ام یاز آنها نظ یبعض

ه کاست  ینار عراقیهاست وجود دیرین درگیاز دخالت عراق در ا کیه حاک یگر یطلب دمطلب افزود: م

 شود. یل میتبد یرانیال ایبه ر یدر نوار مرز  یافکبهاندازه 

 (20/8/1358هانکی)

 

ردستان بودند نه کاغتشاشات  یاصل کمحر  ، لیا و ارسائیک:امریراچکغات امام در ینده دفرت تبلیمنا

 یشورو 

 یتکممل یازهایون تومان اعتبار انتخابات مجلس خربگان را خرج نیلیم 9دستور داد  یظر ت الله منتیآ

  .نندک

با خربنگاران و  یمصاحبه مطبوعات یک ینیغات امام خمینده دفرت تبلیمنا« ین عامدیحس»حجت االسالم 

 یسیانگل یهازنامهرو ه در کان بعمل آورد یرانیه اینیدر تاالر حس یراچکدر  یمحل یهایندگان خربگزاریمنا

در  یافت.  و یانتشار « جسارت»و « مساوات» ، «مرشق»و اردوزبان « وزینگ نیمورن» ، «دان»زبان

ست.  مسلامنان جهان ین نیدر ب یو سن یعیان شیفرمودند اختالفات م ینیامام خم»سخنان خود گفت: 

شان اختالفات یان ایخواهند در میم یستیونیو صه یاستعامر  یندارند.  البته قدرتها یاند و اختالف یکی

 ، وستهیه پکباشند می ستهایونیما استعامرگران و صه ک، را دشمن مشرت یز ، نندکجاد یا یهائو تفرقه

ن یو اتحاد ب یخواهان هم آهنگ ینیبوده اند.  امام خم یاسالم یشورهاکه یعل ینیمشغول توطئه چ



 
247 

اسالم ابالغ گردد.  مسلامنان  یایگر و دنید یهاشور کبه  یستیبا ، ده شانین عقین هستند و همیمسلم

سازمان  یکخواهند چنان یم ینینند.  امام خمک یسه را خنثین دسیا ، دهید متحد و همدست گردیبا

و نجات  یمسلامنان محروم در رستا رس جهان برسد و در راه آزاد کمکه بتوانند به کد یبوجود آ یجهان

» ران گفت:یسپس درمورد اوضاع ا یو «.  ندکت ین حامیو از مستضعف دیاقدام منا ی، مناطق محروم اسالم

ه در ک یاست.  اغتشاشات یومت انقالب اسالمکو ح ینینرتل امام خمکاماًل تحت کران یاوضاع در ا

ار و شاه مخلوع بوده است. درواقع یطرفداران شاپور بخت یهاتیدر اثر فعال ، دیردستان بوقوع رسک

ها هم با آنها ستیسکاز مار  یدارد و تعداد یز دستیا نیکآمر یعنیبان شان یشور پشتک ، پشت پرده

ه از گنبد قابوس بدست کای ه اسلحهکتوان استنباط منود ین واقعه مین امر را از ایده اند ایهمدست گرد

ه یردستان بوده اند نه روسکاغتشاشات در  یاصل کل محر یا و ارسائیکبود. لذا آمر یلیآمد متاماً ارسائ

خته است.  مردم ین اغتشاش را برانگیا یا شورو یسازد گومی ا چنان وامنودیکه آمریک.  در حالیشورو 

ران یوطن خود را به دست دشمن نخواهند سپرد.  ملت ا کوجب خا یکانقالب  ، ران و پاسدارانیا

 یران در امور داخلیاگرفتهاند.  دولت  یر یم خلل ناپذیتصم ، هن خودیمبنظور دفاع از اسالم و انقالب و م

هاست.  یدر اثر اقدامات خود افغان ، ه در افغانستان بوجود آمدهک یند.  شورشیکافغانستان دخالت من

 یامنیو ا یخواهیزه آزادیدر ارتباط با مردم و انگ ، ت مردم افغانستانکنند حر کخواهند وامنود یدشمنان م

مردم افغانستان را  یهاسکدرآورده و من خودم ع تکفر بحر که یه آنها را علکن اسالم است یست.  این

ه نظام یدرصحنه مبارزه عل ، ه سالح به دستکدم ید ، گر فرق داردیبا مردم د یافه افغانیق یه به خوبک

 ، دخالت دارد.  ملت افغانستان ، انین جریران در ایند ایگویه مکم بپا خاسته اند.  غلط است کظاملانه حا

ران یمطبوعات در ا  یرامون آزادین پیهمچن ی، راچکنده دفرت امام در یمنا«.  نددوست و برادر ما هست

ما طبع و نرش  ، گذاردمی شه و قلم احرتامیر و اندکف  یچون اسالم به آزاد ، بدنبال انقالب»ادآور شد: ی

سوءاستفاده  ین آزادیاز ا هاروزنامهاز  یه برخکم یاما چون متوجه شد ، مید را آزاد گذاشتیتاب و جراک

رد.  کدستور عدم نرششانرا صادر  ، ن دادستان انقالبیبنابرا ، رفتار منودند یه انقالب اسالمیردند و علک

نش کبه چاپ رساندند با وا یانقالب ید اسالمیه عقایعل یا مقاالتیه گزارشات ک یا مجالتی هاروزنامهگرچه 
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از به ینند نیکد را رد مین نوع جرایدم خودشان ان موارد چون مر یشوند.  در اید خود مردم روبرو میشد

 کیباشد. مدر یباشد و اقدام دادستان انقالب هم بدنبال درخواست مردم میومت منکاز جانب ح یاقدام

ون مهاباد نوشته یبه عنوان روحانای حدود هشت سال قبل نامه ک، ساوا ، هکنیبر ا کیم حایدردست دار

از  ، در زمان شاه ینین حسیه عزالدکنینند و اکت یشاه مخلوع حامه از کو در آن خواهش منوده بود 

«.  نندکیک میون دست دارد و هامن عنارص اورا تحریگرفت و امروز هم با ضد انقالبیپول م کساوا

افته است. طرفداران یل نکیتش یدیران ارتش جدیدر ا» رد:کن اضافه یهمچن یحجت االسالم عامد

ا بدادگاه انقالب سپرده شدند.  یخودشان از ارتش فرار منودند  ، قالبومت سابق و عنارص ضد انکح

ضد  یروهایمقابله با ن یران رسباز و پاسدار اسالم است و همه وقت برایگذشته از آن هر فرد ملت ا

 ، شدیانتخابات خرج م یون تومان برایلیمبلغ ده م ، انقالب حارض و آماده است.  در زمان شاه مخلوع

است دستور  یمنتظر  ینعلیت الله حسیحرضت آ یه به رسپرستک یومت اسالمکخربگان حاما مجلس 

ون خرج مجلس خربگان بشود. یلیم یکفقط   ، ندیمنا یتکممل یازهایون را خرج نیلیم 9ه کدادند 

ه کاس منود یتوان قین میار را انجام داد.  از اکن یهم ، ون تومانیلیم یکنه یفقط با هز یومت انقالبکح

 یفیو تحر یدروغ یگردد خربهایم ستان استدکرفت.  از مطبوعات پایر سابق چقدر پول ملت به هدر مد

ح را درباره انقالب یصح یه خربهاکبل ، نندکند پخش نیکنشت م یغرب یخارج یهایه از خربگزارکرا 

روابط  ، رانیستان و اکان پاینند. مکران استفاده یو این مورد از اخبار رادینند و در اکران چاپ یا یاسالم

خواهد شد.  البته دشمنان در نظر دارند مسلامنان تر مکنده محیوجود دارد و در آای دوستانه و برادرانه

ه با متحد شدن کشام  یرانیمثل برادران ا ، ه دشمن متحد شوندید مسلامنان علیبا یول  ، ف باشندیضع

ران ینون ملت اکردند و هم اکوتاه کت کاز ممل روز شدند و دست دشمنان رایپ ینیامام خم یبه رهرب 

 یآزاد و اسالم ، مستقل ، آباد یرانینند تا بتوانند ایکت مکرش  یدر جهاد سازندگ یگانگیبا اتحاد و 

 «.بسازند

 (20/8/1358هانکی)
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 .بودن قابل مطالعه است یرانیران و ایدر چارچوب ا یخودمختار 

 یبهمراه خربنگار واشنگنت پست مصاحبها« لوموند»معروف  یاسیروزنامه نگار و مفرس س« رولو یکار»

 :دیخوانیر میه در زکبه عمل آورده اند « یعتمدار یرش یت الله العظمیآ»با 

ن سفارت یارمندان اکا در تهران و گروگان گرفنت یکت الله در مورد اشغال سفارت آمرینظر حرضت آ -س

  ست ؟یخانه چ

ده و امروز در مقابل یشکار یبس یفشار و ناراحت ین املللیستعامر بان دراز از ایسال یمردم ما ط -ج

ا در طول یکه امرکن است یمردم ما بر ا یده عمومیرده اند عقکدا یپ یادیت زیاستعامرگران حساس

ان یسال گذشته از حام یس یرده و طک کمکران را یا یهاشه دولتیران همیخ ارتباط خود با ایتار

م سابق یا از رژیکغ امریدر یب ، ت گسرتدهین حامیران بوده است ایامل در اومت فاسد و ظکرسسخت ح

حقوق  ین حامیا خود را بزرگرتیکمره آکگرفت یصورت م یشرت در زمانیت اعامل او بید و تقویو تائ

شد ظاهراً معرتض یو حقوق برش اجحاف و تجاوز م یه به آزادکا یدانست و در هر گوشه دنیبرش م

شور در عرص کن یه در اک یشامر یب یات و ستمهایه از تعدک یاملکن یقیا وجود علم و شد اما بیم

 یه خود آقاکآنتر بیرد.و عجکیت میداشت باز هم آنان را حام یداد آگاهیاول و دوم رخ م یپهلو 

ا به یکمختلف آمر یهاالتیرد و در اکیت میفعال یس جمهور ییه بر رس انتخابات ریکارتر در روزهائک

معارضه  یکقت یا در حقی  یونیزیتلو یگفتگو  یکدر  یپرداخت روز یم ینگ و سخرنانیتیم یرگزار ب

 یه شام از چهار دولت فاسد و ضد مردمکرد کا اعرتاض یکن آمریشیس جمهور پییر« فورد»به  یونیزیتلو

ن یفورد در اه کران بود و هر چه یا یومت فاسد و استبدادکها حاز آن یکید و ینکیت میا حامیدر دن

س جمهور ییشان بعنوان ریه خود ایکم زمانیدیرد اما دکمنی ارتر قبولک یداد آقایخصوص جواب م

دانند یم یه امروز مردم ما بخوبکن است یرد و اکت یشرت از فورد از شاه مخلوع حامیده شدند بیبرگز

ده و مظلوم یه به ملت ستمدچگایا هیکردند و آمرکه نکها ران چهیدر ا ین املللیه استعامر گران بک

 .م فاسد بوده استیبان رژیها و پشتد دولتینگذاشته و همواره مو یران وقعیا
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د ین سئوال را ندادیست اما جواب ایها ندر آن یدیح  است و تردیامالً صحکد یه فرمودکآنچه را  -س

 .ر؟یا خیاست  یار درستکا در تهران یکا اشغال سفارت آمریه آک

ار اقدام کنیان به ایاز دانشجوای ه عدهکران صورت نگرفته بلیامً از طرف دولت ایار مستقکن یاوالً ا -ج

سوئد  ، ریالجزا ، هیپلامت سفارت سوریاً بناست چهار دیرده است. ثانکد یار را تائکرده اند و دولت آنک

ا بروند و یکت آمران از آنها شده به سفار یه دانشجوک یها با دعوتدن وضع گروگانید یو فرانسه برا

ت یآنها نسبت در سفارت خودشان آنهم بدون آزار و اذ یر یشود و گروگانگیها منبه آن یتینند و اذیبب

ه ک یر قانونین در مقابل اعامل غیاست ا یر قانونیار غکن ید ایگوئیدارد و ثالثاً اگر م یاسیتنها جنبه س

 .ستین یز یاشته چه ملت ما روا دیا علیکسال گذشته دولت آمر یس یدر ط

 است ؟ یار درستک ین عمل از نظر مذهبیت الله ایا بنظر حرضت آیآ -س

ام اسالم که احکم ید بگویاست اما از نظر اسالم با یاسیجنبه س یدارا یش از جنبه مذهبین عمل بیا -ج

ه کآن رد. بدونکو قضاوت  یرا بررس یعمل اسالم یک یتوان به تنهائمنی وسته و مرتبط است ویبهم پ

ه کاست  یاملکستم و نظام یس یکد نظر گرفت. اسالم  یام و دستورات اسالمکگر احیارتباط آنرا بار د

را یرد و جواب داد. زک یبررس ین اسالمیام و دستورات قوانکگر احین مساله را در ارتباط با دید ایبا

د در موجبات و عوامل یباه ظهور آنرا کاست  یاسیان سیجر یکن عمل یدارند.و ا یوستگیل بهم پیمسا

 .ردکآن جستجو 

ن یشود ایاست. بنظر شام چگونه م ین قدرت جهانیبا بزرگرت یران مشغول زورآزمائیدر حال حارض ا -س

 .رد؟کمساله را حل 

ن اسالم یه نه تنها از حدود مقررات و قوانکم یدار یسلسله مطالبات یکه کم بلینکمنی ا جنگیکبا آمر -ج

ا در مقابل منطق یکه آمرک یز مطابقت دارد هر زمانین ین املللین و حقوق بیبا قوانه کست بلیخارج ن

چگاه یها هتیم در برابر حق و صحه گذاشنت به واقعیتسل یشود وانگهیم شود مساله حل میو قانون تسل

باشد. و یو عظمت روح م یت بزرگیل انسانیه دلکست بلیست نکل شیند و دلیکمن کوچکانسان را 



 
251 

ه به استقالل کا به هر اندازه یکن مساله آمریبخشد پس از حل ایم یشرت یت و اعتامد بیشخص بطرف

ران هم احرتام آنان متقاباًل یروابط حسنه باشد مسلامً از طرف ا یل به برقرار یران احرتام بگذارد و مایا

 .مراعات خواهد شد

 رده است.؟کمخالف ران یا را با ایکه در حال حارض بوجود آمده ملت آمرک یوضع -س

است آنهم به یکراد و اختالف با دولت آمریه اکم بلیندار یچ مخالفت و دعوائیا هیکما با ملت آمر -ج

 .رانیعلت سوابق عملشان در ا

اده یران پیهنوز در ا یام اسالمکه احکد یخود اظهار داشته ا یهان بار در مصاحبهیچند یجنابعال -س

اده شده یدر آنجا پ یه نظام اسالمکده اند ین عقیران مردم بر ایز اه در خارج ایکنشده است در حال

 .است

 ین نظام اعامل و رفتار متام ما اسالمید در ایاست و با یاسالم یران جمهور یا یومتکالبته نظام ح -ج

 اده نشدهیام اسالم هنوز پکرث دستورات و احکاده شده و ایاز اسالم پ یمکنون درصد کباشد و متاسفانه تا

آن ساخته نشده است و ما  ید در رو یجد یخراب شده و بنائ یه بنائکاست  یاست. االن وضع ما طور 

اد و قدرت هم در دست یها زیالت و نارسائکمش یم و از طرفیگذشته قرار دار یهاخرابه یدررو 

 یسازندگه بر اوضاع مسلط باشد و کم یرومند و مقتدر هم نداریدولت ن یکباشد و یمتعدد م یهاگروه

ج ینها هم بخاطر دوره انتقال است و به تدریند خوب اکام اسالم را نظارت کق احیران در چهارچوب دقیا

شور فرانسه کا وضع یوست آیه انقالب فرانسه به وقوع پک یوقت یانشاءالله درست خواهد شد. وانگه

  ارها با رسعت سامان گرفت ؟کخوب شد  و  یبه زود

 شود؟یمنظم م یارها چه موقعک هکد ینکیر مکشام ف -س

نظم  یارها به رو کشود  و ین مکد اصالحات ممیایار بکبر رس  یدولت مقتدر اسالم یکه ک یهر وقت -ج

افتد اما چه زمان یم یعدالت اجتامع یارها به مجراکه همه کن است یافتد و مراد ازاصالحات ایم
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ن یبزنم و آن ا یشام مثال ینه براین زمیانم در اتو یدانم. فقط میار خواهد آمد منک یبه رو  ین دولتیچن

ن سئوال مطرح یا هاروزنامهاز  یکیدرآمده بود در  یدولت خارج 3ران در اشغال یه اک یه زمانکاست 

  .ران درست بشودیه وضع اک یدرست خواهد شد باز جواب داده بود وقت کیران یه وضع اکشد 

ه شام کن بار اسنت ین اولیده ام و ایرس یخدمت حرضتعالن بار یچند ، در عرض هجده ماه گذشته –س 

 .نم؟یبیوس میرا مأ

 یالتکمش ، ، انقالب یالت هم حل  خواهد شد البته در پکو با فضل خداوند مش ، میستیوس نیما مأ -ج

 .میائیرون بیالت بکاز مش یدوارم بزودیه امکهست 

ت الله ضد و یده است به نظر حرضت آیرس بیبه تصو یش از دو سوم قانون اساسیه بکد یدانیم -س

 در آنها وجود ندارد؟ یضینق

البته اگر ضد و  یه قضاوت شود ولکده است یب نرسیهستند و متاماً به تصو یهنوز مشغول بررس -ج

 .د اصالح شودیوجود داشته باشد با یضینق

 د؟یه مخالف هستیت فقیت الله با والیه حرضت آکده ام یشن -س

ر نادرست و برداشت نادرست از آن یه با تصوکستم بلیچ وجه مخالف نیه به هیت فقیمن با وال -ج

وفق دارد و  ی، ت ملیمکبا حا یکیه کشود یر میه امروز دو گونه تفسیت فقیرا والیمخالف هستم. ز

د یوفق دارد و آن را تائ یت ملیمکه با حاکه یت فقیوفق ندارد من با آن وال یگر ید آن است و دیمو

 .د موافقمنیکم

  الزم است ؟ یه در چه مواردیت فقیوال -س

وجود نداشته  یرشع یه متصدک یر نباشد و در مواردیان پذکام یفات قانونیه ترشک یدر مواقع -ج

وجود نداشت  یران دولتیه الزم است. مثالً پس از سقوط سلطنت در ایت فقیوال ین مواردیباشد. در چن

ن یار آمد. اک یه رو یت فقیبازرگان با استفاده از وال یلذا دولت آقارد یت را در دست گکه اداره مملک
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ارآمدن ک یگر رو یوجود داشته باشد د یباشد و مجلس ینیه قوانک یاست. اما وقت یوضع استثنائ یکدر 

ه در مجلس شورا خواهند بود. در کندگان مردم است یار منایاعتامد دادن به آن در اخت یدولت و را

ه البته کمردم است  یندگان واقعیار مجلس و منایت و ملت در اختکرسنوشت ممل قت آن موقعیحق

 .ه در آنجاها مؤثر استیت فقیه والکهم هست  یگر یموارد د

داده شود  یردستان خودمختار کا اگر به یست؟ و آیردستان چکرات کدر خصوص مذا ینظر جنابعال -س

  شود؟منی جان هم خواهان آنیآذربا

 یهاداده شود به استان یها خودمختاتر از استان یکیاطالعم اما اگر به  یرات بکف مذاکیم و کاز  -ج

 .دارد یب قانون خاصیم و تصویاج به تنظین احتیردو اکت خواهد یگر هم رساید

جان و خوزستان چه یآذربا ، ستانیس ، ن در بلوچستانیا ، داده شود یردستان خودمختار کاگر به  -س

 ؟خواهد داشت یر یتاث

ارها و رفع کرشفت یردستان است و مسلامً در پکه به نفع کاست  یائیمزا یالبته دارا یخودمختار  -ج

گر هم خواهند ید یهاه استانکاست  یز ین چیردم اکه عرض یکهامنطور یالتشان مؤثر است ولکمش

مطالعه  بودن قابل یرانیران و ایفقط در چارچوب ا یه خودمختار کد یخواست البته توجه داشته باش

 .است

نون چند بار از کا ید ولیدیپسندمنی ون رایومت روحانکدم حیه به حضور شام رسکدفعه گذشته  -س

 د.؟ینام برد ینظام اسالم

ا یاز ملت هستند آ یون هم جزئیب شده است و روحانیتصو یت ملیمکاصول حا یدر قانون اساس -ج

ز یون چیومت روحانکاست و ح یز یه چیت فقید. اما موضوع والیدانمنی ون را جزء ملتیشام روحان

 .نندیکومت مکون حیه روحانکست ین نیا یه به معنایت فقیوال ، گرید
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ست کومت را به دست گرفته اند با شکون حیران روحانیه هر وقت در اکس مبا گفت: یخ نویتار یک -س

 .روبرو شده اند؟

ون هم در یومت روحانکست و حیون نینومت روحاکح یه به معنایه گفتم فقکجواب: اوالً هامنطور 

چگاه یرده است. ما هکس اشتباه یخ نویشنهاد نشده است اما آن شخص تاریپ ی، قانون اساس یچ جایه

شخص  یکنون. کاز آغاز سال تا یو حت ، میون نداشته ایومت روحانکبه نام ح یومتکران حیخ ایدر تار

 رده است.کومت نکران حیدر ا یروحان

 (22/8/1358)اطالعات

 

 .ندکدا یردستان بدون خشونت مجدد خامته پکدوارم مساله ی: امیرفسنجان یهاشم

 ینیام امام خمیانقالب در ادامه پ یشور و عضو شوراکرسپرست وزارت  یرفسنجانیحجت االسالم هاشم

امور حق ادراه یاسالم یام فرمودهاند در پناه اسالم و جمهور ین پیه امام در اکنیردستان و اکبه مردم 

ران یملت ا یمتعلق به متام قرشها یاسیو س یو اقتصاد یض فرهنگیو رفع هر گونه تبع یو محل یداخل

به  ینم ولکب ینیامام خم کت پاین یدرباره یتوانم اظهارنظر یاست گفت: اگر چه من به طور وضوح من

ردستان کبه مردم  یلیچگونه تحمیه هکنیاست البته با توجه به ا ییاستنباط من منظور هامن نظام شورا

د گفت: یردستان دارکام در ین پیبعد از ا یاویژەا گزارش یه آکنیدر مورد ا ین مورد نخواهد شد و یدر ا

سالعمل مردم در کمربوط به عهای دن گزارشید و منتظر رسیدهایون را شنیزیو تلوینه هامن خرب راد

ن بحران است و من به شخصه یرد رفع ادر مو  یرات مجددکاز به مذایسپس گفت: ن ینه هستم و ین زمیا

 یردستان به متام خواستهاکز یند و مردم عزکدا ین مساله بدون خشونت مجدد خامته پیه اکدوارم یام

 خود برسند.

 (27/8/1358هان کی)
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 ردستانکل یاظهار نظر در مورد مسا

ل یه داشت مساست ادامیه تا ساعت بکن جلسه یل شد و در اکیروز تشیانقالب عرص د یجلسه شورا

 یبیرت حبکهان د کی یاسیمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بنا به گزارش خربنگار س یتکمختلف ممل

 یشب( وزرایان جلسه امشب به خربنگاران گفت: در جلسه امشب )دیانقالب در پا یشورا یسخنگو 

اـ یکران و آمریا شور و روابطک یل جار یردند و مساکخود مطرح  یاز وزارتخانهها یید گزارشهایجد

 یبیرت حبکشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. د ک یل جار یمسا یلکل مربوط به نفت و بطور یمسا

ست  گفت: شورا یردستان پس از صدور فرمان امام چکانقالب در  یه نقش شوراکن سئوال یدر پاسخ ا

ات در چهار چوب ین هیست و اشور اکردستان نظارت دارد چون شورا مسوول اداره ک ویژەات یار هکدر 

ردستان و دستور ک ویژەات یشب( در مورد هیدر جلسه امشب )د یلکرد و بطور کام امام عمل خواهد یپ

ط حسن تفاهم ین محیام امام از ایه بدنبال پکامام بحث و تبادل نظر فراوان شد و شورا معتقد است 

نه یانقالب در زم یامت شورایدر مورد تصم یو رد.  کرد و مساله را حل کاستفاده  یستیجاد شده بایهاک

ن است یآن زم یه عامل اصلکرا  یشاورز کل مربوط به یه شورا مساکن است یت ایگفت: واقع یشاورز ک

 یه شوراکن سئوال یند. در پاسخ ایکامت الزم را اتخاذ میمورد بحث قرار داده و تصم یبطور اساس

 یکن یگفت: ا یبیرت حبکدارد د  یظر گذاشنت قانون اساسبه بحث و تبادل ن یبرا یانقالب چه برنامها

ن است عمالً و اصوالً  در کون است شورا ممیزیو و تلویراد یآن به عهده یاست و اجرا یکینکار تک

ن یدر اصل ا یشورا عضو مجلس بودهاند ول یاز اعضا یه بعضکنیل ایند به دلکب یدخالت یقانون اساس

ه مجموعه شورا کته کن نیبا اشاره به ا یند. و یآن بحث و تبادل نظر منا ه دربارهکار مردم است یدر اخت

و انقالب  یقانون اساس یلکانقالب گفت: خطوط  ینند در مورد نحوه عمل شورایکم یتلق یخود را دامئ

ن خطوط یانقالب در ا یشورا ین اعضایامام روشن است بنابرا ییو جز یلکن خطوط یو همچنیاسالم

ند و یکمن یا دائم در نحوه عمل آنها فرقیه موقت هستند کن موضوع ینند و ایکل مه روشن است عمک

شود. یارشان متام مکسجمهور ییه پس از انتخابات مجلس و رکموقت هستند  ین معنیقت به ایدر حق

ان یانقالب هم پا یار شوراکروشن شد  یسجمهور ییت از لحاظ مجلس و رکه وضع مملیکو هنگام
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انقالب  یشورا یه ادارات به چه صورت خواهد بود؟ سخنگو یه تصفکن سئوال یسخ ارد.  در پایپذیم

 یقبل از استعفا یننامهاییآنهم آ یو رو  یساز کپا یحهیب شده بود به عنوان الیقبالً تصو یحهایگفت: ال

ما  یخواهد بود. ول ین نامه به قوت خود باقییحه و آین الیم شد و ایمهندس بازرگان تنظ یدولت آقا

د یه باین تصفیه اکنیم. در اینکآنرا اجرا  یبیرد تا به چه ترتکم یگر راجع به آن بحث خواهیبار دیک

 یانقالب است مأموران یف پنجگانه شوراین امر جزو وظایه اکنیل ایم به دلید بگویر بایا خیرد یصورت بگ

 ید وقت در روزهامبو کبه علت  یشب( مطرح بشود ولیه قرار بود امشب )دکم ینه دارین زمیدر ا

از  یارمندان بعضکه اگر کن سئوال یجه آن اعالم خواهد شد. در پاسخ اینت ینده پس از طرح و بررسیآ

ت خواهد یانقالب از آنها حام یا شورایآ ، نندکمؤسسات و سازمانها بخواهند آنجا را بصورت شورا اداره 

م یردکانقالب ن یدر شورا یما هنوز بحث ییشورا یگفت: راجع به مساله اداره یبیرت حبکر د یا خیرد ک

تواند مانع از یشورا من یلکم. بطور یتوانم نظر شورا را درباره آن بگوین چون هنوز مطرح نشده منیبنابرا

ن یه قابل بحث است. و بنابراکاست  یند مسالهاکد عمل بیبا یبه چه نحو  ییهر شورا یشورا باشد ول

ه امور کنید روشن شود و در ایه باکاست  یلیشورا از جمله مسا یکامت یت تصمیار شورا و سندکنحوه 

  .ستین یباشد بحث یید شورایبا

 شورا یردستان و اعضاک

ان جلسه یران در پایایاسالم یجمهور  یامیانقالب و رسپرست صدا و س یصادق قطب زاده عضو شورا

خطاب به  ینیام امام خمیپهان در مورد کیبا خربنگار  یاختصاص یگفتگو  یکانقالب در  یشب شوراید

م و امام هم یشه به آن اعتقاد داشتیه ما همکقت هامن است یام امام در حقیردستان گفت: پکمردم 

بحق شان را  یرد و خواستهاک یدگید رسیرد ما باکه به وضع و حال برادران کشه اعتقاد داشتهاند یهم

ل کقطب زاده سپس افزود: در حال حارض مشران. یه مردم اید در نظر داشت و به آنان داد. مثل بقیبا

ن اعامل را یم ما این منطقه برقرار شود تا بتوانیت در ایگذارند امنیمن یه عدهاکنستیردستان اکه یقض

از  یکیرند ید خودشان رسنوشت خود را در دست بگیه باکردستان که مردم کنیا یعنیم یانجام ده
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نها را متزلزل یا یه نگذارند ضد انقالب اساس زندگکن است یرسنوشت سازشان هم یانهاین رشیمهمرت

از سخنان خود خطاب به  یگر یحقه خود نرسند.  قطب زاده در بخش د یچوجه به خواستهایه بهکند ک

ت یگذارند امنیه منکه عنارص ضد انقالب ید علیردستان باکل مردم ین دلیرد بهمکد کیردستان تاکمردم 

 یم جلو ینه ما مصمم هستین زمیرد: در اکان اعالم ینند. قطب زاده در پاکام ین منطقه برقرار شود قیدر ا

 یرو یه به پکردستان و همه ما کم خواست امام و مردم یم تا بتوانیریمت بگیعنارص ضد انقالب را بهر ق

  .م انجام شودینیکاز امام عمل م

نظر خود را در مورد  ، هانکی  با خربنگار ییز  در گفتگویانقالب ن یعضو شورا یلیاردب یموسو  اللهآیت

امام در  یه از اول بوده منتهکبوده است  یام امام آمده بود هامن صحبتیام امام گفت: آنچه در پیپ

ر یشان روشن شده است و افراد غیل منطقه برایمقدار مسا یکردستان کت به یات حسننیجه رفنت هینت

ن اعامل به حساب شام یه اکامشان فرمودند یپ ردند امام دریکو جنجال م یکه مبادرت به تحرکمسوول 

ر مناطق انجام شود ید مانند سایشان هم مرشوع است و باید و خواستهایست و شام مسلامن هستین

د ییردستان خواستهاند مورد تاکت مردم مسلامن یرثکه اکسپس افزود: آنچه را  یلیاردب یموسو  اللهآیت

  .د قرار داده استکیرد را مورد تاکت یجمع توده یام خود خواستهایاست و امام در پ

شب یان جلسه دیز در پایامام ن یز کته مر یمکس ییانقالب و ر یگر شورایعضو د ینک یمهدو  اللهآیت

 ، ن گفتگویدر ا ینک یمهدو  اللهآیترد. کت کهان رش کیبا  یاختصاص  یگفتگو  یکانقالب در  یشورا

به  ویژەات  یقرار شد ه یبعض ، گرفته شد ییم هایرا تصمردستان در شو کل ینه مسایرد: در زمکاعالم 

 اللهآیتنند. کل را حل یم تا مسایدهیار تام میه آنها نظر دادند به آنها اختکار خود ادامه دهد و آنچه را ک

رد انجام و ادامه خواهند داد اما او گفت کرات خود را با رهربان کگر مذایبار د ویژەات یگفت: ه ینک

 یمهدو  اللهآیتردستان خواهد بود. کا یه در تهران و کست یروشن ن یرات  هنوز به درستکذان میمحل ا

 ید عملیه امام فرمودند باکرد آنچه را کردستان اضافه کام امام خطاب به مردم یسپس با اشاره به پ ینک

ات یافزود: ه ینک لهالآیت.، ویژەات یم به هیردکارات واگذار یه اختیلکار را با کنیل اکشود اما هنوز ش
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در  ینک اللهآیترد.کردستان را آغاز خواهند کل یبه مسا یدگیرات و رسکمذا یاز امروز در بعد گسرتدها

 ین املللیات بیه یکرند یره شد چنانچه انها بپذکن مساله بحث و مذایمورد رسنوشت شاه مخلوع گفت:ا

رند و یعواقب آنرا بپذ یت و یگر ثابت شود مجرما برود و ایکبه جرائم شاه احتامالً به آمر یدگیرس یبرا

از سخنان  یگر یدر بخش د ینک یمهدو  اللهآیتنشده است.  یره است و قطعکن هنوز در مرحله مذایا

ه کر پست  و تلگراف بود یشب( انتخاب وزیرات جلسه امشب )دکو مذاها میگر تصمیخود گفت: از د

ول شد. خربنگار ما کبه جلسه بعد مو  یر یم گیو تصمو دو چهره تازه برده شد یمیچهره قد یکنام 

 ینک یمهدو  اللهآیتخواهد شد.  یر پست و تلگراف معرفینده وزید: احتامالً ظرف دو روز آیافزایم

ن یدر ب یشاورز ک ینهایمطرح شد و برقرار شد زم یلیمسا یشاورز کل ینه مسایآنگاه افزود: در زم

م یشاورزان تقسکن ین مناطق بیدر ا یق به خاندان پهلو متعل ین اراضیم شد همچنیشاورزان تقسک

آنها را تصاحب ها منکگر بوده و تر یه متعلق به افراد دکگر بوده ید ینهاین زمیخواهند شد همچن

نحوه  یبه منطقه اعزام شود تا ضمن بررس یشاورز کوزارت  یاز سو  یبه زود یاتیردهاند. قرار شد هک

دات یش تولیافزا یبرا یشاورز کن آالت یانات و ماشکل و امیتا وساند کرا مشخص  ین اراضیت اکیمال

انقالب گفت:  یو دادگاههاها تهیمکار کسپس در مورد  ینک یمهدو  اللهآیترد.  یار آنها قرار گیدر اخت

ار خوب یبس یه البته از جهاتکم یردکرا محدود ها تهیمکار کد آمد یپدها تهیمکار که در ک یدر دوره فرتت

ت است یتهها تنها در جهت امور ضد انقالب فعالیمکار کت یه محدودکم یدیگر دیاز جهت د یول بود

ت کرش  یو جد یلکل بطور ینگونه مسایدر ا یشهربان یار کتهها با همیمکاعالم خواهد شد  یبزود یول

و گزارش  را هم داشته باشند یتهها مانند پاسداران هامن حالت ضابط دادگسرت یمکپاسداران  یعنینند. ک

 یکد از نزدیانقالب گفت: ضمن بازد یار دادگاههاکدر مورد  ینک اللهآیتآنها مورد استناد خواهد بود. 

 یرا عدهایمبود پرسنل است زکار دادگاهها کدر  یفعل ییقرار دادم نارسا یردستان را مورد بازرسکل یمسا

م تا پرسنل یردکره کانقالب مذال کنشده است با دادستان  یدگیان هنوز به وضعشان رسیاز زندان

ن دادگاهها ین تعداد قضات رشع ایم و تعداد بازپرسان اضافه شود همچنینکت یانقالب را تقو یدادگاهها

 (28/8/1358هانکی) م.ین مورد متاس گرفتهایز در ایاضافه خواهد شد و با قم ن
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 تلگرام به دفرت امام

امام جمعه « یمال محمد محمد» از طرف ، ردکدران خطاب به خواهران وبرا ینیفرمان امام خم یدر پ

 ، ن بخشین ایردنشکاز طرف قاطبه مردم  مناطق  یندگیبنام ، «رسپل زهاب»بخش « یمسجد قادر »

به قم مخابره شد. رهرب  ینین تلگراف بدفرت امام خمیور اکت بخش مذ یو جامعه روحان یقراء مرز 

ز رهرب دلسوز و آگاه یام مرست آمیپ یمدظله العال ینیمامام خ یت الله العظمیقدر اسالم حرضت آیعال

دگان جهان یارواح پژمرده عامه محرومان و مستضعفان و ستمد یه همچون باران رحمت الهکانقالب 

 یر ینظ ین سامان را به شعف و شور بید بخش مردم ایردستان و نوکملت مسلامن و متعهد  ویژەب

استامع شد لذا ما مسلامنان متعهد و مومن  یستهایام بنحو شایپمندرج در  یخیات تارکدرآورد و متام ن

 یز کبخش مر  ، زنگنه یدار  ، گرانیرسقلعه ج ین رسپل زهاب و حومه  قراء مرز یردنشکبه انقالب مناطق 

خود را به محرض  یجاب مراتب امتنان و سپاسگزار یران و ریپ ی، ثالث بابا جان ، زهاب یکوئکاز گله 

در مقابل  یوه استوار که همچون گذشته مانند کم یشویادآور میم و یداریالب عرضه مقدر انقیرهرب عال

رد. از طرف قاطبه مردم کم یخواه یستادگیآنها ا یادیا و ایکآمر ویژەزم بیالیان و قلدران امپریاوه گوی

امام جمعه مسجد  یتب قرآن مالمحمد محمدکت ومیجامعه روحان ین رسپل زهاب و فرامرز یرد نشک

 .یو مال حسن قادر  یمیمال عبدالرحمن رح ی، د محمود نقشبندیس ی، هاشمنیحس ، بخش یدر قا

 (28/8/1358)اطالعات

 

 .شودیت شناخته میرات دوباره به رسمک: حزب دمینک یت الله مهدو یآ

 ، شورکنده یو آ یل جار یبا اطالعات درباره مسا ییدر گفتگو، انقالب یعضو شورا ی، نک یت الله مهدو یآ

شدن  یمل  یرفراندوم قانون اساس ، اعتصاب ، راتکحزب دم ، ردستانکل مربوط به یز جمله مساا

 .ره سخن گفتیها و غکبان
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در  ، ندک یش دستیپ ، رانیبا ا یاسیدر مورد قطع روابط س ، ا قصد داردیکه آمرکداست ین پیس: چن 

  ه است؟اتخاذ منود یمیانقالب چه تصم یشورا یمین تصمیبرابر احتامل چن

 یکپلامتیا قطع شده و اگر منظورتان در سطح سفارت و روابط دیکما با آمر ینون روابط اقتصادکج: ا

 یتامن دخالتهاکه در مملکنیا بخاطر ایکدولت امر ، مینکقطع رابطه ب یشور کچ یم با هیباشد. قصد ندار

مام فرموده اند و ما هم خط ه اکآنطور  ، ن از لحاظ پناه دادن به شاه مخلوعیرده و همچنک یناروائ

ها قطع رابطه ن برنامهیما بخاطر ا ، نندیکم میه امام ترسکاست  یهائرو برنامهیمان پ یاسیس یمش

 ، نشود یران عملیملت ا یهاه خواستکم و مادام ینکیخودمان را طلب م یهارد. ما خواستکم ینخواه

ران بازگردند و یم تا به ایاردار را فرا خوانکر و یم سفیم نداریم داد. االن تصمیبه مبارزه ادامه خواه

د تحمل یعواقبش را خودشان با ، نندکار را بکن ین اکها ابتداء به سایائیکنند. اگر آمرکل یسفارت را تعط

م در حال یخواهیم و ما منیردهاکقت به آنها اعالم جنگ یدر حق ، مینکار را بکن ینند و اگر ابتداء ما اکب

جاد یا یحالت جنگ یکم ینیبمنی یاسالم یشورهاکر یشور خودمان و ساکرا مصلحت یم زیجنگ باش

 .دیم رسیجه خواهیم و انشاءالله به نتیردهاکا اعالم یه آن را دردنکم یدار یمرشوع یهام. ما خواستینک

 بخش ییرها یهاو جبهه یانقالب یهارابطه با جنبش یران برقرار یانقالب ا یهااز مشخصه یکیس: 

 یهابا جنبش یاسیارتباط س یبرقرار  ، میرده اکبرقرار  یاسیه با آن رابطه سک یبیر از لیجهان است. غ

   ا نه ؟یانقالب قرار دارد  یار شوراکدر دستور  یگر ید یانقالب

 ، نیپیلیبا مسلامنان ف یاسینده روابط سیم در آیم بتوانیدواریباشدامیم ین موارد تحت بررسیج: البته ا

 .جنگندیم یاسالم یدئولوژ یه با اکهستند  یسانکنها یم ایداشته باش ، رتهینان ارمسلام

جامعه  یکجاد یو ا یاسیو س ین استقالل اقتصادیران تامیا یاسالم یه هدف جمهور کنیس: با توجه به ا

ه کن رایوابسته در ا یه دار ین بردن نظام رسمایاز ب یبرا ییهاانقالب چه برنامه یاست. شورا یدیتوح

موجود  یرد ن آن به اختالفات طبقاتکاده یه با پکنه است دارد یما در هر زم یاقتصاد یعامل وابستگ

 خامته دهد.؟
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 ی، ل غربکبه ش ی، ه دار یست  و با رسماین یهدار یاقتصاد رسما یم اقتصاد اسالمیدانیه مکج: هامنطور 

ه برگرداندن کن است یمساله ا یول ، ت دارده دارها مخالفیما با رسما یاقتصاد یهامخالف است و برنامه

ه یم رسمایم رژیاگر ما بخواه یلکبطور  ، ستیبصورت خلق الساعه مقدور ن ، گریم دیم به رژیرژ یک

م. مثالً ینکد مقدمات آن را فراهم یبا ، مین بربیاز ب ی، ه دار یرسما یهامیخود را به رژ یو وابستگ یدار 

شود یمن ، را با شعاریز ، مینیکرا فراهم م یفائکمقدمات خود  ی، تصادت خودمان از نظر اقکما در ممل

وابسته  یمتامد یهاآن سال یمواد غذائ یحت ، دیتول یه متام واحدهاک یتکن برد. مملیرا از ب یوابستگ

ست و یر نیان پذکام یز ین چیچن ، مینکم اعال مخالفت با متام آنها بیگر شده اگر ما بخواهید کبه مامل

ا ی هاروزنامهه آدم در ک ، شعار دادن خوب است یالبته برا، دهندین شعارها را میه اکهم  یسانک

د یبا ، را بدستش بدهند یپست اجرائ یک یوقت یول ، ندکن مطالب را عنوان یها ایها و سخرنانهیاعالم

 هاکارخانهما و  یدیتول ینون هشتاد درصد از واحدهاکا نه؟ ایند کاده یها را پن برنامهیتواند ایه مکد ید

 .ندیکم یکنزد  یهدار ین بردن آثار رسمایبه از ب یها ما را تا حدودکشدن بان یم. ملیردک یرا مل

 هاکشدن بان یمل

را از  یهدار یم آثار رسمایه اگر ما بخواهکمساله مبارزه با ربا است  ، اسالم یل مهم اساسیاز مسا یکی

ستم و هامن روش ینند و اگر ما با هامن سکار خود را عوض کستم یس یلکها بطور کد بانیم. باین بربیب

انجام  یار که کم یریگیجه مینت ، میبگذار یمل کم و فقط اسمش را بانیها را نگهدارکبان یاقتصاد

ه یم. مثالً قبالً رسمایردک یگر یه دار دیبه رسما یهدار یرا از رسما یهایل  رسمایه تحوکنیر از ایم غینداد

ها را از کدر بان یه دار یم آثار رسمایشده است. اگر ما بخواه یه دار دولتیبوده حاال رسما یدار خصوص

ها عوض کستم بانیج سیخواهد تا بتدریار زمان مکن یربا را گرفت و ا ید جلو یابتداء با ، مین بربیب

تواند منی ، دنداشته باش یچ درآمدیه هک یبدون ربا و بصورت کچون بان ، بتواند بگردد کبان یعنیشود

ز است و یه چند چکفعالً در دست دارد  یبرنامها ، انقالب به دستور امام یند. شوراکخودش را حفظ 

رون یب یت از آشفتگکتا ممل ، ت دارد آنها را انجام بدهدیانقالب مامور یشورا ، دو ماه یکین یدر ا
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ط امن و یمح یکـ در  یاقتصاد یهاهها مخصوصاً برنامر برنامهییه تغکد توجه داشت ید. البته بایایب

ن االن اوضاع یم همیتوانیم. منیهست یار یکه هر روز دچار اعتصاب  و تحصن و بکر است تا یپذانکآرام ام

ه از طرف کنها است یم زمیم. از جمله تقسیردهاک یز یار را طرح رکما مقدمات  یول، میر بدهییرا تغ

ه از قبل انجام شده کرد.قسمت دوم یگیشاورزان قرار مکار یشود و در اختین قسمت میاد مستضعفیبن

رده کب یحه آن را تصویباشد و شورا الیموات( م یاراض یلک)بطور  یشدن اراض یحه ملیاست و آن ال

شت که قابل کموات را  یهانیزم یعنیم. ینکاده یم تا زمستان آن را پیه بتوانکم یدار یاست ما طرح

در  ، اج دارندیاحت یشاورز ک یرامردم برا ییو وامها یشاورز کل یوسا م ویبدست مردم بسپار ، است

ن جار و یمتأسفانه ا یول ، ن برنامه و بودجه آن آماده استیار شوند. اکم تا مشغول یارشان بگذاریاخت

ه هر روز با کم یار داریکپلمه بیهزار د 500نون ما کم.ایارمان را انجحام دهکگذارد ما منی هاجنجال

د از یاندازند بایند تظاهرات راه مکدا یخواهند انقالمبان رس و سامان پمنی هک یعدها یکو تحر توطئه

نند؟ در یز بنشیارها همه پشت میکه بکجه را داده ین نتیا ایا متام انقالبات دنیه آکنها سئوال بشود یا

سم یالیه با امپرکند یگویت منها راسیبپردازند. واقعاً اگر ا یدیتول یارهاکد به یمردم با یتین موقعیچن

ما از  یو اقتصاد یاسیس یهایند مقدمات وابستگک کمکد یسم مخالفند. بایتالیاپکو  یه دار یو رسما

 ، ردندکه انقالب کر پس از آنیه مردم الجزاکنند. هامنطور کب یشرت یار بکد ین برود و خواه ناخواه بایب

ند ما طرفدار یگویه مک ییهاردند. متأسفانه هامنکار کساعت  16 یارگرهاشان بعد از انقالب روز ک

ست. همهاش یار نکساعت به نظر ما  40ند کار کساعت  40 ید هفتهایارگر باک ، ندیگویم. میارگرکطبقه 

 ، اده شودیها پخواهند برنامهینند. میکر مکف یه انقالبک ییامن و آنهایارگرهاکاست. واقعاً اگر  یار یکب

 .نندکت یفعال شرتید هر چه بیبا

 ردستانکمساله 

رد فرستادند کبرادران  یه براک یام مهمیردند و در پکد یردستان را تائکه امام گزارشات کنیس: با توجه به ا

شورا  ، ن خواهد شدیران تدویا یاسالم یدر چارچوب استقالل جمهور  ین خودمختار یه قوانکفرمودند 
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 – یاسیندگان سیمنا یار کاز هم ینه خودمختار یا در زمیآرد و کآغاز خواهد  کین را ین قوانین ایتدو

 .رد؟کاستفاده خواهد  ، ردکخلق  یو مل یمذهب

رد انجام شده نشان که با برادران کهم  یراتکرا خود امام اعالم نفرمودند. مذا یلمه خودمختار کج: البته 

ش یبرا یگر یمفهوم د  ی،لمه خودمختار کچون  ، لمه ارصار ندارندکن یا یه خودشان هم رو کدهد یم

 یلمه خودمختار ک یه محتو کخواهند یه مانند استقالل و جدا شدن است. ما آنچه را آنها مکهست 

ارات دست خودشان یاخت ی، اقتصاد ی، اداره شهر و استان خودشان از نظر فرهنگ یآنها برا یعنی ، است

ل کیه شورا تشک یا استانیدر هر شهر  هکن است یها اشورا یم داد. معنیرا خواه یز ین چیباشد و ما چن

ه به دست مردم سپرده نخواهد کهم هست  یلیرد. البته مسایارها بدست خود مردم انجام  گکگردد. یم

در  یاست واحدیس یکشود تا یم یر یم گیتصم ید در سطح باالتر یه باک یاسیل سیشد. از جمله مسا

ر یپذ ، انکن امیا ، ارتش خاص باشد یکا یاست یس یک ، تکشور اتخاذ بشود. و اگر در هر گوشه مملک

ه به آنها کرد انجام داده است و امام هم کبا برادران  ویژەات یه ییره ابتداکمذا یکن یست. بنابراین

نش فعالً مورد بحث ین نامه و قوانین آئیه گفتم تدوکن سطح است یدر هم ، د و وعده را دادندین نویا

رده است و کروز رشوع یاز د ویژەات یه هکم یالزم دار ییرات ابتداکمذا یکه ما کنیست. بخاطر این

ند. آنها هم حسن کره کشان مذا یو مذهب یمل ی، اسیرد و افراد سکرده است با برادران کدا یت پیمامور

ن عده از عراق الهام یب هستند و ایه در آنجا مشغول تخرک یر از افرادینشان دادند و غ یتفاهم

ه از کستها هستند یمونکز از ین یهم هستند. عدها ییفدا یهایکردها از چرکته خود رند.به گفیگیم

 ینکارشکه عمالً دارند کم یدانیم اما میدانمنی ما ، دارند یینها چه برنامهیاما ا ، نندیکم یرو یومله پکحزب 

دام کچیبه نفع ه یشکر ن برادیو ا ، ایمشدهه ما از جنگ خسته کدارند یرد اظهار مکنند. خود برادران یکم

ار کن یا ویژەات یا هامن هیا شورا ی ، نوشته خواهد شد ین نامهایرات. بعداً آئکبعد از مذا ، ستیاز ما ن

 .ردکرا خواهند 
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 راتکحزب دم

  ؟ستین حزب چیرات منحله اعالم شده است. نظر شام درباره اکحزب دم، ه امام فرمودندکس: هامنطور 

ت بدهد و یبخواهد ادامه فعال ، ردندکه امام انحالل آنرا اعالم ک یند آن زمانرات اگر مانکج: حزب دم

منحله اعالم  ، در حال جنگ باشد یاسالم یم جمهور یبا رژ یه هر حزبکمسلم است  یلکز بطور ین

احزب و دسته  ، ب شده استیدر مجلس خربگان هم تصو یه در قانون اساسکهامنطور  ، خواهد شد

ت قاطع مردم یرثکه مورد قبول اک یم جمهور یه با اساس رژیکاد هستند. مگر درصورتآز  یلکجات بطور 

 ، نداشته باشد یحالت مخالفت ، گر بصورت گذشتهیرات دکران است مخالفت داشته باشد. اگر حزب دمیا

 .ت شناخته خواهد شدیشود و به رسمیانحاللش برگشت داده م

 اعتصاب و تحصن

 یعمل ضد انقالب ، ارخانجات و اداراتکنقالب هر گونه اعتصاب و تحصن در ا ید شورایه جدیانیس: در ب

ارخانجات و ادارات انجام نشده ک یدر متام یساز که و پایه هنوز تصفکنیاعالم شده است. با توجه به ا

بصورت  ، ارخانجاتکاز  یار یه در بسکم گذشته یه نشده و وابستگان رژین عوامل تصفیا همیآ ، است

 یار کم کو  یسبب ادامه نابسامان ، ره حضور دارندیلها و غکر یر و در ادارات بصورت مدیمد ارفرما وک

  ار نخواهند شد؟ک یو تحصن در واحدها

ج شده بود. در یر رایه در چند روز اخکبود  یر یبدنبال گروگان گ ، انقالب داد یه شوراک یهایانیج: ب

ماست  یدر دست برادران دانشجو  یست و النه جاسوسا در حال مبارزه ایکه دولت ما با آمرک یتیموقع

م ینیبیم ، مید به مقصود خودمان برسیم. تا شایستاده ایا ایکدر مقابل آمر ، امام یو ما قاطعانه به رهرب 

رند. یگیرا به گروگان م یارخانهاکا مسوول ی ی، ا شهردار ی یر یوز یعنیرد.یپذیصورت م یاعتصابات خاص

مسلامً از توطئه  ، هستند یگر یرثشان در حال انقالب و مبارزه با دشمن دکه اک یمردم ین حالت برایا

 یده است و از طرفیشان نرس یارگران ما حقوق واقعکاز  یه به عدهاکم یدانیشود. البته میم یناش

در  یول ، مینکدرست  ، بهداشت ، فرهنگ ، همه خانه یا دو دو روز برای یکه در عرض کان ندارد کام
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ن یه در اکم ینکیاملقدور به حقوقشان برسند ما مشاهده م یه مردم حتکن دولت است یر ادستو 

بودن  یانقالب یارگران ما ادعاکه اگر کم یدانیشود و میدست به اعتصاب نابجا زده م ، ت حساسیموقع

 یکلبته شود. امنی ارها درستکاعتصاب و تحصن  ی، ار یکه با بکم یدانینند و مکار بکه کد ینند بایکم

ه کم یظامل قرار گرفته بود یمیبود. آن موقع ما در مقابل رژ یتحصن و اعتصاب الزم و رضور  یروز 

 ، دادند یرا یاسالم یه مسلامنند و خودشان به جمهور کز ما یارگران عزکا ید بود. آیتحصن و اعتصاب مف

خودشان آن را از پا درآورند؟  یهانخواهند با تحصیه مکدانند یم یر قانونیم ظاملانه و غیم را رژین رژیا

ب خورده یو مسلامً فر ، نندیکه خودشان چه مکنها توجه ندارند یپس ا ، ستین یز ین چیالبته چن

ه ما احساس توطئه کن است یا یانقالب شده است برا یه از طرف شوراک یدیاعالم شد ، نیهستند.بنابرا

ه کم ید بگویبا ، هیدر مورد تصف یول ، ردکم یرزه خواهداً مبایهستند شد که محر یکم. ما با آنهائینکیم

مساله  ، ه امام به شورا دادهاندک ییاز دستورها یکیه نشده است و یهنوز ادارات تصف ، درست است

ارخانجات که اگر ادارات و کنیرد. بخاطر اکدنبال خواهد  ین مساله را به طور جدیه شورا اکه است یتصف

م افراد یشرت خواهد شد. ما معتقدیها روزبروز بن توطئهیهم ، جام نشوده انیر مؤسسات تصفیو سا

م یه را خواهیند. و ما خواه ناخواه تصفیکم یار کم کا وادار به ینند یکا توطئه میهستند  یه باقک یناباب

ه ما در مقابل کست ینطور هم نینشده است ا یه عملیه تصفکمادام  ، مین را هم بگویا یول ، ردک

ها و به سپاه پاسداران آماده باش تهیمکما به  یلکم. بطور ینیت بنشکم و ساینکن یها مبارزهاتوطئه

م یه آقا شام مانند رژکند کهم اعرتاض  یسکرد.اگر کم یداًمبارزه خواهیم و با توطئه گران شدیدادها

دتر یشد ، اول اش ما از روزکای . وایمشدهم سابق نیما مثل رژ ، م نهیدهیجواب م ، دیسابق شدها

ه کم ینکیمشاهده م یول ، میردکمان واقعاً با مردم مدارا  یم. ما بخاطر هامن اخالق اسالمیگرفتیم

به  یچ انقالبید بدانند هیبا ینند ولکبرادرامنان سوءاستفاده  کخواهند از احساسات پایدشمنان ما م

 ی، بنام آزاد ین برود و عدهایاز ب ، ه شدهختیه رک یینند تا خونهاکه سوء استفاده کدهد یآنها اجازه من

 .نندکتوطئه 
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 یکراتکامالً آزاد و دمو که انتخابات کآن یانجام خواهد شد و برا یس: انتخابات مجلس شورا از چه زمان

  دارد؟ ییهاانقالب چه برنامه یباشد شورا

ه ظاهراًدر دوازدهم کشود یمبرگزار  یاول رفراندوم قانون اساس ، ردکشور اعالم که وزارت کج: هامنطور 

جه انتخابات یت نتیاکبه ش یدگیرس یبرا یخواه ناخواه چند روز  ، آذرماه خواهد بود. بعد از رفراندوم

م یهست یاست جمهور یه مقدمات انتخابات مجلس و ریر تهکنون در فکشود ما از هم ایدر نظر گرفته م

انتخابات مجلس شورا رشوع خواهد شد.  ، ز رفراندومم و احتامالً تا دو ماه بعد اینکیم یو آنها را بررس

 ، ه مردمیتوج ید قبالًاعالم شده و برایه توسط جراک یمنت قانون اساس ، میدرباره رفراندوم الزم است بگو

م گذاشت در مساله انتخابات یون و دانشگاه خواهیزیو و تلویدر راد ییهانفرانسکز یدر دهه محرم ن

 یتیز در انتخابات محدودیه قبالً نکست هامنطور ین یتیمحدود یه و حزبچ گرو یه یز برایمجلس ن

ه واقعاً ک ینم مادامکیر مکخود را خواهند داد. بنده شخصاً ف یه راکن مردم هستند یوجود نداشت و ا

 یداهایاندکه مردم کنیا یم. منتها برایم انتخابات آزاد داشته باشیتوانمنی ، میردکن یها را خنثتوطئه

 یافراد ، سه ماهه ، دو ، ن دورهیه در همکم یردکر کغات دارد. ما فیاز به تبلین ، ود را بهرت بشناسندخ

داشته و مطالب و  یآزاد، نندکت بکومتش( رش کنده) در دولتش و حیومت آکخواهنددر حیه مک

 نند.کخود را اجراء  یهابرنامه

 (2/9/1358)اطالعات

 

ان یردستان را پاکراتها بحران کو دم ینین حسیق با جناح عزالد:توافیرفسنجانیحجت االسالم هاشم

  .دهدیم

خود را  ینقطهنظرها ییانقالب در گفتگو یشور و عضو شوراکرسپرست وزارت  یرفسنجانیرب هاشمکا

و  یمل یانتخابات مجلس شورا ین نامههاییگفت: آ یرد. و کان یت بکل مختلف مملیمسا یدرباره

جه یت به نتیرات با حسننکردستان اگر مذاکه است و در حل مساله یدست تهدر  یس جمهور ییانتخاب ر
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د است بحران روابط ین گفت: بعیهمچن یست و یدر منطقه نیر بومیاستقرار پاسداران غ یربایبرسد الزام

 ید نخواهد بود. و یا مفیکآمر یما و نه برا یرا نه برایشود زینظام یهایریا منجر به درگیکران و آمریا

رد. رسپرست یگیعرت انجام میها آسانرت و رسیریم گیز قدرت تصمکدولت و متر  یرد: با استعفاکه اضاف

 یندگان واقعیه توسط مناک یرفراندوم اظهار داشت قانون یو برگزار  یشور درباره قانون اساسکوزارت 

 یراسکح دمو یصح یارهایست چون با معین که شد از نظر اعتبار مورد شیمردم در مجلس خربگان ته

ه در صورت کدارم  یاز موارد قانون اساس یبه برخ یشنهاداتیرادات و پیق دارد البته من شخصاً ایتطب

نم یبیمن ین رفراندوم نقطه ضعفیا یدر برگزار  یلکرضورت نظرات خود را اعالم خواهم داشت به طور 

و و یاز راد ، مجلسق پخش جلسات یه به مردم عرضه شده هم از طرکه منت قانون مدتها است کرا یز

ن جهت فرصت یر به همیامل قانون و در دسرتس بودن آن در دو هفته اخکون و هم انتشار منت یزیتلو

از  یدر مورد اعالم نظر بعض یرفسنجانیهمه بوده است هاشم یت انتخابات براکو رش  یر یم گیتصم

ت در رفراندوم عمل کم رش یت در رفراندوم گفت: تحرکبر عدم رش  یمبن یاسیگروهها و دستجات س

ت کتوانند رش یمخالفان هم م یو ابراز نظر وجود داشته باشد حت یرأ  یآزاد یرا وقتیست زین یحیصح

ت دررفراندوم کم و عدم رش ینگونه برخوردها و اعالم تحریآزاد ا یطین در محیکبدهند ل یمنف یرده و رأ ک

ن امر یب به اتفاق مردم در ایت قریرثکا یباشد و اصوالً وقتیننده مکوس یه مأکست بلینه تنها سازنده ن

گفت به نظر من  یتواند داشته باشد. و یمن یر یتأث یاسیا چند گروه سی یکت کنند عدم رش یکت مکرش 

ت مردم در رفراندوم کاز رش تر فیضعیمکن است کمم یت مردم در رفراندوم قانون اساسکاستقبال و رش 

 ینیه امام خمکن خاطر نشان ساخت یهمچن یشود و یم هک ییهاینکارشکباشد بخصوص با یاسالم یجمهور 

شور کرد رسپرست وزارت کدر مورد رفراندوم خواهند  یابراز نظر خودشان اظهارنظر روشن یاحتامالً برا

ل کن دو امر مشیا یگفت: برا یس جمهور ییو انتخاب ر یمل یمجلس شورا ین نامههاییهایبا اشاره به ته

 یشرت یاز به فرصت بیداها نیاندک یبرا یافکغ ین نامهها تبلییب آیتصو ه وین تهیکم لیندار یاتکتدار 

س ییر ینامزد یبرا یشرت یون هستند شانس بیه مورد اعتامد مذهبک یسانکرد ک ینیش بیپ یدارند و 

  .دارند یجمهور 
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 ردستانکرات کمذا

 یبرا یطالقان اللهآیتن سال گذشته همراه مرحوم یه فروردکشور کرسپرست وزارت  یرفسنجانیهاشم

ردستان گفت: از کل یرده است درباره مساکردستان سفر کبه  یاسیراه حل س یرات و بررسکمذا یپارها

را  ینظام یهایرین عوامل آشوبطلب درگیکمورد نظر دولت بوده است ل یاسیس یابتدا اتخاذ راهحلها

الت مردم کته و آباد شود و مشد منطقه ساخیها بایریر ساختند. به هر حال پس از خامته درگیاجتنابناپذ

 ینین حسیجناح عزالد یعنیت با دو گروه مشخص یات حسننیافزود: چنانچه ه ین منطقه رفع گردد. و یا

مخالف  کوچک یامل صورت گرفته و حل مساله گروههاکموافقت  یعنیراتها به توافق برسند کو دمو 

ه کنید بر اکیشور با تاک. رسپرست وزارت ن دو گروه استینند با ایکم ینکارشکرات هم کدر مذا یه حتک

انقالب  یو شورا ینیبدون اطالع امام خم ینبود و حت یش حساب شدهایدولت بازرگان امر از پ یاستعفا

مختلف مردم  یو حمله و اعرتاض گروهها کیه در رابطه با مالقات برژنسک یصورت گرفت گفت: بحران

انقالب  یاز آن شورا یدولت و خالء ناش یرد. با استفعاکفا ش آمد دولت را مجبور به استعین امر پیبه ا

ان بود یبا دولت در جر یراتکبه عهده گرفت البته از قبل هم مذا یشور نقش حساسرت کدر اداره امور 

عرت یها راحرت و رسیریم گیتصم ینونکد در حال حارض و در وضع یبوجود آ ینواختیکز قدرت که مر ک

حرف  یز رهرب کانقالب از مر  یو دادگاههاها تهیمک ، مثل سپاه پاسداران یبانقال  یروهایشده و ضمناً ن

رد و اشغال کا اشاره یکآمر یسپس به مساله اشغال النه جاسوس یرفسنجانیدارند. هاشم یشرت یب یشنو 

د شاه مخلوع را یا عاقل باشد بایکرد و گفت: اگر آمرکف یار خوب و به موقع توصکا را یکسفارت آمر

ت از آنها قدرت یا درحامیکه آمرکدند یا فهمیکگر آمرید ین جا هم مهرههاین مسرتد دارد و تا همرایبه ا

ام کگرش را استحید یتواند اعتامد مهرههایا از شاه مخلوع منیکد آمریت جدیت ندارد و حامینها یب

 ییاکیم آمرکا گفت: محایکات شاه مخلوع در آمریجرائم و جنا یان بررسکدر مورد ام یبخشد. و 

با  یرد. و یران صورت گید در ایمه باکن محایم و ایهست کیما شا ، ندارد یمه و کمحا یبرا یتیصالح

نخواهد شد گفت: چن در منطقه ینظام یر یا احتامالً منجر به درگیکران با آمریه روابط اکنیاشاره به ا

 یرفسنجان یاست هاشم لکاز آن مش ییه رهاکروبرو خواهد ساخت  یدیا را با بحران شدیج فارس دنیخل
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 یع بزرگ و اراضیاست دولت در رابطه با صنایانقالب در مورد س یشور و عضو شوراکرسپرست وزارت 

م یتوانیند ما منیکت مکل ثروت حر یبه طرف تعدیه جامعه اسالمکنیگفت: با توجه به ا یشاورز کع یوس

ع بزرگ مطرح ید صنایله تحدم. مساینکق فقر تحمل یعم ینار گودالهاکم ثروت را در یعظ یوههاک

 یه وارد بحث است و کت آنها است کین مالیکت خواهند شد لین تقویع مادر و سنگیه صناکست بلین

ار کآن  یه رو کباشد  یسانکار یدر اخت یشاورز کع یوس یه اراضکن است یایاسالم یلکاست یافزود: س

 یمشغول بررس یشاورز کشور و کرت وزا ی، ندگان دادگسرت یل از مناکمتش ینند در حال حارض گروهیکم

ور ارائه کمذ  یم اراضیتقس یبرا یطرح یهستند و پس از بررس یشاورز کبزرگ  یاراض یوضع حقوق

 خواهند داد. 

 (6/9/1358هانکی)

 

 .رات به توافق برسدکو دم ینین حسید با جناح عزالدیت بایات حسن نی: هیرفسنجان یهاشم

خود را  ینقطه نظرها یانقالب در گفتگوئ یشور و عضو شوراکرسپرست وزارت  یرفسنجان یهاشمربکا

و انتخاب  یمل یانتخابات مجلس شورا یهان نامهیرد و گفت: آئکان یت بکل مختلف مملیدرباره مسا

جه یت به نتیرات با حسن نکردستان اگر مذاکه است و در حل مسئله یدر دست ته ی، س جمهور یرئ

د است یبع»ن گفت: یهمچن یست و یدرمنطقه ن یر بومیار پاسداران غدن استقر یرس یبرا یالزام ، برسد

د یا مفیکامر یما و نه برا یرا نه برایز ، شود ینظام یهایریمنجربه درگ ، ایکران و امریبحران روابط ا

عرت انجام یو رستر ها آسانیر یم گیز قدرت تصمکدولت و متر  یرد با استعفاکاضافه  ینخواهد بود. و 

ه ک یقانون»رفراندوم اظهار داشت:  یوبرگزار  یشور درباره قانون اساسکپرست وزارت رس«. شودیم

چون با  ، ستین کاز نظر اعتبار مورد ش ، ه شدهیدر مجلس خربگان ته ، مردم یندگان واقعیتوسط منا

ون از مواد قان یبه برخ یشنهاداتیرادات و پیق دارد. البته من شخصاً ایتطب یراسکح دمیصح یارهایمع

بطور «. نظرات خود را اعالم خواهم داشت یو بررس یجمع آور  ، ه در صورت رضورتکدارم  یاساس
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ه به مردم عرضه که منت قانون مدتها است کرا یز ، نمیبمنی ینقطه ضعف ، ن رفراندومیا یدر برگزار  یلک

و در دسرتس بودن  امل قانونکون و هم انتشار منت یزیو و تلویق جلسات مجلس از رادیهم از طر ، شده

همه  یبرا یافکبحد  ، ت در انتخاباتکو رش  یر یمگیفرصت تصم ، ن جهتیر بهمیآن. در دو هفته اخ

بر عدم  یمبتن یاسیاز گروهها و دستجات س یدر مورد اعالم نظر بعض یرفسنجان یهاشمبوده است.

 ، نظر وجود داشته باشدو ابراز  یرا یآزاد یرا وقتیست زین یحیار صحک»گفت: ، ت در رفراندومکرش 

نگونه برخوردها و یآزاد ا یطین در محیکبدهند. ل یمنف یرده و راکت کتوانند رش ین هم میمخالف یحت

 ، باشد و اصوالًیننده مکوس یه مأکبل ، ستیت در رفراندوم نه تنها سازنده نکم و عدم رش یاعالم تحر

 یاسیا چند گروه سی یکت کعدم رش  ، نندکیت مکن امر رش یب به اتفاق مردم در ایت قریرثکا یوقت

 ی، ت مردم در رفراندوم قانون اساسکگفت: بهنظر من استقبال و رش  یو «تواند داشته باشدیمن یر یتأث

باشد. بخصوص با  یاسالم یت مردم در رفراندوم جمهور کاز رش تر فیضع یمکن است کمم

ابراز  یاحتامالً الاقل برا ی، نیامام خمه کن خاطر نشان ساخت یهمچن ی، شود.  و یه مک یهائینکارشک

با اشاره به  ، شورکرد. رسپرست وزارت کدر مورد رفراندوم خواهند  یاظهار نظر روشن ، نظر خودشان

 یاتکل تدار کن دو امر مشیا یگفت: برا  یس جمهور یو انتخاب رئ یمل یمجلس شورا یهان نامهییه آیته

دارد.  یشرت یاز به فرصت بین ، داهایاندک یبرا یافکغ یتبل ، هان نامهیب آئیه و تصوین تهیکل ، میندار

است یر ینامزد یبرا یشرت یشانس ب ، ون هستندیه مورد اعتامد مذهبک یسانکرد: ک ینیش بیپ یو 

  .«دارند یجمهور 

 ردستانکحل مساله 

 ی، انت الله طالقین سال گذشته همراه مرحوم آیه فروردکشور کرسپرست وزارت  یرفسنجان یهاشم

مسائل  ، درباره ، رده استکردستان سفر کبه  یاسیس یهاراه حل یرات و بررسکمذا یپارها یبرا

ن عوامل آشوب طلب یکل ، مورد نظر دولت بوده است یاسیس یهاردستان گفت: از ابتدا اتخاذ راه حلک

د منطقه ساخته و آباد یاب ، هایریپس از خامته درگ ، ر ساختند. به هر حالیرا اجتناب ناپذ ینظام یر یدرگ
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 ، ت با دو گروه مشخصیات حسن نیافزود: چنانچه ه ین منطقه رفع گردد. و یالت مردم اکشود و مش

امل صورت گرفته و حل کموافقت  یعنی ، به توافق برسند ، راتهاکو دم ینین حسیجناح عزالد یعنی

ن دو گروه است. یبا ا ، ندنکیم ینکارشکرات هم کدر مذا یه حتکمخالف  کوچک یهامسئله گروه

نبود و  یش حساب شدهایدولت بازرگان امر از پ یه استعفاکنید بر اکیبا تا ، شورکرسپرست وزارت 

ه در رابطه با مالقات ک یگفت: بحران ، انقالب صورت گرفت یو شورا ینیبدون اطالع امام خم یحت

دولت را مجبور به استعفا  ، ش آمدیر پن امیبه ا ، مختلف مردم یهاو حمله و اعرتاض گروه کینسیبرژ

بعهده  ینقش حساس تر  ، شورکانقالب در اداره امور  یشورا ، از آن یدولت و خالء ناش یرد. با استعفاک

د. در یبه وجود آ ینواختیکز قدرت که مر که کان بود یبا دولت در جر یراتکگرفت. البته از قبل هم مذا

مثل سپاه  یانقالب یروهایشده و ضمناً نتر عیها آسانرت و رسیریم گیتصم ی، نونکحال حارض و در وضع 

 .دارند یشرت یب یحرف شنو  یز رهرب کاز مر  ، انقالب یهاها و دادگاهتهیمکپاسداران 

 یاشغال النه جاسوس

ار کا را  یکرد و اشغال سفارت آمرکا اشاره یکامر یسپس به مساله اشغال النه جاسوس یرفسنجان یهاشم

ران مسرتد ید شاه مخلوع را به ایبا ، ا اگر عاقل باشدیکآمر»رد و گفت:کف یتوص یدیقع و مفمبو  ، خوب

ت دارد ینها یت از آنها قدرت بیا در حامیکه آمرکدند یا فهمیکگر آمرید ین جا هم مهرهایدارد و تا هم

در مورد  یو «. دام بخشکگرش را استحید یهاتواند اعتامد مهرهیا از شاه مخلوع منیکد آمریت جدیو حام

مه کمحا یبرا یتیصالح ییایکم آمرکا گفت: محایکات شاه مخلوع در آمریجرائم و جنا یان بررسکام

ه ادامه بحران کنیبا اشاره به ا یرد. و یران صورت بگید در ایمه باکن محیم و ایهست کیندارند. ما شا یو 

ج یگفت: جنگ در منطقه خل ، هد شدنخوا ینظام یهایریا احتامالً منجر به درگیکران و امریروابط ا

 یرفسنجان یهاشمل است.کاز آن مش ییه رهاکروبرو خواهد ساخت  یدیا را با بحران شدیدن ، فارس

ه کنیگفت: با توجه به ا یشاورز کع یوس یع بزرگ و اراضیدر رابطه با صنا ، است دولتیدر مورد س

 یهانار گودالکم ثروت را در یعظ یهاوهکم ینتوایما من ، ندیکت مکل ثروت حر یبطرف تعد یجامعه اسالم
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ت ین تقویع مادر و سنگیه صناکبل ، ستیع بزرگ مطرح نید صنایم. مسئله تحدینکتحمل  ، ق فقریعم

ن است یا یاسالم یلکاست یس»افزود:  یه مورد بحث است. و کآنها است  ، تکین مالیکل ، خواهند شد

ل کمتش ینند. در حال حارض گروهیکار مکآن  یه رو کباشد  یسانکار یدر اخت یشاورز کع یوس یه اراضک

ور ارائه  کمذ  یاراض یوضع حقوق یمشغول بررس یشاورز کشور و کوزارت  ی، ندگان دادگسرت یاز منا

 «.خواهند داد

 (7/9/1358)اطالعات

 

  یعتمدار یرش یت الله العظمیبه آ ینین حسیخ عزالدیام شیامل پکمنت 

با ابالغ سالم -اته کدامت بر   - یعتمدار یرش یآقا یت اله العظمیحرضت آ-م یبسم الله الرحمن الرح

رد را از واقعه حمله به منزل آن مرجع عالقدر کت و خلق یمراتب تاثر و تاسف خود و جامعه روحان

م و یداریاعالم م ، باشدیون میم روحانیت و نقض حرین به جامعه روحانیقت توهیه در حقکع یتش

 یتاتور یکه شوم دیگر دچار سایران بار دیملت مسلامن ا یم قرآن و انقالب اسالمیتو تعالم در پر یدواریام

خود  یو مذهب یران به حقوق ملیه خلقها تحت ستم ایلکنگردد و  یوه و رنگیچ شیو خفقان در ه

 16/9/1358 ینین حسید عزالدیم و رحمت الله سیکبرسند.والسالم عل

 (19/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .ردستان شدندکجان و یرهسپار آذربا ویژەهای اتیه

 یابیشهیو ر یر یگیپ ین دو منطقه شدند تا برایا یردستان امروز راهکجان و یحل مساله آذربا ویژەات یه

و رهربان  ینین حسیخ عزالدیات امروز در مهاباد با شیت هیات حسننینند. هک یو بررس 9رهکبحران مذا

 یات سه نفر ین هینند. همچنکرات صلح را دنبال کد نشست تا مذاز خواهنیم یکرات بر رس کحزب دم
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رد تا علل و عوامل کن منطقه سفر یز امروز به ایاوضاع ترب یبررس یانقالب برا یشورا یمامور از سو 

ز با یز تربکدر مر  یونیزیو تلویراد ین در گفتگو یور همچنکات مذ یند. هک ین شهر را بررسیبحران در ا

ز و مسوول یات تربیعضو ه ینک یمهدو  اللهآیتشب با یهان دکیگفت: خربنگار مردم سخن خواهند 

ه کرده است ک ییانقالب گفتگو یردستان پس از خروج از جلسه شوراکات وژه یعضو ه یسحاب

  :دیخوانیم

ات سه یز عضو هیانقالب و ن یتههایمکانقالب و رسپرست  یعضو شورا ینک یمحمد رضا مهدو  اللهآیت

ز یاقامت دو روزه خود در ترب یات طیه هکرد کهان اعالم کیبا  ییشب در گفتگویز دیبه تربیماعزا ینفر 

 ینک اللهآیتند. یکم یدگیز رسیانات تربیل و جریبه مسا یمحل یندگان مردم و مقامهایره مناکو مذا

ه کرا یق قرار خواهد گرفت زیل عمیه و تحلیز مورد تجزیر تربیع اخیات وقایه یهایگفت: در بررس

اوضاع  یات ضمن بررسیگفت: ه ینک اللهآیتران. یا یه انقالب اسالمیاست عل یز توطئهایحوادث ترب

خواهد  یز را بررسیر تربیع اخیشهها و عوامل وقایمردم و ر یامل خواستهاکز و برقرار ساخنت آرامش یترب

م امام یمراجعت به تهران تسلز را پس از یامل اوضاع تربکات گزارش یرد: هکاعالم  ینک اللهآیترد. ک

ن گفتگو یدر هم ینک یمهدو  اللهآیترد. کانقالب خواهد  یران و شورایا یرهرب انقالب اسالم ینیخم

فرمان عفو امام در  ید در پیران رسیا یانقالب اسالم یب شورایه به تصوک یحهایرد: بر اساس الکاعالم 

دنظر یتجد یآنان به اجرا گذاشته شده است دادگاهها انقالب درباره یدادگاهها یه راک یانیمورد زندان

انقالب  یان دادگاههایم زندانیاز جرا یبخش یل خواهد شد. و با توجه به فرمان عفو و بخشودگکیتش

ت یومکاناً در مدت محیل خواهد شد و احکیدنظر تشیتجد یومان و مجرمان دادگاههاکدر صورت مح

  .ردکد نظر خواهد ین افراد تجدیا

رده کب یانقالب را تعق یشب شورایجلسه د یمهایات تصمیین ساعات جزیه تا آخرکهان کینگار خرب -

رد کمت ین نقطه عزیه امروز به اکردستان کل یبه مسا یدگیمامور رس ویژەات یسد: هینویاست م

به اوضاع  یدگیمامور رس ویژەات یعضو ه یشب مهندس سحابیبر عهده دارد.  د ینیسنگ یتهایمامور
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رات کردستان در مهاباد مذاکهان گفت: امروز پس از ورود به منطقه کیبا خربنگار  ییستان در گفتگوردک

شرت یافزود: ب یرات آغاز خواهد شد. مهندس سحابکو رهربان حزب دم ینین حسیات با عزالدیهیرسم

ر یچه ساچنان یدهد ولیل مکیرات تشکو رهربان حزب دم ینین حسیره با عزالدکات را مذایت هیمامور

ز خواهد پرداخت. مهندس یره با آنها نکات به مذایات باشند هیره با هکندگان مردم منطقه آماده مذایمنا

ز ین یجان غربیرمانشاه و آذرباکره به کمذا ین سفر عالوه بر مهاباد برایات در ایرد: هکاضافه  یسحاب

 یو شورا ینیم امام خمیتسل یاملک در گزارش ویژەات یه یمهایرات و تصمکج مذایرد و نتاکسفر خواهد 

و حزب  ینین حسیات با عزالدیرات هکان گفت: ظاهراً محل مذایدر پا یانقالب خواهد شد.  سحاب

 رات در مهاباد خواهد بود. کدم

 (19/9/1358هانکی)

 

  ردم؟کسپاه پاسداران استعفا  ی: چرا از رسپرستیالهوت اللهآیت  

هان کیبا  یمصاحبه اختصاص  یکدر یسپاه پاسداران انقالب اسالم رسپرست سابق یالهوت االسالمحجت

رده کاعالم  یقلب یامر یاز ب یخود را ناش یه در گذشته استعفاک یان داشت. و یخود را ب یعلل استعفا

و وضع  ، رد آنکل سپاه پاسداران از آغاز انقالب و عملکیرضورت تش ین مصاحبه به بررسیبود در ا

  .است پرداخت ین ارگان انقالبینون متوجهاکه اک یحتاملآن و خطرات ا ینونک

  سپاه پاسداران چه بود؟ یشام از رسپرست یس: علل استعفا

ر کند فیمنا یران باقیملت ا یبرا یه ابهامکنیا یسپاه پاسداران و برا یروشن شدن رسپرست یج: من برا

  :ردهامکادداشت یم را یحبتهارت صین مساله جواب داده شود و به عنوان تید به ایه باکنم یکم

 .ردن مبارزهک یتبکنجهها و زندانها و مکـ تحمل ش1
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 یتبهاکنسل جوان به م یبرا یاسالم یدئولوژ یردن اکط سخت و دشوار و عنوان یدر رشا ییـ روشنگو2

  .ندکدا یش پیگرا یماد

ه کمبارزه  یروز یخط در پ یکسال گذشته و ارائه  20خ حساس در طول یامام در مقطع تار یـ رهرب 3

  .ابدییدر آن تبلور م یاسالم یه جمهور کاست  یومت اسالمکح یکعبارت از 

 .د دادن به مبارزهیل جدکد امام از عراق به فرانسه و شیـ انتقال و تبع4

 .ت نبودیمرت از فرار شاه پر اهمکار یران و سقوط دولت بختیران و مراجعت امام به ایـ فرار شاه از ا5

 یدرصد شوراها 10اال   8درصد در مجلس خربگان و  40و یاسالم یدرصد در رفراندوم جمهور 98ت کـ رش 6

با توجه  ید مصوبات مجلس خربگان قانون اساسییمرت از رفراندوم اول در تاک یلیشهر و روستا و استان خ

ز امام از مردم دعوت فرموده بود و غالب ا یت در قانون اساسکه امام امت با دعوت به رش کن یبه ا

  .رده بودندکمتابعت 

 .امل داشتکن رضورت وقوف یس امام به اکه قبل از همه کل سپاه پاسداران کیـ رضورت تش7

از امام به عنوان  یندهایر در امور انقالب و منایمعاون نخستوز یل سپاه در دولت به رسپرستکیـ تش8

  .الت سپاهکیبه تش کمکدادن به سپاه و  یهامهنگ

 یر گوناگون منجمله بازو یر و تفاسیانقالب و رسآغاز تعاب یافنت سپاه از دولت به شورایهت رات جییـ تغ9

 یردم گروههاکانقالب در هامهنگ  یشورا یاز اعضا یکیحزب شدن سپه و مامور شدن  یکانقالب 

ل شود و متأسفانه ین بود به فاجعه تبدکه در درازمدت ممکدادند یانجام م یه اعامل نظامکمختلف 

شرت به یمقدار ب یکماه  6ت داشتند به مدت یحزب عضو یکه در ک یافراد یفرمانده ینتصاب شوراا

انتخاب  یفرمانده ید شورایماه با 6ه بعد از کننامه سپاه آمده است ییه در آکنین مساله دامن زد و با ایا

 .گردد
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 یبانه سپاه به دست شوراما  یتاتور یکماه و اعامل نظرات د 6ـ انتصاب مجدد هامن افراد بعد از 10

ه در سپاه بود و عدم ک یالتکاداره سپاه به خاطر مش یبرا یفرمانده یت شورایو عدم صالح یفرمانده

ان به خاطر یمتصد یبعلت عدم آگاه یفرمانده ید انتصاب شورایتجد یو اعامل نفوذ برا یهامهنگ

 ، دیاده گردینارهگرفنت رسپرست پکجر به  نها منیاد همه ایار زکامدن یاد و از عهده بر نیار زکرفنت یپذ

 یبه علل یالت سپاه بود ولکگر آگاهرت به مشید یسکن عضو سپاه و از هر یرتیمیرا رسپرست سپاه قدیز

دستورات بدون چون و  یه از عامل اجراکردند یکم یخوددار  یر ینارهگکمنصوب از  یفرمانده یشورا

 یید خط امام را شناسایر ما باکانسان متف یک بودند تا به هرتیه به مواد شبکبود  یفرمانده یشورا یچرا

ا یم ینیبیه شده سپاه را از خط امام خارج مک یه چهاندازه سپاه در حال حارض با انتصاب مجددکم ینکب

د یرتها باین تید مجدداً جوابش را بدهم خط امام را ایه باک یه سئوالکردم کر کو ف ، داخل در خط امام

 ، سم بودن مبارزه هست و امام هم رهرب مبارزه است دومیالیه ضد امپرکنیا ییکنم کمشخص ب

خود قرار داده  یبرنامه یه امام در رسلوحهکن یاز مستضعف یطرفدار  ، بودن مبارزه است. سومیاسالم

ه کند کب ید آشتیر بودن مبارزه انسان نبایناپذیآشت ، امرب گونه است. چهارمیرا نهضت امام پیبود ز

  .ار باز منونهاش خود امام استکل روبرو شدن یت با مسایبا قاطع ، هاش خود امام است. پنجممنون

  د؟یردیکب میرا تعق یید چه هدفهایسپاه پاسداران بود یه در رسپرستک یس: شام زمان

 یبخواهد برا یسکگفتم اگر یرتها بدهم مین تیبر ا یرشح مخترص  یکد یز اجازه بدهیج: قبل از هر چ

از  یکیردم و که چرا استعفا کن یل سپاه چون به هر حال من هم مطرح هستم در اکیا تشیو سپاه 

ه ندانسنت فاجعه کنم و گفته بود کوت را بشکه سکرده بود و خواسته بود کبه من خطاب  هاروزنامه

علت  مصاحبه یکه در کرده بودم کم با اشاره یندارد و من هم چون در استعفا یالکشود و دانسنت اشیم

ون هم اطالع یزیو تلویبه راد یروشن شدن مردم حت یه براکنم یکر مکو ف ، نمیکان میم را بیاستعفا

و ید مجدداً به رادیله جرایردند به هر حال من بوسکدا نیا فرصت پیردند کدانم موافقت یدادم و حاال من

نم و علت کت بکرش هم  یو برص  یمصاحبه سمع یکه در که به من وقت بدهند کم یگویون میزیتلو
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م من در ابتدا یشرت آشناتر است. بگویمردم ب یه براکحات درباره سپاه یتوض یخود و مقدار  یاستعفا

ردهام و اول نوشتهام تحمل که من چرا استعفا کجواب گفته شود  ید مقدار یل باین مسایگفتم به ا

هستم  یسکدار هست چون خودم م بو ک یکرت ین تیردن مبارزه متأسفانه ایکتبکنجهها و زندانها و مکش

به هر حال  یداشت ول ینجه سهم مهمکپرسم هم در زندان و ش یداشتم و حت یه در زندان هم سهمک

دفعه بعد از به  یکن آدم یا ، هدف یکدن به یرس یند براکبخواهد مبارزه  یسکمساله است  یکن یا

آدم  یکن را جامعه به عنوان یم ام من رسدرمدار هستیآورد. مثالً بگویدن مبارزه رس در بیمثررس

ت نداشته کافت رش یین میوکه مبارزه تکاول  یشناسد اگر در مبارزه به اصطالح از روزهایفرصتطلب م

سوخته  یمجروح و بدنها یه تنور مبارزه گرم بود محصول مبارزه هم پاهاکروز بود  یکباشد به هر حال 

ه در آن موقع تن به کهم  ینطور بود و عدهایزه اوقت مبار یک ، شنجهکر یشته شدن زکاناً هم یو اح

ن مبارزه داده بودند یومت بود تن به اکح یت براکن مملیه در اک یر اساسییتغ یمبارزه داده بودند برا

ن مبارزه را به مثر برسانند یه اکرده بودند کرده بودند و خود را آماده کالت قبول کن مشیو مبارزه را با ا

ربدند یم ینیا اتاق حسینجه و کانسان سامل را به اتاق ش یک یمبارزه گرم بود وگاه ه نورکردم کو عرض 

ردند و کعده از مردم مبارز را از آنجا رشوع  یکآوردند. یرون میو بعد هم جسد مرده اش را از اتاق ب

نفر  آمدند حدود پنج هزاریرون میه از زندان بک یآخر افراد یادند و روزهایت زکن عده هم در مملیا

ه ک ینار هستند و عدهاکم آنها همه بر ینکر کهزار نفر هم نوشتند و حال ف 40و  30بودند و البته  تا 

ن یه در آن روز مبارزهاکشود یز میمردم سئواالنگ ین مساله برایار هستند اکآن موقع نبودند حاال هم رس 

اناً به یه نگذاشتند و احیهم ما یه بگارند. عدهاین جور مایداشت و الزم بود مردم متعهد ایهها رامیما

عده از فرصت  یکد یینند در هامن وقت فرض بفرماکم کحارض نشدند  یا از وقتیشان و یار زراعک

ت کدر ممل یط زندگیه االن رشاکل ثروت اصالً توجه نداشتند یا تحصین و یل زمیردند و تحصیکاستفاده م

است و  کاسالم چقدر خطرنا یومت براکن حید باشد و ایمسلامن چطور با یکاست و  یما چه جور 

د یایا بعداً بید  و یایار بک یاالن رو  یتیجمع یکخواهد و ید شده از مردم چه میت تبعکه از مملکامام 
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نها یه اکن تعجبآور است یردهاند اکه مبارزه ک یمردم یمساله است و برا یکمردم  ین برایار اک یرو 

 جا بودند. کتا به حاال 

 (20/9/1358هان کی)

 

  .ر شدندیرات دستگکخلق و حزب دم یفدائ یهایکدو عضو چر، زیدر رابطه با حوادث ترب

ن شهر یمختلف مردم ا یبعد از ظهر در اجتامع قرشها ، زیانقالب به ترب یشورا یت اعزامیهئ یاعضا

 یسستیالیضد امپر یه مردم شعارهاکن اجتامع یافتند.در ایز حضور یترب یتخت یوم ورزشیدر استاد

رهرب ماست و  ینیخم»ه کاد زدند یصحه گذاشتند و فر ینیامام خم یگر به رهرب یبار د ، دادندیم

صدر  یبن ین اجتامع ابتدا آقایسالم بر مراجع". در ا ینی"درود بر خم« د ماستیمرجع تقل یعتمدار یرش

م و در ذهن ما یندار یچ تزلزلیگفت: ما ه ینه انقالب اسالمیدر زم یاعزام ویژەات یه یاز اعضا یکی

ه گامن ک یین همه آنهاینند بنا بر اکران جدا یوطن را از ا کوجب از خا یکم یه بگذارکست یر نکن فیا

ن ملت ین انقالب و ایو توطئه ا یکر مسلح و با ناسزا و تحریچه مسلح و غ یل گروههاکیردند با تشک

ردهاند ما که اشتباه کدهد ینشان مدر خواهد آمد وجود شام در لحظات سخت در همه وقت  یاز پا

چ نوع قرار گذاشنت یه یه ما براکد یم شام خواهران و برادران بدانیتا همه سخنها را بشنوایم آمده

امل ک یگزارش از رو  یکم و یالت را بشنوکم و مشیبر توطئه باش یروز یم شاهد پیما آمدهاایم آمدهین

ت الله یران و حرضت آیا یرهرب انقالب اسالم ینیبه امام خم یقت خواهیو حق یت و دوستیواقع

شور کر و صالح یدر خ یمین گزارش تصمیه اکم.من مطمئنم یانقالب بده یو شورا یعتمدار یرش یالعظم

ن مراجع خودمان یم بیچ قصد نداریصدر در ادامه سخنان خود افزود: ما ه یبن یخت آقایبرخواهد انگ

 یسانکم .رفتار شام با همه مراجع و همه یو اختالف داشته باشانداخته  یو جدائ یو مردمآمن دو دستگ

باشد  ید رفتار یبا ، نندکیشند و خدمت مکیزحمت م یاسالم یشور جمهور کشور و استقالل ک یه براک

رد و به کم ین اساس عمل خواهیو در شهر شام بر هم یو وحدت اسالم یم وحدت ملکیدر جهت تح
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نه صحبت ین زمیدر هم ینک یمهدو  ید.سپس آقایم شنیرا خواه یسابه حرف حکم یدهینان میشام اطم

ران چه یشام مردم ا یهاه در محدوده اسالم به خواستهکاست  یومتکح یومت اسالمکح»رد و گفت: ک

 یومت در مقابل توطئه و زور گو کن حیا یول ، جامه عمل خواهند پوشاند ، ر مسلامنیمسلامن و چه غ

تر فیم و در مقابل مردم ضعیم نشدیا تسلیکسم امریالیامپر ییمقابل زورگوم نخواهد شد ما در یتسل

 یدن دردهایشن یات براین هیدر ادامه سخنان خود گفت: ا ینک یمهدو  یم.آقایشومنی میز تسلیاز آنان ن

ر ه هکم ین آرزو را داریه با منطق با روبرو شود و اکدوار بود یدار شام آمد و امیجانبه دیدل ملت آذربا

 یز  بنیه برادر عزکبا منطق ما روبرو شود چنان یاسالم یومت جمهور کدر ح یو هر گروه یتیجمع

ر یران چه مسلامن و چه غیمردم ا یهاه به متام خواستهکاست  یومتکح یومت اسالمکصدر گفت ح

د م نخواهد شیتسل یومت در مقابل توطئه و زورگوئکن حیا یخواهند پوشاند ولیمسلامن جامه عمل م

م یشویم منیاز آنان تسلتر فیم حاال در مقابل مردم ضعیم نشدیسم تسلیالیامپر یما در مقابل زور گوئ

ش و یومت رفاه و آساکن حینند و از اکیم یت زندگکن مملیه در اک یتهائیه گروهها و جمعکچه بهرت 

 ینم شام برادرانیکامن منند من گکان یل برهان و آرامش مسائل خود را بیخواهند با منطق و دلیم یآزاد

م یخواهید و از شام مینشان ده یر منطقید در مقابل منطق عمل غین مجلس حارض شدهایه در اک

هستند و در راه امام  یروان امام همه منطقیه پکد ین را هم بدانید و ایخود را ادامه ده یه راه انقالبک

م آمدن ما یدآنیه مکآماده هستند هامنطور  قیدن حقایشن یوشش براکن مرحله یو در راه اسالم تا اخر

ه راه امام و کنیا یبرا یاست. ول یبدون غرض و بدون توجه به گروه خاص ینجا به خاطر بررسیدر ا

ه از امام کنم کیست را فهرست وار عرض مکو علل ش یروز یعلل پ ، میع راادامه دهیاسالم و راه تش

با شامست و دشمنان شام  یروز یه صد در صد پکد یه بدانطالب در نهج البالغه ضبط شد یابن اب یعل

است یت دو سکاز خط امام و رهرب امت است ما در ممل یرو یپ ی، روز یاز علل پ یکینابود خواهند شد. 

)ع(  یما قبل از انقالب و بعد از انقالب خواهد بود و عل یروز یه رمز پکاست واحد است یس یکم یندار

ر یند و در مسکین میمع یآنها خط مش یه براکه از امام خود کواهد شد روز خیپ یملت» د:یفرمایم

 یو هامهنگ یوستگیو اتحادو اتفاق و پ« رده و را ه او را ادامه دهندک یرو یخدمت به مردم است پ
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به  یانقالب اسالم یهاتهیمکد. من به عنوان مسئول ینکرا حفظ  یوستگیروها پس از اتحاد و پین

ر امام ید ما هستند و اگر در مسیر امام هستند مورد تائیه اگر در مسکنم کیر اعالم من شهیا یهاتهیمک

بعد « نندکانت نیگر خیدیکه به کروز هستند یپ یملت»م و در آخر افزود: ینیکد منیستند ما آنهارا تائین

 یذیقمه لذل یجانرشقیاستان آذربا»ردند و گفتند: ک یسخرنان یجانرشقیاستاندار آذربا« یغرو »مهندس 

نون با کند و هم اکند با تفرقه و نفاق در صفوف ملت رسوخ کیر مکا است و فیکسم امریالیامپر یبرا

ا اگر یم با دادن خون خود و یما باز است و حارض یهانهیه سکم یداریا اعالم میشام به متام دن یصدا

ا یکسم امریالیامپر یجانربایابه وسعت آذرب یم گورستان بزرگیخنت خون خود آمادهایالزم باشد با ر

ر پوشش احرتام به مرجع یم )زیخواهیه ما مکگفتند یش آغاز شد و میه چند روز پکت کن حر یم ایبساز

 ، جانرفع ستم شود چند روز قبلیم از مردم آذربایخواهیه مکردند که از طرف شام اعالم ک یید( آنهایتقل

دند. آمدند تا یدند و توطئه آفریشکمع شده و نقشه ج یال یدر و« سابق یار کشاه»در جاده باغ ملت 

م طاغوت یه در رژک یسکند آنیسخن بگو یندازند و از رفع ستم ملین بلوا را راه بیر پوشش مذهب ایز

ند دروغ کمردم رفع ستم  یندگیخواهد به مناینون مکگرفت هم ایالت مکهزار تومان حق و  100

ز یدر آشوب وبلوا در ترب یرساندهاند سع یعتمدار یرش اللهیتآه به گوش مرجع بزرگوار ک  یهایپرداز

ن یچ هستم و اید من هیا نخواهکهستم و اگر شم یمن راض ، دیت زدیه شام لبخند رضاک یدارد. زمان

ان ینم. و در پاکد حارضم به شام و انقالب خدمت یشام بخواه ینم و تا زمانکیرار مکحرف را باز هم ت

ان مجلس یاعالم منودند در پا ید خودشان را از مهندس غرو یصدا تائ یکهمه  یمهندس غرو  یسخرنان

رده و گفتند در باره ک یز سخرنانیترب یس دادرسان انقالب اسالمیرئ ین موسو ید حسیحجت االسالم س

ه کبه دست آمده  کوجود دارد و مدر  کل و مدر یون بودند دلیزیو تلویه مهاجم رادکر شدگان یدستگ

ون یززیو وتلویه رادکه شام ملت قهرمان کرد.دو روز قبل کبه مردم اعالم  یونیزیو تلویراد مصاحبه یکدر 

ه کروز است  5ردند کیم یاز طرف مردم معرف یندگیون به منایو و تلوزیه دررادک یسانکد یرا گرفت

ن است و ه زنداکنون کم هم ایردکر یه دستگکرت کد  یکنند و کز بلوا و آشوب یت داشتند در تربیمامور

عوامل وابسته  یکه تحریه در ساکناآگاه  یردستان و عدهاک یراتهاکه وابسته به دمکدارد  کیاسم ومدار 
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از بزرگان خالف رساندهاند شاهد  یه متاسفانه به گوش بعضکنیردند در اکون حمله یزیو و تلویبه راد

انقالب رادر  یقیو پاسداران حق ن جوانانید ایتوانیده است و شام میامرستان خوابینون در بکزنده هم ا

 یکه با ک یدانند از طرف باغ جوانان را به گلوله بستند هامن جوانهایها خوب مینند زخمیامرستان ببیب

 گریز دیمردم ترب»ان سخنان خود افزود: یردند در پاک کمکان به پاسدران یرب گوکالله ا یونیزیدعوت تلو

د خواهند یا شهیکسم امریالیه فقط در راه مبارزه با امپرکند بلد دهیها شهخواهند در برابر توطئهمنی

 «.آمده استین شهر نیبه ا یا تهرانی یچ فارسیهستند و ه کتر  یر خوردهاند همگیه تک یداد پاسداران

 (21/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .وع شده ممنیده افراد به خربنگاران در ارومیل عقیتحم ، شورکنده امام در غرب یبه دستور منا

ا سازمانها یز افراد ینآمیتوه هایاعالمیهه مؤظف شدند از پخش یون ارومیزیو و تلویمسووالن راد   

  .نندک یخوددار 

در منطقه غرب  یرهرب انقالب اسالم ینینده امام خمیمنا یرمانکخ حسن یحاج ش االسالمحجته ـ یاروم

ان چهار یروز در پایز دارد بعدازظهر دین را یعتمدار یرش یالعظم اللهآیتحرضت  یندگیه مناکشور ک

 یهیلکه از کردند کد کیبه اتفاق تا یامضاء صورتجلسها یه طیون شهرستان ارومیره با روحانکجلسه مذا

ت کن اسالم در خط رهرب انقالب حر ین مبیشربد اهداف دینند و به اتفاق در راه پکاختالفات رصفنظر 

 هایاعالمیهه پخش ک یالتکن مشیون را ادامه دهند.  همچنیبن و ضد انقال ینند و مبارزه با منافقک

جه دخالت مقامات یشرت جنبه شعار دارد و نتیت نشده و بیالم در آنها رعاکه عفت کننده ک یکتحر

گر پخش نشود و به مسووالن یون پخش شده دیزیو و تلوینون از رادکبوده و تا یاسیدر امور س ییقضا

ا یه افراد یز علینآمیتوه هایاعالمیهن گونه یه از پخش اکز دستور داده شده یه نیون ارومیزیو و تلویراد

ا مسووالن یس حق ندارد به خربنگاران کچیه هکرد کد کیتا یرمانک االسالمحجتنند. ک یسازمانها خوددار 

ادآور ین گفتگوها یدر ا یرمانکخ حسن یحاج ش االسالمحجتند. کل ید خود را تحمیمحل عقا یگروه
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به  یدگیرس یفردا برا ، ب مراتعیو تخر یاز غصب اراض یر یرو فرمان امام در مورد جلوگیه پک شد

شده  یمزروع یم و اراضیه در مورد مصادره اموال و تقسیاروم یانقالب اسالم یه به دادرساک یاتیاکش

ون یروحان یه به امضاک یهاین گزارش منت اعالمیرد. بر اساس اکمت خواهد ینقده عز یاست به روستاها

  :ن رشح استیده است بدیه رسیاروم

 یبسمه تعال

م یندار یگر یمقصود د ینیات امام خمیم و جز منویهست ینیه همه در خط امام خمیون ارومیما روحان

م یخواهیم یرمانکحجت االسالم  یعنی یعتمدار یرشیالعظم اللهآیتو حرضت  ینینده امام خمیو از منا

ن ین و قاتلیر و ضاربین حادثه اخیشف مسببکند و مخصوصاً در کصل ن شهر را حل و فیالت اکمش

قره  االسالمحجت ی، شیرب قرکا ید علیس ی، اقدام عاجل و مؤثر معمول دارد. حجت االسالم محمد فوز 

ز ید عزیس ، ب مقدسیحب ، فرجزاده یمرادعل ی، نیحس ید علیس ی، غالمرضا حسن االسالمحجتو  ی، باغ

د احمد یس ی، صاحب الزمان یمحمد تق ، زادهیم علیابراه ی، دیم سعید ابراهیس ی، ولودرب مکا ی، محمد

 . ین خراسانیو غالمحس یمحمود

 (26/9/1358هانکی)

 

 .ردندک کاران را تر یامک ، و ادامه تشنج: پاسداران یر یاز درگ یر یجلوگ یبرا

 یسخنگو  ید علین مطلب را سیرد. اک کاران را تر یامکهان: سپاه پاسداران شهر کیرمانشاه ـ خربنگار ک

 یهان اظهار داشت و افزود:  بدنبال تشنجات روزهاکیبا خربنگار  یرات در سنندج در متاسکحزب دم

ن شهر به یردند و انتظامات اک کاران شهر را تر یامکسپاه پاسداران مستقر در  ین شهر اعضایگذشتها

رد: روز گذشته کن اضافه ینطقه افتاد. نامربده همچنن میا یاسیس یر سازمانهایرد و ساکشمرگان یعهده پ

 یمحل مستقر شدند. و  یسنندج دو نفر از افراد مسلح ما برا یز کشعبه مر  یمل کبان یبنا به تقاضا



 
283 

روز( یسنندج از امروز )د یهاکل چند روزه بانیو بدنبال تعط یمل کبان یسپس گفت: بعد از رسقت پولها

ها کن بانین امر باعث وحشت مسوولیها آمدهاند و همکبه بان یادین زیعها مراجکار بانکبا آغاز مجدد 

رد و گفت: به ک یاطالعیمرسوقه اظهار ب یرات در مورد پولهاکحزب دم یاز رسقت مجدد شد. سخنگو 

 یه گروهکصورت نگرفته است بل یش نبوده و در واقع رسقتیب یتوطئها ، ن پولیه رسقت اکرسد ینظر م

 یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجترا با خود بردهاند.  کبان ین موجودیفظارمندان و محاکاز 

اران گفت: روز گذشته سپاه پاسداران یامکد خرب خروج پاسداران از ییز با تایرمانشاه نکسپاه پاسداران 

بال به دن یردند. و کمت ین شهر عزیو ادامه تشنج از ا یر یاز درگ یر یاران به خاطر جلوگیامکمستقر در 

ن به بعد با یمردم از ا یو رفع نگران ، رمانشاهکاران به یامکر جاده ینرتل مسک ین مطلب گفت: برایا

 10ر را از ساعت ین مسیا ینهایقاً متام ماشیر نظر گرفته و دقیه فعل و انفعاالت منطقه را زیلکپاسداران 

ن منطقه ندانست یا و عراق در ایکمرآ  یارتباط با توطئههاین مساله را بیا یم. و ینیکامل مکد یشب بازد

ار کاً دستاندر کدارند مشرت  یز و دشمنیبا انقالب ما رسست یدام در جهتکه هر کشور کن دو یو گفت: ا

بوجود آورند. نامربده  یوضع انفجار  یکن منطقه یه در اکوشند  یکه ملت ما بوده و میتوطئه بر عل

ن منطقه با سپاه پاسداران یت ایرتل شهر و حفظ امننک یرمانشاه براکن گفت: الزم است مردم یهمچن

و تشنج دور  یر یسم و درگیالین منطقه از نفوذ عوامل امپریبه عمل آورند تا ا یهمه جانبها یار کهم

 شود. 

 (28/9/1358هان کی)

 

 در گفتگو با اطالعات یمنتظر  اللهآیت

 4مجلس  ، اسبق یمجلس سنا یکشط یدر رابطه با مح، آدمها یگیرایپیو ب یسادگ، زیش از هر چیب

ت کصاف و براق و  یند. از آن صورتهایکه جلب نظر مکاست  یانقالب فعل یخربگان سابق و محل شورا
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در اتاق انتظار به  یقال یث و نشسنت رو کم یست. پس از لحظاتین یخرب  ، دهیشکاطو  یو شلوارها

  :شنومینم و جوابها را میکها را مطرح مشوم. سئوالیروم و با امام جمعه تهران روبرو میطبقه باال م

 ردستانکمساله 

ه کبا توجه به آن ، ردستان بپرسمک ینونکت یخواستم نظرتان را راجع به موقعیم ، اللهآیتسئوال: حرضت 

رده و آنرا کاعالم شده رد  ویژەات یه یه از سو کرا  یطرح خودگردان ، ردکخلق  یندگیات منایم هیدانیم

 ست؟یچ یداند ؟ نظر جنابعالیم یحتار جدا از اصل خودم

ات حسن ین هیه اکبا آن ، من از هامن اول هم مطمنئ بودم ، ردستانکه در کنست یجواب: واقعش ا

ردستان هم اداره کار کشته نشود و کآنجا  یسکه کن است یت دارند و هدف آنها هم ایحسن ن ، تین

ه حسن کم یستیدانیما از اول هم م ، ه هستندر کردستان طرف مذاکه در ک یاز افراد یبعض یول ، بشود

 ، نندکه یردستان را تجزکه کنست یباالخره منظورشان ا ، میر مستقیا غیم یا مستقیآنها واقعا  ، ت ندارندین

خواهند یه آنها مکدر وسط هستند  ییروهاین یکگذارند. یم یاسمش را خودمختار  ی، ستیرودربایخالصه ب

د امتام یت بایات حسن نیحاال ه ، ه هستک یز ین بود. منتها چیبا خطر ایقرنند. تکه یردستان را تجزک

ند و یاینها هم به خود بیا ، جه نداردیه نتکدند ید یه انشاءالله وقتکداوارم ینند و امکنها بیحجت با ا

د با ینک یه شام سعکت هم من بارها گفتهام یات حسن نیشان بردارند و به هیخالصه دست از رسسخت

 یشرت با گروهاینند. مثال بکمی ه فقط رس و صداک یخاصهای گروه یکد نه ینکره کگروها مذاهمه 

 یاندازها یکنند. معالوصف حاال تا کره بکاورند و با آنها مذایآنها را هم به حساب ب ، مسلامن یمذهب

 رانیت امل ، نندکب ینها بخواهند رسسختیاگر چنانچه ا یرده ولکت امتام حجت ین گروه حسن نیا

گر یفهدیوظ ، رانیت نخواهد بود و ملت اکت باشد. قطعا آقا هم ساکن مساله سایتواند در مقابل امنی

بخواهد  ، ردستانکرده کن یاستقاللش حفظ شود و اگر خدا یستیبا ، رانیه اکنیا ینخواهند داشت. برا

ما  ی، اهند. در قانون اساسن طور بخو یهم ، ن استکگر هم ممید یاستانها ، ران جدا شودیحسابش از ا

ت داشته یه اگر چنانچه حسن نکم یهشت اصل راجع به شوراها دار ، م. هفتیمساله شوراها را داشتها
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 ، خواهند داشت یاراتینحوه اخت یکآنها  ، ه اجرا بشودکدرباره شورها  یهامن اصول قانون اساس ، باشند

طشان با هم تفاوت یرشا ، اناتشانکام ، اجاتشانیاحت، ه استانهاکنست یاندازهاش هم واقعش ا یکتا 

 یعمران یارهاکه کن معنا یبا ، به خودش محول شود یه امور هر استانک یستیخرده با یکن یبنابرا ، دارد

ه کار شوراها باشد یدر اخت یستیبا ، ه مربوط به خودشان استک یگر یامور د، دیریآنجا و مثال فرض بگ

نست یاندازه واقعش ا یکد و مختل مباند. تا کارها راکنند و کز مراجعه کمر  به یامور جزئ ینخواهند برا

چه  ، غلط است ، ردنکباز  ییحساب جدا ، ردستانکنه  فقط در  ، باشد و در همه استانها یستیه باک

 یطیرشا یباالخره هر استان  ، رازیچه ش ، چه اصفهان ، جانیچه آذربا، منکچه تر ، چه بلوچستان، ردستانک

داشته باشند تا درباره امور  یاراتیاخت یمحل ید شوراهایه باکمخصوص به خودش دارد   یاجاتیو احت

 .«غلط است ، ردنکحساب جدا باز  ، ردستانک ینند. براکارات استفاده یمنطقهشان از آن اخت

 ستندیه طلب نیتجز

 یامیرا هم در پیستند و اخیب نه طلیچوجه تجزیه بهکردهاند کد کیمختلف تا هایاعالمیهردها در کس: 

مردم  یه براکام امام یروح پ ، ن طرحیه در اکردهاند اعالم شده کرا رد  یه در آن طرح خودگردانک

ه یههاشان تجزین بار در اعالمیردها چندکه کنین مساله و اینشده. راجع به ا کدر  ، ردندکردستان صادر ک

 د؟ییفرمایچه م ، ردهاندکد کیطلب نبودن خود را تا

بنظر  ین خودگردانیام امام چه بوده ؟ ایدارد ؟ روح پ یمبودکچه  ین خودگردانیخواهند؟ ایپس چه م 

 ، داشته باشند یاراتینحوه اخت یکنست یردم اگر منظورشان اکعرض  ، حالیا یده است. علیآقا هم رس

ند. مثال یکجاب میه اه رشائط هر منطقک یاتیخصوص یک ی، فرهنگ ی، بهداشت ی، مربوط به امور عمران

 ، ار خوبیبس ، اد بدهندیهم  یردک ، دهندیاد می یه زبان فارسکنیعالوه بر ا ، خواهند در مدرسهیم

ز که از مر کنیخواهند منجر شود به ایه مکاست  یاما اگر طور  ، ندارد یالکاش ، زهاینجور چیا ، بدهند

نه فقط با  یستیت هم بایات حسن نیقت هرد و آن و یپذیچوجه منیبه ، رانیآن را ملت ا ، جدا بشود

بخصوص  ، با  همه گروهها یستیه باکبل ، نندکصحبت « قاسملو» یا آقای« نیعزالد» یمثل آقا ییگروهها
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سقز هم  ، د به سنندج هم بروندیبا ، ستیز نکمهاباد فقط مر  یعنی ، نندکصحبت  یمذهب یگروهها

 یکنه با  ، نندکد صحبت یبا ، ه آنجا هستندک ییهارسدشت و بانه هم بروند. با همه گروه ، بروند

ن درست یو آنجا را پاتوق قرار دادهاند. ا اندشدهخلق هستند و آنجا جمع  یفدائ یهایکه چرک یعدها

 .د با همه آنها صحبت شودیبا ، هستند یه آنجا هستند و محلک یافراد ، ستین

 د امامییتا

 ردهاند؟کرا مالحظه  یه خود امام هم طرح خودگردانکد یس: فرمود

 ، دهامیم شنیگویه من مکنیردند ؟ اکد یبه نظر آقا رساندند . به من گفتند به نظر آقا رساندهاند. امام تائ 

ت یت واقعا حسن نین گروه حسن نیه چون اکم یباالخره ما انتظار دار… دم به نظر آقا رساندند یشن

ت داشته باشند و بخواهند مساله حل شود یلله حسن ننها هم انشاءایا ، ت دارندیدارد و آقا هم حسن ن

 شند.کو دنبالش را ن

 (11/10/1358)اطالعات

 

 .د شدیساعت متد 48آتش بس سنندج 

 .میشویز خودخارج منکازمرا  یچ فشار یسپاه پاسداران سنندج گفت: بدون دستور دولت تحت ه یسخنگو 

در  یندهاکپرا یهایراندازیمتشنج بود و ت هان: اوضاع شهر سنندج شب گذشتهکیرمانشاه ـ خربنگار ک

از  یکیردند. ک یرانداز یمقر سپاه پاسداران و فرودگاه سنندج ت یبسو  یداد و عدها ین شهر رو یسطح ا

هان گفت: شب گذشته چند کین مطالب به خربنگار ین سپاه پاسداران سنندج ضمن عنوان ایمسوول

ان حزب یاز سخنگو یکیاورد. یبه بار ن یلکب یآس یخمپاره به اطراف فرودگاه سنندج پرتاب شد ول

نداشته  یرات دخالتکشب گذشته حزب دم یر یهان گفت در درگکیز به خربنگار یرات در سنندج نکدم

در سطح شهر پرداختند و قصد حمله به سپاه پاسداران  یرانداز یازمردم به ت ییه گروههاکاست بل
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د یت استاندار جدکه با رش ک یوز گذشته در جلسهاز گفت: ر یدر مورد مهلت آتشبس ن یراداشتند و 

م  قرار بر یدر منطقه داشت یاسیس یتهایندگان احزاب و جمعین مناینده دولت و همچنیردستان و مناک

ه کز از سنندج گزارش داد یپارس ن ید شود. خربگزار یگر متدیساعت د 48ه مهلت آتشبس تا کن شد یا

اخ جوانان و کون یزیوتلویراد یشب به سو یمهشب دین یهایدازرانیمسوول سپاه پاسداران گفته است ت

اد یپارس سوگند  یخربنگار خربگزار  یز برایرات نکدم یکه محل استقرار پاسداران است بود. کفرودگاه 

از شهر  یین برق قسمتهاین گزارش همچنیست بر اساس ایراتها نکدمو  یها از سو یراندازین تیه اکرد ک

از  یگر یپارس در گزارش د ید خربگزار یرسیهر لحظه به گوش م یرانداز یت یشب قطع بود و صداید

ندگان یردستان و مناک یروز با حضور رسپرست استاندار یه از صبح دک یراتکسنندج اطالع داد مذا

آغاز شده بود  یخلق( در استاندار  ییفدا یهایکش مرگان ـ چریمستقر در سنندج )پ یاسیس یگروهها

ن گزارش آمده است یول شد. در اکافت و ادامه آن به بامداد فردا مو یان یپا 24قبل از ساعت  یقیدقا

ا مبب ی که احتامل دارد انفجار نارنجکن یسنگ یاسلحهها یکشل یبار صدا 5مه شب امشب یه مقارن نک

باره دگرگون ساخت یکپرالتهاب سنندج را و به   یخاموش ول یه فضاکده است یهم باشد به گوش رس

ست  یبایه مکشمرگان ین سپاه پاسداران و پیمسلحانه ب یر یشب درگیمردم د ینیشبیتظار و پبرخالف ان

 یکیه ادامه آن تا نزدک یشب استاندار یروز و دیرات دکامد. در مذایآغاز شود بوجود ن 18از ساعت 

دگان نیمنا یت نداشت و متاسهاکنده سپاه پاسداران مستقر در سنندج رش ید منایبه طول انجام 24ساعت 

و مسوول سپاه پاسداران با مقامات مختلف  یز رسپرست استاندار یو ن یگروهها با رسپرست استاندار 

در مرحله اول خواستار خروج افراد  یاسیس یروز آغاز شد. گروههایشازظهر دیدر تهران از پ یتکممل

 یامام و جهادسازندگه محل دفرت کاخ جوانان سابق سنندج کون و یزیو تلویز رادکسپاه پاسداران از مرا

باشد اما مسوول سپاه پاسداران مجدداً به خرب یامل پاسداران از سنندج مکاست و در مرحله دوم خروج 

ه یز را تخلکن مرایبه آنها دستور خروج ندهند ا یتکه مقامات مسوول مملک یپارس گفت: مادام یگزار 

ندگان یبا منا یرسپرست استاندار  کرت روز در جلسه مشیپردازند غروب دیرد و به مقاومت مکنخواهند 

خود  یه پاسداران جاکم گرفته شده بود ین شهر تصمیمستقر در ا یاسیس یسنندج و گروهها28ر کلش
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روز سنندج خلوت شد یسنندج بسپارند عرص د 28ر کان لشیاخ جوانان به نطامکون و یزیو تلویرا در راد

از خود یحتاج مورد نید مایجه مردم به خریدر نتده بود و یان رسیساعته به پا 48چون مهلت آتشبس 

از   یر یجلوگ یپارس گفت برا یروز به خربگزار یقه دیدق45و23ز ساعت ین یپرداختند. رسپرست استاندار 

رفع  یوشش الزم براکداشته است و  یمداوم یمتاسها یتکمسلحانه در سنندج با مقامات ممل یر یدرگ

ساعته  48ان مهلت یز روز گذشته به دنبال پایپارس در تهران ن یباشد خربگزار یان میل در جرکن مشیا

سپاه پاسداران گفت: در  یاتیمعاون فرمانده عمل ین مهلت جربوتیان ایدر سنندج گزارش داد در پا

وش فروهر عضو یمعاون وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و دار ایخامنهه با حجت االسالم ک یمتاس

ه پاسداران کد یردستان گرفته شد. مقرر گردک یرسپرست استاندار  یسیو شاهوردستان ک ویژەات یه

و و یز رادکو مر  یاخ جوانان سابق محل دفرت امام و جهادسازندگکز خود کانقالب در سنندج در مرا

ن یرتکوچکاگر  یم و ولینزن یچگونه عملیقرار است ما دست به ه یمباند و طبق قرار قبل یون باقیزیتلو

ه قاطعانه و کرد به پاسداران دستور داده شده است یطرف مقابل صورت گ یاز سو  یتهاجم ایت کحر 

ه تا کگفت:  یند و که در صورت تهاجم از خود دفاع کاست  یسکن حق هر یداً پاسخ دهند و ایشد

ه اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد کده بود یقه شب گذشته به آنان گزارش رسیدق 30/19ساعت 

ه در صورت تهاجم به پاسداران افراد ارتش کمقامات دستور داده شده است  یردستان از سو ک 28 رکلش

 یگروه رستگار  یهایانتشار اعالم ین گزارش داد در پیپارس همچن ینند. خربگزار کت یاز پاسداران حام

پاه ردن سکخارج  یاسیس یروهایندگان ارتش و نیمنا که رشط آتشبس در جلسه مشرت کنیبر ا یمبن

ردستان در متاس با ک 28ر کمقام مسوول در لش یکساعت بوده است.  48پاسداران از سنندج ظرف 

له یبوس یراتکنون مذاکرد و گفت: هم اکب یذکرا ت ین جلسهایل چنکیپارس تش یخربنگار خربگزار 

بعدازظهر  6ان است. بر اثر گزارش خربنگار پارس ساعت یدر جر ییدن به توافقهایرس یمقامات استان برا

د. در یان رسیشمرگان به پایران و پیا یپاسداران انقالب اسالم یشنبه مهلت آتشبس اعالم شده از سو یک

چوجه از سنندج یسپاه پاسداران انقالب مستقر در سنندج گفت: سپاه پاسداران به ه ینه سخنگو ین زمیا

 یند اما هرگونه تعرض و تجاوز یکم یطرفیرات اعالم بکافنت مذایل ادامه ین سپاه به دلیشود و ایخارج من
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د در ین سپاه بایه افراد اکصالح به ما گفتهاند ین سخنگو افزود: مقامات ذیدهد ایداً پاسخ میرا شد

ن یشمرگان در ایز به علت وجود پیم و در حال حارض نیهست ینهاد قانون یکرا ما یمباند ز یسنندج باق

ن یب یهایریست: بدنبال درگکین گزارش حایاست. هم محدود یو شهربان یژاندارمر  یتهایشهر فعال

ز از صبح کن مر ینان اکار کون سنندج یزیو و تلویز رادکشمرگان و افراد سپاه پاسداران مستقر در مر یپ

و گروگان گرفته شدن  یر یان بروز درگکافتند و اعالم داشتند چون امیار خود حضور نکروز( در رس ی)پر

و و ینان قسمت خرب رادکار کاز  یکین مورد یروند در ایار خود منکبه رس  شته شدن آنان وجود داردکا ی

 یچ برنامهایز هین شهر نیون ایزیرد و تلوکبار خرب پخش یکروز تنها یز پرکن مر یون سنندج گفت: ایزیتلو

 نداشت. 

 (11/10/1358)اطالعات 

 

 .خود استوار باشدی نهاکمشور به سپاه پاسداران سنندج دستور داده شد:سپاه در کاز طرف مقامات 

معاون فرمانده   ی، ساعته در سنندج برادر جربوت 48مهلت  یکان یپارس: در پا یخرب گزار   -تهران 

معاونت  ایخامنهه با حجت االسالم ک یپارس گفت در متاس یسپاه پاسداران به خربنگار خربگذار  یاتیعمل

 یرسپرست یسیردستان و شاه وک ویژەات یهر عضو هوش فرو یوزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و دار

اخ جوانان کز خود که پاسداران انقالب در سنندج در مراکد یمقرر گرد ، ردستان گرفته شدک یاستاندار 

قرار است  یمبانند و طبق قرار قبل یون باقیزیو و تلویز رادکو مر  یسابق محل دفرت امام و جهاد سازندگ

طرف مقابل صورت  یاز سو  یا تهاجمی یتکن  حر یرتکوچکاگر  یم ولیزنن یچ گونه عملیما دست به ه

ه در کاست  یسکن حق هر یند و ایدا پاسخ گویرد به پاسداران دستور داده شد است قاطعانه و شدیگ

ه اوضاع کده یشب به ما گزارش رسیقه دیدق 30/19گفت: تا ساعت  یند.و کصورت تهاجم از خود دفاع 

ه در کمقامات دستور داده شده است  یردستان از سو ک 28ر کبه افراد لش شهر سنندج آرام است و

 (11/10/1358یاسالم ی)جمهور  نند.کت یافراد ارتش از پاسداران حام ، صورت تهاجم به پاسداران
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 ردکخلق  یندگیأت منایه هیاطالع

نگونه حوادث یا ، ر سنندجیاخ یهایر یضمن اشاره به درگ 12/10/58خ یدر تار«ردکخلق  یندگیات منایه»

 یهارویشمرگان نیپ ، ن تهاجامتیر مسوول دانسته و اعالم داشته در مقابل ایاز اقدامات افراد غ یرا ناش

از  ی، شنت دار یاست با صرب و خو یرات رضور کمذا یه براک یط آرامیردستان بخاطر حفظ محک یاسیس

ر مسوول ین افراد غیاند و ادهیوشکمجدد آرامش  یبرقرار  یرده و براک یخوددار  یر یهر گونه درگ

ه وخود کم ینکیم یادآور یما »ه آمده است: یاز اطالع یاند. در قسمته در مقام مقابله برآمدهکاند بوده

از  یکیشه یهم ، ردستانکنداشته و خروج آنان از ای مثره یجز اخالل و ناامن ، ردستانکپاسداران در 

تعهدات خود  یتوجه به خواست مردم و اجرا ین دولت بجایکلرد بوده است. کخلق  یفور  یهاخواسته

 .«ندیکم کمکها ینگونه ناامنیعمالًبه ا ، ت پاسداران و ارصار در نگهداشنت آنانیبا تقو ، نهین زمیدر ا

 ایخامنه االسالمحجتموافقت 

 یخود با اعضا یهادر مورد متاس ، با اطالعات یردستان در متاس تلفنکاستاندار «یسیشاه و»صبح امروز 

وش یو دار یان سحابیمردم سنندج را با آقا یهاخواست»گفت:  ویژەأت یانقالب و مقامات ه یشورا

د یبا ، ن موردیه در اکها به من گفته شد ن متاسیدر ا»افزود:  یو «. ان گذاشتمیان در میفروهر و صباغ

ن یهمچن»ان گفت: یردستان در پاکندار استا«. نندکن موضوع موافقت یبا ا ایخامنه االسالمحجت یآقا

 «.رده استکموافقت خود را اعالم  ایخامنه یه آقاکها گفته شد ن متاسیدر ا

 (14/10/1358)اطالعات

 

 ایخامنه االسالمحجتاظهارات 

ر کلش یو دژبان یشهربان یروهاینظم شهر را به ن، پاسداران، مسلح از سنندج یدر صورت خروج گروها»

انقالب و رس پرست سپاه پاسداران در  یعضو شورا ایخامنه االسالمحجتن مطلب را ی. اخواهد سپرد
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تا »در مورد خروج پاسداران سنندج اظهار داشت: یرد. و کبا خربنگار اطالعات اعالم  یمتاس تلفن یک

سپاه همچنان در سنندج خواهد ماند.در صورت خروج  ، مسلح از شهر خارج نشده باشند یگروها یوقت

 لشگر خواهد سپرد و خارج خواهد شد. یو دژبان یشهربان یروهایسپاه نظم شهر را به ن ، آن گروهها

 (14/10/1358)اطالعات

 

 .ردکردستان مخالفت کدولت در  ویژەات یرات هکوه مذاینده امام با شیمنا

نار کدر  ەویژ ات یه هکرد کشور اعالم کنده امام در غرب یمنا یرمانکن یه ـ حجت االسالم حسیاروم

ه بود یه و سورکیعازم تر  ییتهایانجام مأمور یه براکنده امام یت مواضع بپردازد. مناید به تقویرات باکمذا

 یپلامسیو د یاسیپارس گفت: من قبالًهم با راه حل س یراد مطلب فوق به خربنگار خربگزار یضمن ا

ت یه ضمن تقوکعتقد بودم ش گرفت. من میدر پ ویژەات یه هکق ین طرینه به ا یموافق بودم ول

ده گرفت. من بارها یل نادکقسمت اول را به  ویژەات یمتأسفانه ه یابد ولیز ادامه ییرات نکمواضع مذا

ز معتقدم ضمن ینون نکردم. هم اکمخالف بودم و مخالفت خود را اعالم  ویژەات یرات هکبا طرز مذا

تحت  یردستان مناطقکن گفت: در یهمچن نده امامید. منایرات چشم پوشکد از مذایت مواضع نبایتقو

ست ین یشکبه برادر  یه راضکرات کحزب دم یاسیر نفوذ سیز زین یتندرو و مناطق یچپ ینفوذ گروهها

رات که حزب دمکاست  ییروهایسنندج تحت نفوذ ن یعنین منطقه یرتیم بحرانید بگویقرار گرفته است با

خروج  یگروهها برا یبرخ یا اشاره به خواستههاب یرمانکندارد. حجت االسالم  یدر آن نقش چندان

 یردهاند ولکجاد یردستان اکدر مردم  ییهاینیردستان گفت: البته در مورد پاسداران بدبکپاسداران از 

نده امام یوندد. منایبه وقوع بپ یر قابل جربانیردستان فاجعه غکنم با خروج پاسداران از منطقه یکر مکف

و بدون درنظر  یلفض یهایریبا ادامه درگ ویژەات ی( هیافزود: )طرح خودگردان در گفتگو با خربگزار پارس

رات در که خوب است مذاکه شد و معتقدم یردستان تهک یو مذهب یاسیس یتهایسب نظر شخصکگرفنت 
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توان در رفع یر مین مسیابد و در همید ادامه یجد یاتیه یا تهران با اعضایردستان مثالًدر قم کخارج از 

 نار آمد.ک بحران

 (18/10/1358)اطالعات

 

 .رودیردستان مکامروز به  ویژەات یان: هیهاشم صباغ

  .ن شدییتع ویژەات ینده امام در هیبه عنوان منا یحجت االسالم ارشاق

 .دیبه اطالع ملت خواهد رس یونیزیو و تلویراد یل حل نشود علل آن در مصاحبهاین سفر مسایاگر در ا

پارس اعالم  یبا خربگزار  یتلفن ییردستان امروز در گفتگوک یبرا ویژەات یضو هان عیمهندس هاشم صباغ

رات مربوط به حل مساله کنده امام به منظور ادامه مذایمنا یارشاق اللهآیتات به همراه ین هیه اکرد ک

 ین گفتگو افزود: چهارشنبه گذشته هنگامیان در ایردستان امروز به مهاباد خواهد رفت. هاشم صباغک

از  ینده روحانیمنا یکشان تقاضا شد تا یم از ایدیرس ینیمنطقه خدمت امام خم یارهاکگزارش  یه براک

ن یه اکن مطلب یبا اشاره به ا ینند. و ک یرده و ما را در مسافرتها همراهک یار کات همیطرف امام با ه

حرضت  ینیمام خمرده بودند افزود: اکهم  یمذهب یاسیس یتهایاز مردم و شخص یدرخواست را عدها

عازم مهاباد  یارشاق اللهآیتات امروز به اتفاق ین فرمودند و هیین منظور را تعیا یبرا یارشاق اللهآیت

 .خواهند شد

 یاسیه از طرف احزاب سک یطرح یالت ادار کاز مش ین سفر ضمن حل بعضیان افزود: در ایهاشم صباغ

ارائه شده از طرف ما  یر با طرح خودگردانیه مغاک یاتکرد و نیگیمجدد قرار م یداده شده و در بررس

ه احزاب یلکقبالًدر مطبوعات منترش شده و از  یه طرح خودگردانکن یگردد و نظر به ایح میآنها ترش یبرا

ان ین نظرات را هم با آنان در میه نظرات خود را بدهند اکو افراد عالقمند درخواست شده بود  یاسیس

نشان دادن  یات براین گفتگو افزود: هیدر دنباله ا ویژەات یان عضو هیم گذاشت. هاشم صباغیخواه
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ل که مشکات آماده است و اعتقاد دارد یم هیه در گذشته نشان دادهاکشرت هامنطور یت هر چه بیحسنن

ن یدر ا ین سفر تفاهمیرات اکره قابل حل خواهد بود لذا چنانچه در مذاکردستان از راه مذاکمردم 

نصورت در مراجعت یر ایم داشت و در غیرا برخواه یبعد یار را ادامه داده و قدمهاکد یمورد به دست آ

به ا اطالع  یونیزیو و تلویمصاحبه راد یکباشد. در یرات مکه سد راه مذاکرا  یقیل و حقایمتام مسا

دستان ر که قبالً هم از مردم کم رساند. همچنان ین خواهیردنشکران و خصوصاً مردم مناطق یعموم مردم ا

ستند و در یره نکق مذایردستان از طرکل یه عالقمند به حل مساکرا  یسانکم آنها یدواریم امیخواستها

ت آنرا یظرف یاسالم یرا جمهور یند زینند از خود دور منایکفراهم م یالتکات مشیه یشه برایعمل هم

ردستان کخصوصاًمردم  ه به اقوام مختلفکرا  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیه رفع هرگونه ستم  سکدارد 

 یانقالب اسالم یت از طرف امام و شوراین مأموریه اکند. و حاال یدر گذشته روا شده است بر طرف منا

 یبرا یشرت یعالقه ب یستیه باکردستان هستند کن مردم یا ، ات داده شده استین هیردستان به اک یبرا

 ردستان از خود نشان دهند. کل کرفع مش

 (23/10/1358)اطالعات 

 

 .ننده استکدوار ینده امام در منطقه امیفرماندار مهاباد: حضور منا

 یردستان نامعلوم است و بر خالف نظر آقاکدر  ویژەات یرات هکمدت مذا»هان: کیرمانشاه ـ خربنگار ک

فرماندار مهاباد  یباباطاهر «. باشد یر یجهگینت یات براین سفر هین آخرینم ایکر منکان فیهاشم صباغ

ن ییرات و تعکن دور مذاین آخرین مطلب افزود: ایهان ضمن اظهار اکیبا  ییامروز در گفتگو بامداد

ه به طرف کد یوشکن خواهند یه طرفکندارد بل ینیست و ادامه گفتگوها و زمان معیجه آن نیننده نتک

 یجد در مهاباد هنوز به طور ویژەات یه یرات رسمکرد: مذاکاضافه  یش بروند. و یجه مطلوب پینت یک

  .بود یو معمول یر رسمیغ یدهاید و بازدیشنبه انجام شد دیکآغاز نشده است و آنچه شنبه و 
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گفت: من  یو خودگردان ین در دو طرح خودمختار یر موضوع طرفییفرماندار مهاباد آنگاه در مورد تغ

ن یث در ابح یبدهد ول یر چندانییتغ یرد در موضوع خودمختار کخلق  یندگیات منایه هکنم یکر منکف

 یردستان را جدکموجود در  یاسیس ین گروههاین اختالفنظر بیهمچن ینه ادامه خواهد داشت. و یزم

ست و اساساًبه اصل یق نیه چندان عمکوجود دارد  یل فرعیدر مسا یندانست و گفت: تنها اختالفات

دوار یام ویژەات یهب کیرا در تر  یوجود حجت االسالم ارشاق یندارد. و  یآن ارتباط یرات و خط مشکمذا

 یم حسامیرکند. ک کمکل یب به حل مساکین تر یشان در ایم وجود ایدواریننده دانست و گفت: امک

هان گفت: کیبا خربنگار  یوتاه تلفنک یگفتوگو  یکز بامداد امروز در یرات نکحزب دم یز کته مر یمکعضو 

د یشکنده امام دو ساعت طول یارات با منکرت قاسملو و چند تن از افراد حزب دمکد  یمالقات و گفتگو 

رات هر که مذاکم یدواریام یمطرح نشد ول یهایداشت و مساله عمده و پا ییشرت جنبه خوشامدگویه بک

ن یب اکیرد گفت: در تر کخلق  یندگیات منایب هکین در مورد تر یهمچن یچه زودتر رشوع شود. حسام

رد کم یخواه یه سعکوجود دارد  ییات جزاختالف یالبته بعض یداده نشده است ول یر ییات هنوز تغیه

 ت حل شود. یبا حسنن

 (24/10/1358)اطالعات 

 

 دولت در مهاباد ویژەات یو ه یبا حجت االسالم ارشاق ینین حسیخ عزالدیمالقات ش

روز به همراه حجت االسالم ین سفر خود مقارن ظهر دیردستان در پنجمک ویژەات یه یمهاباد ـ اعضا

 .ن شهر قرار گرفتندیوارد مهاباد شدند و مورد استقبال فرماندار و شهردار ا ، منده امایمنا یارشق

 یخود را مورد بررس یبرنامهها ، ات پس از ورود به مهابادیه یه اعضاکست کیده از مهاباد حایگزارش رس

ال م ی، م عباسیهمراه مالرح ینین حسیخ عزالدیروز شید 19ساعت  ، ن گزارشیقرار دادند بر اساس هم

در  ، د قادرید طامح و مال سیمال س ی، مال عبدالله ماوران ی، مال محمد احمد عباس ، انیعبدالله احمد
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 ییردند و ضمن خوش آمد گوکدار و گفت و گو یشان دیبا ا ویژەات یو ه یارشاق اللهآیتمحل اقامت 

 .ردستان هر چه زودتر حل و فصل شودکه مساله کردند ک یدوار یاظهار ام

 ی، نید یر از علامکضمن تش یحجت االسالم ارشاق ، ن مالقاتیدر ا ، پارس از مهاباد یزارش خربگزار به گ 

امًبه یخود را مستق ید امام است و گزارشهاییات مورد تاین هید قرار داد و گفت: اییرا مورد تا ویژەات یه

دولت در  ویژەات یو هد داروش فروهر عضیشکقه طول یه چهل و پنج دقکدار ین دیدهد. در ایامام م

 یجاد فضایرد با اک یدوار یصحبت و ابراز ام یشنهادیپ یاسیس یردستان و راه حلهاکت یمورد وضع

  .ردستان هر چه زودتر حل و فصل شودکامنه مساله یبرادرانه و صم

ان عبدالرحمن یآقا یو حجت االسالم ارشاق ویژەات یاز محل اقامت ه ینید یمت علامیپس از عز

دار یردستان به دکرات کحزب دم یر و اعضایدب ی، ز ماملیو عز یاحمد قاض ، انیبلور یغن ، قاسملو

شب(  21ن ساعت )یره پرداختند. هر چند تا اکآمدند و با آنها به مذا ویژەات یو ه یحجت االسالم ارشاق

حجت  ه حضورکردستان معتقدند کل یاما آگاهان مسا ، ستیدر دست ن یرات اطالعکات مذاییاز جز

ن یخ عزالدیه هم شکنیا ویژەبه  ، مثمر مثر خواهد بود ، نده امام در منطقهیبه عنوان منا یاالسالم ارشاق

م امام را ینده مستقیره با مناکمذا ، ر خودیاخ یدر اظهارنظرها ، راتکحزب دم یو همه اعضا ینیحس

ون مهاباد یروحان ی، نین حسیلدخ عزاین جهت مالقات شیدانستهاند و بد ، ردستانکتنها راه حل بحران 

 یتلق« مالقات مهم» یکرا به عنوان  ویژەات یو ه یرات با  حجت االسالم ارشاقکحزب دم یو اعضا

  .ردهاندک

 یدر مهاباد به خربنگار خربگزار  یاسیون و رهربان سیبا علام و روحان ویژەات یره هکدار و مذاید یدر پ

مهاباد  یاسیو س یمذهب یتهایانجام شد و شخص یدوستانها طیدادها در محین رویپارس گزارش داد ا

ن گفتگوها یان ایدر پا یردند. حجت االسالم ارشاقکق یتوف ین دوره از مالقاتها آرزو یا یهایزنیرا یبرا

ون مهاباد اظهار داشتند یون مهاباد گفت: علام و روحانینه مالقات خود با روحانیدر زم یضمن مصاحبها

 .است یتحقق اخوت و برادر  یز براین یاسالم یه جمهور کم و من گفتم یو برادر ه ما همه مسلامنک
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 یو من گفتم جمهور  ، ه در دوران طاغوت بر آنها رفته است سخن گفتندک ییون مهاباد از ظلمهایروحان

الت مستضعفان است. علام و کرفع مش ویژەتها بیمبودها و محرومکها و رفع یم خرابیترم یبرا یاسالم

ردند. در پاسخ کان یب ین سامان مطالبیت مردم ایردستان و محرومکها یون مهاباد از عقبامندگینروحا

ت داده شود. حجت االسالم یاولو یستیردستان باک یو نوساز  یبازساز  یبرا یاسالم یه در جمهور کگفتم 

ط یو مالقات در محردند کاعالم  ینیخود را به امام خم یون مهاباد وفادار یافزود: علام و روحان یارشاق

 .انجام گرفت یدوستانها

 ویژەات ینده مخصوص امام و هیروز با منایز دیردستان نکرات کحزب دم یر اعضایون مهاباد و دبیروحان

 .ردندکدار ید

 رده است.کشرت یرات بکد ما را به مذایام ی، : حضور حجت االسالم ارشاقینین حسیعزالد

 (24/10/1358)اطالعات

 

 .شودمی آغاز، از امروز در مهاباد یرات رسمکمذا

 .ردندکمالقات  یارشاق اللهآیتو  ینین حسیعزالد

مقارن  ی، ت اله ارشاقیبه اتفاق آ ، ردستانکت یحسن ن ویژەات یه یخربنگار اطالعات: اعضا -مهاباد

ن یعزالدافتند. یسد مهاباد استقرار  یوپرت وارد مهاباد شدند و در حوالک یروز با هلیصبح د 11ساعت 

افتند و با یروز در محل سد حضور یبعدازظهر د 4ساعت  ، مهاباد یون و علامیگر روحانیو د ینیحس

ن یعزالد ین اعضاین مالقات بیردند. دراکمالقات و گفتگو  یارشاق اللهآیتن یات و همچنیه یاعضا

  :تر اسین گفتگو برشح زیه منت اکرد و بدل شد  یسخنان یارشاق اللهآیتو  ینیحس
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ام امام را در مورد یات پیت محتویات حسن نیدوارم هیگفت: ام ییپس از خوشامدگو ینین حسیعزالد

ش یزده روز پیه بخاطر رفنت پاسدارها از سکد تا بخصوص مردم سنندج یاده منایپ یبدرست ، ردکخلق 

  .«ها خالص شوندین نابسامانیاز ا ، اندشدهمتحصن 

 ، ومت قرآنکند و در حک یدگیه بخواست همه مردم رسکنست یا یبرا یدولت اسالم یارشاق اللهآیت

  .«شودیارها درست مکانشاءالله همه 

ه یرایبدون پ ، ردستانکر است و مردم یت چشمگیردستان موضوع مذهب و روحانک:در ینین حسیعزالد

نها به عبادت ه مردم در آ کمسجد آباد هست  25 ، چون مهاباد یبه اسالم توجه خاص دارند و در شهر 

 .«مشغولند

ون یروحان یزندگ ، نندکت یت شود و مردم را به اسالم و قرآن هداید تقویت بای: روحانیارشاق اللهآیت 

ستند و فقط امر یل نیقا یچ فرقیران هین مردم ایامام امت ب اللهآیتحرضت  ، ن شودید تامیز باین

ت یه محرومکردستان کمانند  ، شرت توجه شودیب ، هشرت بودیب یو ستم مل یه خرابک یاند در نقاطفرموده

  .«ها جربان خواهد شدیداشته و انشاءالله عقب ماندگ یادیز

 یبرا ی، سم محلیالین خواهد رفت و آنوقت ارتجاع و امپریاز ب یانشاءالله ستم مل – ینین حسیعزالد

 .«ردکدا نخواهد یپ یار کخراب

د متام یما نبا یول ، ابدیصله یف یه موضوع بخوبکم ینیکتالش م ، ان هستکه امک:تا آنجا یارشاق اللهآیت

  .میاندازیها را بگردن دولت بیخراب

انتظار  یول ، میگذارمنی ن دولتیگذشته را به گردن ا یهایر خرابیچگاه تقصیما ه»:ینین حسیعزالد

 .«ها جربان شودیخراب ، ام امام امتیم با توجه به پیدار

ام یپ ، ه امامکباعث شد  ، به امام داده شده بود ویژەات یه از طرف هک یهائزارشگ»:یارشاق اللهآیت

  .«انجام داد یار خود را بخوبک ، ویژەات ید و هیخود را اعالم منا یخیتار
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 یول ، ت وخود داردیحسن ن ، در هر دو طرف»اظهار داشت:  یسخنان یط ، وش فروهریسپس دار

دوارم یام ، ن حالیبا ا ، خوردیگره مای تا اندازه ، ارکه کشود یدا میجا پکال از کاوقات اش یدانم گاهمنی

خلق »امام جمعه نقده گفت: « یمیمالصالح رح»آنگاه «. ردیان پذیپا یر و خوشیارها به خکن بار یه اک

ت کو رش  یندگیمنا یرا برا یگر یس دکداند و ینده خود میمنا ، ردهکن ییه تعکرا  یندگیات منایرد فقط هک

 یم و اگر در جایدانین مطلب را میما ا»وش فروهر درجواب گفت: یداند. دارمنی صالح ، راتکدر مذا

خلق  یندگیات منایرده ما نسبت به هکنا یه خداکست ین نیل ایدل ، شودیگران صحبت میگر با دید

 یارشاق اللهآیتبا  ، مهاباد یون و علامیروحان ، ساعته یکن مالقات یان ایدر پا«. میتوجه هست یرد بک

 .منودند کرات را تر کردند و محل مذاک ین روبوسیریو سا

 رت قاسملوکمالقات با د 

ن یبه همراه چند تن از رسان ا ، رانیردستان اکرات کل حزب دمکر یرت قاسملو دبکد  ، دارین دیا یدر پ

 ییجنبه آشنا ، روزید یفتگوهاردند. مالقات و گکدار و گفتگو ید یارشاق اللهآیتو  ویژەات یبا ه ، حزب

  .از امروز رشوع شود یرات رسمکداشت و قرار است مذا یفاتیو ترش

ستون  یکدرمورد خلع سالح  ی، نین حسید عزالدیران و دفرت سیردستان اکرات کحزب دم یاسیدفرت س

 ییهاهیانیببطور جداگانه  ، در خارج از شهر مهاباد صورت گرفت یامه جار یه روز هفدهم دک یژاندارمر 

 :رسدیم یها به اطالع خوانندگان گرامهیانین بیه منت هر دو اکردند کصادر 

 راتکه حزب دمیانیب

 ، ( دروازه شهر مهاباد17/10/58) روزیف مهاباد! حوادث دیرد!  مردم رشک!  خلق مبارز یهنان گرامیهم م

عموم فراهم  یبرا یادیز یهایآگاه و مسوول شده و نگران یه انسانهایلکق یموجب تاسف و تاثر عم

 ، ردکخلق  یندگیأت منایل هکیدر رابطه با تش یلکن مورد و بطور یم در ایدانیم یآورده است. لذا رضور 

ه از هنگام کواقفند  یم. مردم مهاباد بخوبیران قرار دهیردستان و رسارس اکار مردم یدر اخت یاطالعات

شمرگان یاز ارتش بااطالع و موافقت پ یبارها واحدهائ، نونکردستان تاک یهایریاعالم آتش بس و خامته درگ
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ن حادثه یرتکوچکه کنیبدون ا ، اندشدهن شهر خارج یا از ایبه مهاباد وارد و  ، ردستانکرات کحزب دم

شهر  ، ن مدتیا یه در طکدانند یم یمردم مبارز مهاباد بخوب ، ن را همیداده باشد. ا یرو  یناگوار 

ه به ک یستون ، روز هم طبق معمولیردستان بوده است. دک یشهرهاترین حادثه یو ب نیآرامرت ، مهاباد

حزب اطالع داده  ینظام یبه شورا ، ن شهر بوده استیعازم ا ، مهاباد یض پرسنل ژاندارمر یمنظور تعو

 یلومرت کیاز چند  ، ن ستونیبوده و ا یتبکن موافقت یا ، هکنیح ایرده است. توضکسب موافقت کو 

ه ستون یکورت شده است. متأسفانه وقتکشمرگان حزب اسیاز پای له عدهیبوس ، باد تا دروازه شهرمها

از ورود  ی، فدائ یهایکاز چر یافراد ، ل امریومله و در اواکافراد مسلح  ، دیمزبور به دروازه شهر رس

و  ینین حسیالدخ عز یرر به منزل جناب شکم یهار و تلفنیگیمنودند. تالش پ یر یآنها به شهر جلوگ

د و آخراالمر به ینرس ییل به جاکومله درباره حل مشکمراجعات دوستان ما به دفرت ماموستا و افراد 

 ، د بشودیجه آنچه نبایه در نتکز وارد صحنه شدند یاز دانشآموزان نای عده ، وملهکق یو تشو یکتحر

ندگان حزب ما عنوان یا از طرف مناومله در منزل ماموستکندگان یه با حضور مناکن عمل همچنانیشد. ا

روز یرده بود. حوادث دکموافقت  ، ن ستونیه با ورود اکردستان بود کرات که حزب دمیقاً علیدق ، شد

در  ، هیاروم ید و متاسفانه در بازگشت ستون بسو ین ستون گردیا یاز سالحها یمنجر به رسقت مقدار 

ن عمل موجب یا ، دیه بدون تردکا مجروح شدند ی شته وکچند نفر از رسبازان  ، لیتصادف اتومب یک

ق را به معرض ین حقایه ایکردستان خواهد شد.ما در حالکت و اعتبار مردم یثیه دار شدن حکول یبدنام

است یا سیه آکص دهند ید تشخیم. مردم بایسپارمی قضاوت را به خود مردم ، میگذاریم یار عمومکاف

و  یاخاللگر  ، نگونه اعاملیا ایارانه و آکسازش ، وملهکل افراد ا بقو یاست  یاست اصولیس یکحزب ما 

ه بارها کما همچنان ، ردکخلق  یندگیأت منای؟ و اما در مورد هیعمل انقالب یکا یاست  یآشوب طلب

رنا مردم یم و ایدانیران میردستان اکرد در کردستان را رهرب مبارزات خلق کرات کحزب دمایم گفته

ن یبا توجه به ا یاند. ولد منودهیل شدن در صفوف آن تائکحزب و متش یاز شعارها یرو یبا پ ، ردستانک

ن اصل یاست ما بر ایاند همواره سهمواره مورد احرتام ما بوده ینین حسیخ عزالدیه جناب شکت یواقع

به عمل  یار کشان تبادل نظر و همیبا ا ، ردستانکل مربوط به رسنوشت یه در مساکاستوار بوده است 
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 یهایکسازمان چر»ز ین یو تا حدود« وملهکسازمان »ه کایم ت را هم  مد نظر داشتهین واقعیم. ایاوریب

انات کاست و امیم بوده و متناسب با سیرد سهکردستان در جنبش مقاومت خلق کشاخه « خلق یفدائ

ردستان را از راه کخواهد مساله یه مکرد که دولت اعالم یکوقت ، ن جهتیاند. بهمردهکفا یا ینقش ، خود

ه کم یردکشنهاد یبه ماموستا پ ، ر روش دولتیین تغیما ضمن استقبال از ا ، دیره حل و فصل مناکمذا

 ، میز مشورت و تبادل نظر منائیر نکم و با دو گروه فوق الذ ینیره بنشکدولت به مذا ویژەات یاًبا هکمشرت 

 یندگیأت منایدر ه ین دو گروه با حقوق متساو یه اکبا ارصار از ما خواستند  ، نیخ عزالدیجناب ش یول

خلق  یندگیأت منایه ی، طوالن یهات داشته باشند.باالخره بعد از نشستها و بحثکردستان رش کجنبش 

ن مدت یا یط ، وملهکل شد. متأسفانه دوستان کیتش ، ردستان اطالع دارندکه مردم کای بگونه ، ردک

گذرا به  یاند. نگاهردهک( عمل یو بقول خودشان)افشاگر  یگروه یسب دستاوردهاکهمواره در جهت 

ن یبر ا یشه سعیهم ، وملهکه رهربان کدهد ینشان م یبخوب ، ن دو ماهیا یومله طک هایاعالمیه

ند. آنچه یجاد منایمورد ایب یهاتیردستان دامن بزنند و حساسکه به تشنجات در منطقه کاند داشته

است و یز همواره از سین ینین حسیخ عزالدیه ماموستا شکن است یا ،تأسف است یشرت جایب

ز یت نیمسوول یب یاعامل آشوب طلبانه افراد یرسسختانه دفاع منوده است و حت ، وملهک یهابرداشت

ه کن مورد یدر اای ه توافق نامهکش از دو هفته است ینون بکومله بوده است. اکد ماموستا و یمورد تائ

ر نام گروهها و سازمانها در رابطه با کردستان باشد و از ذ کنده مردم یتنها منا  ،ردکخلق  یندگیات منایه

 یول ، امضا شده است« یفدائ یهایکچر»از جانب حزب ما و ماموستا و  ، گردد یأت خوددار ین هیا

ه کچرا  ، دهندیح میرد ترجکخلق  یرا بر منافع مل یگروه یه دستاوردهاکنیمثل ا« وملهک»دوستان 

را « املک یطرفیب»ز یماموستا ن ، ن رابطهیو در ا اندشدهن موافقت نامه نیا ین حارض به امضانو کتا

 یندگیأت منایه وحدت صفوف هکم ینیکنجا اعالم میوت بر لب زده است. ما در اکرده و مهر سکار یاخت

 یتهایمسوول یها و بینکارشکبه علت  ، ردستانکمبارزات مردم  یاز دستاوردها یکیرد به عنوان کخلق 

چه بسا عنارص آشوب  ، ش برودین منوال پیارها بدکقرار گرفته است و اگر  یدر معرض خطر جد ، وملهک
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جنگ خامنانسوز  ، ردستان موفق گردندکمسلح  یان گروههایت از جانب دولت و در میمسوول یطلب و ب

 .ندیل منایردستان تحمکرا بر مردم  یگر ید

ز یردستان از راه مساملت آمکم گه طرفدار رس سخت حل مساله یداریم مگر به رصاحت اعال یبار دیکما 

س کدر جهت ع ، ه باشدک یسکنمورد را از جانب هر یدر ا ینیو حادثه آفر ینکار شکم و هرگونه یهست

 یعنی ، ه در مواقع الزمکواقفند  یردستان به خوبکه مردم کاست  یعیم. طبینیکم یرد تلقک یمنافع خلق

به مقابله پرداخت  یتیحزب ما با چه قاطع ، ردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتندکردم ه مک یوقت

جنگ را به ما  ، رانیگر دشمنان انقالب ایه بار دکخود نشاند وچنان یو چگونه جنگ افروزان را رس جا

ز گذشته از اتر ه حزب ما قاطعانهک ، د مطمنئ باشندیردستان باکمردم  ، نونکند از هم ایل منایتحم

 ، ن استیما بر ا ین حال متام سعیدر ع یرد. ولکنه اش دفاع خواهد یرید یهارد وهدفکت خلق یمجود

ل کز مشیحل صلح آم یران برایا یرهرب انقالب اسالم ینیآبامناه امام خم 26ام یه با پک یط مساعدیمح

گرآتش جنگ برادر یبار د یکه کرد یانجام نگ یار کهمچنان سامل مباند و  ، ردستان بوحود آمده استک

ومله وهم جناب که هم کم یردستان انتظار دار کردستان شعله ور گردد. ما از مردم رشافتمند کدر  یشک

حا هر گونه یه رصکشان بخواهند یشان قراردهند و از ایهاتیرادر مقابل مسوول ینین حسیخ عزالدیش

ن به یخ عزالدیجناب ش ویژەدوارم به یند. امیوم مناکجاد بر خورد و اغتشاش را محیو هر ا ینکار شک

 یداشته باشند واز نفوذ خود برا یافکتوجه  ، ن لحظات حساس در مقابل خلق دارندیه در اک یتیمسوول

نده گان خلق یات منایت هیار و حفظ موجودکردستان وادامه کوحدت صفوف مردم  یهاهیم پاکیتح

  18/10/1358ران یردستان اکت راکحزب دم یاسیند.دفرت سیرد استفاده مناک

 ینین حسید عزالدیپاسخ دفرت س

تحت  10/58/ 19خ یبه تارای هیانیب ی، نین حسید عزالدیدفرت س یرات از سو که حزب دمیانیدر پاسخ به ب

ضمن نقل  ، افته و در آنیرد است ؟انتشار کرات در جهت وحدت خلق که حزب دمیا اعالمیعنوان آ

ن یامه ایو د رمورد حادثه هفدهم د»امه آمده است: یرات درباره حادثه دکمه حزب دیانیاز ب یقسمت
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مطلع شدند  یاز ورود ستون نظام یهنگام ، بعد ظهر آن روز ینین حسیخ عزالدیه ما موستا شکاست 

ه آن کشمرگان حزب یآن را گرفته ودر جواب پ یشمرگان مسلح جلو یاز مردم شهر از جمله پ یه عدهاک

ومله کرد شده بود ماموستا با توجه به در خواست حزب ک یند گیات منایردند. خواستار هیکورت مکرا اس

نند. و کستون را رها  یجلو  ی، ر یاجتناب از در گ یه براکردند که یبه مردم محل توص ییفدا یهایکو چر

 ، اما مردم ، امندندیشمرگان حزب باقیردند وفقط پکشمرگان خود را از محل دور یان فورا پیومله و فدائک

ر یاخ یننده روزهاکط حساس وجونگران یمجهزدر رشا یواحد نظام یکه کنیبخصوص جوانان شهر از ا

مجبور به  یواحد نظام ، جه با مخالفت آنانیبودند ودر نت یوارد شهرشان بشود بشدت ناراض ، ردستانک

ز چند نفر از افراد یل نیبتصادف اتوم یکمورد دستربد وغارت قرار گرفت وضمن  ، بازگشت شد و در راه

اعالم  ، ردن عمل زشت غارتگرانکوم کن حادثه ومحیشته ومجروح شدند وما ضمن ابراز تاسف از اکآن 

آن را در اوضاع  ید علت اصلیه باکبل ، ن وآن نسبت دادید به ناحق به ایه علت بروز آن را نباکم یداریم

اضافه  ، ردستانک یه ضمن اشاره به اوضاع بحرانیانیو ب هدر ادام«. ردکردستان جستجو کر یحساس اخ

به مردم شهر  ی، اسیس یروهایگر نیه به دکنند بدون آنکیورت مکآنوقت در شهر مهاباد اس»شده است: 

رات کحق دارند از حزب دم ین وضعیا در چنیبدهند. آ ین اطالعیرتکوچک ینین حسیوبه مامو ستا عزالد

 ، ا سوال واعرتاضیند ؟آکن بابت سوال یاز ا ، رده استک یار نگرانش بارها اظههایاعالمیهه خوددر ک

د ید ؟در واقع بایترس یمردم انقالب یار ید از هوشیست ؟چرا بایمردم مهاباد ن یانقالب یار ینشانه هوش

از حساب غارتگران  ، اندراگرفته یه جلو ستون نظامکار را یحساب مردم مبارز مهاباد وجوانان هوش

مبارزان  ،  یپنهان است؟ مردم مهاباد وجوانان انقالب یسکاز چه  ، قتین حقیرد واکا فرصت طلب جد

ن ضمن نقل ین حسید عزالدیه دفرت سیانیدر ادامه ب« دهندیص میاز غارتگران تشخ یرا بخوب

رد کهمه مردم »ردآمده است: کخلق  ینده گیات منایرات درباره  هکحزب دم یانیاز ب ییهاقسمت

 ، ردستانک یاسیس یروهایردن نکش در هامهنگ یاز ماهها پ ینین حسیخ عزالدیماموستا شه کآگاهند 

 یرهرب  ی، رو کن راه با تیردهاند ودر اکوشش ک ، رهکان مذایردوخواه در مکخواه در جنبش مقاومت خلق 

خره مبارزه منوده است تا باال  یر اصولیان بندو بست غکرات جداگانه و هر گونه امکوه مذایو ش یطلب
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ن یماموستا بر ا ، راتکحزب دم یل شد وبر خالف ادعاکیرد تشکخلق  یندگیت منایه ، شانیبا تالش ا

رده کرصفنظر  یاز حقوق مساو  ، ردکخلق  ینند تا بخاطر مصالح عالکان را قانع ییومله وفداکبود 

رات کحزب دم یدعاا»ه افزوده شده: یانیدر ادامه ب«. نندکمدافقت  یندگیات منایحزب در ه یوباسخنگو 

گر ین است ودر قسمت دینسبت دروغ یک ، سازمان بخصوص یکاز  ینیماموستا حس یدر مورد طرفدار 

منافع سازمان  ی، اسیسازمان س یکه کنشانه آنست  ، وهین شیبه ا یطرح مساله رهرب »ه آمده است: یانیب

گران نسبت یات به در که حزب دمکاست  یز ین هامن چیدهد وایح میخود را بر منافع حلق ترج

 یروهایهمواره در راه وحدت ن ینیه ماموستا حسکته کن نید بر اکیه ضمن تایانیان بیدر پا«. دهدیم

ردستان و ک یز خودمختار یودر راه تحقق مساملت آم یلیاز جنگ تحم یر یردستان وجلو گک یاسیس

چون  یز رادرباره شخصیآم کین اظهارات تحریما ا»آمده است:  ، رده استکمبارزه  ی، رات اصولکمذا

 یروهایرد ودر خدمت مقاصد شوم نکتنها به سود دشمنان خلق  ینین حسیخ عزالدیماموستا ش

 «.میدانیز میانگتفرقه

 (19/10/1358)اطالعات

  

 .نده امام به مهاباد رفتندیو منا ویژەات یه

 یهمراه حجت االسالم ارشاققه امروز به یردستان ساعت ده و پانزده دقک ویژەات یه یه ـ اعضایاروم

جان یدر فرودگاه مورد استقبال استاندار و آذربا یه شدند و یرات وارد ارومکادامه مذا ینده امام برایمنا

پارس  یقرار گرفتند. به گزارش خربنگار خربگزار  یشور کو  یر کون و مقامات لشیاز روحان یو گروه یغرب

قبل از  یه عازم مهاباد شدند. حجت االسالم ارشاقیمق ارو یشازظهر امروز از طریپ ویژەات یه یاعضا

ن دوره یدوارم ایه اظهار داشت: امیبا خربنگاران در فرودگاه اروم یوتاهک یمت به مهاباد در گفتوگو یعز

ن دور یه نه تنها آخرکشود  یبررس یل طور یند و مساکدا یان پیت جریرات بر اساس حسننکاز مذا
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ن سفر یافزود: در ا یم. حجت االسالم ارشاقیبرس ییجه نهایرات به نتکان مذیه در اکرات نباشد بلکمذا

 قرار خواهد گرفت. یردستان مورد بررسکمرشوع مردم مسلامن  یخواستها

 (23/10/1358)اطالعات 

 

  .رودیردستان مکبه  ویژەات ینده امام با هیبعنوان منا یارشاق اللهآیت

پارس  یبا خربگزار  یتلفن ییروز در گفتگوید ، دستانر ک یبرا ویژەات یان عضو هیمهندس هاشم صباغ

ل یرات مربوط به حل مساکنده امام به منظور ادامه مذایمنا یارشاق اللهآیتات بهمراهین هیا»رد: کاعالم 

 .«ردستان فردا ) امروز ( به مهاباد خواهند رفتک

خدمت  ، منطقه یارهاکش گزار  یه برایکچهار شنبه شب گذشته هنگام» ن گفتگو افزود:یان درایصباغ

رده و ک یار کات همیاز طرف امام با ه ینده روحانیمنا یکشان تقاضا شد تا یازا ، میدیرس ینیامام خم

 .«نندک یما را در مسافرتها همراه

رده ک یو مذهب یاسیس یتهایاز مردم و شخص ین در خواست را عدهایهاکن مطلب یبا اشاره بها یو 

ات فردا به ین فرمودند و هیین منظور تعیایرا برا یارشاق اللهآیتی، نیامام خم»افزود:   ، بودند

 .«عازم مهاباد خواهند شد یارشاق اللهآیتاتفآق

داده  یاسیه از طرف احزاب سک یطرحی، الت ادار کاز مش ین سفر ضمن حل بعضیدرا»ان افزود: یصباغ

 ، ارائه شده و از طرف ماست یگردان ر با طرح خودیه مغاک یاتکرد و نیگیمجدد قرار م یشده مورد برس

ه احزاب یلکقبال در مطبوعات منترش شده و از  یه طرح خودگردانکنیگردد و نظر بهایح میآنها ترش یبرا

ان ین نظرات را با آنها هم در میه نظرات خود را بدهنداکو افراد عالقه مند درخواست شده بود  یاسیس

 .«م گذاشتیخواه
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ت هر چه ینشان دادن حسن ن یات برایه»ن گفتگو افزود:یدر دنبالها ویژە اتیان عضو هیهاشم صباغ

ردستان کل مردم که مشکشه آماده است و اعتقاد دارد یهم ، میه در گذشته نشان دادهاکشرت هامنطور یب

ار را ادامه دهد و کد.یبدستاین سفر تفاهمیراتاکلذا چنانچه در مذا ، ره قابل حل خواهد بودکاز راه مذا

ه سد کرا  یقیل و حقایپس از مراجعه متام مسا، ن صورتیرایم داشت و در غیرا برخواه یبعد یمهاقد

م رساند. ین خواهیرد نشکبخصوص مردم مناطق  ، رانیبه اطالع مردما ی، ونیزیراه است در مصاحبه تلو

ل یمند به حل مسا ه عالقهکرا  یسانکم آنها یدواریام ، میردستان خواستهاکه قبال هم از مردم کهمچنان 

از خود  ، نندیکالت فراهم مکمش ، اتیه یشه برایهم ، ستند و در عملیره نکق مذایردستان از طرک

 یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیه رفع هر گونه ستم سکت آن را دارد یظرفیاسالم یرا جمهور یز ، ندیدور منا

ن یهاکد و حال یت برطرف مناردستان در گذشته روا شده اسکه به اقوام مختلف خصوصا مردم کرا 

ردستان کن مردم یا، ات داده شده استین هیردستان بهایکانقالب اسالم یت از طرف امام و شورایمامور

 «.ردستان از خود نشان دهندکل کرفع مش یبرا یشرت یعالقه ب یستیه باکهستند 

 (24/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یت الله ارشاقیسخنان آ

« یارشاق اللهآیت»ردستان به تهران بازگشتند. کروز از یبعدازظهر د« وش فروهریدار»و « یارشاق اللهآیت»

ه به تهران آمده و یروز از ارومیبعدازظهر د ، ردستان رفته بودکبه  ویژەات یه همراه هکنده امام یمنا

 ی، نیرا به حضور امام خم ویژەات یرهسپار قم شد تا گزارش سفر ه ، در تهران یوتاهکپس از توقف 

 اللهآیته با کت دولت یحسن ن ویژەات یوش فروهر عضو هیند. دارکم یران تسلیا یرهرب انقالب اسالم

رد: کاعالم ای ه به تهران بازگشته است در مصاحبهیردستان از ارومکات به یان سفر هیدر پا یارشاق

 یهاها و سازمانن حزبندگایبا منا ویژەات یه یو اعضا یارشاق اللهآیترات حرضت کدارها و مذاید»

اندازه  یتواند بیم ، ردستانکحل بحران  یاطراف آن برا یاز مردم مهاباد و شهرها یو گروه یاسیس
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ه قباًل ک یهائدرباره طرح یدیجد یشنهادهاین گفتگوها نظرها و پیدر ا»گفت:  یو «. مثربخش باشد

ن سفر حرضت یچون در ا»گفت:  فروهر«. است ینون تحت بررسکه اکداده شد  ، ده بودیارائه گرد

 یاسیو س یمذهب یهاتیشرت شخصیب ، ات بودندیهمراه ه ، امام ویژەنده یبه عنوان منا یارشاق اللهآیت

ن یخ عزالدیشان آمدند و از جمله حرضات شیدار ایبد ، ردستان مورد احرتام هستندکه در رسارس ک

ان و چند یمال عبدالله احمد ی، ال عبدالله ماورانمی، ندکم شهر یرکمال  ی، م عباسیمال عبدالرح ی، نیحس

ر مشاور و عضو یت دارند.وزیردستان فعالکه در ک ییهاها و سازمانندگان حزبیز منایگر و نید یروحان

 ویژەأت یه یبه همراه اعضا یارشاق اللهآیتحرضت  ، روز دوم اقامت در مهاباد»افزود:  ویژەات یه

ها ندگان حزبیبا منا یدارهائیبازهم د ، رد و در محل اقامت خودکد یزدبا یمذهب یهاتیدولت از شخص

 یدارها با گفتگوهاین دیاطراف آن داشتند. ا یاز مردم مهاباد و شهرها یو گروه یاسیس یهاو سازمان

 ینون با گزارشکاندازه مثر بخش باشد و ا یردستان بکتواند در حل بحران یه مکهمراه بود  یسودمند

«. ان برداشته شودیها از مالکاز اش یار یه بسکرود ید میخواهند داد ام ینین بحضور امام خمشایه اک

د درباره یجد یشنهادهاین گفتگوها نظرات و پیدر ا»دارها گفت: یرات و دکجه مذایفروهر در مورد نت

مردم  در مورد تحصن یو «. است یه تحت بررسکداده شد  ، ده بودیه از قبل ارائه گردک یهائطرح

ها و ندگان حزبیمنا ی، مذهب یهاتیه با شخصک یهائضمن متاس ، دولت ویژەات یسنندج گفت:ه

شاه  یردستان آقاکه استاندار کرد کز گفتگو یسنندج ن یدرباره وضع انتظام ، داشت یاسیس یهاسازمان

از  یرفع نگران ، جنظم در سنند  یدوارم با برقرار یه امکرات قرار گرفت کن مذایان ایز در جرین یسیو

با خاطر  ، انددست زده یاسیده ام به روزه سیه شنکه به تحصن و آنچنان ک یمردم سنندج بشود و گروه

ن مصاحبه گفت: یدولت در ادامه ا ویژەات یر مشاور و عضو هیوز«. خود بازگردند یهابه خانه ، آسوده

دعوت شده بودند. من به همراه  یان غربجیاستاندار آذربا یرد از سو کر یاز رسان عشا یروز گروهید»

م. در یدار داشته باشیه رفتم تا با آنها دین جلسه به ارومیحضور در ا یز براین یارشاق اللهآیتحرضت 

ابراز  ینیامام خم یران و رهرب یملت ا یانقالب اسالمآنان با شور فراان نسبت به یدار همگین دیا

ه کان یمطرح منودند و مهندس صباغ  ، ه داشتندکرا  یهائاستخو  ، امنیردند و در گفتگوهاک یوفادار 
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ه برسند تا یهوا نتوانستند به اروم یات در مهاباد اقامت داشتند. بعلت بدیه یارهاکادامه  یشب براید

 «.میدیرنو ما زودتر به تهران رسیاز ا ، با ما به تهران بازگردند

 (26/10/1358)اطالعات

 .شودیردستان حل مک: مساله یارشاق اللهآیت

 ، ردستانکل مربوط به یمسا ، انقالب جلسه داشت و در آن جلسه ی( شوراید 26چهارشنبه شب گذشته)

 ، ان جلسهیمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پس از پا ، ویژەات یه یو اعضا یارشاق اللهآیتبا حضور 

 یمهندس سحاب یستان با حضور آقاردک ویژەات یگزارش ه ، اظهار داشت: در جلسه امشب« ن فریمع»

امام  ویژەنده یمنا یارشاق اللهآیتو حرضت  ویژەات یه یاعضا ، انیمهندس صباغ ، انقالب یعضو شورا

مطالب خود را در مورد وضع  ، انیمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آقا ، ردستان رفته بودندکه بک

ن فر افزود: یمع«. مطرح ساختند ، حاصل شده یهارشفتیه انجام داده بودند و پک یراتکردستان و مذاک

م گرفته یند و تصمکدا یرات ادامه پکرشفت حاصل شده و قرار شده مذایپ یلیخ ، ردستانکرات کدر مذا»

ن و یمبحض تام، شودین مین و تضمیتام یله شهربانیت آن نقاط بوسیه امنک یپاسداران از نقاط ، شد

 اللهآیت«. بود یرات راضکرشفت مذایاز پ ، اتیه یلکشوند و بطور  از محل خارج ، تین امنیتضم

ت من در کرش »پارس گفت:  یبا خربنگار خربگزار  یدر گفتگوئ ، انقالب یان جلسه شورایدر پا یارشاق

ل یم و بحث در مورد مسایرده بودکردستان که به کبود  یانقالب به منظور گزارش مسافرت یجلسه شورا

شنهادها توجه یه به آن پکدوارم یه آنها را به شورا دادم و امکداشتم  ییهاشنهادین پردستان بود و مک

د؟ اظهار یدوار هستیل امیه شام چقدر به حل مساکن سئوال یدر پاسخ به ا یارشاق اللهآیت«. شود

ن یو ااد بود ین سفر حسن استقبال زید است و از رفنت من به ایرات مفکالبته باز هم ادامه مذا»داشت: 

نم باز هم اگر به یکر مکه فکردستان بود کمردم  یبرا ید خوبینو ، مسافرت من از طرف حرضت امام

م و یفعالً انجام داد یراتکشود. مذایحل م یمساله به خوب ، مینکردستان مسافرت کمختلف  یشهرها

 .ندیاینجا بیرات به اکادامه مذا یاز آنها برا یه بعضکاحتامل دارد 
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 لهسا 60ستم 

من »ردستان چگونه بوخود آمد ؟ گفت: کل یه به نظر شام مساکن سئوال یدر پاسخ ا یارشاق اللهآیت

ل قابل حل است و یست. مساین ، است یه در اذهان عمومک یل به آن صورتینم البته مسایکر مکف

 یو ستم بت یسال محروم 60ه پس از کن است یا ، رسدیآنچه به نظر من م یول ، شودیانشاءالله حل م

ن ستمها باز هم یا ی، اسالم یه مبادا در جمهور کن ترس هست یها ایدر بعض ، ردستانکحد به مردم 

چ یهی، اسالم یچون جمهور  ، د باشندیدوار هم بایو ام ، ردکدوار یشرت آنها را امید هرچه بیباشد وبا

شرت یب یدوار ین امیا ، آمدها ن رفت ویگذارد و در ایر مردم منیرد ما و ساکن برادران مسلامن یب یفرق

گذشته زمان طاغوت است  یآنها نسبت به ستمها یهامن توجه ذهن ، لکن اصل مشیبنابرا  ، شودیم

س شده ین تاسیا یاصالً برا ی، اسالم یه جمهور کنیند و حال اکدا یرده باز هم ادامه پکن یه مبادا خداک

د را انجام یاقدامات مف ، رانیا یعف هر جاده و مستضیرنج د ، دهیشکه نسبت به طبقه ستم کاست 

ت یم و ما هم نسبت به آنها اولویر مردم و همه برادر هستیرد و بلوچ و ساکن یست بین یبدهد و فرق

 یشرت ینان بین رفت و آمدها اطمینند. انشاءالله دراکدا ینان را پین اطمید این بایم. بنابرایدهیم یشرت یب

معتقد  ، ردکرث مردم مسلامن کالبته ا»افزود:  یارشاق اللهآیت«. واهد شدرد و مساله حل خکدا خواهند یپ

آنها توجه خواهد شد و البته در  یهایه نسبت به نارسائکده دارند یهستند و عق یاسالم یبه جمهور 

 ، ندهیم و در آید انجام دهیم اقدامات مفیتوانیما در آنجا من ، هوا و برف یبخاطر رسد یوضع فعل

 «.انجام خواهد شد یدیار مفیله اقدامات بسانشاءال

 (29/10/1358)اطالعات
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  .ردکد یرا تائ 12م اصل یبر ترم یشنهاد اهل تسنن مبنیپ، امام

ه از طرف برادران کران یایاسالم یجمهور  یقانون اساس 12م اصل یشنهاد ترمیپارس: پ یقم ـ خرب گزار 

رهرب  ینید امام خمیمورد تائ، ده بودیرض امام رسبع« یزدیم یرت ابراهکد » یله آقایاهل تسنن به وس

 :مرقوم داشتند یشنهادیر نامه پیران قرار گرفت و امام در زیایانقالب اسالم

ت یب آن در صالحیشود و تصوینوشته م یه در متمم قانون اساسکگر یاصول د ین اصل و بعضیامیترم»

                                               .ب بالمانع استنجنانیاز نظر ا ، شودیملت است و به رفراندوم گذاشته م

  ینیالخم یروح الله املوسو 

ر یبه رشح ز ینیبه حضور امامخم یزدیم یرت ابراهکپارس از قم منت نامه د  یبه گزارش خربنگار خربگزار 

  :شدبایم

 یتعالبسمه

از ، دیه مطلع هستکهامن طور ، رانیایسالمرهرب انقالب ا ینیامام خمیالعظم اللهآیتحضور محرتم حرضت

 ییهاینگران ، رانیایاسالم یجمهور  ین اساسیاز اصول قوان ینسبت به برخ ، روان اهل تسننیجانب پ

ره قرار که مورد بحث و مذاک یاز موارد یکی ، ستان و بلوچستانیابراز شده است و در سفر به استان س

 ، نیو مصلحالد یز و مولو یعبدالعز یان مولو یآقا ، راتکن مذایالن مساله بوده است. به دنبایهام ، گرفت

 :اندشنهاد منودهیتباً پکر یرا به رشح ز 12م اصل یترم

 ، ر استیر قابل تغیاالبد غین اصل الیوا ی، عرش یاثن یجعفر  ، ران اسالم و مذهبیا ین رسمیـ د 12اصل 

روان آنها یه پک یدر مناطق یدیوز یحنبل – کیمال – یـ شافع یاعم از حنف یگر اسالمیاما مذاهب د

ز معترب ین مذاهب نیایمقرارت فقه ییو جزا یحقوق یت داشته و در دادگاههایز رسمین ، ت هستندیرثکا

 8/10/58خ شنبه یدر تار»ن نامه افزوده شد:یر مذاهب. در همیروان سایخواهد بود با حفظ حقوق پ

ان را یشنهاد آقایپ ، ت خودیتان ضمن گزارش سفر و مامورستان و بلوچسیبه استان سیاعزام ویژەات یه
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ز برسد. یانقالب ن ید به نظر شورایه فرمودیقرار گرفت و توص یب حرضت تعالیه مورد تصوکعنوان منود 

باال را باتفاق یمیشنهاد ترمیپ ، ویژەات یبعد از استامع گزارش ه 8/10/58انقالب در روز شنبه  یشورا

ه کن امور ید تا مسوولیشود دستور فرمائینون با توجه به مراتب فوق درخواست مکب منود.ایآراء تصو

به رشح باال  12اصل یمیشنهاد ترمیپ ، ندین منایرا تدو یقرار است متمم قانون اساس ین قانونیطبق موز

تسنن روان اهل یازپ یبرخهای یقرار بدهند تا رفع نگران یار خود جهت اقدامات قانونکز در دستور یرا ن

  یزدیرت کر. د کبشود ـ  باتش

 (1/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .ت فعال نداشتکرش ، ردستان در انتخاباتکشور:کرسپرست وزارت 

با اطالعات  یدر گفتگوئ ، شورکانقالب و رسپرست وزارت  یعضو شورا« یرفسنجان یهاشمربکا یعل»

 ، ده استیها در امر انتخابات به ما رسه از استانک یطبق گزارشات»انتخابات گفت:  ینه برگزار یدر زم

فقط در چند نقطه از »شور افزود: کرسپرست وزارت «. بودند یانتخابات راض یل همه از برگزار کبطور 

بر  ی، جان رشقیم و در استان آذرباینشد یموفق به گرفنت را ، نامساعد یاد و هوایشور بعلت برف زک

ن یردستان هم عمالًبا اکل بدهند و در کیرا نتوانستند تش یراحوزه اخذ  12 ، زش برفیهوا و ر یاثر بد

ز بعلت یاز نقاط استان فارس ن یردند و در بعضکت نکمردم رش  ، مینقاط صندوق نداشت یه در بعضک

مجموعاً در حد مورد »گفت:  یرفسنجان«. مینشد یموفق به بردن صندوق اخذ را ، نامساعد بودن هوا

ام امام بوده است و اگر یر پیبخاطر تاث ، ن استقبالیرفتند و ا یرا یهادوقصن یمردم به پا ی، انتظار 

درمورد  یرفسنجان«. میدوار باشیام یلیم خیتوانیما م، شود یوتاه عملکام یامام در آن پ یهمه خواستها

ه استقبال کده است یرس یگزارشات ی، شور خارجکنون از چند کتا»شور گفت: کانتخابات در خارج از 

 «.ر بوده استیار خوب و چشمگیم در انتخابات بسمرد

 (6/11/1358)اطالعات
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 قطعنامه

رمانشاه ک ، ن روزیدر ا یاجتامع یانهاکگر میت سپاه پاسداران و دیجامعه روحان یهاهیانیانتشار ب یدر پ

با ع ییاطراف گردآمدند تا با تش یابانهایت در مسجد جامع و خیانبوه جمع ، 14ل شد. در ساعت یتعط

ع ییننده در تشکت کبدارند. صدها هزار رش  یرا گرام یتن از پاسداران انقالب اسالم 4اد ی ، هاوه جنازهکش

ر یان اخیه در جرکارگر کو محمد  ید آزادیسع ی، رب کمحمد رضا ا ی، جعفر  یمجتب ، شهدا یهاجنازه

به  ، ربکالله ا ، زنده اند دانیشه»دادند: یه شعار میکدند در حالیاران رشبت شهادت نوشیامکمنطقه 

ها جنازه«. رد دشمن خونخوار تویرد مبیمب ، ن خدانگهدار توکبت ش ینیخم»و « ربکده اند الله ایخون غلط

 یام به شهرستانهایر شهدا با هواپیسپردند. اجساد سا کردند و به خاکع یین شهر تشیرا تا باغ فردوس ا

ز کرسپرست مر « یموسو  ید موسیس» االسالمحجت ، هدان شیمحل اقامتشان منتقل شد. در مراسم تدف

ن قطعنامه یرد. در اکقرائت  یقطعنامها ، ل از مقام شهدایضمن تجل ، ت منطقه غربیفعال یهامهنگ

  :آمده است

 ی، اسالم یمسلح جمهور  یروهایارتش و ن ، سپاه پاسداران یهایها و جانباز یارکل از فدایما ضمن تجل-

 .میداریف اعالم مکجان بر  یروهایخود را از ن هت گسرتدیها حامتوطئه یرغم همهیعل

ن یرده و تا آخرکد کیش را با امام امت تایخو یعت و ارتباط قلبیو ب یوند ناگسستنیگر پیما بار د-

 .میر هستیست ناپذکفرمان آن رهرب بزرگ و ش یاجرا هآماد ، انات و توامنانکام یخومنان و با متام یقطره

ران فدا یه جان خود را در راه عظمت اسالم و دفاع از ملت مسلامن اک یدانیزرگداشت شهما ضمن ب-

 .میداریو ادامه راه آنها اعالم م یجانباز  یخود را برا یآمادگ ، با متام وجود ، ردهاندک

 ال خام خودیه به خک ییدست نشانده ابرقدرتها یا و گروههایکمزدوران آمر هما انزجار خود را از توطئ-

 .مینکیوم مکمذبوحانه آنان را مح یاعالم داشته و تالشها ، برآمده اند یف دولت اسالمیدر صدد تضع



 
312 

وم کردستان محکل را در یا و ارسائیکباالخص آمر ین املللیجهانخواران ب ید استعامر یپل یاستهایما س-

 یبه پاسدرا ی، دار و ارتشم همگام با برادران پاسیرد انتظار دارکور یرده و از خواهران و برادران غک

 .منطقه بپردازند

ق یدر جهت تحق یع و انقالبیخواستار اقدامات رس ، رانیا یانقالب اسالم یاز شورا یبانیما ضمن پشت-

 یساز کو پا یات ضد انقالبکال گوناگون و حر کامان با اش یب هن و مبارز یدن به آرمان مستضعفیبخش

 .میباشیماز عنارص فاسد  یتکممل یارگانها هیلک

ه در صورت کم یدهیهشدار م ، گانگان مشغولندیب یر کات نو یکه به تحرکعوامل ضد انقالب  هیلکما با -

خداوند بزرگ  یرو یبه ن کیه متکرومند خود ین یهان و ارداهیآهن یامن و مشتهایبا سالح ا ، ادامه توطئه

 .م شدیبا آنان روبرو خواه ، است

ها نگونه توطئهیدر برابر ا ، ران با مرگیه ملت مبارزه اکم یدهیشدار مست خورده هکش یایکما به آمر-

 .م دادیا ادامه خواهیکه آمریامان خود عل یب هبه خود راه نداده  و به مبارز  ین تزلزلیمرتک

 محل اقامتشان منتقل شده است. یام به شهرستانهایر شهدا با هواپیاجساد سا-

 (13/11/1358)اطالعات

 

 .شودیبرادران اهل تسنن در تهران بنا م یبرا یمسجد، بفرمان امام ز ویحرضت عبدالعزشنهاد یبه پ

ستان و بلوچستان و به فرمان رهرب یرهرب برادران اهل تسنن س« زیعبدالعز یمولو »شنهاد حرضت یبه پ

تهران  اد برادران اهل تسنن درریمناز جمعه و اع ییبرپا یبرا یمسجد ی، نیران امام خمیایانقالب اسالم

رد و کفاش  ییگفتگو یامرستان قلب و طیشب گذشته در ب ی، ن مطلب را حرضت مولو یشودایبنا م

 :گفت



 
313 

س مسجد در یتاس ین برایزم یردم مقدار کشنهاد یپ ، رفته بودم ینیادت امام خمیه به عکش یپ یچند

د یز جمعه و دو عمنا یبرا یمسجد ، ار اهل تسنن گذاشته شود چون برادران اهل تسننیتهران در اخت

با هم ندارند و  یفرق یعه و سنیه شکا است ین موضوع در دنیشنهاد به خاطر اثباتاین پیخود ندارند وا

، دوارمیز سپس فرمود:امیحرضت عبدالعز«.ار را بنده خواهم دادکن یبایترت»رفت و فرمود: یامام هم پذ

رهرب « سعت صدر» یه از طرفکاست برادران اهل تسنن  یبرا ین مژده بزرگیشود وا یار عملکن یا

  .رساندیز میرا ن ینیام امام خمیانقالب اسالم

فرستادند.  یامیپیاسالم یدن انتخابات مجلس شوراین گفتگو به مناسبت فرا رسیز در همیحرضت عبدالعز

  :ر استیام به رشح زین پیمتنا

 یبسمه تعال

و قوم  یه نژاد پرستکسته است یشا ، ندهستیاسالم یه مردم در مرحله انتخابات مجلس شوراکحاال 

ملت  یباشند تا برایه مردمکنند کانتخاب یاسالم یمجلس شوار  یرا برا ینار بگذارند و اشخاصکرا  یپرست

ه اسالم یاقت برخالف رویبدون استعدادو ل یل پرستیو فام یرا بسازند. قوم پرست ینده خوبیران آیزایعز

 .اقتش را داشته باشدیه لکمنتخب شود  یسکه ک یدارد به رشط ارزش یلیدادن خ یت است رایو انسان

ل کیها و جرائم مستحب شده و یرات و سهل انگاریننده در متام تقصکل وانتخاب کگر مو یدر صورت د

ت کرش یاسالم یه در انتخابات شوراکتقاضا دارم  یستانیو س یاست بخصوص از برادران بلوچستان یکرش

 ید. من دعاگو ینکن یو قومپرست یه به درد مردم بخورند نژادپرستکنند کرا انتخاب  ینند و اشخاصک

م یکندارم والسالم عل یگر عرضینند.دکمن دعا  یدوارم آنها هم برایهمه خواهران و برادران هستم و ام

 اته.کورحمت الله و بر 

 (5/12/1358یاسالم ی)جمهور 
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 ان در دانشگاه تهرانیبه سواالت دانشجو ایخامنهپاسخ 

 یز در دانشگاه تهران سخرنانیخود روز دوشنبه ن یهفتگ یطبق برنامهها« ایخامنهحجت االسالم »

ن هفته یان اختصاص داردایالت دانشجوکشرت به سواالت و مشیه بک یهفتگ یین گردهامیداشت درا

بهر حال  مینکروز آنرا چاپ یم در شامره دیم مطالب نتوانستکل ترایبود و ما به دل یاویژەت یاهم یدارا

ما فقط به درج سواالت  ، و پخش شده استیو سوال و جواب از راد ین سخرنانیه منت اکنیبا توجه بها

  .مینیکتفا مکو جوابها ا

 ردستانکات خلق و مردم یه

ن را یخود متحد هستند وا یندگیات منایه خلق با هم و با هکر نشان داد یچند ماهه اخ یهایریس: درگ

ن نشان دهنده یان نشان داده اند وایو حمله از خانهها به طرف سپاه یون اساسردن قانکب نیدر تصو

 د؟یه هستین قضیر اکبا هم من ینیع یا با منونههایآنها است.آ یخواست قانون

 یرهرب  یه مدعک یسانکآن  یعنیرد )به قول شام( با رهربانشان )کچوجه خلق یر به هی:  نه خایخامنه

چ وجه هامهنگ یبه ه ، ردندک یآنجا معرف یتهایاز شخص یه بعضک یندگیت منااین هیآنها هستند( و با ا

شود یم یکرد به طرف پاسدارها شلکستند پس چطور از خانه افراد ید اگر هامهنگ نییگویستند شام مین

 100شهر  یکر مجاز است در یمسلح غ یروهایدست ن 3لش وجود ژ یواضح است دل یلین خیل ایدل

نند شام ک یعمل یکد وادار به یفتند و مردم را به تهدینفر آدم تفنگ به دست راه ب 500اگر  یهزار نفر 

ن درست مثل استدالل ین عمل موافق هستنداین شهر با ایه همه مردم اکد یریجه بگین نتید از ایتوانیمن

ه کنیخاطر ا یت با ماست چرا؟ برایرثکگفت ایزد مین حرف را میار است او هم همیمرحوم شاهپور بخت

ه اسم ک یسکن یه در خدمت آنها بوده چه در دوراناکبوده  ییزه هایر فشار سلطه قهار و جبار رس نیز

ه منجر به عدم کن عدم جرئت را یا ، نندکب یردند اقدامیکجرائت منها یلیخ یم و چه دورآنها قبلیآورد

ن است. راه یرد همکد شو یه مک ین استدااللیگرفت خندهآورتریبا خودش م یشود به هامهنگیاقدام م

 ینند. صف بسته شده برایکوچ مکنند و از شهرها وادار به یکد میشهر و مردم را تهد یکافتند در یم
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رده حرف بزند خانهاش را که جرأت کرا  ینند. مسلامنیکرا با تفنگ متفرق م یدادن به قانون اساس یرأ 

 یبمب گذار یاسالم یعهد و طرفدار جمهور از افراد مت یلیه خانه خک ینند. )هامنطور یکم یشب مببگذار 

ر مجاز و یمسلح غ یه از سلطه قواک ین خواهران و برادرانیعده از هم یکد؟ ینیبینها را منیشد( چرا ا

بدون حق سالح در دست گرفته بودند و بر مردم شهر مسلط بودند به ستوه آمده بودند بلند  ییگروهها

م یما خودمان برو ، دیانات بدهکه به ما امکخواستند یم کمک یدولت یروهایشدند و آمدند تهران و از ن

ر یوچه و بازار با مردم درگکه ارتش وارد شهر شود و در شهر و کست یم چون مناسب نینکنها را خفه بیوا

رمانشاه و که از طرف ک یردکشمرگان یم بعد هم پینکار را بکن یم اید برویبشود به خود ما قدرت بده

نها هامن مردم منطقه یبودند. ا یسانکنها چه ید اینکمی رکف ، ردندکره بودند اقدام یو غ ارانیامکپاوه و 

ردهاند کدا یتفنگ پ یکو بوم هستند باالخره  یمحل ، ه مال هامن مناطق هستندک یهامن مردم ، بودند

چوجه هامهنگ با یندادند مردم به ه یردند راکوب کو به مقابله با آنها برخاستهاند و اتفاقاً آنها را رس 

دانند ینها را هم منید؟ غالباً اسامیدانینها را میا ید اصالً اسمهایبپرس یندگیست.  مناین یندگیات مناین هیا

 یز یو فساد و فتنهانگ یشکه جز آدمکخلق  ییفدا یهایکومله با چرکه حزب کد یتواند بگویم یسکچه 

ه کبود  ین سوالینده مردم باشند به هر حال ایاتوانند منینها میده نشده ایدر مناطق د یز ینها چیاز ا

 جوابش الزم بود.

 (7/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  ییامیراهپ یدعوت برا

از  یبانیپشت ینده برایرمانشاه سابق( روز جمعه آکقهرمانشهر ـ خربنگار اطالعات: مردم قهرمانشهر )

ن یدر ا یاهیاعالم ، ردستانک یودمختار پردازند. طرفداران خیم ییامیبه راهپ ، ردستانک یخود مختار 

 .اندردهکنه صادر یزم
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 یشورا کیمک یرو ین و نیگروه رضبت از مجاهد 2 ، قهرمانشهر یته اسالمیمک یاتیستاد عمل یازسو 

از توابع « وارلهیب»واقع در منطقه « قلعه الن»روز عازم یوپرت هوانک یفروند هل یکن شهر با یا ینظام

ن محل را داشتند برخاستند. سه گروه یه قصد اغتشاش در اک یابه مقابله با عدهقهرمانشهر شدند و 

و « دشتیماه» ، «ستونیب»س راه یپل یز در پاسگاههایقهرمانشهر ن یته انقالب اسالمیمکپاسدار 

 یقهرمانشهر برهرب  یردهاکه را بعهده گرفتند. جامعه یط نقلینرتل وساکمستقر شدند و « یقزانچ»

ر به روزنامه اطالعات ارسال داشته یبه رشح ز یز ین منطقه( نامه اعرتاض آمیا ی)روحان« یعیمحمد رب»

  :است

 یبــسمه تــعال

 ور و مسلامنان مجاهدیون غیهشدار انقالب

 یون ملیزیت در تلویروحان کو در سل یار در لباس مردمکتیو جنا کر ساواکمزدور نو  یشب جمعید

د دانست یرد شده بودند. باکملت  یسخنگو  ، هزار چهره و دو زبان یامیران گرد آمده و با سیا یاسالم

ست. یها نزبانیارها و ساالرجافها و پالیمور بختیها و تیر یمرت از گناه نصکن مردم مناها یانت ایه گناه خک

مه شوند و از کد در دادگاه خلق محایخود با ، رد هستندکه منفور جامعه و مطرود از ملت کنیبعالوه ا

 م .یب آنها را داریتعق یت دار تقاضایقامات صالحم

  یعیقهرمانشهر ـ مال محمد رب یردهاکاز طرف جامعه 

 (9/12/1357)طالعات
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رمانشاه:افراد ماجرا که یرسپرست حوزه علم یلیل جلیخ عبدالجلیش اللهآیتاطالعات با حرضت  یگفتگو 

 .اندردهکانقالب نفوذ  یهاودادگاههاتهیمکجووانحصار طلب در 

 .ردهاحل شودکش و رفاه ین آساید از راه تفاهم و تامیردستان باکمساله 

ردستان کر مردم یگیرمانشاه در مبارزات پکه یرسپرست حوزه علم یلیل جلیخ عبدالجلیش اللهآیتحرضت 

از مخالفان  یکیرمانشاه راه بعهده داشت وکت یجامعه روحانی رهرب ی، ومت جبار پهلو که حیعل

زبان یباالخره پال ، ه بر اثر فشار او ومردم مبارزکرمانشاهان بود کاستاندارسابق « زبانیلپا»رسسخت 

از امور  یلکب ، رانیا یانقالب اسالم یروز یچند ماه بعداز پ یلیجل اللهآیترمانشاه شد. ک کمجبور به تر 

در  ییاجرا یهاتیلاز قبول مسوو  ، رغم مراجعه هوا دارانشیناره گرفت و علکرمانشاه کمربوط به شهر 

ه طرح پاسدار شب را قبل از کبود  ین روحانینخست ی، لیجل اللهآیترد. ک یرمانشاهان خودار کاستان 

رد. دو تن از خربنگاران کاده یاستان پ یدر شهرها یرمانشاهکجوانان مبارز  یار کانقالب با هم یروز یپ

ل ینه مسایرفته ودر زم یروحان یلیلج اللهآیتبه منزل حرضت  ، روزنامه اطالعات در منطقه غرب

م ساعته خربنگاران اطالعات  یون یک یحاصل گفتگو  ، ردندکمطرح  یسئوالت ی، تکو ممل یمختلف شهر 

 :دیآیم یدر پ یلیجل اللهآیتبا حرضت 

وهمند کرمانشاه در نهضت شکت یه شام در رأس روحانکنیبا توجه به ا یلیجل اللهآیتسوال: حرضت 

 .دینکید چرا در امور دخالت منیشور بودکن در غرب رایا یاسالم

ردند تا رفع کدم. مردم انقالب یشکنار ک ، رفتمنی شیاز پ یار کدم هرج و مرج است و یجواب: چون د

ا در یشه یهم ، ام نهضتیه در اکالتشات بشود از انقالب به مناسبت دخالت افراد فرصت طلب کمش

د یبا یل افراد مانند رسباز فرار ین قبیا ، ردندیکم خود را پنهان میرژ ا از ترس مأمورانیمسافرت بودند و 

ه ک یبعد از انقالب آمدند و در امور  ، ن افرادیمنودند. هم یچون سنگر مبارزه را خال ، ردکبا آنها رفتار 

 ینا بجا یرا فراهم آوردند و دخالتها یعموم یتیردندو باعث نارضاکدخالت  ، ت دخالت ندارندیصالح

 یدم برایلذا من صالح د ، نندکشد افراد خوشنام را هم آلوده یآنها موجب م یارهاکه کبود  یآنها طور 
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است یه فعاًل تحت رک یاسالم یم و چنانچه در جمهور یننام یدخالت ، از اختالف و هرج مرج یر یجلوگ

اعامل خواهم  ، اشدب یف رشعیجاد گردد البته آنچه وظایصدر است نظم و آرامش ا یرت بنکد  یجناب آقا

  .منود

 د؟یردکد نیاندکست و چرا خود را یچ یمل یسئوال: نظر شام در مورد انتخابات مجلس شورا

همواره به مردم  ، ن و مترشع باشندیه مومن به انقالب بوده و متدک یالئکجواب: در مورد انتخابات و  

ط باشند یه واجد رشاک یه از افراد محلکم ند و بارها هم گفته ایمنا یه در انتخابات سعکه منوده ام یتوص

د از آنها انتخاب یبا ، میدار ین و مومن به انقالب اسالمیخوشنام و متد ییرمانشاه رجاکو بحمداله در 

ن است در بالد خودشان مورد استفاده مسلامنان واقع شود و اما کمم ، ستندین یه محلک یانینند و آقاک

 یچون بنده  رسپرست یمراجعه منوده اند ول یر یثکاگرچه عده  ، یداتور یاندکعدم دخالت خودم در 

رده و به مجلس بروم در کل یرا تعط ین مؤسسه مذهبیتوانم ایمن ، رمانشاه را دارمکه یحوزه علم

  .میتوانم مردم را ارشاد منایرمانشاه بهرت مک

د. نظرتان ید فرمودییدر را تأص یبن یآقا ی، است جمهور یدر انتخابات ر یسئوال: اطالع دارم حرضت عال

 ست؟یاست چیدرباره س

ه خانواده ک یرا عاله بر شناختینجانب است زید ایصدر مورد تأئ یرت بنکد  یجواب: انتخابات جناب آقا 

داشتم. از افراد مورد  یکصدر ارتباط نزد ین بنید نرصالدیت اله سیشان داشته ام و با پدرشان مرحوم آیا

ار رهرب کش با افیسال پ 20و مثبت مومن به انقالب و متجاوز از  یجد یمردشان یاعتامد هستند. ا

بوده است.  ینیامام خمهای عقائد و آرمان ، ارکنارش اف ، شورکانقالب  توافق داشته و در خارج از 

توان گفت یه مکه است یرو یردن دست فرصت طلبان بکوتاه کن است: اوالً یشان ایانتظار ما از ا

انجام  یار که بتوانند کنیرده و بدون اکمنابع نفوذ  یعد از انقالب بوده و افراد ناصالح در بعضب یانقالب

ه کانقالب  یهاها و دادگاهتهیمکمثل  ، اندمردم را روز به روز فراهم آورده یتیموجبات نارضا ، دهند
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متعرض افراد  ی، عن رش یت موازیه بدون رعاکرده است کست و ماجراجو در داخل آن نفوذ یافراد ناشا

 .نندکیمبادرت م ، است ینیه بر خالف نظر امام خمکت مسلامنها یثیاحرتام و ح کو اموال آنان و هت

 د؟یدار یشنهادیردستان چه پکدر  یشکان دادن به جنگ برادر یپا یسئوال: برا 

ه از نهضت ک م سابقیه عنارص وابسته به رژکست ین یدیترد ، رانیا یجواب: بعد از انقالب اسالم 

ع آنان یمردم ساده لوح با تطم یکدر تحر ، م گذشته ناراحت بودندیمسلامنان حق جو و برانداخنت رژ

شنهاد یه خودم پکهمچنان  ، ست از اولیبایاء امور میالبته اول ، شاندندکو هرج مرج  یشکرا به برادر 

بودند  ، در انقالب با من در متاس آنان یرث روساکه اکن یرد نشکو آرامش مناطق  یل راحتیوسا ، ردمک

ن یمنوده و ع یتباً اعالم همبستگک ، ر غربیعشا یغالب روسا ، انقالب یروز یمنوده باشند. قبل از پ

ها را به نامه یخ صادق خلخالیش االسالمحجتمن فرستاده بودند و من هم توسط  یه براکای نامه

ردم و چنانچه کر غرب اعالم یه به من نوشته و به عشانام ، س خدمت امام فرستادم و در جواب امامیپار

شت کن همه یداد و ایم یدر غرب رو ها یر ین درگینم اکیگامن من، شدین مینظر من در آن وقت تأم

  .شدیشتار واقع مکو 

رد کآرامش مناطق  یبرا ، ت داده شودیمأمور یبه جنابعال یاست جمهور یسئوال: اگر به دستور امام و ر

 د فرمود؟یخواه یچه اقدام ، نینش

ای قهیچگونه مضایه ، باشد یاست جمهور ید امام و رییه مورد تأک یأتیبا هر ه یار کجواب: در مورد هم 

ر یبه حق یم و چنانچه هر دستور یننام یخوددار  یه از هرگونه مساعدتکدانم یفه خود مینداشته و وظ

بحران  یه براک ییهاآن هستم. راه حل یراموظف به اج ، داده شود یاست جمهور یاز طرف امام و ر

رد و به کد جستجو یه باک یمنود تا حدود یدگیها را رسیشه ناآرامیه رکآن است  ، ردستان وجود داردک

ز و تفاهم انجام یره مساملت آمکآنان از راه مذا یدهد در انجام خواستهایآنها قانون و رشع اجازه م

د اقدامات الزم منود. بطور یبا ، ه جدا مستحق هستندکآنان  یا براکجاد یمنطقه و ا یشود و در آبادان

ن مناطق توجه یم منفور گذشته به ایار عقب مانده است و رژیالم هم بسیرمانشاه و اکمناطق  یلک
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و  یعمران یهابرنامه یاجرا ، د در رسلوحه اقدامات خودیبا یاسالم یم جمهور یننموده است. در رژ

ر داده ام. متأسفانه تا به کن موضوع را به مسووالن امر تذ یباشد. من بارها ا یعموم ار ورفع فقرکجاد یا

 .اورده اندیبعمل ن یر یحال اقدام الزم و چشم گ

ران در غرب یا یمرز  یات دولت عراق در نواحیکدر مورد تجاوزات و تحر یسئوال: نظر حرضت عال 

 ست؟یشور چک

 یدر مرزها ، ن مختلفیران است و بعناویا یم فعلین رژجواب: دولت بحث عراق مسلامً از مخالفا 

مطالب زننده و  ی، گروه یهاو و رسانهیاغتشاش منوده و در راد ، عوامل خود یکران با تحریا یغرب

ش کیه مسلامن و همکه اطالع  دارم ملت عراق ک ییدهند. البته  تا آنجایمرتباً انتشار م ، زیآم یکتحر

 ، هستند یم  بعثیر سلطه و اقتدار رژیهستند و چون در ز  یاعامل دولت خود ناراضان هستند از یرانیبا ا

 .ندید خود را ابراز منایتوانند عقایمن

ران یرا رسنگون خواهند منود بخصوص نهضت ا یم بعثیشوند بالفاصله رژ یچنانچه ملت صاحب قدرت

ه کوشد کیلت بعث عراق با متام قوا مداشته و دو  یارات فوق العادهیه علام و ملت عراق  تأثیدر روح

سانسور  ، رودیران به عراق میه از اک ییهانامه یند. حتک یر یران به عراق جلوگیت انقالب ایاز رسا

د شده اند یا تبعی ، ران هستندیم ایل به رژیه متامکرسد و افراد متنفذ عراق یشود و بدست افراد منیم

  .هستند یا زندانیو 

  د؟یدار یصدر چه اطالع یاز امام موس یسئوال: جنابعال

ره کبا من مذا ، ن قم هستندکه ساکصدر  یالله رضا صدر برادر امام موستیه آک یراً از قرار یجواب: اخ

هستند و  یزندان یبیدر حال حارض  زنده و در ل ، ان لبنانیعیش یشوایپ ، صدر یآقا ، منوده اند یتلفن

ان مصاحبه خود یدر پا یلیت اله جلیان را خواستار شده اند. حرضت آشیا یآزاد ، متام  مسلامنان جهان

رد و اظهار  کعنوان  یمطالب ، ان دادن به هرج و مرجیدر پا ی، است جمهور یت  ریر قاطعیدر مورد تأث
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ابد.     یران خامته یسجمهور و تالش مردم مبارز و مسلامن اییر  یشیبا دوراند ، التکه مشکمنود  یدوار یام

 خربنگار اطالعات-انشاهرمک

 (11/12/1358)اطالعات

 

رمانشاه:افراد ماجرا که یرسپرست حوزه علم یلیل جلیخ عبدالجلیش اللهآیتاطالعات با حرضت  یگفتگو 

 .ردهاندکانقالب نفوذ  یهاودادگاههاتهیمکجووانحصار طلب در 

 .ردهاحل شودکش و رفاه ین آساید از راه تفاهم و تامیردستان باکمساله 

ردستان کر مردم یگیرمانشاه در مبارزات پکه یرسپرست حوزه علم یلیل جلیخ عبدالجلیش اللهآیتحرضت 

از مخالفان  یکیرمانشاه راه بعهده داشت وکت یجامعه روحانی رهرب ی، ومت جبار پهلو که حیعل

زبان یالخره پالبا ، ه بر اثر فشار او ومردم مبارزکرمانشاهان بود کاستاندارسابق « زبانیپال»رسسخت 

از امور  یلکب ، رانیا یانقالب اسالم یروز یچند ماه بعداز پ یلیجل اللهآیترمانشاه شد. ک کمجبور به تر 

در  ییاجرا یهاتیاز قبول مسوول ، رغم مراجعه هوا دارانشیناره گرفت و علکرمانشاه کمربوط به شهر 

ه طرح پاسدار شب را قبل از کبود  یروحان نینخست ی، لیجل اللهآیترد. ک یرمانشاهان خودار کاستان 

رد. دو تن از خربنگاران کاده یاستان پ یدر شهرها یرمانشاهکجوانان مبارز  یار کانقالب با هم یروز یپ

ل ینه مسایرفته ودر زم یروحان یلیجل اللهآیتبه منزل حرضت  ، روزنامه اطالعات در منطقه غرب

م ساعته خربنگاران اطالعات  یون یک یحاصل گفتگو  ، دندر کمطرح  یسئوالت ی، تکو ممل یمختلف شهر 

 :دیآیم یدر پ یلیجل اللهآیتبا حرضت 

وهمند کرمانشاه در نهضت شکت یه شام در رأس روحانکنیبا توجه به ا یلیجل اللهآیتسوال: حرضت 

 .دینکید چرا در امور دخالت منیشور بودکران در غرب یا یاسالم
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ردند تا رفع کدم. مردم انقالب یشکنار ک ، رفتمنی شیاز پ یار کرج است و دم هرج و میجواب: چون د

ا در یشه یهم ، ام نهضتیه در اکالتشات بشود از انقالب به مناسبت دخالت افراد فرصت طلب کمش

د یبا یل افراد مانند رسباز فرار ین قبیا ، ردندیکم خود را پنهان میا از ترس مأموران رژیمسافرت بودند و 

ه ک یبعد از انقالب آمدند و در امور  ، ن افرادیمنودند. هم یچون سنگر مبارزه را خال ، ردکآنها رفتار با 

 ینا بجا یرا فراهم آوردند و دخالتها یعموم یتیردندو باعث نارضاکدخالت  ، ت دخالت ندارندیصالح

 یدم برایلذا من صالح د  ،نندکشد افراد خوشنام را هم آلوده یآنها موجب م یارهاکه کبود  یآنها طور 

است یه فعاًل تحت رک یاسالم یم و چنانچه در جمهور یننام یدخالت ، از اختالف و هرج مرج یر یجلوگ

اعامل خواهم  ، باشد یف رشعیجاد گردد البته آنچه وظایصدر است نظم و آرامش ا یرت بنکد  یجناب آقا

  .منود

 د؟یردکد نیاندکست و چرا خود را یچ یمل یسئوال: نظر شام در مورد انتخابات مجلس شورا

همواره به مردم  ، ن و مترشع باشندیه مومن به انقالب بوده و متدک یالئکجواب: در مورد انتخابات و  

ط باشند یه واجد رشاک یه از افراد محلکند و بارها هم گفته ام یمنا یه در انتخابات سعکه منوده ام یتوص

د از آنها انتخاب یبا ، میدار ین و مومن به انقالب اسالمینام و متدخوش ییرمانشاه رجاکو بحمداله در 

ن است در بالد خودشان مورد استفاده مسلامنان واقع شود و اما کمم ، ستندین یه محلک یانینند و آقاک

 یچون بنده  رسپرست یمراجعه منوده اند ول یر یثکاگرچه عده  ی، داتور یاندکعدم دخالت خودم در 

رده و به مجلس بروم در کل یرا تعط ین مؤسسه مذهبیتوانم ایمن ، رمانشاه را دارمکه یحوزه علم

  .میتوانم مردم را ارشاد منایرمانشاه بهرت مک

د. نظرتان ید فرمودییصدر را تأ یبن یآقا ی، است جمهور یدر انتخابات ر یسئوال: اطالع دارم حرضت عال

 ست؟یاست چیدرباره س

ه خانواده ک یرا عاله بر شناختینجانب است زید ایصدر مورد تأئ یرت بنکد  یاجواب: انتخابات جناب آق 

داشتم. از افراد مورد  یکصدر ارتباط نزد ین بنید نرصالدیت اله سیشان داشته ام و با پدرشان مرحوم آیا
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ار رهرب کش با افیسال پ 20و مثبت مومن به انقالب و متجاوز از  یجد یشان مردیاعتامد هستند. ا

بوده است.  ینیامام خمهای عقائد و آرمان ، ارکنارش اف ، شورکقالب  توافق داشته و در خارج از ان

توان گفت یه مکه است یرو یردن دست فرصت طلبان بکوتاه کن است: اوالً یشان ایانتظار ما از ا

انجام  یار کبتوانند ه کنیرده و بدون اکمنابع نفوذ  یبعد از انقالب بوده و افراد ناصالح در بعض یانقالب

ه کانقالب  یهاها و دادگاهتهیمکمثل  ، اندمردم را روز به روز فراهم آورده یتیموجبات نارضا ، دهند

متعرض افراد  ی، ن رشعیت موازیه بدون رعاکرده است کست و ماجراجو در داخل آن نفوذ یافراد ناشا

 .نندکیمبادرت م ، است ینیف نظر امام خمه بر خال کت مسلامنها یثیاحرتام و ح کو اموال آنان و هت

 د؟یدار یشنهادیردستان چه پکدر  یشکان دادن به جنگ برادر یپا یسئوال: برا 

ه از نهضت کم سابق یه عنارص وابسته به رژکست ین یدیترد ، رانیا یجواب: بعد از انقالب اسالم 

ع آنان یمردم ساده لوح با تطم یکردر تح ، م گذشته ناراحت بودندیمسلامنان حق جو و برانداخنت رژ

شنهاد یه خودم پکهمچنان  ، ست از اولیبایاء امور میالبته اول ، شاندندکو هرج مرج  یشکرا به برادر 

بودند  ، آنان در انقالب با من در متاس یرث روساکه اکن یرد نشکو آرامش مناطق  یل راحتیوسا ، ردمک

ن یمنوده و ع یتباً اعالم همبستگک ، ر غربیعشا یالب روساغ ، انقالب یروز یمنوده باشند. قبل از پ

ها را به نامه یخ صادق خلخالیش االسالمحجتمن فرستاده بودند و من هم توسط  یه براکای نامه

ردم و چنانچه کر غرب اعالم ینامه به من نوشته و به عشا ، س خدمت امام فرستادم و در جواب امامیپار

شت کن همه یداد و ایم یدر غرب رو ها یر ین درگینم اکیگامن من، شدین مینظر من در آن وقت تأم

  .شدیشتار واقع مکو 

رد کآرامش مناطق  یبرا ، ت داده شودیمأمور یبه جنابعال یاست جمهور یسئوال: اگر به دستور امام و ر

 د فرمود؟یخواه یچه اقدام ، نینش

ای قهیچگونه مضایه ، باشد یاست جمهور ید امام و رییه مورد تأک یأتیبا هر ه یار کجواب: در مورد هم 

ر یبه حق یم و چنانچه هر دستور یننام یخوددار  یه از هرگونه مساعدتکدانم یفه خود مینداشته و وظ
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بحران  یه براک ییهاآن هستم. راه حل یموظف به اجرا ، داده شود یاست جمهور یاز طرف امام و ر

رد و به کد جستجو یه باک یمنود تا حدود یدگیها را رسیشه ناآرامیه رکآن است  ، ردستان وجود داردک

ز و تفاهم انجام یره مساملت آمکآنان از راه مذا یدهد در انجام خواستهایآنها قانون و رشع اجازه م

د اقدامات الزم منود. بطور یبا ، ه جدا مستحق هستندکآنان  یا براکجاد یمنطقه و ا یشود و در آبادان

ن مناطق توجه یم منفور گذشته به ایار عقب مانده است و رژیالم هم بسیرمانشاه و اکق مناط یلک

و  یعمران یهابرنامه یاجرا ، د در رسلوحه اقدامات خودیبا یاسالم یم جمهور یننموده است. در رژ

نه تا به ر داده ام. متأسفاکن موضوع را به مسووالن امر تذ یباشد. من بارها ا یار ورفع فقر عمومکجاد یا

 .اورده اندیبعمل ن یر یحال اقدام الزم و چشم گ

ران در غرب یا یمرز  یات دولت عراق در نواحیکدر مورد تجاوزات و تحر یسئوال: نظر حرضت عال 

 ست؟یشور چک

 یدر مرزها ، ن مختلفیران است و بعناویا یم فعلیجواب: دولت بحث عراق مسلامً از مخالفان رژ 

مطالب زننده و  ی، گروه یهاو و رسانهیاغتشاش منوده و در راد ، عوامل خود یکران با تحریا یغرب

ش کیه مسلامن و همکه اطالع  دارم ملت عراق ک ییدهند. البته  تا آنجایمرتباً انتشار م ، زیآم یکتحر

 ، ندهست یم  بعثیر سلطه و اقتدار رژیهستند و چون در ز  یان هستند از اعامل دولت خود ناراضیرانیبا ا

 .ندید خود را ابراز منایتوانند عقایمن

ران یرا رسنگون خواهند منود بخصوص نهضت ا یم بعثیشوند بالفاصله رژ یچنانچه ملت صاحب قدرت

ه کوشد کیداشته و دولت بعث عراق با متام قوا م یارات فوق العادهیه علام و ملت عراق  تأثیدر روح

سانسور  ، رودیران به عراق میه از اک ییهانامه یند. حتک یر یران به عراق جلوگیت انقالب ایاز رسا

د شده اند یا تبعی ، ران هستندیم ایل به رژیه متامکرسد و افراد متنفذ عراق یشود و بدست افراد منیم

  .هستند یا زندانیو 

  د؟یدار یصدر چه اطالع یاز امام موس یسئوال: جنابعال
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ره کبا من مذا ، ن قم هستندکه ساکصدر  یرضا صدر برادر امام موس اللهتیه آک یراً از قرار یجواب: اخ

هستند و  یزندان یبیدر حال حارض  زنده و در ل ، ان لبنانیعیش یشوایپ ، صدر یآقا ، منوده اند یتلفن

ان مصاحبه خود یدر پا یلیت اله جلیشان را خواستار شده اند. حرضت آیا یآزاد ، متام  مسلامنان جهان

رد و اظهار  کعنوان  یمطالب ، ان دادن به هرج و مرجیدر پا ی، است جمهور یت  ریر قاطعیتأثدر مورد 

ران خامته یجمهور و تالش مردم مبارز و مسلامن اسییر  یشیبا دوراند ، التکه مشکمنود  یدوار یام

 خربنگار اطالعات-رمانشاهکابد.ی

 (11/12/1358)اطالعات

 

  ردهاکاجتامع 

شور در مسجد ک یردهاکر یبا سا یاعالم همبستگ یرمانشاه براکم یمق یردهاکاز  یهگرو  –رمانشاه ک

 یگر قرشهایان و دیفرهنگ ، انیندگان دانشجویمنا ، بیردند و به ترتکن شهر اجتامع ی( ایها)یشافع

  .ردستان سخن گفتندک یرامون حق خودمختار یپ ، مختلف مردم

رمانشاه ضمن اشاره به کامام جمعه اهل تسنن در « یعیمحمد رب»حجت االسالم  ، ن اجتامعیدر ا

ه ما کرد و خاطر نشان ساخت کوم کرا مح یه طلبیهر گونه تجز ، رانیا یمبارزات رهرب انقالب اسالم

ه کن اجتامع یدر ا یاصدور قطعنامه یم و سپس طینکیمبازره م یبدست آوردن حق خودمختار  یبرا

م یمق یردهاک یو مذهب یبعنوان رهرب مل یعیسالم محمد ربحجت اال  ، دیساعت بطول انجام 3مدت 

 ، نیریرمانشاه و قرص شکو یاز راد یردک یهاان با قطع برنامهیرمانشاه و اورامانات انتخاب شد و در پاک

 بعمل آمد. ییمخالفتها

 (23/12/1357)اطالعات
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 .رمانشاه با اعرتاض روبروشدک یهااز فرستنده یردک یهاقطع برنامه

 یاسالم یجمهور  یامیبعنوان اعرتاض به دستور صادق قطب زاده رسپرست موقت صداوس -رمانشاهک 

گروه  ، نیریرمانشاه و قرص شک یلو واتکی 800و  100از دو فرستنده  یردک یهاران درمورد قطع برنامهیا

مام جامعت ا یعیل جلسه دادند. حجت االسالم محمد ربکیرمانشاهع تشکاز طبقات مختلف مردم  یر یثک

رمانشاه کرد کان یاصناف و بازار ، دانش آموزان، ت قضاتکه با رش کن اجتامع یرمانشاه در اکاهل تسنن 

ماده  6رمانشاه در ک یردهاکقطعنامه جامعه  یاسالم یاز جمهور  یل شده بود ضمن اعالم طرفدار کیتش

ران یا یاسالم یرچوب جمهور در چا یرد بعنوان خودمختار کاز حقوق حقه ملت  یبانیپشت-1رد: کاعالم 

اعرتاض  -3ه در رشف پاگرفنت است.ک ین حزب مساوات اسالمیردستان و همچنکرات کد حزب دمییتا -2

 یدر شهرها یردک یهار برنامهین و سایریرمانشاه و قرص شکو یراد یردک یهال برنامهینسبت به تعط

در  یردک یهاجاد برنامهیو خواستار امختلف  یدر شهرها یردک یهاجاد برنامهیمختلف و خواستار ا

راد در استان کا یو روحان ینده ملیبعنوان منا یعیمحمد رب ین آقاییتع-4نیردنشکون در مناطق یزیتلو

ن یخ صدور ایدر مدارس و ادارات از تار یردکدن لباس یاز پوش یر یدرخواست عدم جلوگ -5پنجم

ه هامنا کلت کن ینه ایریتحقق ارمان د یرد براکمختلف  یمتام قرشها یهمبستگ -6قطعنامه 

 ران است. یا یاسالم یدر چارچوب جمهور  یخودمختار 

 (24/12/1357هانکی)

 

      ردستانکراه حل 

 انقالب یعضو شورا ی، رفسنجان یهاشمحجت االسالم

زند یهردستان بپر کنم مردم یکر مکن بگذارند. من فیشود و اسلحه خود را به زم یاز نربد مسلحانه خود دار 

 یهاخواستی، ط آرامیند تا در رشاکالت آن منطقه را حل بکه مشکان بدهند کو به دولت ام ، از برخورد
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 یتیه حسن نکمسلح را  یروهایوجود ن ، ه دولتکست ین یطور  کنیا ، شورکآنها برآورده شود. وضع 

درمورد  یس جمهور یرئ ، صدر یبن یه آقاکرا  یمینم تصمکیر مکند. من فکدر آنجا تحمل  ، هم ندارند

 باشد.  یحیروش صح ، اندردهکه اتخاذ ک یاند و روشردستان گرفتهک

 (7/2/1359)اطالعات

 

 ینیردستان به امام خمکون یه روحانیتلگرام اتحاد

رهرب انقالب  ینیامام خم یبرا یبا ارسال تلگرام ، ردستانکون یه روحانیخربنگار اطالعات:اتحاد -رانشهریپ

 :ن تلگرام آمده استیردستان شد. در اک یرهایان دان به درگیخواستار پا ، رانیا یاسالم

  ! با درود و سالمینیامام خم اللهآیتحرضت 

 یاز هر گونه اقدام یر یجلوگ یردستان را واداشت براک یون مذهبیه روحانیاتحاد، ه قرآنیاز آ یرو یبه پ

ر به حضور یرا برشح ز یمسائل ، ران رضر برساندیا یانقالب اسالم یناخواسته به دستآوردها یه خداک

 .دیعاجل بفرمائ یدگیم رسیاعالم و مرصا خواستار کمبار 

ام یست و بهرت است با توجه به پین یردستان از راه نظامکن آمده است:راه حل مسأله یدر تلگرام همچن

در  یشکو جنگ و برادر حل و فصل گردد  یاسیره سکق مذایردستان از طرکمسئله  ، آبان ماه امام 26

در «. شودیمتام م یو خارج یه به نفع دشمنان داخلکران نبوده بلیا یردستان به سود انقالب اسالمک

ض به یره و صحت عراکرد جهت مذاکون یاز روحان یاد عدهیاستوار فرمائ»ن تلگرام آمده است:یان ایپا

 «..قت معلوم گرددیاب شوند تا حقیخدمت شام رشف

 (8/2/1359)اطالعات
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 .ردستان را شخصاً در دست گرفته استکل یمسا یس جمهور ییر

 ، ل شده بودکیه در محل مجلس خربگان تشکانقالب  یشورا یهاونیسیمکان جلسات یشب در پاید

ل کیصدر تش یرت ابوالحسن بنکاست د یبه ر یر یانقالب در ساختامن نخست وز یجلسه فوق العاده شورا

ران یسفارت ا یرانیا یهانه گروگانیدر زم ، ن جلسهیان ایامور خارجه در پا ریشد. صادق قطب زاده وز

ها از دولت ستیه ترورکت از آن داشت یاکح ، میه از انگلستان داشته اک ین خرب یآخر»در لندن گفت: 

ران در لندن با تهران را یا یاسالم ین سفارت جمهور یب یم تلفنیخط مستق یک یبرقرار  یس تقاضایانگل

م. قطب زاده یستین مساله موافق نیرد ما هم با اکن تقاضا موافقت نیه دولت انگلستان با اکتند داش

عضو  ی، نک یمهدو  اللهآیتاند. ردهکرا ن یائیکآمر یهاگروگان یآزاد یها تقاضاستیسپس افزود: ترور

به  یمل یز در مورد انتخابات مرحله دوم مجلس شورایشور نکانقالب و رسپرست وزارت  یشورا

ون یسیمکار کدرمورد امتام  یخواهد بود.و  یوتر یامپکن انتخابات در تهران بصورت یه اکخربنگاران گفت 

ون فهت یسیمکن یار اکگفت: قرار است  یمل یانتخابات مرحله اول مجلس شورا یهفت نفره بررس

ون هفت یسیمکه اگر کم گرفته است یانقالب تصم یبه امتام برسد اما شورا یان هفته جار ینفره تا پا

موضوع  ، افزود: بهر حال ینک یمهدو  اللهآیتخود را انجام دهد.  یج برسینتا یان هفته جار ینفره تا پا

ه کند یکد میون هفت نفره انتخاب مرحله اول را متاماً تائیسیمک یا اعضایست یاز دو حال خارج ن

ها انتخابات باطل شود ما انتخابات را حورهاز  یم و اگر در بعضیانصورت مرحله دوم را انجام دادهیدرا

ن مصاحبه گفت: اگر انتحابات مرحله اول باطل یدر ادامه ا ینک یمهدو  اللهآیترد. کم ید خواهیتجد

ه کمانده  یم با هامن دوسوم باقیتوانین ما میبنابرا ، ستندیال نکندگان مورد اشیشود مسلامً دو سوم منا

رت کم.د یان دهیموجود پا یهایم و زودتر به نابسامانیل دهکیس را تششوند مجلیدر دور دوم انتخاب م

 یان روز چهارشنبه روسایز در پایانقالب ن یشب در مورد مالقات شورایجلسه د یسخنگو  یبیحسن حب

م یصدر گفت: روز چهارشنبه ما دو جلسه داشت یشور با ابوالحسن بنکرسارس  یهادهکدانشگاهها و دانش

ه بعد از کآباد  یدر ناز  یعتیشور در مجتمع رشکرسارس  یهارسپرستان دانشگاه جلسه روسا و یکی

ه ک یره موقت و مسائلیات مدیه یها بدنبال استعفادهکجلسه رسپرستان دانش یر یان آن در نخستوزیپا
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ها در دهکن حلسه نظرات رسپرستان دانشیافزود: در ا یل شد. و کیش آورده بود تشین استعفا در پیا

از وضع  یراد شده بود و اظهار نگرانیره موقت ایات مدیه در مورد هک ین استعفا و سخنانیا نهیزم

ه یاعالم یلیآورد و دالمی ها در چهارده خرداد بوجودل دانشگاهیه تعطک ینده دانشگاهها و مسائلیآ

در ه کره موقت اعرتاض داشتند یات مدیسپس گفت: ه یبیرت حسن حبکشد. د  یانقالب بررس یشورا

و خود من در  یس جمهور ییر ینقطه نظرها ، ه با آنها مشورت نشده است. در مقابلین اعالمیصدور ا

ه در کن مساله یها و متام شدن ترمها در چهاردهم خرداد و ال نشدن دانشگاهیلزوم تعط یهانهیزم

ن یم. ایرده بودک ه ما قبالً هم عنوانکبوده است  یمطالب ، د تشنج وجود داشته باشدیها نبادانشگاه

ل یتعط ینیه در موقع معکست یا دبستان نیرستان یه دانشگاه مانند دبکما روشن بود  یمساله هم برا

دانشگاهها  یاز قسمتها یدر تابستان هم بعض ید مداوم باشد وحتیارشان باکه دانشگاهها کبل ، شود

 ، م گرفته شدیتصم ، شورک یاسیائل سن مسائل و با درنظر گرفنت مسیبه متام ا یبا آگاه یند ولیکار مک

ن یه در دانشگاه بوجود آمده بود اک یل شود و دوم با توجه به جو یتعط ینیخ معیاول دانشگاه در تار

اما  ، ده شودیبرچ ، گروهها بر دانشگاه بود یاسیت سیمکله حایو وس یاتیه در واقع ستاد عملکدفاتر 

نند و ک کت موقع را در ین گروهها نخواستند اهمیه اکل بود ین دلیش آمده است به ایپ یلکاگر مش

م و مشورت یدانستیه ما منکن نبوده است ین مساله ایبنابرا ، نار رفتندکردند ک که در ک یهائگروه

 یلید بر تعطکیدرمورد تا یبیرت حبکش شده بود. د یامبکهم  یهائم و مشورتیدانستیه مکبل ، میردکن

 ، شودیل منیچ تعطیه دانشگاه هکم ینکن مطلب را قبول یاه گفت: اگر اها در چهارده خرداد مدانشگاه

ردستان گفت: کان درباره مساله یدر پا یشد باز هم سئوال وجود داشت. و ین میه معک یخیهر تار

ه به ک یبر اساس گزارشات یول ، اندصدر شخصاً در دست گرفته یبن یردستان را آقاکمسائل مربوط به 

 ز است.یت آمیموفق یاستیصدر در مجموع س یبن یاست آقایه سکن است ینظر ما ا ، ده استیما رس

 (15/2/1359)اطالعات
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 :یاسالم یمل یه در مجلس شورایندگان ارومیگفتگو با دو تن از منا

 .ردکد یدرنگ نبا« ضد انقالب»ارتش و ادارات از  یساز کدر پا 

غارت شده  یهامه و مجازات شوند و ثروتکد محایبه خواست ملت با یائیکجاسوس آمر یگروگانها

 .د پس بدهدیجهانخوار با یایکران را آمریا

نده یاستان و منا یهاتهیمکل که و  رسپرست یامام جمعه اروم« یحجت االسالم غالمرضا حسن»ه: یاروم

ه یدم اروممر  یاز سو  یندگیراً به منایه اخک یرب قره باغکا ید علیه و حجت االسالم سیدر اروم ینیامام خم

با خربنگار اطالعات  یدر گفتگوئ ، اندافتهیران راه یا یاسالم یجمهور  یمل ین دوره از مجلس شورایبه اول

ان یرد بکه در مجلس شورا دنبال خواهند کخود را  یلک یهاه نقطه نظرها و هدفها و برنامهیدر اروم

نندگان و ماموران در کز از برگزار یتخابات و نقبالً از استقبال مردم از ان« یحجت االسالم قره باغ»ردند. ک

ردن کاده یپ ، ما در مجلس یلکهدف »رد و گفت: کر کن دوره انتخابات مجلس شورا تشیاول یبرگزار 

ن یها ست و قوانبرنامهترین ن و سازندهین بهرتین قوانیه بااعتقاد ما اکاست  یاسالم ین مرتقیقوان

 یر کف یروهایبطور فعال و گسرتده ن ، م مردمیدواریبخش باشند و ام نجات یتوانند به تنهائمنی یاسالم

«. ندیدر جهت نشان دادن نقش قرآن در جهان بنامین اسالمیردن قوانکاده یخود را رصف پیو جسم

ش در خط اسالم باشد یهاباشد و متام برنامهید صددرصداسالمیمجلس با»افزود:  یحجت االسالم قره باغ

 یم جمهور یرژ، میه رژکست چرا ینده ملت نیمنا ، رون بگذاردیب ین اسالمیپا از قوان یاندهیو اگر منا

ار خواهند آمد که رس کب دولت کیز به تر یو ن اندشدهه انتخاب کندگان یب مناکیاست و من به تر  یاسالم

 ، اندردهکا بر پ یاه عدهک ین رسوصداهائیه اکم ید بگوین هستم و در مورد مردم بایز مبردم خوش بیو ن

بردند. یچون مردم قبالً در اختناق مطلق به رس م ، است یاسالم یهایجه آزادیز نتیاز عوارض انقالب و ن

ت خواهند شد: و اما یه انشاءالله هداک اندشدهدچار  یرسدرگم یبه نوع ی، در اثر آزاد ، ن خاطریبا

عبارتند از:  ، شوند یشرت یمجلس به آنها توجه بت در یب اولوید به ترتیبا ، ه به اعتقاد منک یهائبرنامه

تواند ما را از برون منی ایکو آمر یچه عراق باشد چه شورو  یچ قدرتیه هکشور چرا ک یت داخلیامن -1
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خودشان خواهد  یست و رسوائکموجب ش یه هرگونه دخالت و تجاوز کنینند بخاطر اکد یمرزها تهد

خود را در جهان از دست داد. لذا  یآبرو  ، خود در طبسیا با دخالت نظامیکه آمریکبطور ، دیگرد

 ، تیه امنیوشند تا در ساکشور بک یت داخلیت در استقرار امنید با شدت و قاطعیمجلس و دولت با

ه ک: یائیکن رسنوشت جاسوسان آمرییتع -2اده شودیپ یاسالم یو اقتصاد یو فرهنگ یعمران یهابرنامه

درآورده بودند و بعد از انقالب هم سفارتخانه  یبصورت ستاد جاسوس ، بسفارتخانه خود را قبل از انقال 

د به خواست مردم یه باکرده بودند کران یا یه انقالب اسالمیل به النه فساد و ستاد توطئه بر علیرا تبد

 هکغارت شده ما را  یهاه ثروتیلکا یکه آمرکنیا ایاعاملشان برسندو  یمه و به سزاکهر چه زودترمحا ، 

 یرانیساخنت ا -3م. ینکرون یران بیآنها را از ا ، فیدرجه تخف یکپس بدهند و ما با  ، اندبا خود برده

د از توقعشان یه باکت است کممل یاجرائ یهاو ارگان یانقالب یفه دولت نهادهاین راه وظیآباد: در ا

از نقاط  یو اصالح یعمران یرهااکد یبا ، ند و به اعتقاد منیفزایتشان بیار و فعالکاهند و بر مقدار کب

دهات و  ، شود یدگیز استانها رسکاز مرزها رشوع شود و هرقدر به شهرستانها و مرا یدور افتاده و حت

جه بر مقدار مرصف افزوده یدر نت ، اندنندهکمرصف ها یخواهد ماند و چون شهر  یران باقیو، اطراف 

ف یضع ی، د ما فلج خواهد شد و اگر از لحاظ اقتصادن خواهد آمد و اقتصاید پائیخواهد شد و سطح تول

م بود و اسالم از نظر یناتوان خواه ین اهداف اسالمیدر تأم ینید یهاو برنامه یم از لحاظ فرهنگیباش

شت و کنه ید زمیپس با ، انت است به اسالمین خیشده و ایامکست و ناکرده دچار شکن یخدا ، عمل

 یق و راههایشور فراهم گردد و در آنها چاه عمکت و نقاط دور افتاده د در دهایاشت و برداشت و تولک

انقالب  -4ر شود. یبه آنجاها رساز یافک یشاورز کن آالت یو ماش یانسان یروهایاحداث گردد و ن یارتباط

ا یست و یتاب نکبهامن  یتاب بجاکتنها خواندن فالن  یدر متام سطوح جامعه: انقالب فرهنگ یفرهنگ

ت یبازگشت به انسان یعنی یانقالب فرهنگ ، ستیخواندن ونوشنت به فالن خط و زبان ن یهنگانقالب فر 

 یچ فردیچوقت مورد نفرت هیه یاست. اعامل انسان یو اعامل و رفتار انسان یو داشنت فرهنگ انسان

 شود ید صفات پروردگار در وجود انسان متجلیفه الله است پس بایتواند باشد و چون انسان خلمنی

 یهایبه وضع خودرس یدگیرس -5ر آن. یو نظا یعطوفت و مهربان ، قدرت ، تیعامل ، تیمانند خالق
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باشد مجلس مؤظف یس جمهور مییه نظر رهرب انقالب و ریکادارات: بطور یو رسدرگم یانقالب ینهادها

 ، ارتش ، ادارات  ،هاتهیمک ، گرفته تا سپاه پاسداران  یاز جهادسازندگ یانقالب یهاهیاست به دولت توص

ز و کن مر یه اکنیندولوایفه منایانجام وظ یز و فرماندهکطبق قانون و دستورات مر  یشهربان ی، ژاندارمر 

ت را دچار کممل ، ن ارگانها و نهادها با اعامل خودرسانهید اجازه داد تا ایباشد و نبا یمحل یا فرماندهی

در محدوده  ین آزادیتأم -6ر معرض خطر قرار دهند. اسالم را د ینند و آبرو کهرج و مرج و قانون جنگل 

مختارند و هر  یو قانون یده است و همه در محدوده انسانی: خداوند انسان را آزاد آفریو انسان یقانون

 یتوطئه ممنوع است و اما درمورد خودمختار  یند آزاد است ولک ین محدوده زندگیدر ا ، رانیدر ا یسک

ران نبوده و تا ابد هم یمورد قبول ملت ا ی، ن نوع خودمختار یم اید بگویاردستان مطرح شده بکه در ک

نند و اگر کیت دارند اشتباه میننداگر حسن نکین راه تالش میه در اکمورد قبول نخواهد بود و آنان

را  ین ستم ملیا اینم آینند ببکیرا عنوان م یه ستم ملکنان یت دارند حسابشان معلوم است وایسوءن

ن یکد جلوش گرفته شود ولیه باکرده ک یاسالم یم جمهور یدر حق آنها انجام داده؟ اگر رژ یمیچه رژ

ن بوده و در منطق و ین و مظلومیشه هم طرفدار مستضعفیار آمده و همک یتازه رو  یاسالم یجمهور 

،  ن پسیاز ا،  ینیست. و به فرمان امام خمیمطرح ن ، وفارس وعرب وعجم کرد و تر ک ، قاموس اسالم

 یرند و هدفیگیان الهام میاز خارج یاسیس ین وجود ندارد و ثابت شده گروههایر مرزنشین و غیمرزنش

شرت ندارد و یسه گندم بکی 4ه ، کردستانکشود بدور یست مگر میرد نکجز ظلم و ستم در حق ملت 

شند و دو کستان بردکدور  یه خطکنیاج دارد.مگر ایز احتیند و تازه به همه چیکروز را هم من یکفاف ک

نخواهد  یچوقت عملیمذبوحانه ه ین هدفهایند و اکشور اداره اش کدهند تا آن  یل شورو یتحو یدست

 ، رانیا یاسالم یران جدا شود و اما جمهور یاز ا یشته شوند تا قسمتکران یه متام ملت اکنیمگر ا ، بود

حجت االسالم قره «. ت خواهند شدجواب نخواهد گذشت و قهراً ظاملان مجازا یظلم و ستم آنها را ب

م یا به قدرت دولت مجلس و همت ملت بتوانکدوارم با اتیدر هر حال ام»در خامته اظهار داشت: یباغ

 یه در مجلس شوراینده مردم ارومیمنا« یحجت االسالم غالمرضا حسن«. »میاوریآباد و آزاد بوجود ب یرانیا

خود را  یلک یهاز برنامهیه نینده امام در ارومیتان و منااس یهاتهیمکل کو امام جمعه و فرمانده  یمل
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ار خربنگار ما قرار یب در اختین ترتیبد ، ت قرار دارد تا در مجلس دنبال شوندیشان در اولویادهیه بعقک

 .دارد

 

 یت انقالبیقاطع

 یسع ، مقدار ین ذره بیه در انتخاب اک یه برادران و خواهرانیلکاز »ابتدا گفت: « یحجت االسالم حسن»

 یبا دادن راای با قلم و دسته یه و برخیه با پخش اعالمک یااند و از عدهوشش مبذول فرمودهکو 

اده یران را در پیر برادران و خواهران ایشان و سایت ایر منوده و موقعکش ، غ و ارشادیها با تبلیبعض

د در یاد شهیس بنیتأس»ن است: یتب اسالم از خداوند بزرگ خواهانم. برنامه من چنکشدن قرآن و م

ن ید شامل تأمیاد شهید بنیبا ی، اسالم یانگزار جمهور یطبق فرمان امام امت و بن«. شهرستانها و حومه

س گردد و یش از همه امور تأسیپ ، ن باشدیل بازماندگان شهدا و مجروحیو تحص یو معنو  یماد یزندگ

ده اسالم کیه درخت خشکن بود ین و معلولیا و مجروحن شهدیه خون اکچرا  ، ن وضع اداره شودیبه بهرت

خ ید قلب تاریدهد.شهیات میآب ح ، نید یهاشهیبه ر ، ردستانکمنود و االن هم در  یار یو قرآن را آب

ما  یعنیم ینکین به بعد عوض میشت(را از اکه برادرم کآن ، میشکیم ، میشکید شعار )میاست و ما با

ال  یشند. )وقاتلو هم حتکنند برادرامنان را بکم تا فرصت نیشکنرا قبالً بخودما ین و شهدایدشمنان د

ران و اسالم یه رسنوشت ساز اک یجان غربیت استان آذربایامن  ویژەران  بیت این امنیون فتنه(. تأمکت

ند و عواملش در کیا و آبها مبا حمله میا از راه دریکعراق(آمر-هکیتر -یبا شورو  یاست. )بجهت هم مرز 

ا و دشمن قرآن و یکنها رسبازان آمریاند. پس هر اما را بسته یمرزها کی، خش یردستان و از راههاک

ارتش  ، م و طبق فرمان امامیشور ما هستند و بر ما واجب است آنها را نابود و قلع و قمع منائکملت و 

 ، دانشگاهها و مدارس ی، شهربان،  یژاندارمر ، ارتش ، ادارات  یساز کپا یج عمومیو بس یونیلیست میب

ارها و که در راس یکسانکن بالخصوص کعه ساز و نفاق افیار و شاکم کاز وجود عنارص ضد انقالب 

و  یچگونه رحمید هینبا ، ن موردیه در اکنند کیار منک یحساس هستند و انقالب یادارات و پستها
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در دروس دانشگاهها و مدارس و  یادیر بنییرد. تغکه ید قاطعانه تصفیاز خود نشان داد و باای عاطفه

 ی، طب،  یارتش ی، شاورز ک ی، صنعت ی، اقتصاد یهاد در قسمتیه اسالم بایم عالیرستانها و تعالیدب

  ، تیجد ، وششکار و کتشافات و کا ، اخرتاعات ی، جامعه شناس  ی، اضیو ر یمیو ش یکزیف ، داتیتول

ه که قرآن ین راقیت قوانکنده ما از بر یتا جامعه آ ، س گرددیره تدریو غ یست شناسیز ی، انسان شناس

ن یاراده آهن یکو صاحب  یدیجامعه توح یک ، امن ساز استیرساز و عقل ساز و اکانسان ساز و ف

جه اسالم و قرآن ین انتقال دهد و در نتیخود را بجهان مستضعف یتبکم ، باشد تا بتواند اسالم و قرآن

وجوهات  یند.جمع آور کومت کح ، ه خالق انسانهاستکالله ومت کند و حکومت کح یبجوامع برش 

 یر اسالمیغ یه از راههاک یسانک کمصادره اموال و امال  ، مال االمام ،  هو کز  ، ل خمسیه اسالم از قبیرشع

 یانگزار جمهور یب بنیه انشاءالله با اراده ملت و تصوکن یل استثامر فقرا و استعامر مستضعفیاز قب

 یهاق احداث سدهاو جادهیران از طریر و موات ایبا یردن اراضکآباد ، خواهد شد یاجبار  ی، اسالم

س ساختامنها و گذاشنت یتاس ، ریوکان بقلب کمورد ام یاهایق و روانه داشنت آب از سدها و دریعم

در روستاها. ناگفته مناند  نین شهرنشیان دادن مستضعفکح و اسیردن و تسطکشخم  یزه برایانکل میوسا

ند کت را اداره یون جمعیلیم 200تواند یه مکم یدار یاع و ارزندهیار وسیبس ینهایزم ، رانیما در اه ک

 -8شت است. کر یتار آن زکون هیلیم 8فقط  ، شت و صنعتکن قابل یتار زمکون هیلیم 165از  یعنی

را به هم  یقو رش  یجان غربیه دو استان آذرباکز یترب-هیاچه ارومیان دریار احداث راه مکع در یترس

 یسات رفاهیو تاس یراهساز  ی، ره شاهیردو در جزید هرچه زودتر مورد استفاده قرار گیند باکیوصل م

پرورش  یرد و در آنجا ماهکل ین تبدیریش یاچه را به آبهایارخانجات متعدد در اطراف درکد و یبوجود آ

ه بالغ بر صدها کند کیرد و نقل مک ید بهره بردار یاچه باین دریا یشامل غرب کز از معادن منیداد و ن

 -9رد. یقرار گ یبردار هد مورد بهریه باکه وجود دارد یاچه ارومیدر آب در یاتینوع مواد و عنارص ح

ه و حومه یدر مقدمات آن در روستاها مثالً در اروم یوشش و سعکو  یشاورز کتوجه مخصوص بامور 

عالوه  ، ن سدهایاحداث شود تا با احداث ا« ینازلو چا»نه رودخا یر رو یو با« دره باراندوز»در  یسدهائ

ن سدها منود و آب آنرا رصف یا یهااچهیدر آب در یاقدام به پرورش ماه ، از آب فراوان یمنداز بهره
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رد. و بخاطر باال بردن سطح ک یبردار ن سدها بهرهیبرق ا یرو یتوان از نمی زیمنودو ن یشاورز ک یایاح

از  ی، و دام یشاورز کها را در عرضه محصوالت د دست واسطهیبا ، انییروستا شاورزان وکدرآمد 

 ، ز مدارسیآن محصوالت داشت و ن یهامتیق یرو  یقینرتل دقکز یوتاه منود و نکآنها  یسودجوئ

شور احداث ک ید در سطح روستاهایبا ، ارخانجات مختلفکمرشوب و  ، آب ، برق ، حامم ، رستانهایدب

ن یر نشیفق یهاد در محلهیه باکنان یبه وضع غارنش یدگین شهر و رسییبه محالت پا یافکشود. توجه 

«. مین بربیرا از ب یم و فاصله طبقاتیت بدهیآب و رفاه آنها اهم ، ه هستند به آسفالت و برقک یمادام

 ظهور یمقدمه نهضت جهان ، ه نهضت امام امتکرد ک یدوار یان ابراز امیدر پا یحجت االسالم حسن

 .ردکن را قسط و عدالت پر خواهد یزم« ع»باشد و با حضور حرضت قائم« ع» یحرضت مهد

ن یه سومکقت افشار یحق یعل ینداشنت به آقا یه به علت دسرتسکم یشویادآور مین مطلب یان ایدر پا-

و  دهیرا شن یم نظرات و ینتوانست ، باشدیم یاسالم یمل یه در مجلس شوراینده مختلف مردم ارومیمنا

ل آموزش و پرورش رسارس کران ینار مدیت در سمکرش  ین مطلب برایه ایدر هنگام ته یم. و یس سازکمنع

 برد.می شور در تهران برسک

 (27/2/1359)اطالعات

 

 .فر استکان اسالم و یجنگ م، ردستانکدر مراسم مناز جمعه:در  ایخامنه االسالمحجت

ا مرگ ما خواهد بود و ملت رضا به یکدر مقابل آمر ینینشه هرگونه عقبک ایمشده یمرحلهامروز وارد 

 .نخواهد داد ینین عقبنشیا

ل شد و کیمراسم مناز جمعه در دانشگاه تهران تش یین جهت برپایز صفوف منظم مسلمین هفته نیا

 خود را با شور یاله یضهیامام جمعه تهران فر ایخامنه ید علیس االسالمحجتمنازگزاران با اقتداء به 

 .ردندکادا  یانقالب
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 یمطالب یسخرنان یک یانقالب ط یرت محمد جواد باهرن عضو شوراکد  االسالمحجتش از آغاز مراسم یپ

 یکیرد و گفت: مساله هجرت در اسالم کراد یا یعتیرش یرت علکد د یبه مناسبت سالگرد هجرت معلم شه

امن به خدا با هجرت یقرآن مساله ا ه درکحساس و رسنوشتساز است به هامنگونه  ین فرازهایاز بزرگرت

 .جهاد یاست برا ینهایه هجرت زمکف به دنبال هم و مخصوصاً کو جهاد همسنگ و هم

د هجرت امام یدانمی هیکد و به طوریاخراج و تبع یهجرت همراه استبا نوع یافزود: معموالً مساله یو 

ه البته کس رفتند یعراق و رسانجام به پار ردند سپس بهکد یه تبعکیشان را ابتدا به تر یه اکآغاز شد  یوقت

 .د و اخراج توام بودیتبع یبا نوع

ز به عنوان یانقالب و ن یدئولوژ یاز سخنان خود گفت: اسالم به عنوان ا یگر یرت باهرن در بخش دکد 

ه نقش کشود یوارد عرصه شد و امروز مشاهده م یانحراف یتباکخ در برابر طاغوت و میارگر بزرگ تاریکپ

 یدولوژ ین ایگوناگون درصددند ا یرده و با چهرههاکنقض  یاسالم را توطئهگران به خوب یدئولوژ یار اکپر 

 .ه رسچشمه خروشان انقالب بود مخدودش سازندکرا 

از نوجوانان خوانده شد. آنگاه یتوسط گروه یج ملیرسود سبزجامگان ستاد بس یپس از سخرنان

 .ردکمناز جمعه را آغاز  هایخطبهامام جمعه تهران  ایخامنه االسالمحجت

د ین قدرت خداداده بزرگ توانستیامام با اای از خطبه اول گفت: شام یامام جمعه تهران در بخش

م شام  خلل یخواستند به دژ عظیه مکد و متام دشمنان شام یجهان را به زانو درآور ین قدرتهایبزرگرت

ر یزنج ین الهیپوالد یچیباز هم با هامن قو نقش برآب شد.  یشان خنثینقشهها یوارد آورند همه

پادگانها  یه رسبازان عراقکد یم. شام فرمان دادید و ما با شام هستیچیما با رشق و غرب را برپ یوابستگ

ل جوانان مسلامن به نام یفاً واقع در قلب ارسائیردند. در منطقه حک کنند و آنها پادگانها را تر ک کرا تر 

 .م نشستیرس مو عقب نخواه یک ین رهرب یچن یکا با داشنت یکر مقابل آمرنند. ما دیکشام اجتامع م

قاطع شام  یر یت و موضعگکا به خاطر حر یکاست آمریبه مردم گفت: امروز در س ایخامنه االسالمحجت

در قبال  یغرب یند. اروپایگویارتر هم مک یکن موضوع را خود مشاوران نزدیست شده است. اکدچار ش
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خود را  یآبرو  یم خود را گرفتند ولیچون ژاپنتصم یر صفتانکربد اما نو ید به رس میردران در حال تیا

ه هرگونه ک ایمشده یرد. امروز ما وارد مرحلهاکنخواهد  ینیبردند. ملت ما به خاطر غذا و نان عقبنش

 .نخواهد داد ینین عقبنشیمرگ ما خواهد بود و ملت رضا به ا ینیعقبنش

ردستان پرداخت و ک یل جار یات قران به مسایاز آ یکیدر خطبه دوم با اشاره به  ایخامنه االسالمحجت

 :ردکن رشح بحث یدر چهار مورد به ا

 ییایکو آمر یستیسکفر مار کفر است دو کان اسالم و یردستان جنگ مکه در کد بداند یاول ملت اسالم با

ند تا کد یم را تشدین رژیا یدرون یخواهد تضادهایبه گامن خود م یستیسکفر مار کجنگند. یبا اسالم م

خ یه به نام خلق سخن گفتند و آن شک یسانکت بازگردد. آن کن مملیا به ایکم نابود شود تا آمرین رژیا

ه کنیملت ما روشن است دوم ا یتشان برایه ماهکد بداند یسوت خلق سخن گفت باکه در ک یگمنام

ن بود یا یجه شهادت برادران پاسدار و نظامیا نتدان اسالم هستند و امیردستان در شام ر شهکدان یشه

 یاز شهدا یکیت یردستان قطع شد. امام جمعه تهران در ادامه وصکز کن مرایه دست دشمن از مهمرتک

ا یکنند تا آمرکه نیم گریه براکم یخواهیه ضمن آن گفته شده بود از بستگان خود مکرد کر را قرائت یاخ

 .خوشحال نشود

ار سپاه یه در اختکرا سنندج یدان به هدر نرفته است زیه خون شهکنیگفت: سوم ا ایهخامن االسالمحجت

 .و ارتش  قرار گرفت

تاب  خودآموز کد و در داخل سنگر یدیپوش یردکه لباس ک یو افراد ، گانهیرشم بر شام مزدوران ب یا

ه ک یاق است در حالد اختنییگوید. آنوقت مینیکد. شام در سطح شهر فحشنامه پخش میریاد بگی یردک

 .دیشتیکخود شام مردم را به جرم خواندن مناز م

ردستان برسد. کد به یبا یاسالم یه دولت جمهور کنیرد: چهارم اکدر خامته اضافه  ایخامنه االسالمحجت

نند. دشمن جوانان منطقه را بزور کردستان با عطوفت و محبت رفتار کد با مردم یبرادران پاسدار ما با

 .رفتار شود یداغدار با مهربان ین خانوادههاید با ایداتد بایشنت مکرد و در سنگر آنها را به کیمسلح م
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خوانده شد.  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سو  یهایانیبه گزاترش خربنگار ما قبل از آغاز مراسم ب

ز یدس بازرگان نانقالب از جمله مهن یشورا یاز اعضا ین هفته مناز جمعه جمعین در مراسم ایهمچن

تاب کمفرس  یـ مطهر  یشد عبارت بود از: مطهر یمنازگزاران داده م یه از سو ک یحضور داشتند و شعار 

 .د انقالب مایشه یعتیرش یعتیما ـ رش

ر ین حوادث اخیادت مجروحیع یاز مردم برا یادیان مراسم عده زین گزارش پس از پایبر اساس هم

ردستان را تا النه ک یتن از شهدا 13جنازه  یگر یر دیثکند و جمع ر شدیامرستان رسازیب یردستان بسو ک

 ابند.یردند تا از آنجا به بهشت زهرا انتقال کع ییا تشیکآمر یجاسوس

 (27/2/1359هانکی)

 

 .ابدید ادامه یت بایبا قاطع ، ردستانک یساز کپا

ردستان اظهار داشت: کل در مورد مسائ یی، در گفتگو ، قدریه عالیفق یمنتظر  ینعلیحس اللهآیتحرضت 

 یاما به تجربه براایم ردهکردستان تالش کت به یات حسن نیره و رفنت هکق مذایه بارها از طرکنیبا ا»

ه آنها در اثر اتالف کنیت به منطقه جز ایات حسن نیره و اعزام هکگر مذایه دکما ثابت شده است 

 یگر یسود د ، ندیفزایرد ما بکدران مسلامن نند و به حمالت خود به براکم کمواضع خود را مستح ، وقت

 یروهایمنانده است: و ن یره باقکمذا یبرا ییجا ، چ وجهیگر به هیه دکن است یندارد. لذا نظر من ا

ار کت به ید همچنان با قاطعیبا ، اندشده ید و زخمیشه یار ینون بسکه تاک یپاسدار و ارتش و ژاندامر 

 «.ادامه دهند ، تمنطقه اس یساز که عبارت از پاکخود 

 (28/2/1359هانکی)
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 .دیان دهیپا ، در سنندج یشکصدر: به برادر  یرمانشاه از بنکجامعه اهل تسنن  یشوایاستمداد پ

 .نندکشته شدگان را دفن کد تا اجساد یبه مردم مستضعف فرصت ده

 ، رمانشاهکاهل تسنن  جامعه یشوایپ ، «یعیمال محمد رب» ین تلگرام از سو یپارس: ا یخربگزار  -رمانشاهک

  :به تهران مخابره شد ، رانیا یس جمهور یصدر رئ ید ابوالحسن بنیرت سکبعنوان د 

محرتماً ! مردم  ، ل قواکران و فرمانده یا یاسالم یاست جمهور یصدر ر یبن یجناب آقا-یبسمه تعال

چون برگ خزان بر  ییهوا ین و خمپاره و مببهایسنگ یر رگبار مسلسل و آتش توپهایز ، مسلامن سنندج

رب و درود کالله ا یروز با صدایردند و دکانقالب  ، روزیه پرکهستند  ینها هامن مردمانیزند. ایرمی نیزم

دند. اگر یبر دوش گرفتند تا به مسجد جامع سنندج رسان یدان آزادیرا از م یجنابعال، صدر یبر بن

اجسادشان  ، ه بصورت پشتهکدارند  یچه گناهزن و بچه مردم  ، با دولت مخالفت دارند یاسیس یگروهها

دهند.تعفن اجساد یدسته دسته جان م یبشان نشده از گرسنگیه آتش نصکهم انباشته است و آنان  یرو 

ساخته و « تل زعرت»از ای سنندج را منونه ، پدر و مادر یو ضجه مادران جگر سوخته و طفالن گرسنه ب

 ینود سنندج یصد ی، اسیس یهال شده است. گروهینندج تحمگناه و مستضعف سیبه مردم ب ، ن جنگیا

بنام  ، نجانبیهم باشند. ا کاگر مرش  ، ندارد یار که اسالم در جنگ به ضعفا و عجزه یکدر حال ، ستندین

ق یز از طرینون نکخدمتگزار انقالب بوده و هم ا ، ه در متام مواردکو متعهد  یفرد مسلامن روحان یک

رمانشاه و سنندج کر از مسلامنان یثک یوحدت و اسالم هستم و از طرف جمع یسو خلق ب یداع ، ویراد

بسود  ، شته شودکه کرا از هر طرف یز ، ان داده شودیپا یشکد اوالً به برادر ییدستور فرما ، استدعا دارم

شته که اجساد کاً به مردم مستضعف فرصت داده شود یست. ثانیت نکدشمنان است و بصالح ممل

رت کگناه برسد. رابعاً د یمبردم ب ، آذوقه در حد سد جوع ، طرفینند. ثالثاً توسط مردمان بکا دفن شدگان ر 

ه کنیاند. بفرض ات داشتهکهستند و در انقالب رش  یرانینها این برسد. آخر این و مصدومیو دوا مبجرم

خصوصاً  ، اندبودهشه در امان یهم ، دفاع یان و مردمان بکود کو عجزه و  یزخم ، مسلامن هم نباشند

 در اسالم. 
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 م.یهست یمنتظر صدور امر جنابعال

  رمانشاهکاز مسلامنان سنندج و  یر یثکاز طرف جمع 

 (8/2/1359)اطالعات

 

 :هیامام جمعه اروم یحسن االسالمحجتهان با کی یمصاحبه اختصاص

 .ستندیرات صلح معتقد نکردستان گروهها به مذاکدر 

د خرج یه باکن است یردنشکارد تومان بودجه مناطق یلیم 5ه کردند کم ش اعال یصدر چند روز پیبن یآقا

 .ن بودجه جذب نشده استیهنوز ا یر یل درگیبه دل یباشد ول یو عمران یاقتصاد یبرنامهها

خ یه شک یو اگر نشد جنگ با اسلحه به طور  یر کو ف یشه آماده جنگ هستم اول جنگ منطقیهم

 .رده استکن ییزه تعیون تومان جایلیترور من سه م یبرا یرهرب رستگار  یعثامن نقشبند

ل یرامون مسایشور پکمنطقه غرب  یو مذهب یمل یتهایهان با شخصکی یاختصاص یسلسله گفتگوها

هان کین شامره مصاحبه یفوق در ا یگذشته در روزنامه درج شد در ادامه گفتگوها یمنطقه روزها یجار 

 .گذردیز نظر خوانندگان مه ایامام جمعه اروم یحسن االسالمحجتبا 

د و از چه یومت شاه به مبارزه پرداختکه حیبر عل یاز چه زمان ید جنابعالییخواستم بفرمایس: در آغاز م

 د؟ینکمی ت مسلحانهیفعال یزمان

چ ینون هکهستم از آن زمان تا یسالگ 52ه در کمسلح به اسلحه گرم هستم و االن  یسالگ 18ج: من از 

 .به مبارزه پرداختهام یومت پهلو که حیشه مردم را بر علیودهام و هموقت بدون اسلحه نب

  . . . نند ویکم یست بودن معرفیمونکنتان شام را به ضد یمخالف یحسن االسالمحجت یس: آقا

 .ندیگویج: خوب راست م
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ستها یونمکسم( و یالیه اگر قرار باشد از دو جبهه فئودالها )عوامل امپرکشود ین سوال مطرح میس: االن ا

  د؟یدهیح میدام جبهه را ترجکد نربد با یجبهه بجنگ یکدر مقابل 

ستم یو من تنها ن یشورو  یا و چه وابستههایکآمر ید چه وابستههایم جنگیج: ما در هر دو جبهه خواه

طان یاالن خطر بزررگ به فرموده امام ش یهستند ول یشور حارض به جانباز کونها نفر در رسارس یلیم

 .ا استکیبزرگ آمر

 ا است؟یکما آمر یه دشمن اصلکد یس: پس شام معتقد

ز دشمنان ما ینند نیکه توطئه مک یستهایمونک ، ستیمونکن یا است و همچنیکآمر یج: بله دشمن اصل

 .هستند

 د؟یشویف ظاهر مکنیالشکشه با سالح بخصوص با یس: چرا شام در مجامع هم

م من و یردکآغاز  یم را به طور علنیبا رژ یر یه درگک 57ور یم بعد از شهرید بگویج: در مورد سالح با

بهمن با  22و  21بهمنامه و  18آذرماه و دوم بهمنامه و در شب 23م. در یشه با اسلحه بودین همیریسا

م و اما یشتکردند ما هم دو برابر از آنها را کم و هر وقت آنها به ما حمله یارتش روبرو شد کتوپ و تان

 یار کباشد و همین اسلحه میات ایل خصوصیم تنها به دلیشویف ظاهر مکنیالشکه ه چرا با اسلحکنیا

 یهایکرات و چرکه حزب دمیرد و چون از ناحیگیم یادیز ین فشنگهایند و همچنیکرا م 3اسلحه  ژـ

 یشه آماده جنگ هستم اول جنگ منطقین خلق در معرض ترور هستم لذا همیخلق و مجاهد ییفدا

ترور من سه  یبرا یرهرب رستگار  یخ عثامن نقشبندیه شک یگ با اسلحه به طور و اگر نشد جن یر کو ف

 .رده استکن ییزه تعیون تومان جایلیم

 ا نه؟ید یا شام در قارنا و قاالتان بودیس: آ
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بود من در بند  یر یه در آنجا درگک یزمان یگفتم بودم ولینداشتم و م یچ ترسیج: نه نبودم اگر بودم ه

نند افرتا یکه گروهها مرا متهم مکنین قرارگرفته بود مشغول جنگ بودم و ایمله مهاجمه مورد حکو ترور 

  .شناسمیقارنا و قاالتان را من یذب محض بوده و من حتکن مساله یند و ایگویو دروغ م

 ا نه؟یردند مقرص هستند که به قارنا و قاالتان حمله ک یسانکا یس: آ

را  یرسانند و عدهاین را در آنجا به شهادت مینفر از مجاهد 18ه کن است یج: در مورد قارنا مساله ا

ن و پاسداران در یشهدا به محل حادثه رفتند و هفت نفر قاتل مجاهد ینند. خانوادههایکز مجروح مین

 .شوندیشته مک یر یدرگ یک

 شتارکارها دست به کنند خودشان در کرا متهم  یاسالم یه جمهور کن یا یمسلح برا یبعداً گروهها

 .ردهامکن یقیراً اتفاق افتاده است من هنوز تحقیزنند در مورد قاالتان چون اخیم

 یگر مقامات اختالفاتیدانشگاه و د یه شام با استاندار و فرماندهان ارتش و انجمن اسالمکع است یس: شا

 ست؟ین مورد چید نظرتان در ایدار

 .قه باشدین است اختالف سلکست ممین نیدر ب یج: نه اختالف

س دانشگاه ییرده و از رکه صادر یه آنها اعالمیبار بر علیکه کنیدانشگاه چطور مثل ا یس: با انجمن اسالم

 د؟یآنها شده بود یخواستار معرف

ان یاز دانشجو یافنت تحصن عدهایان یروز به دانشگاه رفته و خواستار پا یکه مردم کن است یج: مساله ا

را به  یاتهامات یش  آمد  و انجمن اسالمیپ یر یدرگ یردم ولک ه من در آنجا موعظهکنیرغم ایشدند. عل

 .رده بودندکه من صادر یبر عل یهایمن زدند و اطالع

 یردهاند و از شام حرف شنو کمردم به شام اعتامد  یاه پهلو یل مبارزات شام در دوران سیس: به دل

 ا نه؟ید ینیکستفاده ممنطقه ا یفئودالها یوبکن مساله در جهت رس یخواستم بپرسم ایدارند. م
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ه کهستند  یردستان فئودالهاکست به منطقه یفئودال ن یواقع یبه معنا یجانغربیج: در مناطق آذربا

مسلح مانع از  یه متاسفانه اقدامات گروههاکشان را گرفتند ینهایرده و زمکاگر اگر مستضعف را غارت 

ردها رانده از کن یه اکن است یلش هم ایدلم و یشان برگردانینهایردها را به زمکن یه ما اکآن هستند 

 ، دیاین فرصت آرامش در منطقه به وجود بیم در اولینیکم یو ما سع اندشدهخود به ما پناهنده  ینهایزم

ه به قول شام فئودال کز وجود دارند یر نیاز رسان عشا یم. بعضیخود برگردان یاصل ینهایآنها را به زم

خواستند به آنها اسلحه بدهند یم یاز مقامات دولت یه بعضک یر موردد یهستند من با آنها مخالفم حت

 .ردمکمن مخالفت 

  داده شده است؟ یس: پس اسلحها

ن مساله مخالف بودند و من هم مخالف بودم البته برادران یست. امام هم با ایم روشن نیج: فعالً برا

 .جنگندین گروها میبا ما در سنگرها با ا ردکاز برادران  یر یثک ینند عدهایکم یار کهم یرد با ژاندارمر ک

 ا آنها فئودال هستند؟یس: آ

  ریج: خ

 د؟یدار یار کاده موقت( هم یها )قیس: شام با بارزان

 .هم در مورد آن ندارم یادیاده موقت ندارم و اطالعات زیبا ق ییر من آشنایج: نخ

ه کرد کون دعوت یزینها را به تلوه قطبزاده آ ک ینقشبند یعدها ی( به رهرب یس: در مورد گروه )رزگار 

در منطقه است نظرتان  یاسالم ین گروه ضد جمهور یرتیداشت االن افراط یرا در پ یگر یل دیمسلامً مسا

 ست؟ین مورد چیدر ا

ت ین واقعید به ایره بایافتند و غیون راه یزینها به تلویه چگونه اکنینها ضد اسالم هستند و ایج: بله ا

 .ندارند یشان چون تازه وارد هستند اطالع چندانیطبزاده و امثال اق یه آقاکتوجه داشت 
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  ردهاند؟کچمران هم تازه وارد است اشتباه  یس: پس چون آقا

بوده است  یه آنطور مسالهاکندارم  یردهاند فقط گفتم اطالعکشان اشتباه یردم اکر من عرض نیج: نخ

 .ا نهی

  د؟یرات صلح اعتقاد دارکا به مذایس: آ

ندارد هر وقت  قدرتشان را از دست  یشان معنیستند و صلح برایرات صلح معتقد نکها به مذاج: آن

نند تا بعد یکرا مطرح م ویژەات یرات صلح و هکمذا یهستند فور  یه در حال نابودکنند یبیدهند و میم

 .پردازندیرده و به جنگ مکرو جمع یدوباره ن یاز مدت

  ربند؟ین منیعنارص توطئهگر را از ب نه رشدیزم یادیقات بنیس: چرا با تحق

د یه باکن است یردنشکار تومان بودجه مناطق یلیم 5ه کرد کش اعالم یصدر چند روز پیرت بنکد  یج: آقا

ن ین بودجه هنوز جذب نشده است و همیا یر یل درگیبه دل یباشد ول یعمران یاقتصاد یخرج برنامهها

در منطقه است  یمدرسه و حاممساز  یمشغول جادهساز ه ک یه جهادسازندگکد ییطور شام مالحظه فرما

از افراد جهاد  ین االن عدهایهم یشوند و حتیاعدام م یشود و حتین گروهها گروگان گرفته میتوسط ا

 .در اسارت هستند یسازندگ

در  یینند گروههایکش میرده و شام را ستاکه مردم به شام اعتامد یه در ارومکنیضمن ا یحسن یس: آقا

  ست؟ین مورد چینند نظرتان در ایکت میه شام فعالیگر بر علید یشهرها یو حت هیاروم

ها و یو جنبش ییفدا یهایکنند از جمله چریکت میه من فعالیچپگرا و راستگرا بر عل یج: اصوالً گروهها

 ن گروهها در امان نگه داشتیه را از دست ایه ارومک یسکشان تنها یه به رغم اکوابسته  یگر گروههاید

ه و مناطق یه خود عامل استقرار آرامش در ارومیه قهرمانان ارومکه البته خودم معتقد هستم کمن بودم 

 اطرافآن بودند.

 (10/2/1359هانکی)
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 :نده قم در مجلس شورایمنا یزدی االسالمحجت

  .ستیردستان نکتنها راه حل  یه بر قدرت نظامکیت

با خربنگار  یینده مردم قم در مجلس شورا در گفتگویمنا یزدیمحمد  االسالمحجتهان: کیقم ـ خربنگار 

ا یکآمر یردستان و گروگانها و مداخله نظامکل کن دولت و مجلس مشیب یل هامهنگیرامون مسایهان پکی

صدر یرت بنکشنهاد د یدر مورد پ یزدی االسالمحجتان داشت یب ید و مرصف در بازار مطالبیو وضع تول

قانون  یفه دولت اجرایر و وظیت مجلس تدبیولت و مجلس گفت: مسوولن دیب یدرباره لزوم هامهنگ

 یاسیس یه خط مشکن است یردند اکسجمهور بدان اشاره ییر یه آقاک ین منظور از هامهنگیاست بنابرا

 ین و هم در مرحله اجراید هم در مرحله تدویبه رشق و غرب ندارد با یلیچ متایه هکه انقالب یلک

ند و دولت هم منتقل عمل کر که مجلس مستقل فکن است یا یاستاد از هامهنگ قانون بهآن توجه شود

 .ندک

ردستان خامته داد گفت: مساله کل کد به مشیبا یه از چه راهکن سوال یدر پاسخ به ا یزدی االسالمحجت

 ل روبرو بودهاندکن مشیه در گذشته و حال با اک یگر ید یات دولتیکدارد و تحر یخیشه تاریردستان رک

رد اول روشن ینار هم انجام بگکد در یه باکردستان دو راه حل دارد کل کن مشیز مطرح است بنابراین

د به آنها یبا یعنیه با آنها وعده دادهاند کاست  ییرد و زبانهاکن و رهربان یردن و توجه دادن مسوولک

 یز که دولت مر کاست  یتیست و مساله دوم قاطعیچ یشود برایه به آنها داده مک ییه وعدههاکفهامند 

و  یه اقدامات عمرانکسال گذشته نشان داده یکران داشته باشد تجربه یا یت ارضید نسبت به متامیبا

 .ستیهم تنها راه حل ن یه بر قدرت نظامکیه تکست چنان یتنها راه حل مساله ن یمال یازهاین نیتام

خود گفت: رهرب  یده فردیو عق یلم ینده مردم قم در مورد حل مساله گروگانها در مجلس شورایمنا

نده احاله فرمودند مساله یآ یاسالم ین راه را نشان دادهاند و آن را به مجلس شورایرتیانقالب اصول

 یاکرا گروگانها هم به عنوان رش یشود زیمه و مجازات او مکقاً مربوط به مساله شاه و محایگروگانها دق

ن ین من نظر خود را در مورد ایفرت خواهد بود بنابرایشان هم ضعیمرت است و مجازاتهاکجرم جرمشان 
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ه جرمشان کمه شود تا گروگانها کد محایه شاه باکران معتقدند یه مردم اکم یگویح میرص یلیمساله خ

ند قطعاً گروگانها کدر حفاظت شاه ب یشرت یب یا پافشار یکاگر آمر یرند ولیمرت است مورد بخشش قرار گک

د شناخته و مجازات شود یت واقع شده و مجرم باکن مملیدر ا یه جرمکنیا مه خواهند شد. خالصهکمحا

ن خواهد شد و در مرحله یمع یناملللیب یست البته درجه مجازات در دادگاه رسمیار نکن قابل انیو ا

 .م خواهند گرفتیندگانشان تصمیران و منایاجرا ملت ا

ا و یکن دولت آمریم و ایندار یمقابله و دشمن چیا هیکافزود: ما با ملت و مردم آمر یزدی االسالمحجت

 یرمنطقیغ یارهاکش است به یه در پک یخودش و انتخابات یارتر است به خاطر منافع شخصکشخص 

توانند یم یم شاه به راحتیارتر با تسلکا و یکزند دولت آمریران دست میدر ا یاز جمله مداخله نظام

 .نندکغائله را ختم 

ت گفت:من به عنوان کممل ین مصاحبه درباره اوضاع عمومیان ایدر پا یمل یورانده مردم قم در شیمنا

از یا پخش مواد مورد نیم و یا در تقسینند و یکاخالل م یدیتول یه در دستگاههاک یسانکبه  یرخواهیخ

 ینونکط یه با توجه به رشاکنم یکه مینند توصیکم یادهرو یا در مرصف زینند و یکم ییمردم سودجو

د و هم پخش یهم تول یعنیالت هرچه زودتر رفع شود و کن مشینند اک ید سعیما با یخارج و یداخل

 یکارخانه و کر یمد یکارگر و ک یکند کدا یبودن را پ یاسالم یعنیو هم مرصف درست رنگ انقالب 

 یه زندگکخواهند ینند و جدا از همه مکعمل  ینند و اسالمکر بکف یاسالم ید مفهوم واقعیبازرگان با

م یردهاکد ما اگر باور یآیجور در من یبا مسلامنان انقالب یتجمالت یرا زندگینار بگذارند زکرا  یتجمل

 م.یز نشان بدهین یفرد یهاید در منت زندگیشده است با یانقالب

 (27/2/1359هانکی)
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جام گر انیماه د یکردستان تا کرد:در صورت آرامش منطقه انتخابات کاعالم  ینک یمهدو  اللهآیت

 .شودیم

 ینک یمهدو  اللهآیت ، ل شدکیه در محل مجلس خربگان تشکانقالب  یشب شورایان جلسه دیدر پا

ندگان مجلس شورا یاز منا ، انقالب یشورا یاز طرف اعضا»شور به خربنگاران گفت: کرسپرست وزارت 

ابند تا یحضور  ، شودیل مکیه روز چهارم خرداد در تهران تشکای دعوت بعمل آمد تا در جلسه معارفه

ن یأت هفت نفره آخرین مهلت هیآخر»افزود:  یو «. ز بحث و گفتگو شودین یتکدر مورد مسائل ممل

نند و مجلس شورا هم روز هفتم کم یبهشت است تا نظرشان را درباره انتخابات دور اول تسلیروز ارد

اند ها دادهشهرستان یورد بعضنظرشان را در م ، ات هفت نفرهیخرداد ماه افتتاح خواهد شد.البته ه

 ، شورکرسپرست وزارت »رود. می شیپ یندکبه  کیار اند ک ، دیآیبه عمل م یادیچون دقت ز یول

امالًآرام نشود تا مردم که ک یتا وقت ، ردستانک»ق افتاده است گفت: یه به تعوک یدرباره انتخابات مناطق

گر یامه دیکنم تا کیر مکانجام نخواهد شد و ف یانتخابات ، نندکندگان خود را انتخاب یمنا یبتوانند با آزاد

أت یه» مناطق گفت: یدرباره ابطال انتخابات بعض یم و ین منطقه انتخابات را انجام دهیم در ایبتوان

بنامه یطبق تصو ، شورکرده است و وزارت کرا باطل اعالم « رودرس»و « ساوه»انتخابات  ، هفت نفره

ن دو یلامن باشد و در ایاست ولو برخالف م ، أت هفت نفرهیرفنت نظر هیبه پذر یانقالب ناگز یشورا

نبوده و تخلفات  یه تقلبکاند ردهکح یان هم ترصیح بوده و آقایشور صحکانتخابات از نظر وزارت  ، جا

 ، ن مناطقیبالفاصله در ا»ن مناطق گفت: یدرباره انجام انتخابات در ا یو «. بوده است یان نامهیآئ

رمانشاه کشود.انتخابات دور دوم می ن هفته انجام یآخر ا ، نتخابات انجام خواهد شد و انتخابات ساوها

 یرت بهشتکد  اللهآیت«. نده نهم خرداد انجام خواهد شدیه جمعه آکم یردکه متوقف شده بود اعالم کهم 

ه بر اساس کد یب رسیتصوانقالب به  یدر شوراای حهیال»ن جلسه به خربنگاران گفت: یان ایز در پاین

مواد مخدر با آنان  یع و حمل و اخفایار متهامن به ساخنت و توزکبه تر عرت و قاطعید هر چه رسیبا ، آن

درباره  یرت بهشتکد  اللهآیت«. ها خالص شوندتین عفریرفتار شود تا نسل جوان ما و مردم ما از چنگال ا

 ، انقالب یه ملت ما و شوراکرراً گفته ام کم یلکبطور »: گفت کبازار مشرت  یاز سو  یم اقتصادیاعالم تحر
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ن یرده است واک ینیش بینگونه تنگناها را پیآماده بوده و ا ین تنگناهائیبرخورد با چن یش برایاز پ

ن تنگناها یدچار ا ، ندکها خالص ه خواسته است خود را از چنگال غولک یست و هر ملتیمخصوص ما ن

ن یت خالق بر اکو حر  یختگیدند و باخودبرانگین تنگناها رابجان خریه اک یائهمنتها ملت ، شده است

ا به کش همراه با اعتامد به نفس و اتین تنگناها را به گشایا ، ار خالق خودکتنگناها غالب آمدند و با 

ه زود رنج بودند و خواستند ک یهائبه دستشان آمد و ملت ینهائ یروز یپ ، ردندکشنت بدل یخو

گر به ارتجاع یبارد ، ها دچار شوندیها و سختیه به دشوارکآن یب ، ش برودیپ ینهائ یروز یهاشان تا پانقالب

د دچار شوند. یل جدکگانه ولو در شیر مستقل و وابسته و مزدور بیغ یبازگشت به نظام یعنی یواقع

 یباشد نه درس عربت یروز یمنونه پ ، ار ما از گروه اول باشدکو فدا یار و انقالبیه ملت هشکم یدواریام

 «.گرانید یبرا

 (30/2/1359)اطالعات

 

 شگاه امامیز به پیعبدالعز ینامه مولو 

به حضور ای اهل تسنن بلوچستان در نامه ینده مجلس خربگان و رهرب مذهبیمنا« زیعبدالعز یمولو »

ان یستار پاخوا ، ارسال شده یس جمهور ییر یه رونوشت آن براک ینیران امام خمیا یرهرب انقالب اسالم

ر است: یشگاه امام امت به رشح زیز به پیعبدالعز یردستان شده است. منت نامه مولو کافنت جنگ در ی

قاً یقلب شام را عم، افتدیران اتفاق میه در اک یشکه هر آتش فتنه و نفاق و برادر کنان دارم یمن اطم»

ن جنگ را ضد انقالب ین است اکه مماگر چ ، ان داردیجر یشکردستان برادر کنون در کند. هم ایکمتأثر م

 کمسلامنان دماءمحرقه و هت یشکه برادر کجه آن ینت یرده باشند ولکل یو دشمنان اسالم به ما تحم

ه در محارصه کمخصوصاً در زمان حارض  ، باشدیت منکبه نفع اسالم و ممل ، ن استیاعراض مسلم

گانگان مبارزه یه بیر متحد بوده و متفقاً علگیدیکد همه با یم بایهست یستها و دشمنان خارجیالیامپر

دفاع از  یسنگر برا یکد در یره بایا بلوچ و غیرد کا یو چه فارس  یعه و چه سنین چه شیم. مسلمیمنائ
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ن است که ممکله ید به هر وسیم تا دستور فرمائینامینند. من از آن حرضت درخواست مکار یکاسالم پ

نان یابد.من اطمیان یپا ، ران بدفرجام خواهد بودیاندهیآ یه براک یشکن برادر یدا شود تا ایپ یراه حل

ن فرصت استفاده ید از ایتفاهم با دولت انقالب را دارند. با یردستان آمادگکه هنوز مردم مسلامن کدارم 

ن گزارشات درست یرند. اگر ایگیب قرار میمورد هجوم وآس ، انکود که زنان و کرسد ی میشود. گزارشات

ل شام و مطابق با خواست شارع اسالم نبوده و نخواهد بود. یطبق م ، گذردیردستان مکآنچه در   ،باشد

ل حل شود و راه کن مشیعرت ایند تا هر چه رسیاتخاذ فرما یبیم ترتینامیقدر تقاضا میمن از آن رهرب عال

تنه آتش افروزان را اسالم و دفع ف ینان بسته گردد.اعتال کو سوءاستفاده نفاق اف یشکو برادر  یز یخونر

 «.بزرگ خواهانم یاز خدا

 (30/2/1359)اطالعات

 

 .شته شدندکنفر  21

ات یه عملکاعالم منود  ییگفتگو یط ، رمانشاهکسپاه پاسداران  یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجت

 .ادامه دارد« اورامانات»ردستان و ک یدر منطقه یساز کپا

در  ی، ساز کن پایان ایز بوده و در جریآمتیه موفقنون انجام گرفتکآنچه تا»افزود:  یو 

به  یاسیر مسوول سیمسلح غ ینفر از رهربان و عنارص مؤثر گروهها 21تعداد « اورامانات»یمنطقه

 .«شدندشتهکرد مسلامن کشمرگان یدست پاسداران و پ

و  یطالبانجالل  یفرماندهان گروهها ، شته شدگانکان یه در مکرد کاضافه  یپرتو  االسالمحجت»

 «.خوردین مسلح به چشم میمهاجم یاتیعمل یگروهها

 یت پادگانهایتقو یاز پاسداران و ارتش برا ییروهاین» سقز و بانه گفت:  ین در مورد شهرهایهمچن یو 

 «.ده استینون به دست ما نرسکتا  ی، اعزام یروهاین یر یاز درگ یو گزارش اندشدهن دو شهر اعزام یا
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ر نظر یدر سطح شهر سنندج ز»رد و افزود: کف یاوضاع سنندج را آرام توص یو پرت االسالمحجت

 «.ت دارندیه فعالکل شده است کیتش یحتاج عمومیع مایتوز یبرا یمختلف یهاپکیا ی، جهادسازندگ

ز ید و نیر و خورشیت شیو سپاه پاسداران و جمع یامداد امام و جهادسازندگ هتیمک ین از سو یهمچن

و  کیپزش یهاپکیبه سنندج فرستاده شده و ا یجنس یهاکمک یادیر زیمقاد ، شورک یمردم استانها

ه از کاب یمک یداروها یادیر زیز مقادین یساز کات پای. در عملاندشدهامرستانها مستقر یدر ب یدرمان

 .به دست پاسداران افتاد ، ر مسوول بجا مانده بودیغ یاسیس یگروهها

 یروستاها ، «نگانیبا» یرد مسلامن شاخهکشمرگان یپ»الم داشت: ن اعیهمچن یپرتو  االسالمحجت

« الش پاموالنک» ، «الش سوملک» ، «شولهیالش هک» ، «الش هوشک» ، «رانیو» ، «یگشتمله»  ، «ایوندعلیب»

د یساعت به طول انجام 4به مدت  ، اتیردند و عملک یساز کپا« دورواد»مرز  یلومرت کی 10را تا « کمته»و

 « وارد آمد. یادیب و تلفات زیآس ، رص ضد انقالبو به عنا

 (3/3/1359)اطالعات

 

 .وان آرام استیبانه و مر ، سنندج

بعد از ظهر  ، شورکغرب  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجت»

  :رد و گفتکف یتوصبانه را آرام  یوضع منطقه ، رمانشاهکپارس در  یگفتگو با خربگزار  یکروز در یپر

ن یو نخست اندشدهدر نقاط حساس شهر مستقر  ی، و پاسداران انقالب اسالم یارتش یروهاین»

 .«ن شهر شدندیحامل خواربار وارد ا یهاونیامک

  .«نندکیخود به ارتش مراجعه م یل سالحهایتحو یان مسلح برایگروه گروه از روستائ»افزود:  یو 
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 یسه نفر از اهال ی، نیرات در حال عقب نشکحزب دم یاعضا ، شبیپر» افزود: یپرتو  االسالمحجت

اب را با کت یاز روستاها یکیاب را به گروگان گرفتند و کت یلومرت کیواقع در پنج « پهلوان»ده کده

  .«ر آتش گرفتندیخمپاره ز

در حال »اه گفت: رمانشکپارس در  یبه خربنگار خربگزار  ، در مورد تعداد تلفات بانه یپرتو  االسالمحجت

رث شهداء از پاسداران که اکدر شهر بانه است  یارتش و پاسداران انقالب اسالم یجسد از شهدا 31 ، حارض

مختلف  یدفن به زادگاهشان در شهرها یبرا یه بزودکداده شده  یبیران هستند و ترتیانقالب اسالم ا

 ، شورکغرب  یپاسداران انقالب اسالم سپاه یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجت«. فرستاده شوند

 :در مورد اوضاع سنندج گفت

ار کشود و یاحساس من یمبودکو دارو و درمان  ییاست و از نظر مواد غذا یامل عادکوضع به طور »

در  یجمهور  یامیر سیافته و تصویان یز سنندج پاکمر  ی، اسالم یجمهور  یامیسات صدا و سیمرمت تاس

 .«شودیمنطقه رله م

ت ین منطقه از موقعیا»پارس گفت:  یبه خربنگار خربگزار  ی، پرتو  االسالمحجت ، وانیر مورد شهر مرد

 .«در برابر ارتش و پاسداران مشاهده نشده است یبرخوردار است و عمالً مقاومت یخاص

 الماالسحجت ، دیسنندج پس از عبور ستون ارتش پرس –اران یامکپارس در مورد راه  یخربنگار خربگزار 

ر از ین مسیلذا ا ، رده استکرو در محل مستقر نین ، چون ارتش پس از گذشنت ازمنطقه»گفت:  یپرتو 

 «.شودیآغاز م یآن مجدداً به زود یساز کات پایست و عملیامل برخوردار نکت یامن

 (4/3/1359)اطالعات
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 مهاجم یشته شدن رسان گروههاک

 ییشور روز در گفتوگوکغرب  یاسالم یداران انقال سپاه پاس یمسئول روابط عموم یپرتو  االسالمحجت

نون انجام گرفته که تاکردستان و اورامانات ادامه دارد و آنچه کدر منطقه  یساز کات پایرد: عملکاعالم 

نفر از رهربان و عنارص مؤثر  21در منطقه اورامانات  یساز کن پایان ایز بوده است و در جریتآمیموفق

شمرگان یو پ یو مزدوران بعث عراق بدست پاسداران انقالب اسالم یاسیر مسئول سیمسلح غ یگروهها

ن یمهاجم یاتیو عمل یجالل طالبان یفرماندهان گروهها ، ن عدهین ایه در بک اندشدهشتهکرد کمسلامن 

 .خوردیمسلح به چشم م

ن دو شهر یا یت پادگانهایتقو یاز پاسداران انقالب و ارتش برا ییروهایدر مورد سقز و بانه گفت: ن یو 

ته یمک ین از سو یمخابره نشده است. همچن یاعزام یروهاین یر یاز درگ یو امروز گزارش اندشدهاعزام 

د رسخ یر و خورشیت شیو جمع یسپاه پاسداران انقالب اسالم ،  یستاد جهاد سازندگ ی، نیامداد امام خم

 یپهاکیج فرستاده شده و ابه سنند  یجنس یهاکمک یادیر زیمقاد ، شورکمختلف  یو مردم استانها

افزود: در  ینند. و یکرا دنبال م ین بهداشت عمومیار درمان و تأمکامرستانها یدر ب یو درمان کیپزش

ه بدست کمانده  یر مسئول بجایغ یاسیس یاب از گروههایمک یداروها یادیر زیمقاد یساز کات پایعمل

 .افتاده است یپاسداران انقالب اسالم

 یون همچنان ادامه دارد و صدایزیرات تلویگفت: اگر تعم یپرتو  االسالمحجتها یرانیو یدر مورد بازساز 

 .دهدیخود را ادامه م یارهاکز سنندج کمر  یاسالم یجمهور 

نون کان دارد و تایجر یسطح شهر سنندج توسط عوامل جهادسازندگ یات بازساز یافزود: عمل یو 

م کزاده حایراز االسالمحجتل شده و کیسنندج تش یداشتهاند. دادگاه انقالب اسالم یادیز یرشفتهایپ

 .باشدیپروندهها م یدگیرشوع مشغول رس

 یرد شاخه جوانرود به خربگزار کشمرگان مسلامن یسازمان پ یبه قول از روابط عموم یپرتو  االسالمحجت

الش ک ، رانیو ی، ملهگشت ، ایوند علیپ یروستاها ، نگانیرد شاخه باکشمرگان مسامان یپارس گفت: پ
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ردند ک یساز کرا پا کمرز دورو  یلومرت کیتا   کالش هاموالن و مهتک ، الش لولهک ، شولهیالش هک ، هوش

ب و تلفات یات به عنارص ضد انقالب آسین عملید. در ایچهار ساعت بطول انجام یساز کات پایو عمل

 وارد آمد. یادیز

 (5/3/1359هانکی)

 

 .ردک یبانیپشت یخلخال یاز اعامل انقالب ، مخدره در مورد مبارزه با مواد یامام جمعه اروم

 ونیه به ضد انقالبیهشدار امام جمعه اروم

 .نندک یخوددار  یار و گرانفروشکه از احتکر داد کان تذ یه به بازاریامام جمعه اروم

از  یر یثکت گروه که با رش کمناز جمعه  هایخطبهه در یاروم هامام جمع یحسن االسالمحجته: یاروم

 یان مواد مخدر و گروهایبه قاچاقچ ، ن شهر برگزار شدیه در مسجد جامع ایسلامن و مبارز اروممردم م

 .ردستان هشدار دادکمسلح در 

امام در تهران  یهاتهیمکنار رسپرستان یل سمکین خطبه مناز با اشاره به تشیه در نخستیامام جمعه اروم

 :اظهار داشت

ون یار روحانیها از بطن و منت امت برخاسته و در اختتهیمکچون ه کردم کشنهاد یمن پ ، نارین سمیدر ا»

ت یط و موقعیت خود همچنان ادامه دهند و انحالل آنها در رشایبه فعال یستیبا ، متعهد قرار دارند

 .«ستیصالح ن ی، فعل

 ان قاچاق مواد مخدر گفت:یاد و رضر و زیخامنانسوز اعت یح بال یسپس ضمن ترش ی، حسن االسالمحجت

ان مبارزه ید به سهم خود با قاچاقچیز بایم و مردم نینکیم یبانیپشت یخلخال یآقا یما از اعامل انقالب»

 .«نندک
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له یه بوسکا است. یکسم آمریالیامپر یتوطئه ، ار قاچاقکش مواد مخدر و گسرتش یافزا»افزود:  یو  

 .«شته استن و انورسادات در منطقه به مورد اجرا گذایعامل خود مانند صدام حس

مبارزه با انتشار دهندگان »گوناگون گفت:  هایاعالمیهه سپس با اشاره به نرش یامام جمعه اروم

ه خود مردم با نرش کنم کیه میتر است و توصگر واجبینون از هر عمل دکمرضه هم ا هایاعالمیه

 ین دستور ینند و اکمبارزه  اند به شدتندهکز آنها پرایودتا را نکعات یه شاکمرضه  هایاعالمیهدهندگان 

 .«نمیبیمن یآن مانع یه امروز من در اجراکاست 

هشدار « یسنارمامد»ردستان به کون در یت ضد انقالبین با اشاره به فعالیهمچن یحسن االسالمحجت

 ان ویو بلور ینین حسیعزالد یراً از زندانهایه اخک یانیزندان»ن بگذارد و افزود: یه اسلحه را برزمکداد 

 هامام جمع«. اندردهکاد یآنان  یر انسانیاز اعامل و رفتار غ ، اندشدهردستان آزاد کر رهربان احزاب یسا

ار که از احتکرد که یان توصیبه بازار ، مردم ید بر اتحاد و همبستگکیضمن تأ ، دوم مناز هه در خطبیاروم

 نند.ک یخوددار  یو گرانفروش

 (6/3/1359)اطالعات

 

 .سته شدکش« نگانیبا» ساعته 48محارصه 

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجتپارس:  یرمانشاه ـ خربگزار ک»

روز به خربنگار یرمانشاه بازگشته است بعد از ظهر دکبه « نگانیبا»اوضاع  یه پس از بررسکشور کغرب 

در محارصه بخش  ، شده در منطقهر یمهاجم دستگ یکح یطبق اعرتاف رص»پارس گفت:  یخربگزار 

 .«ت داشتندکششصد نفر مهاجم رش  ، روز ادامه داشتیه از روز دهم خرداد ماه تا عرص دکنگان یبا

 ی. جیهم پانصد گلوله آر. پیروز بر رویتا عرص د یروز دهم خرداد ماه جار  16ن از ساعت یمهاجم

رد و کشمرگان مسلامن یپ ، پاسداران ینگان و سنگرهایهفت و متجاوز از پانصد خمپاره به بخش با
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نگان یدرمانگاه با ی، ساختامن بخشدار ی، حامم شهردار ، ست خانهیه بر اثر آن بکردند کروستاها پرتاب 

چهل و  یر ین درگیدر ا ، پارس یران شد. بنابگزارش خربنگار خربگزار یو ساختامن چند مدرسه شهر و

ن یهمهیر شدند. بر پایچهارده نفر مجروح و سه نفر دستگشته و کن یدوازده نفر از مهاجم ، هشت ساعته

د شدند و یشه ینگانیرد باکشمرگ مسلامن یها چهار پاسدار و دو رسباز و دو پیر ین درگیگزارش در ا

  .شمرگان مجروح شدندیو پ یاهال ، زده نفر از پاسدارانیس

ران یرات اکت و حزب دمیحامن از یدهد مهاجمیه نشان مکبه دست آمده  کیر شدگان مدار یاز دستگ

 یهاان آنها خمپارهیه در مکمت گرفته شده ین به غنیز از مهاجمیمهامت ن یر یاند و مقادبرخوردار بوده

با  75رب یالکفشنگ  ک، نارنج ، هفت یج یآر پی، مرت یلیست میصد و بیک ی، مرت یلیصد و هشتاد میک

  .خوردیل به چشم مییراق و ارساها و مهامت ساخت روس و عل و انواع فشنگیآرم ارسائ

ب یآس یگر ید کمنهدم و به تان یپرتو  االسالمحجتبنا به اظهار  ، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کتان یک

      .«ده استیب دیز آسیان نیکل پیدستگاه اتومب یکن رفته و یوارد آمده و دو دستگاه آمبوالنس از ب

 رندکدر « لیرسم»حمله مهاجامن به پاسگاه 

 یدر ارتفاعات مقابل پاسگاه ژاندارمر  یپس از سنگربند ، نفر از مهاجامن مسلح 40ش از یرمانشاه ـ بک

  .ن پاسگاه آتش گشودندیا ین بسو یسنگ یهاردند با سالحک« لیرسم»

مهاجامن پاسخ دادند و آنها را عقب  یرانداز یو جوامنردان مستقر در پاسگاه به ت یمأموران ژاندارمر 

 .راندند

 ینیه مهاجامن با دادن تلفات مجبور به عقب نشکرد و اضافه منود کد ین خرب را تأئیرماندار اسالم آباد اف

 «.شدند

 (13/3/1359)اطالعات
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  ردستانکون یه روحانیبه اتحاد ایخامنه االسالمحجتپاسخ 

 یبسمه تعال

 .عایعندهم العزه فان لعزه لله جم تبعونین یاء من دون املومنین اولیافرکن آمنوا ال تتخذوا الیهاالذیا ای»

ر کافت شد. متعجب و متشیردستان خطاب به من در روزنامه درکون یه روحانیبه نام اتحاد یانامه

ه کن یر از اکردستان باشد و تشکون یه روحانیازاتحاد، نیه آن نامه با آن مضامکن یگشتم. تعجب از ا

فار و کقطعاً با  ، داشته باشند ین نفرتیفر چنکه از اسم ک یانیه آقاکدوار بود ید امیبا ، ن باشدیاگر چن

ن یچه ا ، د. بهر صورتیه خواهند جنگکن باالله و رسولش نه تنها نخواهند ساخت ین و محاربکیمرش 

متعهدم  یخطابم را به شام برادران روحان ، موقع را مغتنم شمرده ، ا نباشدیزان باشد و ینامه از شام عز

د یدانیم ینم. شام بخوبینشیگردانده و با شام به سخن م کفر و نفاق و رش کمتنفرم از نسبت به اسالم و 

ست و چگونه دو هزارو پانصد سال یران نبوده و نیگر مناطق ایجدا بافته از د یاتافته ، ردستانکه ک

ها ا چهیکومت رسسپردگان امرکن شصت سال حیبخصوص در ا ، ان ماردوش بودهکجوالنگاه ستم ضحا

به  کخدا بخاطر اقبال خلقش به اسالم و متس یه باالخره فرشته رحمت و آزادکن یه برآن نگذشت تا اک

ن مناز یافنت در زمینت کم. پس از مینکد بیم و گفت آنچه باینکیران نازل شد تا بنگرد چه میحبل او بر ا

د. ییرا دفع منا کیو زشت و ناپاد یگرفته و تحقق بخش یرا پ یکیان و نیکن ، دیوه بپردازکز  ، دیرا بپادار

جنبد یمه جانش هنوز میان مانده و تن نیه رسش در آشک یید و الشه متعفن اژدهایزیهمه با هم بپاخ

 .دیم شویمستق  ، «رصاط الله»د و به ینکشه از خود دور یهم ید و برایشکجنباند بیو م

و  یآزاد، م استقاللینس ، مد رسول الله آنر الاله االالله و محیبکت کست بانیبایم کنیز ایردستان عزک

 ینند و فرهنگ رستا پا ستم شاهنشاهکاء یجوانش بوزاند وآنها را اح یاسالم را بر دلها و مغزها یجمهور 

د و با شجاعت ین بگشایتاروپود مزدوران وابسته آنرا درهم گسلد و راه به استخالص  مستضعف ، دیرا بزدا

ن و لبنان گرفته تا افغانستان و یان محرومش در رسارس جهان از فلسطگر برادر ید یار یو شهامت به 

مذلت  کخ را به خایو گردنفرازان تار کفار و ملو کت اسالم را باز گرداند و کن بشتابد و شو یپ یلیف
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 ، ه عدل اسالم را بگسرتاندیه به جهان ساکه الطاف خدا بسازد یت در ساکآباد و پربر  یرانیشاند و نه تنها اک

ه تا علامء متعهد منطقه کت اذعان منود ین واقعیامل تأسف به اکد با ین شد؟ باید واقعاًچنید  دیما باا

م را بدست یرس رشته عزا ، مضاعف منطقه یضد انقالب با استفاده از استضعاف فرهنگ ،خواستند بجنبند

ت هرگز ین واقعیبنا نهاد. بر انار مساجد و معابد الله کفر و نفاق را در ک یهاانهیها و آشگرفت و النه

 .گر استیه به قرار دیه انشاءالله قضکنتوان چشم بست و گفت 

         .ه اسالم دادندیردستان دست بدست هم علکع در یرس یلیخ یستیسکفر مار کو  ییایکفر آمرک

 و جنگ شتار پاوهکوان و یمر یشتار پاسداران بومکشام حمله به پادگان مهاباد و سپس جنگ سنندج و 

 د؟یدانیم یسکار چه کگر را ید یهایافروز

 ، ومت اسالمکح یا مسلامن پس از هزاران آرزو یند؟ آید اطاعت اولواالمر منایه باکاست  یار مسلامنانکا یآ

مسلحانه  ، تیافر به اسالم و انسانک یهانون دولت اسالم را با وخود هزاران توطئه از جانب قدرتکا

شته است با کت را یا برشیگو ، شدکنفر را بدون گناه بیکداند اگر یه مک یمسلامنا یآ ، دیمنایم یتالق

برادران  یار یه گفتند پروردگارمان الله است و به کن است یه فقط جرمشان اکرا  یجوانان یچه وجدان

مسلامن ن یا ایبرد؟ آیرس م ، غیبا سنگ و ت ، پرداختند یمحروم و در فقر خود شتافتند و به جهاد سازندگ

بندد و حقوق دو هزار یانقالب قداره م یروز یست روز پس از پیمرت از بک ، انصافانه ین بیه چنکاست 

ش با کشاکه در ک یطیآنهم در رشا ، فر را از دولت اسالمکخود توسط  یع شدهییتض یو پانصد ساله

 -یفر شاهنشاهکاهامن یند کیمطالبه م ، ره استیا و غیکآمر یهام گذشته و فتنهیپس ماندگان رژ

طرف و  یکم مزدور عراق از یزبان و رژیو مزدوران ارشف و پال کا رسسپردگان ساوای؟ آیائیکآمر

خواهند ینها میا ایگر مسلامن و حق طلبند؟ آین از طرف دیو چ یا و شورو یکساخت آمر یهاستیسکمار 

حمر »ن است چرا همچون یاگر چن رد؟یتحقق پذ یاسالم یابد و جمهور یاده شود و قرآن رواج یاسالم پ

ب یردستان غرکه اسالم در کندادند؟ چه شد  یرأ  یاسالم یدند و به جمهور یاز نام اسالم رم« مستنفره

و  کفر و رش کران و پرچم یه دم نزنند.  مساجد وکا مجبور یشته و کایا رانده شدند و یشد و مسلامنان 
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و مرشوبات  یائیکو آمر یروس یمطرود با سالحها شاه یهاسکنار عکسم در یسکمار  یخداها یهاسکع

 ، با آن فساد و فحشا و قتل و غارت یاناً روسیو اح یائیکامر یهاستیسکا مار یافت شد؟ آی یلیارسائ

ه ارتزاقشان از خون و مغز جوانان کا شام آنان را یسالح بدست گرفتند؟ آ ، اسالم یجز نف یچه هدف یبرا

د؟ یدانیش( مسلامن مکمسلامن  یتیرکصدام ت، شاه خون آشام ، شهیپ تیجنا یایکمسلامن است )آمر

دن یجز الس یار که کد یدانیرا مسلامن م کار ساواکرس و خود فروخته و همکن سبیخ عزالدیا شام شیآ

ه اسالم و یند چگونه علیبیخلق ندارد و من یبنام فدائ ، ن و قرآن و اسالمیباعنارص ضد خدا و د

 ، شکام مسلحانه منوده است و از جانب عراق عامل یا قیکن و آمریربکواالمر و بنفع مستن و اولیمستضعف

حقوق از دست  یبرا یمکه کد یجا بودکد زمان شاه یپرسیشود؟ از او و امثال او منیت میامً تقویمستق

ا و یکل و آمریه نفت توسط ارسائکون بشیلیه روزانه شش مکد؟ آن هنگام یفرمائ کنه چایس ، رفته

عامل  کر ماملیقا و ساین و آفریشد تا مبب بر رس برادران مسلامن ما در فلسطیتاراج م یجنوب یقایآفر

ه ملت کملت قائل نبود و االن  یوان هم برایارزش ح ، اشا و دست نشانده یکه آمرکآن هنگام  ، زندیبر

نگر به سنگر عقب رانده و آنرا ابر قدرت را س یایکآمر ، رق اسالمیامن و بید با لطف حق و سالح ایرش

 شد؟؟ یانقالب، خ فاسدیش، زبون و خوار ساخته است

آنچه  یردند. ولکه کفار بود کرد کعمل ، شد حدس زدیه مکار است ... آنچه را یسخن بس ، برادران یآر 

ور یغ ن و برپا دارندگان سنت رسول الله و برادرانید یه شام علامکن بود یم ایه انتظارش را داشتکرا 

ان یبوتکن عنیا دهیتن ید و تارهایر رس دهیبکت کد و بانیقامت افراشته دار ، همچون ماذنه ، ردکمسلامن 

د و ید و عدل و داد و علم را توسعه دهینکشه بر یفار را رکد و ارشار و یران سازیخود و یرا با دم اله

رشدن در ید و دولت اسالم را از درگیها و دانشگاهها را رونق بخشتابخانهکمساجد و معابد و مدارس و 

ده یران را از چنگال ابر قدرتها رهانیبتواند ا ی، و رضبت یانقالب ید تا با طرحهایدور بدار یفرع یارهاک

 یو اعتال  یروز ید پیرا تحقق بخشد.  بام یاسالم یهاخ بفرستد واسالم و آرمانیدان تارو آنها را به زباله

 (16/3/1359)اطالعات ن.یاسالم و مسلم
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و شاه هستند  یزاهد، عوامل عراق، ردستانکضد خلق در  یگروهها در مناز جمعه قم: یمنتظر  اللهآیت

  .نندیکم یخلق معرف یه خود را به دروغ حامک

در مسجد اعظم قم برگزار شد. با  یمنتظر  اللهآیتهان:مناز جمعه به امامت حرضت کیقم ـ خربنگار 

ها مملو از ین حرم مطهر فاطمه معصومه سالم علیر مسجد اعظم همچند هوا عالوه بیوجود گرما شد

انقالب  ین مراسم از شهدایردند. در اکدان آستانه مناز را برگزار یدر م یادیت زیت شد و جمعیجمع

ل شد و منازگزاران با شعار: "امام یتجل یعتیرش یرت علکود  یمطهر  اللهآیتبخصوص حرضت  یاسالم

س جمهور اعالم ییوند خود را با امام امت و ریگر پیم" بار دینیکتت میصدر حامیم ـ بنینیکتت میحام

ه کردند. در مراسم مناز جمعه به خاطر رفاه حال منازگزاران از مقامات آستانه مقدسه درخواست شد ک

 .ن حرم و مسجد اعظم برداشته شودیوار بید

ردستان گفت: کمسلح در  یگروهها یتوطئهروز با اشاره به یمناز د هایخطبهدر  یمنتظر  اللهآیت

ه به دروغ کو شاه مخلوع هستند  یر زاهدیاردش ، آنها عوامل عراق ، ردستانکضد خلق در  یگروهها

رد دست استبداد کنون برادران و خواهران مسلامن کنند. هامیکم یخلق معرف یست و حامیمونکخود را 

ز منوده و آنها را از دست عوامل ضد خدا نجات ارتش و سپاه پاسداران و همه اقشار ملت درا یبه سو 

ه ک ینار یر از سمکه و تشیعلم یدر خطبه دوم ضمن اشاره به نظم در حوزه یمنتظر  اللهآیتدهند. 

اعظم شدند.  یر نظر مراجع و علامیز یالت مستقلکیل شد خواستار تشکین جهت تشیش در ایهفته پ

را در مورد  یشورو  یبهایخواستند فرها قرار دادند و از آنها را مخاطب یکان چریدر پا یت الله منتظر یآ

در جهت منافع  یهدف یه اگر شورو کند چرا کت نیحامها نخورند و از آن یستیالیضد امپر   یادعا

 یکینمود. ینه اقدام مین زمیدر ا یار اساسکداشت به دو  یناملللیده و علت غارتگران بیستمد یملتها

است و  ین و ضد مردمکقانونش یشورهاکاز  یه مصداق روشنکصب متجاوز ل غاییارسا ییعدم شناسا

 کمکصالح به یبه مقامات مسئول و ذها آن یران و معرفیا در ایعوامل جاسوس سازمان س ییدوم شناسا

 (17/3/1359هانکی) ا ـ گ ـ ب.ک یو دستگاهها یات ضد جاسوسیتجرب
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 .برودردستان کحارض نشد به  یقاض یک ی:حتیلیاردب یموسو 

انجمن  یاعض یاز سو  یاخ دادگسرت که روز چهارشنبه گذشته در محل ک یپارس ـ در اجتامع یخربگزار 

انقالب  یشور و عضو شور کل کدادستان  یلیاردب یموسو  اللهآیتبرپاشد.  یوزارت دادگسرت  یاسالم

دادهاند گفت: خرداد جانشان را از دست  15ه در روز ک ییل از شهدایضمن تجل یرد. و کراد یا یسخنان

دان جنگ یشهادت تنها در م یدارد. در فرهنگ اسالم یت خاصیمساله شهادت و جهاد در اسالم اهم

ل جهاد و کرا به ش یزندگ یمسلامن انقالب کل ندارد. کش یکست و جهاد یدن نیو خون غلت کخا

ار جهاد باشد. کن ه آ کارش ا آنقدر باال بربد کتواند یه دارد مک یتیس هر مسئولکند. هر یبیشهادت م

ل دادن کیا با تشیردن مهرهها کا با جابجا یاز سخنان گفت: آ یگر یدر قسمت د یلیاردب یموسو  اللهآیت

توان یق مین طریا با ایشود و آیجاد میا یتکارگان حر  یکن بردن یا از بیسازمان  یکجاد یالت اکیتش

 ید: مساله سنندج از نظر نظامش آمدند و گفتنیپ یرد. چندکشف و حل کل را کن مشیا یرسچشمه

اداره خود را  یر ید هر وزید سازمان شود. باید تجدیبا یو ادار  یو رفاه یحل شده است و مساله عمران

سنندج را به  یه دادگسرت کتند یرده و آن را از نو سازمان دهند. از من خواسکدر آنجا منحل شده اعالم 

 20 ، 10م گرفته شد یار سازند. تصمکاً مشغول به ن شهر جنگزده مجددیطور فعال متناسب با وضع ا

نفر هم  یک ینند انتخاب شوند. به من گفتند حتیه قضاوت را از نظر جهاد و شهادت ببک ینفر قاض

قضاوت خود را جهاد و شهادت  یافزود: تا قاض یلیاردب یموسو  اللهآیت ، حارض نشده است برود سنندج

 ینخوهد بود. تا زمان یو اسالم یانقال  یجامعه یکد و متناسب با ندار  یچگونه اثر ینداند قضاوت او ه

ل انقالب آشنا نباشد یجاد نشود و با فرهنگ اصیا یادیر بنییجاد نشود و تغیا یر درونییه در انسان تغک

 .دیجهاد و شهادت نخواهد رس یاز انقالب نباشد به آن مقام عال یزهایر او آوکف

ار و کخودش را بداند و اف یند. بافت جامعهک کند در یکم یآن زندگه در کرا  ید جامعهایانسان با

 یار کد یگفت: ما با یف وزارت دادگسرت یدر مورد وظا یند. و کم یاعاملش را متناسب با آن جامعه تنظ

ه کمه قضا کعطف به مسجد بشود. در صدر اسالم مسجد هم مسجد بود و هر مح یه دادگسرت کم ینک
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ت از دست رفته دستگاه ین ممنوعیه اکم ینکد تالش یاز هم جدا شدند ما با ینون از نظر سازماندهکا

 .را دوباره برگرداند یقاض

ه قضات آن کم ید به مقام برسانیرا با یقانون است. دادگسرت  یو حام یه دادگسرت ین سازمان عدلیاسم ا

 یکود را به عنوان نند و قضاوت خیبب یعبادت اسالم یکبه عنوان  یفه حتیوظ یکقضاوت را به عنوان 

ن دستگاه هستند یه در اک یز یخود را انجام دادهام و از برداران عز یانجام دهند. ما تالشها ینیواجب ع

ن دستگاه وجود دارد قبل از یدر ا یدهند. اگر واقعاً عنارص ناباب یار ین امر یم ما را در اینیکخواهش م

د در سطح یار را باکن یم. ایرا از خود دور ساز کناپان عنارص ینند خودمان اکرون یرا بها ه مردم آنکآن

ان تظاهرات یعر ینهیبا س ید نجات امت با دست خالیه به امک ییش آن شهدایم تا در پیران انجام دهیا

ن ید در ایرد و ما هم باکق جهاد یطر یکدند. او به ید گردیرفتند و رو سف یردند و مقابل سالح آتشک

د شود یاست و اما اگر قرار باشد او شه یکیم. راهامن ینکو در اجتامع جهاد  ار خودکساختامن در محل 

 ین جامعهایدر چن یم ما حق زندگیم و به او پوزخند بزنیبگذر یتفاوتیل با بین همه مساینار اکو ما از 

 یسکگفت: اگر  یلیاردب یموسو  اللهآیت یارمندان وزارت دادگسرت کردن کم. در مورد بازنشسته یرا ندار

سال سابقه هم داشته باشد بازنشسته  30اگر  ید را حتیارش ادامه دهد ما عنرص مفکد به ید است بایمف

 .مینکم و بعداً بازنشسته یبده یز اضافیچ یکخورد چرا به او یبه درد من یارمندکم و اگر ینیکمن

 یق دهند. موسو یتطبما  ید خودشان را با خواست جامعه اسالمیبا یدادگسرت  یو ادار  ییارمندان قضاک

نند و مستضعفان یکانقالب ما منو و رشد م ، میان سخنان خود اظهار داشت: ما مستقلیدر پا یلیاردب

  .ستین راه دور نیرد. ایگیخود م یجهان را در حام

ه همه در پناه کشود  یانقالب اسالم یدادگسرت  یکل به یما تبد یه دادگسرت کرد ک یدوار یاظهار ام یو 

 داشته باشند. یو انسان یدل و داد و آرامش اسالمآن احساس ع

 (18/3/1359هانکی)
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 .ن سابق سپاه پاسداران سنندج در تهران ترور شدیاز مسوول یکی

ومله به کش توسط سازمان یروز پ 2ه حدود ک یهان: جسد سه تن از پاسدارانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

سپاه پاسداران  یمسوول روابط عموم ید. پرتو دا شیشهر سنندج پ یگروگان گرفته شده بودند در حوال

نفر از  9ومله ک یادیش ایهان گفت: حدود سه روز پکین مطلب به خربنگار یرمانشاه ضمن اعالم اک

سپس افزود: بعد از  یشهر سنندج به گروگان گرفتند. و  یته امداد امام همدان را در حوالیمکپاسداران 

ن شخص یدا شد نام ایشهر سنندج پ ید شده بود در حوالیهله گلوله شیه به وسکش یحدود سه روز پ

ز جسد دو تن ین مطلب گفت: امروز نیبه دنبال ا یرباران شد. و یومله تکه توسط کان بود یحرض یهاد

ش یه دو روز پکباشند  یسانکگر از یرود دو نفر دیه گامن مکدا شد یشهر پ یگر از پاسداران در حوالید

رمانشاه انتقال کبه  ییجسد نامربدگان به سنندج انتقال داده شد تا پس از شناسابه گروگان گرفته باشند. 

بود به  یه مدتکز ین سپاه پاسداران در سنندج نیاز مسئول یکیرد: کن اضافه یهمچن یداده شود. پرتو 

ردند. مسئول کت و سپس او را ترور یرون منزل هدایبه ب یرده بود توسط افراد ناشناسکتهران مراجعت 

 90اران گفت: حدود یامک یراهها و روستاها یساز کخود در مورد پا یدر ادامه گفتگو  یروابط عموم

م ینکر دور ین مسیم افراد مسلح را از ایشده و ما توانستها یساز کاران به سنندج پایامکلومرت از جاده کی

ن محل پاسداران به یاگاه دارند و از یون پایضد انقالب ین نواحیا یاز روستاها یهنوز در تعداد یول

ن یه اک یرات گفت: هنگامکاف و انشعاب در حزب دمکان در مورد شیدر پا یشوند. و یگروگان گرفته م

ن یه در بک ین رو تضادید با تودهها بجنگد از ایه باکد یمردم قرار گرفت و فهم یحزب در برابر تودهها

 فتد. یو تفرقه ب یین آنها جدایه بکد ید شد و باعث گردیآنها وجود داشت تشد

 (28/3/1359هانکی)
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 .جاد شدیدر عراق ا، رانیه ایار علیبخت یگاه نظامیپا

شب آغاز یه از پرک« غلغله»بنام  یمهاجامن با پاسداران در منطقه جوانرود و در محل یر یرمانشاه ـدرگک

 .افتیروز هم ادامه ید ، شده بود

قه عرص یدق 6و45ساعت  ، شورکران در غرب سپاه پاسدا یمسوول روابط عموم« یپرتو  االسالمحجت»

ن لحظه ین سپاه پاسداران و مهاجامن  تا ایب یر یدرگ»ن خرب به خربنگار اطالعات گفت: یروز با اعالم اید

 .«ادامه دارد ، اندم به ما خرب دادهیسیه با بک

ده ینرس یگزارش ، و از تلفات مهاجامن اندشدهگر مجروح ید و دو نفر دیاز پاسداران شه یکینون کتا 

 .است

 سنندج آرام است

امالً در آرامش ک یتیشهر سنندج از نظر امن ، در حال حارض»ردستان گفت: کرامون اوضاع منطقه یپ یو 

 ییمبودهاک ی، از نظر رفاه یول ، بر اوضاع شهر مسلط هستند ، برد و سپاه پاسداران و ارتشیبرس م

 .«برطرف خوهد شد یه  بزودکوخود دارد 

ردستان در ترصف ک یه شهرهایبق ، رسدشت و نوسود ، مهاباد یبجز شهرها»افزود:  یپرتو  االسالمجتح

 .«است یاسالم یجمهور  یروهاین

ن شهرها یبطرف ا ، بیاست و به ترت یساز کز در حال پاین شهرها نیاطراف ا ینون روستاهاکهم ا»

م یه تا مهران و دهلران را ببندیر از ارومشو ک یغرب یم مرزهایه قصد دارکچرا  ، م منودیخواه یرشو یپ

ران بفرستد. چون یا کون به داخل خایضد انقالب یرا برا یل جنگیوسا ، ومت بعث عراقکم حیو نگذار

نها توسط مزدوران ین میه اکشد.  یتوسط پاسداران در منطقه خنث کن ضد تانیروز گذشته پنج عدد م

 .نندک یجاد ناامنیشود تا ایه مران فرستادیشان در داخل ایادیا یبعث برا
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 اریگاه عامل بختیپا

 یار در نوار مرز یعامل بخت ، دهیما رس یه براک ییطبق گزارشها»ن گفت: یهمچن یپرتو  االسالمحجت

امت یران تعلیدر ا یار کخراب یبرا یافراد ، گاههاین پایرده و در اکجاد یا ییگاههایپا ، ران و عراقیا

 .«مین بربیون را از بیم ضد انقالبیتوانیم ، میا را بسته مرزهک ینند. وقتیبیم

 یر یگروگانگ

ـ قرصشک ین راههایب یر یدر مورد گروگان گ ، انیدر پا یو  رمانشاه کدر اطراف راه »ن گفت: یریرمانشاهان 

ت سپاه یدارند. ما ضمن تقو یار کون همیه با ضد انقالبکهستند  ییروستا یافراد ، نیریبه قرصش

 یساز کن روستاها را پایا ی، ژاندارمر  یار کبا هم ، رند و اسالم آبادک ، رسپل ذهاب ، نیریرصشپاسداران ق

اطالعات  یه روزنامهکاست  یادآور یالزم به «. ردکم یت را برقرار خواهیرد و امنکم یو راه را باز خواه

به طور  ، اق رادولت عر  یار از سو یبخت یبرا یگاه نظامیجاد پایا هخرب اجاز  ، شنبه گذشتهیکروز 

 رده بود.کدرج  یاختصاص

 (2/4/1359)اطالعات

 

 وانکن به ارتفاعات قلعه مایمهاجمحمله 

ـ خربنگار ک را مورد حمله « وانکما»ن مسلح مجدداص ارتفاعات قلعه یهان: شب گذشته مهاجمکیرمانشاه 

خرب گفت: شب  نیرمانشاه ضمن اعالم اکسپاه پاسداران  یمسوول روابط عموم ییقرار دادند. پرتو

در  یندهاکپرا یهایراندازیدست به ت اندشدهن منطقه رانده یه از اک ینیمهاجم 8گذشته حدود ساعت 

ن یهمچن یشدند. و  ین فرار یو مهاجم یحمالت آنها با دفاع متقابل سپاه پاسداران خنث یمنطقه زدند ول

ت کها رش یرین درگیدر ا یوپرت یکلچ هیه هکح داد: یون در جوانرود توضیضد انقالب یر یدر مورد خرب درگ

 .وپرت صورت نگرفتیکتوسط هل یاتینداشتهاند و عمل
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ن یون خاور با میامک یکش ین گفت: دو روز پیریقرص ش یدر مورد اوضاع مرز  یمسوول روابط عموم

ام ن سپاه هنگیرند گزارش داد: افراد اکبه نقل ز پاسداران  یه راننده آن در دم جان سپرد. و کرد کبرخورد 

ردند کشف و معدوم کرا  یلکرت مرشوب الیرند غرب دو هزار و شصد لکاطراف  یگشت خود در روستاها

 نفر بودند بازداشت شدند. 6ه کن آنها یو صاحب

 (4/4/1359هانکی)

 

 .دید انقالب هستیام ، شور خطاب به دانشآموزان سنندج:شام جوانان سنندجکنده امام در غرب یمنا

ه کاروان هجرت سقز ک یشور با اعضاکدر غرب  ینینده امام خمیمنا« یموسو  االسالمحجت» -سنندج

اروان کن یدار با ایدر د یموسو  االسالمحجترد. کدار و گفتگو ید ، شور هستندکمختلف  یعازم شهرها

ه جواب به ک ین قرش یاول» گفت:  یل از دانشآموزان دخرت و پرس بود ضمن اظهار خشنودکه متشک

 یه روز کن شامها ید. همیشام جوانان بود ، ران دادیا یدار از شهرهایاروان و دکل کیتش یشنهاد ما برایپ

ت از یه حامیه با داعک ییرد گروهاکبا اشاره به عمل ی.و « دید انقالب هستید ضد انقالب و امروز امیام

انقالب در  فهیوظ»اظهار داشت:  ، اندردهکرد را آواره کملت  ، ب دهندهیغات مسموم و فریبا تبل ، خلق

آزادانه  ، ن خائنانیشود همیده مید یفساد است. متاسفانه گاه یهاشهین رینابود ساخنت ا ، مرحله اول

ان یانقالب را در جر یهاه دادگاهکفه شامست ین وظین خود هستند و ایننگ یمشغول ادامه زندگ

اروان مهاجر به شهرستانها کن یاولشام »رد: کاضافه  یموسو  االسالمحجت«. دیآنان قرار ده یهاطنتیش

 ، ه با مهاجرت به شهرهاکدوارم ید. امین منطقه ایمسلامنان ا یایسمبل و زبان گو ، قتید و در حقیهست

گر نقاط یگر مناطق و متقابالً شور برادرانه دیق و برادرانه مسلامنان منطقه خود را به دیاحساس عم

 یدره حاج»ن از محلهیهمچن ، نده امامیمنا یموسو  االسالمتحج«. دین استان منتقل سازیران را به ایا

نده ین منطقه به گفتگو پرداخت. منایرد و با مردم اکدن ین سنندج دیر نشیفق یهااز محله یکی«نرصالله

برند. یبه رس م یار بدین محله در وضع بسیمردم ا»پارس گفت:  یشور به خربنگار خربگزار کامام در غرب 
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ن یهمچن یدهد. اهالیآنها را از آزار م ، هافاضالب ینبودن رس پوش بر رو  کوچکبه و مخرو  یهاخانه

ردند و کاجاتشان را مطرح یالت و احتکاند. آنها مشقهیدر مض ، از نظر آب و نبودن بهداشت مناسب

امام  ندهیمنا«. م نه پولدارهاین انقالب هستین ایما مستضعف»گفتند: یخواستار رفع آنها شدند.مردم م

 «.ان گذاردمین امور در میدم و با مسوولیشان را شنیها و خواستهامن حرف» ان گفت: یدر پا

 (6/4/1359)اطالعات

 

 آباد ینان حاجکسا ینده امام در مراسم مذهبیت مناکرش 

سنندج « آباد یحاج» یشور با اهالکنده امام در غرب یمنا« یموسو  ید موسیس االسالمحجت» –سنندج 

 ، امام جمعه سنندج« یخ مسعود حسامیش» ، ت جست. در آغازکآنان رش  یمراسم مذهب دار و درید

ه کگر منطقه گفته ام یوخ دیمن بارها به ش»ران گفت: یت اسالم در ایمکبا اشاره به حا ی، سخنان یط

ه ک یط خاصیاما آنها متأسفانه بر اثر رشا ، شامست یاینه به صالح دن یی، فه خداین خلیشام از ا یدور 

ضمن اشاره به از  ، انیدر پا یخ مسعود حسامیش«. اغوا شدند ، شان فراهم آورده بودندیگران براید

گر فرزندانش یه خود ودکاست  یه در انتظار روز کگفت  ، از فرزندانش در راه انقالب یکیدست دادن 

ز ین« یموسو  االسالمحجت»اور انقالب باشند. یند. او از مردم خواست تا با متام وخود ک یرا هم قربان

توطئه را اشتباه آنان دانست و در  یبرا یگاهیردستان به پاکل یتبد یتالش گروهها برا ی، سخنان یط

خدا در  یکروز شوند. همه ما محبت یتوانند پیان ما و شام میدشمنان از تفرقه انداخنت م»ان گفت: یپا

 .«میروز نشویپس چرا پ ، میهست کفر و رش کگروه آنهم  یکتپد و همه دشمن یقلبامن م

 ردستانکاروان اخوت از کل کیتش

اروان اخوت کل و حجت کیشور طرح تشکنده امام در غرب یمنا ی، موسو  االسالمحجتشنهاد یبه دنبال پ

 ی، استاندار  ، انیبازار ، نکیمال ، انیندگان دانشگاهیت مناکبا رش ای در جلسه ، بزرگ یایردستان به دنکاز 
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مورد بحث و تبادل نظر قرار  یک، دئولوژیا-یاسیره سینده امام و مسوول دایمنا ، تیروحان ی، شهردار 

 .گرفت

 متهم در سنندج 6 یآزاد

 ی، جبار ناظم یهابه پرونده یدگیپس از رس ، ردستانکاستان  یم دادگاه انقالب اسالمکبه ح –سنندج 

 د تعهد آزاد شدند.ین عده باقیو فرهاد ا  یق نادر یتوف کی، عبدالله مل ی، دیرش ین علیمه

 (6/4/1359)اطالعات

 

ت یعنا ، بلوچ و عرب، ردک، کر: نسبت به تر یدر مالقات با نخست وز ینجف یمرعش یالعظم اللهآیت

 .دیداشته باش

 یوشهربان ین و افراد ژاندارمر یج مستضعفیمراسم رژه بس ، روزیصبح د 9خربنگار اطالعات: ساعت  -قم

ور از صحن مطهرحرضت یشاورز مبناسبت هفده شهرکو  یبازار  ، سبهکام مردم قم از مت یامئیز راهپیو  ن

ه و چهار یابان و پل حجتیو خ یدیدان سعیآستانه و م ، ابانیمعصومه )ع( رشوع و پس از گذشنت از خ

 یرجائ یرت محمد علکد  ، روزیصبح د 5/10شدند. سپس ساعت  یم نظامکیرستان حیراه شهداء وارد دب

ن ید. در ایگرد یم نظامکیرستان حیوارد قم شد و رهسپار دب ، رانیا یاسالم یر جمهور یوزنخست 

رسود خوانده  ، از برادران یکی ید قرائت شد و پس از سخرنانیالم الله مجکچند از  یاتیرستان ابتدا آیدب

رد. کراد یخود ا یهانه و برنامهیابکساعت درباره وضع یکبه مدت  یر سخنانیشد و آنگاه نخست وز

 ، مینکیتت میحام یرجائ ی، رجائ یادهایه مردم با فرکا را قرائت منود یکر امور خارجه آمریآنگاه نامه وز

ر در مقر سپاه پاسداران به رصف غذا و اقامه مناز یخارج شدند و نخست وز یم نظامکیرستان حیاز دب

 یگانید محمد رضا گلپایحاج س یعظمال اللهآیتبعداز ظهر مبنزل حرضت  2ساعت  ، پرداخت.پس از آن

بعدازظهر به  3به گفتگو پرداخت. در ساعت  یتکل مملیساعت درباره مسایکشان به مدت یرفت و با ا
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 یانات مبسوطیب یط ، اللهآیترفت و سپس حرضت  ینجف یمرعش یالعظم اللهآیتمالقات حرضت 

نم و از کیه امروز شام را مالقات مکنیا م. اوال خوشوقتم ازیبسم الله الرحمن الرح»ن فرمودند: یچن

شور ک یمرزها ، دیخوشحامل. البته توجه دار ، ت به عهده شخص شام واگذار شده استین مسوولیه اکنیا

ردستان را. و طبق اطالع واصله کز خوزستان و یمخصوصاً استان زرخ ، دیت بدهیشرت اهمید بیما را با

ن یر مسوولیدوارم شام با ساید و امیها منائین گرفتار یبه رفع ا یرت شید اهتامم بیما شلوغ است. با یمرزها

 یت ولکد و الحمدالله به بر یوشکها بین نابسامانیدر رفع ا ، و اتحاد یگانگیامور همقدم شده و با 

ت یدر تقو ، است و بخصوص در استان خوزستان یو اوالد عل یت علکممل ، تکن مملیا ، عرص)عج(

له ید. بوسین مرز و بوم به اجراء درآیمو در اموبه ین اسالمیدوارم قوانید. امیامئبن یع سعیمذهب تش

رده و ک یرو یپ ینیخم اللهآیتدوارم از دستورات رهرب انقالب حرضت یر برادران محرتم و امیار و ساکرس 

 یشتکن یا هرچه زودتر ، خداوند یار یو متعهد و با تجربه مشورت منوده تا ب ، وسته با افراد مسلامنیپ

چه در ، دهینجا رسید از خود داده است تا به ایار شهیار بسیبس ، تکن مملیبه ساحل نجات برسد و ا

ن نهضت و انقالب ید و ایبه خرج ده یشرت یت بیعنا یستیبا ، و چه در حال یم گذشته طاغوتیرژ

 یستیه باکهم  یطلبچون مردم بدنبال آنان بودند. م ، ش بردندیون به پیشرت روحانیما را ب یاسالم

ه کرا «یدره دائ»آب  یستیست و بایت بخش نیمساله آب قم است. وضع آب چندان رضا ، میبگو

ن یا یشاورز کتا وضع  ، دیله تونل به رودخانه قم منتقل منائیبوس ، زدیریوهرنگ مکاز آن در  یمقدار 

 ، ن شهریرا ایز ، ه شدهقم دوخت یان بخصوص به شهر مذهبیرد. چون توجه جهانیمنطقه هم رونق بگ

ه شده کب یها را بهر ترتید رفع نارضائیتوانیدوارم تا میعه است و امیت شیمکز حاکام و مر یشهر ق

مختلف  یهاتیم و نسبت به ملین مرحله برسانیرا به آخر ین انقالب اسالمیا ، تا همه با هم ، دیبده

 یکچر ، در مقابل ، خودتان یهاو در جنگد یت داشته باشیعنا ، رد و بلوچ و عربکو  کل تر یاز قب

 ید به آقایالم الله مجکجلد  یک ی، نجف یمرعش یالعظم اللهآیتدر خامته حرضت «. دینکت یترب

 یاز آقا ینجف یزاده مرعش اللهآیتد محمود یس االسالمحجته فرمودند. ضمناً جناب یر هدینخست وز

من مقدمات رصف و نحو را »شان گفتند:یه اکرد کال سئو  یالت علوم اسالمیر در مورد تحصینخست وز



 
369 

مبدت  ، شانیرفت و با ا یمنتظر  یالعظم اللهآیتر سپس به منزل ینخست وز«. در تهران خوانده ام

ه یضیرد و سپس عازم مدرسه فکصحبت  یو امور جار  یتکل مملیدرباره مسا یبطور خصوص ، ساعتیک

 شد.

 (7/4/1359)اطالعات

 

 ، در سنندج یز بزرگ اسالمکمر  یکجاد یا یچگونگ، ردستانکنده امام واستاندار یر منابا حضو ای در جلسه

 .شد یبررس

 ، در سنندج یز بزرگ اسالمکمر  یکجاد یا یبه منظور بحث و تبادل نظر در مورد چگونگ -سنندج

در غرب  نده امامین جلسه منایدر ا ، پارس یل شد. به گزارش خربنگار خربگزار کیدر سنندج تشای جلسه

نده دفرت و یمنا ، ن استانیون ایاز روحان یجمع ، ردستانک یاستاندار  یاسیاستاندار و معاون س ، شورک

ان حضور داشتند. یان و بازاریو چند تن از فرهنگ یانقالب یهاندگان ارگانیمنا ، غات امام در سنندجیتبل

ت خواهد یروحان یو سازمانده یز یمه ردفرت مطالعه و برنا ی، غات فرهنگیسه بخش تبل یز داراکن مر یا

ردستان و مسوول کاستاندار  ، شورکنده امام در غرب ین جلسه منایه در اکاست  کین گزارش حایبود. ا

ن یدر ا یح فرهنگ اسالمیغات و اشاعه صحیتبل یردستان در موردچگونگک یکدئولوژیا -یاسیره سیدا

 یمطالب ی، با استفاده از افراد متعهد و مسلامن بوم یغاتیتبل یهاتیز هامهنگ ساخنت فعالیمنطقه و ن

 ان داشتند.یب

 (7/4/1359)اطالعات
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 به مردم پاوه یمنتظر  یالعظم اللهآیتام یپ

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم ینفر از روابط عموم یک ، پارس یرمانشاه ـ به گزارش خربنگار خربگزار ک

 یمنتظر  اللهآیتاز دفرت  یامیپ ، اورامانات پاوه یاهال هرد: در پاسخ به نامکشور اعالم کمنطقه غرب 

 .پاوه فرستاده شد یانقالب اسالم یقدر خطاب به مردم اورامانات و نهادهایه عالیفق

 :ن رشح استیبه مردم اورامانات با یمنتظر  اللهآیتام دفرت حرضت یمنت پ

 یتعالبسمه

ه نشان کنامه شام  ی، دهم الله تعالیا ، اوراماناتان یون و فرهنگیروحان کنار مشرت ین محرتم سمیمسوول

رسانده شد.  یمنتظر  اللهآیتد و به نظر حرضت یلمه و اتحاد قرش مؤثر جامعه بود. رسکوحدت  هدهند

 ، نونکاندو تا ن دوقرش داشتهیردن و به جان هم انداخنت اکرباز تالش در جدا یدشمنان اسالم از د

روزمند ما یپ یه برانقالب اسالمک یطیاند. رشاردهکسب ک ییتهایوفقم یدر جوامع اسالم ، معاالسف

منطقه آگاهانه برخورد  یو اجتامع یاسیس یدادهایل و رویع طبقات با مسایند جمکیجاب میا ، گذردیم

ام کشور و هدم احکه یجز تجز یه هدفک یخارج یاستهایوابسته به س یند واز سقوط در دام گروههایمنا

 .برحذر باشند ، دارندمقدس اسالم ن

رد ظلم کز یحقوق برادران و خواهران عز ، م منحوس گذشته بهیدر رژ یمتامد یسالها یه طکن یدر ا 

امل یجاد جو خفقان و ارعاب توانست حقوق مرشوع آنان را پایم با این رژیست. این کیشده ش یفراوان

ها جربان د متام گذشتهیبا ی، اسالم یهور ران و استقرار جمیانقالب ملت مسلامن ا یروز یبا پ ید ولیمنا

جاد یا هنون اجاز کتا ، منحرف و وابسته ین گروههایکن است. لیهم بر ا یم دولت اسالمیگردد. تصم

دان جنگ و سنگر یمنطقه را به م ، بار یکر اوضاع اسفبار گذشته را نداده و هرچندوقت ییط تغیرشا

ن و یه با همت مردم آن رسزمک یط فعلید است در رشایام شند.کیآنرا به آتش م ردهکل یها تبدیبند

 یدولت و ارگانها ، وتاه شدهکاز منطقه  ، گانهیغافل ب یدست گروهها ، ز پاسداریبرادران عز یار کفدا

نندگان کت کخود را  به نحو احسن انجام دهند. از رش  یامل بتواند رسالت اسالمک یبا هامهنگ یانقالب
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 یو اجتامع یاوضاع فرهنگ ید برایمف یو انقالب یاسالم یرود با طرحهایانتظار منار ین سمیمحرتم در ا

و ملت ما  یتبکر مومن به انقالب میرده و از نفوذ عنارص غکادا  ین خود را به انقالب اسالمید ، منطقه

ر یبجاست به دنبال فرمان اخ یلیگردد و خ یر یبه شدت جلوگ یو انقالب یدولت یدر محافل و ارگانها

 ویژە هنیو متعهد به عنوان منا یفرد مسلامن انقالب یک ی، مدظله در هر وزارتخانه و استاندار  ، امام

 .ان امور نظارت داشته باشدیمعظم له بر جر

د و به ینجات ده ، اندشور قرار گرفتهکررس دشمنان اسالم و یه در تکرد را کز ید جوانان عزینک یسع 

 مصون خواهند بود. ، بخش اسالم یه دستورات آزاده در پناکد ینان دهیآنان اطم

 (11/4/1359)اطالعات

 

 مجلس یال کل مردم از زبان و یمسا

 .ه استین خواست مردم ارومیت بزرگرتین امنی: تأمیحسن االسالمحجت

 یانتخاب یمنطقه یالت و مسالهکدرباره مش یاسالم یندگان منتخب مجلس شورایدر ادامه گفتگو با منا 

س یم. رسویخوانیه در مجلس را مینده ارومیمنا یغالمرضا حسن االسالمحجت یوز نظرگاههاامر  ، آنان

الت مردم در رفع کمسووالن و مقامات با شناخت از مش ین طرح نظرگاههاید دارد با ایهان: امکی یاسیس

نده یامن ینخانیحس االسالمحجتدگاه یه از دیل ارومیوشند. مساکه خواست امام امت است بکع آن یرس

 :ن استین شهر چنیا

 یش شوراین چند روز پیت است. همین امنین جانب مساله تأمیا یل منطقه انتخابکن مشیمهمرت

 یمل یبه مجلس شورا یگر یبه محرض امام و د یکیدو نامه  یط یاز اهال یه و عدهایت ارومیروحان

ار حساس است و ین مساله بسیت. این امنیتأم یدر منطقه باشند برا یخواسته بودند تا بنده چند ماه

ه خود به کاست  یالت اقتصادکشود. دوم مش یشرت یآن دقت و توجه ب ید رو یه باکنم یکد مکیمن تأ
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ه در دست ک یمبود آب در منطقه است. ما با طرحکل کاز آنها مش یکیشوند. یم میچنددسته تقس

 ین چاههایم و همینکاحداث  سد در مناطق مختلف مستعد 3ا ی 2رد کم یخواه یم انشاءالله سعیدار

موات  یردن اراضکر یم و عمالً طرح دایشت بربکر یرا ز یشرت یب ینهایم زمیق تا بتوانیمهعمیق و نیعم

ه زده شود یاچه ارومیدر یه قرار است بر رو کست یل راهیمکگر احداث و تید یمساله ، میرا انجام ده

ن ییات است. سوم تعیند و از رضوریکمتصل م یرشقجان یرا به آذربا یجان غربین راه استان آذربایه اک

ها و ییاز نارسا یکین هم یه باز اکشاورزان است کاز  یشاورز کد محصوالت یخر یب نرخهایو تصو

م تا بر یه دادیارا یما طرح یلکبه طور  یم در منطقه وجود داشته است ولیه از قدکالت است کمش

ل یانات و وساکار قرار دادن امید و با در اختیشت درآکقابل  ینهایمامت به صورت زم یاساس آن اراض

ش ید افزایشود به طرف تولیه هر روز بر تعداد آنها اضافه مکرا  ین ملت مرصفیم ایبتوان یشاورز ک

 یبیشور لکنده به یان منایر آقاینجانب به اتفاق سایه اک یر یم. در مسافرت اخیبرب یشاورز کمحصوالت 

ن داده یتار زمکده ه یکشاورز هر ک 2500باً به یه تقرکم یدیدیوه سبز مک به نام یم در منطقهایداشت

د چهار گاو یشاورز هم باکزها و هر یر چیا سایارند و که فرضاً آن را انگور بکبودند و آنها مجبور بودند 

آنها  ین هم براینند البته اک یگوسفند و بز نگهدار  یرأس هم به طور اجبار  60داشته باشد و تعداد

ه ک یم. چون مادامینکه یشورمان اراک یرا برا یین طرحهایه ما هم چنکنم یکه میبود. من توص یاجبار 

ن چند یم. همیق بدهیر امور جامعه تطبیاستامن را با سایتوان سین نشده باشد منیشور ما تأمکاقتصاد 

ن یردم اگر در اکش خود حساب یرده بودم و پک یاز نقاط اطراف تهران مسافرت یکیش بنده به یوقت پ

انات که امیلکن یم و همچنینکس یتأس یآباد 20نار آن کق زده شود و در یحلقه چاه عم 400منطقه 

ن عمل به مقدار یه با اکم یم قادر هستیار آنها قرار دهیره در اختیبذر و غ ، تورکل ترایرا از قب یشاورز ک

ار کشاورز را به کهزار نفر 30حدود  یتیجمعم و یرا باال برب یشاورز کدات یسطح تول یادیار زیار بسیبس

ق یه از طرکر یمناطق با یه در ارسع وقت نسبت به عمران و آبادانکن است یم. لذا نظر من ایبگامر

ان ییابد و هم از خروج روستایش یافزا یشاورز کدات یاقدام شود تا هم سطح تول ییمقامات اجرا

 (21/4/1359هانکی) شود. یر یجلوگر جاها یجان به سایالخصوص از مناطق آذربایعل
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 .نوسود محارصه شد

ت شهر نوسود گفت: تا به حال یز در مورد وضعیرمانشاه نکپاسداران  یمسوول روابط عموم ییپرتو

باً در محارصه است تا به محض یردهاند و شهر نوسود تقرک یرشو ی"دشه" پ یتا روستایانتظام یروهاین

ن نوسود یه از مهاجرک یه براساس گزارشکرد کاضافه  ی. و عازم شهر خواهند شد یصدور فرمان همگ

ل آموزش و پرورش نوسود و یه اموال و وسایلکومله کرات و کبه دست آمده است عوامل حزب دمو 

 .مت بردندینودشه را به غن

است ارتش مزدور بعث عراق با توپخانه مناطق  کیگان حایافت شده از بخش باین گزارش دریآخر 

 یانتظام یروهایر آتش خود قرار داده و با حمالت متقابل نین بخش را زیله از توابع ا ل و دورویمرخ

 .ستیدر دست ن یاز تعداد تلفات مزدوران اطالع ین منطقه رو به رو شدند ولیران درایایاسالم یجمهور 

 شتکن پنج نفر را یانفجار م

نه یابکتا دو یل تویدستگاه اتومب کیصبح  5/9خود گفت: روز گذشته در ساعت  یبا ادامه گفتگو  ییپرتو

ن یبا م کبه نام گرد  یه در محلکت بود کنه به طرف جوانرود در حر ین از جاده رشویرسنش 20با حدود 

 یوپرتهایکله هلین بالفاصله به وسیه مجروحکشدند  ینفر زخم 10ش از یشته و بکنفر  5ه کرد کاصابت 

 .افتندیتقال رمانشاه انک یامرستان طالقانیروز  به بیهوان

 یروهایهان در مورد عمل متقابل نکیز در گفتگو با خربنگار یمستقر در مرز ن یاد مقام آگاه در ژاندارمر ی

 یها برایجه عراقینتیوشش بکبه نفت شهر گفت:  یعراق یروهایان  حمله نیدر جر یارتش و ژاندارمر 

ر با اقدام متقابل ین مسینفت ازا انیما در مرز نفت شهر و قطع جر یردن در مناطق نفتکب وارد یآس

 یکن رفنت یو ازب ین نواحیمستقر در ا یعراق یگاههاین به پایما منجر به وارد شدن خسارات سنگ

 .انه خمپارهانداز و توپخانه دشمن شدیآش 3و  کدستگاه تان
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 شودیبه مناطق نفت عراق حمله م

ها و ین به مخازن نفت عراقیرضبات سنگردن کاز وارد  یو اخالق یل انسانینون به دالکافزود تا یو 

ن برنامه ادامه دهند ما یها بهایچنان چه عراق یم ولیردهاک یر خوددار ین مسیآنها در ا ینفت یلولهها

ن حال با ین مقام در عیرد. اکم یمرز منفجر خواه یآنها را در آن سو  یشگاههایهم مخازن نفت پاال

از عوامل بعث عراق از پرداخت  یادیز یبعث گفت تعداددر ارتش  یتید فراوان در گسرتش نارضاکیتا

 ین از ادامه مخالفت دولت بعثیآنها همچن یگاه و اردوگاه برایجاد پایو ا یالن به مزدوران بعثک یپولها

و فرار از خطوط ارتش بعث عراق  یاجبار  یمرخص ینبوده و به بهانهها ، نندکران یایاسالم یبا جمهور 

 نند.یکم یران خوددار یا یاز خدمت در نوار مرز 

 (31/4/1359هانکی)


