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 پیش گفتار

ردستان و کخ یتار های ن دورهیت تریاز پراهم یکیبا  ییآشنا مجموعه،ن یا یهدف از گرد آور        

اما  دارند، ییآن دوران آشناهای تیدادها و شخصیاز رو یار ین مجموعه با بسیخوانندگان ا ران است.یا

جالب تر  یشان از زبان خود آنها بسیشه ورز ایگاه اندیجا و آنان در هامن عرص،های شهیبا اند ییآشنا

 .دیمنامی

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

ن یخ نویدر تارها هن دور یاز پرتالطم تر یکیه ک یعرص  گر بوده است،ید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

ی هثبات گذار را پشت رس نهاد و دور  یدوران ب ران به بار نشست،یه انقالب اکاست ای هران و دور یا

 .ردکردستان را تجربه ک میناآرا

چگونه  ردن و چگونه پنداشنت،ک یچگونه تلق ردن،کدن و چه یشیرسگذشت چگونه اند حارض،ی همجموع

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

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

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

 ستند،یگذشته نهای جز بازگشت به حالت یز یچ ینونهای کند و چون حالتکمیرار کخ خود را تیتار

نده خواهد یآ یاید ورود به دنیلک گذشته، یاپیاز تحوالت گوناگون و پ یآگاه ن خاطر،یبه هم

 ...میشومیآن نگاشته  ز دریم و خود نیسینومیه ما کاست  یتابکخ یتار م:ینکبود...فراموش ن

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

 .خواهد شدمیگرا

به دستم دادند سپاس  یار یدست  ن مجموعه،یا یآماده ساز ی هچهار سالی هه در دور ک یارانی یهاز هم

 . گزارم
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 .امپریالیسم و ارسائیل را نقش بر آب کرد هاینقشه های انقالب،خلخالی: دادگاه اللهآیت

شان و یسال در محرض ا 13ه کاست  ینیخممیالعظ اللهآیتاز شاگردان  یکی یصادق خلخال اللهآیت

در دوره طاغوت از آن دسته  یم مشغول بوده است. و ید به تعلیدرس امام قبل از تبع یهادر حوزه

با  ایمصاحبهدر  یخلخال اللهآیتداد. یح میم ترجید و زندان را بر تسلیه همواره تبعکبود  یونیروحان

سال در جلسه و درس  4ه هستم یعلم یهاسال استاد در حوزه 25»ند: کیم ین معرفیرا چن هان خودکی

دو مرتبه همواره  یکیساله جز  13د یدر زمان تبعام کردهت کو حجت ش  یات عظام بروجردیمرحوم آ

چ یدانم هیو م امشناختهن صورت امروز یقبل از انقالب امام را به هم امشدهدر جلسه درس امام حارض 

ها داشته و نظر به عظمت حوزه یر نداشته. امام همواره در اوضاع بحرانیدر امام تأث یعامل خارج

 امگرفتهنداشته است من در جلسات درس از امام بهره  یگر یحوزه ما نظر د یلت و تقوایچگاه جز فضیه

 یاسیت سیفعال ی. در دوران طلبگامکردهچگاه جدا از امام ندانسته و عمرم را وقف راه امام یو خود را ه

 یار کم به خاطر همیرا آتش بزن یم جنازه منحوس پهلو یخواستین میه بنزیبا ته یردم و زمانکرا شوع 

بعد وارد بودم  یاسیانات سیه محروم شدم. در متام جریضیسال از ورود به مدرسه فیکان اسالم ییبا فدا

من  یم زندگید بتوانم بگویردند و... شاکدم ینشدم. زندان رفتم، تبع یچ راهیورانه هم وارد هکور ک یول

ه هم از خدا خواستم که در سفر مکحاجت داشتم  یکفقط  40شاعر است. من از سال « تیمک»مثل 

انقالب  توانمی یت انقالبکما و ادامه حر  یتهاکم فقط با حر ین را هم بگویا« سقوط شاه، سقوط شاه....»

 .نداشتم کم شیرژ یخواندند در رسنگونیأس میه یه دوستان آکزمان  آن یرد. من حتک

 .باید گسرتش یابد جمهوری اسالمی

 ست؟یچ ین جمهور یند و شعاع گسرتش اکد دنبال یبا یاسالم یه جمهور ک یینظرتان نسبت به هدفها •

آن  یشیسوق الج یهاه منابع و جنبهکانه است یاستقرار آن در منطقه خاورم میاسال  یت جمهور یاهم-

آورد. ما دملان یم ت درکرا به حر  یر شورو یسم و اتحاد جامهیونیسم غرب و صهیالیامپر ین جنگیماش

سم یالین صفت امپریاطیدار شوند و دست رسسپردگان شیاز خواب غفلت ب میاسال  یخواهد ملتهایم
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د نابود شود یبا یته شده قبلیکد یوتاه شود. همه مرزهاکن منطقه یا یسم از منابع غنیونیا و صهیکآمر

نند کن ییاز آن خودشان باشد و خود رسنوشت خود را تع ینیزم یورو  ینیرزمیگر منابع زیو نفت و د

جاد یبا ا توانیگر منیجمع آمدند دمیاسال  یر پرچم جمهور یدار شدند و در زیانه بیخاورم یملتها یوقت

 هیردستان مساله تجزکهم قرار داد. مثالً در  یررو مسلامنها را رود یالت مرز کو مش یمصنوع یبحرانها

رد آگاه کما قرار دهند و چون مردم و رهربان  یرا رودررو  یخواستند برادران سنیبود. آنها م یطلب

م یخواهیم، ما میرد و عرب و عجم و بلوچ و لر ندارکرشان به سنگ خورد... در اسالم یهستند ت

ن بردند و در یاز ب کرا در زمان آتاتور  میه فرهنگ اسال کیدر تر  یزمانم. ینک یکامن را به هم نزدیمرزها

موفق نشدند االن مساله  ینند ولکرضا خان ب ها،یسیر انگلکار را به دست نو کن یخواستند ایران هم میا

 یه در آن غارت و چپاول ثروت ملکم ینکجاد یامیاسال  یم جمهور یخواهیشوع شده ما م یه طلبیتجز

ن مردم یب یبرقرار شود و فرق یگانگیو  ین برده و برادر یا را از بیکسم و در رأس آن، آمریالیامپرله یوس

 .ه باشد، نباشدک یران از هر نژادیا

 مختاری نه استقالل خود

 یه آنها فقط خودمختار کخواهند بلیه طلب هستند و نه استقالل میردها نه تجزکدانم یه من مکتا آنجا 

 (29/1/1358 هانکی) نند.کیرا تقاضا م یداخل

 

 :صادق خلخالی اللهآیت

  .شور اعزام ارتش به مرزهاستک یهاراه حل بحران

ان یه باشد ، بدست فدائکست  و هر جا یشاه مخلوع ن یبرا یگر، پناهگاه مطمئنیشور دکا هر یمرص 

 .اسالم خواهد افتاد

 .ار به ملت بودکانت آشیارتش، خ  یطرف یاعالم ب
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 .ندکحمله  یان و جهانبانیخواست به دادگاه جعفرمی یقره باغ

 .ندارم یافراط ی، نظر یدر مورد قانون اساس

ردستان کهان، راه حل توطئه در خوزستان و کیدر گفتگو با  یصادق خلخال اللهآیت  :قم ـ خربنگار کیهان

  .خواند یم قاطع و فرستادن ارتش به نقاط مرز یرا تصم

 :تردستان و خوزستان گفکدر مورد تشنجات  یخلخال  اللهآیت

شد و بدولت یش احساس میردستان ،از مدتها پکمخصوصا در خوزستان و  یوخود توطئه در مناطق مرز 

 یوتاهکم اگر یگوئیند و حاال مکاستفاده  یدر مناطق مرز  یو ارتش میانتظا یه از قواکم یردکشنهاد یپ

شرت یضد انقالب ب ین است رسوصداکش است، ممیمجلس خربگان در پل کیه تشکنیبشود، با توجه به ا

  .م قاطع و فرستادن ارتش به مرزهاستیان، تصمین جریشود و راه حل ا

  :توسط مردم بهبهان در بازداشتگاهش گفت یاشاره به قتل سناتور موسو  یو 

شامل  میه عفو عمو کشوند یمتوجه م یم و فساد را دارند ولیمه و مجازات عوامل رژکمردم انتظار محا

حاال  یبودند، ول یعت پناهیشمیرت فاطکمه د که در انتظار محاکحالشان شده است. مانند مردم قم 

 .ش هستندیشاهد آزاد

گر مردم شخصا وارد عمل ید ین گروه شود و از سو یشامل ا میاگر قرار باشد عفو عمو »  افزود: یو 

  «.نخواهد شد یز خوبیجه چیشوند، نت

 یمعرف یمل یاار را چهرهیراً شاپور بختیه اخکاز مطبوعات  یدر اشاره به مطالب برخ یخلخال اللهتآی

ار ک یپس از رو  یو مومن باشد ول یفرد مل یکه کار قبل از انقالب هم معلوم نبود یردند، گفت: بختک

 میف امایش یگرفت، حته با دست او صورت ای کهرحامنیشتار بکار شد و کافه او بر همه آشیآمدن، ق

خط و  یپناه را دادند و حت یشتار مردم بکخود، دستور  ینها با خط و امضایرد. اکد یرا روسف یو ازهار 
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 یانات بیا از جرینند یکار مید دفاع از بختیه در جرایکسانکخود دارد.  و نمورد ،یار در ایبخت یامضا

  .ه غرض دارندکنیا ایخربند، 

ه با براه یکرد. در حالکار را نکنیران، ایند چرا پس از فرار شاه از اکاعالم  یخواست جمهور یار میاگر بخت

د شاه یها. و جاویز یو رستاخ هاساواکیت کبا ش  یاز قانون اساس یبه طرفدار  یانداخنت تظاهرات قالب

 اللهآیتسم جهانخوار بود. یالیرد. او در صدد خدمت به امپرکمردم مقاومت  یهاان در برابر خواستهیگو

 :انورسادات از شاه مخلوع گفت ەژ یمه مرص بوکات حایت هیدر پاسخ به علت حام یخالخال

ر کنها خود دست نشانده و نو یه اکران است یزمان شاه مخلوع ا یپارملان مرص منونه مجلس شورا و سنا

ند، از رسسپردگان یکمرص را م ملت یاست جمهور یر یه ادعاکو تابع دستور هستند و خود انور سادات 

  .سم استیالیسم و امپریونیصه

سون، یکنجر، نیسکیارتر، کته یکه با دکدهد بلیمن یبه شاه مخلوع پناهندگ یت قلبیانورسادات با رضا

داده است. در واقع آنها  یسم به شاه پناهندگیالیندگان انحصارات امپریر منایتس و سایجرالد فورد و جاو

ران را بانحطاط یه انقالب اکنند کیدانه تالش مینوم یران بر نخواهد گشت ولیشاه مخلوع باه کدانند یم

 .شانندکب

خواند و گفت: شاه هر  یشاه فرار  یبرا یرا پناهگاه نامطمئن یگر یشور دکا هر ی، مرص یخلخال اللهآیت

ست. هدف، ین یدیترد ین، جایان اسالم خواهد افتاد و در ایبدست رزمندگان و فدائ یجا باشد بزودک

  .میادهید کرا تدار  یمتعدد یها و گروههان هدف، نقشهیدن بایرس یشنت شاه است و ما براک

رد و کب یذکشنت شاه مخلوع را تک یارلوس براکپرداخت مبالغ هنگفت به  یصادق خلخال اللهآیت

خواهد و یهم از ما من یچ مبلغیندگانش بوده و هیارلوس و مناک یشنهاد ترور شاه از سو یپ» گفت:

نداشته  یمخالفت یو عرف ین شعیاز مواز یکچیه با هکم ینکرا انتخاب  یه راهکص با ماست یتشخ

  «.باشد
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 انت مبلت بودیارتش ،خ طرفیبیاعالم 

چگاه یه یگفت: و  یخلخال اللهآیت س ستاد ارتش شاه مخلوع ،یین ری، آخر«یارتشبد قره باغ»در مورد 

 یانتی،خ یله سپهبد معدوم مقدم و قره باغیز بوسیارتش ن طرفیبیم ارتش نبوده و اعالم یدرصدد تسل

 .ن ملت بودیار به اکآش

 یو گفت: قره باغ ان فرودگاه عنتبه خواندیر جرینظ یارا عامل توطئه یقره باغ یحت یخلخال اللهآیت

به دادگاه انقالب حمله  یجهانبانان و نادر یمه جعفرکان محایه در جرکع قصد داشت یوس یابا نقشه

ها ون، توطئهین و ضدانقالبیمجرم یو دستجمع یانقالب یهام و با اعدامیعا وارد عمل شدیند و لذا ما رسک

  .د اعدام شودیبا یم و بنظر من، قره باغیردک یرا خنث

جمهور و سیئد ر یبا یندارم ول یافراط ی، نظر یرد: در مورد مفاد قانون اساسکاعالم  یخلخال اللهآیت

  .و فعال متعهد و مروج اسالم باشند میصدرصد اسال  ،مجلس یال کر و وزراء و و ینخست وز

ه کقسم خورده بودند  یز همگیم سابق نیران رسسپرده رژکز بظاهر مسلامن بود و نو یدستگاه گذشته ن

 یقسم، از قانون اساسد مواد یرد و بایگیس را منکچیه یردند. قسم جلو ک ینند ولکانت نیبه اسالم خ

  .حذف شود

 یز باعث اغواین یدر قانون اساس یگوئ یلکد در قانون قدغن شود و یو مواد مخدر با یلکمرشوبات ال

 (3/5/1358 هانکی) شود.یمردم م

 

سم یالیسم و امپریونیوغ استعامر صهیها هزار سال از خود، ده یار یران با هوشیملت ا خلخالی: اللهآیت

 .ردندکدا ینجات پ

ه عجوالنه کرد و از مردم خواست کدعوت  یمردم را به صرب انقالب ییدر گفتگو یصادق خلخال یآقا

وم کاعاملشان برسند. اگر دادگاه هم نتوانست آنها را مح ید به سزایاران باکافزود: تبه یرند، و یم نگیتصم
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دهند یآنها را مورد حمله قرار م ند مردمیایرون بیب یه وقتکداشته باشد  یگر ید خطر دیند، شاکبه اعدام 

  .ندکرسه یکار آنها را کد دادگاه یست و باین درست نیو ا

ه مربوط کم شع بودن کد گفت: حایدانیم شع مکا شام خود هنوز حایه آکن سئوال یدر پاسخ به ا یوقت

ه نسبت به ک میه عبارتست از اجتهاد بوده باشد، علکم شع بودن کست ما ان مساله حایبه دانسنت ن

 .گر استیمساله د یکردن کردن و نکت کم ش ین مساله هست خوب ما داریا

 یو آمادگ یار یامل هوشکه با کن روزها از مردم خواست یبا توجه به حساس بودن ا میایپ یط یو 

ه کسم بوده باشند یونیسم و صهیالیمنانه دستگاه امپریو آشوبگرانه و اهر هگرانفتنه یتهاکمواظب حر 

ده شود، یما از هم پاش میاسال  ین جمهور یه اکنند یکوشش مکار دارند یه در اختک ینها با متام قدرتیا

ستادن یلمه است و در پشت رس امام اکند، اتحاد یکن میرا تضم میومت اسال کن حیه بقاء اکآنچه  یول

 300سال نه  200ن نه مورد خطر واقع شود. م میاسال  ین جمهور یها این زودیه به اکنم یکو من باور من

سم و یونیوغ استعامر صهیران از ینم دهها هزار سال ملت اکیران گامن میملت ا یار یه با هوشکسال بل

الت کن مشیمواجه با ا یما برقرار خواهد بود ول میاسال  ین جمهور یرده و اکدا یسم نجات پیالیامپر

 (27/5/1358 یاسالم ی)جمهور  م بود.یم و خواهیم و هستیامسلامن بوده

 

 .خلخالی به کرمانشاه اعزام شد

ردستان به کبه وضع اشار  یدگیرس یبرا یخ صادق خلخالیحجت االسالم ش ینیبه فرمان امام خم

رامون وضع اشار را یپ یرمانشاه بررسکبه محض ورود به  یخ صادق خلخالید شیرمانشاه اعزام گردک

 (28/5/1358هانکی) رد.کآغاز 
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 فدائیان اسالماعالمیه 

 .ای زیر خطاب فدائیان اسالم صادر شدصادق خلخالی، دیروز اطالعیه اللهآیت سوی از

 زیهوالعز

ز کنند. دفرت مر کت کپاسخ گفته و به طرف پاوه حر  ینیامام خم یشور به نداکان اسالم در رسارس یفدائ

 (29/5/1358 )اطالعات 27/5/58 یصادق خلخال -باشگاه افرسان –ان اسالم یفدائ

 

 عزیمت حجت االسالم خلخالی از قم به کرمانشاه

به اوضاع متشنج پاوه و  یدگیرس یبرا یخ صادق خلخالیپارس: حجت االسالم حاج ش یتهران ـ خربگزار 

 کت اعزام شده قبل از تر ین ماموریبه ا ینیاز جانب امام خم یرمانشاه شد. و ک یردستان از قم راهک

ت شده است و ین ماموریم شع عازم اکن شهر گفت: به عنوان حایپارس در ا یقم به خربنگار خربگزار 

نان ین ابراز اطمیهمچن یند. و کغرب خاموش  یضدانقالب را در مرزها یدوار است هر چه زودتر صدایام

  رد.کوتاه خواهد کرد کشه دست اشار را از رس برادران و خواهران هموطن یهم یه براکرد ک

 (29/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 خلخالی بعنوان حاکم شع به کردستان رفت

 یرمانشاه شد. و ک یردستان از قم راهکبه اوضاع متشنج پاوه و  یدگیرس یبرا یصادق خلخال اللهآیت

 پارس در یقم، به خربنگار خربگزار  کت اعام شده است، قبل از تر ین ماموریبها ینیه از جانب امام خمک

 یه هر چه زودتر، صداکدوار است یت شده و امین ماموریا م شع، عازمکه بعنوان حاکن شهر گفت یا
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شه یهم یه براکرد کنان ین ابراز اطمیهمچن یند. و کشور خاموش کغرب  یضد انقالب را در مرزها

 (29/5/1358رد. )اطالعات کوتاه خواهد کرد کدست اشار را از رس برادران و خواهران هموطن 

  

 .تیرباران شدندعضو حزب دمکرات  9

حوادث پاوه وارد آن شهرستان  یه به اتفاق همراهان روز گذشته در پکم شع کحا یخلخال اللهآیت

م کن حیا هکردند کردستان را صادر کرات کحزب دم یتن از اعضا 9م اعدام کش از ظهر امروز، حیشد، پ

پس از ورود به  یه خلخالکن باره گزارش داد یا پاوه در یاتیستم ستاد عملیبالفاصله مبرحله اجرا درآمد ب

 ین به وضع دلخراشیه توسط مهاجمکامرستان پاوه یده شهر از جمله بیه نقاط خسارت دیلکپاوه از 

ساعت  14ن حادثه پاوه پرداخت و پس از یپرونده مجرم یرد و سپس به بررسکد یب شده بود، بازدیتخر

االرض محارب با خدا و رسول خدا  یردستان را مفسد فکرات کتن از افراد حزب دم 9و شور  یدگیرس

ه مجاهدان و ک یانکبامداد امروز در هامن م 6م اعدام ساعت کرد. حکوم به اعدام کشناخته و مح

، ی، عبدالله زارعیمیرک، عباس یبهمن عزت شدگان: اعدام ید شده بودند باجرا درآمد. اسامیپاسداران شه

ض ی، فی، ابوالقاسم رشوند رسدار یب چراغین، حبیرین شیشهباز بهد ی، علیدر ی، محمد حینیحآمد ام

 (1358 /30/5. )اطالعاتیائین ضیالد

 

 گفت وگو با حجت االسالم خلخالی

 یشکرس  یبرا ینیپارس گفت: بدستور امام خم یخربگزار  خربنگار ه باک ییدر گفتگو یحجت االسالم خلخال

وابسته به اجانب  یادیاالرض و ا ین فین و مفسدیمه خانکاناً محایاشار و اح یوبکبه وضع منطقه و رس 

م ید بگوی. باامآمدهن منطقه یشانند به اکرد را به انحطاط بکله ملت شافتمند ینوسیخواهند بدیه مک

 یز و در خدمت به اسالم قدمهایران عزیگذشته تا به حال در جهت استقالل ا یهارد از زمانکملت 
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  یت و جوامنردیرضب املثل بوده و من خود به خلوصن اشەویژ  یرد باشافت ذاتکملت  اندداشتهبر  یراسخ

 ک. من به نوبه خود از احساسات پاامکردهرارا مشاهده کرد واقعم و کملت  ینواز  هامنیو م ینفسیکن

زارند ما هم از آنها یصفتها ب یردستان از اجنبکه مردم ک یهامنطور  ینم ولیکر مکامنه آنها تشیو صم

سم و وابستگان یمونکسم و یونیسم و صهیالیران را از افراد وابسته و امپریرد و اکزار بوده انتقام ملت یب

منطقه اورامانات  یاهال یر یبپذیعمده آس یاز علتها یکیشود ید: گفته میم گرفت. خربنگار پرسیآنها خواه

 شود؟یم ین مورد بنظر شام چه اقداماتیاست در ا یو تنگدست یفقر اقتصاد

 یبعمل خواهد آمد. در دوره طاغوت هابررسین مورد قضاوت پس از یدر پاسخ گفت: در ا یخلخال یآقا 

ز از ینون نکم  آمد و ایالت فائق خواهکبر مش یبا صرب انقالب یربدند ولیبرس م یهروز یهمه در فقر و س

نند و کسلب  گرانفتنهرا از  ینیو ضد د یضد مل یتهایه مجال هرگونه فعالکم یرد توقع دارکبرادران 

گران ز رخنهید دستآویامل نباکامن یه ایدر سا یند فقر مالیفا منایا میاسال  ینوپا ینقش خود را در جمهور 

صله یتها فیه همه مامورکگفت: مادام  یخلخال یرد. در مورد مدت توقف در منطقه غرب آقایقرار گ

 یمردم منطقه غرب فرستاد و ط یبرا میایان پیدر پا یخلخال یرد. آقاکن ییزمان آن را تع توانیابد منین

 :آن گفت

امنه یصم یار کهممیاسال  یه با پاسداران انقالب و ارتش جمهور کخواهم یرد و مسلامنم مکمن از برادران 

 (30/5/1358هانکی) ن خود برسند.یاعامل ننگ ین هرچه زودتر گرفتار و به جزاینند تا اشار و متجارسکب

 

 .انقالب در پاوه تیرباران شدند ضد 18 ساعت گذشته، 24در 

د محمد صادق یحاج س اللهآیتاست یپاوه به ر میروز در جلسات دادگاه انقالب اسال یشب و دیپر

به عمل آمد. جرم  یدگیر پاوه رسیع اخیزده نفر در ارتباط با وقایل شد و به اتهامات سکیتش یخلخال

م اعدام کوم شدند و حکاالرض محارب با خدا و رسول خدا به اعدا مح یآنها محرز شد و بعنوان مفسد ف

 .رز اجرا شدیش از شهر دیدر مورد آنها در سحرگاه و پ
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، یمیرک، ینی، امین شح مخابره شده است: عزتیبه ا یم ژاندارنر یسیب ینه تن اول رو  ینام خانوادگ

روز اعدام شدند یظهر د از شیه پکگر یتن دچهار می، رجوند. اساییای، ضی، زارعیدر ین، حیری، شیچراغ

. اندشدهجده نفر اعدام یروز جمعاً هیشب و دیرمانشاه و پاوه پرکب در ین ترتیمخابره نشده است. بد

 (31/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .خلخالی به افراد مسلح در غرب کشور هشدار داد اللهآیت

 :االسالم صادق خلخالی حاکم شع انتشار یافتدر پی حوادث پاوه این اطالعیه از سوی حجت 

 یبسمه تعال

ار خود یشود تا به شهر و دین اعالم میردنشکدر مناطق  یله به همه افراد مسلح و شورشین وسیبد

نصورت به یر اینند و در غکخود درست ن یبردارند و مزاحمت برا یگر یاغیدست از شورش و  برگردند و

ردستان طالب آرامش هستند کف یخود خواهند نشست. ملت ش یجاه شده و در رس یاشد مجازات تنب

تفاوت مباند و هر جا اشار باشند به  یت در منطقه بیجاد امنید به اتوانیمن میاسال  یو دولت جمهور 

خ یردستان بتارکل و مسلامن و شافتمند یدرود فراوان بر مردم اص رد.کاشد وجه مجازات خواهد 

 (31/5/1358هانکی) یصادق خلخال – 30/5/58

 

 .نفر دیگر امروز تیر باران شدند9

د از یآمد پس از بازد ران به پاوهیامیرهرب انقالب اسال  ینیه از طرف امام خمک یصادق خلخال اللهآیت

ل شده به یتبد ین بوضع دلخراشیه توسط مهاجمک یامرستانیده شهر از جمله بیه مناطق خسارت دیلک

ه از حزب کر را یافراد ز یدگیرس ساعت شور و 14ن حادثه پرداخت و پس از ین ایپرونده مجروح یبررس

رد. کوم به اعدام کاالرض محارب با خدا و رسول خدا شناخته شده و مح ین فیرات بودند مفسدکدمو 
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ه برادران مجاهد و  پاسداران بوضع ک یانکمرداد( در هامن م 30بامداد امروز ) 6م اعدام ساعت کح

 .قتل عام شده بودند به مورد اجرا درآمد یناهنجار 

 :ر استیاعدام شدگان برشح زمیاسا

  یبهمن عزت -1

  یـ ابوالقاسم رشوند رسدار 2

  ینیـ حامد ام3

 یمیرکـ عباس 4

  یـ عبداله زارع5

  یدر یـ محمد ح6

 نیرین شیشهباز بهد یـ عل7

  یب چراغیـ حب8

  ییاین ضیض الدیـ ف9

 (1/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 گزارش خلخالی از وقایع پاوه

ردستان،  کم شع در مناطق کت از امام به عنوان حایسب مأمورکه نامش با ک،  یت الله صادق خلخالیآ

 یدادگاه انقالب یکنفر از مهاجامن به پاوه را در  9روز،  در پاوه،  یگر بر رسزبانها افتاده است،  دیبار دیک

 .ها دادرباران آنیبه ت یمستحق مرگ دانست و را ییصحرا
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،  شاپور یر زاهدیبا،  اردشیده دیشع،  شاه مخلوع،  فرح،  فر ین به عنوان قاضیش از ایه پک یخلخال

رده است،  کوم به مرگ کگر از وابستگان به محمد رضا را محید یو جمع میف امای،  شیار،  ازهار یبخت

ل یخل» با یاختصاص یگفتگو و گو  یکدر  یاست،  و  شور رفتهکان اسالم،  به غرب یاز فدائ یهمراه جمع

پاوه  یهایریدر درگ رد و گفت:کح یپاوه را ترش یهایر یدرگ یفرستاده اطالعات به غرب،  ماجرا« یبهرام

افته است.  یپاسدار به تهران انتقال  11ه جسد ک اندشده کشتەنفر از پاسداران و مردم آن شهر  29جمعا 

امل شقاوت،  که با کم یاافتهیابان یسپرده شده و دو جسد در ب کدر پاوه به خا ،دیشه 9جسد »افزود:  یو 

  «.رده بودندکرس آنها را از بدن جدا 

ن سه تن، یوم به اعدام شدند.  اکه از روانرس به پاوه آمده بودند،  محکش کگفت: سه قمه  یخلخال

رات و قوم کنام داشتند و عضو حزب دمو « یر یش یگیشهبازب یعل»و  «یمیرکعباس »، « یدالله زارعی»

ه یرستان و از طرفداران رسشناس تجزیر دبیه اعدام شد،  دبکز ین« یبهمن عزت»گر بودند. یدیکش یو خو

 یشتار بک یمردم برا یکرد.  او در تحریکز از مرام خود دفاع مین نفس نیه در آخرکردستان بود ک

له یامرستان بوسیتهران( در اطراف ب کرشوند )اهل قلهرت کت داشت و همراه د یرحامنه پاسداران فعال

ه دست به قتل جوانان مبارز زده بودند،  ک یه اعدام شدگان در هامن محلیلکر شدند.  یپاسداران دستگ

  «.ه در حمله مسلحانه به پاوه،  دست داشته اندکردند کاعرتاف  یرباران شدند و در بازجوئیت

شتار که از رسدمداران اشار منطقه است،  از عوامل ک« ینید امیحم»ر ن دو تن به دستو یگفت: ا یخلخال

 .امرستان پاوه بوده اندیپاسداران در ب

،  با اسلحه،  ینفر از افراد طالبان 16رباران شدگان و یه شد،  دو تن از تک یافزود: با مطالعات یخلخال

 .وم شدندکانجام شد و به مرگ مح ییصحرامه آنها،  بطور کردند و محاکبه پاوه حمله  کمهامت و نارنج

ردستان کمن به متام مناطق »ما اظهار داشت:  میخود با خربنگار اعزا یاز گفتگو  یگر یدر بخش د یخلخال

ون،  به سنندج خواهم رفت.  من مردم یانقالب ف ضدیلکن تییتع یگر،  برایرسخواهم زد و تا چند روز د

م کبه ح اندشدهسم یونیر توطئه گران صهی، اسیدر مراحل بحرانه کرد را کن و مسلامن یل و متدیاص
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 یر و به سزای،  دستگاندداشتهن دست ین توطئه خونیه در اک یسانکگذارم و متام یتنها من میفه اسال یوظ

 «.خواهم رساند اعاملشان،

هستند و پاسدارن و افراد ارتش  یرات فعال متوار کاز فرقه به اصطالح دمو  ایعده» گفت: یخلخال

ه طلب بهم خورده و ینون تجمع اشار تجزکهم ا رد.کب خواهند ی،  آنها را تا پشت مرزها تعقیاسالم

  «.ردکب خواهد یعدالت، آنها را تعق یش هستند،  ولیر جان خوکدام در فکهر 

ه امام،  کازه سپاسگزار بودند اند یدن من آمدند و بیر طبقات،  بدیناف و ساکپاوه و اطراف و ا یعلام»

گفتند: منطقه مینفر قاطع را به منطقه فرستاده تا انها را از ش اشار،  نجات دهد.  البته آنها  یک

د.  من در جواب گفتم: عفو،  فقط از رهرب انقالب و فرمانده ینکد دستور عفو صادر یاست و باای هر یعش

  .«د صادر شویـ با ینیل قوا ـ امام خمک

رده و به کان انقالب،  توبه یدان سابق بود و در جریه از گردان جاوک« یبنام قاسم طاهر » از شهدا یکی

ر خود را به ین تیامل شهامت آخرکبا  امرستان پاوه،یاطراف ب یر یوسته بود، در درگیپاسداران انقالب پ

 «.استمیاز مثرات انقالب اسال  یکین یرد و اکگر را به استقامت دعوت ین زد و پاسداران دیقلب متجاوز

 (2/6/1358)اطالعات

 

 .تفاوت مباند یت در منطقه بیجاد امنینسبت به ا توانیمن میاسال  یدولت جمهور  خلخالی: اللهآیت
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 صادق خلخالی اللهآیتاطالعیه

 :صادق خلخالی خطاب به اشار کردستان صادر شد اللهآیتاین اطالعیه از سوی 

 

 یبسمه تعال

ار خود برگردند یشود تا به شهر و دین اعالم میردنشکدر مناطق  یله به همه افراد مسلح و شورشینوسیبد

نصورت باشد یر اینند و در غکخود درست ن یبردارند و مزاحمت برا یگر یاغیو دست از شورش و 

دولت ردستان طالب آرامش هستند و کف یخود خواهند نشست. ملت ش یه شده و رس جایمجازات تنب

تفاوت مباند و هر جا اشار باشد وجه مجازات یجاد امن در منطقه بید نسبت به اتوانیمنمیاسال  یجمهور 

  30/5/58خ یردستان: به تارکل و مسلامن و شافتمند یرد.درود فراوان بر مردم اصکخواهد 

 (2/6/1358یاسالم ی)جمهور  یصادق خلخال

 

 ورود خلخالی به مریوان

 یدگیرس ینیه بنا به فرمان امام خمکم شع کحا یخلخال اللهآیتپارس از سنندج  یخربگزار بنا به گزارش 

روز یقه دیدق یست و سه و سیردستان را برعهده دارد و ساعت بکون یاشارو ضد انقالب یهاپروندهبه 

ران را آغاز یا میافراد ضدانقالب اسال  یهاپروندهبه  یدگیوان شد و بالدرنگ رسیاز پاوه وارد مر  58ر6ر2

 .منود

از بازداشت  یتعداد یین مرحله بازجویه در نخستکپارس اظهار داشت  یبه خربگزار  یخلخال اللهآیت

 .ردکق آزاد شدگان  را اعالم نیتعداد دق یول اندشدهد ضامنت آزاد یشدگان به ق
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 خلخالی اللهآیتمصاحبه 

ران درباره یامیاسال  یجمهور  یبا صدا یمصاحبه تلفن یکن روز گذشته در یهمچن یخلخال اللهآیت

ن یدر ا یر شدگان سخن گفت و یاز دستگ یکیاعدام  ین چگونگیشور و همچنکت خود در غرب یمامور

از  یه متعاقب ان اخبار وحشت آور کبود  یاناتیجر یرد اعزام من به منطقه غرب در پکگفتگو اعالم 

افه خودشان یه امروز قک هاساواکین و یوضاع اشار و متجارسا یبررس یرسد و من برایغرب به گوش م

 ینجا رساندم  وقتیردم و خودم را به اکت کبه امر امام حر  اندآمدهراتها در کل دمو کرده و به شکرا عوض 

 یاز افراد جالب توجه یکیسپس گفت:  یخلخال اللهآیتباُ جنگ متام شده بود یمن به پاوه آمدم تقر

ه به ک« کقله» اهل  یرت ابوالقاسم رشوند رسدار کبود به نام د  یرت کانات بازداشت شد د ین جریه در اک

امرستان پاوه در  سنگر و مسلح بدست یدر اطراف ب یردکدانست اما با لباس یرا من یردکچوجه زبان یه

تقد ست و معیمونکه کرد کاعرتاف  ییان بازجویدر سنگر خود خلع سالح شد و در جر ین افتاد و یمامور

الزم را  یده و دارو یان حوادث پاوه مسلحانه جنگیو در جر است ردستانکه یرات و تجزکبه حزب دمو 

م شع سپس کرده است حاکامرستان رسقت یرات بود از بکدمو  میاز افراد زخیشتاخته و مورد نمیه ک

دن رس پاسداران راداده یرت رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در هامنجا دستور برکافزود 

از پاسداران  یلیبدست آمده است و طبق اعرتافات خودش خ ایقمهاران او کاز هم یکیبوده است از 

 اندکشیدهامر یرسانده است  از دست بمیامر خون یه به بدن پاسداران بکرا  میرس  یده و حتیرا رس بر

م اعدام او را صادر که حکنینداشت جز ا یبوده است و لذا چارها یر جنگیاس یر ین فرد پس از دستگیا

 .مینک

ها یلیرات گفت: از افراد مقرص و ضد انقالب خکرسان حزب دمو  یر یسپس درباره دستگ یخلخال اللهآیت

ن سبب ارتش و یبه هم و اندشدههم به عراق پناهنده  یدند و گروهیر شدند و به جزا رسیدستگ

وان بازداشت یدر سنندج و مر پاوه و رات درکو دو سه نفر از رسان حزب دمو  اندبستهپاسداران مرز را 

 (3/6/1358هانکی) .اندشده
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 خلخالی در مریوان

 ینیه بنا به فرمان امام خمکم شع کحا یت الله خلخالیپارس از سنندج،  آ یبنا به گزارش خربگزار 

 یست و سه و سیعهده دارد در ساعت ب ردستان را برکون یاشار و ضد انقالب یهاپروندهبه  یدگیرس

افراد ضد انقالب  یهاپروندهبه  یدگیوان شد و بالدرنگ رسی( از پاوه وارد مر2/6/58روز )یقه دیدق

 .ران را آغاز منودیامیاسال 

 

 مصاحبه با آیت الله خلخالی

ران در باره یا میاسال  یجمهور  یبا صدا یمصاحبه تلفن یکن روز گذشته در یهمچن یت الله خلخالیآ

در  یر شدگان سخن گفت.  و یاز دستگ یکیاعدام  ین چگونگیشور و همچنکت خود در غرب یمأمور

 یه متعاقب آن اخبار وحشت آور کبود  یاناتیجر یرد: اعزام من به منطقه غرب در پکن گفتگو اعالم یا

افه خودشان یه امروز قک هاساواکین و یاوضاع اشار و متجارس یبررس ید و من برایرسیاز غرب بگوش م

نجا رساندم.  یردم و خودم را به اکت کراتها در آمده اند به امر امام حر کل دمو کرده و به شکرا عوض 

   .با جنگ متام شده بودیمن به پاوه آمدم تقر یوقت

بود  یرت کانات بازداشت شد،  د ین جریه در اک یاز افراد جالب توجه یکیسپس گفت:  یت الله خلخالیآ

دانست اما با لباس یرا من یردکچوجه،  زبان یه به هک( ک)اهل قله« یرت ابوالقاسم رشوند رسدار کد »بنام 

 ییان بازجویدر جر ین افتاد.  و یامرستان پاوه،  در سنگر و مسلح بدست مأموریدر اطراف ب یردک

ان حوادث پاوه یردستان و در جرکه یرات و تجزکست و معتقد به حزب دمو یمونکه کرد کاعرتاف 

امرستان یراتها بود، از بکدمو میاز افراد زخیشناخته و مورد نمیه کالزم را  یده و دارو یمسلحانه جنگ

رت رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در هامنجا کم شع سپس افزود: د کرده است.  حاکرسقت 

بدست آمده است و طبق  ایقمهان او ار کاز هم یکیدن رس پاسداران را داده بود است.  از یدستور بر

خون  امر،یه به بدن پاسداران بکرا  میرس  یده و حتیاز پاسداران را رس بر یلیاعرتافات خودش خ
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بوده است و لذا  یر جنگی، اسیر ین فرد پس از دستگیا ده اسب،یشکامران یرسانده است از دست بمی

 .مینکم اعدام او را صادر که حکنیم جز اینداشتای هچار 

رات گفت: از افراد مقرص و ضد انقالب کرسان حزب دمو  یر یسپس در باره دستگ یت الله خلخالیآ

ن سبب ارتش یو به هم اندشدههم به عراق پناهنده  یدند و گروهیر شدند و به جزا رسیها دستگیلیخ

وان بازداشت یج و مررات در پاوه و در سنند کو پاسداران، مرز را بسته اند و دو سه نفر از رسان حزب دمو 

 (3/6/1358هانکی. )اندشده

 

  .ردستان و دستور قتل عام، اعدام شدکه یرت رشوند پس از اعرتاف به قصد تجزکد  خلخالی: اللهآیت

 

رت کم شع درباره اعدام د کحا یبه حجت االسالم صادق خلخال یکاز قول محافل نزد خربگزاری پارس:

امرستان پاوه در یدر اطراف ب یدر منطقه جنگ یردک( با لباس ک)اهل قله یرسدار  یابولقاسم رشوند

رات و کست معتقد به حزب دمیمونکنفر  یک یر شد، طبق اعرتافات خود و یسنگر خلع سالح و دستگ

دستور  یردستان اعزام شده بود. و کن منظور به منطقه یردستان بوده است و به همکه یخواستار تجز

رده است و ک یمساع یکراتها ترشکقلعه هم با دم یداده است و در قور  امرستانیقتل پاسداران را در ب

داشته است، ابوالقاسم رشوند  یکنزد یار کز همیبه نام عز یرمانشاهک یکن منظور از تهران با یهم یبرا

 ییو قرون وسطا یرا ارتجاعمیاسال  یامالً معتقد و جمهور کان خلق ییرده است به آرمان فداکاعرتاف 

 یم اعدام و کر حین جهت ناگزیدستش به خون پاسداران انقالب آغشته بود و به ا یون و د چینامیم

 (3/6/1358میاسال  ی)جمهور  صادر شده است.
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 .خلخالی دالیل اعدام دکرت رشوند را اعالم کرد

ران درباره  یامیاسال  یجمهور  یبا صدا یمصاحبه تلفن یکم شع در کحا یخ صادق خلخالیش اللهآیت

رشدگان گفت: اعزام من به منطقه یاز دستگ یکیاعدام  یز چگونگیشور و نکت خود  از غرب یمأمور

 یبررس ید و من برایرسیاز غرب بگوش م یه متعاقب آن اخبار وحشتآور کبود  یاناتیجر یغرب در پ

 راتها درکل دمکرده و به شکافه خودشان را عوض یه امروز قک هاساواکین و یاوضاع اشار و متجارس

باً جنگ یمن به پاوه آمدم تقر یردم و خودم را به پاوه رساندم. وقتکت کنجا حر یبه امر امام به ا اندآمده

انات بازداشت ین جریه در اک یاز افراد جالب توجه یکیسپس گفت:  یخلخال اللهآیتمتام شده بود. 

دانست  اما یرا من یردکچوجه زبان یه بهک( ک)اهل قله یبود به نام ابوالقاسم رشوند رسدار  یرت کشد د 

 ییان بازجویدر جر ین افتاد و یامرستانم پاوه، در سنگر و  مسلح بدست مأموریدر اطراف ب یردکبا لباس 

ان حوادث پاوه، یردستان و در جرکه یرات و تجزکست و معتقد به حزب دمیمونکه کرد کاعرتاف 

امرستان یراتها بوده از بکدم میاز افراد زخیمورد نشناخته و میه کالزم را  یده و دارو یمسلحانه جنگ

و « زیعز»بنام  یرمانشاهکر یدب یکبا « قلعه یقور »در  یم شع سپس افزود: و کرده است. حاکرسقت 

م شع ادامه کرده است، حایکم یمعرف یرا ارتجاع میاسال  یان خلق معتقد بوده و جمهور ییبه آرمان فدا

دن رس پاسداران را داده یخون پاسداران آلوده بود و در هامنجا دستور بررت رشوند دستش به کداد: د 

از پاسداران  یلیبدست آمده است و طبق اعرتافات خودش خ ایقمهاران او کاز هم یکیبوده است. از 

ن یده است. ایشکامر یرسانده از دست بیامر خون میه به بدن پاسداران بکرا  میرس  یده و حتیرا رسبر

م اعدام او را صادر که حکن یم جز اینداشت یبوده است و لذا چارها یر جنگیاس یر یاز دستگفرد پس 

رات گفت: از افراد مقرص و کرسان حزب دم یر یسپس درباره دستگ یخ صادق خلخالیش اللهآیتم. ینک

ن یه همب و  اندشدههم به عراق پناهنده  یدند و گروهیو به جزا رس اندشدهر یها دستگیلیانقالب خ ضد

رات در پاوه و در سنندج و کمرز را بسته اند و دوسه نفر از رسان حزب دم سبب ارتش و پاسداران

 (3/6/1358هانکی) .اندشدهوان بازداشت یمر
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  چگونه پاسداران انقالب را رسبریدند؟

 .ها به عراق پناهنده شدندیاز ضدانقالب ایعده خلخالی: اللهآیت

امرستان پاوه را صادر یشتار بکبلد نبود و دستور  یردکچ وجه زبان یبود و به ه کاهل قله یرت رشوندکد 

 .رده بودکراتها رسقت کدم یهایزخم یامرستان را برایب یرده و داروهاک

 

 خلخالی اللهآیتمصاحبه با 

حجت االسالم خلخالی حاکم شع در منطقه کرمانشاه در گفتگویی در مورد سفر اخیرش به مناطق 

 :کردستان و کرمانشاه گفت

اوضاع اشار و  یبازرس ید و من برایرسیاز منطقه غرب به گوش م یه اخبار وحشتآور ک یانیجر یدر ط

راتها کو به جلد دمو  اندکردهافه خودشان را عوض یه امروز قک هاساواکین و اخاللگران و یمتجارس

باً یردم و خودم را به پاوه رساندم. تقرکت کردستان حر کرمانشاه و کبه امر امام به منطقه  اندآمدهدر 

از  یکیم یردکه بازداشت که جالب توجه است ک یرده بود البته متام نشده بود. از افرادکش کجنگ فرو 

با  کرا بلد نبود و اهل قله یردکچوجه زبان یه به هکرت ابولقاسم رشوند کد  یبود بنام آقا یرت کآنها د 

ن و پاسداران یامرستان پاوه در سنگر مسلحانه بدست ماموریراف بدر اط یدر منطقه جنگ یردکلباس 

ست معتقد به حزب یمونکنفر  یک یانقالب افتاد و در سنگر خلع سالح شد و طبق اعرتافات خود و 

ردستان به منطقه که ین منظور و به مثررساندن تجزیهم یردستان بوده است و براکه یرات و تجرکدم

ه کالزم را  یامرستان داده و دارو یده و دستور قتل پاسداران را در بیجنگاعزام شده بود و مسلحانه 

رات داده کها دمیخورده آنها را با خود به رسقت برده و به زخمیراتها مکدم یهایشناخته و به درد زخمیم

ن یهم یرد برایکم یمساع یکراتها ترشکپاوه است با دم یهایکه در نزدک« قلعه یقور »است و در 

ان ییداشته و با ارمان فدا یکنزد یار کو در همه مراحل هم یرمانشاهکر ینفر دب یکتهران با  منظور از
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رده و دستش به یکم یمعرف ییو قرون وسطا یرا ارتجاع میاسال  یبند بوده و جمهور  یخلق معتقد و پا

ردند، یکمار کوپرتها یکه هلک یین در بحبوبه جنگ در هامن جایکخون پاسداران انقالب آغشته بود، ل

ه دستش به خون پاسداران انقالب آغشته بوده، کبود  یشان از افرادیدند، ایربیپاسداران انقالب را رس م

ه خودش داشته و پاسداران آنها را ک یم، اعرتافات متناقض خود آنها و اعرتافاتیهمه همراهانش را گرفت

ردستان بوده که یبه آرمان تجز یکاز معتقدان درجه  یه و کن بود یل ایر منودند. دلیمسلحانه دستگ

نها در یدند و همه ایشکرفته بود  یه به رگ پاسدار ک یدند. رسم خونیاست، پاسداران ما را رس بر

ر یده و بعد دستگین داروها را برده و مسلحانه هم جنگید و بعد ایدهایون ضبط شده و آن روز دیزیتلو

م اعدام که حکم یهم نداشت یم و چارهایاست و لذا ما او را گرفت یر جنگیر شد اسیه دستگک یشده وقت

 .مییاو را صادر منا

ر شدند گفت: یو دستگ ییا عوامل ضدانقالب در منطقه شناسایه آک ین سئوالیدر جواب ا یخلخال یآقا

ه از آنها به عراق پناهند یدند و بعضیعملشان رس یها هم به جزایر شدند و بعضیاز آنها دستگ یلیخ

و پاسداران انقالب چون قسمت  میاسال  یم و ارتش جمهور یردک ییاز آنها را ما شناسا یو بعض اندشده

  .افتندینها هر چه زودتر به چنگ ما بیه اکم یدواریام اندبستهوان ین تا حدود مریریمرز را از قرص ش

ر یسه نفر در پاوه دستگن دو یم دو سه نفر، ایگویه مکن یگفت: ا گرانتوطئه یر یدر مورد دستگ یو 

 .ردکم یمه خواهکرا محاها نیو در ارسع وقت ا اندشدهوان و سنندج هم گرفتار یواال در مر اندشده

 رد. کردستان سفر خواهم کرمانشاه و کگر یمن به مناطق د رد:کاضافه  یخلخال اللهآیت

 (3/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 :حجت االسالم خلخالی گفت

 .ه باشند جان سامل بدر نخواهند بردکجا کدر هر  یضدانقالب یگروهها

 .وتاه شودک یلکسم و موساد بیالین امللل و امپریست بیونیو صه کد دست ساوایبا 

ون عازم یمه ضدانقالبکت در محاکش  یبرا ینیامام خم یه از سو ک یخ صادق خلخالیحجت االسالم ش

ردستان به عمل کمبارزه با ضدانقالب در  یه براک یدرباره اقدامات ییروز در گفتگویردستان شده بود. دک

  .ان داشتیب یاران مطالبکانتیمه خکآمده و محا

 

 میبسم الله الرحمن الرح

باً یم و تقریو رسدسته آنها را گرفت یاز افراد ضدانقالب ایعدهن منطقه وارد شدم و یمن به امر امام به ا

ه پاسداران انقالب با آن ک ایقمهه کم یردکمه کآنها را محا ییمه صحراکمحاه به عنوان کبود  ین جور یا

نها و یونها و ماشیامکبا  یو گفتند جالل طالبان یعراق یه گروههاک یده شد بود و افرادیقمه رسشان بر

در دانستند و یمن یردک یلکنها اصاًل به یاز ا یه بعضکن است یآوردند و تعجبآور ایبا اسلحه و مهامت م

ن جنگ آنها را یو در ح یر ین درگیه در حکنها جزء عوامل ضدانقالب بودند یتهران بزرگ شده بودند و ا

نند طرفدار یکه خودشان ادعا مکن ینها را با ایا یت ضدخلقیم و ماهیردکمه کنها را محایگرفتند و ما ا

خواستند ینها را میخواستند و ایمنها رشوه یردند و از ایکد مینها تهدیخلقاند مردم دهات و شهر پاوه را ا

ه به اصطالح کن افراد یبند به قرآن هستند. ایه آنها طرفداران اسالمند و پاکنیشانند. به جرم اکب یبه نابود

ن منطقه جا زدهاند یرات خودشان را در اکحزب دمو  یا اعضایرات کاز حزب دمو  یبه عنوان طرفدار 

رند و به یگیه از ماوراء مرز الهام مکسابق هستند  یهاساواکی نها هامنیه اکما ثابت شده  یباً برایتقر

  .شودیم کمکنها یا
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روز( آمده بودند یه امروز )دکن اطراف یه مثالً مردم پاوه و مردم اکامن معلوم شد یهایدگیما در رس یبرا

 یاز علام روز( آمده بودند مخصوصاً علام از اصناف محرتم،یروز )پریشب( آمده بودند و دیشب )پریو د

دستور قاطعانه صادر  ینیه امام خمکبود  یلطف اله یکن یدن من آمده بودند گفتند ایه به دکاطراف 

نها یم ایشان هستیر از مراحم اکاالبد ممنون و متش یوتاه منود و ما الکن اشار را از رس ما یرد و ش اک

ات ما در خطر ینند و متام موجودکبمیرح خواستندیچ منینه به مسجد ما نه به اسالم ما، نه به قرآن ما ه

ن بلوف یم و اید و ما هم قاطعانه وارد عمل شدینکه ینها را تصفیم ایخواهیبود و ما از شام قاطعانه م

قت یم و حقیگویقت را میستم. حقیه اهل بلوف نکدانند یشناسند میه بنده را مک یسانکست چون ین

دام از کچیو ه اندرفتهب قرار گیه بوده باشند تحت تعقکا جکدر هر  یضدانقالب ین گروهاین است. ایا

ن یردنشکه با خالصه در مناطق کن است یم امام هم همینها جان سامل به در نخواهند برد چون تصمیا

بند به منازجمعه و مناز جامعت ین و مسلامن، پایل و مردم شافتمند، مردم متدیه مردم اصک یمناطق

نها ید ش اشار را از رس ایآن جهت با یاست برا ینیفقط و فقط امام خمنند و پناهشان یکم یزندگ

رانشهر، یوان، در پین مناطق، در دهات، در پاوه، در نوسود، در مریآن جهت در متام ا یرد، براکوتاه ک

ن یاز دست ا یلکد به یبا ین مناطق به حول و قوه الهیدر بانه تا رسدشت تا خود سنندج و مهاباد در ا

د یسم و دست موساد بایالیو دست امپر یناملللیست بیونیو دست صه کدست ساوا یعنیار و اوباش اش 

ن یرده، مردم اکرا برقرار میت حقوق اسال کن مملیم، ایدانیند ما منیگومینها چه یوتاه شود. اک یلکبه 

شاه با همه  ست مفتضحانهکپس از شمیاسال  ین جمهور یا رده، وکرا برقرار میاسال  یت جمهور کممل

ردستان به انحطاط کور و قهرمان یران من جمله مردم غیه داشته با دست ملت قهرمان اک یمنیقدرت اهر

 اندرفتهخود  یه االن در سوراخهاک گرانیرخنهن ین اوباش و به این ما به ایده شد و بعد از ایشک

 م داد.ینخواه یچگونه مجالیه

 (4/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 از افراد ضدانقالب در مریوان تن 9اعدام 

ل دادگاه انقالب و کیپس از تش یرد توسط حجت االسالم خلخالکشب اعالم ید 24ران در ساعت یو ایراد

 وان اعدام شدند.یتن از افراد ضدانقالب در مر 9 یچند ساعت بررس

 (4/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .یک روحانی سقزی به کرمان تبعید شد

م شع کحا یخ صادق خلخالیت الله شیاست آیسقز به رمیدادگاه انقالب اسال  :هانکیسقز ـ خربنگار 

به اتهام  ین دادگاه،  مال جالل شافعیل شد در اکیتش« یمال جالل شافع» به اتهامات یدگیدادگاه رس

  .وم شدکرمان محکد به یت و دو سال تبعیرات به خلع سالح لباس روحانکبا حزب منحله دمو  یار کهم

رد و کار خود را آغاز ک« یر احمدیام» است رسگردیسقز به ر یشهربان ده،یگر برابر گزارش رسید یسو از 

  دند.یپاش ینیریآنها گل و ش یرفتند و مردم به رو  ەابانها رژ یدر خ یروز افراد شهربانید

 (5/6/1358هانکی)

 

 .یک روحانی سقز به کرمان تبعید شد

م شع کحا یخ صادق خلخالیش اللهآیتاست یسقز به رمیدادگاه انقالب اسال  خربنگار کیهان: –سقز 

 یار کبه اتهام هم ین دادگاه مال جالل شافعیل شد.در اکیتش یبه اتهامات مال جالل شافع یدگیرس یبرا

  .وم شدکرمان محکد به یت و دو سال تبعیرات به خلع لباس روحانکبا حزب دمو 

رد و کار خود را آغاز ک یر احمدیاست رسگرد امیسقز به ر یده شهربانیرسگر برابر گزارش ید یاز سو 

 (5/6/1358هانکیدند. )یپاش ینیرینها گل و شآ  یرفتند و مردم به رو  ەابانها رژ یدر خ یروز افراد شهربانید
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 خلخالی:در کردستان چه میگذرد؟ اللهآیتگفتگو با 

م شع ک، حایصادق خلخال اللهآیتاست یسنندج به رمیاسال  یار دادگاه انقالبکه ک، پس از آنیساعت

گر صادر ینفر د 12 یتن و آزاد 11ت یومکبر مح ی، رایان گرفت و خلخالینفر پا 23مه کمحا یانور، برا

ب ی، ترتیبا صادق خلخال یوتاهک یردستان،گفت و گو کاطالعات به  می، خرب نگار اعزایل بهرامیرد، خلک

رت رشوند، به کاران د کاز جمله هم یده بود، گروهیه پرسکن سئوال خربنگار ما یدر پاسخ ا یداد. خلخال

، شام او یلیت نداشته، به چه دالکات مسلحانه پاوه، ش یو معتقدند او در عمل اندکردهاعدام او اعرتاض 

و اسلحه به  یردکه در سنگر و با لباس کرت رشوند، پس از آنکد؟ پاسخ داد: د یرده اکوم به مرگ کرا مح

رد، آتش زد. یکت او میت از هویاکه حکموجود را  کمدار « توالت»دست، به دام افتاد به بهانه رفنت به 

ندگان یمنا ی، ماجرا را براکدانند و بدون شیات را مییرده بودند جزکر یه او را دستگک یپاسداران

د یه من باکهند گفت، اما آنچه قت ماجرا را بداند، خوایخواهد حقیه مکس کا هر ی یگروه هایرسانه

ا، یدر دن کیه هر پزشک کیامل تاسف، به اعتقادات و سوگند پزشکرشوند، با  یه آقاکن است یم، ایبگو

 یاو را درباره پاسداران ب یه دستورهاکن یرده بود و من شم دارم از اکگذارد، پشت یبدانها احرتام م

چگونه بخود  کپزش یکنم. کباشد، بازگو  کحفاظت پزشد معموالً تحت مراقبت و یه باکگناه و مجروح 

  !نند؟ک« مثله»شور را کن یدهد دستور دهد جوانان مجروح ایجرأت م

ردن ک: دستور مثله ایدگفتهن را یا فقط همید؟ آیه شام از گفتنش شم دارکرده بود کخربنگار: او چه 

ه او دستور داده بود، کم یم دارم بگو: ش ین است؟ خلخالیهم در ب یگر یا مساله دیداده است بوده، 

ع پاوه و سقز یح وقای، در ترشینند! خلخالکاز پاسداران را بربند در دهان آنان فرو  یبعض یآلت تناسل

د همه یه بدانکد جالب باشد ین درآورند و شایردستان را به صورت فلسطکخواستند ینها میگفت: ا

ومبارزه  اندآمدهردستان کفتادهاند به یهنوز بدام ن ب بودند ویه در تهران تحت تعقک ییهاساواکی

 .وان، گرفتار و اعدام شدیاز آنها در مر یکینند. یکمسلحانه م
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 شکت افراد طالبانی

با  کد منافع مشرت توانیه او منکن ی، با توجه به ایت افراد جالل طالبانیعه فعالید، شایخربنگار ما پرس

، یپاسخ داد: افراد جالل طالبان یدرست است؟ خلخال یباشد تا چه حدردستان داشته کافراد مسلح در 

ن یبوسها بینیوان است و شبها میمر یکن نزدیدادند، چون پنجویاز خود نشان م ایفوقالعادهت یفعال

و افراد  یت جالل طالبانیاز مناطق فعال یکی« نیپنجو»ه منطقه کران و عراق، رفت و آمد داشتند یا

دشمن  یانقالب ین اعدامهایه قابل توجه است و از لطف خداست با اکدامه داد: آنچه ا یاوست. خلخال

شود و دشمن، به یم یردستان، به ما اعالم همبستگک ینون از همه نواحکه خود را باخته است. ایروح

 .ه خود را باخته استیروح یلک

 

 پاسداران و ارتش

ه ک یروز( وارد سنندج شدم، افردایروز )پریگفت: من دروز در سنندج ید یدر رابطه با اعدامها یخلخال

فرودگاه، بدست پاسداران  یکیندازند، خوشبختانه در نزدیار بکخواستند فرودگاه سنندج را با خمپاره از یم

، رد متام یم اعدام آنها، صادر شد. پاسداران انقالب اسالمک، حیدادگاه انقالب یکانقالب افتادند و در 

ت کامن، منشاء حر یا یستند، ولیامل نک، یکتکه از نظر تاکنند. آنها با آنیکم یباز می، رل مههاجبهه

شوم و خائنانه دشمنان را  هاینقشهجنگد و متام یخوب م یلیافزود: ارتش خ یآنهاست. خلخال یانقالب

ت یعدرصد جم 95ه ک یاد بود و مردم عادیدشمن ز هایکشتەگر بر باد داد. تعداد ید یدر سقز و جاها

ردستان، خواهان قلع قمع اشار و کاعالم  یدهند و در رأس آنها، علامیل مکیردستان را تشک

از  یکچ یوابسته، به ه یراتهاکدم ینان، اهل جمعه و جامعتند، ولیخودفروختگان هستند، چون ا

 .باشندیمنافق م، مرتد و یومت اسالمکه حین، اعتقاد ندارند و در واقع، آنها با خروجشان، علیمقدسات د
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 دان تاریخزباله

رات و قاسملو کان مهاباد حل بشود و مساله دمیدوارم هر چه زودتر، جری، آنگاه گفت: امیصادق خلخال

ر چهره، خود ییدانم چگونه چند نفر، با تغیفتد. من منیخ بیاالبد، به زبالهدان تاری، الینین حسیو عزالد

ن، تا قبل از انقالب، از شاه، پول یعزالد ین آقای. ااندکردهل یو خود فروخته، تحم کیعده ساوا یکرا بر 

غمرب را یه پک« عمروعاص»ن یرد است. عکگرفت و ثناخوان او بود و حاال طرفدار به اصطالح خلق یم

 !، طرفدار قرآن بودیدر جنگ با عل یرد، ولیکمذمت م

 

 بلوف و شانتاژ

پاسدار را  یکراتها، کنفر از دم یکرده در مقابل اعدام هر که اعالم کرات کدر پاسخ حزب دم یخلخال

پناه و پاسداران انقالب را به  یم، مردم بیایردستان بکه من به کنها قبل از آنیگفت: ا رد،کاعدام خواهد 

ل ین قبیم ایران، تسلیست و ملت قهرمان ایمسموع ن ین بلوفیده، بودند، پس چنیشکو خون  کخا

افزود: من به  ینند. خلخالکد گور خود را با دست خودشان بیآنها با نخواهد بود و یتو خال یشانتاژها

داشته باشم. خربنگار  طلبانتجزیه، در مورد ین رحمیرتکوچکم توانیفرد مسوول و مسلامن، من یکعنوان 

ران آزاد و یا یکردستان در ک یم. ما خواهان خودمختار یستین طلبتجزیهند ما یگوینها میما گفت: ا

انقالب، و هم دولت  یه هم رهرب کاست  ی، مسالهایپاسخ داد: خودمختار  یم. خلخالیمستقل هست

تاب، کن جزوه و یه )قاسملو( چندک یسکو بدان عمل خواهد شد، اما  اندرفتهی، آن را پذیاسالم یجمهور 

ران بزند قاسملو، طرفدار ید دم از حقوق ملت اتوانیردستان نوشته است، منکه یتجز یدرباره چگونگ

  .سم استیونیردستان و صهکه یتجز

 

 



 
31 

 سفر به مهاباد

ردستان، از کجا خواهد رفت، گفت: من به متام مناطق که از سنندج به کن سئوال یدر پاسخ ا یخلخال

، هاساواکیخون در بدن دارم، با ضدانقالب، با  یجمله به مهاباد ـ  انشاءالله ـ رس خواهم زد و تا قطرها

ران، مبارزه رو در رو یا کپا کا هر منطقه از خایردستان، که یان و طرفداران تجزید شاه گویبا جاو

ان اسالم گفت: راه ییو فعال فدا یمی، عضو قدیعراق یبا تاسف از ترور حاج مهد یرد. خلخالکخواهم 

 (6/6/1358دهم. )اطالعاتیان اسالم را ادامه مییشهدا و فدا

 

 .ان به مشهد تبعید شدشیخ االسالم مریو 

ن منطقه یبه پرونده متهامن  حوادث غرب، در ا یدگیرس یه براک یحجت االسالم صادق خلخال –سنندج 

 :ردکاعالم  ایمصاحبهروز در یربد دیبرس م

ز سفر خواهم یمنطقه ن یگر شهرهایت خود پس از سنندج به سقز، بانه  مهاباد و دیمامور یدر اجرا

 هایرسانهار یامت در اختکان محایردستان را در پاک یگر شهرهایامت سنندج و دکج محایرد و نتاک

 .قرار خواهم داد یگروه

ه انقالب متهم یه به توطئه علکوان ینفر در مر 9مه و اعدام کمحا یافزود: در پ یحجت االسالم خلخال

 (6/6/1358هان کی) درآمد.ز به اجرا ید نیم تبعکد شد و حیز به مشهد تبعیوان نیخ االسالم مریبودند ش

 

 پیام خلخالی

ن ی)برادر عزالد ینیجالل حس یبرامیایاهل تسنن سقز، پ یله علامی، بوسیصادق خلخال اللهآیت

ل یخواست به دل ینیام، از جالل حسین پیدر ا یربد فرستاد. خلخالینون در بانه برس مکه هم اک( ینیحس
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ت آنان دست بردارد. یراتها، موافق باشد، از حامکدم یاسیس ید با مشتوانیاست و من یه مذهبکنیا

ن یبه سقز، تضم ینیارسال شده، ضمن دعوت جالل حس ینیجالل حس یتباً براکه کام خود یدر پ یخلخال

 (6/6/1358)اطالعات ل نزد امام حل و فصل شود.یه او را نزد امام بربد تا مساکرده است ک

 

  :استاندار آذربایجان غربی

  .آذربایجان غربی  در خطر قحطی استشهر  4

رمانشاه و  پاوه که در ک یدر مقابل هر نفر »ه : کرده است کردستان اعالم کرات که حزب دمو ک یدر حال

است یه به رکسنندج میروز دادگاه انقالب اسال ید« ردکم یز دو نفر را اعدام خواهیاعدام بشود ما ن

م سابق را یزده تن از عوامل ضد انقالب و وابسته به رژایل شد کینش یخ صادق خلخالیحجت االسالم ش

 .ردکوم به اعدام کشناخت و مح« االرض یمحارب با خدا و رسول خدا و مفسد ف»

ن برابر یومکروز به مرحله اجرا درامد و محیبعدازظهر د 5ازده تن در ساعت ین یم اعدام درباره اکح

  ستادندیجوخه آتش ا

 :بودند ازرباران شدگان عبارت یت

  م سابقیردستان در رژک یه ژاندارمر یازمند فرمانده سابق ناحیمسار بازنشسته مظفر نیـ ت1

  ردستانکمنحله  کمعاون ساوا یروس منوچهر یـ س2

  یرولیپ یسیـ ع3

 یمینارصسل -4

  یعبدالله فوالد -5

  یاصغر مبرص  یعل -6



 
33 

  دیوحسن ناه یعل -7

 یمیمطفر رح -8

  دیار ناهیشه -9

  یخچالیل یجم – 10

 .یعطاء الله زند -11

امت کازده تن به منظور ادامه محاین یرباران ایروز پس از صدور دستور تید« یحجت االسالم خلخال»

 رد. کمت یشب از سنندج به مقصد شهرستان سقز عزیاشار و عوامل ضد انقالب د

 (6/6/1358هان کی)

 

 .نفر در سنندج،مریوان وسقز تیرباران شدند40

م کوم شدند و حکبه مرگ مح یدادگاه انقالب یوان، با رأ ینفر در مر 9روز ینفر درسنندج و پر 11روز ید

شور، از سنندج کژه روزنامه اطالعات به غرب ی، فرستاده ویل بهرامیدرباره آنان اجرا شد. گزارش خل

صادق  اللهآیتاست یسنندج، در آن شهرستان به رمیاسال  یروز، دادگاه انقالبیاست: صبح د کیحا

مختلف، مستحق مرگ  یازده نفر را به جرمهایو شور،  یل شد و پس از چندساعت بررسکیتش یخلخال

 یسی، عی، هوشنگ خالدیضاله صالحیرد. آزادشدگان عبارتند از: فکنفر را صادر  12م تربئه کدانست و ح

خود را  یدادگاه آزاد یر رأ ه با صدو کدخرت  6ن گلبو و ی، نجاملدی، نارص بندگینیحس ی، علیساع

روز در یقه دیدق 30و16م اعدام آنان، ساعت کوم شدند و حکه به مرگ محک یازده نفر یافتند. یباز

 :اندبودهر ی، به شح زیکر موارد جرم هر کسنندج اجرا شد با ذ 
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خواه سنندج یمردم آزاد یوبکردستان به جرم رس ک یه ژاندارمر یازمند، فرمانده سابق ناحیپ مظفرنیـ رست1

ف اموال یبرتوق ین، رأ یانقالب( دادگاه همچن یروز یش از پیران )پیبخش ملت ا ییدر طول مبارزات رها

 رد.ک صادر ازمند رایپ نیرست

اطراف شهر  یشکت در چامقکسنندج، به جرم ش  کساوا یت داخلیس امنیی، ریروس منوچهر یـ س2

 گناه و آزاده سنندج. یشتار مردم بکمردم و صدور دستور قتل و  یوبکم در رس یسنندج و دخالت مستق

، اندبوده ینون در سنندج، زندانکر و تایانقالب دستگ یروز یه پس از پکاد شده باال ین دوتن یر از ایبه غ

 تن عبارت بودند از: 9ن یرباران شدند. ایانقالب، ت یروز یردستان، پس ازپکع یگر در رابطه با وقاینفر د 9

ه قصد داشت کمی، او هنگا58مرداد  28، به جرم حمل مواد منفجره و خمپاره در شب یـ عطاءالله زند1

 ر شده بود. یند، دستگکفرودگاه سنندج را منفجر 

ومت که حیجاد شورش و بلوا علیت مسلحانه و دعوت مردم به ای، به جرم فعالیاصغر مبرص  یـ عل2

 ر شده بود(یف فرودگاه سنندج دستگ)او هنگام حمل خمپاره در اطرامیاسال 

ردستان که یامن و از طرفداران تجزیارتش در مسجد سل یرستان صنعتیآموز دب، دانشیخچالیل یـ جم3

ه یام علیت داشت، به جرم قکمسلحانه ش  یتهایامن به سنندج آمده بود و در فعالیه از مسجد سلک

 .یومت اسالمکح

وان و سقز یمسلحانه به بانه، مر یهایریدرگ یه براکه تهران یدین مجکد، فرزند محسن، سایارناهیـ هر4

ت داشته )او هنگام مبارزه مسلحانه کن شهرها ش یمسلحانه ا یرده و در برخوردهاکت کو سنندج حر 

 خلق تهران بود(. ییفدا یهایکرشده بود و عضو سازمان چریدر سنندج، خلع سالح و دستگ

ه در سنگر مسلحانه ک میل اسلحه و مواد منفجره )او هنگان به جرم حمیالدیمحیمیـ مظفر رح5

 لع سالح شده بود(.ر و خیده، توسط پاسداران در سنگر دستگیجنگیم
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ه ک مین پاوه )او هنگایخون یهایریت در درگکردستان و ش که یتجز ی، به جرم اقدام برایمیـ نارص سل6

 گرفته بود(.دست، هدف گلوله قرار ه ید، از ناحیجنگیدر پاوه م

قطور، نقده،  یردستان )او در ماجراهاکن یانات خونیه جریلکت در کد، به جرم ش یاحسن ناه یـ عل7

 مهاجم بود(. یم داشت و از فرماندهان گروههایت مستقکوان ش یمهاباد، سقز و مر

 سنندج.ن ماه یفرورد ی، به جرم قتل شاطر محمد و پرسش حشمتالله در ماجراهایرولیپ یسیـ ع8

ت در خلع سالح پادگان، کل پاسداران و ش ی، فرزند محمد به جرم به رگبار بسنت اتومبیـ عبدالله فوالد9

 .(بود یستیمونکومت کبان حیسوابق و پشت یردستان )او داراکر یدر حوادث اخ

 

 

 در مریوان

وان، یرماه گذشته مریت 23 نیع خونیماه ـ در ارتباط با وقا وریـ چهارم شهر روزیه غروب پرک نفر 9 میاسا

در « اطالعات»وان اعدام شدند، به گزارش خربنگار یمه و در مرکم شع، محاکحا یخلخال اللهآیت یبا رأ 

، یسلطان ین مصطفین و امیان، حسییرخرضایپ د احمدین و سیدحسیر اعالم شد: سیسنندج به شح ز

م کحا یقادرزاده. به گفته خلخال احمدو  یمی، جالل نسی، بهمن احرض یدادستان ی، علیمیق عظیفا

م کبود. به گفته حا یو افراد جالل طالبان« ارانیجوت»ن اتحاد یرابط ب 6ف یمتهم رد یدادستان یشع، عل

مه و کافراد مسلح محا یآور وان و جمعیع مریم در وقایت مستقکن عده به علت ش ین ایشع همچن

 .اعدام شدند
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 خلخالی اللهآیتپیام 

ل ید در ارسع وقت به پادگان سنندج آورده تحویو ضدانقالب اسلحه و مهامت دردست دارد با راتکدم

ن صورت طبق مقررات یر ایقرار خواهد گرفت، در غ ینین صورت مورد لطف و عفو امام خمیدهد و در ا

                         ق با آنها معامله خواهد شد.                           یشع مقدس اسالم به عنوان قطاعالطر

 یم شع ـ صادق خلخالکحا

 (6/6/1358)اطالعات

 

 دیگراعدامی 20

روز وارد سقز شد و در ی، دیخلخال اللهآیتردستان: کاطالعات به میـ خربنگار اعزامیل بهرایسقز ـ خل

حوادث سقز ه در ک یرشدگانیدستگ یهاپروندهبه  یدگیرس یخود را برا ییپ سقز دادگاه صحرایمحل ت

رمانشاه اعزام شده بودند حمله که از سنندج و ک ییپ سقز و به گردانهایدست داشتند و حمله به ت

ان یرنظامیو ارتش و غ یژاندارمر  داردرجهنفر افرس و  20ل جلسه داد و به اتهاماتکیرده بودند، تشک

دگان حمله شده بود، رسخدمت ه به پاک یان موقعدار درجهاز افرسان و  ایعدهرد. ک یدگین حوادث رسیا

رباران شدگان عبارتند از: ستوان یبا مهاجامن شدند. ت یار کجه متهم به همیه در نتکحارض نشده بودند 

، گروهبان یر یم محمدپامیک، گروهبان یبی، ستوان دوم قادربهادر، ستوان دوم قادرخطیدیدوم احمدسع

، گروهبان سوم ی، گروهبان سوم محمد غفار ینیادر رسول امکم یک، گروهبان یفه نارص حدادیسوم وظ

ف الله یان انور اردالن، سیرنظامیو غ ییم رضایرک ی، استواردوم ژاندارمر یدیخورش یناج یژاندارمر 

، یانیریم شیرک، اینقرهش ی، محمد دروید حسن احدی، سی، عبدالله بهرامییفخرا ی، علیضیف

ام صبح امروز، در سقز به مرحله اجرا درآمد. م اعدکل جاملزاده. حی، احمد مقدم وجلیرصمدکابوب
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آزاد  یگر از متهامن در سقز، آنان را با قرار قانونیتن د 25به پرونده  یدگی، پس از رسیصادق خلخال

 (7/6/1358است. )اطالعات یدگین در دست رسیمتهم از یگر یرد. ضمناً پرونده گروه دک

 

 .تیرباران شدندنفر در سقز  20 به حکم دادگاه انقالب اسالمی:

 .تن از اعدام شدگان، افرس و درجه دار بودند9 

ل دادگاه انقالب کیشب وارد سقز شد و پس از تشیم شع،  پرکحا یسقز ـ حجت االسالم صادق خلخال

و پاسداران انقالب مینظا یروهایر شدگان در برخورد با نیدستگ یهاپروندهبه  یدگیار رسکبه میاسال 

رده بودند پرداخت ک که خدمت خود را تر کمیاز پرسنل نظا ایعده یهاپروندهز ینن شهرستان و یدر ا

روز به مورد اجرا یم اعدام ساعت هفت بامداد دکه و حکرد کوم به اعدام کست نفر از آنان را محیو ب

  :ن شح استیاعدام شدگان به امیدر آمد.  اسا

م محمد یکـ گروهبان 4 یبیـ ستواندوم خاطر خط3ـ ستواندوم قادر بهار 2  یدیـ ستوان دوم احمد سع1

فه نارص یـ گروهبان سوم وظ7 یـ گروهبان سوم محمد غفار 6 ینیم رسول امیکـ گروهبان 5  یر یبابا م

انور میر نظایـ غ10 یم رضائیرکـ استوار دوم ژاندارم 9 یدیخورش یـ گروهبان سوم ژاندارم ناج8 یحداد

ـ 15 ید حسن احدیـ س14میـ عبدالله بهرا13 یفخرائ یـ عل12 یضیف الله فیسمیر نظایـ غ11 اردالن

ـ 20ل جاملزاده یـ جل19ـ احمد مقدم 18 یدیرحمکـ ابوب17 ینیریم شیرکـ 16 اینقرهش یمحمد درو

 زاده.  یشکوسف ی

 (7/6/1358هانکی)
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 .اندکردهخلخالی:اشار کردستان به پشت مرز فرار  اللهآیت

با خربنگاران اوضاع  یشب در گفتگو یردستان دکبه میم شع اعزاکحا یخ صادق خلخالیش اللهآیت

ن منطقه انجام شده است یه در اک یر یاخ ین درباره اعدامهایرد و همچنکح یردستان را ترشک ینونک

 :داد یحاتیتوض

آراماست و در  یلیوان سقز و سنندج خیپاوه، مر یردستان در نوار مرز کگفت: اوضاع  یخلخال اللهآیت

وابسته به  یراتهاکهمه اشار منطقه و دمو  یانقالب ین اعدامهایشهرها آرامش برقرارشده و مخصوصا با ا

ه از طرف دولت عراق برقرار شده کها را به اردوگاه حلبچه یاز زخم یادیردند و تعدادزکپشت مرز فرار 

ه بدست دادگاه کن ین وحشت دارند از ایاندازه به وحشت افتادند و همه متجارس یمنتقل منودند و ب

ل دهند مسلام یم اگر برگدند و اسلحه را تحویگویمن به نوبه خود به همه آنها م یفتند ولیانقالب ب

ه هر چه زودتر حل که مهاباد است یهست قض یه در وضع فعلک یلکمورد بخشش خواهند بود مش

هشتاد وپنج مردم  یخ خواهند رفت صدیراتها و دار و دسته قاسملو به زبالهدان تارکخواهد شد و دم

ن یروز( جالل الدیدهام امروز )دیو من شن اندمنوده یردستان اعالم وفادار کل یشافتمندو قهرمان و اص

داد تع یرده ولکدعوت به شورش  یز که دولت مر یدر بانه مردم را عل ینین حسیخ عزالدیبرادر ش ینیحس

ه شام ک اندکردهر اصناف به او پرخاش یان و سایران و بازارکت و مخصوصا روشن فیاز جمع یادیز

 ین اصل آنها منتظرند قوایا ید رو ید و حق صحبت نداریستینده مردم بانه و مهاباد و رسدشت نیمنا

 .نندکن گور خود را گم یه متجاوزکنیارتش هر چه زودتر به مهاباد و بانه و رسدشت وارد بشود تا ا

 یند، وبیکخود را عوض م یوه هر ساعت جاکوه به آن کن یدهام قاسملو در اطراف مهاباد از ایمن شن

ه ک یوششکز خاموش است و آنها با یون مهاباد نیزیوو تلویاندازه در وحشت و اضطراب است و راد

ن مخالفت یران و تجار با عزالدکاصناف، روشنفنند در مهاباد ک برداریبهرهاز آن  اندنتوانسته اندداشته

 .ربدیجا برس مکست در یمنوده است و معلوم ن کرا تر  ن مهابادین اصل عزالدیا یرده و رو ک
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از آنها قصد داشتند با  یرباران شدند تعدادیه در سنندج تک یازده نفر یگفت:  یصادق خلخال اللهآیت

ز امروز یگر نیست و دو نفر دینند و بکفرودگاه سنندج را منفجر  ایمگرفتهه ما از آنها ک یقو  هایخمپاره

ه به دسته کبودند ها یه هفت نفر آنها از ارتشکم در سقز اعدام شدند یروز( ساعت هفت و نی)د

 یخلخال اللهآیترات سقز بودند. که در سنگر گرفته شدند و از رهربان دمو یوسته بودند و بقیرات پکدمو 

ه رهرب انقالب کگفته شده بود  یآن از قول و  یه طکعرص  هایروزنامهاز  یکیشده در ضمناً خرب منترش 

ن مطلب یم روحم از اکرد و گفت کذب محض اعالم کرفته یردستان را پذک یودولت مساله خودمختار 

 ندارد. یاطالع

 (7/6/1358هانکی)

 

 .خلخالی دکرت نیلوفری را آزاد کرد

ان و یل دادن نظامیه متهم به تحوکد رسخ سقز یروخورشیامرستان شیس بیی، ریلوفر یرت احمد نکد 

د ضامن معترب، آزاد شده تا یردستان است، با قکرات کپاسداران مجروح حوادث سقز به افراد حزب دم

، صبح یخلخال اللهآیتن مطلب را روزنامه بامداد از قول یمصدوم را به سقز بازگرداند. ا یگروگانها

از  یه با گروهک ی، در مالقاتیخلخال اللهآیتاست:  کین گزارش حایداده است. همامروز، گزارش 

 یراتها، اگر اسلحهکدم یحت یرده است: افراد معمولکندگان اقشار مختلف داشته، اعالم یون و منایروحان

  ل پادگان دهند مورد عفو امام خواهند بود.ین بگذارند و تحویخود را زم

 (8/6/1358هانکی)
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 .اندشدهگروهی از مجروحان بسرتی در بیامرستان سقز گم 

رامون یپارس پ یبا خربنگاران خربگزار  ایمصاحبهدر  یخ محمد صادق خلخالیحجت االسالم ش –سقز 

ن شهر و بخشها و روستاها از یا یه من رفتم و بودم اهالکردستان گفت: هر جا ک یساز کات پایعمل

 یوبکچون عمل  قاطع ما و در رس  م شدند؛یبا متام ضد انقالب تسلیتقر وان، سنندج و سقزیجمله پاوه، مر

 .ه به رسدمداران داده شدکبود  یاشار درس عربت

رشفت داشته باشد تنا بلواگران و ید پیر نقاط باین در مهاباد و سایافزود: ا یحجت االسالم خلخال

االبد در منطقه  یسم و موساد الیالیسم و امپریونیصه یادیوابسته و خود فروخته و ا یراتهاکدمو 

 .نندکران گور خودشان را گم یر مناطق ایا سایردستان و ک

ران دست یخائن آن در تاراج ملت ا یادیوتاه شدن دست اکه با کسم است یالین تالش مذبوحانه امپریا

 .فرو بربدمیران را در ناآرایزده است تا ا یگر یبه تالش مذبوحانه د

 یقرار دارند و تا پا ینیه باشند در پشت رس امام خمک یران از هر نژادیون ملت ایلیم 36ه کغافل از آن

ف خود یثکن عنوان قصد یر استنتار اینند در زیکرا عنوان م یه امروز خودمختار یکسانک. اندایستادهجان 

ه یتجزن یچگاه حارض به ایرد هکنند ملت مسلامن و شافتمند یکاست پنهان م یه هامن تجزبه طلبکرا 

وان، سنندج و سقز یه در پاوه، مرکراتها هستند کن دمو ین ننگ برود ایر بار ایخواهد زیست و منین یطلب

رد و گفت: آنچه در کامرستان سقز اشاره یبه وضع ب ی. حجت االسالم خلخالاندانداختهحامم خون راه 

نشده. من به شام خربنگاران  سکد منعیدر جرا یان پاوه است ولیامرستان گذشته است بدتر از جرین بیا

س از پاسداران وافرسان کراتها بوده و هر کار دمو یامرستان سقز در اختیه بکم یگویپارس م یخربگزار 

له یامرستان بوسین بیامرستان سقز برده شده در ایمه جان بوده و به بیو نمیه زخکان ید و نظامدار درجه

 .است د گشتهیا ناپدیشده و  کشتەا یرات کدمو  یادیا

 ایصمیآمنه یار کهم یتلر یار هکن یار به هم در ایرت گرفته تا پرستار و بهکامرستان از د یمتام پرسنل ب

 .اندکردهن یفروگذار  یتیچ جنایاز ه  اندداشته
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و بدن آنها  اندشدهنجه کش یعیان ارتش و افرسان و پاسداران انقالب به طرز فجدار درجههفت نفر از 

شان را در یرده و دندانهاکسته و دهان آنها را خرد کآنها را ش یهاکآتش  سوزاندهاند. فرده و به کرا داغ 

 .داخل دهانشان فرو بردهاند

ها ن چالهیمتعفن آنها را در ا یو ما جسدها اندریختهآنگاه آنها را به قربستان سقز برده و داخل چاله 

 .میردهاکدا یپ

 

 :شیخ صادق خلخالی اضافه کرد

ولرها کامرستان از وجود یدر پشت بام ب یر حتیاخ یر یه در درگکامرستان سقز بود یع بیاز فجا یکین یا

 .روها به رگبار مسلسل بسته بودندیو از آنجا ن ده بودندیشک یآنها را گون یرده  ورو کاستفاده 

مهاباد بانه و امرستان سقز، یدر ب موجود یهاآمبوالنس یه قابل توجه است استفاده از برخک یامساله

رات کحزب دمو  یردن قواکاده یدر پها ن آمبوالنسیه اک یبوده است تا حد یجنگ یتهایفعال یان براکبو 

 یهایکسقز در خدمت چر یآمبوالنس شهردار  یو حت اندداشته یخلق سهم موثر  ییفدا یهایکا چریو 

و  اندداشتهت کوان ش یمر –سقز  ییامیدر راهپ یامرستان سقز دسته جمعیرات بوده است گروه بکدمو 

از  ایعدهه کاده موقت بوده یته قیمکاران به مقر یار آنها منجر به حمله گروه مسلح جوتکعاقبت 

و  ها با هم متحد بودندنهینها در متام زمیده شد. ایآنها بر یشدندو رسها کشتەمادر انجا  یبرادران سن

 .شودیه میردستان تجزکه کرده بودند کتصور 

رخورده یاز مجروحان ت یه بعضکد همه بدانند آن است یه باک یگر یمساله د حجت االسالم خلخالی گفت:

 .ستین یا زنده آنها خرب یو از مرده  اندشدهد یامرستان ثبت است ناپدیه نامشان در دفرت بک

است و گفت: رده کنفر اعالم  100را  یو ژاندارمر  یتعداد مجروحان پاسدار، ارتش یحجت االسالم خلخال

رت کار د کاز  یات نشانهاین عملیودر متام ا اندشدهبه گروگان گرفته  ییرزایم میکاز جمله ستوان  یتعداد
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ه رسدسته اشار است به مهاباد منتقل کرا  یخرسو کی، فاروق یلوفر یرت نکخورد. د یبه چشم م یلوفر ین

 .رده استک

ست شاهد یدر دست ن یه از او خرب کروستا است  یم بهروز علیکگر از مفقود شدگان  استوار ید یکی»

ه اظهار کبوده  یاز متهامن است و راننده آمبوالنس شهردار  یکیه خود ک ین رمضانیه حسین قضیا ینیع

ه کده است یمر داشته دکه قطار فشنگ به یکف بدست در حالکنیالشکرا با  یلوفر یرت نکداشته است د 

در مورد اظهار عدم  یگر از خربنگاران از حجت االسالم خلخالید یکی«. رده استیکبه پاسداران حمله م

ن رسوصداها از یگفت: ا ید و حجت االسالم خلخالیر پرسیاخ یمردم سنندج از اعدامها یت بعضیرضآ

شب حادثه با  اندداشتهقصد  ینها حتید اینکب یدگیرا رس هاپروندهد یهشت ماه قبل بوده شام برو

خود  یحت اندشدهر یرث آنها در بحبوحه جنگ دستگکخمپاره فرودگاه سنندج را مورد حمله قرار دهند و ا

پارس  یبا خربنگاران خربگزار  یه حجت االسالم خلخالکن موقع یرده است در اکبه من اعرتاف  یلوفر ین

وچ کرد مردم درصدد کد شد و عنوان ن شهر وار یبانه از طرف امام جمعه ا ینده اهالیرد منایکگفتگو م

 .اندآمدهردن بر ک

 (8/6/1358هانکی)

 

 .اندکردهاشار کردستان به پشت مرز فرار  آیت الله خلخالی:

با خربنگاران اوضاع  ییشب در گفت گویردستان دکبه میم شع اعزاکحا یخ صادق خلخالیت الله شیآ

ن منطقه یه در اک یر یاخ ین در باره اعدامهایهمچنرد و کح یردستان را در مناطق مختلف ترشک ینونک

  :داد یحاتیانجام شده است توض

آرام است و  یلیوان،  سقز و سنندج خیپاوه،  مر یردستان در نوار مرز کگفت: اوضاع  یت الله خلخالیآ

ها یاز زخم یادیردند و تعداد زکوابسته به پشت مرز فرار  یراتهاکها آرامش برقرار شده و دمو در شهر
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اندازه به وحشت افتاده  یه از طرف دولت عراق برقرار شده منتقل منوده اند و بکرا به اردوگاه )حلبچه( 

من به نوبه خود به همه  یفتند ولیه بدست دادگاه انقالب بکنین وحشت دارند از ایاند و همه متجارس

ه در وضع ک یلکخواهند بود. مشل دهند مسلام مورد بخشش یم اگر برگردند و اسلحه را تحویگویآنها م

راتها و دارو دسته قاسملو به که هر چه زود تر حل خواهد شد و دمو که مهاباد است یهست قض یفعل

ردستان اعالم کل یهشتادو پنج مردم شافتمند و قهرمان و اص یخ خواهند افتاد. صدیزباله دان تار

در  ینین حسیخ عزالدیبرادر ش ینین حسیلدروز( جالل ایامروز )دام دهیمنوده اند و من شن یوفادار 

ت مخصوصا یاز جمع یادیتعداد ز یرده ولکدعوت به شورش  یز که دولت مر یبانه،  مردم را عل

نده مردم بانه و مهاباد و رسدشت یه شام مناک اندکردهر اصناف به او پرخاش یان و سایران و بازارکروشنف

هر چه زودتر به مهاباد و بانه  یه قوار ارتشکن اصل آنها منتظرند یا یرو  د.ید و حق صحبت نداریستین

  .نندکن گور خود را گم یه متجاوزکنیو رسدشت وارد شود تا ا

ند، و یکخود را عوض م یوه هر ساعت جاکوه به آن کن یدهام قاسملو در اطراف مهاباد از ایمن شن

ه ک یوششکز خاموش است و آنها با یباد نون مهایزیو وتلویاندازه در وحشت و اضطراب است و رادیب

ن یران و تجار با عزالدکنند.  در مهاباد اصناف،  روشنفک یداشته اند نتوانسته اند از آن بهره بردار 

   .ربدیجا برس مکست در یمنوده است و معلوم ن کن مهاباد را تر ین اصل عزالدیا یرده و رو کمخالفت 

از آنها قصد داشتند با  یرباران شدند. تعدادیدر سنندج ت هک یازده نفر ی آیت الله خلخالی گفت:

گر امروز یست و دو نفر دینند و بکم فرودگاه سنندج را منفجر  یه ما از آنها گرفته اک یقو  هایخمپاره

راتها که به دمو کها بودند یه هفت نفر آنها از ارتشکم در سقز اعدام شدند یروز( ساعت هفت ونی)د

ضمنا  یت الله خلخالیرات سقز بودند.  آکه در سنگر گرفته شدند و از رهربان دمو یوسته بودند و بقیپ

ه رهرب انقالب و کگفته شده بود  یآن از قول و  یه طکعرص  هایروزنامهاز  یکیخرب منترش شده در 

ن مطلب یرد و گفت من روحم از اکذب محض اعالم کرفته یردستان را پذک یدولت مسئله خود مختار 

 (10/6/1358هانکیندارد.) یاطالع
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  .امان نامه خلخالی برای برنامه مردم فرستاده شد

 .به دادگاه انقالب سقز حمله شد 106با توپ 

و خمپارهانداز به گلوله بسته شد.  106در سقز با توپ میاسال  یشب مقر دادگاه انقالبید 23ساعت 

گلوله توپ به  20ب یبا روزنامه اطالعات گفت: قر یتلفن یسحرگاه امروز در متاس یخلخال اللهآیت

رده است. حمله مهاجامن کدر آن قرار دارد اصابت میمختلف پادگان به مقر دادگاه انقالب اسال  یقسمتها

ان یقه به حمال خود پایدق 15و پاسداران پاسخ داده شد و مهاجامن پس از  یارتش یبا حمله متقابل قوا

پس از حمله مهاجامن به  یروز لحظاتیگفت: رزمندگان هوان یخلخال اللهتآیشدند.  یدادند و متوار 

 یبه جا میزخ 5 یخلخال اللهآیتن حادثه به گفته یپادگان آمدند ا کمکمقابله با آنان پرداختند و به 

ردستان راه خود را کگفت: ارتش در  یخلخال اللهآیتست. یم نیدام از آنان وخکچیه حال هکگذاشت 

ه سقز فعالً چگونه است؟ گفت: پاسداران و کن سئوال یدر پاسخ ا یخلخال اللهآیتادامه خواهد داد 

ن یراتها در مقر دادگاه سقز آخرکدر متام شهر و حومه سقز مستقر هستند و حمله دممیانتظا یقوا

اعالم  یتن بودند برا 300ه حدود کهر آن ش یسقز و علام یروز اهالیافزود: د یتالش آنان در سقز بود. و 

ار کها امروز یز منترش شد. سقزین یهایانیردم و بک یآنان سخرنان یبه پادگان آمدند. من برا یهمبستگ

  .اندکردهآغاز  یعیو ادارات به طور طب هامغازهخود را با گشودن  یعاد

آرام است تنها شهرستان  یلکن منطقه بطور یا یه اوضاع شهرهاکست کیردستان حاکده از یرس یگزارشها

ه مشغل کوپرت یکسه هل ین گزارشها شب جمعه گذشته به سو یست. به استناد همیاز تشنج ن یبانه خال

 رخ نداد. ایحادثهشد اما  یرانداز یوان بود تین بانه و مریدر مناطق ب یتشافکات ایعمل

 (10/6/1358)اطالعات

 

 



 
45 

 مصاحبه با آیت الله خلخالی

رات کب خورده و رسسپرده حزب دمو یون و رسان فریره ما با ضد انقالبکهان :"مذاکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  ."فقط با زبان اسلحه خواهد بود

وان یهان در مرکیمیبا خربنگار اعزا یاختصاص یگفتگو  یکدر  ین مطلب را حجت االسالم صادق خلخالیا

   .ردکاعالم 

ش کعده خائن و آدم یکم چون آنها یشناسیت منیراتها را به رسمکدمو  ن افزود: ما اصال وجودیهمچن یو 

   .هستند

دهند،  دفرت یره مکشنهاد مذایه پیکرند و در حالیگیستها الهام میونیراتها از صهکرد: دمو کنامربده اضافه 

ه یخواستار تجزه آنها کن نشانه آن است یداند،  و ایردستان را دولت مستقل مکآنها در اروپا،   یغاتیتبل

  .ق هستندیردستان بهر طرک

شگاه امام یردستان گفت: من از راه دور به پکدر مورد خرب اعالم سفر امام به  یحجت االسالم خلخال

ردستان کوهستان کف و پاسداران از جان گذشته در خدمت امام، در که رسبازان جان به کنم یکعرض م

وب خواهند که دشمنان اسالم رس کد از هر جهت راحت باشد یال امام بایجنگند.  خیم کبا عنارص ناپا

م،  نوبت امام نخواهد بود،  یاورند. تا ما در سنگر قرار داریف نیردستان ترشکن منظور به یشد و به ا

 :امرستان سقز گفتیدر ب یر یدر مورد گروگان گ ید الهام دهنده ما در قم باشد،  و یامام با

در مرز عراق بازداشت هستند،  بازداشت و « ر آبادیام» سقز در ده  یهانفر از گروگان 60در حدود »

ن یه اکبوده  یرت وثوقکو د « یرت صالحکد » ، «یلوفر یرت نکد » ریراتها تقصکله دمو یآنها بوس یر یگروگان گ

ها و پاسداران بطرز ینفر از ارتش 8امرستان سقز یراتها داده اند. ضمنا در حمله به بکل دمو یعده را تحو

و ضد  ین عمل ضد انسانیرده و بعد سوزانده اند.اکشنت داغ کن عده را قبل از ی.ااندشدهد یشه یفجبع
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وره کانجام گرفت،  خاطره  یرت وثوقکو د  یرت صالحک،  د یلوفر یرت نکد  یار که با همکارانه کو تبه یبرش 

  «.رده استکرا مجددا زنده  یآملان ناز  یآدم سوز 

ن صحنه یند و ایایه بکنم یکدعوت م یب رسخ جهانیا و صلیمن از همه دن حجت االسالم خلخالی افزود:

م ینکمیرا اعدام  یسانکست. ما ین یر اخالقیو غ یر منطقیما غ یه اعدامهاکنند تا متوجه شوند یرا بب

رات کدر مورد خرب عفو رسان حزب دمو  ی.  و اندکردهه در سنگر بوده و فرمان قتل عام مردم را صادر ک

ن مطلب را نگفته یچگاه ایستند و من هیل قاسملو مورد عفو امام نیرات از قبکرسان حزب دمو گفت: 

د.  فرمان عفو امام فقط شامل یرم حسابش را خواهم رسیام.  اگر دست من به قاسملو برسد او را بگ

   .آلوده نشده است یسکرات را خورده و دستشان به خون کغات حزب دمو یه گول تبلکشود یم یسانک

ش یترسم.  چند شب پیمر به قتل من بسته اند منکه کراتها کد دمو یمن از تهد» ن گفت:ینامربده همچن

به  یردند ولکه مانند  هر شب من در محل دادگاه سقز هستم با توپ به آنجا حمله کال آنیز آنها بخین

ه در پادگان بازداشت کاز همرزمان خود آنها  یخورد،  تعدادیدند.  اگر گلوله بهدف میمقصود خود نرس

 .«شدندیهستند نابود م

 یه متام پرسنل شهربانکر شد کرد و متذ کسقز را اعالم  یت مجدد شهربانیو فعال یان خرب بازساز یدر پا یو 

 ار خود باز گشتند.کبا لباس فرم به 

 (10/6/1358بهانک)

 

  چگونگی گروگانگیری مجروحان در سقز

روز در اطالعات یشد و خربش دیامرستان سقز، فراهم میس بیرئ« یلوفر یرت نکد » دیه مقدمات تبعیکدر حال

را میان و پاسداران زخیراتها بوده و نظامکردند او، همدست دمو کاعالم مید، مقامات رسیبه چاپ رس

، دو روز یلوفر یرت احمد نکردند د کل داده است. مقامات مسئول اعالم یراتها تحوکبعنوان گروگانبه دمو 
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ه در باال بدانها ک ییشف ماجراهاکد شده بود، اما با یسقز، به رفسنجان تبع یدادگاه انقالب یقبل، با را

ه به کداشتند، قبل از آن یو همدست یار کن عمل همیدر ا یه باو ک یسانکاشاره رفت و شهادت شهود و 

» ستاد.یا مهکز محایم یر شد و پایگر دستگیند. باردکت کخود ـ حر  یرفسنجان ـ اقامتگاه اجبار  یسو 

روز گذشته، دادگاه شع، » ردستان صبح امروز از سقز گزارش داد:کبه « یخربنگار اعزام»، «یل بهرامیخل

رت کل شد جلسه دادگاه و به اتهامات تازه د کی، در پادگان سقز تشیت الله صادق خلخالیاست آیبه ر

د یر و خورشیننده آمبوالنس شرا « ین رمضانیحس»د رسخ و یر خورشیامرستان شیس بی، رئیلوفر یاحمد ن

ش از یظ، دو روز پیلوفریرت نکد »رد.ک یدگیردستان، رسکرش ( ی، )خربنگار روزنامه ه«یم رستمیابراه»و 

رده بود، در دادگاه به اقامت ک یو پاسداران خود دار  یرفنت مجروحان ارتشیه، از پذکنین، باتهام ایا

از  یکید خود را داشت یم تبعکافت حیه قصد درکمیوم شده بود، اما هنگاکدر رفسنجان، مح یاجبار 

امرستان یه در بکه او چند افرس و پاسدار مجروح را کامرستان، به پاسداران واحد اطالع داد یان بکپزش

ن یه در اکرد کن اعالم ی، همچنکن پزشیان فرستاده است.اکبودند. بعنوان گروگان، به مهاباد و بو  یبسرت 

ن یق مسئولیم داشته است.تحقیسقز، است دخالت مستق یدر استخدام شهردار  هکعمل راننده آمبوالنس 

ه کمی، هنگاین رمضانیقات راننده آمبوالنس بنام حسین تحقیافت و براساس همین مورد ادامه یدر ا

در  یر شد.رمضانین متوقف بود. دستگیزم یرو  یه به علت نقص فنکبود  یوپرت یکردن هلکمشغول باز 

س یه جنگ در سقز شوع شد رئک یهستم و روز  یش شهردار کدادگاه گفت: من راننده اتوبوس زباله 

و مجروحان را « نکت کبا آمبوالنس در شهر حر » رد و گفت:کد به تن من یروپوش سف یکامرستان، یب

آوردم به یتان مامرسیه مجروحان را به بکنیردم و من عالوه بر اکز قبول ین، من نکامرستان منتقل یبه ب

را پاسداران و رسبازان، بطرف آمبوالنس یرساندم، زیشان میرا به سنگرهاها راتکدمو  کن پزشیدستور هم

ه کنفر از رسبازان، افرسان و پاسداران را  7ه من کرد کاعرتاف  ین رمضانیردند، حسکیمن یرانداز یت

نفر را مبن سپرد  7ن یجنازه ا یلوفر یرت نکبعد. د  یامرستان آوردم، اما ساعتیبودند با آمبوالنس به بمیزخ

است و  ید ارتشیشه»گورستان گفت:  یمن آنها را بردم. متصد یل قربستان بده وقتیو گفت: آنها را تحو

انداختم و به  یر، آنها را گودالیل نگرفت و من ناگزیها را تحوم.و جنازهیدفن داشته باش ید مجوز برایبا
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گر از ید ایعدهه او کبعمل آمد نشان داد  ین رمضانیه در مورد حسک یقاتیتحق«.امرستان بازگشتمیب

ه با عنوان کراتها گذاشته کار دمو یز، آنان را در اختین یلوفر یل داده و نی، تحویلوفر یمجروحان را به ن

فعال ه کردستان، کرش " یخربنگار مجله " ه« یم رستمیابراه»ان برده شده اند.کگروگانبه مهاباد و بو 

ها و ه دستکدو رسباز را  یلوفر یرت نکه د کدم یامرستان بودم و شنیل شده است، گفت: من در بیتعط

راتها داده و سپس به کل دمو یان برد و آنها را تحوکل خود به بو یصورتشان مجروح شده بود با اتومب

 یادیآمد، تعداد زبه عمل « یم رستمیابراه» ه از خانهک یامرستان سقز باز گشته است. در بازرسیب

رت کد »، مجددا گفت: ین رمضانیخلق بدست آمد.حس ییفدا یهایکراتها و چرکدمو  یتهاید از فعالیاسال

بدستور « .  دهامیرد، دکیم یرانداز یف، تکنیالشکگشت و با یه در شهر سقز مکمیرا هنگا یلوفر ین

 ین رمضانیبدست آمد.حس یخانه و ف از کنیالشکقبضه  یکشد و  یبازرس یلوفر یرت نک، خانه د یخلخال

و رسباز « یزرائیستوان م» امرستان آورده بود ویراتها را به بکها و دمو یک، چر«یلوفر یرت نکد »رد: کاضافه 

ل آنان داده و پس از بسنت چشم ی، تحوییر خورده بود، به بهانه بردن به دستشویش تیه پاکرا  یگر ید

» ه ازک یقاتیدر تحق«.راتها، به مهاباد فرستادکها و دمو یکچرله یمجروحان، آنان را بعنوان گروگانبوس

را ین را انجام دهم، زیها، مجبور بودم آن عمل ایگفت: من در مورد زخم یبه عمل آمد،و « یلوفر ین

پاسداران  یردم، حتک کمکستم به مجروحان توانمیه کرده بودند و من تا آنجا کراتها مرا مجبور کدمو 

افزود: من به  یلوفر یرت نکد « نمکرمانشاه منتقل کوپرت به سنندج و یکمجروح زنجان را توانستم با هل

ل خودم به یه با اتومبکرا  ینند، دورسباز کن یرانداز ید پوشاندم تا به او تی، روپوش سفین رمضانیهم

س دادگاه گفت: یدسقز به رئیر و خورشیامرستان شیس بیبود. رئ یو گرافیانجام راد یان برده بودم، براکبو 

، به سقز باز اندشدهه به مهاباد برده کرا  یگر یو رسباز د یرزائیحارضم  به مهاباد بروم و رسوان م

و چنانچه  یدهین بستگانت انجام میرتیکاز نزد یکیله یار را بوسکن یس دادگاه گفت: ایرئ«.گردانم

پ یشد.دو تن از درجه داران ت یوم به مرگ خواهکنگردند، محباز ای هه به مهاباد فرستادکمجروحان را 

ل گرفنت یتحو یه ما براکبودند  یامرستان بسرت یردند: چهار نفر از پاسداران در بکسقز در دادگاه،اعالم 

م توانیرات هستند و منکحزب دمو  یگفت: آنها گروگانها یلوفر یرت نکم. آنها د یامرستان رفتیآنها به ب
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امرستان یدرجه دار و رسباز سامل را در ب 10ن چهار مجروح، یا یم به ازایحارض»م: یما گفت لشان دهم.یتحو

رد. ما ناچار به ک، قبول نیلوفر یاج به مداوا دارند، اما نین دو احتیرا ایم زیها در آورراتکبه گروگاندمو 

» در پاسخ دو درجه دار گفت: یلوفر یرت نکد «.میل گرفتیم و دو مجروح را تحوید، توسل جستیزور  و تهد

ط نبود یامرستان در آن شاینرتل و حفظ بک، حارض به یچ مقام مسئولیه در آن موقع هکنیبا توجه به ا

ل یرات تحوکه توسط حزب دمو کامرستان بعنوان گروگانبودند یزنجان هم در بمیو پاسداران انقالب اسال 

شه به آنها یه همکردند من ضمن آنکیآنها، مراجعه م باز پس گرفنت یامرستان شده بودند و دامئا برایب

امرستان یط بینهمه من قادر نبودم محیر شام محسوب شوند، با ایند استوانیامر هستند و منیه بکگفتم یم

ه در خانه اش بدست آمد، ای کهدر مورد اسلح یلوفر ین«. نمکه بوجود آمده بود.. خارج ک یطیرا از شا

ن یمه اکمحا»سد: ینویده بودم. خربنگار ما میامرستان خریط بیرا بخاطر حفظ محف کنیالشکگفت: من 

در پادگان سقز انجام شد و هنوز  یو داخل یو دو تن از همدستانش، با حضور خربنگاران خارج کپزش

  «.هم ادامه دارد

 (10/6/1358)اطالعات

 

 مصاحبه آیت الله خلخالی

ه در سنگر و با کرت رشوند پس از آنکرد د کروز عنوان یدر مصاحبه با اطالعات د یحجت االسالم خلخال 

ت او یت از هویاکه حکموجود را  کو اسلحه بدست بدام افتاد به بهانه رفنت به توالت مدار  یردکلباس 

 یماجرا را برا کدانند و بدون شیات را میجزئ اندکردهر یه او را دستگک یرد آتش زد و پاسدارانیکم

قت ماجرا را بداند خواهند گفت: اما آنچه من یخواهد حقیه مک یسکا هر ی یگروه هایرسانهندگان یمنا

ا یدر دن کیه هر پزشک کیامل تاسف به اعتقادات و سوگند پزشکرشوند با  یه آقاکن است یم اید بگویبا

او را در پاوه در مورد پاسداران  یه دستورهاکنیرده بود و من شم دارم از اکگذارد پشت یبدان احرتام م

در ادامه افزود:  ینم. و کباشند، باز گو  کد معموال تحت مراقبت و حفاظت پزشیه باکگناه و مجروح یب
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بنا به  ینند وحتکاز پاسداران را بربند و در دهان آنان فرو  یبعض یاو دستور داده بود آلت تناسل»

رده است و متاس با کیرار مکرات را مرتباً تکد حزب دمو شعار زنده با یو  یر یده موقع دستگیگزارش رس

امرستان جان یبه ب یامران بعلت عدم دسرتسیتن از ب 8امران در مدت اعتصاب یاز ب یوابستگان تعداد

ابوالقاسم جاللت  یت و فرزند آقای، در اثر مسمومین دشتین افراد حسی، از جمله اانددادهخود از دست 

امرستان یامرستان لقامن در راه مراجعت به بیرش در بیلقامنالدوله( به علت عدم پذامرستان یارگر بک)

امرستان یرامون مسئله فوق به بیق در پیتحق یه براکجان خود را از دست داده است.خربنگار ما  یگر ید

به  و اندبوده یه در مرخصکان متعهد مسئول کاز پزش ایعدهرفته بود گزارش داد با « لقامن الدوله»

خود رصف نظر  یامران از مرخصیبه ب کمک یان، براکاز پزش یان اعتصاب گروهیمحض اطالع از جر

 امران بودند، مالقات منود.یت بیزیامرستان رسانده بودند.و در حال حارض ویمنوده و خود را به ب

 (10/6/1358)اطالعات

 

 گزارش

ندگان یون و منایشب روحانیه دکست کیحاشور از سقز کپارس به غرب  یخربگزار میات اعزایگزارش ه 

 یردند و حجتاالسالم خلخالکمالقات و گفتگو  ین شهر با حجتاالسالم خلخالیاقشار مردم سقز در پادگان ا

 یرند و حتیگین بگذارند مورد عفو قرار میرد سالحها را به زمکچنانچه مردم مسلح »دار گفت:ین دیدر ا

 «..بروند مورد عفو قرار خواهند گرفت ینیو قاسملو هم چنانچه به حضور امام خم ینین حسیخ عزالدیش

 (11/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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  مصاحبه با حجت االسالم خلخالی حاکم شع

 یاختصاص یظهر امروز در گفتگوئ یخ محمد صادق خلخالیپارس: حجت االسالم حاج ش یسقز ـ  خربگزار 

پارس  ین پرسش خربنگاران خربگزار یدر مورد نخست یرد و کت کپارس ش  یاز حربگزار یات اعزامیبا ه

ن شهرها و بخشها و روستاها یایه من رفتم و مردم اهالکهر جا »منطقه گفت:   یساز کات پایرامون عملیپ

 م شدندیبا متام عنارص ضد انقالب تسلیوان ـ سنندج و سقز تقریاز جمله پاوه ـ مر

حجت االسالم «. ه به رسدمداران داده شدکبود  یاشار، درس عربت یوبکچون عمل ما قاطع در رس »

 یراتهاکشرتفت داشته باشد تا بلواگران و دمو ید پیر مناطق باین اقدامات در مهاباد و سایافزود:ا یخلخال

ر یا سایردستان و کاالبد در منطقه  یسم و موساد، الیالیسم و امپریونیصه یادیوابسته و خود فروخته وا

 .نندکران گور خودشان را گم یقامناط

ران، دست به یخائن آن در تاراج ملتا یادیوتاه شدن دستاکه با کسم است یالین تالش مذبوحانه امپریا

  .فرو بربندیران را در ناآرامیزده اند تاا یگر یتالش مذبوحانه د

 یقرار دارند و تاپا ینیه باشند در پشت رس امام خمک یران از هر نژادیون ملتایلیم 36ه کنیغافل ازا

ث خود را ین عنوان قصد خبیر استتاراینند در زیکرا عنوان م یه امروز خودمختار یکسانک اندایستادهجان

چگاه حارض یرد هکرد و ملت شافتمند و ملت مسلامن کنند ملت یکاست پنهان م یه طلبیه هامن تجزک

وان ـ یه در پاوه ـ مرکراتها هستند کن دمو ین تنگ برودایر بارایخواهد زیست و منین یه طلبین تجزیبها

 .«اندانداختهسنندج و سقز حامم خون راه 

امرستان گذشته بدتر ین بیه دراکرد وگفت:آنچه کامرستان سقز اشاره یبه وضع ب یحجت االسالم خلخال

ه کم یگویپارس م ین نشده من به شام خربنگاران خربگزار کد ممیدر جرا یان پاوه است ولیاز جر

 یان ارتشیان و نظامدار درجهس از پاسداران و افرسان و کراتها بوده و هر کار دمو یامرستان سقز در اختیب

رات کدمو  یادیلهایامرستان بوسین بیامرستان سقز برده شده درایمه جان بوده و به بیو ن اندشدهیه زخمک

  .اندشتهگد یا ناپدیشده و  کشتەا ی
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 ایصمیآمنه یار کهم یتلر یار هکن یار با هم درایگرفته تا پرستار و بهرت کامرستان از د یمتام پرسنل ب

ان ارتش وافرسان و پاسداران دار درجههشت نفر از  اندکردهفرو گذار ن یاتیچ جنایو از ه اندداشته

آنها را  یهاکرده و با آتش سوزانده اند فکوبدن آنها را داغ  اندشدهنجه کش یعیبه طرز فجیانقالب اسالم

  .شان را داخل دهانشان فرو بردهاندیرده و دندآنهاکسته و دهان آنها را خرد کش

ها ن چالهیمتعفن آنها را درا یو ما جسدها اندریختهآنگاه آنها را به قربستان سقز برده و داخل چاله 

امرستان از یر تنها در پشت بام بیاخ یر یه در درگکامرستان سقز بود یع بیاز فجا یکین یا م.یردکدایپ

روها را به رگبار مسلسل بسته یآنجا ن ده بودند و ازیشک یآنها را گون یرده و رو کولرها استفاده کوجود 

موجود در سقز ـ مهاباد ـ بانه ـ و  یآمبوالنسها یه قابل توجه است استفاده از برخک یبودند. مسالها

رات کحزب دمو  یردن قواکاده یآمبوالنسها در پ این که یبوده است. تا حد یجنگ یتهایفعال یان براکبو 

 یهایکسقز در خدمت چر یآمبوالنس شهردار  یو حت اندداشته یخلق سهم موثر  یفدائ یهایکا چریو 

و  اندداشتهت کوان ش یسقز ـ مر یامئیدر راه پ یامرستان سقز دستجمعیرات بوده است. گروه بکدمو 

از  ایعدهه کاده موقت بود یته قیمکبه مقر « ارانیجوت»ار آنها منجر به حمله گروه مسلح کعاقبت 

ها با هم متحد بودند و نهینها در متام زمیده شدایآنها بر یشدند و رسها کشتەما در آنجا  یبرادران سن

  .شودیه میردستان تجزکه کرده بودند کتصور 

ر یاز مجروحان ت یبعضه کد همه بدانند آن است یه باک یگر یمساله د» گفت:  یحجت االسالم خلخال

«. ستین یا زنده آنان خرب یو از مرده و  اندشدهد یامرستان ثبت است ناپدیه نامشان در دفرت بکخورده 

 یتعداد» ردو گفت: کنفر اعالم  100را  یو ژاندارمر  یتعداد مجروحان پاسدار ارتش یحجت االسالم خلخال

 یلوفر یرت نکار د کاز  یات نشآنهاین عملیبه گروگان گرفته شدند. و در متاما ییرزایم میکاز جمله ستوان 

رده که رس دسته اشار است به مهاباد منتقل کرا  یخرسو کیفاروق  یلوفر یرت نکخورد و د یبه چشم م

ست شاهد ین یه از او هم خرب کروستا است.  یم بهروز علیکها استوار گر از مفقود شدهید یکی«. است

بودو  یاز متهامن است و راننده آمبوالنس شهردار  یکیه خود کاست  ین رمضانیه حسیقض نیاینیع
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مر داشته است. که قطار فشنگ به ک یف بدست در حالکنیالشکرا  یلوفر یرت نکاظهار داشته است د 

در مورد  یگر از خربنگاران از حجت االسالم خلخالید یکیرده است یکه به پاسداران حمله مکده است ید

ن یا»گفت:  ید و حجت االسالم خلخالیر پرسیاخ یمردم سنندج از اعدامها یت بعضیاظهار عدم رضا

شب  اندداشتهقصد  ینها حتیداینکب یدگیرا رس هاپروندهد یرسوصداها از هشت ماه قبل بوده شام برو

 اندشدهر یهه جنگ دستگرث آنها در جبکحادثه با خمپاره فرودگاه سنندج را مورد حمله قرار دهند و ا

با خربنگاران  یه حجت االسالم خلخالکن موقع یدرا«. رده استکبه من اعرتاف  یلوفر یخود ن یحت

ه کرد کن شهر وارد شد و عنوان یا بانه از طرف امام جمعه ینده اهالیرد منایکپارس گفتگو م یخربگزار 

ن یمردما ین امان نامه را برایرد واک. حجت االسالم گفتگو را قطع اندآمدهردن بر کوچ کمردم در صدد 

 .شهر به امام جمعه بانه داد

 

 یبسمه تعال

ان و یم شورشیه تسلک انددادهنشان  یل و مبارز بانه،مردم در مراحل بحرانیف اصیسالم من به مردم ش

ن ورود یه در حکدهم  یمردم امان م. من از طرف امام و همه اندبودهوابسته ن یراتهاکبلواگران و دمو 

ه من با کو غارت شود انجام نخواهد شد آنها مطمنئ باشند  یز یه منجر به خونرک یچوجه عملیارتش به

 فرستادم.« یعیاحمد سم کاک» یآقا یله اخو یام را بوسین پیرد.اکامل آرامش ارتش را وارد بانه خواهم ک

 سالم من بر همه دوستان و همه اهل بانه.

 (11/6/1358)اطالعات
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 اطالعیه

ای از سوی آیت الله خلخالی حاکم شع در اختیار رادیو مریوان گذاشته شد. منت اطالعیه دیروز اطالعیه

  :چنین است

 میبسم الله الرحمن الرح

د در ارسع یه باکشود یوان و حومه اطالع داده میمر یردستان بخصوص نواحکمحرتم  یبه همه اهال

افت دارند. ید دریل دهند و رسیگر تحوید یا پادگانهایوان و یمهامت خود را به پادگان مر وقت اسلحه و

گر نگه  ید یگاههایل ندهند و در منازل و جایخود را تحو یهااسلحه یستم ماه جار یو اگر چنانچه تا ب

م یدوارید. امیفر خواهند دکیوم شده و کدارند افراد ضد انقالب محسوب شده و به اشد مجازات مح

رات بوده کب خورده از متام طبقات ولو دمو یه افراد فرکاست  یاد آور ین اصل مراعات گردد. الزم به یا

  .رات باشندکش و رسان برجسته دمو کباشند مشمول عفو قرار گرفته مگر آدم

 .یت الله خلخالیم شع آکحا

 (12/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 خلخالی اللهآیتمصاحبه با 

رات کب خورده و رسسپرده حزب دمو یون و رسان فریره ما با ضد انقالبکهان: مذاکیخربنگار  –رمانشاه ک

  .ن خواهد بودکفقط به زبان اسلحه مم

هان در کیمیبا خربنگار اعزا یاختصاص ییگفتگو یکدر  ین مطلب را حجت االسالم صادق خلخالیا

  .ردکوان اعالم یمر
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ش کم عده خائن و آدم یم چون آنهایشناسیت منیراتها را به رسمکوجود دمو ن افزود: ما اصالً یهمچن یو 

 .هستند

دهند دفرت یره مکشنهاد مذایه پیکرند و در حالیگیستها الهام میراتها از صهونکردند: دمو کنامربده اضافه 

ه یخواستار تجزه آنها کن نشانه آن است یداند، و ایردستان را دولت مستقل مکآنها در اروپا،  یغاتیتبل

  .ق هستندیردستان بهر طرک

شگاه امام یپ من از راه دور به حجت االسالم خلخالی در مورد خرب اعالم سفر امام به کردستان گفت:

ردستان ک یوهستانهاکف و پاسداران از جان گذشته در خدمت امام در که رسبازان جان به کنم یکعرض م

وب خواهند شد که دشمنان اسالم رس کد از هر جهت راحت باشد یال امام بایجنگند. خیم کبا عنارص ناپا

م، نوبت امام  نخواهد بود امام یاوردند تا مادر سنگر قرار داریف نیردستان ترشکن منظور به یو با ا

 :وی در مورد گروگانگیری در بیامرستان سقز گفتدالهام دهنده ما در قم باشد، یبا

عراق بازداشت هستند. بازداست و  یرآباد در مرزهایدر ده مسقز های نفر از گروگان 60در حدود 

ن عده یه اکبوده  یرت وثوقکو د  یرت صالحک، د یلوفر یرت نکر د یراتها تقصکله دمو یآنها بوس یر یگروگان گ

 یعیو پاسداران بطرز فج هاینفر از ارتش 8امرستان سقز یدر حمله به ب انددادهراتها کل دمو یرا تحو

 .اندشده کشتە

ه کارانه کو تبه یو ضد برش  ین عمل ضد انسانیرده و بعد سوزاندهاند. اکشنت داغ کن عده را قبل از یا

را مجددا  یاملان ناز  یوره آدم سوز کخاطره  انجام گرفت، یوثوق و یرت صالحک، د یلوفر یرت نکد  یار کبا هم

 .رده استکزنده 

ن صحنه یندو ایایه بکنم کمیدعوت  یجهانب رسخ یا و صلیمن از همه دن افزود: یحجت االسالم خلخال

ه کم ینیکرا اعدام م یسانکست ما ین یر اخالقیو غ یرمنطقیما غ یه اعدامهاکنند تا متوجه شوند یرا بب

رات گفت: کدر مورد خرب عفورسان حزب دمو  یو  اندکردهدر سنگر بوده و فرمان قتل عام مردم را صادر 

ام. اگر ن مطلب را نگفتهیچگاه ایستند و من هیمورد عفو امام نل قاسملو یرات از قبکرسان حزب دمو 
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 یسانکد. فرمان عفوامام فقط شامل یرم حسابش را خواهم رسیدست من به قاسملو برسد و اورا بگ

آلوده نشده است. نامربده  یسکرات را خورده و دستشان به خون کغات حزب دمو یه گول تبلکشود یم

ز آنها یش نیرتسم. چند شب پیمن اندبستهمر به قتل من که کراتها کو د دمین گفت: من از تهدیهمچن

ردند که مثل هر شب من در محل دادگاه پادگان سقز مستقر هستند با توپ به آنجا حمله کال انیبخ

ه در پادگان کاز همرزمان خود آنها  یخورد تعدادیدند. اگر گلوله به هدف میبه مقصود خود نرس یول

  .شدندینابود مبازداشت هستند 

 یه متام پرسنل شهربانکر شد کرد و متذ کسقز را اعالم  یت مجدد شهربانیو فعال یان خرببازساز یدر پا یو  

 ار خود بازگشتند.کبا لباس فرم به 

 (12/6/1358هانکی)

 

 .دو نفر در سنندج تیرباران شدند

، روز گذشته از سقز وارد سنندج یانقالب اسالم یم شع دادگاههاکحا یصادق خلخال اللهآیت –سنندج 

گوناگون  یه به اتهامهاکگر یم سابق و سه نفر دیدو تن از عوامل رژ یهاپروندهشد و پس از ورود به 

 :ن شح صادر شدیسنندج بامیم دادگاه انقالب اسال کردو حک یدگی، رساندشدهر یدستگ

سه نفر در دوره مرحوم مصدق، س سابق ضد اطالعات ارتش بجرم قتل یر یوبیا یـ رسهنگ غالمعل1

 .وم به اعدام شدکمحارب با خدا و رسول خدا شناخته و مح

االرض  یمبارزان سنندح، مفسد ف یبه سو  یرانداز یمحصنه و ت ینژاد بجرم زنا یل احمدیـ پاسبان اسامع2

  م اعدام روز گذشته در محوطه فرودگاه سنندج اجرا شدکشناخته و اعدام شد.ح

ردن کر یل و محمد هوشنگ را بجرم داک، محمد بنین جبار دالل فرجیسنندج همچندادگاه انقالب 

 (13/6/1358هان کی) رد.کوم کرضبه شالق مح 100شف اسلحه ومهامت به کو  یمرشوب ساز 
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 خلخالی اللهآیتاظهارات 

متاس برقرار  ین سقز تلفنیب« خان»امروز در دره »اظهار داشت:  یخلخال اللهآیتروز، با یظهر د از قبل

 یروهاین گردنه بدست نیشد و ا کارتش و پاسداران منطقه از وجود مهاجامن پا یار کم. با همیردک

ن یو نفت و بنز یینون آرام است و موادغذاکگفت: بانه و مهاباد، هم ا یخلخال اللهآیت«. افتاد یدولت

 اللهآیت«. مبود برطرف شدکرد و کت کن دو محل حر یاب بود، به طرف ایمکه در بانه و مهاباد، ک

 یس، از هدفهایو پل یپرسنل ارتش و ژاندارمر  یروز( در پادگان سنندج برایروز )پرید»گفت:  یخلخال

نجا یان داشتم. همی، بیاسالم یس و ارتش را به جمهور یپل ی، سخن گفتم و لزوم وفادار یاسالم یجمهور 

ردند تا بتوانند در ک یاوران، از جان گذشتگکتقتاً ارتش و پاسداران و گروه یه حقکم ییالزم است بگو

سقز سه روز  یشهربان»درباره اوضاع شهر سقز گفت:  یخلخال«. ابندیشهرها و مناطق ناآرام، استقرار 

به طور مسلحانه در شهر، انجام  روزشبانه، یرده و پرسنل شهربانکار مجدد خود را آغاز که کاست 

  .«نندیکفه میوظ

 

 یقالبان یهادر دادگاه

روز( دو تن به اعدام ی، امروز )دیدر دادگاه انقالب»در ادامه سخنان خود اظهار داشت:  یخلخال اللهآیت

ل احمدزاده نام یو پاسبان اسامع یوبین دو تن، رسهنگ ایم درباره آنان اجرا شد. اکوم شدند و حکمح

ح یتوض یخلخال«. وم شدندکو مح مهکون سنندج محایزیلمربداران تلویه با حضور خربنگاران و فکداشتند 

رت مصدق سه که در زمان د کرده است که به خط خود نوشته اعرتاف ک یبه اعرتافات یوبیرسهنگ ا»داد: 

هم   ییوم در اوراق بازجوکن محیرده است. اکنفر را صادر  15 یبه سو  یرانداز یو دستور ت کشتەنفر را 

صفت  یان آورده به و یرت مصدق به مکاز د مینا ییزجوه اوراق باکرت مصدق را خائن دانسته و هر جا کد 

 یکمحصنه،  یر از دو فقره زنایل احمدزاده به غیپاسبان اسامع»گفت:  یخلخال«. خائن داده است

، یخلخال اللهآیت«. رده بودکمردم سنندج رها  یر فشنگ به سو یت 120و متجاوز از  کشتەز یرا ن کود ک
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رضبه شالق در مالء عام  50را به  یکرده بودند هر ک یگرانفروش هکسبه سقز را کن دو تن از یهمچن

گر را به جرم ینفر د 3ن یهمچن یدان سقز به اجرا درآمد. خلخالیدرنگ، در میم بکرده و حکوم کمح

وم کرضبه شالق در دو نوبت مح 100به  یکو مرشوب هر  کایز فحشا، فروش اسلحه، ترکردن مر کر یدا

 (14/6/13658)اطالعات «.ردک

 

 .خلخالی: دکرت نیلوفری عضو ساواک بود اللهآیت

ان و مجروحان یردستان نظامکر یان حوادث اخیه قبالً در جرکامرستان سقز یس بییر یلوفر یرت احمد نکد 

بوده  کگذاشت، عضو ساوایردستان مکرات کحزب دم یار اعضایمصدوم را به عنوان گروگان، در اخت

، یلوفر یرت احمد نکد »ن گفت: یهمچن یخلخال اللهآیترد. کعنوان  یخلخال اللهآیتن مطلب را یاست. ا

امنه یصم یار کت همیدانشگاه تهران بوده با سازمان امن یه دانشجو ک ین سو از زمانیش بدیسال پ 18از 

ار کمیجهنبوده در آن سازمان  کز عضو سازمان ساوایه او نک یلوفر یل نیداشته و همراه برادرش جم

، یرت مدرس اهواز کان، از جمله د کاز پزش ایعدها، یشاهد قضا»افزود:  یخلخال اللهآیت«. رده استیکم

باشند، یم که عضو ساواکن دو برادر یا یان گذاشت. پرونده پرسنلیله تلفن ما را در جریه بوسکباشد یم

ه در سپردن کسقز  یماجراها گر از افراد فعالید یکیمنحله تهران موجود است.  کحتامً در ساوا

 یون زباله شهردار یامکراننده  ین رمضانیت داشته به نام حسکراتها ش کن به عنوان گروگان به دمیمصدوم

ه نتوانست گروگانها را به سقز ک، پس از آنیلوفر یرت نکد شده است. د ین تبعییم دادگاه شع به ناکبه ح

  «.د شدیتبعم دادگاه شع، به رفسنجان، کبازگرداند، به ح

 (16/6/1358)اطالعات
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 .نفر در سقز تیرباران شدند 4

رده بودند کدر سقز اقدام به خلع سالح افراد مسلح دولت  یه با سنگربندکدادگاه شع سقز، چهار تن 

است یدرنگ اجرا شد. دادگاه شع سقز به ریومان بکم پس از ابالغ به محکرد و حکوم کرا به مرگ مح

ر، مستحق مجازات مرگ دانست: یل جلسه داده بود و چهار نفر را به شح زکیتش یصادق خلخال

 .ین نور یو حس یم محمدی، ابراهین محمدی، حسیعطاءالله محمد

  :تن را به شح زیر اعالم کرد 4خلخالی قبل ازظهر دیروز دالیل دادگاه در مورد اعدام این  اللهآیت

ن اقدام مسلحانه، یان اینند. جرکن سنگر گرفته بودند تا آنها را خلع سالح ین چهار نفر در مقابل مأموریا»

«. ر شدندی، سنگر آنان منهدم شد و دستگکد و رسانجام با پرتاب نارنجیشکساعت طول  10حدود 

 یران به دزدیه آنان مدتها در اکرشدگان، معلوم شد یقات از دستگیپس از تحق»افزود:  یخلخال اللهآیت

واندره را یگناه و مسلامن اطراف دیاز مردم ب ایعدهو  اندبودهشنت مردم مشغول ک یو حتو چپاول 

، ید رستمی، مرگ سعینیبوده است. شهود عمید رستیبه نام سع یشدگان، مردکشتەه از جمله کاند کشتە

ن فقره ین چهار تن پس از انجام چندیرش، در دادگاه حارض بودند. ایورثه مقتول و زن و پنج فرزند صغ

راتها کراً با توجه به نفوذ دمیخته بودند. و اخیبه عراق گر ی، و قتل و خلع سالح مأموران ژاندارمر یدزد

ن یواندره از رس گرفتند و حیات گذشته خود را در اطراف سقز و دیران بازگشته و عملیدر غرب به ا

ه از رسان کن چهار تن یا یانقالباعدام »افزود:  یخلخال«. ر شدندیاقدام به خلع سالح ماموران، دستگ

 «.اشار منطقه بودند با حسن استقبال روبرو شده است

 (16/6/1358هانکی)
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 خلخالی اللهآیتبازدید 

نفر بازداشت  7تن از  5د، ین بازدیان ایرد در جرکد یان بازدکردستان از بو کدر سفر به  یخلخال اللهآیت 

ان کبو  یلومرت کی 15پاسدار و ارتش  تا شعاع  یروهاین امر، نیمسوولن شهر آزاد شد. به گفته یشدگان ا

ان یکت»ه در کهستند  ینفر از عوامل اصل 6ب ین گروه از پاسداران در تعقیرا تحت مراقبت دارند و ا

ن ین اینکگر فرمانده سپاه پاسداران مستقر در سقز از ساید یداشته اند. از سو  یت مؤثر یفعال« تپه

انقالب خواهند شد. های ل دادگاهیل دهند وگرنه تحویخود را تحو یسالحها شهرستان خواست

 (18/6/1358)اطالعات

 

 دندان در مقابل دندان

امتش  به کن  محایاز آخر یکیدر مورد  یخلخال اللهآیتم.یبه گفت وگو نشست یخلخال اللهآیتبا 

منحله  کاران ساواکو همها نیاز خربچ یکیه کرا « نیتد»به نام  یروز مردیصحبت پرداخت و گفت: د

سنت کرده و باعث شکنجه کرا ش« ش منافیدرو»به نام  یم سابق مردیردم،او در زمان رژکمه کبود محا

،دستور یش مناف شده بود.پس از بررسیدرو یردن چشمهاکوب ین معیدندان او و دستش و همچن 3

ز او را به ین کیو در مورد دست و چشم شا نندکبش کیشا ین را به قصاص دندانهایدندان تد 3دادم 

 اللهآیتفراهم شد. کیت شایب رضاین ترتیردم و به اکوم کان محیال رضر و زیهزار ر 100پرداخت 

ت یجنا ید به سزایبا ،اندداشتهشتار مردم دست که در ک یسانکگفت: میدر مورد عفو عمو  یخلخال

نجا یار به اکردند و یکارشان را مکه حساب یبق م،یردیکاعدام مخود برسند،اگر از اول چند نفر از آنان را 

  د.یشیکمن

 (20/6/1358هانکی)
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 اخطار شدید خلخالی در مهاباد

 یبعض ی،روز پنجشنبه گذشته وارد مهاباد شد و در پادگان آن شهرستان با رؤسایصادق خلخال اللهآیت

ن مالقات یبه دنبال ا یخلخال اللهآیترد. کمهاباد مالقات  یان و چند تن از علامیادارات، اصناف و بازار

س، کهر  ینینم: امر امام خمیکم شع اعالم مکبه عنوان حا»با روزنامه اطالعات گفت:  یمتاس یدر پ

ضدانقالب دست بردارد، مشمول عفو امام  یل دهد و از طرفدار یراتها، اسلحه خود را تحوکولو از دم

ند و هرگونه کار را شوع کافتتاح و  یند و شهربانکدا یخود را پ یوضع عاد دیخواهد بود. بازار با

ند کبرخالف مقررات ارتش و پاسداران عمل  یسکممنوع گردد و اگر  ینیو ضد د یتظاهرات ضد مل

خ ین تاریدر شهر از ا یو مرشوب ساز  یز مرشوب فروشکطبق مقررات با او رفتار خواهد شد. ضمناً مرا

در «. نخواران به اشد وجه مجازات خواهند شدیران و رباخواران و زمکگرانفروشان، محتممنوع است و 

د:بعدازظهر یخوانیه مکدارد  یردستان، گزارش مفصلکاطالعات به مینه، خربنگاران اعزاین زمیهم

از  ین محل و بعضیون، معتمدیروحان یوارد مهاباد شد و در پادگان شهر، برا یپنجشنبه، صادق خلخال

 یه با من زندانکردستان را ک ینفر از اهال 200 کساوا»گفت:  یرد. خلخالک یمهاباد، سخرنان یفراد محلا

ع اظهار داشت: ین حادثه فجیا یح چگونگیدر ضمن ترش«. شتکرد و آنها را کبودند، از زندان خارج 

د یدهایو آنجا را د  ایدرفتها ید و یاز دور به آتش دار یش آمد دستیوان، حادثه پاوه پیبعد از حادثه مر»

 .«ردندکت کش « قلعه یقور »نفرانس کدو آتشه، رفتند و در  یراتهاکه دمک

بودند  یرثاً سنکه اکتهران( متام مسلامنان را  کرت ابوالقاسم رشوند )اهل قلهکگفت: به دستور د  یخلخال•

نطور به یردستان، همکم: ملت ییم و از دور بگویم نظارهگر باشیستتوانین وضع، ما منیدند و با ایرسبر

ده، اهل یتازه به دوران رس هایبچهن یر از ایردستان غکدرصد ملت  98ه کنیحال خود باشند. با وجود ا

ل قوا، کت به عنوان فرمانده یه امام با حس مسوولکن وسط بود یمناز جمعه و مسلامن هستند در ا

 .«ندکوب کراتها را رس کدند، ارتش دمند. دستور داکت کحر  یر انقالبید دولت غیدند، شاید
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ش یو رفقا یلوفر یرت نکن د ین عده را همید شدند. ایان و پاسداران ما ناپدینفر از ارتش 70در مساله سقز،•

را به  یلوفر یرت نکخواستم د یما را به عراق بردند و اگر حاال من م یز ارسایراتها دادند و آنها نکل دمیتحو

شه یخواهند ریرتها را مکه د کردند یکت مکنامللل و طرفداران حقوق برش حر ینم حقوق بکوم کمرگ مح

نها یرده است. اکوم به اعدام کساله را مح 12بچه  یک یه خلخالکردند کعه ینند. در مهاباد شاکن ک

ا از خارج آمدند، در یو  اندبودها در سنگر یه کم یردکرا اعدام  یسانکه ما کدهاند ی، داندداشتهحضور 

 ؟«ندیکار مکآنجا چ یحیبودند. مس یحیه مسکم یرا گرفت یسانکپاوه 

ما پاسدار  اندگفتهو  اندشدهمشت بچه جمع  یکه در مهاباد تظاهرات شده و کدم یروز شنید»

رتند کا د یداند ید خدا مینیبین لباس میه شام آنها را در اک ین پاسدارانین رهرب ماست. ایم. عزالدیخواهیمن

رند یگینها حقوق منیه اخالقشان چطور است؟ اکد ینکنها صحبت یپلمه هستند. شام با ایا دیا مهندسند ی

هم صالح  ینین حسیعزالد»گفت:  یخلخال«. اندآمدهن لباس در یه به اکو فقط به خاطر اسالم است 

  .«دادیموقع هم اجازه اجتهاد م یگرفت. امام جمعه هم بود بعضیحقوق م کاز ساوا

 

 راتهاکجوجه دم

ه از فردا بازار مهاباد باز شود و کنند ک یار که کاز علام خواست  یسد: خلخالینویما ممیخربنگار اعزا

ه باشد، قدغن است. ک یخ تظاهرات به هر عنوانین تاریندارد و از ا یتحصن و بسنت بازار معن»افزود: 

گر یم. ما دینیکند با او طبق مقررات رفتار مکس بخواهد تظاهرات کهر  ایمگفتهبه پاسداران و ارتش 

ه شاه را با آن ک یت داشته باشند. ملتین ما فعالیه دیه ملت ما و علیان ما، علیم در مینیم ببیتوانیمن

ستها را رس یمونکن جوجه یوابسته و ا یراتهاکد جوجه دمتوانمیست داد در آن واحد کعظمتش ش

از سخنانش افزود:  یگر یدر بخش د یخلخال«. ختندیریسم میونیاب صهینها به آسیا شان بنشانند.یجا

سپس به  یجلسه سخرنان« راتکره مشمول عفوند، مگر رسان دمیرات و غکردستان چه دمکهمه مردم »

 .به سئوالها پاسخ داد یده شد و در هر مورد خلخالیشکبحث و گفتگو 
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 هایگذشته خارج

پاسخ  یخلخال«. با ما رفتار نشود یخارج هاینوشتهه به گفته و کخواهم یما م»ون گفت: یاز روحان یکی

 یند. ما به آنها توجهیخواهند بگویها هر چه مییسند و اروپایخواهند بنویها هر چه مییایکآمر»داد: 

 یجمهور ه کد به مهاباد برسد. ما توانیگر هم منیسال د 3ه ارتش تا کم آنها در روزنامه نوشته بودند یندار

ارتش و پاسداران  یا وقتید. آینکتوجه  هانوشتهن ید اصالً به ایالگوست. شام نبا یکن یه اکم یهستمیاسال 

عات را ین شاید ای؟ شام نبااندکردهرا غارت  هاییخانها یاند کشتەنفر را  یکوارد مهاباد شدند تا حاال 

 .«دینکرار کت

 

 مهاباد یقول علام

نند، اما کشهر را بازداشت  یشورا یاز اعضا یکی اندداشتهن مجلس قصد یدر ا»سد: ینویخربنگار ما م

 یگر در شهر تظاهراتید انددادهشود و علام قول یبازداشت من یسکن مجلس یدر ا»گفت:  یخلخال

از طرف مردم مهاباد و حومه، »ت به پا خواست و گفت: ین جمعیاز ب ین جوانین بیدر ا«. نخواهد شد

  ؟«ر قطعنامه چقدر استیز یتعداد امضا»د: یپرس یخلخال«. صادر شده است یاقطعنامه

  .ندارد ییجوان پاسخ داد: امضا

 .دند ندارمید. پاسخ شنیالتنامه دارکا از طرف مردم مهاباد و حومه و یگفت: آ یخلخال

  :ردکجوان قطعنامه را قرائت «. دیقطعنامه را بخوان»گفت:  یخلخال

 ینیچگونه توهیاست ه یکیرد که خون آنها با خون ملت کرد ک یاسیو س یمذهبـ به رهربان 1ماده 

 .نشد

  .ن را نداشته باشندیردنشکردستان و مناطق کـ مجاهدان حق ورود به شهر و دهات اطراف 2ماده 
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 .هم باشد یه شامل رسان حزبکرد کمتام ملت  یبرامیـ عفو عمو 3ماده 

 میقبول ندار

رد قبول کو قاسملو را به عنوان رسان  ینین حسیماده اظهار داشت: ما عزالد 3ن یدر پاسخ ا یخلخال

  :ز به همه جا خواهند رفت. جوان؛ قطعنامه را ادامه دادین نیم. مجاهدیندار

 .در مهاباد یانقالب یل نشدن دادگاههاکیـ تش4ماده 

 .«فه خود را انجام دهدید وظیست. دادگاه باین نکمم»گفت:  یخلخال

  :گر قطعنامه قرائت شدیماده د

 .ر شدندیه در مهاباد دستگکرد کبرادران  یـ آزاد5ماده 

ه از ک یینند مشمول عفو خواهند شد و آنهاک، اگر توبه اندبوده یه ضد خلقکپاسخ داد آنها  یخلخال 

 .دارند یگر یرسان هستند، حساب د

  :ر قرائت شدیبه شح ز 6سپس ماده 

هستند.  یه زندانینون در پادگان ارومکردند و ایکه در مهاباد خدمت مک یاز برادران ارتش ایعدهعفو 

 یها بفهمند وقتیشود تا ارتشیم و طبق قرارداد ارتش با آنها رفتار میابداً قبول ندار»پاسخ داد:  یخلخال

ر رد. در شهکقرائت شد از اعدام برادران  7آنگاه ماده «. نندکد مردم خدمت یرند بایگیاز مردم حقوق م

د ین حرفها را بزنید ایست و شام نباین نکن خواسته هم ممیا»پاسخ داد:  یشود. خلخال یر یسنندج جلوگ

  .«ردکباشد آنها مطرح خواهند  ینجا نشستند و اگر مسالهایرا علام ایز
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 ساعته 48مهلت 

ون یزیو و تلویساعت از راد 48د ظرف ین هفت ماده را بایخواند گفت: پاسخ امیه قطعنامه را ک یجوان

ست. ضمناً یساعت مهلت ن 48به  یاجیگر احتین حاال دادهام و دیپاسخها را هم»گفت:  ید. خلخالیبده

 «.د تظاهرات قدغن است و ارتش و پاسدارا ن همه جا هستندییبگو

 (18/6/1358)اطالعات

 

 .عراقی در کردستان محکوم به اعدام شدند6

ان را به دهسال کرات بو ک، ده نفر از رسان حزب دمیصادق خلخالاست یردستان، به رک یدادگاه انقالب

، یق مسعودی، عمر عبدالقادر، محمد صدیومان عبارتند از: رحامن اباذر کرد. محکوم کراز محیزندان در ش

ل قاسملو )از بستگان رحامن قاسملو، رهرب حزب ی(، اسامعیژاندارمر  ی)جمع ی، عبدالله دباغیدباغ یعل

د پور. ضمناً یم بهرام آزاد و عمر سعی، رحید سپهر ی، رشکیان( خرسو ملکمخابرات بو س ییرات و رکدم

راتها آمده بودند کدم کمکران و عراق( به یمرز ا یکرسدشت )نزد یه در سنگرهاکنفر از اتباع عراق  6

 یوم شدند، ولکبه مرگ مح یاست صادق خلخالیبه ر یدر دادگاه انقالب یر یدند، پس از دستگیجنگیو م

نه ین زمی، در ایخلخال اللهآیتبه تهران عازم شدند.  یومان عراقکم در مورد آنها اجرا نشد و محکح

وم کو پاسداران آغشته شده بود، به اعدام مح یرانین شش نفر، چون دستشان به خون رسباز ایگفت: ا

 یاست مصالح جمهور ن ک، به تهران فرستاده شدند، چون ممییم نهایم و تصمکح یاجرا یبرا یشدند، ول

 ند.ک، اعدام آنها را اقتضا نیاسالم

 (19/6/1358)اطالعات
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  اطالعیه حجت االسالم خلخالی

واصله متعدد مورد  یاندوآب و حومه با گزارشهایسالم بر مردم مبارز و مسلامن شهرستان م-یبسمه تعال

د در ارسع وقت یرا ندارد و بااندوآب یت اداره شهرستان میچگونه صالحیاندوآب هیم یته قبلیمکوثوق 

ن شهرستان بگذارند. یار سپاه پاسداران انقالب ایمنحل و الزم است همه اسلحه و مهامت موجود را در اخت

 ن رفتارخواهد شد. یم خداست و طبق مقرارت با متمردکم مترد از حکن حیمترد از ا

 20/6/58 یصادق خلخال

 (22/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  صادق خلخالیگفتگو با   

منطقه  یهایریان درگیه در جرکم شع کحا یخ صادق خلخالیحجتاالسالم حاج ش قم ـ خربگزاری پارس:

از گزارشات و مشاهدات خود به  یدادن پارها یور رفته بود صبح پنجشنبه براکردستان به نقاط مذ ک

تا »پارس در قم گفت:  یبا خربنگار خربگزار  یبه قم آمد.حجتاالسالم در گفت گوئ ینیحضور امام خم

رانشهر و رسدشت ین پیه بک« الوتان»ان خلق در مناطق یآنجا روبراه شده و افراد فدائ یارهاک ایاندازه

 یو پاسدار و افراد عاد ین آنها ارتشیه بکنفر از گروگانها  160دارند و در حدود  یتهائیفعال« رآبادیم»و 

 یخلخال« نندیکت مین گروگانها فعالیا ینگهدار  یدا برایشدر هستند و یرات اسکله افراد دمو یمردم بوس

در  یست نه تنها اصالحات ارضیدو تا ن یکیردستان کالت کمش»از سخنانش افزود:  یگر یدر قسمت د

قرار  ینینات ناروا و ضد دیرمورد همه گونه تلقیپناه و فق یه مردم بکزمان گذشته صورت نگرفته بل

نند و یکل را عنوان مین مسایها استیمونکان خلق و یه فدائکت ن اصل اسیهم یدارند و به رو 

در متام شهر و روستا و  ینند. جهاد سازندگکوت یکرا بامیاسال  ین رهگذر جمهور یخواهند از ایم

شود.  یدگیانجام دهند به وضع فقرا و درماندگان رس یر ید در ارسع وقت اصالحات چشمگیروستاها با
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ه شود و ین تهکآنها مس یهرچه زودتر برا انددادهشان را از دست یخانه و زندگه در جنگ ک یو آوارگان

 یدولت یهارات از سازمانکدمو  یها یستها و بومیمونکد اسفالت شود و دست یردستان باک یاصل یراهها

ردستان کموجود در  ینامهاین سیوتاه شود همچنکو پست  یمانند آموزش و پرورش مخابرات دادگسرت 

م گذشته و یرژ یهاتیل شود و دست همه جمعیتبدمیاسال  ینامئیو س یانون فرهنگکد به یبا

 «.ن هرچه زودتر قطع شودیننگ یهافئودال

 (24/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .عزالدین، قاسملو و طالبانی به عراق گریختند خلخالی:

ه کردستان اطالع حاصل شد کم شع استان کحا یبا حجت االسالم صادق خلخال یتلفن یامروز در متاس 

ردستان به کگر از رهربان حزب منحله یو عده د ی،  عبدالرحمن قاسملو،  جالل طالبانینین حسیعزالد

ه با کران یامیاسال  یروزمندانه ارتش جمهور یه بدنبال ورود پکرد کخته اند.  نامربده اعالم یعراق گر

 یشهر را در اشغال داشتند و تحت رهرب میه متاکن یمهاجمان توجه مردم روبرو گشت یاستقبال شا

ش یآرامینظا یروهایدر مقابل ن یر یگرفته وبا سنگر گ یرات حالت تدافعکحزب منحله دمو  یعنارص رهرب 

سنت حلقه محارصه و مقاومت کگرفته بودند بدنبال ورود ارتش و مستقر شدن در شهر و شمینظا

نون در عراق کخته و ایو از مرزها گر یفاصله از شهر خارج و متوار ان،  رهربان حزب منحله بال یشورش

 م است.کشود و آرامش حایان مشاهده منیاز وجود شورش یچ اثر یهستند و در شهر هم ه

 (25/6/1358هانکی)

 

 

 



 
68 

  .رژیم سابق باید از کردستان قطع شود هایجمعهدست امام  خلخالی:

ردستان به آن منطقه کمنطقه  یهایریان درگیه در جرکم شع کحا یقم: حجت االسالم صادق خلخال

  به قم آمد ینیاز گزارشات و مشاهدات خود به حضور امام خم یدادن پارها یرفته بود برا

ان خلق در مناطق ییآنجا روبراه شده و افراد فدا یارهاک ایاندازهرد: تا کاعالم  یحجت االسالم خلخال

نفر از گروگانها  160دارند ودر حدود  ییت هایرآباد است فعالیو مرانشهر و رسدشت ین پیه بک« الوتان»

ن یا ینگهدار  یداً برایر هستند وشدیرات اسکله افراد دمیبوس یو پاسدار و افراد عاد ین آنها ارتشیه بک

  نندیکت میگروگانها فعال

در زمان  یارضنه تنها اصطالحات  ست،یدوتا ن یکیردستان کالت کافزود: مش یحجت االسالم خلخال

قرار دارند و  ینیر در مورد همه گونه تلفات ناروا و ضد دیپناه وفق یه مردم بکگذشته صورت نگرفته،بل

ن یخواهند از اینند و میکل را عنوان مین مسایستها ایمونکان خلق و ییه فداکن اصل است یهم یرو 

د در ارسع یا و روستاها بادر متام شهره ینند.جهاد سازندگک« وتیکبا»رامیاسال  یرهگذر جمهور 

ه در ک یشود و آوارگان یدگیر انجام دهد و به وضع فقرا و بازماندگان رسیوقت،اصالحات چشمگ

 یاصل یه شود و راههاین تهکآنها مس یهر چه زودتر برا انددادهشان را از دست یجنگ،خانه و زندگ

مانند آموزش  یدولت یاز سازمانها راتکدمو  یهایو بومها ستیمونکد آسفالت شود و دست یردستان باک

د به یردستان باکموجود در  ینامهاین سیوتاه شود و هم چنکو پست  یو پرورش،مخابرات،دادگسرت 

 یم فاسد گذشته و فئودالهایرژ هایجمعهل شود و دست امام یتبدمیاسال  یغاتیتبل  یانون فرهنگک

  ن هر چه زودترقطع شود.یننگ

 (25/6/1358هانکی)
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  .خلخالی اعرتاض استاندار کردستان را رد کرد اللهآیت درباره اعدام چهار نفر در کردستان؛

وانده ینفر در سنندج، د 4ردستان به اعدام کاستاندار « باکیرت شکد »اعرتاض  یدر پ یصادق خلخال اللهآیت

  .ردکرا رد  یهان، اعرتاض و کیبا  یمز درج شد، در متاسیه در تهران تاکاران یامکو 

 :رامون اعدامها گفتیح پیدر توض یو 

ه در پاسدارخانه بود، به بهانه ناامن بودن پاسدارخانه،شب کرا  یارش،دخرت کو هم« یگردیب یعل یحاج»

م قرآن کز بحینند و دادگاه نیکگر به دخرت تجاوز مینفر د 9باتفاق  یربند ولیدخدا مکبا ضامنت بخانه 

  ردکوم کد محیا تبعیجرم را به حبس  یاکاعدام و ش وم به کو اسالم، آن دو نفر را مح

شتار کن با نفود منطقه خوانده و جرم آنان را کیگر از اعدام شدگان را از مالیتن د 2 یخلخال اللهآیت

  ردکمردم اعالم  یر به پایو بسنت غل و زنج یبه دخرتان آباد یو تجاوز ناموس یدستجمع

رده و وسائل کهامنانشان حامم فراهم یم ین براکیو توالت نبود،مال یدنیه آب آشامک یافزود:در آباد یو 

 .ده بودندید کرا تدار  یر زاهدیو مادر فرح واردش یسیزبان اویش و نوش پالیع

ارد به دادگاه را به کبر انتقال فتودالها با بران یردستان مبنکبا استاندار کیاظهارات ش یخلخال اللهآیت

ش کفرد فاسد و ادم یکاگر اعدام »رد:کاستاندار خواند و اضافه  یاز سو  ییارد و آنرا افرت کب یذکشدت ت

 « ست؟یعدالت چ یانت باشد،پس معنیچارگان خیو متجاوز به ناموس ب

 (25/6/1358هانکی)
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  گزارش خلخالی درباره غرب کشور به امام

 .اندشدهنفر توسط دمکراتها به گروگان گرفته  150خلخالی: 

 کن منطقه را تر یردستان رفته است بطور موقت اکبه منطقه  ینیه به فرمان امام خمک یخلخال اللهآیت

ه کشب گذشته قبل از آن یند. صادق خلخالکم یشور به حضور امام تقدکاز اوضاع غرب  یرد تا گزارشک

راتها کسط دمتو  یر یگروگانگ یرا از ماجرا یات تازهاکبا اطالعات، ن یید، در گفتگویت مناکقم حر  یبه سو 

 یدر جنگلها اندرفتهنفر را به گروگان گ 150شور حدود که در غرب ک یگروه»گفت:  یفاش ساخت. و 

رسد ین افراد به نظر میا»افزود:  یو «. اندشدهران و عراق قرار دارد پنهان یمرز ا یکیه در نزدک« وتانکا»

«. است یو رشت یراز ی، شیرث آنها اصفهانکادانند و لهجه یمن یردکدام کچیرا هیان خلق باشند زییه از فداک

به  یبانه در ده یجنوب شق یلومرت کی 25دو شب قبل، توپخانه عراق در »آنگاه گفت:  یصادق خلخال

 یخلخال«. ران رفتندیردند و آنها به طرف مرز اک ینیراتها را وادار به عقبنشک، دم«دژ یپهلو »نام 

ران یرا آنها از دو طرف در مقابل دو ارتش ایراتها وارد شد زکمبه د ینیتلفات سنگ یر ین درگیدر ا»افزود:

ربد در یشور به رس مکم شع در غرب که به عنوان حاک یخلخال اللهآیت«. و عراق قرار گرفته بودند

اران به یامکن ینفر از خوان 2ل شد، کیه تشک ین دادگاهیدر آخر»انقالب گفت:  یار دادگاههاکمورد 

ل یاز قبیمینفر را به قتل رسانده بود و جرا 13از آنها تنها  یکیه کدهات  یایپناه و رعایجرم قتل مردم ب

ه از راه نامرشوع بدست آمده بود به کز ین یوم به اعدام شدند. اموال و کز داشت محیمحصنه ن یزنا

 یز ناموسه به جرم قتل و تجاو کرد مصادره شد. نفر دوم یکم یه در آنجا زندگک یینفع مستضعفان روستا

ز یگر نینفر د 2»گفت:  یخلخال اللهآیت«. بود یبنام مهست یر و اعدام شد پدر شوهر خوانندهایدستگ

از آنان  یکین دو نفر یوم به اعدام شدند. اکدر دادگاه مح یگلر یب بیو حب یگلر یب یبنام حاج عل

 «.شب هنگام او را مورد تجاوز قرار داده بودند یشاوند خود را در خانه پناه داده بودند ولیخو

 (25/6/1358)اطالعات 
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  .حجتاالسالم صادق خلخالی شایعات صهیونیسم را بشدت تکذیب کرد

ـ خربگزار  ن، یان و متهمیبوضع زندان یدگیرس یم شع براکحا یپارس: حجتاالسالم حاج صادق خلخال یقم 

قبل از سفر به همدان، جمعه شب گذشته در  یحجتاالسالم خلخالرد کشور سفر کمجدداً  مبناطق غرب 

رهرب انقالب  ینیامام خم یما از خط مش»پارس گفت:  یبا خربنگار خربگزار  یاختصاص یگفتگو  یک

در  ین املللیسم بیونیله صهیه بوسک یناروائ یهارد و تهمتکم یرده و نخواهکران تجاوز نیامیاسال 

ل را در واقع ین مسایه اکنم یکنم و اعالم میکب میذکشود تینسبت داده ممبن  یو خارج ید داخلیجرا

در …. »افزود  یاالسالم خلخالحجت«. نندیکت مطرح میو انسان ین، قران و آزادیدشمنان اسالم، مسلم

س شده کمنع ید خارجیارد و ملحفه بدادگاه آورده شدند و در جراکند با برانیگویه مک یسانکمورد 

ه کنند یکزم مونتاژ میونیناً صهیقیرا  یهاسکل عین قبیزم است و ایالیپرداخته دست امپر است ساخته و

خود  یامل صحت و با پاکاران بود و همه شاهد بودند در یامکردستان و ک یاز فئودالها یکیاعالم شده 

اران یامکخود در  ین مرد برایشان نبود. ایدر وجود ا یسالتکو  یامر یچگونه بیمه آمده و هکبه مح

داشت.  یاو وضع رقت بار  یخانوار  150 یه روستایکساخته بود در حال ییاروپا یالهایو کبه سب ییالیو

ن شخص باموال همه افراد منطقه تجاوز و ینداشتند ا یشاورز ک ین برایزم ین روستا حتیشاورزان اک

ن نفر را بقتل یاشت و چندمحصنه د یرده بود. و متجاوز از پنجاه فقره زناکحرمت  کس آنها را هتینوام

ار است کدر  یدانم چه دستیپناه زده بود و من من یان مظلوم و بیروستائ یر بپایرسانده بود. غل و زنج

 یرت ضد انسانکد  یکه از ک ینند. هامن دستکخواهند فرشته درست یم مین نوع افراد دژخیه از اک

 اندکردهع یدهند تا بعنوان مثال شایرا در روزنامه انتشار م یدلسوز بسازد و مطالب کپزش یکخواهد یم

ها جز نیه اکدانند یه همگان مکبودم و حال آن یامر روانیب« یچهراز »امرستان یم در بیسال و نیکمن 

ا ید بودم ین مدت شانزده سال متام تبعیند ارائه بدهند من در اتوانمیهم  کیا مدار یست آیموهومات ن

انجام  یم شع در مورد اعدامهاکحا یردم حجتاالسالم خلخالیکس میمه تدریدر حوزه عل در زندان و با

 ییردستان صورت گرفته انتقادهاکه در ک یید در مورد اعدامهایاز جرا یردستان گفت در بعضکشده در 

نگونه اشخاص یه انشاءالله اکدوارم یدارند ارائه دهند. و ام ینندهاکقانع  کاگر آنها مدار  یشده است ول
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، مطالب را وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم ساده لوح را ییگو یلکن پس با یتوجه داشته باشند و از ا

استان  یه با دست من انجام شده و در متام شهرهاک یو نقد یجنس یهاکمکند. چرا در باره یمشوش ننام

  شود ؟یزده من ی، حرفاندشدهزاد ه آ کها ینفر از زندان 1500ن متجاوز از یده و هم چنیع گردیتوز

زم یونیزم و صهیالیامپر یخارج یهاوید و رادیجرا که با دست خود، خوراکم ینکرفتار  ید طور یچرا ما با

 «.ندکمرحمت  یو قرانمینش اسال یم خداوند بهمه ما بینکرا فراهم 

 (1/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  0مخالفین خود را رد کردحجت  االسالم  خلخالی اتهامات و شایعات 

ن مجددا به یان و متهمیبوضع زندان یدگیرس یم شع براکحا« یحجت االسالم حاج صادق خلخال»

 یکقبل از سفر به همدان جمعه شب گذشته در  یرد. حجت االسالم خلخالکشور سفر کمناطق غرب 

رهرب انقالب  ینیامام خم یما از خط مش»پارس گفت:  یبا خربنگار خربگزار  یاختصاص یگفتگو 

د یدر جرا یناملللیسم بیونیله صهیه بوسک ییناروا یرد و تهمتهاکرده و نخواهم کران تجاوز نیامیاسال 

ل را در واقع دشمنان ین مساینم  ایکنم و اعالم میکب میذکشود تیبه من نسبت داده م یوخارج یداخل

  .نندکمیت مطرح یو انسان ین، قرآن، آزادیاسالم، مسلم

ارد و ملحفه به دادگاه آورده شدند و کند با برانیگویه مک یسانکافزود: در مورد  یاالسالم خلخالحجت 

را ها سکل عین قبیزم است و ایالیس شده است ساخته و پرداخته دست امپرکمنع ید خارجیدر جرا

اران بود و همه یامکردستان و ک ها یاز فئودال یکیه اعالم شده کمیند متهیکزم مونتاژ میو نینا صهیقی

در وجود  یسالتکو  یامر یچگونه بیمه امده و هکخود به مح یامل صحت و با پاکشاهد بودند در 

ه ک یساخته بود در حال ییاروپا یالهایو کبه سب ییالیاران ویامکخود در  ین مرد برایشان نبود ایازا

نداشتند  یشاورز ک ین برایزم ین روستا حتیشاورزان اکداشت  یاو وضع رقبت بار  یخانوار  150 یروستا
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 یفقره زنا 50رده بودو متجاوز از ک کس انها را هتین شخص به اموال همه افراد منطقه تجاوز و نوامیا

پناه زده بود  یان مظلوم و بییروستا یر به پایندو زنجکن نفر را بقتل رسانده بود یمحصنه داشت و چند

  نندکخواهند فرشته درست میم یع افراد دژخن نو یه از اکار است کدر  یدانم چه دستیمن من

را در روزنامهها  یدلسوز بسازد و مطالب کپزش یکخواهد یم یرت ضدانسانکد  یکه از ک یهامن دست

بودم  یامر روانیب یامرستان چهراز یم در بیسال و نیکمن  اندکردهع یدهند تا به عنوان مثال شایانتشار م

ند ارائه بدهند من در توانمیهم  کیا مدار یست آینها جز موهومات نیه اکدانند یه همگان مکو حال آن

ردم حجت االسالم یکس میه تدریا در حوزه علمیا در زندان و ید بودم یا در تبعین مدت شانزده سال یا

د در مورد یاز جرا یردستان گفت در بعضکانجام شده در  یم شع در مورد اعدامهاکحا یخلخال

دارند  ینندهاکقانع  کاگر آنها مدار  یشده است ول یستان صورت گرفته انتقاداتردکه در ک ییاعدامها

مطالب  ییگو یلکن پس با ینگونه اشخاص توجه داشته باشند و از ایه انشاءالله اکدوارم یارائه دهند وام

 یو نقد یجنس یهاکمکند چرا درباره یرا وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم ساده لوح را مشوش ننام

نفر از 1500ن متجاوز از یده و همچنیع گردیردستان توزک یه با دست من انجام شده ودر متام شهرهاک

د یجرا که با دست خودخوراکم ینکرفتار ب ید طور یشود؟ چرا ما بایزده من یحرف اندشدهه آزاد کها یزندان

مرحمت  یو قرانمینش اسال یم خداوند بهمه ما بینکزم را فراهم یونیزم و صهیالیامپر یخارج یوهایو راد

 (1/7/1358هانکی) ند.ک

 

  .حجتاالسالم خلخالی مدارک نیلوفری را فاش کرد

به چند پرونده به همدان رفته  یدگیرس یه براک یت الله صادق خلخالیروز آیپارس: د یقم ـ  خربگزار 

ه در یاظمکاسالم  یز شب شنبه آقایپارس در قم در مورد سخنان انتقادآم یبا خربگزار  یاست. در متاس

ه در یاظمکبنام اسالم  یر مسوولیشخص غ»گفت: « یلوفر یرت نکد »راجع به پرونده  یونیزیزگرد تلویم

رت کد  کشان از پرونده ساوایا ایدفاع منوده است. آ یلوفر یرت نکرده و رسسختانه از د کون صحبت یزیتلو
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ه با کها راتکو پاسداران به دمو  یارتشمیزخ یهاا از دادن گروگانیو برادر او اطالع دارد ؟ آ یلوفر ین

ف و کنیالشکا از اسلحه یانجام شده اطالع دارد ؟ آ یرت صالحکو د  یرت وثوقکو د  یلوفر یرت نکدست د 

ان یو ارتشمینار پل با پاسداران انقالب اسال کمر بسته و مدت سه ساعت با سالح در که به ک یهائفشنگ

 یلوفر ین یبودند و آقامیه زخکا چهار نفر گروگان پاسدار یاست ؟ آده است با خرب یجنگمیاسال  یجمهور 

ان است. یشاهد جر ین رمضانیحس ین داده و آقایل مهاجمیان برده و تحوکل خود آنان را به بو یبا اتومب

 مطلع اند ؟

رسدشت، ان، کبانه، بو  یهاه متام آمبوالنسک ید جواب دهد. در صورتتوانمیچگونه  یلوفر یرت نکد  یآقا

 . اندکردهیاده میه در پشت جبهه نفرات پیکافراد مهاجم گذارده بطور یهایکار چریمهاباد، سقز را در اخت

 (2/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 االسالم صادق خلخالی اطالعیه حجت

 یم شع به اهالکحا یحجتاالسالم صادق خلخال یشب از سو یه دین اطالعیپارس: ا یقم ـ  خربگزار 

  :ن شح صادر شدیشور به اکغرب  یشهرها

 یبسمه تعال

گردد، هر گونه تظاهر و تحصن به یان و رسدشت اعالم مکمحرتم مهاباد ـ سقز ـ بو  یله به اهالینوسیبد

نگونه اعامل ضد یه دست به اک یسانکممنوع است میاسال  یرات از طرف جمهور کنفع حزب منحله دمو 

 .1358چهارم مهرماه  یم شع ـ صادق خلخالکار خواهد شد. حاانقالب  بزنند طبق مقررات با آنها رفت

 (4/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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  0خلخالی:در مدتی کمرت از شش ماه همه کارمندان کرد به کردستان منتقل شدند 

رد کردستان بازگو کراجع به  یگفتگو مطالب یک یشور طکم شع در منطقه غرب کحا یخلخال اللهآیت

ن کشود سایه گفته مکرا  یرسدار  یرت عبدالقاسم رشوندکن گفت: د یچن یرت رشنودکدرباره اعدام د  یو 

امتش  کر شدو در متام طول محایامرستان مسلسل به دست دستگیب یهایکیتهران است او در نزد کقله

ره و یار و غکش یوهنوردک یداشت برایه اظهار مکامران آمدم بلیمعالجه ب یه من براکالم نگفت ک یک

 ینفر را در پیکبرود.  ییاز جلسات از من اجازه گرفت به دستشو یکیدر طول  او امآمدهطقه به من… 

بش یه در جکرا  ییاغذهاکخودش و  یهاپروندهت درآورده و یربکد او در توالت یاو فرستادم، رفت و د

 .زندیبود آتش م

ن یبه دست دشمن البته از اده بود و داده بود یامران را دزدیب یه دارو کر شد یدستگ ین آدم وقتیا 

ن آقا، رسم خون را از یبه دستور هم یگروه یاست ولمی، زخیرا، زخمیست زین یما مسالها یجهت برا

  .ده بودندیرس بر یعیده بودند و پاسداران را به گونه فجیشکپاسداران  یبازو 

بودند و در دهانشان گذاشته ده یپاسداران را بر ینها آلت تناسلیه در پاوه اکم یتان بگوید برایبگذار

ار را  کنیالبته من عواقب ا… رد کگفت: درود بر خلق قهرمان یمهاش مکن آقا در محایبودندو آنوقت ا

او برخواهند خاست.  یهم به طرفدار  یرت است و از تهران آمده است و البد گروهکه او د کدانستم یم

ان خلق ییه سالها با فداک یینند آقاک یبررس ه مطالب را درستکن است یاما توقع من از مردم آزاده ا

ن منطقه یبه ا یوهنوردک ید برایآیرون منیه در پاوه مرغ هم از خانهاش بکارتباط داشته است، حاال 

هم میوهها افراد بو کن یوهها بوده، اما در اکگفت دو شب در یاو م یردکند. وتازه با لباس یکسفر م

وه کچگونه دو روز رادر  یرمانشاهکر یدب یکب همراه با یغر یآقان یا یند دو شب مبانند ولتوانیمن

ق را یخواهند حقاینها منینند. ایکم ییقلم فرسا یلین موضوع خیان خلق درباره اییبوده است، حاال فدا

د، یامرستان بریرس پاسداران را در ب یسکند چه ید بگوینها اگر واقعه، طرفدار خلق هستند بایند، ایبگو
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ل داد؟ و آنها یراتها تحوکآنها را به دمو  یسکردند، چه کامرستان مراجعه یامران به بیها و بیزخم یوقت ای

  …ربدندیچ اسم منینها هیان خلق از اییرا به بانه و مهاباد بردند. فدا

نها ی، ااندکردهاش ینییدهاند. هرویوبکش کش عالمت داس و چیزانو یه رضا نام دارد، رو کرا  یینها آقایا

ن آقا رضا یدستورات آنها باشند، ا ینها مجر یله دخرتها تا اینند. آنهم بوسیکن پخش مییمنطقه هرو در

از  ید بعضینند. شاکرابه تهران منتقل  یه و کامل است گفتهام کدر مهاباد گرفتار شده، پروندهاش 

ه هم مخالفند شیر و اندکن طرز فیباشندو مسلام هم هستند و با ا یخوب ییان خلق آدمهاییاعضاءفدا

 .مینکه ینها را توجیم اعامل ایتوانمیآخر چگونه  یول

مرت کد در عرض ینکردستان توجه کگر در مورد یته دکن یکد: اما ضمناً به یگویردستان مکاو باز درباره 

 یامرستان و پستچیارمند بکگرفته تا  یردستان در متام ادارات از تلگراف چک یهایبوممیاز شش ماه متا

فاجعه  یکن ین مانند مساله فلسطیردستان منتقل شدند و اکو فرهنگ همه به  یارمند دادگسرت کو 

  0رده استکن همه انتقال موافقت یه آخر چگونه دولت با اکش امده ین سئوال پیبود. اصال ا

  :ن مصاحبه گفتیاز ا یگر یدر قسمت د یخلخال

 ایعدهه هنوز هم ادامه دارد و کف نزول خوارها بود یتوق یکیم، یردکردستان که ما در ک یاساس یارهاک

ن و گرانفروشان یرتکله شالق زدن چند نفر از محیه بوسکمتها بود ینرتل قکهم  یکیتم و ینها را گرفیاز ا

ست در ظرف چهار پنچ ماه انجام توانیم و دولت منیردکما  یه از نظر دولتک یار کن آمدو ییمتها پایق

 یان، شهربانکبو  یسقز، شهربان یسنندج، شهربان یپاوه شهربان یبود، شهربانها یاء شهربانیدهد اح

  میردکاء ینها را احیه ما همه ایمهاباد، بانه و بق

 شد ؟یردستان احساس مکدر  یسکن قامش حضور یو از ا یر زاهدیزبان و اردشیا از پالیآ -

ستند، چون یخودشان انجا ن یل بفرستندولن است در منطقه پو کمم یزبان و زاهدیپال 0ستندینها نیا -

  .ر و گلولهیه بلند شوند بروند در منطقه وسط تکمیهستند نه رز میبز  ینها آدمهایا
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  رد؟کد یار را خواهکن ید اینکب یزندگ یکچر یکـ شام اگر الزم باشد مثل 

  .ستین یکیچر یمرت از زندگکنون دارم کردستان داشتم و اکه در کرا هم  ین زندگیـ  ا

 :دیگویردستان مکدر  یرامون دخالت جالل طالبانیپ یخلخال اللهآیت 

رم نشده است و اگر هم یش دستگیکان نزدیو اطراف یازجالل طالبان ین دخالتیرتکوچکنون کمن تا»

 یر شدگان مثل علیاز دستگ یه بعضکن بوده است یافته بخاطر ایانتشار  یاناً از طرف من مطالبیاح

ده یاد دین توطئهها زیهستم و از ا یان جالل طالبانیکه من از نزدکرد یکاظهار م« یاستاد» یدادستان

 یزم خودشان را طرفدار طالبانیونیا وابسته به صهیخلق  ییا فدای یکراتکه افراد حزب دمکشود یم

  .نندکجاد یاختالف ا یان و جالل طالبانیرانین ایخواهند بینند و میکم یمعرف

، بهر یر شورو یه جامهکنیردستان دادهام و نه اکدر  یبحال من نه دست اتحاد به جالل طالبانضمناً تا 

 0آنان است یادینامللل و ایزم بیونیسهها از جانب صهینگونه دسیم مسلم است ایه براکحال آنچه را 

 (5/7/1358هانکی)

 

 .شهر ممنوع اعالم شد 5از سوی آیت الله صادق خلخالی: تظاهر و تحصن به نفع حزب  دمکرات در 

 االسالم خلخالیاطالعیه حجت

شور به کغرب  یشهرها یم شع به اهالکحا یحجتاالسالم صادق خلخال یشب از سو یه دین اطالعیا 

ان و رسدشت اعالم کمحرتم مهاباد، سقز، بانه، بو  یله به اهالینوسی. بدین شح صادر شد: بسمه تعالیا

ممنوع است میاسال  یرات از طرف جمهور کنفع حزب منحله دم گردد هر گونه تظاهر و تخصن بهیم

م شع. کبزنند طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.حامینگونه اعامل ضد اسال یه دست به اک یسانک

 (5/7/1358)اطالعات چهارم مهرماه  یصادق خلخال
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 .خلخالی: چرا در کردستان حکم اعدام صادر کردم

مت یش از عزیرد. خربنگار ما پک کروز، قم را به قصد همدان تر یاز ظهر د شی، پیت الله صادق خلخالیآ

 یبا و  ییرود؟ گفت و گویردستان مکچه به  یه براکن سئوال یردستان، با طرح اکبه همدان و  یخلخال

 اندشدهف یدر آن منطقه توق ایعدهردم، ک کردستان را تر که، کپس از آن»پاسخ داد:  یب داد. خلخالیترت

د در یدر ادامه سخنان خود با گله از ارباب جرا یرد. خلخالکه انشاءالله آنها را از زندانها، آزاد خواهم ک

د و یه شاک یق را آنطور یه حقاکنم کیران، گله مید در ایمن از ارباب جرا» شور، اظهار داشت:کداخل 

را از دست نزولخواران گرفته و  یلو سفته نزو  کها تومان، چونیلید میردستان، شاکاند. در د، ننوشتهیبا

ام، ازمندان منودهیبه ن یو نقد یجنس کمک، یو مبالغ هنگفت امکردهمشت، آدم بدبخت، پاره  یکبه نفع 

ه کفرشته بسازند « یجان»ا چند ی یکنند، از یکم یسع یآورند، ولیان منیبه م ینها حرفید، از ایجرا

  .«ن روشن شودیش از ایق بیدوارم حقایام

 

 ستمین یسکمن 

حمله  یشور، بشدت به و کدر خارج از میعمو  هایرسانهد و یه چرا جراکن سئوال یدر پاسخ ا یخلخال

ه ما و ین امللل است و علیسم بیونیار صهیا در اختیکاروپا و آمر یل ارتباط جمعیوسا»نند، گفت: یکم

خواهند ین رهگذر، میسند و از اینویند و میگویخواهند می، هرچه دلشان میاسالم یانقالب یهادادگاه

شانند، آنها با شخص من، طرف کما را به انحطاط بمینند و در واقع انقالب اسال کف یه ما را تضعیروح

ن ینه دارند.همیرید یغمرب ما، دشمنین پیستم. آنها، با اسالم و قرآن و دین یسکستند، چون من ین

 یشتار بکاند. کشتەون انسان را یلیم 80د متجاوز از ی، شایاول و دوم جهان یهاها در جنگییاروپا

اد یر بیاخ ین زمانهایر، در همیقا و مخصوصاً الجزاین و ژاپن و آفریرحامنه انگلستان را در هندوستان، چ

را در  کیازاکام و نایروشیدر هیش مبب امتیو آزما یا در جنگ دوم جهانیکرحامنه امریشتار بکم. یدار

ها زنده است. در حال حارض امبوج و الئوس، در خاطرهکتنام، یرده است.قتل عام مردم وکا، فراموش نیدن
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ت آنها، از یشوند و موجودیشتار مکرحامنه  یها، بینیا، فلسطیکاالت متحده آمریف ایثکهم، با دست 

 و ا و آنگوالینجه، در رودزکشتار و شکن همه ظلم و یشود.ایده گرفته می، نادییایکطرف مقامات آمر

ا، صورت یکاالت متحده امریله دست نشاندگان ای، بوسیر نواحیو سا یجنوب یقایو افر یکموزامب

نند، یکوت مکرحامنه، س یب یشتار و قتلهاکن همه ی، نسبت به ایغرب یا و اروپایکد امریرد، اما جرایگیم

افتد یار مکها به شوند، قلمیران، اعدام میر مناطق ایردستان و ساکه در کار خون آشام کتیچند جنا یول

امل وقاحت، نشان کمونتاژ شده را با  یهاسکون، عیزیشود و صفحات تلویها پر مروزنامه یهاو ستون

. امکردهمه نکردستان، محاک یمه انقالبکار در محاکس را با برانکچیدانند هیه همه مکدهند و حال آنیم

ن ی. ااندرفتهخود، به طرف جوخه اعدام  یو با پا اندآمدهمه کخود به محا یهمه آنها سامل بودند و با پا

 .ستین یگر یز دیو ساده لوحانه چمیردن اذهان عمو کغات جز مشوش یهمه تبل

 

 زاده یپاسخ به مفت

ن به اعدام در یومکدر مورد مح« زاده یعالمه مفت»ه ک یسپس با اشاره به مطالب« یت الله خلخالیآ»

ه یکسانکباً متام یه تقرکان فرمودند یزاده ( ب یشان )عالمه مفتیا»بود، اظهار داشت: رده کردستان عنوان ک

ا به زندان و یو  اندشدهوم به اعدام کردستان محک یر نواحیسنندج و سامیانقالب اسال  یهادر دادگاه

ها و اعدامزاده درباره  یمفت یه آقاکم ید بگوی.بااندبودهاند، مستحق عفو امام د روانه گشتهیتبع

ه ک یهائاز اعدام یکیند. یکقضاوت م یردکاذب ک یستیونالیا با روح ناسیش خود و یامت تنها و پکمحا

دن اعدام او یه همه مردم با شنکو پرس او بود « شاطر محمد»در سنندج صورت گرفت، مربوط به قاتل 

اب عمل، کن مجرم، وقت ارتیه اکامل داشتند، چرا کبه وجد آمدند، چون مردم خود از ماجرا اطالع 

ارزان شده  ینیگفته گوشت طرفداران خمیحانه میچرخانده و وقیرا در دست خود م یساطور قصاب

ه خود به سه فقره کبود  یوبیوم، رسهنگ اکن محیه از گفنت آن شم دارم، دومک یگر ید یاست وحرفها

پ یوم، رستکن محیرده بود. سومکنفر را در اطراف همدان صادر  15شنت کرده و دستور کقتل اعرتاف 
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ن یرا داده بود. چهارم یادیو فرمان قتل عده ز کشتەردستان را که در دوره طاغوت، مردم کازمند بود ین

ب کمحصنه مرت یشتار و زناکن فقره یه چنکمنحله سنندج بود  کمعاون ساوا یروس منوچهر یوم، سکمح

بچه  یکه پرونده او مشتمل بر قتل کل زاده یبود بنام احمد اسامع یوم، پاسبانکن محیشده بودند. هم

رت ابوالقاسم کوم، د کن محیدر سنندج بوده است. هشتم یان دوره طاغوتیو رابطه نامرشوع با زنان زندان

ن ین و دهمیرات بود. نهمکر شد و از رسان حزب  دمیه با اسلحه، در سنگر دستگکبود  یرشوند رسدار 

زاده،  یفه علیبنام ش یه به جرم زنا با زنکبودند میر کب الله یو حب یگلر یب یمد علوم، حاج محکمح

رند و شب هنگام به او یگیچاره را در پاسدارخانه به امانت مین دو نفر زن بیوم به اعدام شدند. اکمح

 یپرچم جمهور  رید زیه باکنیر از ایا به غید پناه بربد؟ آیبایجا مکپناه به  ین زن بینند. ایکتجاوز م

ه سنگر کق او بود یو رف«  اینقره»وم کن محین  و دوازدهمیازدهمیدارد؟  یگر ید یباشد، جامیاسال 

مقاومت در مقابل  یه ما براکامتوم دادند ی، در مقابل ارتش اولتیو فلسف یسقز با دستور جالل شافع

ن افراد در سقز موجب یه اک ایمگرفتهو قاسملو الهام  ینین حسیرات مهاباد و عزالدکارتش از حزب دم

ن و یزدهمی. ساندبوده یادیا و گروگان گرفنت تعداد زیشتار دهها نفر، منجمله رسهنگ فرخ نک

از  یادیشهادت عده ز یه پس از اداکوان بودند یهنه پوش در مرکن نفر هم قاتالن برادران یچهاردهم

 .«شدندوم به اعدام کوان محیاعالم مر یمحرتم و علام یاهال

 

 زاده یتوقع از مفت

مه شب در مهاباد و بانه و سقز یزاده درباره حمله ناجوامنردانه ن یمفت یچرا آقا»آنگاه گفت:  یخلخال

نند و پاسداران یکها حمله مه به پادگانک 7یـ ج یانداز و آرـ پو خمپاره یمرت  یلیم 106ه با گلوله ک

خود، مطالب نادرست  یهابدون توجه به عواقب گفته یولنند.، یکار میوت اختکشند، سکیانقالب را م

ند و بهانه به دست ین تحمل بفرمایش از ایانات بیه در جرکشان توقع دارم یدهند؟ من از ایرا اشاعه م

 (6/7/1358) ؟«دشمنان ندهند
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 .تظاهرات و تحصن به نفع دموکراتها در چند شهر کردستان ممنوع شد

م شع و سپاه پاسداران انقالب کحا یه حجت االسالم صادق خلخالیبراساس اعالم –سنندج و قم 

نگونه یردستان ممنوع شد واکشهر  5رات در کسنندج تظاهرات و تحصن به نفع حزب دمو میاسال 

  وب خواهد شدکتظاهرات به شدت رس 

 

  :شهر کردستان به این شح است 5اعالمیه حجت االسالم خلخالی در مورد ممنوعیت تظاهرات در 

 یبسمه تعال

ـ سقزـ بو  یله به اهالینوسیبد گردد هرگونه تظاهرات و تحصن یان ـ بانه و رسدشت اعالم مکمحرتم مهاباد 

نگونه اعامل یه دست به اک یسانکممنوع است میاسال  یردستان از طرف جمهور کرات کبنفع حزب دمو 

 1358چهارم مهرماه  یخلخال م شع صادقکحا0بزنند طبق مقررات با انها رفتار خواهد شدمیضد اسال 

 (7/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 به حکم داداگاه انقالب اسالمی، 

   0مهاباد تیرباران شدند دمکرات در3

ه در کنفر را  4 یاست حجت االسالم خلخالیمهاباد به رمیهان دادگاه انقالب اسال کیخربتگار  –ه یاروم

م اعدام در مورد کرد. حکوم کمه و آنها را به اعدام محکر شده بودند، محایر مهاباد دستگیاخ یهایریدرگ

  روز اجرا شدیبامداد د 4ن ساعت یومکمح

 :ن شح استیبه ا اندشدهوم کم دادگاه محکه به حکن چهار نفر یامیاسا

 ردستانکرات کم با حزب دمیمستق یار کبه جرم هم یبهار وجدان-
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 .رده استک یرانداز یه مسلح بود و به پاسداران تکل گل اندام یجل- 

 .ر شده استیو در حال حمله به سپاه پاسداران انقالب دستگ کم پور با داشنت نارنجیرضا رح-

  .ساله را  به قتل رسانده است8پرس بچه  یکه کدادفر  یعل-

مهاباد، ظرف دوسه روز گذشته صد نفر در مهاباد به علت میطبق خرب اعالم شده از دادگاه انقالب اسال 

ه یگناه بود و آزاد شدند وبق ینفر از انها ب 30ه ک اندشدهر یدستگمیبا پاسداران انقالب اسال  یر یدرگ

ه مقرص هستند به کگناهان آزاد شده و آنها  ی، بییه بعد از بازجوک اندشدهمه نکو محا ییهنوز بازجو

  دیفر خواهند رسیزک

پاسدار  4د و یپاسدار به رضب گلوله شه یکر مهاباد یدوسه روز اخ یهایریه در درگکست کیگر حایخرب د

 0معالجه به تهران فرستاده شدند یه براکن مجروح شدند یمهاجم یاز سو  کبر اثر پر تاب نارنج

 (7/7/1358هان کی)

 

 .ماجرای گروگانگیری دمکراتها فاش شد

از پنج گروگان  یکیاصفهان و  یار کگاه هشتم شیپا یجمع« یخ سامنیسهراب ش»رمانشاه ـ گروهبان ک

 ین شهر چگونگیپارس در ا یبا خربنگار خربگزار  یرمانشاه بازگشت و درگفتگوئکراتها به کآزاد شدة دم

م چشم ما را یبازداشت شد« انکبو »ر راه یه در مسکرد و گفت: پس از آنکراتها را فاش کدم یر یگروگانگ

 یگر یور ما را به قسمت دکده مذ کبامداد از ده یکدر ارتفاعات بردند. حدود ساعت  یبستند و به ده

را از ما گرفتند و  یما را به ما پس دادند و لوازم ارتش یل شخصین روستا وسایاز ارتفاعات بردند، در ا

 .«ل دادندکیما دادگاه تش یهامن روز برا 18ساعت 
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ه ما یعل کم به عنوان مدر یه از سپاه پاسداران همراه داشتکرا  یعبور  یارتها و برگهاک»رد: کاضافه  یو 

ه پاسدار کم یردکثابت  کد، با ارائه مدار یاما آمده یوبکرس  ید و برایو گفتند: شام پاسدار« ردهک یتلق

گر در جمع مردم ید یادامه داشت و روز بعد ما را به ده 23مه تا ساعت کو محا یم، بازجوئیستین

ا ببخشند. ینند کا ما را اعدام یه آکه خواستند ینظر یردند و از اهالکمردم روشن  یبردند و وضع ما را برا

د، بعدازظهر هامنروز ینکندارند و آزادشان  ینها گناهیگذاشتند گفت: ایبه او احرتام م یاهالهک یر مردیپ

به  یامن پتو انداخته بودند به طرف جاده آوردند،وقتیرسها یه رو یکدر حال« مرغیس» یبهایما را با ج

آن را  یل داخلیه وسایکاز همراهامنان را به ما پس دادند و در حال یکی یل شخصیمبم اتو یدیجاده رس

 «.دید برویخواهیه مکجا کبردند گفتند به هر 

 

 خواهیمخودمختاری می

پارس در مورد وضع منطقه و نحوه برخورد  یخربنگار خربگزار  یدر پاسخ به پرسشها یخ سامنیگروهبان ش

داشتند،  یار کراتها همکم. مردم با دمیم موقع محل را بشناسیستتوانیما من»راتها گفت: کبا دم یاهال

د یدید»و گفت: « ردک یما سخرنان یراتها براکاز دم یکیرثاً مسلح بودند، کده و ایپوش یردکهمه لباس 

د ما ینیبیه مکن است ینجا ایمردم ا یم وضع زندگیخواهیم یست ما خودمختار ین یشکقصد ما آدم 

گران یدانست و دیمن یرد زبان فارسکیمه مکه ما را محاک یآنها بهرت شود، شخص یه زندگکم یخواهیم

خلق و  یه خود را فدائک یمعلم تهران یکردند، یکش ترجمه میبرا یما را در بازجوئ یپاسخها

ه او هم از کم یردکز مشاهده یرا ن یه تهرانیسانسینفر ل یکن آنها بود و یرد در بک یمعرف«شمرگیپ»

ه ک یپارس در مورد رفتار  یخربنگار خربگزار «. ردکما صحبت  یست و مبارزات خلق برایمونکحزب 

 ینند و وقتیکم یشرت با پاسداران انقالب بدرفتار یآنها ب» داشته گفت: یخ سامنیراتها با گروگانها شکدم

 «.ردندکجاد نیامن ایبرا یگر مزاحمتیم دیدند ما درجه دار ارتش هستیفهم

 (8/7/1358)اطالعات
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  :حجتاالسالم خلخالی

 .رسسپردگان پالکاردهای خوش آمد گوئی رسبازان ارسائیلی به مهاباد را تهیه کرده بودند

 .انددموکراتها تعدادی پاسدار، طبیب و بهیار را دزدیده و با خود به کوهستانها برده

 یشور مخصوصاً شهرهاکاوضاع غرب »با اطالعات گفت:  یامروز در متاس یخ صادق خلخالیحجتاالسالم ش

در شهر مهاباد صورت  یبچگانه و رسرس  یهاتکحر  یوان، سقز، بانه و رسدشت آرام است ولیپاوه، مر

ن یخواهند بدیسم میونیرات وابسته به عامل صهکرسسپرده دمو  یادیه اکشود یرد و معلوم میگیم

ن امر موجب ید هم ایبرد و شایدر آشوب و بحران به رس مشور که اوضاع غرب کله نشان دهند یوس

ه ارتش کن است یقت امر ایحق یردستان را بحران زده بحساب آورد. ولکو منطقه کو مسیه رادکشود 

اران هستند. آنها با کدر همه جا حضور دارند و ناظر اعامل تبهمیران و پاسداران انقالب اسال یور ایغ

راتها در منطقه رخ دهد که از طرف دمو ک یضد انسان یهاتکه به همه جر و بدون توج یامل خونرسدک

را مینفر از پاسداران انقالب اسال  2روز چهارشنبه »گفت:  یفه هستند. صادق خلخالیمشغول انجام وظ

آنها را از حدقه درآوردند و  یهاانه چشمیگرفتند و به طرز وحش ینین حسیخانه عزالد یهایکیاز نزد

گر از رسبازان را روز پنجشنبه یشتند و دو نفر دکرده و کبا چاقو و دشنه بدن آنها را سوراخ سوراخ 

دندو با خود به یار را دزدیب و بهیپاسدار و طب یز عوامل رس سپرده تعدادیشب ن یهامهیدند نیدزد

ش یو آسا یها جز خود سلب آزاداز همه انسان یول میرات هستکند ما دمیگوینها میوهستانها بردند اک

به  کزنند نارنجیم کتک یار کربند آنها را به جرم عدم همیمردم در مهاباد هجوم م یهانند، بخانهیکم

ن اعامل ارعاب و وحشت یخواهند با ایشوند. انها میم هامغازهنند و مانع بازشدن یکپرتاب م هامغازه

ه به دست ک یقیهستند. با اطالعات دق ین املللیسم بیونیصه یادینها ستون پنجم اینند اکجاد یدر دلها ا

ه کرده بودند که یبه مهاباد ته یلیورود رسبازان ارسائ یخوش آمد برا یارد و تابلوهاکپال  ینها حتیآمده ا

شان ال خودینها به خیخائنانه آنها را بر باد داد. ا هاینقشهجوش و خروش ارتش قهرمان ما همه 

باالتر از همه، مردم  ینند ولکف یه پاسدار و ارتش را تضعیروح یزانیپارت یهاخواهند با جنگیم
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دهند و در شهرها یل مکیردستان را تشکنه کب به اتفاق سیت قریرثکه اکمسلامن  یردهاکمنطقه و میبو 

شه یرند و ریبگ خواهند اسلحه به دستیدارند با عمل آنها مخالفند و خودشان م ینکو روستاها س

ن وصله ناجور هرچه زودتر دست از اعامل خائنانه یرات و اکن فرقه دمیه اکد است ینند. امکفساد را ب

ارتش  یکمیران و پاسداران انقالب اسال یان گفت: مگر ارتش ایدر پا یخودبردارند. حجتاالسالم خلخال

و  یستیها آنارشتکن حر ید؟ ایایون بر یآنها از حدقه ب یهاده شود و چشمید دزدیه باکاشغالگر است 

رود. ارتش یر بار آن منیند و زیکا قبول منیدر دنمیچ نظایچ منطق و هیرا ه یستیتاریلیو م یستیفاش

 خ و بن بسوزانند. یرا هرچه زودتر از ب یار کن تبهیشه ایور ما در صدد است ریغ

 (8/7/1358)اطالعات

 

  :رسدشتصادق خلخالی در مجلس بزرگداشت شهیدان 

 0در گونی جمعآوری شد بدنهای سوخته پاسداران،

ر یاخ یل از شهدایبه مناسبت تجل یدر مجلس یخ صادق خلخالیروز حجت االسالم حاج شیبعدازظهر د

ران امام یامیاز اقشار مردم شهر قم و در حضور رهرب انقالب اسال  ین هزار نفر یرسدشت در اجتامع چند

 .ردکراد یا یسخنان ینیخم

ن عده یشنت اکگشته شدن پاسداران در راه رسدشت بانه گفت:  بعد از  یضمن اشاره به چگونگ یو 

 یجمعآور  یپاره پاره شده پاسداران در داخل گون یسوزاندند قطعات بدنها یعیآنان را بطرز فج یبدنها

  .ستیراتها نکانت دمو ین توطئه و خین آخریرمانشاه وبه تهران فرستاده شد. و اکو به 

ران رسسپرده آنان منجمله کنامللل و نو یسم بیالیتوانست امپر ینیامام خم یرهرب  یر لوایران درزیملت ا

سم یونیالهام گرفته از صه یراتهاکب خواهد توانست جوجه دمین ترتیند و بهمکرون یشاه خائن را ب

وه ملت کنگ پرشیتیم ستها حارض نشدندیالیشاند. امپرکب یو را به نابودینان تل آویاخ نشکنامللل و یب
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حاال صد نفر  یسند ولینند و بنوکاخ واشنگنت صورت گرفت پخش ک یه پارسال در جلو کران را یا

ار یاخت یار بیربند و دور بختیه در انگلستان و فرانسه برس مکران را یاز ا یفرار  کیست و ساوایونیصه

 .نندیکگردند هزاران نفر قلمداد میم

و یساریرته و پولین، اریپیلیران، فین، ایامبوج، الئوس، فلسطکتنام، یرا در وآنها خون ملت مستضعف جهان 

سم و یونیناحق را از رسسپردگان صه ین خونهایران همه ایملت بپاخاسته ا یختند ولین ریبه زم

 .سم گرفتندیالیامپر

ت هم یوکسم صورت گرفت و در یونیقاً با دستور صهیران از عراق دقیامیمهاجرت رهرب انقالب اسال 

چشم همه دشمنان در نوفل لوشاتو پناهگاه همه ملت مستضغف جهان  یور کشان را راه ندادند به یا

رته، یر، سودان، اری، الجزایبی، مرص، تونس، لین، عربستان سعودیت، بحریوکران، عراق، یبودند. از ا

. یتو رهرب همه ما هست امام یدند و گفتند این و افغانستان به خدمت امام رسین، لبنان، فلسطیپیلیف

ست یران نیه امام تنها رهرب ملت اکرد کد عرض یه در تهران به خدمت امام رسک یارسعرفات هم وقتی

 یران و به رهرب یمستضعف جهان چشمشان به ا ین هم هست. االن مام ملتهایه رهرب فلسطکبل

ران رسسپرده در کر اندام نو ن لرزه بیردن حزب مستضعفکدوخته شده و با عنوان  ینیقدرش امام خمیعال

 .ن و انور سادات انداخته استیو حسن وحس یت و عربستان سعودیوکن، یمنطقه بحر

ه کاده شد یاسالم و قرآن در منطقه پ یر لوایدر زمیگاه سو یران پایدر امیاسال  یبعد از استقرار جمهور 

ه با شور و کبود  ینیران امام خمیر ملت ایبکم الشان یعظ یشوایخ و پیبا دست پرقدرت و ابرمرد تار

رات در کشدند.دشمنان ما چند نفر دمیو اسالم یگاه انسانین پایشعف همه مستضعفان جهان متوجه ا

ن یا ینند. دشمنان واقعیکم ییوهها رسدشت و بانه خودمناکه با تالش مذبوحانه در کستند یردستان نک

ند یکم کن ملت دشمنان خود  را در یاست و ا ایکاالت متحده آمریسم و ایالیسم، امپریونیت صهکممل

 (18/7/1358هانکی) ند.یکب میآنها را تعق یو ردپا
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ن لرزه بر یمستضعف یل از شهدا رسدشت: امام با طرح حزب جهانیدر مراسم تجل یحجتاالسالم خلخال

  .ا انداخته استیکاندام رسسپردگان آمر

به  یدر مجلس یخ صادق خلخالیسالم حاج شپارس: بعدازظهر روز سه شنبه حجتاال  یقم ـ خربگزار 

از اقشار مردم قم و در حضور  ین هزار نفر یر رسدشت در اجتامع چندیاخ یل از شهدایمناسبت تجل

 کشتە یضمن اشاره به چگونگ یرد. صادق خلخالکراد یا یسخنان ینیران امام خمیامیرهرب انقالب اسال 

 یعیآنها را بطور فج ین عده بدنهایشدن ا کشتەشدن پاسداران در راه رسدشت ـ بانه گفت: بعد از 

رمانشاه و تهران کو به  یجمعآور  یپاره پاره شده پاسداران در داخل گون یسوزاندند. قطعات بدنها

 یرس دارند ولهم در  یگر ید یهانها توطئهیست ایراتها نکانت دمو ین توطئه و خین آخریآورده شد و ا

 یر لوایران در زیده خواهد شد. ملت ایشک یران به نابودیملت ا یار یها در اثر هوشن توطئهیهمه ا

ند کرون یران رسسپرده آنان محمدشاه خائن را بکو نو  یناملللیسم بیالیتوانست امپر ینیامام خم یرهرب 

نان یاخنشکو  یناملللیزم بیونیالهام گرفته از صه یراتهاکب خواهد توانست جوجه دمو ین ترتیو به هم

االت یو ا یغرب یه در اروپاک یگروه هایرسانهن امللل با یزم بیالیشاند. امپرکب یرا به نابود« ویتآل»

، یاهکران از پر یدر امیاسال  یه بعد از استقرار جمهور کند یکوشش مکار دارد یا در اختیکمتحده امر

نگنت صورت یاخ واشکه پارسال در جلو کران یوه ملت اکنگ پر شیتیبسازد. آنها حارض نشدند م یوهک

ه در انگلستان کران یاز ا یفرار  کیزم و ساوایونیحاال چند صد نفر صه یسند ولینند و بنوکگرفت پخش 

ن رهگذر یاز اه کنند یکگردند، هزاران نفر قلمداد میار میاخت یار بیربند و دور بختیو فرانسه برس م

ران را در غرب یه ندارد و راه حمله به ایران اساس و پایامیاسال  یه جمهور کخواهند نشان بدهند یم

نار کشان را در یس اکشان عینند به مثال ایکسه میتلر مقایران را با هیامینند. رهرب انقالب اسال یکآماده م

 17 یدانهایبزرگ ما را در م یه شهداکند آنها بودند یکم یها باز ه با جمجمهکدهند یتلر نشان میه

ده ین اواخر هم نادیر رسسپرده محمد رضا  تا اکنو  یکخاطر  یران برایو رسارس ا یور شهدا و آزادیشهر

رته، ین، اریپیران، فلین، ایامبوج، الئوس، فلسطکتنام، یگرفتند آنها خون ملت مستضعف جهان را در ویم

ناحق را از رسسپردگان  ین خونهایران همه ایملت به پا خواست ا یختند. ولین ریو به زمیساریپول
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اعامل  یمه و به جزاکمحامیاسال  یآنها را به دست دادگاهها یکیکسم گرفتند. یالیزم و امپریونیصه

زم صورت گرفت و یونیقاً با دستور صهیران از عراق دقیامیشومشان رساندند. مهاجرت رهرب انقالب اسال 

ه به درخت ک یوقت« نوفل لوشاتو»چشم همه دشمنان در  یور کشان را راه ندادند. به یت هم ایوکدر 

مستضعف جهان چشمشان به  یه زدند پناهگاه ملت مستضعف جهان بودند. االن متام ملتهاکیب تیس

م ن لرزه بر اندایردن حزب مستضعفکدوخته شده و با عنوان  ینیقدرش امام خمیعال یران و به رهرب یا

ن و انور سادات انداخته یو حسن و حس یت و عربستان سعودیوکن و یران رسسپرده در منطقه بحرکنو 

ده ملت یشکده و زحمت یمستضعف رنج یهان تودهیم اینیکه انقالب را صادر مکم یستین ما نیاست. ا

سم با یتاریلیسم و میالیامن امپریمه دژخکر چیبت بار در زکن یه پس از سالها زندگکانه است. یخاورم

ه خواهد توانست همه ید و در آتتوانمیخواهد و یه بهپاخواسته مکران یامیاسال  یالهام گرفنت از جمهور 

ست ینمیاسال  ین خواسته جمهور یزد و ایخ بریاجتامع ملت مسلامن در منطقه را به زبالهدان تار یانگلها

ست یونالیها و انرتناسستیمونک یاباشد. بر یمحروم و مستضعف جهان م یه خواسته متام ملتهاکبل

 یشپا افتاده هم وقتیست پیمونک یکباشد. از ین میا چیو  یرشورو یگاه اتحاد جامهیپا یستیمونک

گاه ینامللل پایسم بیالیشند. امپریکگاه خودشان را به رخ ما مید پاییگویه شام چه مک ینکیسئوال م

ا در منطقه یکران رسسپرده آمرکند و متام نو یکم یاالت متحده معرفیخودشان را در رسارس جهان ا

اندازند. بعد از یشتار راه مکشت و کدر جنوب لبنان  یناملللین ژاندارم بیانه با الهام گرفنت از ایخاورم

ه با دست کدا شد یاسالم و قرآن در منطقه پ یر لوایدر زمیگاه سو یران پایدر امیاسال  یاستقرار جمهور 

ه با شور و شعف همه کبود  ینیران امام خمیر ملت ایبکم الشأن یعظ یشوایخ و پیپرقدرت و ابرمرد تار

ه اطرافش را ملت مستضعف کگاه ین پایشدند و امیو اسال  یگاه انسانین پایمستضعفان جهان متوجه ا

دار یبه آنها از خواب گران کزم بود یونینامللل و صهیزم بیمونکبر فراغ  ینیسنگ کانه بود پتیران و خاورمیا

رنگ یله و نیده شده است و لذا با هر حید کتدار میگاه سو یمستضعفان جهان پا یدند برایشدند و فهم

ذب درباره کو  ینانه و اشاعه دروغ و پخش اخبار جعلکو نفاقاف یمنیو اهر یضد انسان یهاوهیو ش

نند کجاد یا یو دودستگ ران نفاقیان ملت ایه بتوانند در مکران به دست و پا خواسته یامیاسال  یجمهور 
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شود. ملت مستضعف دور رهرب ین ملت فرشدهرت میا یگذرد اتحاد و همبستگیه مکهر روز  یول

وابسته به  یراتهاکنان و فرصتطلبان و دمو کش نفاقافیم گرفته و به رکمح یر یقدرش را مانند زنجیعال

دار شده را ین ملت از خواب بید ایتوانید هرگز منیگویخندد و میستها میونیستها و روپزیامپرنوس

 (19/7/1358یاسالم ی)جمهور  نده شده است.کانه ید. گور شام در خاورمیدوباره به خواب برگردان

 

 هشدار شیخ صادق خلخالی به توطئه گران بین املللی

ضمن اشاره به مجاهدات قهرمانانه مردم  یخ صادق خلخالیفرمانده سپاه پاسداران ش یپس از سخرنان.....

رون یران بیخود استعامر شق و غرب را از ا یه چگونه مردم با تالش انقالبکنیران در سال گذشته و ایا

خود  گرانفتنه»اد آور شد و اظهار داشت: یشور کنار کد را در گوشه و یجد یهایزیراندند مساله فتنه انگ

 .«منکتر گر بلوچ و یرد و روزدکدر لباس  یدهند روز یمختلف نشان م یرا در لباسها

خود  یپا ید رو توانیران منیامیاسال  یند جمهور یه بگوکن است ینها ایند ؟ مقصود ایگوینها چه میا

دند هم یرسیدانها به شهادت میه توسط اعامل رسسپرده شاه خائن در مک ییستد اما هامن جوانهایبا

  .شوندیم کشتەان کرانشهر و بو یبانه و رسدشت و مهاباد و پ یهاردستان در گردنهکنون در کا

ه از رگ ک ید بدهد. خونید خون و شهیش بایات خویادامه ح یشناسند و برایها را مران توطئهیملت ا

ن ینده مستضعفیشود، و در واقع راه آیم یردستان جار کور ما در یغ یهایپاسداران انقالب ما و ارتش

رفت یباال م یاها در هر گردنهیانقالب و ارتشرب پاسداران کالله ا یه صدایکند هنگامیکم میجهان را ترس

نانه از طرف کغات نفاق افیرغم همه تبلیگذاشتند و حاال هم علیتوطئه گر پا به فرار م یراتهاکمتام دمو 

ور ما دست یا و پاسداران و ارتش غیکراتها در ژنو و آمرکستها و از طرف دفاتر دمو یالیستها و مپریونیصه

خائنانه همه آنها را نقش بر آب خواهد  هاینقشهها و ران توطئهیه بزرگ ملت ابه دست هم با پشتوان

 (23/7/1358یاسالم ی)جمهور  رد.ک



 
90 

 .خلخالی به مخالفان اعدامهای کردستان پاسخ داد

  .دهندمطبوعات صهیونیستی با مونتاژ عکس حقایق را وارونه جلوه می 

ن مجدداً به یان و متهمیبوضع زندان یدگیرس یبرام شع، کحا یخ صادق خلخالیحجت االسالم ش -قم

با  یاختصاص یقبل از سفر به همدان در گفتگو  یرد. حجت االسالم خلخالکمت یشور عزکمناطق غرب 

م یرده و نخواهکران تجاوز نیامیرهرب انقالب اسال  ینیامام خم یما از خط مش»پارس گفت:  یخربگزار 

مبن نسبت داده  یو خارج ید داخلیدر جرا ین املللیسم بیونیصهله یه بوسک یناروائ یهارد و تهمتک

ت یو انسان ین، قرآن، آزادین مسائل را در واقع، دشمنان اسالم، مسلمینم ایکب و اعالم میذکشود، تیم

ارد و ملحفه بدادگاه آورده کند با برانیگومیه ک یسانکدر مورد »رد:کاضافه  یخلخال«.  نندیکمطرح م

ل ین قبیزم است و ایالیس شده است ساخته و پرداخته دست امپرکمنع ید خارجیشدند و در جرا

اران یامکردستان و ک یاز فئودالها یکیه اعالم شده، کمیند.  متهیکزم مونتاژ میونیناً صهیقیها را سکع

سالت در کو  یامر یچگونه بیمه آمد و هکخود به مح یامل صحت و با پاکبوده و همه شاهد بودند در 

ساخته بود، در  ییاروپا یالهایو کبه سب یالئیاران، ویامکخود در  ین مرد برایشان نبود.  ایوجود ا

 ین برایزم ین روستا حتیشاورزان اکداشت.   یت رقت بار یاو وضع یخانوار  150 یه روستایکحال

ده بود و ر ک کس آنها را هتین شخص به اموال همه افراد منطقه تجاوز و نوامینداشتند.  ا یشاورز ک

 یر به پایزنج یده بود، او حتین نفر را به قتل رسانیمحصنه داشت و چند یمتجاوز از پنجاه فقره زنا

م، ین نوع افراد دژخیه از اکار است کدر  یدانم چه دستیپناه زده بود.  من من یان مظلوم و بیروستائ

دلسوز  کپزش یکخواهد، یم یرت ضد انسانکد  یکه از ک ینند.  هامن دستکخواهند فرشته درست یم

امرستان یم در بیسال و نیکاند من ردهکع یدهد.  بعنوان مثال شایرا در روزنامه انتشار م یبسازد،  مطالب

 کیا مدار یست.  آینها جز موهومات نیه اکدانند یه همگان مکنیبودم و حال ا یامر روانیب« یچهراز »

ا در حوزه یا درزندان و ید بودم یا در تبعین مدت شانزده سال، یتوانند ارائه بدهند.  من در ایهم م

در »ردستان گفت: کانجام شده در  یهادر مورد اعدام یحجت االسالم خلخال«.  ردمیکس میه تدریعلم
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 کاگر آنها مدار  یشده است ول یردستان صورت گرفته انتقاداتکه در ک یهاد، درمورد اعدامیاز جرا یبعض

ن پس ینگونه اشخاص توجه داشته باشند و از ایه انشاءالله اکدوارم یدارند، ارائه دهند و امای هنندکقانع 

ند.  چرا درباره ی، مطالب را وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم ساده لوح را مشوش ننامیگوئ یلکبا 

و هم ده یع گردیردستان توزک یه با دست من انجام شده و در متام شهرهاک یو جنس ینقد یهاکمک

م ینکرفتار  ید طور یشود؟ چرا ما بایزده من ی، حرفاندشدهه آزاد کها ینفر از زندان 1500ن متجاوز از یچن

م.  خداوند به ینکزم را فراهم یونیزم و صهیالیامپر یخارج یوهاید و رادیجرا که با دست خود خوراک

 «.ندکمرحمت  یو قرآنمینش اسال یهمه ما ب

 (29/7/1358هانکی)

 

  .به دموکراتها تسلیم میشوم اگر امام دستور دهد، خلخالی:

به من دستور  ینیپارس در قم گفت: اگر امام خم یبا خربگزار  ییگفتگو یط یقم ـ حجت االسالم خلخال

م حجت االسالم ینم. در رابطه با انتشار خرب تسلیکراتها مکم دمو یردستان و خود را تسلکروم یبدهد. م

ردستان کروم یبه من دستور بدهد، م ینیگفت: من تابع امام هستم اگر امام خم یا، و راتهکبه دمو  یخلخال

 ایعدهن چند روز یا ین خرب، طین افزود: بدنبال  پخش ایهمچن ینم. و یکراتها مکم دمو یو خود را تسل

راتها کم دمو یردستان بروم و خود را تسلکه مبادا شخصاً به کنند یکداً از من مراقبت میاز پاسداران شد

 نم. کب

 (3/8/1358هانکی)
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  .خلخالی: ریاست جمهوری را قبول خواهم کرد

ل مربوط به انتخابات یرامون مسایهان پکیبه سئواالت خربنگاران  یمتاس تلفن یک یط یخلخال اللهآیت

 :پاسخ داد یخارج یوهایو اظهارنظر راد یاست جمهور یر

  :ر استین سئوال و جواب به شح زیمنت ا

  ست؟ینظرتان چ یاست جمهور یر یدا شدن برایاندکس: درباره 

دا یاندک یالبته من هنوز از طرف حزب خاص اندکردهدا یاندکان اسالم مرا ییاز طرفداران فدا ایعدهج: 

ن مقام را قبول ین جهت ؛من ایباشد از ایممیت اسال یمسوول یاست جمهور یو البته چون ر امشدهن

  .نندکدا نیاندکمرا میاسال  یه احزاب منجمله حزب جمهور کنم یکر مکف یرد ولکخواهم 

  ست؟ین اقدام شام چیدر انتخابات؛ اول یروز یس: در صورت پ

نم. کوتاه کشور کگانگان را از یه دست بکنست ینم اکنم بیکر مکه فک یار کن یاول یروز یج: در صورت پ

ه فقط ک یل امروز کن شیرد نه به اکرا شوع خواهم میعمو  یساز کپا یکه اوالًدر ادارت کل کن شیبه ا

ت به کت را در رسارس مملیاً نظم و امنیخواهد ثانیم یت انقالبیقاطع یکن مساله یه اکزنند بلیحرف م

ار کمردم  یبرا توانیت نداشته باشد منیت نظم و امنکرا تا مملیرد زکه شده برقرار خواهم کل کهر ش

 .ردک یر یخ

د آزاد یجاسوسها را با ایدگفتهه شام ک اندکردهاز قول شام نقل  یخارج یوهایو رادشب رسانهها یس: د

 ن حرف شامست؟یا اینند. آک

د یه اول باکجاسوس به او زد بل کمار  توانیر شده منیه دستگک یسکه هر کچوجه، من گفتهام یج: به ه

 ذب محض است. ک اندگفتهوها یه رادکرد و آن طور کمه کاتهامش روشن شود بعد او را محا

 (1/10/1358هانکی)
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  .خلخالی: هدف عراق تجزیه ایران است  

ر، عراق را یالسف یباروزنامه لبنان ایمصاحبهروز در ید یصادق خلخال اللهآیتتدپرس :یآسوش -روت یب

در  یطرفدار خود مختار  یهایک، چریقوم کوچک یران به دولتهایه ایتجز یه در تالش براکرد کمتهم 

  . ندکیران را مسلح میا

ضد  یستهایار تروریدر اخت یمال کمکز ین و نیو سنگ کسب یم بعث عراق، سالحهایرژ»گفت:  یخلخال

 .«گذاردیران میا یدولت

 یبگفته و «. ردیگیها قرار میکار چریردستان و بلوچستان در اختک یها در استانهاکمکن یا»افزود:  یو 

 .«ندکیم کمکز یو عرب زبان ن کتر  یتهایعراق به اقل

از سادات بخاطر موافقت با افتتاح سفارت  یخلخال«. ران استیه ایهدف عراق تجز»گفت:  یخلخال

 یکسادات، »گفت:  یرد و کل در قاهره و به اهتزاز در آمدن ستاره داود در آسامن مرص انتقاد یارسائ

 .«رده استکانت یان خن و متام مسلامنیخائن است. او به مردم مرص، مردم فلسط

ران یا ک، جزو خااندشدهران اشغال یه توسط شاه سابق اکج فارس یره در خلیسه جز»گفت:  یخلخال

 «.م دادیهستند و ما هرگز آنها را از دست نخواه

 (26/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 

  .خواهند دادجت االسالم خلخالی:مردم قهرمان کرد با یک حرکت انقالبی به ضد انقالبیون پاسخ 

م  و واجب یپارس توقع دار یمخصوصاً خرب گزار  یگروه هایرسانهشور و کاز همه جرائد ومطبوعات 

  .ه مطالب را درست نشان بدهندکهم هست 
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ان ابراز احساسات ینده مردم قهرمان پرور قم درمیمنا یروز،حجت االسالم خلخالیدر مراسم مناز جمعه د

از ای یهر از ابراز احساسات مردم، آکدر ابتدا ضمن تش یرد و کراد یا یانبوه منازگزاران سخنان یمردم برا

 :رد و گفتکقرآن را تالوت 

 یحیامرب، راه ورسم صحیرم ) ص ( در عمل و رفتار پکروان رسول ایمسلامنها و پ یه قرآن برایطبق آ

 .شوندیگمراه من چ گاهی، هیاز آن خط مش یرو یه مسلامنها با پکوجود دارد 

له ینه به وسیه مسلامنها در مدکنازل شده است  یه در زمانین آیباشد. ایم« اسوه حسنه»ر قران یتعب

رده کنه را احاطه یه از اطراف جمع شده و مدکله قداره بندان و احزاب مختلف یاشار و اوباش، به وس

 یمنیاهر یو با مالحظه قدرتها یطانیش یان دستهیدن ایقه و تنگنا بودند. مسلامنها با دیبودند، در مض

 کخودشان را تر  یشد، راه ورسم خدائیه از هر طرف دامن زده مک یهائبا توطئه یا روئیآن زمان و رو

رده و کن ینیه عقب نشکباال بود  یآنان به قدر  یر که رشد فکر نشدند، بلیهم اس یردند و در گمراهکن

ن، یمسلم یار ین هوشیمنودند. ا یدادند و توطئه گران را معرفگر یبه همد یدست اتحاد و دست برادر 

قت وبر مستضعفان جهان، یفتگان راه حقیش یخ برایرم بود و در طول تارکرسول ا یاز خط مش یرو یپ

بزرگ با خون خود و خون طرفداران خود  یایآن را انب یه بناکباشند  یرو راهیه پکالزم و واجب است 

  .گذاشتند

شه دشمن داشته یم، همیه راه راست و رصاط مستقکن راه نبود و معلوم است یر از ایرم، غکراه رسول ا

 .ودارد و خواهد داشت

 یم در سنگرهایار بخواهکتیخونبار و جنا یدن دستهایه با دکباشد  ید طور ینش و دانش ما نبایو ب

در  یغمرب بزرگ ماست، و یم. راه و روش ما، راه و روش پیتزلزل به خودمان راه بده یقدر  یکخودمان، 

 :ار اوبگذارند فرمودندیانات در اختکخواستند ابتدا همه گونه امیه مکفار کمقابل دسته 

بند  یکه دارم، ک یتبکن موضع مید، از ایاگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار ده»

 .«نمیکانگشت عقبگرد به نفع شام من
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 :گفت یحجت االسالم خلخال

روز ضد یه تا دکت و منافق یثیح یمشت ب یکه کمیرا داشت. در هنگا ین خط مشی) ع ( هم یعل»

فر را کردند و علم کیگر توطئه مید یهاه و جاکنه و میت اسالم در مدیه موجودیانقالب بودند و عل

ند و ردکز، موضع خودشان را عوض یخ یکه اسالم قدرت و قوت گرفت با ک یرده بودند، اما وقتکبلند 

ردند، کر برداشتند و جنگها درست ی) ع ( شمش یعل یعنین پرچم اسالم و قرآن و خدا، یدر مقابل اول

 :ن فرمودین منافقیدر مقابل ا یعل

ه دارم ک ینند، من از آن موضعکل کشان را متشیه من تظاهرات و سفهایاگر همه عرب جمع بشوند و عل

 نم، چرا؟کیقدم عقبگرد من یک

در ادامه سخنانش،  یمع الحق ( خلخال یو عل یالحق مع عل«. ) من با حق و حق با من استه کنیا یبرا

ران یامیدشمنان انقالب اسال  یهاامرب، از توطئهین در زمان پیفار و منافقک یهاضمن اشاره به توطئه

 :پرده برداشت و گفت

خواستند اتحاد یشان میهابا توطئه ران،یل در ایا و ارسائیکآمرمیا و موسادو مستشاران نظایو س کساوا»

ن ی، پشت وتنه مستضعفان زمینند اما وعده خداوند و مدد الهکمردم را در نطفه خفه  ییوفاکو ش

 یش، با محمد رضا دو نفر کن آدم یصدام حس»رد و گفت:کعراق اشاره  یهاآنگاه به توطئه یو «. است

. همه اندرفتهده گیاسالم را در منطقه ندت ینشستند و موجود یصندل یدر رو « رباط»نفرانس کدر 

ردها از شامل عراق ک یه شاهد مهاجرت دستجمعک یرادها را و همه مسلامنها را فروختند به طور ک

توطئه جا دادند و  یکردها را با کها ها و درهت در متام جلگهیله سازمان امنیم آنها به وسیبود

ر مرد ین پیشانند. اما اکب یدر شامل عراق به نابود« اسالم»لمهک یقیحق یردها را  به معناکخواستند یم

 2500 یشاهنشاه یمنیران آمد و اسطوره نظام اهریس و از آنجا به ای( از نجف به پار ینی) امام خم

 .«خ سپردیرد وبه زباله دان تارکامن و قرآن پاره یساله رابا قدرت ا
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رد و کد کیمسلامن تا یملتها یپارچگیکگر از سخنانش به لزوم و وحدت و ید یحجت االسالم در قسمت

انت سادات در مورد پناه یآنگاه به خ یمسلامن سخن گفت. و  ین ملتهایدر ب ینیت امام خمیاز محبوب

 :ن،اظهار داشتید بر مساله فلسطکیرد و با تاکدادن شاه مخلوع و مبارزه ملت بزرگ مرص اشاره 

ل را درهم یارسائ یمنیندو قدرت اهرک یبانین پشتید از ملت بزرگ فلسطیبا رانیور ایارتش غ»

ران یامیانقالب اسال » رد وافزود:کران اشاره یان سخنانش به ستون پنچم دشمن در ایدر م یخلخال«.ندکش

ر پرچم قرآن، اسالم و امام بعهده یجهان آزاد را در ز ینه از شق ونه از غرب الگو گرفته است و ما رهرب 

ن یم، ایبه آنها ندار یار کشانند. ما کل بیه چند دانشجو دانشگاه را به تعطکم ینکیم و تحمل منیریگمی

 .«نندکیه میشبه حساب آنها را تسویکملت بزرگ 

 

 اختناق گروههای مختلف در کردستان

 :حجت االسالم خلخالی خطاب به مردم اظهار داشت

ند بطور آزادانه مناز توانیردستان، مسلامنها منکدر  ید ولیخوانیامروز در دانشگاه تهران مناز مشام 

شور، کن یند ایخواهند بگویخلق م یهایومله و فدائکنفر از  4ه کنند. چرا؟ بخاطر آنکجمعه منقعد 

ردستان، به طرف ک یشهرهان حاال در یه امروز همکرد کمردم قهرمان  یزالیست.ما با قدرت ال ینمیاسال 

، جوابشان یت انقالبکحر  یکد با ینند، باکیت میروند و از همه شام طلب حاممیخواندن مناز جمعه 

 .میرا بده
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 حامیت از مردم افغانستان

 :از سخنانش گفت یدر قسمت میاسال  ینده مردم قم در مجلس شورایمنا

اد یه ما با فرکه هامنطور کم یم و خواستاریفرستمیبه برادران بزرگ افغان خودمان میاین جا پیما از هم

ه هم کبزرگ افغان  یربشان در شهرهاکاد الله ایم،آنها هم با فریستکدشمن را درهم ش یرو یرب نکالله ا

 .روز شوندیرسد، بتوانند پمیرب به گوش کالله ا یابل شبها صداکنون در هرات و قندهار و کا

 

 هاپارس و روزنامه یانتظار از خربگزار 

خواست تا ها هو جرائد و روزنام یگروه هایرسانهان سخنانش از همه یدر پا یحجت االسالم خلخال

 :افزود ینند.و کف نیند و تحریسند، بگویحقائق را بنو

نها ه نشده است. آ یر سازمانها تصویپارس مثل سا یه خربگزار کند یگویها دارند میمخصوصا بعض

جاد  یگران دردرس ایخود ود یجهت، برا یند و بیاید به آغوش اسالم بینند، آنها باکدخودشان را اصالح یبا

و ها هو صداقت است و از همه جرائد و رسان یاست در راست یه بزرگیه عزت و ماکنند آنچه کن

اس بدهند کانعه مطلب را درست کم و واجب هست یپارس توقع دار یمطبوعات و خصوصاً خرب گزار 

 «.هم نبوده باشد یاستکم و کو 

 (29/1/1359هانکی)
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 :راه حل کردستان از نگاه خلخالی

 استقرار ارتش،ژاندارمری و پاسداران

ر نقاط یا سایردستان و کاز قم: صلح و آرامش در منطقه  یمل ینده مجلس شورای، منایخلخال اللهآیت

چوجه برقرار نخواهد شد، ینند، بهکیت مسلحانه میدارند و فعالر مجاز در آنجا وجود یه افراد مسلح غک

و سپاه پاسداران مستقر  یم و در همه جا ارتش و ژاندارمر یریه اسلحه را از دست آنها بگکن یمگر ا

رثاً با استقرار ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمها در منطقه موافقت دارند. کن، ایردنشکشوند.افراد مناطق 

 یبخرج داده گروهها یوتاهکردستان کنند چون دولت موقت در مسئله کیت میوجود آنها حامو از 

ردستان وجود دارد به آنها مربوط کردند آنچه در مسئله کو باور  اندشدهر یر گیش یقدر  یکمسلح 

ه به کباشد ین میه مسئله عراق و صدام حسکست، بلیآنجا ن یردستان مسئله داخلکشود. بحران یم

ه ینند و قصد تجزکیت میدر شهر سنندج و مهاباد فعال یخود فروخته در مناطق مرز  یادیله ایسو 

ا و یکاالت متحده آمریما را بنفع ا ینوپامیاسال  یخواهند جمهور یردستان را دارند. و در درجه اول مک

م یبا صلح و آرامش تسل یز کچوجه در مقابل دولت مر یبه زانو درآورند. آنها به ین املللیسم، بیونیصه

افراد مسلح آنها به همه ملت ثابت شده یمیو دژخ انددادهن مسئله را نشان یراراً اکنخواهند شد و 

 30دند. آنها متجاوز از یرا پس از اعدام رس برمینفر از سپاه پاسداران انقالب اسال  28است.آنها در پاوه 

ان بانه و رسدشت و در اطراف یدند. آنها در میان را رس برو یهنه پوش در مرکهنه پروا و کنفر از برادران 

نفر  20رانشهر ین تر از پییپا یشتند و حتکان و پاسداران را یاز ارتش یادیرآباد تعداد زیرسدشت و مس

صه ضد انقالب ینگونه مسائل در خصیسگها انداختند. ا یشتند و بدن آنها را جلو کرا  یاز مردم عاد

رات وجود دارد و تا اسلحه در دست آنهاست، از موضع کومله، جوتپاران و دمکان خلق یمسلح، فدائ

ت یت ملت، امنکله ارتش و سپاه پاسداران و حر ید بوسیرد باکقدم عقب گرد نخواهند  یکخود یمیدژخ

 یاز بلوفها یچگونه ترسیرد. ما هکم یم و برقرار خواهینکردستان برقرار کران منجمله یرا در همه مناطق ا

 ین گذار یج فارس را میم. اگر آنها همه خلیدهیسون بخود راه منیکنجر، گلدواتر، نیسکیارتر، ک یتو خال
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نفر از گروگانها را آزاد  یک یران را دور بزنند و بخواهند حتیا متام ایکالت متحده آمریا ینند و فانتومهاک

م. البته پر واضح است یران داریأرس ات را در رس یجاد امنیستاد. ما قدرت ایم اینند ما با قدرت خواهک

رآباد بوشهر یران و مخصوصاً مردم دروازه غار و مردم حصیر مناطق ایز مانند مردم سایردستان نکه مردم ک

د تالش یه باکداشتند  یاز دوره طاغوت ییهاتینند، محرومکیم یها زندگغولهیه در بکمیو اهواز و مرد

ن برطرف شود و یردنشکهر چه زودتر مخصوصاً در مناطق  یافتادگن عقب یران ایوشش ملت اکو 

 م داد.ین مورد را در عمل نشان خواهیبرطرف هم خواهد شد و ما ا

 (7/2/1359)اطالعات

 

 ! خلخالی: فرمانده سابق ژاندارمری کردستان را از زندان، فراری دادند اللهآیت

 .کردندوزرای نفت ایران و لیبی در شیراز راه پیامیی 

ل کیراز در مسجد و یگر طبقات مردم شیاز زنان و د یخربنگار اطالعات: مبناسبت روز زن، گروه –راز یش

ن محل، پس یمنودند. در ا ییامیراز، راه پیا در شیکسابق آمر یالنه جاسوس یردند و سپس بسو کاجتامع 

 یراز آمده است طیبه ش یانراد چند سخرن یا یه براک یخ صادق خلخالیش اللهآیتاز قرائت قطعنامه، 

ردستان کمسلحانه در  یا و عراق، بشدت از برخوردهایکآمر یهاردن دولتکوم کضمن مح یسخنان

ما در  یهادانشگاه»افزود:  یست. و یفئودال و خان ن یران، جایگر در ایه دکرد و اعالم منود کانتقاد 

هرچه  ید انقالب فرهنگیو با اندداشتهن یگر ینقش د یاسیس یگروهها یتهایماه جز فعال 15ن مدت یا

 .زودتر آغاز شود

 

 

 



 
100 

 حل مساله کردستان

در  ییفدا یهایکچر»گفت:  یسخنان یراز طیشب در مسجد جامع شین پری، همچنیخلخال اللهآیت

رده بودند و متام کآماده  یلیارسائ یاستقبال از خلبانها یل را برایارسائ یهاها و آرمردستان، پرچمک

ه بدون دست کاجساد پاسداران  ییشناسا»رد: کاضافه  یو «. باشدیآن منطقه، بعهده آنان م یهایریدرگ

مان با  یگذارند با رفتار انقالبیه منکار است کدر  ییل است و دستهاکباشند، در آنجا مشیو پا و رس م

ه در بازداشت بوده برادرش کردستان ک یفرمانده سابق ژاندارمر  یازمندیپ نیم، مثالً رستیآنها روبرو شو

 یخلخال«. دادند یاند، او را از زندان فرار دهیه چییکهاباشد، با برنامهیدر تهران م یدادگسرت  یه قاضک

 .«ردستان، بدست من حل خواهد شدکمساله »ن گفت: یهمچن

 

 وزرا ییامیراه پ

راز شدند و به اتفاق یام وارد شیبا هواپ یبیر نفت لیران و وزیر نفت این فر وزیرب معکا یروز علیصبح د

ا در یکسابق آمر ینسولگر ک یه مبناسبت روز زن به سو ک ییامیراهپ یکاز  یاستاندار فارس، در قسمت

د منود و در سالن اجتامعات یراز بازدیشگاه شیر نفت سپس از پاالیردند. وزکت کراز صورت گرفت ش یش

روز یر نفت بعد ازظهر دیردند. وزکخود را مطرح  ی، خواستهایز صنعتکن مر ینان اکار کشگاه، ین پاالیا

 رد.ک کتر  یدر عربستان صعود کنفرانس اوپک یمحل برگزار « طائف» یراز را به سو یش

 (17/2/1359)اطالعات
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 .صادق خلخالی: غنی بلوریان ساواکی است اللهآیت

 .غنی بلوریان در کشتار سپاه پاسداران در رسدشت و بانه شکت داشته است

از  یصادر شد. در قسمتای یهنه انتخابات شهرستان مهاباد، اطالعیدر زم یصادق خلخال اللهآیت یاز سو 

انتخابات مهاباد تحت فشار و »مهاباد آمده است:  یط انتخاباتیم بر شاکه با اشاره به جو حاین اطالعیا

ه مسلامن کن و اطراف مهاباد ردستاکدرصد  85ها صورت گرفته و راتکومله، و دمکان خلق، یاختناق فدائ

 یغن ین اصل، انتخاب آقایا ینند. رو کت کباشند، نتوانستند در انتخابات ش یانت مین و دیو معتقد به د

 اللهآیته یو در اطالع«.شان حق ورود به مجلس را ندارندیباشد و اینجانب باطل میان از نظر ایبلور

ان یشتار سپاه پاسداران و ارتشکشت و کات یدر عملان یبلور یغن یآقا»ن گفته شده: یهمچن یخلخال

ت داشته و از نظر کان خلق ش یومله و فدائکر رسان یو سا یخرسو کیدر رسدشت و بانه با فاروق 

فر اعامل کید به ین باین و جالل الدیباشد و مانند قاسملو و عزالدیم یکانقالب مجرم درجه  یهادادگاه

رده و پس از خروج از زندان، آلت دست آنان در کیم یار کهم کساواان با یبلور یغن یخود برسد.آقا

با  یار کن شخص با سابقه ضد خلق و ضد اسالم و همیرد. اکیآنها رد م یبرا یمهاباد بود و گزارشات رس 

و  یصادق خلخال اللهآیته یدر رابطه با اطالع«. ابدید به مجلس راه توانیت در قتل، منکو ش  کساوا

ه متاسفانه تا کشان متاس حاصل شود یوشش شد تا با اکان، یبلور یغن یات آقایاز نظر یمبنظور آگاه

رود قاعدتاً انتخابات میه تصور کد. اما تا آنجا ینرس یما بجائ یلحظه چاپ روزنامه، تالش خربنگاران پارملان

شور عنوان کوزارت  یاز سو  هک یل و مستنداتیل مجلس، با توجه به دالکیش از تشیهر منطقه تا پ

ل کیند و پس از تشکا باطل اعالم یمنطقه را معلق  یکد راساً انتخابات توانمیشور کشود، وزارت یم

نده اظهار نظر یا چند منای یکت یه نسبت به صالحکندگان مردم است ین امر بر عهده منایز ایمجلس ن
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