
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ش گفتاریپ

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

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

  .دیمناتر میجالب یان خود آنها بسشان از زبیشه ورز ایگاه اندیجا و، آنان در هامن عرصهای هشیبا اند

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

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

ی ثبات گذار را پشت رس نهاد و دوره یدوران ب، ران به بار نشستیه 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 ینگار  شهید اندیشا

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

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

 ...نده خواهد بودیآ یاید ورود به دنیلک، گذشته یاپیوناگون و پاز تحوالت گ یآگاه، ن خاطریبه هم

 : مینکفراموش ن

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

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

  .خواهد شد یگرام

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

  . گزارم



  .دیم سابق را نخوریرسسپردگان رژ یرنگهایب نیفر: ردستانک یزاده رهرب مذهب یام عالمه احمد مفتیپ

 یرنگهایب نیه فرکبه مردم هشدار داد  یامیپ یردستان طکزاده از رهربان طراز اول  یعالمه احمد مفت

سه با یما در مقا یت انقالبیموقع: ام آمده استین پیاز ا ییهادر قسمت. دیگوناگون دشمن را نخور

زود اعالم  یلیخ یو انتظام ینظام یروهایانقالب زودرس بود و لذا اگر ن یجیرشفت تدریط پیرشا

م یم رژیدر برابر مزدوران رژ. الودندین یطوالن یو دست خود را با جنگ داخل ردندکبا ملت  یهمبستگ

ن مختلف ینند با وسائل و عناویبیم یات خود را رو به نابودیه چون حکنجا و آنجا هستند یسابق ا

ن یاز ا یکی. انقالب منحرف سازند یر واقعینند و اذهان را از مسکجاد یمردم ا یخواهند دردرس برایم

سنندج نشان  که اسناد بدست آمده از ساواک است یهاشمیهادخیبنام ش یافراد مزدور شخص رسشناس

انقالب از  یوبکردستان جهت رس ک یبه شهرها و روستاها یشکر کلش یبرا یالنک یپولها یدهد و یم

رد و کبار با افراد مزدورش به پاوه حمله یکاران و یامکن شخص سه بار به بخش یا. گرفته است کساوا

 ده است دریشکش یرا پ یه آن اختالف مذهبیه در توجک دع قروه را بوجود آور یشتار فجکز یراً نیاخ

 یه متوار کنون کن قروه فتح شد و ایاو توسط مبارز یست و دژ جنگیش نیبای اوهین ادعا یه ایکحال

است اهل  یه چون او سنکند کیردستان استمداد مکاستان  یاست و با نوشنت نامه به شهرها و روستاها

عالمه . دیگوناگون دشمن را نخور یرنگهایب نید و فریوطنان آگاه باشاند! همردهکع به او حمله یتش

ردستان که مردم کرد کد کیگر تایردستان بار دکر یع اخیام خود ضمن اشاره به وقایزاده در پ یاحمد مفت

 . ردکف تالش خواهند کران جان بر یوهمند اکانقالب ش یروز یع خود در پیهمراه برادران اهل تش

 (1/12/1357هانکی)

 

 ابدییت میرسم یمحل یهاشیگو: زاده یعالمه احمد مفت

شدند یف میه قبالً لهجه توصکران یمسلامن ا یشه دار ملتهایر یهاشیگر گویو د یردکزبان  –سنندج 

با آن  یمحل یتوان در مدارس و مراجع رسمین پس میافت و از ایت خواهند یرسم یهامنند زبان فارس



انقالب  یسنندج و رسپرست شورا یرهرب مذهب، زاده یطلب را عالمه احمد مفتن میا. رد و نوشتکلم کت

به  ینیه با امام خمک یبر اساس توافقهائ: افزود یو . ردکهان اعالم کیبا خربنگار  ین شهر در گفتگوئیا

س لبا. نندکا یخود را اح یقو  یهایژگیه وکآزاد خواهند بود  یرانیمسلامن ا یمتام ملتها، عمل آمده است

 یتابهاکه نرش و چاپ یمقدمان اول: ن گفتیهمچن یو . نندکلم کت یا به زبان مادر یبپوشند و  یمحل

د در یایش نیپ یالکاش یمیفراهم شده است و چنانچه دربرنامه تنظ یردکو مطبوعات به زبان  یدرس

رنامه در ن بیدر مدارس آغاز خواهد شد و ا یردکس زبان ینده تدریو بطور قطع از سال آ یسال جار 

س یتدر یردن معلامن با چگونگکاز نظر آشنا : ردکزاده اضافه  یمفت. شودیسطح دانشگاه هم اجرا م

اند دهیالزم را د یهاقبل آموزشها هپلمه از ماینفر د 200الزم به عمل آمده است و  ینیش بیپ یردکزبان 

ه از فرستنده سنندج ک ییویرادمصاحبه  یکن در یزاده همچن یمفت. نندکه یتا معلامن مدارس را توج

 . ردکد یگر تائیاد شده را بار دیل یپخش شد مسا

 (7/12/1357هانکی)

 

  .مینکیردها رصفنظر منک یاز حق خود مختار : سنندج یزاده رهرب مذهب یعالمه احمد مفت

  .ردمکمالقات  یتقاضا یجالل طالبان یبرا، ینیاز امام خم

  .دهدیر منییرا تغ ییایجغراف یمرزها، ردهاک یخود مختار 

و با آنها  یردها معرفکندگان یه در آن دو تن به عنوان مناکدو شب قبل  یونیزیردها به برنامه تلوک

 دهیدانند به عقیندگان خود منین برنامه را مناینندگان در اکت کردها رش ک. ردندکمصاحبه شد اعرتاض 

نده یزاده منا یاند عالمه احمد مفتاعالم داشته یانقالب تلفن ینامیه به اخبار صدا و سکن هموطنان یا

رثت کشان انجام شده بود و به علت یقبل با ا یه چندکای ردستان است گرچه مصاحبهکمردم  یواقع

، ت موضوعیاما به لحاظ اهم، هان چاپ شدکیق افتاده بود روز گذشته در یمطالب و چاپ آن به تعو



ن منطقه یل خاص ایگر درباره مساید یشان گفت وگو ینست با اوتاه تواکفرصت  یکهان با استفاده از کی

  :دیخوانیه آن را مکداشته باشد 

ن ید اییبگو لطفاً . ش آمده استیپ یا مسائلیردستان مسئله کدر ، ران بر استبدادیملت ا یروز یپ یـ در پ

 مسائل چه هستند؟

 یعیحق طب، یخود مختار 

. است یزبان رسم، یران تنها زبان فارسیدر ا. خود شده است یحق انسانترین ییردستان خواستار ابتداک

ن ملتها یای مجموعه. ردکاز جمله مردم ، ران هستندیهم در ا ییگریر از مردم "فارس زبان" مردم دیاما غ

مردم  یدر نظام استبداد شاهنشاه. دهدیل مکیران را تشیملت بزرگ ا، مختلف یهابا زبانها و فرهنگ

ه زبان و فرهنگ و خودشان بود محروم بودند و کشان یو اسالم یعی" از حق طبیفارسر از "زبان یغ

 .خواهدیش را میو خداداد یعیردستان حق طبک، ین بامداد آزادینون در اکا

 د؟ینکین مییحدود هم تع ین خودمختار یا یبرا-

ومت کبا نوع حاما متناسب . زبان است یو بخصوص آزاد یفرهنگ یآزاد، یخود مختار  ین اساسکـ ر 

است یگر دانست و از جمله جز در سید یل انسانیاز مسا یار یرا شامل بس یتوان خودمختار یدر اسالم م

  .ار داشته باشندیاخت یتوانند از متام جهات در امور داخلیم یت اسالمکممل یک یمتام اجزا ین املللیب

 ا نه؟یاست تر یعمل، یها به صورت مرحله اطرح خواست-

د یردن نباکقبول آن و اقرار به حق  یول. ها مسلامً مرحله به مرحله خواهد بوده شدن درخواستادیپ-

در نجف  ینیه هنوز امام خمکن سال یه اول همک ییهابنا به توافق. د قاطع باشدیبا. باشدای مرحله

سنندج را دعوت مسئووالن مدرسه ، ، انجام شد، دمیران آمدند و من خدمتشان رسیه به اکو بعد ، بودند

 یاست و زبان فارس یردکزبان ، اول یزبان رسم، ردستانکن پس در رستارس یه از اکردم کردم و اعالم ک

  .ندکیه میخواهد بود و آن را تغذ یردکنار زبان کشه در یران همیبه عنوان زبان واحد متام ملت ا



 یموضع طالبان

 د؟یهم دار یآمادگ ین رفورم فرهنگیا یبرا-

جواب ، آمدیبه حساب م یاسیبزرگ س یتاب از جرمهاکز چاپ یه در نظام سابق نوشنت و نک یـ وقت 

  .است یشام مسلامً منف

 در راه خواست شام وجود دارد؟ یل بزرگکن مشیبنابرا-

ط مساعد باشد و انقالب یه تا چه حد رشاکن است یمهم ا. ن هم مرحله به مرحله خواهد بودیا یـ اجرا

  .ندکن یملت ما را تأم یهابتواند خواست

 ست؟یه چین قضی" در اینقش و موضع "طالبان -

، ننده خواست آنهاکس کردستان عراق است و منعک یت ملکحر  یاسیاز رهربان س یکیهم  یـ طالبان

بدست آوردن حقوق  یه براکیران و تر یا، ردها در عراقکه کقرن است  یکه حدود کد یحتامً اطالع دار

. بوده است یباً مستمر و متوالیدتر و تقریان شدین جریدر عراق ا. نندکیود مبارزه مخ یو فرهنگ یمل

  .اندش گرفتهیپ یاسرتداد حقوق خود راهشان را با جالل طالبان یراً برایو مردم اخ

 است؟ای ه در چه مرحلهکیوضع در تر -

ه در ک یتکحر  یز آن آزادین ه در عراق هست وجود ندارد وکو مستمر آنچنان  یو قو  یتکه حر کیـ در تر 

ر یهنوز به طور غها هن سبب خواستیبد. ستیش آمده در آن جا نیپ یران به واسطه انقالب اسالمیا

  .شودیر رسا اعالم میغ یمنظم و با صدا

، اندندهکن و پراکران سایه و عراق و اکیشور تر کردها در که کنیران با توجه به ایردستان اک یخودمختار -

 ش آمد باشد؟ین پید نگران ایران نباینخواهد شد و دولت ا یشور کتازه  یجادمرزهایمقدمه ا



ردم و خدمت کره کشان مذایبا ا یردها و جالل طالبانکدرباره مسأله ، ینیم با امام خمیدار قبلیـ در د

مسلامن ران یه اکنند کدوار یرند و او را امیرا به حضور بپذ یتوانند جالل طالبانیردم مکشان عرض یا

 یه از حقوق ملکرد کاز جمله ملت مستضعف . ا باشدین دنیمتام مستضعف یبراای تواند پشتوانهیآزاد م

ران یا، نه. ستین ییایجغراف یعوض شدن مرزها ین به معنایخود محروم مانده است و ا یو فرهنگ

ن یه دفاع از مسلامنان فلسطا بی. ندکام ین قیپیلیتواند به دفاع از مسلامنان فیران است اما میشه ایهم

  .قاین و آفریالت یایکن آمرین طور به دفاع از مستضعفیو هم. رتهیو ار

 

 یاسیس یخودمختار 

 د؟یشناسید میه طالب آن هستک یان نوع خودمختار یخود ب یبراای الگو و منونه -

و اسالو در  کملت چه دو کا کیسلواکا چیو  یر متحد شورو یاجامهیل یاز مسا یار یا از نظر بسیکـ آمر 

استقالل آنها هم  یچ جایت و به هکممل یچ جایو به ه. امل هستندک یخودمختار  یدام داراکآنجا هر 

  .خوردیصدمه من

 یو فرهنگ یاستقالل ادار  یعنی. فا هستندکخود  یخودمختار عموماً از نظر اقتصاد یهاالتیها و املت-

 دارد؟ ییهایین توانایردستان چنک .شان استوار است یها بر استقالل اقتصادآن

نده لوموند گفتم در یو منا یه به روزنامه نگاران خارجکهامنطور : اول. دهمیـ دو جواب به شام م

گر به دست یه دیا هر ناحیردستان کاگر آنچه از . ت عموماً به تاراج رفته استکممل یهاگذشته ثروت

 یتوانستند از نظر اقتصادین مناطق میدام از اکهر ، شدیرشفت آن مناطق میآمد خرج عمران و پیم

، مینکهم ب یرا شامل وضع اقتصاد یم خودمختار یت االن اگر بخواهین واقعیبا توجه به ا. فا باشندکخود 

ن یعاً" متام آنچه در زمیاالرض جم یم ما فک"و خلق ل: ینص قرآن یبه مقتضا: جواب دوم ..میاردهکستم 

ر بوجود یو فراگ یاسالم یومتکن اگر حیره زمکاز ای درگوشه. ده شدهیا آفرهمتام انسان یهست برا



ه تحت عنوان ک کوچک یهاملت. ت خواهد بودیمتام برش ید برایآیه به دست مک یهر ثروت، دیاین

 یه هر ثروتک. هستند یم قرآنکن حیق ایجمع هستند حداقل تطب ییاینقشه جغراف یکران در یملت ا

  .ران خرج شودیمتام ملت ا ید براید بایآیدست م ت بهکن مملیاز ا

  ...خواست شام قبول نشود؟، ینه خودمختار یاگر در زم-

ومت کح یکجاد ید ایت داشتند به امکرش  ین مبارزات طوالنیپارچه و هامهنگ در ایکران یـ متام ملت ا

ن یشان تأمیهاخواستهیسالمومت اکه در حکنان داشتند یردها اطمکبودند و مسلامنان از جمله  یاسالم

 یتفاوت مباند و موضع یومت در برابر مردم مسلامن بکن حیه اکرسد ید به نظر میلذا بع. شودیم

، ندکحق ندارد از حقش رصفنظر  یچ ملتید هیترد یب، ابدید تحقق ین فرض بعیاگر ا. ردینامرشوع بگ

 . از ستمگر است دهد منفورتریه تن به ستم مک یرا در منطق اسالم مظلومیز

 (8/12/1357هانکی)

 

  .ردستان داده شودکد به دست مردم یبا یامور داخل

 یه استان مرز کرد کردستان روز پنج شنبه گذشته در قم اعالم کاز رهربان مردم  یکیزاده"  یاحمد مفت"

در  ینیمت الله خیه بالفاصله پس از نطق آکزاده  یاحمد مفت. شور جدا نخواهد شدکچگاه از یه، رانیا

ران است و مردم یر ایناپذ ییردستان جزء جداک": پرداخت اظهار داشت یه قم به سخرنانیضیمدرسه ف

زاده ادامه  یمفت. نند"کیم یبانیپشت ینیت الله خمیحرضت آ یاسالم یامل از جمهور کردستان بطور ک

ه کد است یجد یاساسن حقوقشان در قانون ید و تضمیرد خواستار آنند قکه مردم ک یز ی"تنها چ: داد

 . ب مجلس موسسان برسد"ین گردد و بعداً به تصویقرار است تدو

 (12/12/1357)اطالعات

 



 رهرب اهل تسنن از بازرگان یبانیپشت

ش را یخو یبانیپشت، بازرگان فرستاد یمهندس مهد یه براک یامیزاده رهرب اهل تسنن در پ یاحمد مفت

 د هریاردهکم را تعهد یبس عظای فهیوظ یجنابعال: آمده استام یاز پ یدر قسمت. شان اعالم منودیاز ا

ز فراوان یالت نکاما موانع و مش. جمع هست یاز جهات در وجود جنابعال یار یها از بسیستگیچند شا

 . ار شام باشدکارو مدد یخداوند . است

 (15/12/1357هانکی)

 

  .ندکین میها را تأمخلق یآزاد یاسالم یجمهور : مردم سنندج یزاده رهرب مذهب یعالمه مفت 

ت یبا خرب نگاران موجودای ردستان در مصاحبهک یمل – یاز رهربان مذهب یکیزاده  یسنندج احمد مفت 

ن یچن یاسالم یمورد جمهور  در یو . ردکآنرا به عهده دارد اعالم  یه خود رهرب کرا  یحزب مساوات اسالم

م ینکد انتخاب یبایومت اسالمکستم حیس یبرا ه بناچار ماکاست  یر یتعب یاسالم یلمه جمهورر ک: گفت

ا وجود یه در دنکگر است ید یهایراسکاز انواع دمو تر یکراتکدم یلیخ یاسالم یه جمهور ک یدرصورت

و فرهنگ  یزبان مل یه داراک ییاسالم متام ملتها یومتکدر نظام ح: ن گفتیزاده همچن یدارد مفت

ها عموماً با یو چپ یو حت یر اسالمیغ یهاتیدر اسالم اقل هستند یاملک یآزاد یهستند داراای منطقه

 یخودمختار  ینند و در برابر آن متعهد بشوند داراک یتب و نظام خود را معرفکت میه موجودکن رشط یا

های هرد دستکاضافه  یاست و  یباالتر از خودمختار  یز یچ یاسالم یتهایازات ملیهستند اما حقوق و امت

رد هستند اما روش درخواست آنها کنند خواستار حقوق ملت کیه وامنود مکها( یپهستند)چ یر اسالمیغ

ن مسائل یند واال اکیال مواجه مکار را با اشکن یندارد و هم یسازگار  یومت اسالمکو ح یبا فهم اسالم

ت و بخصوص کممل یش در مسائل جار یهانه مشورتیزاده در زم یشوند احمد مفتیزود حل م یلیخ

ه در مرامنامه کم یدار ییرر با هم مشورتهاکبطور م یلکدر مورد مسائل : گفت ینیبا امام خم ردستانک

 کاول اشرتا – یبخش اساس ه عبارت است از چهارکبطور اختصار گنجانده شده  یحزب مساوات اسالم



اقدام ر موارد و هر نوع یو سا یو قانونگذار  ین قانون اساسیتدو یارهاکدر متام  یعه و سنیدوفرقه ش

ران و در یمسلامن فقط در ا یمتام ملتها یو اجتامع یاسیس، یفرهنگ، یحقوق مل یدوم تساو ، یاجرائ

ت و یه موجودکاست  یمذهب یهاتیاقل یبرا یخودمختار ین حدود اسالمییسوم تع، نده در همه جایآ

ه کهستند  یاشخاصم عوض شده یه رژکنیم با اینیبیمتاسفانه م: افزود یند و کذمه خودشان را معلوم 

ف یضع یلیامن ندارند و به صورت خیبودن انقالب ا یه به اسالمکنیا اینند کیمن کط را در یا رشای

ردستان ملت که البته در کج دهند ین مردم ترویاحقاق حق را ب ەم گذشته نحو یخواهند مانند رژیم

ن گفت یهمچن ید برسند و به حق خو  یخواهند طبق ضوابطو اصول اسالمیعموماً مسلامن هستند و م

ن است یومت مستضعفکح یومت اسالمکح، اسالم است یو اجتامع ینظام اقتصاد یمطلب چهارم اجرا

ن شود یآنها تأم یو معنو  ید حقوق مادیز بایتسلط داشته باشند و قبل از هر چها هار کد بر ینها بایه اک

مستضعف در آن حد  یمتام قرشها یراه بکباشد  یدر جهت یومت اسالمکح یم برنامه اقتصادید تنظیبا

 . ن شودیتأم یمتوسط زندگ

 (20/12/1357هانکی)

 

 پارس یخربگزار  یخربها

  :رده استکن رشح منترش یبه ا یشب گزارشیع سنندج دیرامون وقایز پیپارس ن یخربگزار 

 یکشدن شته که منجر به کروز سنندج یمتفرقه عرص د یهایرانداز یبدنبال ت: پارس  یخربگزار  –سنندج 

"احمد  یروز آقایبعدازظهر د، ن و بازار بسته شدکیاکشدن سه نفر با اسلحه گرم شد ود  ینفر و زخم

ون یریه از شهر سقز فرستاد و از تلوک یام تلفنیپ یک یردستان طکمردم  یو مذهب یزاده" رهرب مل یمفت

ته یمکه کن بوده است یا یرانداز ی"علت بروز ت: رد و گفتکن واقعه ابراز تاسف یسنندج پخش شد از ا

ر کحفظ نظم از لش یبرا یل فنیمقدار وسا یکش یپ یچند، در سنندج یات انقالب اسالمیستاد عمل

 یسب اجازه از ستاد ارتش ملکل آنها را منوط به یسنندج تحو 28ر کلش یول، ردکردستان درخواست ک



از  یااحساسات عده یکتحر ر متاسفانه باعثکعدم موافقت لش یعنین امر یه اکرده بود کران یا

مردم را ، ام خودیزاده" در پ ی"مفت. دیآمی شیجه آشوب امروز سنندج پیشود و در نتیان ما میهمشهر

  .ز برحذر داشتیاز هر گونه عمل خشونت آم

قرار است بعنوان ، ن مناسبتیه فردا بهمکرده است کسب اطالع ک، پارس در سنندج یخربنگار خربگزار 

ل ین شهر تعطین اکیاکبازار و د ، سنندج یانقالب اسالم یاتیستاد عمل یبه سو  یرانداز یاعرتاض به ت

ه در حال حارض در کشدگان  یند زخمیار مناین شهر تحصن اختیو در مسجد جامع ا. بشود یعموم

 . هر سه جوان هستند، هستند ین شهر بسرت یامرستان ایب

 (28/12/1357)اطالعات

 

 مخاصمه سنندج کباره تر زاده در  یمفت یه آقایاعالم

  :ران قرائت شدیا یانقالب اسالم یه از صداین اطالعیامروز ا

زاده" وجناب  ی"احمد مفت نجانبین ایه بک یر یبه واسطه تفاوت تعب-میبسم الله الرحمن الرح

ها هرد با وجود انقاق در اصل خواستکملت مسلامن های هح خواستی"در مورد ترشینین حسی"عزالدیآقا

تصور اختالف به ، طین رشایه در اکن یبا توجه به ا. تصور وجود اختالف داشتند یداشته افرادوجود 

در منزل جناب  ینیبا حضور چند نفر از رهربان د 27/12/57شنبه یکان ملت است در بعدازظهر روزیز

به  ملت یم و بر مسائل اساسیردک" امام جمعه سقز نظرات خود را مطرح ی"مال عبدالله محمد یآقا

ن هر دو یبنابرا. شودیر میثکامضا شده و ت یاماده 3ن توافقنامه بصورت قطعنامه یه اکم یدیتوافق رس

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

 یمخامصه و خوددار  کبر تر  یبنخود را م یان دارد باالتفاق راینون در سنندج جرکه هم اک یامورد واقعه

ومت کحل مسائل روز چه آثار ح یبرا، یط تالشین رشایرا در ایز. میداریها اعالم ماز حمله به پادگان



ن یبنابرا. میشناسیران میا یاسالم یان ملت و جمهور یز رامردود و به زیو اقدامات خشونت آم یطاغوت

 یه مسأله فعلکنند کن یار کپادگان سنندج دور شوند و  ه همه برادران از اطرافکم ینکید مکیقطعاً تا

 . دیده درآیچیما بصورت پ

 (28/12/1357)اطالعات

 

 ردستانکدر مورد دفاع  یاماده 3توافق نامه

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

افت یه امروز انتشار ک یاهیانیمنت ب. ران پخش شدیا یانقالب اسالم یز صدارد اک یو مل یرهربان مذهب

  :ن رشح استیبه ا

د ی"س یزاده" و جناب آقا ینجانب "احمد مفتین ایر بیبواسطه تفاوت تعب -ن یبسم الله الرحمن الرح

های هسترد با وجود اتفاق در اصل خواکملت مسلامن های هح خواستی" در مورد ترشینین حسیعزالد

با حضور چند  57اسفند  27شنبه یکدر بعد ازظهر روز . ان ملت استیتصور وجود اختالف به ز، یافراد

م و یردک" امام جمعه سقز نظرات خود را مطرح ی"مال عبدالله محمد یدر منزل آقا ینینفر از رهربان د

ر یثکامضاء شده و ت یاماده 3ن توافقنامه بصورت قطعنامه یا. میدیملت به توافق رس یبر مسائل اساس

ه یاز ما عل یکبنام هر  یاهیچگونه اعالمیحق ندارد ه یسکه کم ینکین هر دو اعالم میبنابرا. شودیم

از  یمخاصمه و خود دار  کبر تر  یخود را مبن یرا، در مورد واقعه سنندج به اتفاق. ندکمنترش  یگر ید

مسائل روز و ، یاسیحل مسائل س یط تالش ما برایرشان یرا در ایم زیداریها اعالم محمله به پادگان

 یاسالم یان ملت و جمهور یز را مردود و به زیآماست و اقدامات خشونت یومت طاغوتکمحو آثار ح

ه همه برادران از اطراف پادگان سنندج دور بشوند و کم ینکید مکین قطعاً تأیبنابرا. میشناسیران میا

  .دیدر آ یادهیچیبصورت پما  یه مسأله فعلکنند کن یار ک



  :نندگانکامضا 

-امام جمعه سقز  -یعبدالله محمد-زاده  یاحمد مفت-امام جمعه مهاباد  ینین حسید عزالدیس 

 . یعیو محمد رب یعبدالرحمن طاهر 

 1357اسفند  27سقز 

 (28/12/1357)اطالعات

 

 دینخوان یمردم سنندج را ضد انقالب: زاده یمفت

ن یمسلحانه ب یر یعلت درگ: ند گفتکیم یه در سنندج زندگکرد ک ین مذهباز رهربا یکیزاده  یمفت

حفاظت  یست برایبایه مک ییهال آن مقدار مهامت و اسلحهیردستان از تحوکه ارتش در کن بود یمردم ا

ن یگرفنت ا یبرا یته تحت نظر و یمکافراد : گفت یو . رده استک یل بدهد خوددار یاز شهر به مردم تحو

زدن هر : زاده افزود یبه آنها جواب رد داده شد مفت یرده بودند ولک به مسئوالن مراجعه مهامت قبالً

احساسات مردم  یکن عمل رصفاً بر اثر تحریبه مردم سنندج مردود است و ا یر انقالبیگونه برچسب غ

 . صورت گرفته است

 (29/12/1357هانکی)

 

  .دینگذار یسنگر جهاد را خال یعدها یادانبخاطر ن: 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 دستگکخود و مردم  یتأسف از سو 

  .نگذارد یخال یعدها یاطر نادانمجاهد بزرگ خواست تا سنگر جهاد را به خ



 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 یحادثه اسفبار اسائه ادب از طرف افراد

 یجسمهای هنجکهاوشران هرگز تحمل زندانیملت ا. دیشان و متاثر گردانیران را پریو همه مسلمنان ا

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 همکردستان خاطره سفر پر بر کن یرسزم

 یرا برا یحق مرشوع خود مختار  ینیاز طرف امام خم یندگیت به منات و رصاحیامل 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 اک. دیفرمود

های هاست هنوز در روزنام ین املللیب یهاه استعامرکران یملت ا یرا دشمن اساسیز نگذارد یخال یعدها

 یغ است خالیدر یش گسرتده ! و براستیر و مردم فربیتزو ین است و دامهایمکبه  یاسیو س یمرز 

را از  یو شجاعت عمرو عل یاردانکو  یعامر و بالل و تقو  یدار یه طاقت و پاک یگذاردن سنگر از مرد

ان با ملت یامانت برگرد و راه را تا پا یمحبوب ! به سنگر مبارزه ب یرسورم ! طالقان. میار داشتاو انتظ

 . ه ملت با تو استکباش 

 زاده یسنندج ـ احمد مفت

 (20/1/1358)اطالعات

 

  .ستین یشهر سنندج قانون یشورا: زاده یمفت

نقطه ، نگار اطالعات در سنندجمردم سنندج در مصاحبه با خرب  یاسیو س یزاده رهرب مذهب یاحمد مفت

افزود  رد وکسنندج اعالم  یازده نفر ی یردستان و انتخابات شوراکخود را در باره اوضاع حساس  ینظرها



تحصن و اعتصاب . ییامیه هزاران نفر با راهپکنشده است چرا  ح برگزاریمفهوم صح، ه انتخابات سنندجک

  .اعامل زور در انتخابات ابراز داشتنداعرتاض خود را نسبت به تقلب و ، ل بازاریو تعط

 یهاه انجمنکاست  یا تقلب در انتخابات بهامن شدتیآ: دیه پرسکزاده در پاسخ خربنگار ما  یمفت یآقا

اطالعاتشان محدود است به  یکرا آنها در یز، شرت از آنیب یلیخ یبله و حت: نند ؟ گفتیکادعام یاسالم

ه ک یاز انواع تقلبات یار قور یش از آن است و پرونده بسیخلف به تکحال آن. ده اندیه دک یز یهامن چ

در مورد تالش  یو . سنندج موجود است یته پنج نفر یمکدر ، ها گرفته شدهین انتخابات توسط چپیدر ا

ه کردند کچپ تالش های هگرو : گفت، نسبت به تقلب آنان یاسالمهای هو اعرتاض گرو  یچپهای هگرو 

ن تقلبات را یه اک یهم وقت یاسالمهای هرشو( متام شود و گرو یازده نفر گروه )پیبنفع  یر یگ یان رایجر

در ، هزار نفر از ثبت نام شدگان 12ردند و حدود کم یآنرا تحر یر یگ یاز اواسط را یدند دسته جمعید

  .ردندکت نکانتخابات رش 

 

 اهانت به دخرتان

خود : داد گفت یان انتخابات رو یدر جرها هله گرو یه وسک یستیع و حوادث ناشایضمن اشاره به وقا یو 

رضب  یها مورد اهانت و حتیتوسط چپ مناها و افراط یر یگ یه هنگام راکم یدین دخرت را دیمن چند

م یدیاز زنان و مردان سالخورده را د یار یبس، نین متحصنیب، ز در مسجد جامعیو جرح قرار گرفتند و ن

  .ردندیکان میها بیشان را توسط چپیهاسنامهان پاره شدن شنایجر، یه و زار یه با گرک

، ردهاندکه در قطعنامه خود اعالم کهامنطور : ن گفتیمتحصن ییم نهایزاده در مورد تصم یمفت یآقا

 یه راکچه آنان . د شودیخواهند انتخابات تجدیمخالفند و م، است یه تقلبکن انتخابات یآنان با اصل ا

د انتخابات با یو خواهان تجداند نظر به لغو انتخابات داده یهمگاند نداده یه راکوچه آنها اند داده

  .هستند یراسکح و دمو یاصول صح



 ستیجه روشن نینت

  :سنندج پاسخ داد یا نه ؟ و رهرب مذهبیبه نظر شام انتخابات آزاد بوده است : ردکخربنگار ما سئوال 

و در مورد . است ین خالف آزادیب شده و احسا ین و تقلب بید و توهین تهدیکدر ظاهر آزاد بوده و ل

از آن  یست و او اطالعیجه هنوز معلوم نیه نتکانتخابات گفت  یو رسم ییجه نهایاعالم نت یخ قطعیتار

  .ندارد

  :شوند گفتیب انتخاب مین ترتیه به اک ینفر  11 یزاده در باره شورا یعالمه مفت یآقا

 یار کمردم هم با آنها هم، رندیفه شورا را بعهده بگیوظ، مردم یندگان واقعیه اگر مناکاست  یهیبد

م یه گفتکامل انجام نشده و هامنطور کچون انتخابات بطور  یار شورا مثمر مثر خواهد بود ولکنند و یکم

 یقانون، ن شورایا، نیردهاند بنابراکت نکهزار نفر بعلت اعرتاض به نحوه انتخابات در انتخابات رش  12

 .نخواهد بود

 

 ردستانک ندهیآ

وقتها  یلیخ: رد و افزودکان ین منطقه بینده ایردستان و آکسپس نظر خود را راجع به اوضاع حساس  یو 

، مختلف یهایو اخالگر  ینکارشکه بخاطر کده شده یا دیران و متام دنیمختلف ا یردستان و در جاهاکدر 

  .ده استیجه نرسیمثر مانده و به نت یانقالبها ب

 ین بار هم رسنوشتیا، ه انقالبکرود یم آن میب. ار نربدکخود را ب یآگاه یمنتها، ملتران هم اگر یدر ا

جاد و آمال یا یو دودستگ ینکارشکردستان احتامل دارد کدر  ویژەب. داشته باشد 1332مرداد  28ه یشب

 یاآق. ندک یست منتهکبه ش، تواند حاصل شودیه حاال به سهولت مکرد را کده یملت ستمد ین قرنیچند

ر ینظ یرد بکخ ملت یدر تار، ه االن فراهم استک یاسیط سید رشایترد یب: ان افزودیزاده در پا یمفت



رد روشن کبا ملت  ینده حقوق اسالمیآ، ندکن یکت را تاریحسن ن ین فضایها ایبوده و اگر تفرقه انداز

 . است

 (25/1/1358)اطالعات

 

 زاده یام عالمه مفتیپ

روز در اجتامع ید یانگذار حزب مساوات اسالمیمردم سنندج و بن یرب مذهبره، زاده یعالمه احمد مفت

  :ن استیام چنیمنت پ، فرستاد یامیل شد پکیتش یدان آزادیه در مکن به انتخابات سنندج یمعرتض

 

 میبسم الله الرحمن الرح

 یبه شورا نند و نسبتکیل مجدد ستاد انقالب مکیتش یا برادران مسلامن تقاضای! گویان گرامیهمشهر

ن نوع یبر شورا مقبولرت یمبتن یه هر نظم اجتامعکد ید آگاه باشیز بایبرادران عز. اعرتاض دارند ینفر  11

 یدر برقرار  یرد سعید مد نظر و مورد توجه قرار گیه باکآنچه  یاداره جامعه را بدست خواهد داد منته

منهم مانند شام به هر گونه . است در جامعه یراسکو مراعات اصل دم ینظم منطبق بر عدالت اجتامع

ت ید احساس مسوولیبا یان گرامیه همشهرکاعامل نظر و تقلب در انتخابات اعرتاض دارم و معتقدم 

ند و همه ینظارت فرما، ه مشخص خواهد شدک یبیترت یمجدد از رو  یر یگینرتل نظم در راکدر مورد 

ن نظام عبارت است از شورا ضمناً چون قصد از ینهم" مقبولرتیم "وامرهم شورا بکه به مفاد حکم یریبپذ

اند اجتامع منوده یدان آزادیبزرگ در م یتیه جمعکنون کاجتامع معلوم شدن قدرت اعرتاض بود و ا

به  یاز یگر نیه دکاند و من معتقدم ردهکت را مشاهده ین واقعیار شده و همه اکمردم آش یقدرت را

م و رحمت یکوالسالم عل. خود برگردند یار و زندگکست همه بمنانده است و بهرت ا یادامه اجتامع باق

 (26/1/1358هانکی)      . زاده یالله برادر شام احمد مفت



 تخلف در انتخابات سنندج

ار در انتخابات سنندج صورت که تقلبات و تخلفات آشکندگان معتقد بود یزاده در گفتگو با آ یاحمد مفت

. است ینفر  5موقت  یار شورایه در اختکوجود دارد  یار کرقابل انیغ کگرفته است و شواهد و مدار 

: هان را مورد انتقاد قرار داد و گفتکیندگان و یآهای هن روزنامین گفتگو همچنیزاده در ا یاحمد مفت

ه هر کن معتقد بود یهمچن یو . گرا هستندشرت چپینند و بکمنی ها را درجتیواقعها هن روزنامی" ا

 یاسالمهای هروز گرو یزاده در مورد اجتامع پر ی" مفت. ها دامن زدو به اختالف ردکد درج یرا نبا یخرب 

هزار  22ت کل آنهم رش یده بوده و دلیبه حد نصاب نرس یت الله طالقانینده آیه بنا به نظر پرتوماه مناک

  ..دشدنمی هزار نفر 30ه بالغ بر کگر بوده است یدهای هو هزاران نفر دانش آموزان و گرو  یبازار 

 (27/1/1358ندگانی)آ

 

  .نمیکب میذکاعالم جهاد در سنندج را ت: زاده یعالمه مفت

 یهان هرگونه اعالم جهاد از سو کیبا  یدر متاس تلفن، سنندج یرهرب مذهب، زاده یعالمه احمد مفت -سندج

  .ردکب یذکخود را بشدت ت

ن یمن همچن. نندج صحت نداردعات مربوط به حضور افراد قباده موقت در سی" شا: ن گفتیهمچن یو 

 ین شده براییم و مهلت تعیو انقالب نبود یت دفاع از آزادیها و جمعیکز چرکل مرایخواهان تعط

  ."بود یبعد یر یم گیاهش تشنج در شهر تا تصمک یل رصفاً برایتعط

شهر را  ی" مردم شورا: روز گفتید ییامیهان در مورد راهپکیبا  یزاده در متاس تلفن یعالمه احمد مفت

 یو ب یموجب ناامن، یت دفاع از آزادیو جمع ییفدا یهایکدانند و معتقدند هواداران چرمی یرقانونیغ

ز که مراکخواهند یلذا م، نندکآنها را تحمل  یتوانند وجود نظاممنی در شهر شدهاند و چون مردم ینظم

  ."ده شودیبرچ، موجود



  .دیبعمل آ یر یجلوگ ینیروز هر حادثه خونه از بکرد کخواهم  یمن تالش و سع: افزود یو 

منتخب شهر سنندج در  یزاده و نفراول شورا یان عالمه مفتیاز اطراف یکی یفواد روحان یاز طرف

  :اظهار داشت ییگفتگو

، شهر یشورا ین اعضاییه پس از تعکم یردکتوافق ، ش از انتخاباتیما پ. ها صحت نداردیکخلع سالح چر

جان یه هکنون کمستقر شوند و ا یانتظام یروهایشهر و ن یآنها پاسداران شورا یه و بجایدفاتر تخل

م را ین تصمیه اکم یو انقالب خواست یت دفاع از آزادیها و جمعیکاز چر، خته شده استیبرانگ یعموم

 . نندکچند روز زودتر عمل 

 (28/1/1358هان کی)

 

 زاده ید آن است ـ مفتیقبول انتخابات سنندج بهرت از تجد

  .سنندج بست نشستند یشگام در دادگسرت یپانصد تن از دانش آموزان پ

 یو در پ ینفر  11 یج انتخابات شورایه بدنبال اعالم نتاکسنندج : ندگان یآ یسنندج ـ خربنگار اعزام

رفت یل اسلحه میه هرچه زودتر دفاتر و تحویبر تخل یمخالف مبنهای هزاده به گرو  یاخطار احمد مفت

و استاندار با هر دو  ینفر  5موقت  یشورا یرات مفصل و طوالنکبشود با مذا ین تازهار بحرایه درگک

 یعاد یارهاکربدند یم و انتظار برس میه در بکرد و مردم کرشو آرامش خود را حفظ یو پ یگروه اسالم

  .خود را از رس گرفتند

"مردم : ندگان گفتیار به آن اخطیسنندج در مورد ا یگروه اسالم یاسیو س یزاده رهرب مذهبیاحمد مفت

ن خاطر پس از اعالم یصورت گرفته بهم یه تقلباتکبودند چون اعتقاد داشند  یج انتخابات عصبانیاز نتا

  " .ج آرا به خشم آمدندینتا



د بهرت ینکت کحر  یه دستهجمعکنیا یردم و به آنان گفتم بجاک"من با مردم صحبت : زاده ادامه دادیمفت

شود من تا یه گفته مکنید و ایره بفرستکمذا ینده خود برایان را به عنوان منایاست چند تن از روحان

ن البته یا. ه دفاتر هشدار دادهامیل سالحها و تخلیتحو یمخالف براهای هصبح به گرو  8ساعت 

ش یه پک یردن مردم و فرو نشاندن خشم آنان بوده است تا با فرصتک یراض یه براکامتوم نبوده بلیاولت

  " .میبرس یر یجه مطلبوب و بدون درگینت یکم به یبتوان .دیآیم

رد ید قرار گینه تقلب در انتخابات مورد تائیشام در زم که چنانچه مدار کن سئوال یزاده در پاسخ ا یمفت

"من : گفت. ا نهید ین انتخابات هستیردن اکبه باطل  یا شام راضیآ. ندکو شورا ابطال انتخابات را اعالم 

قبول آن بهرت است از ، ه تقلب شده باشدکرده و گفته ام هر اندازه هم کنظرم را اعالم ن مورد یدر ا

  " .د انتخاباتیتجد

 یچپهای هگرو  ین انتخابات از سو یه در اکم یدر دست دار یار کر قابل انیغ ک"البته ما مدار : او افزود

  " .تقلب صورت گرفته است

 ینفر  11 یب شوراکیرامون تر یخود پ یدر سنندج به نوبه و انقالب یت دفاع از آزادیس جمعییامنگر رک

الزم در  کز مدار یه ما نکصورت گرفته  یادین انتخابات تقلبات زی"البته در ا: ندگان گفتین شهر به آیا

. ستیما مطرح ن یبرا یمبود راکم اما مساله ینفر گذاشتها 5موقت  یار شورایم و در اختیدست دار

  " .له شورا اداره شودیشهر بوسه کن است یه منظور اکبل

ر یدرگهای هاستاندار و گرو ، ینفر  5موقت  یرات شوراکه مذاک یطیگر ظهر پنجشنبه در رشاید یاز سو 

گر بعنوان یدهای هشگام و گرو یتن از دانشآموزان پ 500حدود ، با متحصنان در مسجد جامع ادامه داشت

  .ن شهر دست به تحصن زدندیا یموجود سنندج در دادگسرت  یهاینظم یاعرتاض به ب

ندگان متحصنان به گفتگو یبا منا یس دادگسرت ییردستان به همراه رکاستاندار  یونسی، روزیبعدازظهر د

  .قرار داد یآنان را مورد بررس ینشست و خواستها



: ندگان گفتیاستاندار خطاب به فرستاده آ، ت داشتکز رش یندگان نیآ یه خربنگار اعزامکن نشست یدر ا

 " .سته شدکه صورت گرفت شک ییشب )پنجشنبه شب( تحصن مسامنان در مسجد جامع با توافقهای"د

داشته باشد و  ید نظمیه شهر باکبود و هر دو گروه معتقد هستند  یلک یلیتوافقها خ: استاندار افزود

  .الس درس نروندکد نشوند و دانشآموزان و معلامن با اسلحه به یاشخاص تهد

د و یرد و از خرکدا خواهد یالت خامته پکاز مش یار یبس ینفر  11 یار شوراکرد با رشوع کاضافه  یونسی

  .خواهد شد یر یها جلوگینظم یفروش اسلحه و ب

های ههمه سالحها از گرو  یو ژاندارمر  یشهربانیس مردمیرد با مستقر شدن پلکن اشاره یاستاندار همچن

س با کس و ژاندارم خواهد بود و هر یافراد پل خواهد شد و فقط اسلحه در دست یمختلف جمعآور 

  .ضبط خواهد شد یاسلحه و ، ده شودیاسلحه در شهر د

 یردستان در مورد جمعآور کخلق به گفته استاندار  یینده دفرت هواداران فداین جلسه منایدر هم

شور کر یـ وزه یاول یهاتوافقنامه ـ پس از برخورد یرد و اظهار داشت هنگام امضاکاعرتاض ها هاسلح

ه اداره امور و انتظامات کس و ژاندارم اداره نخواهد شد بلیله پلین سنندج بوسیه پس از اکگفته بود 

 یز توافقیاسلحه ن یو در مورد جمعآور . گذاشته خواهد شد یو مردم یشهر بر عهده ماموران محل

  .صورت نگرفته است

د در حال حارض شهر سنندج آرام است و مردم از نکیان گزارش خود اضافه میما در پا یخربنگار اعزام

  .اندخود را از رس گرفته یعاد یارهاکبعدازظهر پنجشنبه 

رشو ـاز امروز )جمعه( رشوع شده و یو پ یاسالمهای هن ـ گرو یات طرفیاکبه ش یدگین حال رسیدر هم

ار را بر عهده کن یجام ابه اتفاق دادستان سنندج ان ینفر  5موقت  یروز ادامه خواهد داشت و شورا 7تا 

 . اندگرفته

 (1/2/1358ندگانی)آ



  .دینکبا تشنجات سنندج مقابله  یاسیسهای هاز را: زاده یعالمه احمد مفت

رد کب یذکاعالم جهاد را ت، ن شهریا یو یاز راد یامیپ یتشنج در سنندج ط یزاده در پ یعالمه احمد مفت

  .تشنجات را بهبود بخشند، رهکبحث و مذا از انان خواست با، و ضمن دعوت مردم به ارامش

در رسحدات ، ازاتشان از دست رفتهیه امتکم سابق یوابسته به رژ یاشخاص: ام خود گفتیزاده در پ یمفت

ار دارند مزدور یه در اختک یالنکهای همقاصدشان با بودج یاجرا یبوجود اورده و برا یگاههائیپا

  .باشدمی ن عواملیهم یوجود است از سو کر ه در شهکهم  یعاتینند و شایکاستخدام م

 یجوانان مسلامن ناراحت یدر مدارس و در شهر برا یاگر افراد: ام خود افزودیگر از پید یدر بخش یو 

ه عده کم یرین را در نظر بگیبعالوه ا… م نه زورینکمقابله  یاسیسهای هد با انها از راینند باکمی جادیا

اند گر افتادهید یهاتبکر اسالم دور شدهاند و بدامان میخورده و از مسب یه فرکن افراد یاز ا یادیز

دان ید به انها میبا… ستیه اسالم چکو متوجه نشدهاند اند دهیرا ند یه اسالم واقعکن است یبخاطر ا

نند و ک کقت اسالم را در یتا حق، نند در مدارس و در اجتامعاتکباز بحث  یافراد در فضا. داده شود

  .رندیناره گکه از اسالم کامنند ینفر م 2ه از صد نفر کد ینیبمی آنگاه. ندروشن شو 

رد و کشاه سابق  ینید یاستهایام خود به مردم سنندج اشاره به سیاز پ یزاده در قسمت یعالمه مفت

ن جهت از اسالم متنفر شده بودند و یاست و بهم یردند جامعه اسالمیکر مکها در سابق فجوان: گفت

  .در جوانها بوجود خواهد امد یش به طرف اسالم واقعیمنانده مسلامً گرا یه اختناق شاهکحاال 

ردم که من اعالم کهم  یفتد و جهادیدر شهر راه ب یشکه برادر کست یچ مصلحت نیه: سپس گفت یو 

شه یر یتالش برا یعنیر و سعادت جامعه یخ یوشش براکتالش و  یشده است جهاد به معن یبد معن

  .انت و مرض است به حال جامعهیه دروغست و خک یزهائین ان چردکن ک

ه ک ینند و از ان خائنانکت نیه از احساسات تبعکن از مردم خواست یزاده همچن یعالمه احمد مفت

از  یلیه خکدانم یم: نند و افزودکن یرو یپ، اورندمی شتار بوجودکنند و کمی یکامن را تحریبا ا یجوانها



شتار که در شهر کشود ین باعث منین ایکد ولیده ایان انتخابات دیدر مدارس را در جرشام رفتار ناروا 

  .مینکمسلامنان را بر طرف  یعوامل ناراحت یمنطقهای هه براکم ینکمی فتد ما تالشیبراه ب

 کم در کم کانها . ت باشدیرثکت تابع ایه اقلکنست یا یراسکح دمو یمفهوم صح: ان گفتیدر پا یو 

بخواهند  یکراتکو نظام دمو  یراسکه اگر دمو که راهشان غلط است و متوجه خواهند شد ک ردکخواهند 

شده و راه  یراتکدر موارد مختلف مذا. ندکم کت جامعه اهانت و تحیرثکت به ایه اقلکست یح نیصح

ند منا یچ راه حلید و هیجه برسد و اگر نرسیها به نتن راه حلیرد اکم یخواه یدا شده و سعیپ یهائحل

  .ار انداخته شودکه دست و بازو بکانوقت است 

 یرو یح و منطق پیصح کاز در ، ستیه الزم به استفاده از زور نک یرد تا زمانکگر از مردم تقاضا یبارد یو 

 . نندک

 (18/2/1358هان کی)

 

  زادهیه عالمه مفتیاطالع

 یاسیـ س یحبنظران مذهبه صایلکزاده خطاب به یروز از طرف عالمه احمد مفتیه دین اطالعیسنندج ـا

 -میبسم الله الرحمن الرح: افتیانتشار  یاسیو س یر کشه فیو نظر و اند یدئولوژ یبا هر نوع ا یـ مل

ورش تا کاز  یشه شاهنشاهیم سنم پیرد را زمان رژکه ملت ک ییتهایها و محرومیز گرفتاریهموطنان عز

خ را با خون ین تاریزر یه برگهاکداده است  ییهایارکها و فداین راه جانبازیرده و در اکامهر تحمل یآر

ده به یران به مثر رسیمسلامن ا یام با عظمت ملتهایه قکنون کده است و ایخود به ثبت رسان یشهدا

. شده است یشاهنشاه یتاتور یکست و دیم فاشین رژیگزیبا نظام دادگسرتخود جا یاسالم یجمهور 

د برخوردار یبا یو فرهنگ یاجتامع، یاسیس، یه حقوق ملیلکران از یآزاده ا یر ملتهایرد هامنند ساکملت 

در  یو به دست آوردن خودمختار  یو انسان ین حقوق رشعیاز ا یم برخوردار یه و تنظیته یباشد و برا



 ینین دیار سنگیفه بسیآن وظ یت قاطع ارضیمکت و حایران مستقل با متامیا یاسالم یچارچوب جمهور 

ح یم برنامه صحیه و تنظیته یه براکند یکم ینیرد سنگکهموطنان  یکایکبر دوش  یو انسان یو مذهب

 ین حق انسانین اییتع یند و برایدر سنندج گردهم آ یستم خرداد ماه جار ینه روز بین زمیو درست در ا

 یکرا  یو مل یاسیو س یه آراء و نظرات صاحبنظران مذهبیلکبا هم تبادل نظر و  یو رشع یو احتامع

هنان و یه برادران و هم میلکه حضور کند یکد مکیگر تایلذا بار د. مییم منایشامل تنظ امل وکبرنامه 

 یبرا یه اشتباهکنیگر به خاطر ایبار د. است یاتیو ح یار رضور یبس یین گردهامیرد در اکهمرزمان 

 یکقرش با  یکخاص  یین دعوت و گردهامیه اکد ینامید مکید تایایش نین و آزدگان پیاز مبارز یکچیه

ن ید در ایبا یو مل یاسیس، یه متام صاحبنظران مذهبکست بلیمخصوص ن یدئولوژ یا یکحزب و 

 . ندیت فرماکرش  ییگردهام

 . اتهکم و رحمه الله و بر یکوالسالم عل

 زاده یاحمد مفت

  یت الله روحانیزاده به آ یپاسخ عالمه مفت 

د محمد یت الله سیه اظهارات حرضت ا  بای هیاعالم یزاده ط یعالمه مفت: خرب نگار اطالعات -سنندج

ردهاند و در مطبوعات انتشار کشور بحث ک یآن در مورد مذهب رسم یه طک یروحان ینیصادق حس

  .افته است پاسخ گفتی

جاد تفرق در یدر ا یعینگونه مطالب در مطبوعات اثر وسیه نرش اکنینظر با: گفته شده هیدر اعالم

ن مطالب یدانم در مورد ایران الزم میمردم ا یالمیت به انقالب اساس یانتیار خکنیصفوف مردم دارد ا

ده و مورد اتفاق یب نرسیس بتصویش نویه هنوز پکد متوجه باشند یبا یروحان یآقا. ر دهمکز تذ یر نیاخ

 یها بسیش نوینگونه پیدر مورد ا یع آماده نشده است و هر گونه اظهار نظر یتوز یبرا، یقانون اساس

  .اعتبار است



س یش نویشرت پیام هر چه بکاستح یه براکم یدین توافق رسیبا، ر با مسئوالنیرات اخکبعالوه در مذا

س یش نویآنها پ یار کنده انتخاب و دعوت شوند تا با همید از هر استان دو نفر منایقبال با، یقانون اساس

  .در مطبوعات منترش شود یمورد قبول قانون اساس

ه فعال در ک یب گروهیه پس از تصوکنیمرحله است عبارت خواهد بود از از ان یه بعد از اک یامرحله

به  بار یکش از رفراندوم هم ید پیندگان استانها باین مناینند و همچنیکت میفعال یار قانون اساسک

مختلف منترش شود و بنظر همه برسد و های هاظهار نظر صاحب نظرن گرو  یده عموم برایب رسیتصو

فرستاده ها هانتشار به روزنام ین مرحله برایب در ایرد و پس از تصویورد مطالعه قرار گز مکسپس در مر 

  .و منترش شو

آن اظهار  یو محتو  یقانون اساس یاز قبل در مورد چگونگ یسکن مسأله نامعقول است یبا توجه به ا

خواهد  ینشاههامن قانون شاه، رانیا یاسالم ینده جمهور یآ ین صورت قانون اساسیند در اکنظر 

  .بود

ن دو فرقه ین ایه بکرد و در تالش بود کیم میه اسالم را به دو فرقه تقسکبود  ین قانون شاهنشاهیا

ند و اسالم را به کب یار کن یه چنک یهر قانون. ندکدورت و نفاق کجاد یگر ایله قانون و اعامل دیبوس

 یگران قائل شود قانونینسبت به د یاز یامتها هاز دست یکی ید و برایمنا یم بندیمختلف تقسهای هدست

 یآقا ین مطلب از سو یم ایمنایندارد لذا استدعا م ین اعتبار یمرتکو  یشاهنشاه است هامنند قانون

به منطبوعات داده  یراتکن مورد تذ یصالح در ایمراجع ذ یز از سو یب شود و نیذکگر تیبار د یروحان

رد هر گونه اظهار یصورت نگ ین اقدامتیره شد نگذرد و چنه اشاک یتا از مراحل یه قانون اساسکشود 

 یاحمد مفت. اتهکم ورحمت الله وبر یکوالسالم عل. اعتبار است یب ینده قانون اساسیدر مورد منت آ ینظر 

 . زاده

 (17/3/1358)اطالعات

 



  .ستمین یاست جمهور یر یدایاندکمن : زادهیمفت

ردستان وارد سنندج شد کاز  یست و پنج روز دور یس از بزاده پ یعالمه مفت: خربنگار اطالعات -سنندج

نندگان در کدر جمع استقبال  یو . ردستان قرار گرفتک یاز مردم شهرها یر یثکو مورد اسقبال عده 

: ن استان سخن گفت و اظهار داشتیا یو خود مختار  ردستانکرامون دانشگاه یسنندج پ یدان آزادیم

طرح مساله . شود ینیش بیپ ید در قانون اساسیردستان باکها از جمله همه استان ی"خودمختار 

رخ  یاختالفات یعه و سنین برادران شیردستان بکاز نقاط  یه در بعضکموجب شده است  یخودمختار 

عه با هم یو ش یردستان سنکع یه در منطقه وسکح دادم یآنها توض یمن به آن نقاط رفتم و برا. دهد

  "ن منطقه استیهمه مردم ا یستان براردک ینند و خود مختار یکم یزندگ

در  یردها حق زندگکر یاند غردهکع یه شاکست ین ین معنیردستان بدک ی" اساساً خود مختار : افزود یو 

حس . شودیردها و نژاد پرستان منترش مکضد  یعات از سو ین شایا. ردستان را نخواهند داشتک

ه بخواهند ک یردها هم تا زمانکر یغ یم داشت ولیردستان نگاه خواهکحفظ  یخود را برا یستیونالیناس

ما ارزشمند  یآنها برا یهاخدمات و تخصص ویژەب. چشم ماست ینند قدمشان رو ک یردستان زندگکدر 

  " .است

و و لندن کمس یهاویق رادیه از طرک یاست جمهور یدا شدن من جهت ریاندک" مسأله : ردکاضافه  یو 

س جمهور یرئ ینند من براکال یاست تا خ یار عمومکدن اذهان و افر کمنحرف  یعنوان آن شده است برا

 . ردکست و من آن را قبول نخواهم یح نین مطلب اصالً صحیا. امردهکشدن مبارزه 

 (17/3/1358)اطالعات

 

 

 



 خرداد سنندج 20نفرانسکت در کرش  یزاده برا یدعوت مفت

  :افتیزاده انتشار  یعالمه احمد مفت یه از سو ین اطالعیا -سنندج

 

 "میالرحالله الرحمنبسم"

از  یشه شاهنشاهیپنظام ستم یرد از زمان برقرار که ملت ک ییتهایها و محرومیگرفتار  ز!یهموطن عز

ه کش از آنست ین ملت بخاطر رفع ستمها بیا یهایرده و مبارزات و جانبازکا مهر تحمل یورش تا آرک

، یستمگر شاهنشاه نظام یده و بجایران به مثر رسیامسلامن  یام ملتهایه قکنون کا. ف باشدیقابل توص

رد از جمله کملت  یهات در برابر خواستهکافته و مسئوالن مملیاستقرار  یاسالم ینظام دادگسرت جمهور 

لف است کرد مکهر انسان آگاه و دلسوزملت ، دهندیت نشان میحسن ن یحق مرشوع خودمحتار 

ار کنده ملت بین آیت و بخاطر سعادت و تأمیح از موفقیحانات خود را در راه استفاده صکن امیآخر

 یه تنها راه منطقکندارند بل یر یم گیا افراد ملت حق تصمیفرد ای ن مسئلهیه در چنکاست  یهیبد. ردیگ

انتخاب شوند  یندگیبه منای ق عدهین طریتا از ا. است یاسیس یاز همه قرشها و گروها یاجتامع افراد

ق ین طریه از ایکافراد. ندیه منایت تهکره با مقامات مسؤل مملکمذا یالزم را برا یطرحها، ن وعدهیو ا

ر و صالح آنان یمردم در خ یندگیندگان ملت بحساب آورند و به منایتوانند خود را منایانتخاب شوند م

گر در یبار در سقز و بار دیک ین اجتامعیل چنکیو تش یاتین منظور حین ایتأم یرند برایم بگیتصم

  .دیگرد ییجه نهایدن به نتیموجب نرس یه متأسفانه حوادثکوشش شد کرمانشاه ک

رد است چشم کو سعادت ملت  یه رستگار یحوادث از آنچه ما یتوان بخاطر بعضمنی اما به هر حال

ستم یه در روز بکدعوت شده ای قطعنامه یرد طکگر از عموم صاحب نظران دلسوز ید وناچار بار دیپوش

نظرات گوناگون و انتخاب  یرات و بررسکدر سنندج حضور به هم رسانند و پس از مذا یار خرداد ماه ج

گوناگون ملت و های هن خواستیتأم ین طرح را برایانتخاب شوند تا بهرت یندگیبه منا ین انها عدهایبهرت

. ندیب منایه و تعقیران تهیا یاسالم یردستان در چار چوب جمهور ک ین حق خود مختار یاز جمله تأم



شود یرد دعوت مکز یله از هموطنان عزین وسیور بدکد دعوت نامه مندرج در قطعنامه مذ کیبعنوان تأ

رد را بر همه کنند و مصلحت ملت ک یچشم پوش یشخص یدورتها و اختالف نظرهاکه از انواع ک

ساعت نندگان در کت کرش . ندیت فرماکستم خرداد رش ینفرانس روز بکح دهند ودر یگر ترجیمالحظات د

و اسرتاحت  ییرایل اجتامعات و پذکیمحل تش. د در مسجد جامع حارض باشندیستم بایصبح روز ب 5/7

 . ده استیقبالً اماده گرد

 "اتهکم و رحمت الله و بر یک"والسالم عل

 "زاده یبرادر شام احمد مفت"

 (18/3/1358اطالعات)

 

 زادهیعالمه مفت یسخرنان

 یقه روز چهارشنبه در اجتامعیدق یزاده ساعت پانزده وسیمه مفتعال  یآقا: پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

ل کین شهر تشیا یهایه در مسجد شافعکرمانشاه کاز اقشار مردم  یندگانیرد اهل تسنن ومناکاز برادران 

 یخودمختار  یقانون اساسهای هنیران در زمیا یاسالم یانقالب جمهور  یه با شوراک یشد در مورد توافق

  :به عمل آمده است سخن گفت یشاورز ک ید اراضیتجد یدار کل ثروت وضع بانیتعد یبرا ییو طرحها

 یپارچگیکو  یقرآن ورفع هرگونه اختالف مذهب یعت محمدین اسالم رشین مبیام دکن از احیهمچن یو 

  :سخن گفت یاسالم یع و تسنن در جمهور یبرادران تش

در اتاق در بسته  یه قانون اساسکما است  ن حق مسلمیا: زاده گفتیعالمه مفت یدر مورد قانون اساس

انتخاب  یجه مطلوب قانون اساسیه نتیته یم و لذا مقرر شده است از هر استان دو نفر برایریرا نپذ

  .عامه گذاشته شود ین قانون به رایشوند و سپس ا



ر بلوچ همه اقشا یاسالم یست و جمهور یردستان نک یتنها برا یه خودمختار ک یدر مورد خودمختار  یو 

م اساس استقالل کیاست جهت تح یستیونالین ناسکن ر یرد و ایگیمن و فارس را در بر مکرد ـ تر کـ عرب ـ 

 یتهایفعال یزاده سپس به اتفاق مسئول هامهنگیعالمه مفت: شرت ملت استیت و رفاه بیت و امنکممل

 . شور رهسپار پاوه شدکدر منطقه غرب  یاسالم

 (19/3/1358)اطالعات

 

 زادهیعالمه مفت یسخرنان

ان سفر دو یردستان پنجشنبه در پاک یمذهب یزاده از رهربان روحانیعالمه مفت: خرداد 17رمانشاه ـ ک

ل کیه از نقاط مختلف اورامانات تشک یاجتامعات ین سفر ملیدر ا. رمانشاهان به سنندج بازگشتکروزه 

در  یز مساله خودمختار یون یپارچگیکو حفظ وحدت و  یزاده درباره انقالب اسالمیشد عالمه مفت

ندگان یرد و از مناک ین مناطق سخرنانیمردم اهای هگر گرو یر و دیعشا یبرا یمل یچارچوب همبستگ

ت کقرار است با رش  یین گردهامیا. ندیت جوکستم خرداد سنندج رش یب ییمردم خواست تا در گردهام

  .ردیردستان صورت گک یمختار طرح خود یبررس یمنطقه برا یاسیو س یروحانهای هندگان گرو یمنا

به رهربان امام  یگر با انقالب اسالمیبار د یکخود را  یر و مردم اورامانات همبستگین نقاط عشایهمه ا

 . اعالم داشتند ینیخم

 (19/3/1358هانکی)

 

 

 



  .ردکار کزاده رشوع به  ینفرانس با سخنان مفتک

  .بود ینفرانس سنندج خالکدر  یاسیسهای هاز گرو  یار یبس یصندل

  زاده یخواهد بود ـ مفتیبر اساس فلسفه و نظام اسالم یطرح خودمختا

 یاسیرهرب س ینین حسیخ عزالدیش یه از سو یکروز در حالینفرانس سنندج دک: ندگانیسنندج ـ خربنگار آ

" عالمه احمد یم شده بود با سخرنانیها تحرتیو جمع یاسیسهای هار از گرو یردستان و بسک یو مذهب

 یخال یاسیسهای هگرو  یار یبس یهایندگیمنا ینفرانس صندلکن یدر ا. ردکار خود را رشوع کزاده"  یمفت

  .بود

 یشورا، ردستانکو انقالب  یت دفاع از آزادیجمع، ردستانکت معلامن یجمع، ینین حسید عزالدیس

 یقالبسازمان ان، ردستانکخلق شاخه  یفدائ یهایکسازمان چر، ردستانک یهاتیجمع یهامهنگ

ه مخالفت خود کبودند  ییهااز جمله گروه، شگامیان و دانش آموزان پیردستان و دانشجوکشان کزحمت

  .م منودندیت در آن را تحرکردند و رش کنفرانس اعالم کن یل اکیرا با تش

، ان سنندجیبازاریانجمن اسالم، نرص یگروه اسالم، ردستانکعدالت خواهان  یگر گروه اسالمید یاز سو 

نفرانس کن یازا، ردکان یدانشجو یجوانان و انجمن اسالم یانجمن اسالم، دانش آموزان یجمن اسالمان

 . ت جستندکرده و در آن رش کت یحام

 (21/3/1358ندگانی)آ

 

 نگره سنندجکار کآغاز به 

رد و کح ینفرانس را ترشکل کیهدف از تش، یسخنان یه خود طیزاده در نطق افتتاح یعالمه احمد مفت

رد کندگان خلق یمنا یردستان از سو ک یخودمختار  یبرا یه طرح جامعکدولت خواستار آن شده ": گفت



ن یرد و بهمیا رد قرار گیب یدر دولت مورد تصو یافکل و مطالعه یه و تحلیارائه شود تا پس از تجز

از جانب  یز ارائه طرح خودمختار یآن ن یم و موضوع اساسیدید کنفرانس امروز را تدار کمناسبت 

ه یلکو خواست  یجه واقعیه اگر نتکاست  یته رضور کن نیا یادآور یاما . باشدیندگان منتخب مردم میمنا

ان از کدر هر نقطه و م یگر ید ینفرانسهاک یآماده برگزار ، نفرانس حاصل نشودکن یاز ا، ردکخلق 

ند کاعالم  دارد به رصاحت یدر مورد خودمختار  یر و نظر و طرحکس فکم بود تا هر یردستان خواهک

  ."اگر در مقام مخالف باشد یحت

 یا برتر ی ینفرانس مسأله تعصب شهر ک یه انتخاب سنندج به عنوان محل برگزار کم ید بگوی" با: او افزود

و هر . رد استکن خواست خلق یه مسأله تأمکنبوده بل یا شخص بخصوصیو  یخاص یدئولوژ یغ ایو تبل

 یشنهادیناطق آنگاه در مورد طرح پ. خواهد بود یجمعاتن تیخواهان چن، رد باشدکس دلسوز خلق ک

را نه در یز. خواهد بودین طرح بر اساس فسلفه و نظام اسالمیه اکاست  یعیرد طبکاضافه  یخودمختار 

و بر اساس  یکراتکامال دمو ک یخودمختار  یطرحها یستیالیو ( و نه در نظام سوسی) فدرات ینظام غرب

شود اما در نظام یته میکن دیها قدرت از باال به پائن نظامیرا در ایز. ستین یو محل ین حقوق ملیتأم

ت امر یو در نها یمحل ینخواهد بود و قدرت در دست شوراها یاثر  یو طبقات یاز ستم مل یاسالم

رد را که متام حقوق خلق ک یلکطرح  یکه کرد کم یخود را خواه یخواهد بود و ما سع یعال یشورا

  " .میبه دولت ارائه ده ید خودمختار ند در مور کن یتأم

وتاه خود بر کسخنان  یرده بود طکت کنفرانس رش کن یرمانشاه در اکه از جانب مردم ک" یلیتالله جلیآ"

ن یرد در اکندگان خلق یردن متام مناکت نکرد و تاسف خود را از رش کد کیلمه تاکمسأله اتحاد و وحدت 

  .نفرانس اعالم داشتک

زنده  یه براکن نبوده بلکران بخاطر نفت و مسی" انقالب ملت ا: گفت، رمانشاهکاز  ،یحاج جعفر انصار 

  " .صورت گرفته است ین انقالبین اسالم و قرآن چنیردن روح قوانک



خود را در مورد  یاز پاوه طرحها یو قادر قادر  یشیز درویان و مال عزکان از بو یش از آن احمد احمدیپ

  .ان داشتندیب بصورت ضعر و رسود یخودمختار 

 یمردم، نفرانسکن ی"ا: ندگان گفتیبا آ یز در متاسیردستان نکشاخه  یفدائ یهایکسازمان چر یسخنگو 

نفرانس از سازمان ما دعوت شد اما از کن یت در اکرش  یبرا. ردکه خلق یاست عل یست و توطئهاین

م یردکت نکرش  یین گردهامیر ارت دارد دیرد مغاکنفرانس با منافع خلق کن یجه ایه روش و نتک یآنجائ

  .است ینین حسیخ عزالدیتالله شیرد آکخلق  یو مل یـ مذهب یاسیتنها رهرب س یو از سوئ

رد و کنفرانس اعالم کن یز مخالفت خود را با ایردستان نکو انقالب  یت دفاع از آزادیجمع یسخنگو 

  " .باشدیت مین جمعیا یر با اصول و خط مشی" مغا: گفت

ن یخود را در مورد ا ینقطه نظرها یهایردستان در اطالعک یهاتیجمع یهامهنگ یگر شوراید یاز سو 

رد بارها کخلق ، ردستانک"مردم رشافتمند : هکه آمده است یاز اعالم یاظهار داشته و در قمست ییگردهام

ده یمردم رس یعندگان واقید منایه به تائکسنندج (  یاماده 8مهاباد ـ  یاماده 8)  ییهاتوافقنامه یط

ردستان بر پا که در رسارس ک ییهانگیتیها و مییامیراهپ یبرحق خود را اعالم منوده و ط یخواستها

ت فعال کبا رش  یکراتکجامعه دمو  یز یریو پ یو مل ین رفنت هر گونه ستم طبقاتیده خواستار از بیگرد

به عنوان  یانون عدهکاما ا. استده یر طبقات و اقشار خلق گردیو سا ییو روستا یشان شهر که زحمتیلک

هنه کو  یرد فروشکتشان بر همه معلوم است و خصلت یه ماهکاند ردستان گردآمدهک ینیرهربان د

  ."ستیده نیپوش یسکآنان بر  یپرست

 .ون سنندج بدون اجازه بودیزیو تلویزاده از راد یمفت یسخرنان

شهر  یشورا ی" اعضا: نفرانس سنندج گفتکشهر سنندج در مورد  یعضو شورا یکروز ین حال دیدر هم

افزود  یو . نشده است ینفرانس معرفکت در کرش  یهم برا یاندهیت ندارد و مناکنفرانس رش کن یدر ا

به اسم  یت و کرش  یند ولکت کنفرانس رش کدر  یشورا بطور فرد یاز اعضا یان دارد پارهاکالبته ام



بعدازظهر  5ن لحظه ) یه اطالع حاصل شده تا اکهم  یئنده شورا نخواهد بود و تا جایا منایشهر و یشورا

  " .رده استکت نکنفرانس رش کاز شورا در  یسک(

شود و پخش هر گونه یر نظر شورا اداره میون سنندج زیزیو تلویه رادکنی" با ا: ن گفتین عضو همچنیا

 یون اطالع و اجازه شورازاده بد یمفت یآقا یول، د با اجازه شورا باشدیاز آن با یهایو اعالم یسخرنان

  ."ردک یون سخرنانیزیو تلویشهر سنندج در راد

 

 زاده یگفتگو با عالمه مفت

نفرانس سنندج اعالم کرامون یخود را پ یندگان نقطه نظرهایروز در گفتگو با آیزاده د یعالمه احمد مفت

  .ردک

تواند در می یتا چه حدودج حاصله از آن ینفرانس و نتاکت یفکیه کن سئوال یزاده در پاسخ ا یمفت

 یو مردم یمل یتواند ادعایه مک ینفرانسک" تنها : ر داشته باشد گفتیرد تاثکخلق  یهان خواستیتأم

ان کام، ط اختناق گذشتهیرا اگر به تناسب رشایز. سنندج است ینفرانس علنکهامنا ، داشته باشد

ن یمردم از دورترهای هن حال ورود گرو یا با. فراهم نشده است یامل از نظر روانکع هنوز یوس یگردهامئ

ن یار اکبر  یدکیباشد و تایردستان نشانه اهتامم مردم به رسنوشت خودشان مکنقاط جنوب و شامل 

  ."نفرانسک

ه یرا چگونه توج یاسیس یهاتیو شخصها هاز گرو  یردن برخکت نکه رش کن یزاده در پاسخ به ا یمفت

 یرد لطمهاکه به منافع خلق کنباشد  یاز برادران مسائل یت بعضکدوارم علت عدم رش یام: گفت. دینکیم

ان کام یه بطور عادکساله بوده  2500ردن با اختناق کالبته بنظر من علت تنها عادت . دیوارد منا

 ینفرانسکن یرد چنکخ ملت یه در تارکن بار است یاول یگرفت و برایاجتامعات بزرگ را از مردم م



ه در آن همه کرا  یگر ید یهانفرانسک یت محل برگزار ین واقعیو با توجه به هم. شودیب داده میترت

  " .میباز گذاشتها، نندکت کرد بتوانند رش کصاحبنظران 

د یرامون تائیپها هگرو  یاز جانب بعض یهائهیدر مورد انتشار اعالم یگر یزاده در پاسخ سئوال د یمفت

  :م شده گفتیبه دولت تسله قبال کرد کخلق های هخواست یاماده 8مفاد 

ه در خواست کنینخست ا. در چند مورد است یاماده 8نفرانس با آن قطعنامه کن یاهای هتفاوت خواست"

ه در کنیدوم ا. ل قرار گرفتهیاملرت و بطور همه جانبه مورد تحلک یموضوع خود مختار ، نفرانسکن یا

ن یه ایکدر حال، ت درخواست شدهکمور مملدر اداره ا یشان فقط سهمکزحمت یبرا یاماده 8قطعنامه 

ا یشناسد و ثانیشان مکومت را تنها حق مستضعفان و زحمتکم قرآن اوال حکح ینفرانس به مقتضاک

. اسالم است یو اجتامع یق نظام اقتصادیدق ینفرانس خواستار اجراکن یاحا مطرح شدهیه رصکچنان

  .ن جامعه نباشدیدر ب یز نظر معنو و چه ا یچه از نظر ماد ین فاصله طبقانیمرتک یعنی

افراد معدود و از  یاماده 8ه در قطعنامه کننده آن است کب ینفرانس با اجتامع تصوکن یگر ایتفاوت د

 یرد از آن آگاهکه ملت کنیاند بدون اردستان دورهم جمع شدهک یاز شهرها ین شده از بعضییش تعیپ

های هه همه قرشها و گرو کاست  یو علن یدعوت عموم نفرانسکن یالت اکیتش یاما مبنا، داشته باشد

  ".میشناسیم یمقدمات ین اجتامع را به عنوان اقدامیما ا. ندیت جوکدر آن رش  یو مذهب یاسیگوناگون س

روز در پاسخ سئوال ید ینفرانس سنندج در جلسه علنک ی" سخنگو ییدالشهدایرت" سکگر د ید یاز سو 

. است یت دولتیشخص یکاستاندار : دم حضور استاندار درجلسه گفتنندگان در مورد عکت کاز رش  یکی

فرد آزاد نه به  یکتواند به عنوان می استاندار. باشدیرد مکت خلق یمکنفرانس ما در مورد اصل حاکاما 

  " .دیخود را اعالم منا یند و نظرات شخصکت کنفرانس رش کفرد مسوول در  یکعنوان 

ارش کنفرانس اگر کن ی"ا: پور" از رسدشت گفت ینفرانس سنندج "علکز رو یبعدازظهر د یهایدر سخرنان

"عزت الله . میج آنرا داریضاح نتایوم است و ما حق استکطبق قرآن مح، حرف قرار دهد یرا فقط بر مبنا

 یله شوراید بوسیردستان باکن ی"اداره رسزم: الق سنندج گفتیینده دانش آموزان مسلامن ی" منایزند



ارگران و طبقات محروم کشان و کردستان حق زحمتکومت خودمختار کو ح. باشد یلس ملا مجیمنتخب 

  ."را به آنها بازگرداند

د یون بایزیوتلویردستان رادکومت خودمختار ک" در ح: رد و گفتکون اشاره یزیوتلویبه نقش راد یو 

  ."رد داشته باشدکننده و راهنام در جهت خدمت به خلق کنقش آگاه 

ه کنم و متاسفم کیخود صحبت م ی"من از سو : م تهران گفتیمق یهاردک ینجمن اسالمنده ایمنا

عرت شود تا یاش اتحاد ما هر چه زودتر وسکای . رسدیها در سنندج بگوش میتفرقه و تشتت تازگ یچراندا

  .ردک یشرت یرا دعوت به اتحاد ب یانقالب یهاند" او سازمانکت کردستان بهرت حر ک یچرخ خودمختار 

اد یو افراد با تاسف ها هاز گرو  یت بعضکسنندج از عدم رش  ینده زنان انجمن اسالمی" منایوش رجبیپر"

. ستین یانندهکل قانع یخواه دل یفرد آزاد یکمن به عنوان  یها براردنکت نکن رش ی"ا: رد و گفتک

  ."یر کو ف یدتیرد است نه اختالفات عقکرا مسأله مهم رسنوشت خلق یز

نفرانس کن یدر ا ینیتالله حسیردن آکت نکداورم رش ی" ام: اب گفتکعت" ازتیالقادر پوررشز عبدیعز"

رد کخلق های هزاده خواهان خواست یمفت یه آقاک ییرد نباشد و از آنجاکگر رهربان یبا د یمورد اختالف

  .اشته باشندد ینیتالله حسیبا آ یدار یمملو از محبت به مهاباد بروند و د یاست با قلب یز کاز دولت مر 

دند یانتخاب گرد ینده به عنوان ناظر و طراح خودمختار یمنا 100نفرانس سنندج حدود کروز یدر جلسه د

ده یره با دولت برگزکنده جهت مذاینفر به عنوان منا 15ان جلسه امروز ین تعداد در پاین ایه از بک

  .خواهند شد

 

 ردستانکاستاندار های هگفت

نفرانس سنندج کردن خود در کت نکردستان در مورد علت رش کاستاندار  یونسیرت کن حال د یدر هم

ه مربوط به خود مردم کن اجتامع یخواهد در ایهستم و چون دولت من یمقام دولت یک"من : گفت



ه اختالفات کفرد آزاد نه استاندار معتقدم  یکبه عنوان  یول. ردمکت نکند لذا در آن رش کدخالت ب، است

دا یپ یاملرت ک یهاردند تا راه حلکیت مکن اجتامع رش یدر اها هد و همه گرو ست برطرف شو یبایم

ردند کصحبت  ینفرانس در مورد مسائلکن یندگان مردم در ایمنا. من است یده شخصین عقیشد و ایم

گر و معاون من هم یمسائل د یار یـ خلع سالح و بس یمانند خودمختار . ت داردیه از نظر مردم اهمک

  " .ت داشتکنفرانس رش کشخص آزاد در  یکبه عنوان 

شود تا در مورد آن بتوان یمطرح م ینفرانس چه مسائلکد در قطعنامه ید دی" با: ان گفتیدر پا یو 

 ". ردک یاظهار نظر قطع

 (21/3/1358ندگانی)آ

 

  .میخته ایپول نر

م یخته ایه ما پول رکن مورد ی"در ا: نفرانس سنندج گفتکزاده پس از قرائت قطعنامه  یاحمد مفت ...

رد کخوشبختانه . جا استیب یهائنها تهمتیت ندارد و این واقعیا، نندکت کنفرانس رش کگران در یتا د

  ."ب داد و شبانه روز تالش منودینفرانس را ترتکن یرد و با همت خود اکت را ثابت ین واقعیا

ردها کر یطرف مردم سنندج و سا فقط از، کمکرده است و کمبا ن کیمکچ یدولت هم ه ی" حت: او افزود

استاندار  ینها هامهنگ با ما نبودند و حتیا یول، میخواسته بود کمکه ما از ادارات کنیبا ا. بوده است

 . د"ینکن یار کچگونه همیه هکاند گفته از تهران مبا دستور داده

 (23/3/1358ندگانی)آ

 

 



 در اتاق دربسته یقانون اساس

بر  یندگان مبنیه در آکشهر را  یشورا یگر از اعضاید یکیی گفته، شهر ی" عضو شورایمراد یهاد"

: رد و گفتکد نیدرج شده بود تائ، ون سنندجیزیو تلویزاده از راد یعالمه مفتی بدون اجازه یسخرنان

ن ین مورد متاس گرفته باشد و اگر هم چنیندگان در ایشهر با آ یشورا یاز اعضا یسکرود منی "تصور

  ."ردکم یخواه یبررس، شته باشدوجود دا یز یچ

بدون حضور  یقانون اساس یه براک ی"طرح: گفت یقانون اساسی ن دربارهیزاده همچن یاحمد مفت

سند و آنگاه به آراء یآن را بنو یا در اتاق دربسته و مخفیرد در نظر گرفته شود و ک یندگان واقعیمنا

 . از نظر ما مطرود و مردود است"، بگذارند یعموم

 (23/3/1358ندگانی)آ

 

 ین بردن فواصل طبقاتیاز ب یدیهدف اقتصاد توح: هانکیبا  یزاده در مصاحبه اختصاص یعالمه مفت

  .است

 است؟ یعلت خاص یدارا، دیف داریه در تهران ترشکنیا -س

نده یبا آ، نین مراحل بعد از انقالب است و ایاز مهمرت یاسالم یجمهور  یب قانون اساسیمرحله تصو-ج

 یدایاندکمرا ، و بدون اطالعها هاز گرو  یبرخ، ش از انتخاباتیپ. دارد یکینزد یران بستگیب اانقال 

، هاندگان گروهیط در اجتامع مشتمل بر همه منایرشا یمجلس خربگان منودند اما با بررس یندگیمنا

 یروز یز پالت پس اکمش، شهیهم یش از انقالب اسالمیپ. نمکت نکه در انتخابات رش کن شد یمصلحت بر ا

، الت پس از انقالبکاز آنان با مسائل و مش یمطرح بوده است لذا برخ یانقالب یتهاین شخصیدر ب

ت الله یتوسط آ، ندگانیان منایآقا ین موضوع و عالقمندیامل داشتند و من در رابطه با همک ییآشنا

دعوت  یار که همب، ردکمی را مطالعه یه مسائل اقتصادکون هفتم یسیمکبا  یار کجهت هم یمنتظر 



است به  یآلود طاغوت کاز نظام رش  یه جزئک یل اقتصاد طاغوتیت موضوع و تبدینظر به حساس. شدم

  .رفتمین دعوت را پذیا، باشدمی یطبقاتهای هن بردن حفر یه هدف آن از بک یدیاقتصاد توح

 د؟یت داریقرار گرفته رضا ینون در مجلس خربگان مورد بحث و بررسکه تاک یاز مواد-س

است  یو ارتجاع یگر ضد اسالمید یاز آنان ناقص و برخ یار خوب است و بعضیاز اصول بس یبعض-ج

ه کنیباشد و امی هیت فقیه مربوط به والک 5ا اصل یو . برمذهب تسنن یر لفظ رسمکمانند عدم ذ 

هد بود مبهم خوا یمکن موضوع یدر رابطه با ا یگر یچ مطلب دیر هکه باشد بدون ذ یت برعهده فقیوال

 قرآن. ماندمنی یباق یدیترد یجا، شدیب میه قرآن فرموده تصوکآگاهانه آنطور ، هیت فقیو چنانچه وال

ه هم نسبت به ک یسانک. شوراها اولواالمر هستند". اداره شوند ید با نظام شورائیباها ه"جامع: دیگومی

. باشدمی له شوراهایه جامعه بوسبحث از ادار  6در اصل ، دارند ین و هم نسبت به مسائل روز آگاهید

 یافکالزم و  یآگاه یه مسائل اسالمیلکنسبت به ، تیرثکم و ایراه هست یه هنوز در ابتداکنینظر به ا

، دارند یآگاه یه نسبت به مسائل اسالمک ین امر توسط عدهایه اکشد می رکذ  6اگر در ماده ، را ندارند

ومت کت حیتثب، ه مقصود از اصل پنجمکنند کمی رکها فیلینون خکاما ا. نداشت یالکاش. ردیصورت پذ

ند یمنا یش را طیر خویآسانرت مس، شود تا ضد انقالبیدر مردم باعث م ینین بدبیتوسط آخوندهاست و ا

رشفت یرد تا مانع پکز یرده پرهکلیو تحص ین روحانید از اختالف بیردند باکد کیه امام تأکو هامنطور 

  .ارها نشودک

 ست؟یه چیت فقیط والیشام رشا به نظر-س

ه قرآن به آن اشاره کآنچه را . است کوچک یقدر  یدانشمند اسالم یک یه برایلمه فقکبه نظر من -ج

ه از همه علوم کاست  یسکند و او یکاد میه با لفظ اولواالمر از آنها کهستند  یند دانشمندان اسالمیکم

ن تنها یبنابرا، داشته باشد یبطور همه جانبه آگاه یر مسائل اسالمیعلوم وسا، یروانشناس، اعم از فقه

  .ستین یدانشمند اسالم یک، داندمی ه فقهک یسک



با هم  کیه از آن نام بردهاند اند یت فقیه فقها والکد با آنچه را یرده اکه شام از اولواالمر ک یفیتعر -س

 ر است؟یدر تعب ین نقصیه اکد ینکمی رکا فیآ. متفاوت است

نسبت به مسائل روز  یر و شجاعت و آگاهیست تدبیاصل مطرح ن یکنطور باشد بعنوان یااگر هم -ج

ه چند نفر اداره جامعه را کن یبودن امت و ا یه فهم اسالمکست بلین یافکبودن  یدانشمند اسالم یبرا

ات ین خصوصید ایه عضو شوراست باک یاست و شخص یخود اصل مستقل، رندیبه نحو شورا بدست گ

نون جامعه شناسان و اقتصاددانان کهم ا. ه جامعه در حالت قحط الرجال باشدک یباشد مگر زمان را دارا

، التکن مشیبا همه ا. ز در حد صفر استیم و ناچکشان نسبت به اسالم یه آگاهکشور ما هستند کدر 

ابد و شورا ی شیآنان نسبت به اسالم افزا یآگاه، با گذشت زمان ید از آنان در شورا استفاده شود ولیبا

از مسائل آن از قرآن گرفته  یه بعضکنست یا یرادات قانون اساسیاز ا یکی. رنده باشدیم گید تصمیبا

زش یه همه چکست یاسالم یوقت، یه قانون اساسک یق شود در حالیه با قرآن تطبکتالش شده  ینشده ول

  .باشد یقرآن

ند و انحراف مزبور را کد با آن مبارزه یبا یئرو ید به نظر شام چه نیدر شورا بوجود آ یاگر انحراف-س

  د؟یبرطرف منا

نان یه مورد اطمک یشخص، ن مربوط به دوره بعد از انقالب باشدیحاصل شود و ا یاگر در شورا انحراف-ج

 در عضو بودن در شورا خواهد داشت؟ یت را ندارد چه حقین صالحید نظر دهد و اگر ایبا، مردم است

اگر ، است یرثاً به سنت اسالمکمردم ا یهاشیوابط چگونه است و چون گرابه نظر شام نقش ض -س

 ست؟ین مورد چینظر شام در ا. م شدیال روبرو خواهکباشد ما با اش یار عمومکفقط اف، اریمع

زودرس بود ، ومتاسفانه چون انقالب. یاست منطق یامل نشده حرفک یه جامعه هنوز اسالمکن یا-ج

. شدیوضعامن از حال بهرت م، بودمی یاورند و اگر زمان طوالنیمل بدست ناک یآگاه، باعث شد مردم

ر یوشد انقالب از مسکان بکه تا حد امکفه هر فرد آگاه نسبت به اسالم آن است یوظ، در حال حارض

از دانشمندان شده  یون باعث دلرسد شدن برخیاز روحان یاما متاسفانه اعامل بعض. خود منحرف نشود



امل یدن انقالب ما برابر است با پایبه مثر نرس. اندرها منوده یار خود را بواسطه دلرسدکاست و آنها 

ه مردم محروم جهان سوم نسبت به انقالب ک یدیامهای هن روزنید و همچنیشدن خون هزاران شه

ن یه از مسلمکر آن نه از اسالم یتب است و تقصکست مکن شیشود و ایبسته م، ران دارندیا یاسالم

د یلذا با، شرت استیبه مراتب ب یتشان از خربگان فعلیه صالحکهستند  ینون دانشمندانکهم ا. تاس

وشند تا کد مطرح گردد و بیمسائل مزبور با، شدهاند یفراوان یه متحمل رنجها و زحمتهاک یمردم یبرا

ست کش ،ن صورتیر ایشود در غیحل منای مسئله، شدن ینار رفنت و منزو کبا . ن مسائل حل شودیا

  .است یحتم

وجود ، ش و پس از انقالبیه پکمردم بوده  یها ناآگاهین نارسائیا ینه براین زمیشود بزرگرتیگفته م-س

ل یاز متام وسا، نندکمی تیه مسائل ضد انقالب را حامکپشت پرده بودند و هستند ای دسته. داشته است

ن یست و قوانین یاسالم، ومتکه حکز یاون باصطالح استدالل و دستیمردم و خصوصاً از ا یکتحر یبرا

در اوضاع ، ردستانکن نه در یو ااند ردستان را بوجود آوردهکسوءاستفاده منوده و فاجعه ، شودیب منیتصو

 ردستان دست داشته اند؟کسم در فاجعه یالیا بنظر شام عوامل امپریآ. تهران هم مؤثر است

ازات یه امتک یسم است و صاحبان قدرت خارجیالیمپرمرگ ا یبه معنا، ن طور است انقالبیمسلم هم -ج

مختلف  یتهایب مردم از شخصیفر یت ننشسته و هر روز براکسا، را از دست داده اند یادیز

  .دهندیر ضد انقالب خود سوق میسوءاستفاده منوده آنها را در مس

 ست؟یرات چکموضع شام در مقابل حزب دمو -س

چه  یاسالم واقع یایاح یمتام تالش من برا، روشن بود 42ز سال قبل ا یش حتیموضع من از سالها پ-ج

 اوج یت انقالبکه حر ک یامیدر ا. ردنکار ک، باشد و به تناسب قدرت خودمی ران و چه در خارجیدر ا

م یه به مردم تفهکم یردکمی یشه سعیما هم، وشا بودک یجاد جنگ داخلیم سابق در ایگرفت و رژمی

. ندارد یمفهوم یفواصل طبقات، یومت اسالمکه در حکم یردکمی هیورند و توجم را نخیب رژیم فرینک

ان امر نه یمتاسفانه جر یول. میاده منائیتب اسالم را متاماً پکن است تا نظرات میاالن هم موضع ما هم



مگر مردم . شوندمی دهیشک یدیه مردم به ناامکاست  یطور ، ارکل که از نظر شکق عمل بلیتنها از طر

پس ما . اندازندمی ن مذاهب اختالفیه بکرد کمی نیرا نفر یسانک، شانیه اکدند یرها از امام نشنبا

س العمل مردم چه کم؟عیمردم رشح ده یعه فرق گذاشته است برایو ش ین سنیه بکرا 12چگونه اصل 

 البته من .رت خواهد افتادیه حرفامن با عملامن در تضاد و مغاکنجاست ی؟ و ایدیجز ناام خواهد بود؟

بازهم  یست ولین یاسالم یمک، ارک، نونکنم و اکه یتوده را توج، ن استکه ممک یوشم تا آنجائکمی

  .االت موجود برطرف شودکد تا اشیوشکد یبا

 هستند؟ یپ و افرادیچه ت، راتکبه نظر شام رهربان حزب دمو -س

البته حزب . ا در منطقه دارندن نقش ر یها بزرگرتکیساوا یحت یچپی هاهه گرو کد یده ایبارها شن-ج

. روشن است یلیاز نظر من خ، نیرده بود و اکجاد یسم ایالین عوامل امپرینوع ارتباط ب یکرات کدمو 

م ینیبمی اشتباه است و عمالً. شودیرات گذاشته مکبه حساب حزب دمو ، ردیگمی صورت یه هر عملکنیا

 ینیاطیش یوقت. است کوچک یلیخ، ییفدا یاهیکرات دربرابر چرکنقش حزب دمو . ن استیر از ایه غک

ن یت ایواقع. رات معلول خواهد بودکه علت هستند حزب دمو کزبان" وجود دارند ی" و "پالیسیچون "او

انات یشه جریهم، با وجود هشدار مسئوالن ینامربده مؤثرند ولهای هگرو ، هایریم گیه در تصمکاست 

  .است ارهکرات همه که حزب دمو کمطرح شده است  یطور 

 صداقت وجود دارد؟، راتکحزب دمو  یادر رهرب کبنظر شام در  -س

از نظر اصول  ین حزب از زمان رضا شاه در مبارزه بود ولیا. آنها از اصول منحرف شدهاند، ریخ-ج

انت در حزب صورت یدوخ. شودیافت میهم  یانشان اشخاص مذهبیالبته م. شه انحراف داشتندیهم

)از  یر اسالمیغهای هه با متام گرو کنیگر ایردهاند و دکمطلق  یستیسکنرا مار ه آکنیا یکی: گرفته است

ان که امک یاطالع هستند و ما تا جائ ین موضوعات بیمردم نسبت به ا. نندکمی یار کهر نوع( هم

  .میوشکمی مردم یدر آگاه، داشته باشد

 ردستان الزم است؟کاز توطئه در  یر یجلوگ یبراای رانهیشگیبه نظر شام چه اقدامات پ-س



قدرت ، ردستانکدر ، نونکقدرت است و متاسفانه هم اترین دوام یب، یبه نظر من قدرت نظام -ج

سپس قدرت ، یاسیاول قدرت س. ه ارتش ضد مردم استکع شده یهم شا یوجود دارد و طور  ینظام

قدرت ، اما االن، ستات ایمقابله با ضد انقالب از رضور یبرا یو آنگاه قدرت نظام یو بازساز  یآباد

 . ندارد یاسیرا پشتوانه سیز، گانه استیاز نظر مردم ب ینظام

 (25/3/1358هانکی)

 

ردن ک یبدون مل، یدیجامعه توح: ردستان در گفتگو با اطالعاتکزاده چهره مشخص یعالمه احمد مفت

  .افتیتحقق نخواهد ها هارخانکها و کبان

بودم  کیت و نه دولت! من نه ساوایات روحانینه ه، انقالب یانم نه شور یبیمن یرا انقالب یچ دستگاهیه

  .ردستان گواه من استکروزنامه های هنوشت، رشاهکو نه نو 

ده بود به گفتگو یدر تهران اقامت گز یست روز یه بکردستان کزاده چهره مشخص یبا عالمه مفت

  :دیآیم یه حاصل آن درپکم ینشستها

 یادید بطور بنیبا یستم اقتصادیاز جهت مختلف در فشار است س یسالمانقالب ا یرهرب : زادهیعالمه مفت

اده موقت" یرد است "قکردستان احقاق حقوق مردم کرات کحزب دم یر مبارزاتیدگرگون شود و مس

ه دانشمندان در کرا یند اهل تسنن آن قانون اساسکران نیدر ا یدر امور داخل یم دخالتیبطور مستق

  .ردیپذیمن، اشندت نداشته بکن آن رش یتدو

آن انجام خواهد  ییب نهایجهت تصو. شودیه گفته مک" یو "رفراندوم ینظرتان در مورد قانون اساس: س

  ست؟یشود چ

و  یقانون اساس یروح و محتوا یکی: ردید مورد توجه قرار گیدو مطلب با یدر مورد قانون اساس: ج

. است یلکمفهوم و روح  یکجه گرفت یتوان نتیمآنچه از رفراندم . آن یو علم یب فنیترت. میتنظ یگر ید



 یرا برایبود ز یار درستکن یبه رفراندم مراجعه شد وا یاسالم یا رد جمهور یه در مورد قبول کهامنطور 

ن قانون یاما در تدو. بود یافک یمخترص شناخت ینظام سلطنت یبه جا یاسالم ینظام جمهور  ینیجانش

 یقیدق یو علم یفنهای هدر مورد خواست مردم است ـ جنب ـ آن یلکاضافه بر روح و مطلب  یاساس

ق رفراندم در مورد قانون ین آنچه از طریبنابرا. ستین یه عامه مردم را به آن دسرتسکمطرح است 

 ینه شمول آن برا. ن آنینه صورت تدو، ن قانون استیا یلکب روح یتوان بدست آورد تصویم یاساس

ن یه البته در اک. ردکد به صاحب نظرآن و آگاهانه مراجعه یفقط با ن بارهیدر ا یتکل مهم مملیمسا

ه اهل تسنن آن کم یردهاکد کیرا بارها تایز. ت داده شودکد رش یز با یخصوص دانشمندان اهل تسنن ن

  .ردیپذیت نداشته باشند منکن آن رش یه دانشمندانش در تدوکرا  یقانون اساس

  د؟یردهاک ینه چه اقداماتین زمیاهل تسنن در ا یتحقق خواستها یبرا: س

 یین صورت نهاینفر در تدو 2ه از هر استان کده است یجه رسین نتینه به این زمیرات ما در اکمذا: ج

از به مجلس یم شود نیبا دخالت صاحب نظرآن تنظ یم اگر قانون اساسیت داشته باشکرش  یقانون اساس

  .م داشتیمووسسان هم نخواه

  م؟یانجام داده ا یراتکچه مذا یاسالم یشور در چهار چوب جمهور کاره اد یدر مورد چگونگ: س

ه درصورت کردهام کشنهاد یپ یانقالب طرح یروز یز از آغاز پیشور نک یو ادار  یاسیدر مورد نظام س: ج

ت دست بردن یه در هر لحظه صالحک یمجلس. م داشتیرومند خواهیشه مجلس نیهم یآن برا ییاجرا

در اسالم : ر را خواهد داشتیشورا و الغ یعنیومت کنشده ح ینیشبیل مواد پیمکو ت یدر قانون اساس

ه در نظام کنار شورا نخواهند بود بلکه در یه و دفاعیمانند مال یگر اسالمید یه و قواییه و قضایقوه مجر

ه کران یه در مناطق مختلف اکن بود یشنهاد من ایمتام قدرت در دست شورا است وپ یومت اسالمکح

ه و ییه قضایمجر یداخل ین شورا قوامیجاد شود و ایمنطقه ا یشورا اقامت دارند یاسالم یهاتیمل

را بوجود  یتکممل یعال یشوند و شورایز جمع مکن شورا سپس در مر یندگان ایمنا. ندکس یه را تأسیمال

ن مناطق یـ ب تیاز نه جمعیشور را به نسبت نکدرآمد ، ندیکس میارتش را تاس، یعال یشورا. آورندیم



د سپس ینامین مییشور را تعکاست خارجه یزند و سیم یز یدست برنامهر، ندکیم میخودمختار تقس

  .ندیکح میمشاهده شد تصح یه در قانون اساسکرا  یصینقا

 

 بزرگهای هارخانکو  یهاکردن بانک یمل

ون تومان" در ماه یلیم 20تا  15" یبودجها ینیتوسعه امور د یر برایاز نحستوز ینامها یقبالً ط: س

 یو رفاه یفرهنگ، یامور اقتصاد، لیاز قب یگر یمصارف د ین بودجه را براید بهرت نبود ایرده بودکتقاضا 

 گرفتند؟یردستان در نظر مک

 یانقالب ییهام مانند طرحیانفالب دادها یز به دولت و شورایگر نید ین طرح طرحهایش از دادن ایپ: ج

به  یفعل یاز حالت طبقات یگذار  یبرا یطرحها، رانیا یو نظام اجتامع یادستم اقتصیر سییتغ یو برا

د یه طرح انقالب سفک یشاورز کار و یکارگران بکاصالح وضع  یبرا یرضبت یطرح یاسالم یدینظام توح

شاورزان که دولت محصوالت کن است یور اکدن آنان از روستاها به شهرها شده بود طرح مذ یوچکموجب 

نندگان بگذارد و کارمرصف یمت ارزان در اختیبه خرد و به قها هن و بدون دخالت واسطمتگرایرا با ق

  .ه در مقدمه نامه به آن اشاره شده استکداشت  یل خاصیدل ینیموضوع آن نامه مربوط به موسسه د

خادمان مساجد و ، حفاظ قرآن، ینیاصالح وضع رهربان د یبرا ینیمطالب آن نامه مربوطه موسسه د

 یبرا یه وقتکن بود ین مدارس این ایفه محصلیوظ. ره بودیو غ ینیس مدارس دیها و بعد تاسموذن

 یار داشته باشد تا هم به وضع درمانیز در اختیو دارو ن کروند پزشیبه روستاها م ینیغ امور دیتبل

ا انجام نباتات و بهداشت دامه ینند وهم امور مربوط به سمپاشک یدگیشه در فشارهستند رسیمردم هم

  .دهند

د تحقق یردکاشاره  یدیطبقه توح یبه جامعه ب یفعل یو گذار از جامعه طبقات یبه اقتصاد اسالم: س

  ه انباشته شده چگونه خواهدبود ؟یوابسته ورسما یت بو رژواز ین امر با توجه به موقعیا



به وضع  یم اقتصادستیم سیو گرنه چنانچه بخواه. دگرگون شود یادید بطوربنیبا یستم اقتصادیس: ج

مفهوم . نخواهد بود یجز ظاهرساز  یدیطبقه توحیدن به جامعه بیدر جهت رس یباشد هر اقدام یفعل

ازات" در جامعه یه نبودن "امتکوجود نداشته باشد بل یه فقط طبقه اقتصادکن است یطبقه ایجامعه ب

  .یباشد خواه معنو  یازات مادین امتیخواه ا. است یاسالم

  د؟یدار یی" چه رهنمودهایدیطبقه توح یر به "جامعه بگذا یبرا: س

 یکه متاسفانه به عمل نزدکردم کانقالب  یم شورایدر چند ماده تسل یرضبت یاواخر بهمن ماه طرح: ج

ست یبایم یارگر کو  ییار فرماکهامن روابط  یبا برقرار ها هارخانکها و کن طرح متام بانینشد براساس ا

ه در خانه کفالن خانم  یسندگیرهای هو دستگا یخصوصهای هارگاکه البته کشود اعالم  یبالاستفاده مل

ارخانه کمفرماست آنجا کح ییار فرماکو  یارگر که روابط کهر جا . است ین قاعده مستثنیقرار دارد از ا

نور  یول از طرف نظام گذشته به بعضیه بصورت تک یبزرگ یهانیمتام زم. اعالم شود ید ملیاست و با

ن یا. اعالم شود ید ملیه در اطراف شهرها بالفاصله مانده باک ییهانیها واگذار شده و همه زمیمچش

مه یا نیبزرگ ساختهاند و  یهاتکا رش یم گذشته یه وابستگان به رژک یبزرگ یامر در مورد ساختامنها

ه ک ییهااشاره یبلز در موارد قیها نان به شهرییاز هجوم روستا یر یجلوگ یمتام مانده است دارد برا

ها نیه زمکن یمضافاً به ا. ردکد و ارزان عرضه یشاورزان را گران خرکد محصوالت یه چگونه باکردم ک

  .ردیشاورزان قرار گکار یدر اخت یستیبا

 

 انقالب از هر جهت در فشار است یرهرب 

د و یدآنیم یافک ییاجرا قدرت یا دولت بازرگانان را دارایآ، یمرتقهای هن برنامیافنت ایتحقق  یبرا: س

  د؟یدانیم یاصوال دولت را انقالب



 ینه شورا، نمیبمنی یشور انقالبکرا در  یچ دستگاهیه، ه در حال حارضکنم کد عرض یمتاسفانه با: ج

ن است ینم اکنم و مجبورم اقرار یکه اذعان مک یز یت و نه دولت تنها چیات روحانیاست نه ه یما انقالب

و هستند افراد  یامالً اسالمک یبا فهم یاست انقالب یانسان ینیامام خم، یرهرب  ه در رأس دستگاهک

 یبرا یافک یانقالبهای هل زودرس بودن انقالب چهر یهستند متاسفانه بدل ین خصالیچن یه داراک یگر ید

 هکردهام ک کم هستند من در کار یبس یافراد انقالب یودر دستگاه رهرب . افتهاندیشور پرورش نکاداره 

در  یل نبودن خصال انقالبین فشارها به دلیانقالب از جهات مختلف در فشار است و ا یرهرب  یرهرب 

  .است یرهرب  یهااتیو هها هدستگا

 یت مذهبین شخصیشود و شناخت شام از ایم یجا ناشکاز  ینین حسیتالله عزالدیاختالف شام و آ: س

  چگونه است؟

خورد یبه چشم م یوجود ندارد و اگر بر حسب طاهر اختالف یفبه ذات اختال  ینیحس ین من و آقایب: ج

زودرس بودن انقالب موجب . ردمکران اشاره یا یه در مورد دستگاه رهرب کاست  یمعلول هامن موارد

 ین قرار است زودرسیردستان هم مطلب به همکابد در یاز پرورش نیدر حد ن یانقالب یه انسانهاکشد 

 یـ چه اسالم یانقالبهای هن گرو یامل شود متاسفانه در اکمردم  یانقالب یه آگاهکنداد  یانقالب مجال

ضد ، یافکهسنتد اما به واسطه نداشنت تجربه  یانقالب یبا آرمانها یلیافراد اص یر اسالمیو چه غ

م گذشته را یخدمت به رژ یه سابقه ممتمد و طوالنک یسانکرده کانشان نفوذ ین افراد در میرتیانقالب

ن امر موجب یهم. نفوذ منودهاندها هن گرو ین ایردهاند و دربکبه تن  ینون با لباس انقالبکداشتند ا

  .هست یاختالف ینیحس یان من و آقایدهد میه به ظاهر نشان مکشده  یلیبروز مسا

 یهاین منطقه برچه پایر فعال در ایغ یمذهب یهایرو یردستان ونکرات کبرداشت شام از حزب دم: س

 قرار دارد؟

ردستان" کرات کدم وملهکبنام " 1320باً در سال یه تقرکاست  یردستان وارث حزبکرات کحزب دم: ج

ردها تالش کو در رابطه با احقاق حقوق غصب شده  ین حزب اسالمیو اهداف ا ینیس شد جهانبیتاس



رت کد  ین حزب توسط آقایا، چند یردستان و تحوالتک یخودمختار  یست جمهور کپس از ش. ردکیم

 یحزب با مرامنامه اصل ینونکسه مرامنامه یه درمقاک یبطور . افتی یل تازهاکدالرحمن قاسملو شعب

ن یاضافه بر ا. ندکیمبارزه حزب هامن هدف را دنبال م یر اصلیمس. شودیانحراف مشاهده م یمک

ت راکحزب دم یهستند ول یستیسکمار  یه همگکت دارند یردستان فعالکز در یگر نیدهای هحزب و گرو 

ه مرامنامه کن است یلش هم ایردستان نفوذ و اعتبار دارند دلکدر ها هه آن گرو یش از بقیردستان بک

ت یدر استان موفقها هه احزاب وگرو یشده است بق ینیشبیرد پکمردم های هخواست ین متامیحزب تأم

  .نخواهد داشت یچندان

  .ایوس کبا ساوا یار کاده موقت" و همیق"

 ید و در صورت برقرار ینکیه میردستان چگونه توجکاده موقت" را در یر "قاکآش یتهایفعال: س

 خواهد بود؟ یهایران با همجوار بر چه پایردها اکرابطه ، ن استانیدر ا یخودمختار 

ت یه در محدوده مسوولکمطلب هامن است  یا هر جایه و یم عراق و سوریمق یردهاکدر مورد : ج

ند به کیم مکن شده حییمسلامنان تع یقرآن برا ه به موجبک یتیمسوول. انسان مسلامن برقرار است

د در نظر داشته یاده موقت بایدر مورد ق. نندکن تالش یمستضعفان رسارس زم ییخود رها یینسبت توانا

ران ین برادران ایاز ا یادیعده ز، یانت شاهنشاهیبه علت خ یبارزان یست رهرب که پس از شکم یباش

ا یاده موقت ینند قکیم یران زندگیمختلف ا یهاذلتبار در شهر یآنها با وضعرث که اکشدند  یمتوار 

ن یاداره امور ا یستند برایشور خود نکرا آنها در یز. است در غربت یموقت مانند دولت یفرمانده

ران یدر امور ا یم دخالتینها به نظر من بطور مستقیموقت به وجود آورند ا یفرمانده یکپناهندگان 

ن یاست در ا یه در مدتکها فراهم شودـ یها و طالبانین بارزانیجاد صلح بیا یبرا یطیاگر رشا. نندیکمن

 ینار هم با صلح وآشتکبه عراق باز خواهند گشت و در  ین آوارگان به اعتبار قو ینم ـ اکینه تالش میزم

  .ردکاحقاق حقوق خود مبارزه خواهند  یبرا



 یهاتیو موساد در منطقه دست به فعال کا ساوایت سیبا حاماده موقت یند افراد قیگویم یول: س

  ...را به آنها نسبت دادهاند ییراً قتلهایزنند و اخیارانه مکخراب

 ییه در رابطه با نارضاک یام تحصنیردستان در اکدر . دهامیور ندکعات مذ یصحت شا یبرا یلیدل: ج

ز که مسلامنان مر کن یاز جمله ا. اتفاق افتاد یشهر صورت گرفته است حوادث یمردم از انتخابات شورا

 ییهاهیرون آورد هامن روز اعالمیآنها ب ها بود از دستیه در ترصف چپکس راه در یون و پلیزیو تلویراد

  .ت نداردیدام واقعکچ ین دارم هیقیمنترش شد 

 

 ردستانکروزنامه  یماجرا

م شاه یت از رژیردستان رادر جهت حامکه روزنام، منحله کساوا یار که قبال با همکد یشام متهم: س

  د؟یدار یحین مورد چه توضیدر ا. ز در دست استین روزنامه درنیاز ا ییهانسخه. دیردیکمنترش م

رده باشند کتان ترجمه یدانند برایم یردکه زبان ک یسانکا ید یردستان را خوانده باشکاگر از روزنامه : ج

ردستان کهای هه چند نسخه از روزنامک ین بار ینخست، فوق یاه ادعاهیاست عل کید برد مدر یخواه یپ

مفصل و مرشوع ای هیاعالم یک. ردهاندکار کانه یه چقدر ناشکح دادم یتوض یردم در اجتامعکرا منترش 

ه من مداح و ثناخوان شاه بوده کنیبر ا یرده بودند مبنکردستان منترش کردستان از کهای همه نسخیضم

نار و کس من چاپ شده بود در که عکردستان کهای هاز شامر  یکیدر . داشته ام یار کهم کو با ساوا

د در ینکو در روزنامه مراجعه یاگر آرش. ردهامکرا چاپ  یهچه مقاالتک. س اشاره شده استکع یباال 

  .ور به آن اشاره شدکه مذ یه در اعالمکاست  ییه موضع من برخالف ادعاهاکد یابییم

 ست؟ینظرتان چ ریع اخیدر مورد وقا: س

موجب ، در قرن گذشته یاسالم کشدن مامل کوچکرا یوم است زکه طلبانه در هر حال محیار تجزکاف: ج

د بر قدرت خود یبا یردن دست استعامرگران خارجکوتاه ک یبرا. ن مناطق شدیتسلط استعامرگران برا



ردم حق که اشاره ک یهابه گون یاما خودمختار . ش قدرت استیه درست بر خالف افزایم و تجزیفزایب

ه در رابطه با کاست  یبا مفهوم ین خود مختار یو البته ا. ران استیمسلامن ا یهامتام ملت یاسالم

، ر مسلامنهایغ یه به آن اشاره شد و گرنه اسالم برایه و مالیقضائ، هیمختلف مجر یس شوراها و قوایتاس

ران یملت مسلامن اهای هها و خواستآرزوت داشت یقاطع یومت اسالمکاگر ح. ل استیقا یخود مختار 

عدم . داشته باشد یتوانست در مردم اثر یمن یات دشمنان انقالب اسالمیکگر تحریو د. شدین میتام

. شودیگر موجب بروز حوادث مید یاز سو  یسو و نفوذ استعامر خارجیکاز یت دستگاه رهرب یقاطع

ار نخواهند یکرده دشمنان انقالب بکسقوط  ینظامم گذشته از نظر یه اگر رژکرد کد فراموش یهرگز نبا

 یم را برایقد یدهند تا هامنسلطه استثامر یگوناگون تالش خود را ادامه مهای هاز را، نیقیبه . نشست

  .نندکد یخود تجد

 

 استیت و دخالت در سیروحان

اعالم داشتند  ینت الله طالقایو آ ینیامام خم یاست جمهور یخود را از ر یبانیاز مردم پشتهای هگرو : س

 ست ؟یچ یتکاست مملیت در منت سینه و اصو الً روحانین زمینظر شامدر ا

مقامات مسوول  یتها برایب برسد و سپس مسوولیبتصو ید قانون اساسیه باکن است یقت ایحق: ج

س یه رئک. ستیده معلوم نیب نرسیمنترش نشده و به تصو یه هنوز قانون اساسکنون کن شود اییتع

باز  یه به قانون اساسکای ن در مورد مسئلهیبنابرا. به عهده خواهد داشت یتهایچه مسوول، جمهور

است ین از سید یه رصف نظراز چگونگکنیست در مورد ایمعقول ن اظهار نظر در حال حارض. گرددیم

های هدر دستگا یامو  یس شاهنشاهین بار با تاسینخست ید برایه در قرون گذشته و شاکاست  یر کف

با متام  یاست استعامر یه سکن اواخر یامد تا در ایر به زبان منکن فیا یدا شد ولیپ یضد اسالم یرب ره

مناز  یعنی، نیه دکند و به خورد مسلامنان بدهد کن مطلب را عنوان مسلم قلمداد ید ایوشکقدرت 

توانند وارد یمن ینیه رهربان دکنیاصوال تصور ا. رندیرا بر دست گ کاداره مامل، بین ترتیه به اکوروزه 



ه به کامل خواهد بود کو  یواقع یهنگام ینید یرهرب . نادرست است یتصور ، شوند یاسیل سیمسا

 یت تصدیصالح، نیقیبه ، نداند ینیاست دیاگر س یز آگاه باشد ولین و مسائل جامعه نیاست دیس

  .تحساس و مهم را نخو اهد داش یاستهایاز س یکچ یو اصوالً ه یاست جمهور یپست ر

 ؟. دیدر نظر گرفتها یاست جمهور یر یتصد یرابرا یشام شخص بخصوص: س

  .ردکدا یاندکتوان یمتناسب را م یتهایرا شخصیز. هرگز -ج

 یرضاخرسو 

 (27/3/1358)اطالعات

 

 ینیزاده به امام خمیتلگرام عالمه مفت

نسبت به انتخاب ، در کبه قم مخابره  ینیامام خم یه براک یتلگرام یزاده طیسنندج ـ عالمه احمد مفت

  .ردکد اعرتاض یجد یس قانون اساسیش نویشور در پک یمذهب رسم

چه در ، میران بارها بالواسطه و مستقیودر مورد مسائل ا ـ ینیران امام خمیا یقم ـ رهرب انقالب اسالم

 یشگیماز اصول ه یکیم یداشته ا یراتکد مذایران بازگشتیه به اکزمان اقامت در "نجف" و چه از زمان 

د یت بایرسمهای هو جنب ییو امور اجرا یع وتسنن در قانون گذار ییه تشکن بوده است یرات اکمذا

بهمن  16رات کاز مذ  ین دو مذهب وجود نداشته باشد نوار ین ایما ب یاز یض و امتیباشد و تبع یمتساو 

راً یرمودهاند اخد فییگر تاید ین مطلب را ضمن مطالب اساسیه در آن امام اکماه گذشته موجوداست 

انون تفرقهاندازان گذشته فقط مذهب کآن مانند  13افته و در ماده یانتشار  یس قانون اساسیشنویپ

ومت که حکنین جمله با آن توافقها و این ماده جز ایت شناخته شده است مطلب ایبه رسم یجعفر 

خساز ما نه تنها در برابر یرن مرحله حساس تاینون در اکا. ستیسازگار ن، ینه مذهب، است یران اسالمیا

 یدانم گروهینم میکم کالت امام را در کم ومن مشیت دارینده مسوولیخ آیت و تاریعامل اسالم برش



 یران جعفر یت مسلامنان ایرثکه اکنند کیو استدالل م هستند یاز دادن به مذهب جعفر یخواستار امت

 یردند اما گروهک یه طاغوت جان فشانیاسالم علون اهل تسنن در راه یند روحانیگویه مکنیباشند با ایم

ن ید ایاما امام با. ن استداللهایم بودند و امثال ایثناخوان رژ یهااهل سنت در هامنسال یبنام علمل

 یا اسالم نامیثآن. ازینه گرفنت امت، ثار و گذشنت از خودیاوالً جهاد عبارت از ا: هکبرادران را متوجه سازد 

ع و ییاست نه در تش ییباشد در نام خدا یع خود ساخته و اگر افتخار ییو تشو تسنن  ییاست خدا

ومت کح یرو ین یو اخالف آن باگرفنت قدرت شورا و جمع آور  یامو  یثالثا استقرار شاههنشاه. تسنن

قرنهاست مسلامنان را به جان  ینکن تفرقه افید و ایومت و دولت سلطنت موجب تفرق واحد گردکح

گر در یه" و چه در عهد ستمگران دیران عهد "صفویبرادررا بادست برادرچه در ا هم انداخته است و

م واز تفرقه ینکح یخ را تصحیتار یر انحرافیه مسکنون نوبت آن است کگر قتل عام و ایران و نقاط دیا

لمه است کن مصداق وحدت ین خود بزرگرتیاسالم باز دارد و ا یوحدت و برادر  یبه سو  یخصومتآور 

ستخورده استعامر کش یمنیاهر یروهایرابعاً ن. رده استکه کیشه بر آن تیبوده و امام هم یروز یپه رمز ک

ره شوند یجاد آشوباند تا بر انقالب ما چیتفرقه و ا یافنت حربهی یشه درپیهم یو چه خارج یچه داخل

روها ین نیت اه بدسک کار خطرنایاست بس یاز یدر واقع امت یاز مذهبین امتیابند و ایو سلطه خود را 

خامساً اگر مردم . در بر ندارد یت علمین مزیمرتک یعه چه سنیمسلامنان چه ش یشود و برایداده م

ا اصالً یع ییاهل تش یاسالم یشورهاکر یدهد در سایل مکیع تشییت مسلامن را اهل تشیرثکران ایا

از یان دگر دارد و بادادن امتمسلامن یقاطع درروابط اسالم یران اثر یا یستند و اقدام انقالب اسالمین

اندازد و باز یز به جان هم میگر نید یهاشورکران مسلامنان را در یدر ا یبودن به مذهب جعفر  یرسم

 یاست برا یرسمشق، ازین امتیردن از اکرصفنظر . ندکیقرنها روشن م یرا برا یشکآتش خصومت و برادر 

ران به ثبت یا یه بنام انقالب اسالمک یخیاست تار یاسالم در همه جا و افتخار  یوند برادر یام و پکاستح

ت یرثکناً ایقیه کق راین حقایدوارم رهرب انقالب بتوانند ایام. دیه به حساب آکرسد و پاداش ازآن است یم

ند تا یم فرمایتفه، ه به آن توجه ندارندک یتیعه به آن اذعان دارند به اقلیقاطع برادران آگاه مخلص ش

ران ید نه در ایترد ین باشد بیان برساند و اگر جز این وجه به پایبرابر خدا به بهرت ت خود را دریاهل



 یتید مسوولیش آیتفاوت خواهد ماند و هرچه ب یقابل قبول خواهد بود و نه علم اسالم در برابر آن ب

دار ر و عهیاست بس خط یتین مسئولیرند و ایپذیض را میه تفرق و تبغکاست  یسانکآن بعده  کخطرنا

  .کبا یقاطع و پر قدرت و ب یباشد بس ید قهرمانیآن با

 28/3/1358 –سنندج  زادهیم احمد مفتیکوالسالم عل

 (29/3/1358)اطالعات

 

  .میخواهیم یباالتر از خودمختار  یز یما چ: زاده یمفت

 سنندج یردهاکزاده رهرب  یدار و گفتگو با عالمه مفتید

  د؟یاز جهاد خوانده شام منکزاده ! راست است  یمفت یآقا

 ارتش وابسته

 ست؟یزنند نظر شام چیحرف م یاز ارتش خلق یگروه-

 یوابسته بوده برا یارتش، رانیه ارتش اکامالً درست است کن مطلب یم اینک یبررس یاسیاگر از نظر س

ارتش سابق ن یبنابرا. وابسته بوده ین املللیب سمیالیم هم به امپریه رژکم یدانیم گذشته و میت رژیحام

به  یخلق یو معن، قابل قبول باشد یانقالبی دوران تازه یک یتواند برامنی یاصلهای هران با آن مهر یا

رسبازان  یک یکنه ، هستند یه موجب وابستگک یه آن عنارص کشود ینطور مین صورت ایدر ا، منظور من

م یتوانمی بین ترتیه با اک. بودندم در دوران شش ماهه چقدر با مردم یدیه دک، و درجه داران و افرسان

ه کمدافع حقوق خلق باشد نه حقوق استثامر گران نه حقوق بل یعنی ین ارتش خلقیم ایدوار باشیام

 یه افرادکم ینکه ینطور توجیرا ا یارتش خلق یم معنیاگر بخواه یاز نظر نظام یول مطامع استثامر گران

س است و به ارتش مربوط یپلی فهین حد وظینند تا اکرا حفظ  یاز مردم مسلح شوند و انتظامات داخل



ره اما یاست و الغ یارش انتظامات داخلکه است و ییقضای ار قوهیس در اختیپل، یست و از نظر اسالمین

قدرت  یس داخلیه پلکاست  یعیطب، ندکران رو یه از طرف خارج به اک یاحتامل یمقابله با خطرها یبرا

 یبه معنا ید ارتشیبا، لین دلیبه ا. ستیتنها جنگ تفنگ و مسلسل ن ،جنگ امروز. مقاومت ندارد

  .است یافکه شود از نظر من یاگر ارتش تصف یاسیس یاما با هامن معن، میداشته باش یواقع

 

 یرفع ستم مذهب

 دارد؟ یرد به نظر شام چه خواستکخلق  •

ها از ستم ینوع: ل شدهیرد تحمکه رفع ستم شود سه نوع ستم بر ملت کنیندارد جز ا یخواست •

شان به  ین مردم از حقوق ملیه اکامهر ادامه داشته یورش تا اواخر عهد آرکه از زمان کاست  یستم مل

م یه مفاهک یشود به خودمختار یر میتعب ین حقوق ملیو امروز اصطالحاً از ااند ب محروم بودهیهر ترت

به  یها حقوقملت ەمطرح است هم یق متساو باالتر است حقو  یمک یگوناگون دارد اما از نظر اسالم

 یز کومت مر کح یک، مفهوم دارد یه خودمختار ک یز کمر  یگر در نظام ادراید. هم دارندی اندازه

ها اول ملت یاسالم یاما در حقوق متساو ، شناسدمی تیبه رسم یملت یحق را برا یکت دارد و یموجود

ن تفاوت یاز قاعده به راس نه از راس به قاعدها یعنی. آورند یبه وجودم یمحل یه شوراهاکهستند 

د نسبت به اهل یار شدیه خشونت بسیه از زمان صفوکگر یاست و حق د یبا خودمختار  یحقوق اسالم

ف یمذهب تسنن در رد یشاهنشاه یه در قانون اساسکم یدیدیجه میشده و در نتیتسنن اعامل م

است  یستم طبقات، است یرانیا یهاملتی و همهن ملت یه شامل اکگر یها قرار داشت و ستم دتیاقل

وجود داشته باشد و  یو نه معنو  ینه ماد یازاتیچگونه امتید هینبا یاسالمی جامعه یکه در یکدرحال

را  یدولت حد متوسط. و ارساف نباشد یه خوش گذرانکد یایبه وجود بای د جامعهیبا یاز نظر ماد

ازات و طبقات در یم چقدر امتینیبمی ه عمالًیکدر حال، نندکب یه همه در آن حد زندگکند یکن مییتع



و ستم  یستم مل، یخواهد عبارت از رفع ستم مذهبیرد مکپس مجموعاً آنچه ملت . ران وجود داردیا

  .است یطبقات

 

 یخودمختار 

 د؟یشود شام مخالفیه االن عنوان مک یلکن شیبه ا یبا خودمختار  •

 یش از خودمختار یب، یرشعاً از نظر اسالم یعنیلب ملت است ن مطین حداقل تامیا، نه مخالف •

ن بشود و بعد اگر از نظر مفهوم ین حداقل تامید فعاًل ایبا. ن حداقل استیا یول، میهم ما حق دار

  .میهم بخواه یه باالتر از خودمختار کم یرسای میم به مرحلهیش رفتیپ یکراتکدمو  کو در  یآزاد

 

 انقالب

د؟و حاال چه گام یهست یراض یا از وضع فعلیآ، امور شهر به شوراها محول شدهی ه ادارهکحاال   •

 د داشت؟یمردم بر خواه یبرا یمثبت

خواستم منی و هرگز هم ردمکدا نیاندکاگر منظور از "شام" شخص بنده است خودم را اصالً  " •

 یاز سو  یاشخاص. من ندهد بهتر یاساس یارهاکه مجال کنم کر یدرگ ییهایارها و گرفتارکخودم را با 

رشو و مجموعاً یگروه پ یهم از سو  یتیت آراء را آوردند و اقلیرثکه اکشدند  یمعرف یاسالمهای هگرو 

آرامش در منطقه بوجود  یه مقدار کنم کب یار که بتوانم کدوار هستم یام یول، ار رشوع نشدهکهنوز 

  .افتدیار بکروها در جهت مصالح ملت به ید و نیایب

د صرب یشد و بایداده م یشنهاد خودمختار یبه دولت پ ین زودید به ایمعتقدند نبا یاعده •

 د؟ییگومی شام چه، دادندمی شنهاد راین پیشد بعد ایاوضاع آرام م یمکردند تا یکم



 یزمان، سال قبلیکش از یب، دیایش بین اوضاع پیه اکنیش از ایبه نظر من اشتباه است اتفاقاً پ •

م داشتم یر مستقیشان متاس غین سه مطلب با ایدر نجف بودند هامن موقع راجع به ا ینیه امام خمک

ن مطالب را یم ایه داشتک یدار ین دیباز در اول، ران آمدندیه به اکرفته بودند و بعد هم یشان پذیو ا

د رفتند و بعیشنهادات مرا پذیردند باز هم پیکه از نجف سفارش مکشات هامنطور یردم اکدوباره مطرح 

 یرو  یاسیر مقامات سیهم با سا، شانیهم با ا، شهیهم یبعد یدارهایم گذشته باز در دیاز سقوط رژ

د یاز هامن اول با، دیآمی تازه به وجود ینظام انقالب یک یردهام و معتقدم وقتکد کین مطلب تأیا

الت کل مهمرت با مشیام به مسیرسمی یم بعداً وقتیه آرام آرام جلو بروکنیم بردارد تا اکش را محیقدمها

  .ن نوع تصور اشتباه استیمن ا ەدیه به عقکن است یا. میروبرو شو

 

 مطبوعات

ل با دادن یاز هامن اوا یو مقامات مسئول دولت ینیه اگر امام خمکد یآمی شیپ یسؤال •

 ند؟یکار تعلل مکن یم دولت در اینیبمی پس چرا، رد موافق بودندکبه خلق  یخودمختار 

چند مسئله . ط خودمان موجب آن شده استیرشا یناهامهنگ یمقدار  هکن است یقت ایحق •

ل و ین مسایه ما در تهران رسگرم اکنینم از جمله اکآنها اشاره ی ست به همهیه الزم نکوجود دارد 

جاد یه اکشد یز و تفرقه انداز در مطبوعات منترش میل اختالف انگیاز مسا یه موجکم یمباحث بود

مهندس بازرگان خودشان اظهار  یه آقاکد یگر وجود داشته اطالع دارید ییبعد باز متاسها رد وکواهمه 

نجا یا یطالقان یآقا ید به دولت داده شود و هامنطور وقتیبا ین خودمختار یه طرح اکردند کعالقه 

 یبنده براردند از ک یون دعوتیزیو و تلویه رادکد یزده روز قبل هم خرب داریس، باً دوازدهیبودند و تقر

ن قانون یار تدوک یشده بود برا یتلفن یانقالب هم دعوت یشورا ینطور از سو یردستان و همکل یمسا

 یآقا یوقت ییماده  27طرح  یکه کنینه نشد جز این زمیدر ا یمثبت و قو  یار کو مجموعاً  یاساس

طرح  یکبه عنوان  نه نهیزم یکن هم به عنوان یا. ه شدیون تهیروحان ینجا بودند از سو یا یطالقان



ب شد قابل اعرتاض نباشد یتصو یه وقتکنند که ید متام آگاهان ملت تهیرا با ییرا طرح نهایز یینها

ه جلسامتان در سقز کش آمد یط پیآن رشا یول، میردکن تالش را یومجموعاً هر چند اواخر اسفند ماه ا

م از ینکنند بعد دعوت کن را خالصه ون جمع شوند نظرشایرا قرار بود در آنجا اول روحانیبهم خورد ز

م و ینکاستخراج  یلکطرح  یک، ن نظراتیاز مجموع ا، نندکگرآنها هم نظراتشان را عرضه یدهای هگرو 

م یردکمی ل بحثین مسایا یدر سقز رو . مینکار کآن طرح  یم و رو یبه تهران بفرست یندگیأت منایه یک

ه کنیبعد از ا. ر افتادیار ما به تاخکش آمد و یان پردستکحوادث  یم ولینکن ییتع یندگیأت منایه هک

خواستم ، ردمکش از انتخابات از اشخاص دعوت یرد باز بنده پکل ین مطلب اظهار متایمهندس بازرگان به ا

ان ینفر گفتم با آقا یکبه  ی" تلفن نداشتند ولینی"حس ی"قاسملو" تلفن نداشتند آقا یآقا ینم ولکتلفن 

سنندج موجب شد باز هم  یل شورایمسا یم ولینکم و صحبت یجا جمع شو یکند تا در کصحبت 

رد اهل کاز برادران  یه تعدادکنیل ایفرستادم به دل ین اثناء اشخاصیباز در هم. افتدیر بیارمان به تاخک

ه یته یید طومارهایاطالع دار یردند و حتکت نکهم رش  یبودند و بعض یان رفراندوم ناراضیع از جریتش

ردم محل اجتامعامن کشنهاد یل مجموعاً پیل مساین قبیم ایردها باشکم با یخواهیه ما منکدند رده بو ک

نم یکر مکردستان است و فکن شهر یرمانشاه بزرگرتکه کنیباشد هم ا ییه هم دلجوکرمانشاه باشد کدر 

ز طرف د ایوجود نداشته باشد با یمطرح شدن مسئله خودمختار  یاز طرف دولت برا یادیل زکاالن مش

  ...م وینکباشد و بعد بحث  یما هم جد و جهد

 

 اقتصاد

 است چگونه است؟ین و سیدی به نظر شام رابطه •

ه ذات کن است ین و جالب توجه ایاست از د ییجامعه باشد جزی اداره یاست اگر به معنایس •

  .تیبرشی اداره، جامعهی اداره یعنیاست است ینش سیمهمرت ین معنیدی لمهک



ا به نظر شام با توجه به یست؟ و آیچ یستیالیو اقتصاد سوس ینظر شام درمورد اقتصاد اسالم •

  .دتر باشندیتوانددر عمل مفیوه مین دو شیاز ا یکدامک یران در رابطه با اقتصاد جهانیا یاوضاع اقتصاد

اول . نمکیه اشاره مکت دارد یاهم یستیالیو اقتصاد سوس یدر اقتصاد اسالم یاساسی تهکن دو •

ر یز یاست ول یدیامن توحیا یاقتصاد اسالم یر بنایه زکن دو اقتصاد است یا یو فلسف یتفاوت منطق

ن یاست و با توجه به ا یستیالیر ماترکف، یستیسکراه حل مار  یکبه اعتبار  یستیالیاقتصاد سوس یبنا

انسان  یر با ساخت رواناست موفق و سازگارت یاقتصاد، یاقتصاد اسالم یر کف یربنایتفاوت از نظر ز

ات یجه مادیر انسان را در جهت ارج نهادن به ماده و در نتکه فکنیل ایبه دل یستیالیاقتصاد سوس یول

خ یف است و عمالً در تاریضع یطبقات ین بردن تفاوتهایتش در از بین جهت موفقیدهد از ایسوق م

روند ین میاز ب یلکطبقات بطور  یمه در اقتصاد اسال کن است یته دوم اکف بود و نیه ضعکم یدیهم د

گر دوباره طبقات ید یرود اما به صورتمی نیه از بکاز طبقات است  یلکش یستیالیاما در اقتصاد سوس

در . گرید یباشند از عدهاتر مرفه یه عدهاکن است یه مفهوم طبقات اکد یدانید و میآمی بوجود

 ه هر چقدرکسم است هر یسکمار  یاول اقتصادی مرحله، سمیالید سوسیدانیه مک یستیالیاقتصاد سوس

 یار کط یمهندس در رشا یکه کرد روشن است یگمی ند مزدیکار مکه کند و هر اندازه یکار مکتواند می

ه در ک یارگر که یکند در حالکار ک یشرت یتواند در روز ساعت بیم، ه شدهیتصف یهوا، زیه دارد اتاق متک

. ندکار کتواند می یمرت کند ساعت یکت میفعالها هارخانکدود و گاز  یا تو یند یکار مکمعدن زغال سنگ 

عده تنگدست  یکعده مرفه و  یک، جهیم در نتینیبمی رد بازیگمی شرت مزدین مهندس بینجا ایپس در ا

د به یگو، میاوردیفاضله را بوجود بی نهیوشد آن مدکمی سمیسکه مار ک یدومی و مرحله خواهند شد

تواند هر گز به یزم منیالیسوس یسم است و از نظر منطقیمونکن یه اکم یازش بدهینای دازهس به انکهر 

ن یه به اکاست  یش طور یل طرح اقتصادیاسالم از هامن اوا ید ولیخ هم نرسیسم برسد و در تاریمونک

از  یمن اقتصاد اسال یبنابرا. دهدیازش مین یس به اندازهاکبه هر ، رسدمی یستیسکده آل مار یمرحله ا

دام که کاست و روشن است  یستیالیاز اقتصاد سوستر رشفتهیپ، ازاتیو امتها هن بردن فاصلینظر از ب

  .ران سازگارتر استیا یبرا یکی



 یاسالم شاهنشاه

ی نظر شام و هوادارانتان درباره، نندیکت میه فعالکهستند  یرشو و احزابیپهای هدر سنندج گرو  •

 ست؟ینها چیا

به نظر من  یول، دیردکبه لفظ هوادار اشاره  یه جنابعالکرا  ییم و نظر آنهایتوانم بگویم نظر خودم را

به دو دسته ، ل به چپیمتامهای هگرو  یول، مینکده یتوانم اظهار عقمنی د گفتیبرادران و دوستان با

ه آن ک یتیرثکا یکیارها هستند و کو ها هه در رأس هستند و طراح برنامک یافراد یکی، م اندیقابل تقس

 یر اسالمیغ یتبهاکه به مکبا اسالم است  ییت به علت ناآشنایرثکن اینند اکمی را اجراها هطرحها و برنام

اس ینها عالقمندند جامعه شان سامل باشد و چون اسالم را در هامن مقیقت ایدر حق. دوار شدهاندیام

است و اجتامع و اقتصاد یم و بخصوص ساز آن روگردان شدهاند و اگر با اسال اند شناخته یشاهنشاه

ه در راس هستند به ک یاما افراد، اسالم یت برگردند به سو یرثکان دارد اکام یلیخ، آشنا شوند یاسالم

ش گرفتهاند و احتامالً اگر یملت اسالم است پ یه موجب تفرق و دودستگکن را یآگاهانه ا یاحتامل قو 

، دچار شد 32ه در سال کنند کای مین را دچارهامن فاجعهراین افراد انقالب ایمردم آگاه نشوند هم

بخصوص جوانان ، ملت یدوارم آگاهیو ام، بعد از انقالب جنگل دچار شد، درزمان مرشوطه دچار شد

مرگبار مانند گذشته  کیأس خطرنایبه  ین تفرق و دودستگیای ملت بواسطه یدهایه امک یبرسد به حد

  .نشود یمنته

 

 ؟ ...ینین حسیخ عزالدیش

 ؟ ...خلق ییفدای هایکسازمان چر ...و •

  .است قاطعاً  یستیسکه مار کل به چپ است بلیمتامهای هاز گرو  یکین سازمان هم یا •

 ست؟یچ ین انقالب اسالمیو نظرتان راجع به سازمان مجاهد •



ا نوپا و تازه ام. اهدافشان خوب است، مینکن سازمان اظهار نظر یای ه دربارهکهنوز زود است  •

بگذرد  ید مدتیبا، ریا خیاورند یمتناسب با آمال و خواست هاشان بوجود ب یلکتوانند تشیا میآ. ارندک

  .مینکبعد قضاوت 

 د؟یدار یشام چه جواب، نندکمنی ادیمبارز آگاه  یکرشو از شام به عنوان یپهای هگرو  •

واال آن موقع مرا آگاه ، ردستانکر م بدون تعارف دیگر نداشتید یش از شش ماه قبل مبارز یپ •

 یامنه اگر ناآگاهیصم، اد شد و االن انتظار دارم دوستانیمبارزه ز، میبهر حال بعد از ضعف رژ. ردندیکم

ه کن است یا. ار مبارزه دارمکدر  ینند چون من سابقه طوالنکنند و روشنم کنند محبت یبمی از من

داشته باشند  ین است اطالعاتکو نوپا هستند مم یرزان امروز نها مبایا. است یمیم قدیاطالعات مبارزات

 ه به من بدهندک

  

 مطبوعات تفرقه اندازند

تان یها و اختالف نظرهاکاشرتا، یدتید؟و از نظر عقییبگو ینین حسینظرتان را راجع به شخ عزالد •

  ...دینکان یرا ب

ه کاست  یعیاما طب، لامنمه من مسکشان مسلامنند هامنطور یا، یلکر ینم در تعبکعرض  •

شان نشناسند و یشناسم امی ه من اسالم راکد آنطور یمتفاوت است و شا یها در مورد هر مطلبیآگاه

گر ید کیدر ، یتجربه مبارزات یهامن سابقه طوالنی ه به واسطهکن است یقت ایحق، یر یاز نظر موضع گ

رند من تفرقه یگیلامت مکن یشان از ایه اک ینند با آن معیکه تفاوت مکانقالب و مبارزه دارم  یاز معن

دانم یشمرم و ممی کخطرنا، ردها بخصوصکران عموماً و یملت ا یچپ را براهای هگرو  یهایانداز

 یبار در مسئله جمهور  یکران شده و یست انقالب اکها موجب شین تفرقه اندازیه سه بار اکهامنطور 



ن تفرقه یمن نگرانم اگر مردم آگاه نباشند ا، دستان عراقر کست خورد و سه بار در کرد شکملت ، مهاباد

 را ندارند ین نگرانیشان اید ایشا یول، ن انقالبیست اکش یباشد برا یو اختالفها باز موجب

نظر شام . زنندمی ست بودنیمونکا ی کیل ساوایاز قب ییهاتهمت ینین حسیخ عزالدیبه ش •

 د؟یرده اکن سوء تفاهم تا به حال چه یرفع ا یابر ، دینکمی ن حرفها را ردیست و اگر ایچ

به  ینند ولکدا ین تصورات را پیه مردم اکرات موجب شده یتعب یه بعضکن است یقت ایحق  •

شان یه اگر درست باشد از اکنیست از جمله ایبودن ن کیا ساوایست بودن یمونکل ین دلینظر من ا

ه یکدر حال، باشد یستیالیسوساند ا گفتهید باشد؟ گویبا ران چطوریه اقتصاد اکنیردهاند در مورد اک یسوال

م رصفنظر از تفاوت یشومی گفتم متوجه یستیالیو سوس یه در مورد تفاوت اقتصاد اسالمک یر یبا آن تعب

اسالم ی طبقه یاز و بیامت یه از اقتصاد بکران یاست به ملت ا یانتیخ، نیاصوالً ا، ن دو با همیا

 یراتین تعبیچن، م و به هر حالیرا به خودشان بده یستیالیسوس یاد طبقاتم و اقتصینکمحرومشان 

ن یشان در مورد ایه اکنیباشد جز ا یلیچ دلین به هینم ایکر منکشود اما من فیموجب سوءطن مردم م

  ....ردهاندکن یافکدقت ، یدو تا نظام اقتصاد

 

 مناز جهاد

امتوم داده و مناز جهاد ین در سنندج اولتکخلق سا ییفدا یهایکه شام به چرکشود یده میشن •

 د؟یخوانده ا

شد مردم را به می گفته یه از طرف افرادک یمطالب، ه در مسجد جامع تحصن بودک یچند روز  •

 یکه کنیها از جمله ایشتار چپکجهاد و  یه بروند براکآوردند می اد بریانداخت و بارها فرمی جانیه

اط و اتاقها یه در مسجد و در داخل حک یتید و انبوه جمعیتب به اوج رسن یا، ان تحصنیش از پایروز پ

. و منهم در داخل مسجد بودم یچپهای هن گرو یز اکمرا یت افتادند به سو کابان بودند به حر یو در خ



ردم کخواهش ، ه آنجا بودندکون نه تنها سنندج یاز روحان یادیزی ه عدهکن بود یردم اکه ک ین تالشیاول

رون ینند بکنرتل کنها نتوانند ید ایردم شاکر کنند بعد هم فکنرتل کافتند و یا بروندجلو جامعت بنهیه اک

، ردنکم ساعت بحث یدم با نیرس، رمیت را بگیه بروم و جلو جمعکن شدم دور زدم یآمدم سوار ماش

ه نشستند کم ردکاز جوانان آنها را مجبور  یزدن بعض ید و حتیتهد یردم و با مقدار کجامعت را متوقف 

ن هم در ضمن یم ایدهمی ارمان را ادامهکم بعد یخوانمی بعد وقت مناز مغرب بود گفتم االن مناز مغرب

ه خالصه اش کردم ک یطوالن یم و بعد از آن بحثیجان مناز خواندین هکیر دارد در تسیتاث یاز نظر روان

ت یرثکخوب ا، روممی دیستیاگر ن، زنمیم د حرفیر اگر با من هستیا خید یا شام با من هستیآ، ن بودیا

د ینکاالن حمله  یه شام دستجمعکنیا یبجا، ن استینظر من ا، دیم و گفتم اگر با من هستیگفتند هست

بعد هم . نندکره کنها مذایون بروند با ایچند نفر از روحان، شتار بشودکشت و کز و موجب کبه آن مرا

برند می راها هاسلح. نند مردم گفتندک یرا خالها هگایخودشان پام تا یدهمی نهایساعته به ا 12مهلت  یک

در . ستیقابل اجرا ن یز ین چیه چنکل بدهند روشن است یرا تحوها هم اسلحینکمی هیگفتم توص

ه فردا صبح کامتوم به آنها یردن و برگرداندن مردم از هجوم نه اولتکآرام  یبود برا یاستین سیا، قتیحق

 ه اگر متفرقکل بود ین دلیآنهم به ا، رفتند و منهم به طرف مسجد برگشتمها هندیمنا. نندکار را بکنیا

به  یه بطور دسته جمعکن بود یا ...شد ومی لکنرتل شان مشکمسلح بودند و  یادیزی م عدهیشدمی

را ها همدرسهای هرده و بچکمدارس را خرب اند دم آنها رفتهیو فردا صبح شن. میمسجد بازگشت یسو 

ردهاند کو عاقالنه  یمنطق یار کار یردم و گفتم بسک یمن هامنجا بحث. زشانکائتالف مرا یبرااند آورده

آنها  یم به سو یتوانمنی گر ما هرگزیه دکاست  یهیز باشند بدکما اطراف آن مراهای هبچ یرا وقتیز

ردن که جنبه آرام کداشت بلن یب بعدیتعقی ارشان را و مسئله جنبهکن ینم ایکر میم و تقدیهجوم برب

  .داشت

 

 



 سنندج یردهاکرهرب ، زاده یدار و عالمه مفتیگفتگو با د

 کنیو ا، دیسنندج را خواند یردهاکرهرب ، زاده یگذشته بخش نخست گفتگو با عالمه مفتی هفته: اشاره

  .میگذرانمی آن را از نظر شامی دنباله

 د؟یارطرفدار د، ران چقدریا یردهاکان یشام در م •

  .ردهامکن یرس شامر  ...چوقتیه، ستیچ معلوم نیه"- •

 ند؟یکت میاده موقت"در سنندج فعالیا "قیآ •

ردستان وجود ندارد از کدر  یه مرز و حدکن است یقت ایت داشته باشد اما حقینم فعالیکگامن من"-

ن سوال ید و شد دارند و ان منطقه آمیشه به ایهم، رهیو غ یه عراقکبل، یرانینه تنها ا، گروههای همه

چپ های هن روزها گرو یه اکن باشد ید هم منظور شام همیآورم شامی را به خاطر شام یشام مطلب

ا رفتند یون را گرفتند یزیو و تلویاده موقت رفتند رادیه افراد قکنیبر ا ینند مبنکمی منترش ییهاهیاعالم

ردند ک یرانداز یه خواروبار بربند تیآمدند به اطراف اروموان یه از مرک یا به آن گروهیس راه را گرفتند یپل

ون یزیو تلویه رفتند رادک ییتهمت زدن واال آنها یشده برا ینها شعار ینم اکل عرض یل مساین قبیو از ا

جان آمده بوند یمردن به ه یز یاز خونر یر یجلوگ یبرا. دارد ییهنم ماجرایه اکهستند  یاشخاص رسشناس

اجرا شده و  ییبرنامه. شندکون بودند بیزیو و تلویه در رادکرا  ییهایدار و چپخواستند استانمی و

ش یران وریدب، ونیاز روحان یاعده. ندک یم تا از مردم عذرخواهیردکاستاندار را به مسجد احضار 

ند ه برو کم یون فرستادیزیو و تلویاز افراد مسلح به راد ینفر با گروه 10حدود  یارگر و بازار کدان یسف

 شودن ییتع ینفر  5 یتهیمکنفر از  یکمردم برطرف شود و  یهایرند و آن نگرانیها بگیو آنجا را از چپ

پخش  ینفر  5 یتهیمکب یبدون تصو یاهیچ مطلب و اعالمیند تا هکون نظارت یزیو تلویار رادکه بر ک

"همراه : ون استاندار گفت" معایجیلک" یه آقاکش بود ینطور و اتفاقاً دو شب پیس راه هم همینشود پل

را ها هموقت آنجا هستند شناسنام یادهیرا گفته بودند افراد قیم زیاس راه رفتهید پلیبازد یبرا یاعده

  اساس ندارد، حربه است یکن یخالصه ا. هستند" یم همه سنندجیدیم و دیردکنگاه 



  .ندکیم یار کشام هم اده موقت بایند قیگویه مکردم کن علت عنوان ین سوال را به ایا •

، ون همه از اشخاص رسشناس هستندیزیو و تلویه رفتند رادکآنها ، ردمکه عرض کن بود یجوابش هم

از ، د نباشدیش سفیه رکنها نبود یا ینفر تو  یک، شناسندیهمه م، دان منطقه هستندیش سفیچون ر

س راه یهم در پل یافراد. وندون بر یزیو و تلوینم به رادکین بودند و خواهش میاهل مسجد و متحصن

  .تهمت زدن یاست برا یاحربه، داستان است، آنها را شناخته یک یکرفت و  یجیلک، بودند

ا یه آکد یآیش مین سوال پید ایه شام طرفداران مسلح خودتان را به شهر آوردکشود یگفته م •

  د؟ینکیشنهاد منیپ یگر یراه د، گرانیخودتان باد یرفع اختالفها یشام برا

شرت نامه یو ب یمسلح پانصد نفر های هگرو ، نیریالم و قرص شیان تا اکس از اطراف بو کدرست برع

شود یمن تنها بله. ردمکینند و من همه را رد مک کمکند به من یایه بکفرستادند یم یافراد، نوشتندیم

نند و کف یلکسب تک ه قبالًکنبودند  یادیزهای هاما گرو اند د آمدهیشا یه چند صد نفر کرد کار کان

 یو قاطاند پنج نفره و ده نفره آمدههای هتیمکا از یاز آن ده نفر دو نفر  یکن ده نفر یمثالً از ا، ندیایب

  بزرگ وارد شوندهای هه گرو کچ وجه اجازه ندادم یشدهاند اما به ه

با دولت  یخاص ا توافقیردها آکگر رهربان یشود تا دیده میادشنیون نام شام زیزیتلو ویاز راد •

  د؟یت مردم هستیرثکا یا واقعاً شام سخنگو ی، دیرده اک

 ینیه امام خمک یوقت، ه در رشاط اختناق و خفقانکن است یه دارم اک یجواب، نم در مورد توافقکعرض 

 ه آن زمان وجود داشته وکاست  ییهادنباله هامن توافق، ن توافقیم و ایردکما توافق ، در نجف بودند

 ! ...رندیشان متاس بگیمردم جرات نداشتند با ا، یه در آن زمان بطور عادکد یدانمی

 

 

 



 د؟یاردهکپولها را چه 

ون یلیم یک، دگان حوادث سنندجیب دیآس یو قبالً برا. دیرده اکند شام از دولت درخواست پول یگویم

ه مجدداً از دولت کنیگر اید، د یرده اکست آن پول را چطور خرج یمعلوم ن ید ولیتومان گرفته ا

هر نفر  ی)برا ن طالب سنندجیون تومان به شام بدهند تا آن را بیلیانه حداقل پانزده میماه، دیاخواسته

ج است و یار رایدر سنندج بس یگر ید مادیو گفته ا، نندکغ یاسالم تبل ید تا براینکم یصد تومان( تقسیس

  .بهرت است یگر یدبه هرحال تسنن از ما، مینکغ یاسالم تبل یما اگر برا

گر پشت یجواب قاطع بدهد تا د یکخواست یامداما دلش مین سوال خوشش نیزاده از ا یمفت یانگار 

  :گفت، ن حرفها نزنندیرسش از ا

مهندس  یه به آقاک یاها نامهیجواب بعض یه براکمطرح بود  ل شامین مسایات در ایچند تا جرئ 

ر یثکهم بعداً از آن ت یچپهای هالبته گرو . دینکبه آن مراجعه ، ردهامکر یثکبازرگان نوشته ام و خودم ت

 یهیبعداً اعالم، دینامه را بادقت بخوان. ردهاندکمه یه خودشان به آن ضمکای هیمنتها با اعالم، ردهاندک

ه "تسنن هرچه کن نامه یاز ا ییهاتهکو در مورد ن. د موضوع چطور بوده استید فهمیان را و خواهیآقا

اد به یه زکنیه "دولت مثل اکام ردهکته اشاره کن نیدو دفعه به ا. س استکبهرت است" درست برعباشد 

ای ماده 3از مواد  یکیه کم یاه داشتهک یاگذشته یه دارد بر بحثهاکینهم تیند " و اکیتسنن توجه من

ه از زمان ک یمذهب ضید آن تبعیه باک یحزب "مساوات اسالم ینئ بوده و ماده اول از مرامنامهیروحان

ت یهر دو تا رسم، عیمذهب تسنن و مذهب تشی ه بوجود آمده برطرف بشود و اسالم با دو شاخهیصفو

و بعد هم  ه هر چه باشدکنیبه آن عبارت است نه ا: . : ردمکه اشاره که کبود  یآن ستم مذهب. ندکدا یپ

در  ینیوضع امور د یر برایخ، ستیصد تومان به هر طلبه بدهم مطرح نیه سکاس ین قالب و مقیدر ا

چطور ، ن منطقهیت ایه روحانکه یاز زمان صفو یو حت یدر زمان شاهنشاه. ردمکعموماً اشاره ، ردستانک

، ه بدهندک کمکنه به عنوان ، ردهامکشنهاد یون تومان پیلیست میه پانزده تا بکن است یخورده ا یتورس 

چون با همت و با ، ردهامکان صحبت یه من با روحانکردهام کد کیخصوصاً تأ، ه به عنوان بودجهکبل



ی بودجه یکه به صورت کبل، نها داده شودیبه ا کمکه به صورت کردند کقبول ن، مناعت بوده اند

نه بعنوان ، ون تومانیلیست میپانزده ب، نمکنهم اشاره یا، داشته باشد یدولتی و بودجه یرسمی مؤسسه

ر یدا ینیمدارس د، ردستانکرسارس  یه اگر آن طرح براک، است یمقدماتطرح  یکن یه اکبل، ازهایمتام ن

خادمان مساجد ، ن مساجدیموذن، انینایناب، م با چهار پنج هزار مدرس از علام و بعداً از حفاظ قرآنینک

ست فقط در آغاز آن طرح ین یافکاصالً ، ون تومانیلیست میب، پانزده. ن طرح هستندینها داخل ایمتام ا

ن را یو بعداً ا یمتام شئون اسالم یاورم برایبوجود ب یموسسه اسالم یک، نمکاده یپ کوچکخواهم می را

نباشد و اشاره  یافکآن موسسه  یون تومان بودجه هم برایلینم پنجاه شصت میکر مکه فکگسرتش بدهم 

ر ینه غ، باشد یز رسمیچ یکد یه باکدهد ینشان م، باشد یدولتی د به صورت بودجهیه باکردهام ک

، ت طلبهیو بعداً درمورد فعال یکیصد تومان به آن ین طلبه و سیصد تومان به اینطور سیه همک یرسم

 یغ روحیروند تبلمی هکن طلبه هامنطور یا، از دارندین یلیخ یه دهات از نظر درمانکردم کاشاره 

خورد و در مورد می ه دردخودشان و دامهاشان ب یه براک ییداروها ینند براکهم ب یمال کمک، نندکمی

 یطالقان یه آقایکه هنگامک، ن استیمسئله ا، میردکحوادث سنندج خرج  یه براکون تومان یلیم یکآن 

شهدا  یم سابق برایه در زمان رژکنیاز جمله ا، ن منطقهیاجات ایدرمورد احت یادینجا بودند مطالب زیا

 یانه مبلغیها ماهیشهدا و زخمهای هبه خانواد، م و از محل آن حسابیرده بودکباز  یها حسابیو زخم

م یخواسته بود کمک، شرتیب یاد بود و زخمیشته زکن یل فروردیدر حوادث اواخر اسفندو اوا. میدادمی

پس انداز نشد تا ما به  یز یدر حساب مربوطه چ یجمع نشده بود ول یاما پول قابل توجه، از مردم

ف یو همراهانشان ترش یطالقان یه آقایکم و قرار شد هنگامینک کمکها یشهدا و زخمهای هخانواد

م و یردک یبحث، میه داریریه صندوق خکنیبعد هم درمورد ا، نها بفرستندیا یبرا یاساس کیمک، داشتند

ی انهیفروهر در مورد پرداخنت ماه یداده بودند به آقاای ه برنامهکم یردکبحث ، نندک کمکقرار بود 

شان اول یو ا. اد بودیل زیل مساین قبیارگران محتاجند و از اکده و ینهم هنوز نرسیا ارگران وکبه  یار یکب

 یک یردند و بعد از مدتکس یرت سعادت" تاسک"د  یها به رسپرستیمعالجه زخم یز امداد براکمر  یک

ردند من کون تومان برآورد یلیم یکرا حدود  ینقد کمکزان یشان آمدند و میاز طرف ا یات چهارنفر یه



ان یه آقاکون تومان را یلیم یکحدود ، ل نگرفتمیاد گرفتم چون مبلغ را از آنها تحویشان یلمه را از اک

ردم کم بنده هم اشاره یداشت ییهانها بحثیم و درمورد مخارج ایآورد، فرستادند یرت بهشتکد ، یطالقان

ه ک یهم هامن افراد ییکه مال هامن واحدها و یریصندوق خ یکیم یدار یدگیرس یه دو تا واحد براک

ه کردم ک یاست و اشخاص را معرفتر ن دو تا مهمیگفتم ا. ردندیکم یدگیها رسیبه حساب شهدا و زخم

ه آوردند چقدر کرا  یدانم مبلغمنی قاً همیدم و دقیشان را ندیگر بنده ایان رفتند و دینند و آقاینها را ببیا

بازرگان  یه به آقاکای ل بودم در نامهیف و میهل حون تومان و اگر ایلیم یکرا گفتند حدود یبود ز

 ن مسئله را در منت نامهیناً ایقی، نمیکر میثکن را تیه اکردم کر نامه اشاره ینوشتم و خودم هم در ز

 یک، شهداهای هها و خانوادین زخمیا یردند براکقسمت را خرج  یکان یآوردم و مجموعاً آقامنی

ه طرح اش را ک یبنام صندوق انقالب اسالم یصندوق یبرااند ها گذاشتهتاین هیار ایبودجه هم در اخت

رده بودند که یراکهم  یز کاج دارند و مر یه احتیکسانکه وام بدهند به کم یداده بود یطالقان یقبالً به آقا

هامن  یرت بهشتکم با د یبعداً هم متاس داشت، رده بودندکن ییره هم تعیات مدیه یکآن مطلب و  یبرا

آن  یم بود براک یلین طرح بفرستند و مجموعاً چون مبلغ خیا یونها تومان برایلیات هم قرار بوده میه

شنهاد یات پیه به هکن بود یا، شودیمتام م، ون تومان هم باشدیلیم اگر آن روز اول دومیدانستمی طرح و

ه کزند یان بریوق دانشجوبهرت است پول را به صند، برسد یقبلی نهیه آن مبلغ به هزکنیا یردم به جاک

 یول، ردندکار را کنیو ا واقعاً گرسنه بخرندهای هخانواد یبرا کینند تا مواد خوراکمی دارند پول جمع

ه واقعاً محتاجند کآنها  یاول برا: ردهاندکدانشجوها سه طرح درست . ردهاندکهمه اش را هنوز خرج ن

ها با یبعض یمت ارزان و سوم برایمرت است با قکاج شان یه احتکآنها  یدوم برا، آذوقه بدهند یمجان

البته من . میده ایخر یمت دولتیمتام شده البته بازهم ارزان است چون ما آذوقه را با ق یمت واقعیق

رده و که ین تهیر نشیردهام و چند تا فروشگاه در مناطق فقک ییارگشاکفقط ، امً دخالت ندارمیمستق

  .نندکمی هیآذوقه ته

ون اعامل یزیو و تلویشود در رادین روزها گفته میه اک ی درمورد مطبوعات و سانسور نظر شام •

 ست؟یشود چیم



، یبند و بار  یو ب ین آزادیاما ب، د آزاد باشندیواقعاَ با، ونیزیو و تلویهم مطبوعات و هم راد  •

 یآزاد. شوندمی مرت متوجهکه مردم کاست  یگر تفاوتیت نظم از طرف دیطرف و سانسور و رعا یکاز 

ار کغ افیات و تبلیه در نشان دادن واقعکشود یمفهوم مثبت دارد و به نفع جامعه متام م یتنها در صورت

ردن کا منترش یات و یف واقعیمردم باشد نه تحر ەر خواهانیردن نظرات مثبت و خکد و عرضه یو عقا

 یاگر سانسور به معن، سانسور همارانه و در مورد کب یفر یار بردن روشهاکعات و ساخنت دروغ و بیشا

اما اگر به ، ان جامعه استیو به ز ید منفیترد یب، د و انتقادات باشدیار و عقاکاز نرش اف یر یجلوگ

ازمند یار به نظم نین نظم است و اتفاقاً انقالب بسیا، باشد یعه ساز یو شا یاز دروغ پرداز  یر یجلوگ یمعن

و یه رادکنم یکن مطلب را اضافه میشوند و امی اشتباهن مسئله دچار یا یمعن کمردم در در . است

ند کن سانسور وفشار عرضه یمرتکها را بدون یدئولوژ ید و ایعقا، ارکلف است متام افکون میزیتلو

را ینند زکعنوان ، خوردمی ه به درد مردمکات را تا آنجا یلفند متام واقعکنطور میومطبوعات هم هم

 یافکانات کون امیزیو و تلویه رادکد یمتاسفانه اطالع دار، ارزش یو باند ش پا افتادهیپ، اتیواقع یبعض

 یدئولوژ یار واکه افکاد استقبال نشده یون شده اما زیزیو و تلویله رادیبوس ییهم دعوتها یگاه، ندارد

  .شان نامعلوم است یر ینند و مطبوعات هم جهت گکشان را مطرح 

 یه شام به آقاکن بود ین مسئله به خاطر ایشتار و اک نیشود ایگفته م، شتار سنندجکهنگام  •

 ست؟یدنظر شام چیدان داده بودیش از حد میب یصفدر 

م گذشته منانده بود یش از پانزده ماه به سقوط رژیه بکدادم یدان میم یمن به صفدر  یوقت " - •

آن ، هم داشت ییهایاهالبته آن موقع ناآگ، امن بودیشجاع و با ا یمبارز ، او در آن هنگام یو به راست

ه کبود  یعین طبیبنابرا، ردکمنی م گذشته با من بحثیراجع به رژ، در مجالس یسک، یروزها جز صفدر 

به او داده  یخصلت، اش یمعلومات و آگاه یمکش احرتام قائل بودم و دوستش داشتم اما متاسفانه یبرا

، م سابقیدن رژیوبک یتوانا بود برا، عمرانخورد نه می ب به دردیتخر یفقط برا، ارگرک یکه مثل کبود 

 دم عمالًیه دیکد باشد و هنگامیه او بتواند مفکگر چنان نبود یرد دکم سقوط یه رژک یهنگام یول



م مبارزه محرتم یسال و نیکن یبخاطر ا یصفدر  یند با رصاحت به او گفتم آقایکار دارد مکداند چمنی

امل نشود یه سابقه ات پاکنجا با احرتام برو ینم از ایکخواهش مو  یخور منی گر به دردیاما االن د یهست

نم و از کنت بیشوم سوار ماشمی مجبور یاگر خودت نرو . دیایمردم هم سوء تفاهم بوجود ن یو برا

 . دادمیدان منیگر من به او مید، بعد یپس برا، سنندج به قم بفرستمت

 (10/4/1358و3ندگانی)آ

 

 مجروح 100شته و ک 30وانیفاجعه مر

شان در مورد حادثه یا یسخنگو ، زاده در سنندج یاطالعات با منزل عالمه احمد مفت یدر متاس تلفن

  .وان برپاشدیدر مر یچپهای هگرو  یاز سو  یروز تظاهراتیصبح د 10ساعت : وان گفتیمر

  .درگرفت یدین شهر رفتند و زدوخورد شدیته انقالب ایمکن گروه بطرف یا

ان یو پا یزاده جهت بررس یاحمد مفت یاقا یاز سو  یاتین زدو خورد هیا یدر په کاعالم داشت  یو 

ق یتوان بطور دقیرده است منکات هنوز مراجعت نین هیوان شد و چون این جنگ عازم مریدادن به ا

  .ردکوان اظهار نظر یدر مورد زدوخورد مر

تا  70نفر و مجروحان  30 یلا 20وان یشته شدگان مرکعات تعداد یه بر اساس شاک: ن گفتیهمچن یو 

 . نفر هستند 100

 (31/4/1358)اطالعات

 

 

 



  :زاده یگفتگو با عالمه مفت

  .ستین یبه مبارزه افراط یاز ین، ینظام مساوات اسالم یبا اجرا

 زاده یدرباره عالمه احمد مفت

ادامه و  ران و عراق تا درجه اجتهادیردستان اک یو مدارس اسالمها هتب خانکالت خود را در میتحص

ارانش روزنامه ی کمکشده و در آغاز مبارزه با  یاسیواردمبارزات س 1328از سال . ده استیان رسانیبپا

به تهران  36در سنندج به مبارزه ادامه داده و در سال  32تا30رده است و از سال کمی منترش یخط

ات و حقوق( فلسفه و یالههای هدکب و در دانشگاه تهران)دانشیران را ترتیو ایراد یردکآمده و برنامه 

بازداشت  کرده و از طرف ساواکردستان را منترش کسپس روزنامه ، س منوده استیرا تدر یمذاهب اسالم

ها یردستان بصورت سخرنانکمبارزات خود را در ، یده شده است و بعد از آزادیشکو در قزل قلعه به بند 

  .نون ادامه داده استکو ارشاد مردم تا

 یاختالفات ینین حسید عزالدین شام و سیردستان بکمبارزات  یه بر رس رهرب کده دارند یعقمردم  •

  .وجود دارد

آنچه از نظر من مطلقاً مفهوم و ارزش نداشته باشد عنوانها و القاب گوناگون است : زاده یمفت •

عه پردازان یمتاسفانه شارم و یپذمنی را ینم و عنوان رهرب یکب میذکاً وجود هر گونه اختالف را تیو من قو

  .دهندیسه گران موضوع را بال و پر میو دس

 ها چگونه بوده است؟ن متاسیا. دیدر متاس هست ینیند شام سالهاست با امام خمیگو یم •

با امام در متاس بودم و از ارشاد و ، ه به عراق آمد و شد داشتندک یونیله روحانیمن بوس- •

  .دمشمی شان برخورداریا یراهنامئ

. نندکمی ه صادریه شام اعالمیمنوده و عل یشام را متهم به تفرقه انداز ، ردکاز جوانان  یعدها •

 د؟یدار ین مورد چه نظر یدر ا



ز ین یگر یدهای هیه من منترش شده است اعالمیر علیماه اخ 6ا ی 5ه در ک ییهاهیدر برابر اعالم - •

ت دادن به مردم و رفع کحر  یشه برایهم، ه و حال منبه عالوه تالش گذشت. باشندمی ه روشنگرکهست 

 تفرقه بوده است

ون یلیم 20انه ین ماهیا. ر منوده اندیثکن تیه مخالفکد یبه مهندس بازرگان نوشته اای شام نامه •

  .ردستان شودکرصف عمران ، مخالف شامهای همبارزه با گرو  ید بهرت نبود بجایه خواسته اک یتومان

مخالف محبت های هردهام اما گرو کر یثکل آن اشاره شده خود تیه در ذکهامنطور  ن نامه رایا- •

انصافانه همراه  یر بیآنان در تفس یمحبت یمنتها باند منوده یار کشرت با من همیر نسخ بیثکرده و در تک

 یانت الله طالقیه به هنگام مسافرت حرضت آکاست  یاز مسائل یکین نامه یموضوع ا ...باشدمی نامه

ن موضوع یا یبرا ینیاز طرف امام خم یرمانکت الله یراً آیون مطرح شد و اخیبه سنندج در حضور روحان

افته بودند و آن نامه را در یت یزده( مأمور ین از صورت شاهنشاهیرون آمدن وضع دیب یعنیخاص )

 یبهبود مسائل اسالم یراب یون تومان مبلغ نهائیلیم 20تا  15شان نوشته ام و مبلغ یرات با اکجه مذاینت

د یترد یب، ن مساجدین قرآن و مؤذنان و خادمیرا با توجه به وضع مالها و حافظیباشد زمنی منطقه یک

از  یص داده شود ناشیعمران منطقه تخص یبرا ین مبلغیه چنکنیاما ا، ن الزم استیش از ایبای نهیهز

ون و بهبود عمران منطقه با یح وضع روحاناصال  یعنی، ن دو مطلبیه اک ین معنیاشتباه است به ا یک

مسائل  یشه رو یهم، ره منوده امکن مذایگر مسئولیود ینیهم تعارض ندارند و اصوالً هر گاه با امام خم

تواند انسان می یمعنو  یبه عالوه از نظر من انسان با ارزشها. ردهامکد منوده و بحث کیتأتر یاساس

ا و یکن مطلب جامعه رسخ پوستان آمریشرت ایب کدر  ید برایتوان. مییباشد نه تنها بهبود وضع ماد

  .دینکسه ید را مقایجامعه خوش گذران سف

ه آنها یبر عل یه اقداماتکبل، دینکمنی رهکرشو مذایپ یهاه با جوانان و سازمانکنیشام عالوه بر ا •

  .دینکمی افراط، ه در مورد چپگرانکد یرسیبنظر م. دیانجام داده ا



ن یا، بودن یدر مورد افراط. است ینیت عیواقع یک، عده از هموطنان یکپ گرا بودن چ- •

رد ین است اوج بگکاز مبارزه مم یلکش یعوامل ضد مل، ه هر زمان به تناسبک مسئله قابل توجه است

 ه هرگز حارض نبودم باکنیزدند بخاطر امی م گذشته مبنیبودن را در زمان تسلط رژ ین اتهام افراطیو ا

است  یعیوجود ندارد طب ینیومت ضددکه حکامروز . میاینار بکن فروشان یو د یدربار  یانت ساختگید

با ، ط صفا و تفاهمیه در محکدارم  یه بارها گفته ام آمادگکندارد و هامنطور  یلزوم یه مبارزه افراطک

از جوانان  یعدها یردانگ یرو ، دانممی هکبخصوص . به بحث و گفتگو بپردازم، عالقه به اسالم یافراد ب

جوانان ، یضد اسالم، یر ین موضع گیباشد و در امی گذشته یانت دربار یه دیرکافه یما از اسالم معلول ق

  .دانممی مرت مقرصکرا 

آنان  یهاید و تفنگچینکمی کمکبه آنان . دیوقت در متاس هستکاده یع است شام با افراد قیشا •

  .ز در خدمت شام هستندین

، یده ام به جالل طالبانیوشک ینیدار با امام خمین دیمنتها از اول، اساس است یعه بیشا نیا- •

ن موضوع عالقمند یه امام به اکنیاجازه مالقات داده شود و پس از ا، ردستان عراقکهن یه میرهرب اتحاد

ن یالقات بم یکان که امکردهام کهان گفتم و به دوستان هم سفارش کیموضوع را در مصاحبه با ، شدند

ند تا اختالفات خود را یرا فراهم منا یاده موقت( و جالل طالبانی)رهربان ق یبارزان یفرزندان مالمصطف

دشمنان ، بردمی ه سودکس کرد است و آنکخلق ، ندیبمی ن اختالفات رضریه از اکس کرا آنیز، نندکحل 

  .ما هستند

 د؟ییگومی ده است چهن منترش شید عزالدیه سیه علکای هیدر مورد اعالم •

ر شده یثکرمانشاه و سنندج تکه در کدم یه خرب نداشته ام وتا شنین اعالمیمطلقاً از انتشار ا - •

  .نمیکوم مکه را محین انتشار اعالمیمن عامل. ردمک یآن را جمع آور ، له دوستان خودیبوس

ا صحت یآ. ردیگمی جامم سابق انیعنارص رژ یران از سو یا یدر مرزها یاتیکه تحرکع است یشا •

 دارد؟



 است کهم خطرنا یلیبله صحت دارد و خ- •

 د؟ینکمی ردستان را چگونه مشاهدهکنده یران و آیانقالب ا یدورمنا •

، قاطع باشد یاسالم یو اقتصاد یو اجتامع یاسیردن اصول سکاده یدر پ، ه دولتک یدر رشط - •

 یکیافت و یاستقرار خواهد  یاسالم یماند ونظام جمهور  نخواهد یاستثامرگران باق یبراای ناً بهانهیقی

اهل سنت  ینیرهربان دای ماده 3مفاد قطعنامه  یدر مورد اجرا یاقدام جد، دولت یانقالب یارهاکاز 

ه ک ین خودمختار یتام، ه و ماده دومیمعمول شده از زمان صفو یرفع ستم مذهب، ه ماده اول آنکاست 

  .شده است ینیش بیپ یوطبقات یو معنو  یماد یاست رفع ستمهایس، سومشناسد و در ماده می اسالم

 ست؟یف مردم چیلکت، ندکموافقت ن یاگر دولت با خودمختار  •

 یحت، ندکمبارزه ، ه الزم باشدکای وهیرفع ستم و گرفنت حق به هر ش یلف است براکانسان م- •

چندان  ینظام مساوات اسالم یه اجرادوارم عالقه دولت بیاما ام. ام مسلحانه باشدیاگر بصورت ق

  .دیایش نیبه مبارزه پ یاز یه اصوالً نکامنه باشد یصم

 د؟یسم اعتقاد داریالیسوس یا به نظام اقتصادیآ •

، ضیدر جهت رفع تبع یاما اقتصاد اسالم، م بلهیشان ستم روا دارکم به زحمتیاگر خواسته باش- •

  .از استین یسم بیالیاز سوس، است و لذا اسالم یستیالید سوساز اقتصاتر ز موفقیو نتر رشفتهیار پیبس

 جا خواهد بود؟کردستان کالت یز اکمر ، یدر صورت خودمختار  •

ردستان انتخاب کالت خودمختار یز اکرمانشاه( بعنوان مر که شهر قهرمان شهر)کل هستم یمن ما- •

در ، یخودمختار  یه طرح نهائیهت یردهام براکرد دعوت کاز صاحب نظران ، ن موضوعیهم یشود و برا

و عالقمند هستند  یار قو یبس، یومل یرمانشاه از لحاظ حامسکمنطقه  یردهاک. ندیرمانشاه اجتامع مناک

ر یدلگ، ردستان در رفراندومکاز ای ت منطقهکنون از عدم رش کع هستند و اییرو مذهب تشین آنها پیکل



 یو مذهب یمل یرا برطرف و روح همبستگ ین آزردگیه اکنم یکرده و مکباشند و من تالش می و آزرده

  .ت گرددید و تقویش تجدیش از پیپ

ه یعل ییامیآنهم به صورت تحصن و راهپ، ون و مطبوعاتیزیو و تلوینظر شام درباره سانسور راد •

 ست؟یآنها چ

اجازه توانم سانسور را منی چگاهیه، فرمان قرآن یدر مورد سانسور و تفاوت آن با نظم مقتضا- •

ت و جنگل یو انقالب مرشوط 32رضورت است تا سال  یک، یط انقالبیاما نظم بخصوص در رشا، دهم

  .مینکد نیرا دوباره تجد

 د؟یران داریملت ا یبرا یامیچه پ •

ات یکط منطقه و نفوذ تحریامل از رشاک یران با آگاهیه ملت اکنست یام من این پیمهمرت- •

مثر مباند و خفقان و اختناق مانند  یز انقالب ما بین بار نیه اکزه ندهند اجا، ین املللیاستثامرگران ب

 . د شودیگذشته تجد

 (31/4/1358)تهران مصور

 

 زادهیام عالمه مفتیپ

ران خطاب به ملت یا یردستان بعد از انقالب اسالمکردستان و وضع کر یع اخیزاده درباره وقایعالمه مفت

  .ن رشح فرستادیبه ا یامیران پیا

  !م ـ هموطنان مسلامنیبسم الله الرحمن الرح

ساله و درهم  2500ستم  یاخهاکخنت یفرور یران راهش را بسو یملت ا یم انقالبیت عظکه حر ک یزمان

مه یرساس کسم ادامه نداد وطنفروشان جاسوس و مزدور ساوایالیامپر یر کو نو  یوابستگهای هدن النیوبک



شه خود را از انتقام ملت برهانند منطقه یانت پینند و جان خکرار ه از آنجا فکگشتند یم یو به دنبال راه

 یلومرت مرز باز بسو کیرمانشاه و با صدها کردستان و ک یو چه استانها یجان غربیردستان چه در آذرباک

ه کبخصوص . زندیتوانستند از آنجا بگریه خائنان مکبود  یاه منطقهایسم رسخ و سیالیز نفوذ امپرکمرا

پر  کین منطقه آن را از ماموران و مزدوران ساوایده ایبخاطر ترس از انتقام ملت زجر د م گذشتهیرژ

ارشان را به کانت یچهارم از مجموع عوامل خ یکدر حدود  که ساواکد بتوان گفت یرده بود و شاک

نه پس اد بود اما متاسفاید فریرسیمن ییم گذشته آنچه البته به جایدر زمان رژ. ردستان فرستاده بودندک

مزدور در  یضد خلق یروهایرد بارها از تجمع نکده یشکز ملت ستم یانقالب ن یروز یاز مرحله اول پ

  .دینرس ییادش به جایاد برآورد وباز فریردستان فرک

رد شام در مدت شش ماه گذشته پس از کران؛ آنچه برادران و خواهران یهم وطنانم ؛ملت مسلامن ا

ه کد یف شد تاثرآور خواهد بود اگر بدانیمقاله توص ی از آنچه در طشرتیب یلیردند خکتحمل  یروز یپ

ورسور  ین شادیردستان اکد اما در یبود یم شاهنشاهیران درجشن و رسور سقوط رژیا یشام در همه جا

و با استفاده از  یانقالب یهاکدن ماسیم با پوشیرژ یاید و بالفاصله بقایابیش از چند روز دوام نیمردم ب

ردستان منودند و خواهران و برادران مسلامن کشتار مسلامن در کس ازانقالب رشوع به آزار و پ یضعفها

ردستان ملت مسلامن و انقالب کبه  یرانیاران اکتیه چرا در برابر هجوم همه جناکشام متاثر بودند 

نوجوانان و  شتارکت مزدوران مانند یجنا یر ین اوآخر اوجگیردهاند در اکران آنان را فراموش یا یاسالم

 یله مزدوران داخلیبوس یم شاهنشاهیشتار مسلامنان شد رژک یوان و حمله برایجوانان مدرسه قرآن مر

رد را رساتر کاد مسلامنان یفر یگرفتند صدایزبان فرمان میو پال یسیو او یه از ارشاف پهلو ک یو خارج

رد نشان کو ناموس مسلامنان  نجات جان یران در همه شهرها برایآنچه ملت مسلامن ا یمنود و راست

شهادت در راه نجات  یونها مسلامن برایلیم ین شهدا و خواه با داوطلبیردن بهرتکش کشیداد خواه با پ

  .دیبخش یفور  ینکیگذشته را تس یردستان خسارتهاکمردم 



شتار کو  کیساخت سفایرد مسلامن شام را نگران مکآنچه خواهران و برادران  یرانیزانم مسلامنان ایعز

شام و از جمله  یهایادرسیفر یر وقدردانکرحامنه مزدوران بود نه از دست دادن مال و لذا با تشیب

رده کز محروم یدن آب نیه آنان را از آشامکمردم سنندج و گرسنه و تشنه پاوه  یمعونات برا یجمعآور 

مبود کن شهر یلذا در ا باً در نطفه خفه شد ویشتار سنندج تقرکه توطئه کرساند یبودند و به اطالع م

 یران به رهرب یبا عظمت ا یه انقالب اسالمکم ینیکاز خداوند متعال مسئلت م. شودیاحساس من ییاستثنا

 . ق روزافزون ادامه دهدیبخوردگان با توفینجات محرومان و فر یراهش را به سو  ینیامام خم یعال

 زادهیاحمد مفتبرادر شام  – 29/5/58 اتهکم و رحمه الله و بر یکوالسالم عل

 (30/5/1358هانکی)

 

  .شتار مردم سنندج در نطفه خفه شدکتوطئه : زادهیام مهم عالمه مفتیپ

ران خطاب به یا یردستان بعد از انقالب اسالمکردستان و وضع کر یع اخیزاده درباره وقا یعالمه مفت

  :فرستاده یامیران پیملت ا

 میالرحمن الرح…بسم ا

  !هموطنان مسلامن

ساله و در  2500ستم  یاخهاکخنت یفرو ر یران راهش را به سو یملت ا یم انقالبیت عظکه حر ک یزمان

 کسم ادامه داد و تنفروشان جاسوس و مزدور ساوایالیامپر یر کو نو  یوابستگهای هدن النیوبکهم 

ام ملت شه خود را از انتقیانتپینند و جان خکه از آنجا فرار کگشتند یم یمه و نگران به دنبال راهیرساس

لومرت کیرمانشاه با صدها کردستان و ک یو چه استانها یجان غربیردستان چه در آذباکمنطقه ، برهانند

. زندیتوانستند از آنجا بگریه خائنان مکبود  یاه نقطهایسم رسخ و سیالیز نفوذ امپرکمرا یمرز باز بسو 

نطقه آنرا از ماموران و مزدوران ن میده ایم گذشته به خاطر ترس از انتقام ملت زجر دیه رژکبه خصوص 



ارش را به کانتیاز مجموع عوامل ح 4/1در حدود  که ساواکد بتوان گفت یرده بود و شاکپر  کیساوا

اد بود اما متاسفانه پس از ید فریرسیمن ییم گذشته آنچه البته به جایدر زمان رژ. ردستان فرستاده بودک

ردستان کمزدور در  یضدخلق یروهایرد بارها از تجمع نک دهیشکز ملت ستم یانقالب ن یروز یمرحله اول پ

  .دینرس ییادش به جایاد برآورد و باز فریفر

رد شام در مدت شش ماه گذشته پس از کران! آنچه برادران و خواهران یملت مسلامن ا، هموطنانم

ه کد یاگر بدان .تاثرآور خواهد بود، ف شودیمقابل توص یشرت از آنچه در طیب یلیردند خکتحمل  یروز یپ

و  ین شادیردستان اکد اما در یبود یم شاهنشاهیران در جشن و رسور سقوط رژیا یشام در همه جا

و با استفاده از  یانقالب یهاکدن ماسیم با پوشیرژ یاید و بالفاصله بقاییش از چند روز نپایرسور مردم ب

تان منودند و خواهران و برادران ردسکشتار مسلامنان در کپس از انقالب رشوع به آزار و  ییضعفها

ردستان ملت مسلامن و کبه  یرانیاران اکتیه چرا در برابر هجوم همه جناکمسلامن شام متاثر بودند 

شتار کت مزدوران مانند یجنا یر ین اواخر اوجگیدر ا. ردهاندکران آنان را فراموش یا یانقالب اسالم

له یبوس یم شاهنشاهیشتار مسلامنان ضدرژک یراوان و حمله بینوجوانان و جوانان مدرسه قرآن مر

اد مسلامنان یفر یصدا، گرفتندیزبان فرمان میو پال یسیو او یه از ارشاف پهلو ک یو خارج یمزدوران داخل

نجات جان و ناموس مسلامنان  یران در همه شهرها برایآنچه ملت مسلامن ا یرد را رساتر منود و راستک

شهادت  یونها مسلامن برایلیم ین شهداء و خواه با داوطلبیردن بهرتک شکش یرد نشان داد خواه با پک

  .دیبخش یقو  ینکیگذشته را تس یردستان حرستهاکدر راه نجات مردم 

 

 !رانیمسلامنان ا، زانمیعز

نه ، رحامنه مزدوران بودیشتار بکو  کیساخت سفایرد شام را نگران مکآنچه خواهران و برادران مسلامن 

 یات برایمعون یشام و از جمله جمعآور  یهایادرسیاز فر یر و قدردانکلذا با تش. الاز دست دادن م

رده بودند به کز محروم یدن آب نیه آنان را از آشامکمردم سنندج و مردم تشنه و گرسنه پاوه و دودان 



 ییتثنااس یمبودکن شهر یباً در نطفه خفه شد و لذا در ایشتار سنندج تقرکه از توطئه کرساند یاطالع م

امام  یعال یران به رهرب یبا عظمت ا یه انقالب اسالمکم ینیکمتعال مسئلت م یاز خدا. شودیاحساس من

 .ق روز افزون ادامه دهدیبخوردگان با توفینجات محرومان و فر یراهش را بسو  ینیخم

 30/5/1358 

  اتهکو بر  ...م و رحمهایکوالسالم عل

 زادهیبرادر شام احمد مفت 29/5/58

 (30/5/1358یاسالم یور )جمه

 

م بر اراده کسم رشق و غرب غارت جهان و تحیالیریز و امیمساملت آم یستیهدف از تز مشهور همز

  .ملتهاست

با خربنگار ما در  یمصاحبه اختصاص یکزاده در  یروز عالمه مفتید: یاسالم یسنندج ـ خربنگار جمهور 

  :گذردیتان مر از نظر یمنت مصاحبه برشح ز: سنندج به گفتگو پرداخت

است و چه  یلیاز چه مسا یش آمده ناشیردستان پکنون در که هم اک ید حوادثیلطفابفرمائ: سئوال

  ش از همه در بوجود آوردن آن دخالت دارند ؟یب یسانک

ناقص  یران جوابیا یات انقالب اسالمیق خصوصیو مطالعه دق ین سئوال بدون بررسیجواب ـ در جواب ا

ا بوجود آمده یل در نقاط مختلف دنیر اصیل و غیخواه اص یانقالب یهاتکر حر یاخدر قرن ، خواهد بود

 یانقالب یتهاکن حر یه در همه اک یتیا بوجودآمده است خصوصیه در نقاط مختلف دنک یتیخصوص. است

ه در واقع االن فقط دو قدرت کد یدانیبوده است م یخارج یرو یه بر نکیوجود داشته ت کبطور مشرت 

ن دو یا، یسم رشقیالیامپر یگر یسم جهان غرب و دیالیامپر یکی، ومت دارندکا حیه بر دنک وجود دارد



مساملت  یستیه تز مشهور همزکافتند یت یموقع یو جدالها و برخوردها بطور نسب یتالش طوالن یط

نبوده م بر اراده ملتها کغارت جهان و تح یرو برایجز سازش دو ن یز یه مفهوم آن چکنند کاده یز را پیآم

در طول مبارزات  یاند بطور عادردهکام یها قومتکا ملتها در برابر حی یمحل یروهایه نکاست در هر جا 

ت کر حر یه مسکاست  یعینند و طبکه کیم تیر مستقیم و غیروخواه مستقیاز دون یکیاند به ناچار شده

ه کن یا یعنی، ندیکح میرا تقب نده اشیآ یستیالین دو اردوگاه امپریاز ا یکیه بر کیبواسطه ت یانقالب

 کیت متکن حر ینده هم ایرسد در آیم یروز یرو به پین دو نیاز ا یکیبه استناد  یت انقالبکحر  یک یوقت

ن یخ مشاهده شده این بار در تاریاول یران برایا یآنچه در انقالب اسالم، رو خواهد بودین نیبه هم

م یر مستقیم و نه غیاستثامر گر نه مستق یرو یندو نیر اه بکین تیمرتکت کن حر یه اکبود  ییمساله استثنا

ت و مردم بوجود آمد و یروحان یم با همبستگیدانیه همه مکآنطور  1343ت در بهار کآغاز حر ، نداشت

ن خصومت یباز ا، شدیم یمخف یرد و زمانیکبا شدت بروز م یت گاهکن حر یه اکدر طول پانزده سال 

  .ادامه داشت

مختلف  یروها و قرشهایسال متام ن یکمرت از کاوج گرفت و در مدت  یانقالب تکحر ، 1357در سال 

گانه یب یرو یچ نیاز از هین نیمرتکرفع  یت براکن حر یا یروز یدن به پیرد تا رسکمردم را دور خود جمع 

 یت انقالبکن حر یه در اکت ین خصوصیا. امن و اراده خود ملت بودیفقط ا، نگرفت و هر چه بود کمک

جه از یت دور باشند و در نتکن حر یه از اکوجود دارد جهت و قدرت جهان خواران است  ییستثنابطور ا

 یها در اثنار نهضتیران مانند سایا یت انقالبکه اگر حر کن است یت ایواقع. م و هراس دارندیآن ب

گرفت و یمت قرار کنار حر کرو در یز آن نین یروز یپس از پ، شدیم کیرو متین دو نیاز ا یکیان به یجر

ات یآنها جهت خصوص یه هر دو کرو موجب شده یاء به هر دو نکن عدم اتیاما هم. شدیبان آن میپشت

ار یبس یمنطقها یو اقتصاد یاسیه از نظر سکران یز ایگر نید یاز جهت، رندیگ ین انقالب در پیرا با ا

جهان  یرو ین دو نیا یاسیپس از سالها جدال س، رفتیرو بشامر میهر دو ن یت برایحساس و پر اهم

 یت را بنسبتکن مملیه در آمد اک ین معنیبد، ن منطقه برسندیتوازن در ا یکخوار توانسته بودند به 

است را در یبرخورد دو س یهابیاسها و رضیهم بتوانند مق ینند و از نظر اسرتاتژ کم ین خود تقسیب



دا ین توافق پیران بر خالف جهت ایدر ا یتکه هر حر کاست  یعین سابقه طبیبا ا، نندکنرتل کمنطقه 

ت کم حر یدیه دکن بود ؟ یت این دو واقعیاز ا یشود نشانهایجهانخوارهگران متام م یروهاین یبرا، شود

ا یکامر یغاتیث تبلیبار از ح یکم را رسنگون ساخت ید و رژیه به اوج قدرت خود رسک یتا زمان یانقالب

در واقع نه تنها ، برخورد دار نشد ین جامعتیتعامر از چنتازه وارد به جهان اس یرو یا نیو  یبا شورو 

ه کبزرگ استثامر واقع شده بود بل یرو ین دو نیجاد تفاهم بیا یبرا یا تالفینقطه التقا و  یک، رانیا

ده ین تازه از راه رسیچن یدان طمع برایم، زمامدار یرو یبواسطه همت و فضل و بخشش بدون حساب ن

خواهد شد  یاستثامر  یروهاین ین نظام موجب عمق نگرانیه زوال اکاست  یعیز باز شده بود و طبین

رغم متام یه داشت علکیامن ملت تیاراده و ا یرو یچون بر ن یاستثنائ یت انقالبکن حر یاما بهر حال ا

ن یه اکم ید انتظار داشته باشید و بایرس یروز یبه پ یانقالب یتهاکسنجش حر  یموجود برا یهااسیمق

ار انقالب کجاد موانع در یا یانات و قدرت خود را براکن امیز آخرین یروز یپس از پ یستیالیرامپ یروهاین

 یار کح و رو در رو یتوانند با مقابله رصیه منکاند دهیزود فهم یاستعامر  یروهایقت نیدر حق. رندیار گکب

ن یماند ا یها باقروین نیا یاه بر ک ین تنها راهیبنابرا، شدندیران روبرو میرا با متام ملت ایش بربند زیاز پ

نند و تا بتوانند کرا مسدود  یاهداف نهائ یبسو  یرشو یراه پ یسه باز یق توطئه و دسیه از طرکبود 

و  یو اقتصاد یاسیجهانخوار از اوضاع س یروهایه نک یبا شباهت، ندیرار مناکرا ت 1332فاجعه سال 

خود را در چهار خط مشهود  یوناگون اسرتاتژ ط گیمطالعه رشا یران داشتند پس از بررسیا یائیجغراف

ه رشوع کم شد یب ترمین ترتیه محارصه انقالب بود بدکن چهار خط یا، استوار منودند یت ضد انقالبکحر 

ردستان به کخط دوم از . ت بودکن خط اول حر یا. ردستان بطرف خوزستان باشدکت ضد انقالب از کحر 

ستان و بلوچستان یستان و بلوچستان و خط چهارم از سیمن صحرا به سکخط سوم از تر ، من صحراکتر 

 یانقالب بسو  یرشو یرده راه پکت را از متام جهات محارصه کتوانستند حر یب مین ترتیه به اکبه خوزستان 

 یائیو جغراف یاسیط سیمعلول هامن رشا ین اسرتتژ یل اتخاذ ایدل، نده انقالب مسدود سازندیاهداف آ

ه خود گرفتار کین عراق و تر یه مرز دارد و همچنکیلومرت با عراق و تر کیصدها  ردستانکه کد یدانیم. است

 یدانیه مکیز عراق و تر یت فراوان دارند و نیرد حساسک یل ملیردستان هستند و نسبت به مساکمساله 



 یکتحر، شرت باشدیه ستم بکها معموال در هر جا نیاضافه بر ا، باشندیسم میالین امپرینفوذ سنگ یبرا

  .شرت استیز بین یر یذپ

 یاقتصاد، یو مل یهم از نظر مذهب، اندردهکفراوان تحمل  یهاستم یردستان در دوران شاهنشاهکمردم 

ن اندازه سواد یمرتکرد کت ملت یبزرگ محروم یاز ستمها یکیگر و یو جهات د یو هم از نظر فرهنگ

با محروم یرد از خواندن و نوشنت تقرکمردم  %90م یم بگویتوانیه به جرات میکبطور، و معلومات است

ن مردم یه اکن اثر را دارد یا یعیگر بطور طبید یتها و ستمهاینار محرومکت در ین محرومیهستند و ا

، ط حساب ضد انقالب درست بودین رشایرا بخورد و با مجموعه اها هسیو دسها هب توطئیزود فر یلیخ

ردستان به خوزستان در نظر گرفتند که خط اول را از کنیرده بودند و اکرشوع انتخاب  یبرا ینقطه خوب

 ین اسرتاتژ یردستان بوده است شاهد اکبا  یبا متساو یط تقرین مرزها و رشایباز به سبب داشنت ا

 یضد اسالمهای هو در مطبوعات و در مبارزات گرو ها هیه در اطالعکاست  یمطالب فراوان یستیالیامپر

  .میده ایم و شنیش از آن خوانده ایپ یماهچند  ین ششامه و حتیدر مدت ا

د یه باکشد یعنوان م یستیسکا گروه مار یفالن سازمان  یه مثاًل از سو کم یدهایدر مطبوعات هم د

ه فالن گروه کاست  یعیل مطالب طبین قبیخود برسد و از ا یو فرهنگ یاسیو س یردستان بحقوق ملک

از  یار یه مطرح است هامن است بسک یتهاکتنها ن. رندل ندایل مساین قبیاصوال توجه به ا یستیسکمار 

ه در احمد که در روز چهارده اسفند کم یدین جمله را شنیز ایاند و خود ندهیشنها هن گرو یرد از اکمردم 

از من استقبال  یرد هستم با گرمکه کد ید و فهمیه لباس مراد را دکان خلق ینفر از فدائ یکم یآباد بود

ن شام یهمه چشم انتظار ما برسزم، دیردستان شامهستکد ما در یه متام امکام گفت منود و با رصاحت مت

نجا یند در ایایه بکنند نه ک کمکن مردم یبه ا، نندکن خدمت ین رسزمیه به اکدوخته شده است ؟ 

ن مردم یا یمت نابودینند هر چند بقکخود را آغاز  یت ضد انقالبکحر . نندکف مزدور خود را تعهد یوظا

چطور با  یضد اسالم یروهاین نیه همه اکم یدیرر دکن شش ماه میدر مدت ا. ن متام شودین رسزمیا

ها هن گرو یه اکبل. هستند  یکدئولوژیاهای هگرو  بر حسب ظاهر، ن گروههاینه تنها ا، هم متحد شدند



در  یر یم گیه در وقت تصمکم یدانیم. زدست اتحاد دادندیمرتجعان و مزدوران نترین با پست یحت

وان همه یه در حوادث سنندج و مرکاطالع . قرار دارند کین افراد ساوایا پسترتیها هن گرو یاز ا یار یبس

م یاز مزدوران رسشناس رژ یافراد یکدئولوژیه بر حسب ظاهراً اکهای هن گرو ینار اکجا چگونه در 

 یدر شعار  یند و راستت داشتیان فعالبیقاچاقچ و، نخوران یزم، هدارانیرسما، کن ساوایگذشته از مامور

، البته فقط در دو مرحلهاش ـ اتحاد و مبارزه، اندردهکدا یت متام پیست دارند موفقیسکمار های هه گرو ک

ه متام یران و علیا یه انقالب اسالمیاند و مبارزه را علداده یمزدور و ضد مل یروهایدست اتحاد به متام ن

ند کانقالب را دنبال  یم اگر ملت با آگاهینان داریاطماما ، ردندکرد رشوع کران و بخصوص ملت یملت ا

ت آنچه ینخواهد بود بهر حال واقع یجز نابود یز یخواهد شد چ یمنین اتحاد اهرید ایه عاک یجهاینت

ه از متام نقاط کرد بلکاست نه از مردم  یضد اسالم یروهاین اتحاد همه نیگذرد همیردستان مکدر 

 ین افرادیه در بکد یخرب دار، دارند یاستعامر  یروهایه از نک یاناتکز متام امه اکران ینه ازا یران و حتیا

ره یبلوچ و غ، کتر ، عرب، اما در واقع فارس یردکاند با لباس بوده یاند افرادر شدهیام دستگین ایه در اک

ند و ر شدیدستگ یلیه چهار جاسوس ارسائکد یو خرب دار یا مرص یهستند و  یعراق یا حتیاند و بوده

ن را غالبا ) بعنوان یه ننگین قضیه اکار تاثرآور است ین حساب بسیبا ا، یرسهنگ خارج یکنطور یهم

ده وارث یشکشه ستم ین ملت همیه در گذشته ایکدر حال، نندیکرد قلمداد مکمربوط به ملت ای هیقض

اد یاند و زقرار دادهن رامحل تاخت و تاز خود ین رسزمیا یضد انقالب یروهایباز ن. گذشته است یستمها

امن یارگر شده و واقعاً صمکه جربه دشمنان انقالب بر آنها کن ملت یه از اک یب خوردهایهستند افراد فر

سه یه با دسک یارند افرادیه در مقابل دشمن هستند چه بسکنیال ایاند به خدر برابر انقالب قرار گرفته

ن ملت محروم تحمل یه اکن همه مشقت یبا ادهند یمزدور جانشان را هم از دست م یروهاین نیا

 یسانکه چه کاست  یانصاف یدان تاخت و تاز دشمنان ملت شده بار بینشان میه رسزمکنیند و با ایکم

اد یا اشخاص زیه افراد کم یشویم متوجه میه دادک یحیاند با توضر داشتهین اوضاع تاثیش آوردن ایدر پ

ردند و اگر کت کرا رش  یه انقالب اسالمیار مبارزه علکاتحاد خود ه با کبودند ها هه گرو کنقش ندارند بل

نه ، افراد یاست و حتها هسیردن دسکپنهان  یبرا یخورند فقط روپوشیشرت نام آنها به چشم میب یافراد



ن یه به اکن است یا یشود برایشرت مطرح میردستان اسمش بکرات کم حزب دمو ینیبیه اگر مکافراد 

شگاه یپهای هر گرو یوانقالب و سا یت دفاع از آزادیجمع، خلق یفدائ یهایکچر، تودهافه حزب یله قیوس

رات است کرسان حزب دمو  ینگر  یپنهان شوند و نشانه حامقت و سطح یمسم یب یم اسمهایل عظیوخ

ها از طرف آنان است و انتیه همه خکاند ردهکقبول  یانت دست دارند ولیگر چه خود در توطئه و خ

رد کن ملت ینند جنگ بکه در جهان وامنود کن است یمتحد ضد انقالب ا یروهایار همه نکن یهدف از ا

سه به مقابله دولت انقالب و ملت ین دسیرد است و با اکملت  یاسیس یو دولت است و بخاطر هدفها

ت رات اسکفقط نان حزب دمو . ستندیرنگ نین نیز متوجه ایه مقامات مسوول نکران بپردازد و متاسفم یا

  .دیایه به زبان مک

 یردهاکاز ای ن عدهیشور عراق و هم چنکران و یا یه شاملیهمسا یبر دخالتها یمبن ییس ـ خربها 

  ست؟ین مورد چیدر ا ینظر جنابعال، دیرسیران میردستان اکانات یه در جرکیتر 

ردستان کر حوادث ه دکستند ین یرانیضد انقالب ا یروهایه تنها نکن است یست اید نیترد یج ـ آنچه جا

است  یشود گواه صادقیه از افراد گرفته مک یمختلف یشورهاک یو پولها یدخالت دارند و سالح شورو 

 گانهیب ینطور گرفنت جاسوسهاین دخالتها و همیبر ا

گذارد و یران احرتام میا یه به انقالب اسالمکاعالم شده است  یجالل طالبان یه بارها از سو کنیس ـ با ا 

 ست ؟یردستان چکدر حوادث  یافراد طالبان یزه دخالتهایند بنظر شام انگیکران دخالت منیادر امور 

، است یار نامعقول و نا منطقیبس یستیالیماترهای ها عدم اعالم انسانها و گرو یه بر اعالم کیاصوال ت ج ـ 

ن حرف استوار است یانها بر یده ایا، ستندیره قائل نیامن و غیعهد و پ، اخالق یستها ارزش برایالیماتر

 یست برایله ایدند دروغ وسیپس اگر د، دهیه بهدف برسند مرشوع است و پسندک یبیه بر هر ترتک

معموال  ست مزدورانیزه آنان چیه انگکن یده خواهد بود اما ایاد پسندیدن بهدف دروغ در نظر آن زیرس

 . ندارند یجز مزدور ای زهیانگ

 اورند؟یب یرو  یزانیپارت یبه جنگهاون ید ضد انقالبینیکر مکا فیآ: س 



 یند بکبا ضد انقالب مبارزه ن یو هم از نظر نظام یاسیهم از نظر س یاگر دولت جواب و روش ج ـ

  .خواهد شد ین آشوبید گرفتار چنیترد

ه دولت موقت کاست  ین روشیانات همین جریو معقول در مقابله با ا یس ـ بنظر شام راه حل منطق

  رفته است ؟ش گیانقالب در پ

تها یبا مردود است اوالً واقعیتقر یغاتیو تبل یاسین دولت دارد از نظر سیه اک یروش، ریج ـ متاسفانه خ

ه مردم را آگاه کشود یاستفاده من یتها از وسائلین در نشان دادن واقعیو هم چن. شودیاماًل نشان داده منک

ب یاً در تعقیدار خواهند شد و ثانیزود ب اریتها چگونه است بسیدند واقعیفهم یه مردم وقتکنند ک

نند و ثالثا یکآنها تالش م یر یمرت در دستگکه اوالً کوجود دارد  یسهل انگار  ینوع ضد انقالب یروهاین

ها را با متام تین واقعیوشند اکمنی ستندیرد نکشوند ینند و متوجه میکر مینهارا دستگیاز ا یافراد یوقت

  .ندنکم ین مبردم تفهکل ممیوسا

ه کقدر مسلم آن است  یل ارتباط نداشته باشد ولین مساین است با اکه ممکد یایش میپ یسئوال: س

اتب کردستان به مکه جوانان کاند ش از همه سبب شدهیب یه چه عواملکم یست و آن ایارتباط هم ن یب

 اورند ؟یب یرو  یو ماد یر مذهبیغ

ن یردستان دچار اکشرت جوانان یه بکست ینطور نیا ه الحمداللهکنم کد اضافه یح بایدر اول توض: ج

ن یاما ا، اندن انحراف شدهیه گرفتار اکاز جوانان هستند  یقت درصدیدر حق، شده باشند یر کانحراف ف

 یستیسکمار های هن گرو یهامن روش شناخته شده ا یاد بوده و رو ین مورد زیه رسوصدا و ماجرا در اک

 یار کشناسد نه یب میغات و دروغ و فریفت خود را رسوصدا تبلرش یله پیقت تنها وسیه در حقکاست 

ران یشرت از اغلب نقاط ایه چرا بکن یغ سامل با مردم و علت ایو بحث و تبل یو درست و نه روشنگر  یجد

د یبخاطر دار. گرددیاند بگذشته برمومسموم افتاده یو ضد اخالق یار مادکن افینجا جوانان بدام ایدر ا

اند و م گذشته بودهیمردم جاسوس رژ %1با در حدود یتقر، داشت یردستان چه وضعکدر ت یه روحانک

  .بوده اند %1طرف و نفوذ آن یز بیه نیبق 99%



ه یقرار داده بود و بق %1ن یازات را خاصتا در انحصار ایانات و امتکم گذشته متام قدرتها و امیچون رژ

 یامن فراوان بودند و حتیبا ا یه انسانهاین بقیاشتند در اند یچارها %1ن یر نفوذ بودن در برابر ایجز ز

ردن و کوجود داشت اما قدرت رسبلند  ینطور اشخاص باسواد بطور نسبیامن و همیت و واقعاً با ایرثکا

و . م از دست داده بودندیرژ یاسینارسلطه سکدر  %1ن یردن را در برابر سلطه اکر کآزادنه ف یحت

ه کش ما را چنان در محارصه قرار داده بودند یغات گوناگون خویون با تبلیوحانه سالها ر کد یبخاطر دار

ت یغات روحانیرا تبلیه با آمد و شد داشته باشند زکن یجوانان درس خوانده جامعه نگران بودند از ا یحت

افر ک، منافق است. ال مذهب است، مرتد است یه فالنکن مطلب را در جامعه به همه قبوالنده بود یا

ش با من آشنا شده ین چند سال پیه در اک یجوانان ید و حتیدهایه شنکرات یل تعبین قبیاست و از ا

 یگوناگون ضد انقالبهای رویرانده شده بودند و مجموعا ن یز یر آمیشان بطور تحقیهابودند از خانواده

همه جوانان جامعه  م بهیه نتوانستکرد ک یتیت موقعیه روحانین علیغات زهرآگیم سابق بعالوه تبلیرژ

شناسد یرا من یاسالم واقع یه جوان درس خوانده وقتکاست  یعیم و طبیرا بشناسان یخودمان اسالم انقالب

  .نند متنفر باشندیکم یون وابسته به دستگاه معرفیه روحانک ین اسالمید از ایبا

س کفرمودند هر  یت و حتسین یفرق ین مذاهب اسالمیه ما بکاند بارها اظهار فرموده ینیامام خم: س

ران ینده ایآ یا قانون اساسیران است با توجه به فرموده امام آیدشمن اسالم و ا. ندکغ ین را تبلیخالف ا

  .د؟یشکضات خط بطالن خواهد یازات و تبعیبر امت

ردستان به آن مبتال است و در برابر کت یه روحانکست یع گرفتار دردیت عامل تشیمتاسفانه روحان: ج

ن یجواب ا، ز وجود داردین یو ارتجاع یر انقالبیغ یهایریجهت گ ینیامام خم یت انقالب اسالمجه

اندازه شهامت مجتمع درمجلس خربگان چه یروهاین نیه مجموعا اکبآن خواهد داشت  یسئوال بستگ

  .روز شوندیدن خط بطالن بر تفرقه پیشکو  یاسالم واقع یایداشته باشند تا در اح

  د ؟یید ـ بفرمایدار یامیران پیملت مسلامن ا یردستان براکل یابطه با مساا در ر یآ: س



م یرد در رژکه بر ملت ک یه آن همه ستمکنست یران دارم ایه از همه ملت مسلامن اک یانتظار : ج

ده شده است یشکانقالب  یروز یه در شش ماه پس از پک ین همه مشقتیل شده بعالوه ایگذشته تحم

 یه تهمت ضد انقالبکران اجازه ندهد یست و خواهشمندم ملت مسلامن ایافکملت ن یا یبدبخت یبرا

ش از نگذارند یه بکن است یردم اکبرادران  یامم براین ملت اضافه شود و اما پیا یزبه بدبختیبودن ن

ه وضع کم گذشته یرژ یاقتصاد یذلت بارسودآور برا یهاامنیگر پیا و دیکو نفت امر یبخاطر گاز شورو 

 . خته گرددیخود ریرد بکران شود و خون ملت ین ما ویها پس از انقالب دگرگون شده است رسزمآن

 (18/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 زاده یس مجلس خربگان از عالمه احمد مفتییدعوت نامه ر

ن رشح خطاب به عالمه یبا یروز تلگرامیس مجلس خربگان دییر یمنتظر  ینعلیت الله حسیحرضت آ

  :ن رشح استیام به ایمنت پ. ردندکه به سنندج مخابره زاد 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 یضمنا مستدع. دیریبپذد است ید امیف فرما شویترش یراجع به قانون اساس

 . دیردستان ابالغ فرمائکمرا به عمده برادران و خواهران مسلامن و مجاهد 

 یمنتظر  ینعلیحس-س مجلس خربگان ییر

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 



  و دانشگاه تهران یادبود ابوذر زمان در مدرسه مطهر یمجالس 

عرص  یطالقان… ت الله یر و معلم قران حرضت آیبکمان مجاهد از تبار اما یمبناسبت بزرگداشت مرد

 یاسالم یندگان مجلس خربگان و حزب جمهور یانقالب منا یشورا یبدعوت اعضا یوهکروز مراسم با شید

ش از صدها هزارتن از طبقات مختلف یت بکه با رش کن مراسم یدر ا. برگزار شد ید مطهر یدر مدرسه شه

د تالوت شد پس از آن یالم الله مجکچند از  یاتیابتدا آ، انجام گرفت یتکممل یتهایز شخصیمردم و ن

  :اظهار داشت یسخنان یزاده" ط یعالمه" مفت

ال گوناگون کت به اشکن حر یت و تالش است و اکم همواره در حر یشناسیم ه ماکتا آنجا  ینظام هست"

و  یت دورانکحر . دهیباتات رساملرت چون نک یبه موجود یدر موجودات مختلف منودار است اما وقت

 یکت اول هست باضافه کوانات دو حر یدر ح. باشدیاملرت آن مکر و سوخت و ساز مرحله یمرگ و م

امل انسان کزاده در ادامه سخنان خود از ت یآنگاه عالمه مفت. زکدر محدوده مرا یار یگر اختیت دکحر 

ان یزور گو باز، امرب اسالمیه پس از رحلت پک"چه شد : ر شد و افزودکاء را متذ یت انبیسخن گفت و مامور

دار شد یاز جهان اسالم پدای در گوشه یتکن حر یقرن چن 14ه بعد از کو چه شد  بر ملتها مسلط شدند

ه چه شد کم ینکد سئوال یم باینکم جواب سئوال را مشخص یاگر بخواه. دیدرخشان رس یروز ین پیو به ا

ان یه بین آین سئوال را خداوند در این شد؟ پاسخ ایگریجا یومت اسالمکح، یم شاهنشاهیرژ یبه جا

  .منوده است

ان یبن. ج قرآن فراموش شدیبتدر. ده خواهد شدیشکبه انحطاط ، اد من وراه من دور مباندیس از کهر "

رشد  ینه رابرایزم یعباس یشاهنشاه، یامو  یبعد از شاهنشاه، ن اسالم مستقر شدیدر رسزم یشاهنشاه

  .ت برگشنت مسلامنها به قرآن بودکرد و انقالب با عظمت تنها به بر کبها فراهم رو یکانواع م

ه آگاهانه و با تعقل کن است یهم یبرا. ندیکه موجودات جدا میت بقکت انسان را از حر که حر ک یخصلت

ه باعث شدند مسلامنان دوباره با اسالم کدر اسالم بودند  یمخلصهای هنه چهر ین زمینددر ایکت مکحر 

منت . بود یت الله طالقانیآ، ریبکد دانشمند بزرگ ومفرس یفقهای هن چهر یاز ا یکی. قرآن آشناشوند و



منود تا  یوشش فراوانکه کن است یا دارد ایران و مسلامن در رسارس دنیملت ا یبرا یه طالقانک یبزرگ

تنها قرآن . آن بازگردنده از دست داده بودند آشنا شوند و دوباره به آغوش کمسلامنان دوباره با قرآن 

ست کرا ش یو خارج یداخل یو ضد برش  یضد اسالم یم قدرتهایه توانستکن قدرت را به ما داد یه اکبود 

  .ر نبودیان پذکما ام یبرا یروز ین پیم و بدون قرآن چنیده

  :خود گفت از سخنان یگر یزاده در قسمت د یمفت یآقا

شته که فقط به دست دشمن ک یسکم ؟ چرا به یگوئیمد یشه یسکخواهران چرا و به چه ، برادران"

ه قرآن راجع به حرضت رسول ) ص ( و دانشمندان اسالم هم لقب ک یم در حالیگوئید میشه. شده باشد

شهادت در قرآن مردن  یمعنا. ستیمرگ به دست دشمن ن. شهادت در قرآن یمعنا. دهندید میشه

  .یائیات دنین حیه همکآخرت بلامل در کسنت و تینه ز یسنت است و حتیست زین

م تا دشمنان بر ما ینک ید طیه باکراه است  یلیما هنوز خ. باشد کمبار  یشهادت برقد و قامت طالقان

ه یدر هامن زاو یپائ یه دشمن جاکشود یدا میپ یهایم زاوینکدا یه پک ین انحرافیمرتک. مسلط نشوند

 . بندد"می ز راه را بر مایند و نیکدا میپ

 (21/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  شنهادیهشدار و پ

 میبسم الله الرحمن الرح

 یاقتصادهائ یهمراه است اما گاه یجیبا تحول تدر، یبا اجتامع یعیده طبیش هر پدیدایمعموالً پ

هاش کمحر  یرو یبواسطه ن، رانیا یانقالب اسالم. شودیبطور "زودرس" ظاهر م یدهایدهد وپدیرو م یجعل

ها را یت قاطع ارتشیرثکو ا. ت در آوردکپارچه بحر یکمتام ملت را. بود توانست ینیامن و عواطف دیه اک

ن علت و یا. با مردم باز دارد یم طاغوتیاز مقابله مورد نظر رژ، داشتند کرو اشرتاین نیه با ملت در اک



زود بطور "، رفتیه در آغاز تصور مکش از آنیپ یلیانقالب را خ. میح دادهایه بارها توضکگر ید یعلل

زود ای ه معموال با هر پدهکالت )کمش یائیم و دنیو ما ند ..…د یم رسانکبر نظام حا یروز یرس" به پ

 (.همراه است یالتکرس مش

و  یت شاهنشاهکممل. اداره شئون آشفته و گسرتده یهم برا یافکل الزم و کعدم تش. الت بزرگکمش

، هاینکار شکها و یست خورده و گرفتارکشهای هگرو  عنارص و یهاینکار شکو های همقابله با توطئ یهم برا

، راه از هم دور ساخت یاسالم یاسیسهای هسو گرو یکو متاسفانه نبودن راه جربان از ، روز افزون شده

شتابزده و  یاتکموارد اقدامات و حر  یز در بعضیو ن یاساس یارهاکود در کگر موجب ر ید یو از سو 

الت کاز مش یمثال شمها ..ندیکد میتهد یعامل انقالمبان را بطور جد ن چندیه مجموعاً اکد یردکنامرشوع 

  :بعنوان منونه. ت داردیه حل آن جنبه فورک

ا یمهم بعهده داشتند  ینقشها، ار نهضتکه در ک یاسالم یاسیس یتهایو شخصها هاز گرو  یار یـ بس 1

قابل ، ریا تقصیهر گونه اشتباه  هک یدر حال. شوندیت مکمجبور بفرار از ممل یا حتیو . اندشده یمنزو 

 جربان است ؟

ه کافه جامعه یردن عوامل و استضعاف از قک کوپا یازات طبقاتیشرت در زدودن امتیت بیقاطع یـ بجا 2

  .مین اقدامات هستیدن اییگرا یندکگرددشاهدبهیاعالم شده متحقق م یچند اصل انقالب یبااجرا

  :از جمله، نامطلوب است یاز جهات، ردستانکوادث برخورد با ح، ررکم یرهاکـ با وجود تذ  3

ردستان کران بیا یو عنارص مخالف با انقالب از همه جاها هه گرو کبارها در اظهارات مسووالن آمده : الف

رد قلمداد کده یشکبنام ملت ستم  ین بدنامیا ینحال گاهیاند با ار را بوجود آوردهیالتاخکآمده ومش

  .شودیم

ات ضد انقالبها مشتبه یرد را با جناکمرشوع ملت های هن امر بخواهند خواستیا اب ین است گاهکمم

  .نندکامل یسازندوآنرا پا



نجانب مورد یا یر رسان توطئه و قاتالن درخواست عفو عمومیغ یبرا، گرچه همزمان با حوادث پاوه: ب

ت یدر باره آنان رعا یا حتیم یاز نقاط مرزها تفه ین مطلب به مردم بعضیا یول، قبول امام قرار گرفت

 یوجود نا هامهنگ. و فرار از مرزها ادامه دارد یت و نگرانیو لذا هنوز هم احساس عدم امن. شودیمن

شرت یها را بین نگرانیمردم ا یهایآنان نسبت به گرفتار یو ناآشنائ یر یمگیاز مصادر تصم یان بعضیم

  .ندیکم

 یسانکو غالب . اندردهکش از بروز حادثه فرار یپ. اتل بودندا قیه رسان توطئه ک یسانکباً متام یتقر: ج

ن ین قوانین امر را همچنیا. ستندیمستوجب اعدام ن، ا الاقلیا مشمول عفواند و ی. انده ماندهک

. ر دادمکشان تذ ید اللحن به ایشد یهمراه با اخطار ، یخلخال یرا هنگام ورود آقا یانساندوستانه اسالم

با سهولت  یچند ساعته فرد یق و بازجوئیر پس از تحقیثک یعدها یو برا. ت نشدیاما متاسفانه رعا

، نندیکوم به اعدام مکرا مح یسانک، یحد اعدام رشع یبعنوان اجرا یحت. ردندکم اعدام صادر کح. متام

 یبرا. شودیز صادر منین یامکن احیچن. زه و سامل هم باشدکیو پا یه اگر جامعه صد درصد اسالمک

 یبه تنهائ یخلخال یه آقاکردم ک یاز دفرت امام درخواست فرستادن چند نفر قاض. ن اعاملیاز ا یر یجلوگ

گر را بعنوان یه امام شخص دک. ردمکتا ناچار مجدداًخواهش . ن اقدام موثر نبودیند ) اما باز اکار نک

 (.ردستان بفرستندکرشع دادگاه انقالب به  یقاض

شتند در برابر کپاسدار را  یانه زدند و عدهایوحش یتیه دست بجنانقد یکیناشناس در نزد یعدها: د

شتار کدست به ، نیع و ننگیار فجینند و بسیکبنام "پاسدار نقده" به "ده قارنه" حمله م ین عمل گروهیا

ت شناخته شوند و یه عامالن جناکصورت نگرفته  یجد یزنند و متاسفانه هنوز اقدامیدفاع میب یاهال

  .خود برسندفراعامل کیبه 

وجود دارد  یار گذراندن قانون اساسکدر  یه در همه شئون و حتکگر یالت دکمش یار یل و بسین مسایا

امام  یت استثنائیه شخصکاست  یح آن خطر یتداوم صح یا الاقل برایران و یا یاسالم یذات انقالب یبرا

 ینون چارهاکاما اگر از هم ا .باشدیمانع از بروز آثار مرگبار آن م، شان در عمومیق ایو نفوذ عم



ه ک یو تنها راه چارها ..…ن خواهد بود یار سنگینده بسیآ یسالها یامنیرده پشکم خدا نایشیندین

  :هکن است یند اکد یت آغاز انقالب را تجدیمین است وحدت و قدرت و صمکنجانب ممیبنظرا

متام . ا قمیدر تهران  یز کجاد مر یه با اک. ت دهندیمختلف مورد اعتامد را مامورهای هاز چهر  یاتیامام ه

  :رند دریار گکان خود را بکوقت و ام

، گر و با مسووالن اموریدیکبا  یاسالمهای هشرت گرو یهر چه ب یجاد تفاهم و هامهنگیا یـ تالش برا1

 یمنطقشرتفت یو قدرت پ… . ردیگیز میاز توطئه گران ن، استفاده از بازار آشفته را نه سوءین امر زمیه اک

  .سازدیانقالب را مضاعف م

و ها هن گرو یقات ایج تحقیاز نتا یمناطق مختلف و استفاده معقول وجد یبرا ییـ اعزام گروهها2

 یبرا، یو اسالم یفور  یب دادن اصولیبا ترت، هامبودها و برآوردن خواستهکها و یگران در رفع گرفتارید

  .رفتار با مردم مناطق مختلف

، دها و معلومات و اطالعات گوناگون باشندید یه داراکات ین هیر چند نفر از افراد امستم یار کـ هم 3

  .ندکدا یعرت پیرس یدور ، ن شورایت اکانقالب تا حر  یباشورا

 . ق دهدیت با اسالم و مسلامنان توفیمیو در هر حال خدا همه را در اخالص و صم

 زاده یاحمد مفت 22/6/58پنچشنبه 

 (31/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 

 



  :ردکخطاب به مردم سنندج اعالم  یامیپ یزاده ط یعالمه مفت

  .دینک یو اعتصاب و تحصن خوددار  ییامیاز هر گونه راهپ

ه از تهران به سنندج فرستاد و از ک یام تلفنیپ یک یزاده طیعالمه احمد مفت: پارس یسنندج ـ خربگزار 

و اعتصاب و  ییامیدستزدن به هرگونه راهپ به مردم سنندج هشدار داد از. ن شهر پخش شدیا یو یراد

عات مختلف در مورد یشا یو . ضد انقالب فراهم نشود ییخودمنا یبرا ینند تا مجالک یتحصن خوددار 

ون یسیمکام در ه از سنندج خارج شدهک یرد و گفت دربست روز کنحوه اقامت خود در تهران را رد 

نده به سنندج باز یچند روز آ یهستم و ط یدامور اقتصا یشامره هفت مجلس خربگان مسوول بررس

ه از کرد کز از مردم شهر دعوت یسنندج ن یام سپاه پاسداران انقالب اسالمین پیبدنبال پخش ا. گردمیم

ون در صفوف مردم رخنه ینند تا ضد انقالبک یدست زدن به هر گونه اعتصاب و تظاهرات خود دار 

 . نندکن

 (16/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 زاده به مردم سنندجیمه مفتام عال یپ

ه از تهران به سنندج فرستاد واز ک یام تلفنیپ یک یزاده طیعالمه احمد مفت: پارس یخربگزار  –سنندج 

و اعتصاب و  ییامین شهر پخش شد به مردم سنندج هشدار داد از دست زدن به هر گونه راهپیو ایراد

ن یزاده همچنیفراهم نشود عالمه احمد مفت ضد انقالب یخودمنا یبرا ینند تا مجالک یتحصن خوددار 

ه از سنندج ک یست روز ی"در ب: رد وگفتکعات مختلف در مورد نحوه اقامت خود در تهران را رد یشا

چند  یهستم و ط یامور اقتصاد یون شامره هفت مجلس خربگان مشغول بررسیسیمکخارج شده ام در 

ز از یسنندج ن یسپاه پاسداران انقالب اسالم، امیپ نیبه دنبال پخش ا. گردمینده به سنندج بازمیروز آ



ون ینند تا ضد انقالبک یه از دست زدن به هر گونه اعتصاب و تظاهرات خوددار کرد کمردم شهر دعوت 

 . نند"کدر صفوف مردم رخنه ن

 (16/7/1358هان کی)

 

 زاده یاظهارات عالمه مفت

 ینقطه نظرها یتلفن یگفتگو  یکشته درشنبه شب گذیکزاده  یعالمه مفت: پارس یسنندج ـ خربگزار 

  .ردکح یخود را در مورد مجلس خربگان ترش

ن مجلس ین ایار اکجه یه نتکن سئوال یرد در پاسخ اکمی ه از محل مجلس خربگان صحبتکزاده  یمفت

  :ند گفتیبید مدت آن را چگونه میو متد

م و نه درمدت کچگاه در زمان یند ههست ین قانون اساسیار تدوکنون دستاندر که اکن عده یبنظر من ا"

د را ین امیمجلس ا ارک دیار ملت بگذارند اما متدیدر اخت ینخواهند توانست قانون اسالم یطوالن

ر قابل یاصل و مهر و موم نشده و نه بصورت غ، یه هنوزدر قانون اساسک ید تا زمانیه شاکبخشد یم

 یرا برایه اخک یشنهادیپ یمجلس و مثال اجرا نیافه ایر قییان تغکده امیل نگردید به مردم تحمیترد

زدهم یزاده در مورد اصل س یعالمه مفت. ام وجود داشته باشدارسال داشته ینیت الله خمیحرضت آ

را بعنوان  یر دهند و اصل تفرقه مذهبییزدهم را به دوازده تغید خربگان اگر رقم سی"شا: قانون گفت

تها را یشود اما متاسفانه اعداد واقعیاز رس جامعه برداشته مب برساند نحوست آن یاصل دوزاده به تصو

ل یراجع به مسا یلک یبررس یکجلسه روز دوشنبه شانزدهم مهرماه  یط: افزود یند" و یکعوض من

ن یار شام در اکا یآ، سئوال شد. ت دارمکه در آن رش کشود یانجام م یگوناگون مربوط به قانون اساس

اظهار  یند خواهد بود ؟ و یکم یل را بررسیه مساک 7ون شامره یسیمک ت درکمجلس تنها منحرص به رش 

من بطور . رده استکجاد یجامعه ا یبرا یاز اصول قانون اساس یه بعضک یاالتک"به علت اش: داشت



ه در تهران برس ک یاا در مدت سه هفتهیندارم" سئوال شد آ یار کور هم همکون مذ یسیمکبا  یرسم

مجلس  یر از متاس با اعضای"من بغ: پاسخ داد ید ؟ و یامتاس و گفتگو داشته یتکد با مقامات مملیربیم

ن مساله یت ما همکدر ممل یار فعلکن یرا مهمرتیام زنداشته یدار ید یتکگر مملیخربگان با مقامات د

ن یردن موازکت نینون بواسطه رعاکه تا ک یالتکباشد مش ین قانون اسالمیاست و اگر ا یقانون اساس

ن قانون یاز اصول ا یه تا حال در بعضک ییبوجود آمده خود بخود حل خواهد شد اما اگر نقصها یاسالم

ه در جامعه طاغوت کرا  یگوناگون یتواند ستمهامنی زین یین عوامل اجرایرتیمباند قو یوجود داشته باق

اظهار نظر زاده در مورد  یم فرماست برطرف سازند از عالمه احمد مفتکزده هنوز بصورت گذشته ح

رد کم یراتها تنگ خواهکه گفته بود در زمستان عرصه را بر دمو کهان کیدر روزنامه  یحجتاالسالم حسن

ن یب یشور ما وجود ناهامهنگکار در کالت کاز مش یکی" متاسفانه : در جواب گفت یو . سئوال شد

ن یه به مناسبت چهلمک یشان را راجع به تظاهراتیخربنگار ما سپس نظر ا. مسووالن متعدد امور است

 یا شد مفتید جوین شهر برپا گردیدر ا یم رشع انقالب اسالمکم حاکبح یجوان سنندج 9ر باران یروز ت

نا معقول مسووالن امور و  یانقالب و اقدامها یشورا یاقدام یب یعیجه طبین تظاهرات نتیزاده گفت ا

ن سئوال در یزاده در پاسخ آخر یمفتباشد عالمه احمد یمجلس خربگان م یر اسالمین غیقوان یاجرا

 یاسیل سید اظهار داشت در مورد مسایدار یامیبهنگام سفر حج چه پ یردستانکحجاج  یه براکنیمورد ا

ت اصول و روابط و یدوارم با رعایام یحجاج داشته باشم ول یبرا یتوانم سفارشیران در حال حارض منیا

 . نند"کرار برق یگر تفاهمیدیکبتوانند با  یاخالق اسالم

 (19/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 در سنندج ییامیراهپ

های هروز گرو یصبح د، دولت در سنندج ویژەات ین روز اقامت هیدر دوم: سنندج ـ خربنگار اطالعات

روز بازار و یرات شدند دکم مذایدر شهر پرداختند و خواستار تحر یامئیمختلف مردم سنندج به راهپ



رات کن مذایزاده حارض نشد در ا یعالمه احمد مفت. ل درآمدینندج بحالت تعطرث ادارات سکو اها همغاز 

گر با دولت ی"من د: گفت، شده بود یره با و که خواستار مذاکان یهاشم صباغند و در جوابکت کرش 

رفت و یر من شام را نخواهم پذید اما به عنوان وزیندارم شام بعنوان مهامن به شهر ما خوش آمد یحرف

 . د"یآیر خوشم منیلمه وزک زاصوالً ا

 (14/8/1358)اطالعات

 

  .رده استکل یردها تحمکردستان را عراق به کجنگ : زادهیعالمه احمد مفت

 ینقطهنظرها، پارس در سنندج یبا خربگزار  یاختصاص یزاده در گفت و گو یسنندج ـ عالمه احمد مفت

  .ردکل منطقه اعالم یمسا ریسپاه پاسداران و سا، شورکخود را در مورد حوادث منطقه غرب 

پس  ینین حسیخ عزالدیع است شیردستان شاکدر : ن سئوال خود گفتیپارس در اول یخربنگار خربگزار 

شام ارسال داشته و  یبرا یامیدتان پیبه نظرات و عقا یتکاز اطالع از عدم توجه مقامات مسوول ممل

  ن موضوع صحت دارد؟یا ایآ. قاطعانه خود را از شام اعالم داشته است یبانیآن پشت یط

ن ینظر من ا. ستمیرا اهل ترس نیندارم ز یسکه و سفارش یبه توص یاجیمن احت. ریخ: پاسخ داد یو 

اگر . ش بربدیخود را پ یهدفها یغات اسالمید با دعوت و تبلیز بایش از هر چیپ یه انقالب اسالمکاست 

ار دولت و کموجود در  یهایورد علت آشفتگدر م یو . اد استیبنیتها بکه حر ین امر انجام نشود بقیا

  :انقالب گفت یشورا

اضافه  یو . ول شدکش از انقالب به بعد از انقالب مو یپ یل دردرسهاین دلیانقالب ما زودرس بود و بهم

  :ردک

عه یو ش ین سنیو جنگ ب یشکه مبادا برادر کم یشور همگام شدکر مردم یشربد انقالب با سایپ یما برا

اده یپ ین اسالمیه قوانکن بوده و هست یتالش من ا. بچسبانند یضد انقالب کو به ما مار  فتدیاتفاق ب



 یفضا یح چگونگیدر ترش یو . ناتوانند یاسالمهای هردن برنامکاده یمه در پکات حایه یبراست یشود ول

ان مجلس خربگ یونهایسیمکمن در : ر خود گفتیه ارشاد در تهران در سفر اخینیش در حسیهایسخرنان

جه یبردم نت یچون پ ید ولیایبه دست ب ین اسالمیمنطبق با قوان یه قانون اساسکار بردم کب یادیتالش ز

از  یب دادم و برخالف نوشته برخیه ارشاد ترتینیدر حس یسلسله سخرنان یک، امل بدست نخواهد دادک

  .ستیح نین صحبو ین آوردن من از ترییعه پایبا ابراز احساسات مردم روبرو شدم و شا، دیجرا

جان یآذربا کس ساواییان ریادیم گذشته صیآخر عمر رژ یدر روزها: ردکن گفت و گو فاش یزاده در ایمفت

ع است ییت جامعه تشکن حر یگفت "ایردستان گشوده بود و به مردم ما مک کرا در ساوا یدفرت  یغرب

ه از کخود افزودم  یوششهاکه من به کنجا بود ید؟!" ایت ملحق شدهاکن حر یشام اهل تسنن چرا به ا

  .سوء استفاده نشود یمذهب یاختالفها

 یومت در اسالم شورا است من در احمد آباد با مرحوم طالقانکاساس ح: زاده در مورد شوراها گفتیمفت

 یول، الت جامعه استکرفع مش یم براین عظکه شورا ر کردم و گفتم کدر مورد شورا  یادیز یبحثها

ن یه به چارچوب دکند یآیرون منیندارند و از چارچوب مذهب ب یقدرت انقالب یتکممل یمسووالن فعل

  .بپردازند

ه کهستند  ییابرقدرتها یا و شورو یکآمر: شور گفتک یجنگ در مناطق غرب یزاده در مورد چگونگیمفت

ا یآس یرا چه در جنوب رشق یتکنان هر حر یا. مسام باشد یبیخواهند جهان سوم اسمیمند و مکا حایبر دن

ام یما با ق یردهاکست ین نکردهاند اساساً ممکوب کقا رس ین و چه در شامل آفریالت یایکچه در آمر

در  یقطعها. ردهاندکردها را قطعه قطعه ک کبدست آورند چون قدرتها از روز اول خا یاز یمسلحانه امت

ن یصدام حس یفعل یهاکمک یده رو یفهم یردهاکلذا ، هیدر سور یران و پارهایدر ا یقسمت. ه استکیتر 

 ین نربد؟ وانگهیه شاه را بالفاصله از بیعل یر قدرتهایمصالحه در الجزا یکمگر او با . نندکد حساب ینبا

ه و عراق به کیتر  یردهاک یهاکمکان ندارد کرد را نخواهد فروخت؟ امکروز ملت  یکن یا صدام حسیآ



ما  یردهاکه کفعالً . نندیکم یزندگ یادیز یردهاکخودشان هم  کرا در خایز، امنه باشدیما صم یردهاک

  .ردهاندکت کحاصل رش  یب ین شدهاند و در جنگیآلت دست صدام حس

ردها پنجاه درصد و دولت پنجاه درصد کشور کدر منطقه غرب  یه در جنگ فعلکرد کد کیزداه تایمفت

ان دارد کچطور ام. خود عراق هم مطرح است یبرا یردهاکه مساله ک: ردکاضافه  یو . مقرص است

 که خودشان در خایعل یه فردا به عنوان حربهاکند ک کمکران یا یردهاکدولت عراق از ته دل به 

او از نظر . داندیشعور م یرد را نفهم و بکن ملت یه صدام حسکاست  یعیافتد؟ طبیار نکخودشان ب

مثل چامق علم  بدبخت و ناآگاه را، چاریب، ردکآنوقت ملت ، ومت ما ناراحت استکش از حیمقاصد خو

گذارند و رس افراد یند دست در دست هم میکم یفردا هم با دولت ما آشت. زندیرده و به رس دولت ما مک

. ریخ، دولت خودمان یل از سو یل شده و تحمیردها تحمکشرت به ین جنگ البته بیا. امندیاله مک یما ب

رد کن جنگ را به ملت یآنها ا. تندانقالب ما هس یجاد دردرس برایه خواهان اکآنهاست  یل از سو یتحم

خدا  یار یاما ب. ار متام استکردها بسته شود ک یه چهل روز مرز بسو کست یافک یردهاند ولکل یتحم

  .است یاسیرات سکه تنها راه چاره مذاکخواهد برد  یدار خواهد شد و پیب یرد روز کملت 

 ینندگان در شهرهاکن و تظاهر یو متحصنان یامیراهپ یاز خواستها یکی: دیپارس پرس یخربنگار خربگزار 

  .ش استیبه مناطق خویر بومیان پاسدارا غیبازگشت سپاه، منطقه غرب

هم  کدارند در سپاه پاسداران هستند اما عوامل ساوا یالت عالیه تحصک ییرث انسانهاکا: زاده گفتیمفت

ان یخود را به سپاه یجا یر بومیان پاسدار غید سپاهیج بایردهاند و به تدرکن سپاه رخنه ید در ایترد یب

  .شود ید رس فرصت عملیار باکن یردستان آشفته است و اکدر حال حارض وضع  یول، بدهندیبوم

ها یلیش دوست ندارند و خیردستان شام را امسال چون سال پکمردم : زاده گفتیخربنگار به مفت

  ست؟یعلت آن چ. نندیکه شام میعل ییمخالفتها

تنها به دنبال احساسات باشد  یسکست اگر ینگاه داشنت مردم ن یچ وجه راضیه ار من بهک: گفت یو 

ه به جنگ ک یسک، د سعادت مردم باشدیهدف ما با، ل شودیخائن تبد یس به موجودکان دارد آنکام



ن یاله " بنابرا ک"بار : ندیه مبن بگوکخواهم وارد جنگ بشوم یرده است و من منکانت یمتوسل بشود خ

عوامل شاه مخلوع و نقش آنها در  یتهایزاده در مورد فعالیمفت. افتمیر خود دور منیمسمن هرگز از 

عراق  کن و حلبچه در خاینون در پنجوکعوامل شاه مخلوع هم ا: شور گفتکر منطقه غرب یحوادث اخ

ردند من یکم کمکار به ما کل یردند و هامن اوایکبه حرف من توجه م یتکاگر مسووالن ممل. هستند

با من  ینم ولکعراق نابود  کگاه عوامل شاه مخلوع را در خایان را برگردانم و هم پایانستم هم فرارتو یم

ار کن یا: زاده گفتیمفت ینونکدولت  یو مجالت از سو ها هل روزنامیدر مورد تعط. ردندکن یار کهم

ن محلول ینند اکل یعطه بعد تکشد یات داده میست از آغاز اجازه انتشار آن نرشیبایاساساً من، اشتباه بود

 . در انقالب ما بود یآشفتگ

 (14/8/1358هانکی)

 

 ردستانک یدولت برا ویژەات یه

 زاده یام مفتیپ

انت به یخ، ردستان ازهر طرفکدر  یه هر نوع جنگ افروز کرد کاعالم  یامیپ یز طیزاده ن یاحمد مفت 

اران و نقاط یامکر در یچند روز اخه ک ی"درمورد حوادث: ام آمده استین پیدر ا. رد استکاسالم و خلق 

از ماجرا  یگوشها، ه مفاد آنکردهاند کچاپ  یمطالبها هاز روزنام یدر بعض، ردستان اتفاق افتادکگر ید

، نون چند بار از طرق گوناگونکه تا یکدر حال، دهدیبه من نسبت م یم به صورتیر مستقیا غیم یرا مستق

ردستان را خالف کدر  یر یه هر گونه درگکم یردهاکاعالم ، ریاز برادران هم مس یهم عدها، هم من

ل به یرغم متایم علی"ناچار: ادآور شده استیام خود یاز پ یزاده در بخش یمفت. م"یدانیفه خود میوظ

فه یوظ یکبه عنوان  یر ینارهگکم به یه تصمکم ینکگر اعالم یبار دیک، یر ینار بودن از هرنوع در گک

در حوادث  یر یدر گ یدام از طرافهاکچ یبرخورد بدفرجام گرفته شده و لذا ه از یر یو بخاطر جلوگ ینید

با من ندارند و چنانچه  یرابطها، یچ اقدامیبه من نسبت داده شوند در ه یلیهرچند به دال، ردستانک



ا بدون واهمه از یبدون تعارف ، خود بدانم ینیفه دیگررا وظیموضع د ردستان گرفنتکدر قبال اوضاع 

 . م"ینکآنرا اعالم ، یا گروهی هر فرد

 (17/11/1358)اطالعات

 

  .د مجازات شوندیبا، بیشتار و تخرکمسببان : ردستانک یمفت

ن خطه یر ایع اخیبا توجه به وقا -زاده  یحاج محمد خالد مفت -ردستانک یمفت یر از سو یه زیاعالم

ن یمن بعد ما ب ینات و الهدیا من البتمون ما انزلنیکن یم" ان الذی"بسم الله الرحمن الرح: افتیانتشار 

ه کرساند می (به اطالع عموم159ه یآ 2لعنم الالعنون )سورهیلعنهم الله و ی کتاب اولئکال یللناس ف

خواهانه  یقرآن در نهضت آزاد یان واقعیت و حامیاز افراد جامعه روحان یکمبارزات حق طلبانه هر

ات خدا پسندانه یانگر منویب، آنان ین و زبان حق گو یراست د هر انسانیانگر آراء و عقایمنا، رانیملت ا

تفا به مبارزه کت به علت ایازجامعه روحان ینون افرادکن اگر تایبنابرا. باشدیر افراد آن جامعه میسا

ل یدل، اندد خود مبادرت ننمودهیتبا به ابزار آراء و عقاکن نهضت مقدس یات عظام در ایر علام و آیسا

و  یت از اعامل و رفتار خالف قرآنیوت آنان مشعر بر رضاکن مبارزه نبوده و سین با اشایو مخالفت ا

هم  کم مبا انزلنا فاولئکحیو من مل : ەیده گرفنت مفهوم آیناد، یتکگردانندگان امور ممل یخالف انسان

ان اصول یباز  یتامن و خوددار ک، ور درصدرکه مذ یاست طبق آ یهیبد. باشدیمن -اذ باللهیالع-الظاملون 

ه کنون کاست و ا یسببب حرمان از رحمت خداوند و طرد از جامعه اسالم،  یام اسالمکد و احیو عقا

خرب از  یاز خدا ب یده و افرادیرس یدر شهرستان سنندج به حد اعل ویژەران به یظلم و جور در رسارس ا

 یو مذهب ین جنبش ملیهند اخوایاند و مردهکن یوتاهکث یرشارت و قتل و غارت اموال مردم از هر ح

 یهر فرد یو انسان یاسالم ینیع ەفیوظ، ن بربندیان دادن به ظلم و ستم برپاشده از بیپا یه براکرا 

ن یاز استبداد و استثامر چند ین نهضت مقدس و رستگار یدن ایبه هدف رس یخود برا ەه به نوبکاست 

، اهل تسنن ینجانب به عنوان مرجع افتاین ایابرابن. زدیگران به مبارزه برخیهمگام و هم صدا با د، ساله



شتار که سبب کران را یر مناطق ایر سنندج و سایز چند روز اخیع تأسف انگیوقا، هین اعالمیبا انتشار ا

ه سنندج به دست اشخاص خدانشناس ینیدن حسیشکو به آتش  هاهب مغاز یگناه و غارت و تخر یمردم ب

عه یه شاکشود یر مکضمنا متذ . باشمیخواستار مجازات مسببان موم منوده کو خائن به ملت شده مح

 یهدف یو اسالم یام ملین قیرد از طرف مغرضان و دشمنان اکقوم  یه طلبیاساس و نامعقول تجز یب

ردستان ک یو اجتامع یده و محروم از حقوق فرهنگیخواهانه مردم ستمد یردن مبارزات آزادک یجز خنث

و  ینگونه اعامل خالف انسانیرار اکه تکدارد یدا اعالم مکیدر خامته ا. ر نداردران در بیدر نهضت ملت ا

ور یملت غ ییخنت خشم و انتقام جویسبب برانگ، اندازعات تفرقهیل شاین قبیاقدام به جعل و اشاعه ا

 . رد از مسببان خواهد شدک

  یمن تبع هد یوالسالم عل

 1358بهمن 9برابر با 1399صفر 30ه دوشنب

 ردستانک یمفت -زاده یمد خالد مفتحاج مح

 (17/11/1358)اطالعات

 

  .گرددیزاده به سنندج باز میعالمه مفت

ار یزاده در اختیه روز جمعه توسط دفرت عالمه احمد مفتک یهایبراساس اطالع: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

رر برادران و خواهران کم یزاده در پاسخ به تقاضاهایرمانشاه گذاشته شد عالمه مفتکهان در کیخربنگار 

از  یدر قسمت، رده استک یردستان اعالم آمادگک ینقش مفت یفایرد خود جهت بازگشت به سنندج و اک

 ین برادر خدمتگزار خود ابراز داشتهایه نسبت به اک یه آمده است در جواب محبت و اعتامدین اطالعیا

ردهاند به عهده کفا یردستان اک ینوان مفته مرحوم عمو و پدر و جدم به عکرا  یفهایتا وظ یو خواستها



ن یردهام از اکتعهد  فه را عمالًین وظیه در گذشته اکب یدارم به هامن ترتیله اعالم مین وسیرند بدیبگ

 . رمیپذیبه بعد رسامً آن را م

 (6/6/1359هان کی)


