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 این خوانندگان.است ایران و کردستان تاریخ  هاي دوره ترین پراهمیت از یکی با مجموعه،آشنایی این آوري گرد از هدف 

 عصر،وجایگاه همان در آنان هاي اندیشه با آشنایی دارند،اما آشنایی دوران آن هاي شخصیت و رویدادها از بسیاري با مجموعه

 .نماید می تر جالب بسی آنها خود زبان از ایشان ورز اندیشه

 

 زا مسلکی هاي کشاکش و سو یک از اجتماعی هاي اضطراب و سیاسی هاي نگرانی دوران،روزگار آن در کردستان سرزمین

 بار هب ایران انقالب که است اي دوره و ایران نوین تاریخ در ها دوره ترین پرتالطم از یکی که است،عصري بوده دیگر سوي

 .کرد تجربه را کردستان ناآرامی ي دوره و نهاد سر پشت را گذار ثبات بی نشست،دوران

 

 چگونه و تاثیرگذاردن پنداشتن،چگونه چگونه و کردن تلقی کردن،چگونه چه و اندیشیدن چگونه حاضر،سرگذشت ي مجموعه

 .است سرکش دوران این در ها شدن چه و ها بودن چه پذیرفتن،و تاثیر

 

 براي اهر ترین معماران،آسان همین زبان از هم انقالب،آن از پس معاصر تاریخ معماران بزرگترین از نسلی نگاري اندیشه شاید

 ...باشد دوران آن واقعیات درك

 

 از ،آگاهیخاطر همین نیستند،به گذشته هاي حالت به بازگشت جز چیزي کنونی هاي حالت چون و کند می تکرار را خود تاریخ

 و نویسیم می ام که است کتابی تاریخ:نکنیم فراموش...بود خواهد آینده دنیاي به ورود گذشته،کلید پیاپی و گوناگون تحوالت

    ...شویم می نگاشته درآن نیز خود

 

 .شد خواهد گرامی خوانندگان است،تقدیم شده استخراج59و58و57هاي سال در ایران مطبوعات از که مجموعه این

 



  

 

 .است کذب کردستان در متعدد اغتشاشات بر مبتنی شایعات:قاسملو دکتر 

 

 از را خود کامل پشتیبانی و کرد رد را طلبی جدایی اتهام هرگونه دیروز کردستان، دموکراتیک حزب رهبر قاسملو عبدالرحمن

 گفت دیروز است گشته باز وطن به تبعید سال 25 از پس که قاسملو. داشت اعالم بازرگان انقالبی دولت و خمینی اهللا آیت

 ینهمچن قاسملو. کردند اعالم دولت با را خود همبستگی هم اخیراً و دارند قرار خمینی سر پشت جملگی کرد، مردم و او حزب

 خواستهاي حاوي که ايماده 8 بیانیه یک که گفت و خواند آمیز موفقیت را فروهر،آن داریوش با خود گفتگوهاي به اشاره با

 تیم هبرير مهاباد، روحانیون از یکی حسینی عزالدین شیخ اهللا بیانیه،آیت این براساس. شد داده فروهر به باشدمی کرد مردم

 بازرگان و خمینی اهللا آیت به ما هايخواسته که کرد امیدواري اظهار وي. داشت خواهد بعهده آینده در دولت، با را مذاکرات

 عراق کردهاي رهبر طالبانی جالل تهدید نوع هر ،»انتظام« هم و »قاسملو« هم. بدهند مشخص جواب ما به آنها و شود تسلیم

 .کردند رد را

 

 .«است آمیز مبالغه کردستان طلبی جدایی شایعات که است حاکی داد فروهر که گزارشی: «گفت انتظام

 

 حمالت بر نیمب شایعات دانممی من که آنجا تا و است کذب کردستان در متعدد اغتشاشات بر مبتنی شایعات: «گفت قاسملو

 به پشتیبانانش و او با اندازد مخاطره به را ما ملی وحدت بخواهد او اگر حال هر در. است اساس بی مرزي نگهبانان به طالبانی

. سازندیم بیگنگان فقط را شایعات این کنممی تکذیب را آزاد کردستان رادیو صداي شایعه من. خواست برخواهیم مخالفت

 یچه که است آنچنان ما تقاضاهاي. است حل قابل سادگی به اسالمی، جمهوري یک تحت کرد مردم تقاضاي: «افزود قاسملو

 )3/12/1357اطالعات.(کند رد را آنها تواند نمی است، قدرت رأس در که کنونی دولت جمله از انقالبی دولت

 

 .است انقالب دولت وظیفه کردستان به  خودمختاري اعطاي:کردستان دمکرات حزب کل دبیر

 

 .شوندمی اداره انقالبیون مشترك کمیته وسیله به پسوه، و مهاباد،جلدیان،پیرانشهر پادگانهاي

 



 خلق: کرد اعالم کیهان با اختصاصی مصاحبه یک در کردستان دمکرات حزب ساله 50 کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر

 دارد، فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی ابعاد که ملی ستم وضع واقع در و دارد قرار ملی ستم زیر است درازي سالیان کردستان

 در ستانکرد جنبش شکست علل بررسی ضمن گفتگو این در قاسملو. است بازرگان مهندس انقالبی دولت وظایف از یکی

 قالبان که شرایطی در و نیست مسئله این تجاهل در کرد مسئاله حل: کرد،گفت خلق هايخواست برشمردن و 25و24 سالهاي

 ردمم آنچه. نیست دشوار چندان آن حل. است یافته رهایی بزرگ استبداد یک از ما میهن و گرفته صورت ایران در وسیعی

 ورآنط ایران خاك از کردستان کردن جدا نه و ایران کشور چارچوب در ملی حقوق تأمین از است عبارت خواهندمی کردستان

 به هستند جهانی امپریالیسم خدمت در که غربی جمعی ارتباط وسایل بعضی و میکنند مطرح طلب فرصت و مرتجع عناصر که

 انزحمتکش دهقانان کارگران، مدافع و دمکرات است حزبی ما حزب شود،می گفته ما اساسنامه در: افزود وي. میزنند دامن آن

 و کناساس نقش بویژه بانکی، و مالی امور به مربوط مسایل ما نظر به. هستند جامعه محرکه نیروي گروهها این و روشنفکران و

 دولت صالحیت در باشد، مهم تواندمی ملی سطح در و اقتصادي نظر از که مدت دراز اقتصادي طرحهاي به مربوط مسایل

 قهمنط خاص اجتماعی و اداري فرهنگی، مسایل همه میشود خودمختار منطقه داخلی امور به مربوط مسایل بقیه. است مرکزي

 بوسیله باید شهربانی و شود،ژاندارمري اداره باید مرکز از ارتش نمونه براي که حالی در. کندمی اداره خودمختار دولت را

 ضریمحا ما: اندگفتکرده مبارزه شاه رژیم علیه که سازمانهایی و گروهها همه تایید ضمن قاسملو. شود رهبري خودمختار دولت

 :کنیم همکاري ملی احزاب دیگر و سازمانها این با دیگر، هايزمینه از بسیاري در و زیر اساسی مسأله دو درزمینه

 

 .اندکرده مبارزه رژیم علیه که ملی و سیاسی گروههاي و هاسازمان و احزاب همه براي اساسی آزادیهاي و دموکراسی تأمین-1

 

 .کرد خلق جمله از ایران، هايخلق ملی حقوق تأمین راه در مبارزه-2

 

 هايشیوه از و جلب مردم اعتماد باید گفتیم هیات به ما: گفت دولت، اعزامی هیات مذاکرات نتیجه درمورد قاسملو دکتر

 و گفتندمی تملق شاه به دیروز تا که آنها به شود، مذاکره وارد کرد حق واقعی نمایندگان با باید دولت. شود اجتناب گذشته

 را مردم ذهن باید و ندارد وجود منطقه در طلبی تجزیه نیروي هیچ گفتیم صراحت به ما.میروند امام بوسی دست به امروز

: گفت کردستان نظامی هايپادگان در اخیر وقایع پیرامون دمکرات حزب رهبر. کرد روشن خلقها خودمختاري مسأله درباره

 اداره مسلح انقالبیون و داران درجه سربازان،افسران، از مشترکی کمیته وسیله پوه و پیرانشهر جلدیان، مهاباد، هايپادگان

 )10/12/1357کیهان.(است نشده تصفیه هنوز سردشت پادگان ولی شود،می

 

 .شود واگذار کردها به باید کردستان داخلی امور



 

 جهبهیچو گرددو تضمین آنها ملی خواهندحقوقمی کردها: گفت کردستان دموکراتیک حزب رئیس »قاسملو عبدالرحمن»

 مطرح عواملی سوي از اصل در طلبانه، تجزیه جنبش زمزمه: «داشت اظهار قاسملو. نیستند جداگانه مستقل دولت خواهان

 دموکراتیک حزب رهبر. »باشندمی ارتباط در خارجی هايدولت با و هستند جاري شرایط از برداري بهره صدد در که گردید

 ما عقیده به و گرددمی روشنفکران و کارگران شامل ما حزب که ایمآورده خود حزب اساسنامه در ما: «داد ادامه کردستان

 انهااست خود به باید میگردد، اقتصادي مدت دراز هايبرنامه و مالی امور ملی، دفاع خارجی، روابط به مربوط که سیاستهایی

 هب قاسملو. »گردد اجرا استانی دولتهاي توسط باید محل، اداره و اجتماعی امور فرهنگ، به مربوط سیاستهاي و شود واگذار

 خودمختارملی دولت دولت تابع ژاندارمري و پلیس اما باشد مرکزي دولت نظر تحت باید ارتش: «داشت اظهار نمونه عنوان

 ما حزب« :گفت اندکرده مبارزه سابق شاه رژیم علیه بر که گروههایی کلیه شناسایی و تائید در قاسملو. نماید وظیفه انجام

 زامیاع هیأت که مذکراتی درباره قاسملو. »نماید همکاري آزادي و دموکراسی تضمین براي گروهها این تمام با تا است آماده

 سابق شاه هب دیروز تا که افرادي نه نمایند اعتماد مردم به باید که گفتیم آنها به ما: گفت است داده انجام کردستان به دولت

 با ابطهر در باید مردم و ندارند وجود طلب تجزیه نیروهاي که کردیم تاکید ما. بوسندمی را امام دست امروز و میکردند تعظیم

 .نمایند پیدا آگاهی خودمختاري، مسأله

 

 حال در پسوه و مهاباد،پیرانشهر هايپادگان:«گفت شد وي از نظامی هايپادگان به راجع که پرسشی مورد در قاسملو

 )12/12/1357اطالعات.(»است نشده تصفیه هنوز سردشت پادگان شوند،امامی اداره انقالبی نیروهاي نظر حاضر،تحت

 

 .شد تشکیل مهاباد در کردها هزارنفري 200 کنگره

 هک کنگره نخستین در بودند آمده مهاباد به نشین کرد مختلف مناطق از که کرد هزار 200:اطالعات خبرنگاران گروه -مهاباد

 مستقل ایران چارچوب در مناطق مختاري خود خواهان دیگر بار بود یافته ترتیب کردستان دموکرات حزب سوي از خود

 روهگ که حالی در کردها کنگره نخستین. کند روشن مسأله این قبال در را خود موضع زودتر هرچه خواستند دولت واز شدند

 .بود کشانده مهاباد به را دنیا تلویزیونهاي ورادیو مطبوعات خارجی خبرنگاران از گروهی بودند مسلح آنها از بسیاري

 :گفت سخنانی طی کنگره آغاز در کردستان دمکرات حزب دبیرکل »قاسملو عبدالرحمن«

 

 ایران آزادي بدون کرد خلق انقالب همچنانکه رسد،نمی ثمر به کردها براي دمکراسی بدون ایران، در ودمکراسی آزادي»

 .رسید نخواهد بجایی



 

 نیست جدا ایران ملت آزادیخواهی آرمانهاي از کردهاکه آرمان از خمینی العظمی. …ا ایت حضرت دارد انتظار کرد ملت

 اعالم ایران کرد ملت خودمختاري قبال در را خود نظرهاي نقطه تا وادارند را بازرگان مهدي موقت دولت و کنند جانبداري

 :افزود سپس وي. »کند

 

 ام با کس هر". هشدارداد آنگاه قاسملو. کنیممی رد قویاً را ان وما کرده ساز ارتجاع که است ايکهنه آهنگ »طلبی تجزیه»

 دشمن سک هر بلکه است دشمن نباشد دوست کس هر که نیست معنی آن به این ولی کنیممی دوستی او با بکند دوستی

 ."است دوست نباشد

 

 بار دارمريژان و بانی شهر و باشند داشته نماینده جمعیت، به نسبت باید کردها مؤسسان، مجلس در که کرد تآکید آنگاه وي

 )12/12/1357اطالعات.(نکنند کار به شروع منطقه این در سابق شکل به دیگر

 

 .دهندمی نشان واکنش مختاري،کردها خود اعطاي عدم صورت در

 

 کی برگزاري با که ایران کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر: اطالعات اعزامی خبرنگار ـ مهاباد

 الماع زد مرکزي دولت مقابل در سیاسی مانور یک به دست ایران، نشین کرد مناطق تمام کردهاي از نفري هزار 200 میتینگ

 هک است موضعی به توجه با کردستان به مختاري خود دادن از مرکزي دولت خودداري قبال در کردها العمل عکس که کرده

 پیش ابلق هم ما خود براي میتینگ این از مردم استقبال که است این حقیقت: «گفت قاسملو دکتر. کرد خواهد انتخاب دولت

 دممر همه براي خود موضع کردن روشن به باید اول مرحله در و ایمپرداخته دمکرات حزب بازسازي به اینک ما. نبود بینی

 است روشن سیارب ما خواست. کنیم برطرف است، آمده پیش طلبی تجزیه اتهام اثر بر که تفاهماتی سوء احیانا تا بپردازیم ایران

 :شودمی خالصه نکته 2 در و

 

 کردستان براي مختاري خود و ایران براي دموکراسی

 



 به مختاري خود دادن از مرکزي دولت خودداري صورت در که سؤال این به پاسخ در کردستان دمکرات حزب کل دبیر

 آموزش،: بود گفته زمانی »آلمان دموکرات سوسیال حزب رهبران از یکی: «گفت بود خواهد چه کردها واکنش کردستان

 نفورم رژیم هايپایه و آمده سرکار مردم انقالب نتیجه در که انقالبی دولت که بینیمنمی دلیلی ما. سازماندهی تبلیغات،

 ایرس و کرد ستمدیده خلق خودمختاري حق به نسبت را خود موضع علناً و رسما که نباشد قادر کوبیده هم در را شاهنشاهی

 پرداخت خواهیم روشنگري به که حالی در ما. است انقالبی دولت وظایف از یکی این ما بنظر. کند اعالم ایرانستمدیده خلقهاي

 ظورمن به دمکراتیک مسائل همه از که دانیممی خود حق را این و هستیم انقالبی دولت مقامات با مذاکره گونه هر به حاضر

 ایلوس این جزو مسلحانه مبارز شما دیدگاه از که پرسش این به پاسخ در قاسملو دکتر کنیم، مبارزه خود هدفهاي به نیل

 ینا انقالب، دوران این در که امیدواریم ما کرده تحمیل مردم این به شاه ژریم را مسلحانه مبارزه: «گفت است، دموکراتیک

 از »کندمی انتخاب حاکم هیأت همیشه را مبارزه شکل که است بوده این داده نشان تاریخ آنچه صورت هر در نیاید پیش وضع

 کار این هب دست آیا نماند، باقی شما براي مسلحانه مبارزه جز راهی که بود طوري دولت موضع اگر: شد پرسیده قاسملو دکتر

 )12/12/1357اطالعات.(ندارم دادم، شما سؤالهاي به تاکنون آنچه جز پاسخی گفت وي زد؟ خواهید

 

 .شد علنی کردستان دمکرات حزب: پنهانی فعالیت سال 32 از پس

 

 .بدهد رهنمود دولت به کرد، خلق خواستهاي مورد در که خواست امام از دمکرات، حزب کل دبیر 

 

 .نیست پذیر امکان ایران در واقعی دموکراسی کرد، خلق حقوق اعطاي بدون

 

 با اجتماعی مخفی، فعالیت سال 32 از بعد ایران کردستان دمکرات حزب شدن علنی مناسبت به: اعزامی خبرنگار مهاباد،

 حکومت شکست زمان از که اجتماع این در. شد برگزار مهاباد ورزشگاه در حزب این طرفداران از نفر هزار دهها حضور

 زبح فقط ما حزب: «میدادند شعار حالیکه در روستائیان از نفر هزاران. بود نظیر بی کردستان در محمد قاضی خودمختار

 دهستن روستاها در حزب این طرفدار که دهات مترقی روحانیون روستائیان، پیشاپیش در داشتند، حضور»است دمکرات

 47 سال جنبش در که روحانیون دیگ و آواره مال کرد، خلق پیشواي محمد قاضی از عکسهایی روستائیان. کردندمی حرکت

 در. ردندک شرکت کردنشین شهرهاي کلیه اهالی طرف از بنمایندگی نفر صدها اجتماع، این در. داشتند دست در شدند شهید

 یط کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر کردي، زبان به ،"رقیب اي"سرود خواندن از پس مراسم این

 ما حزب: گفت وي. کرد تکیه طلبی تجزیه نوع هر رد و کردستان خودمختاري زمینۀ در کرد خلق هايخواست بر سخنانی

 روحانی مردان. دادیم دست از مسلحانه شورش در را خود همرزمان از نفر هفتاد 1346-47 سال تنها که داده زیادي شهداي



 مهاباد در محلی(»چراغ چهار« شهداي حزب و محمد قاضی حزب که ما حزب. اندکردبوده خلق با تنگناها همه در کردستان

 حقوق همه آوردن بدست تا باشد،می هایوسفی عزیز و هاآواره مال با ،)زدند دار آنجا در پیش سال 30 را مهاباد شهداي که

 ...نشست نخواهد پا از کرد ملی

 

 چیست؟ دولت موضع

 

 نقاط رد ارتجاع که نیست اطمینانی اما شده کوبیده هم در ارتجاعی و امپریالیستی پایگاههاي تمام مهاباد در امروز: افزود وي

 ذیرپ امکان ایران، در واقعی دموکراسی آمدن شودبدست داده کرد، خلق حقوق آنکه بدون. نزند مجدد یورش به دست دیگر

 دولت باید و کنند دفاع کرد خلق هايخواست از موقت دولت به الزم رهنمون دادن با خواست خمینی امام از وي. نیست

 ایدب کرد، خلق واقعی نمایندگان آینده موسسان مجلس در افزود وي.نماید روشن باره این در را خود موضع رسماً هم بازرگان

 که تاس این دیگر احزاب برابر در ما سیاست. کند دار خدشه را ملی وحدت دهیمنمی اجازه کسی به ما. باشند داشته شرکت

 طلب انحصار اي منطقه و ملی سطح در و پذیریممی را انتقادها ما. آورد خواهیم حساب به دولت نیست ما دشمن که هر

 :کند همکاري حزبی هر و کس هر با زیر مسایل در است حاضر کردستان دمکرات حزب. نیستیم

 

 و احد و کشور یک چارچوب در ایران خلقهاي همه براي خودمختاري حق تعیین -2 ایران در دمکراتیک جمهوري ابعاد-1

 ار زحمتکشان منافع که درستی اقتصادي سیاست گرفتن پیش در -3سیاسی هايدسته و گروهها همه براي دموکراتیک حقوق

 خلقهاي و اقوام مادري زبان به آموزش اساس بر هاتوده فرهنگ بردن باال و بیسوادي بردن بین از-4.باشد داشته نظر کد

 که کشوري هر با پیوند ایجاد -6 بخش رهایی جنبشهاي همه از حمایت و امپریالیزم با مبارزه و ملی مستقل سیاست– 5 ایران

 .بپذیرد را ایران ملی حاکمیت

 

 کنید منحل را ارتش

 

 فوظای و کند داري خود کردستان منطقه در شهربانی و ژاندارمري تجدیدسازمان از خواست مرکزي دولت از همچنین قاسملو

 رکوبس براي دولت چماق نباید ارتش: گفت شدو خلقی ارتش ایجاد و ارتش انحالل خواستار او.بگذارد اهالی عهده به را اینها

 حریکت براي را خود نیروهاي نباید اس دسته و گروه هیچ: افزود و کرد انتقاد کردستان کردن »میلیتاریزه«از او. باشد خلق

 نزبا به شعري قطعه محمد قاضی یار و کرد معروف شاعر »هیمن امین محمد« سپس. گیرد کار به دیگر گروه علیه ايعده



 امام ،حسینی عزالدین شیخ مال اهللا آیت پیام سپس.است برگشته مبهن به عراق در تبعید سال15 از پس وي. خواند کردي

 رادرانشب روي به هیچگاه دیگر ارتش: گفتپیامی طی بود، سروانی که نیز انقالبی نظامیان نماینده.شد خوانده مهاباد جمعه

 و خلق فدایی چریکهاي از منشعب گروه و مردم دموکراتیک اتحادیه حزب آذري، خلق نمایندگان پیام. گشود نخواهد آتش

 )13/12/1357کیهان.(شد خوانده نیز دیگر سیاسی گروه و سازمان چند

 

 .شد اعالم کردستان دموکرات حزب اساسنامه

 

 با ودخ اخیر دیدار ،»ایران کردستان دموکرات حزب« کل دبیر »قاسملو عبدالرحمن دکتر: «اطالعات اعزامی خبرنگار ـ مهاباد

 و دارد وجود گروهها همه با همکاري به تمایل ما سوي از: «افزود و نامید دموکراسی تمرین نوعی را »خلق فدایی چریکهاي«

 یرانا کردستان دموکرات حزب جوانان، از ايعده که پرسش این به پاسخ در قاسملو دکتر. »دارم نیز آنها در را تمایل این من

 :گفت نامند می »راستی دست بورژوایی دمکرات سوسیال شبه« حزب یک را

 

 اشتد خواهیم هاآن با بسیاري مشترك نقاط آینده، در که داریم یقین و کنیممی گوش هاجوان حرفهاي به کامل تفاهم با ما»

 .«نظرکنند تجدید عقیده این در و بشناسند بهتر را ما حزب هاجوان آینده در امیدواریم و

 

 این هب دانست، منطقه در سیاسی حزب قویترین را آن باید که ایران کردستان دموکرات حزب اساسنامه مواد از هاییقسمت

 :است شده اعالم شرح

 

 روشنفکران و دهقانان و کارگران بویژه، و است ایران کردستان در کرد خلق همه انقالبی حزب کردستان، دمکرات حزب-

 .سازد می متشکل خود صفوف در را انقالبی

 

 .کندمی پیروي جامعه تکامل علمی تئوري از خود فعالیتهاي در حزب این-

 

 .باشند حزب اسرار حافظ باید حزب اعضاي-



 

 .بگذراند آزمایشی دوره یکسال باید آید در حزب عضویت به کسی که این براي-

 

 .است »دموکراتیک سانترالیسم« حزب ساختمان اساسی اصل-

 

 .حزب دوستان کمک و حزبی بنگاههاي درآمد و عضویت حق از است عبارت حزب آمد در-

 

 شده عنوان مطبوعات در حزب این قول از بارزانی مصطفی مال پیرامون که را مطالبی همچنین ایران، کردستان دموکرات حزب

. کندمین منعکس را ما حزب نظر مذکور، سخنان که برساند اطالع به داندمی الزم مرکزي کمیته: گفت و کرد تکذیب است،

 انتشار نیز آینده در و یافته انتشار ما حزب رسمی مطبوعات در که است همان بارزانی مصطفی مال مورد در ما حزب نظر

 )16/12/1357اطالعات.(یافت خواهد

 

 .دهیمنمی ایران امور در دخالت اجازه کسی به: کردستان دمکرات حزب رهبر

 

 فقط کرد خلق کرد اعالم اي مصاحبه در ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر -سنندج

 شعار گفت وي درآید حزب این عضویت به تواند می کندمی زندگی کردستان در که کس هر و خواهندمی خودمختاري

 که اي امهبرن در: گفت قاسملو کند منعکس را ما نظرات بخوبی تواند می کردستان براي خودمختاري و ایران براي دمکراسی

 حقوق. است آمده عمل به اساسی نظر تجدید آن در بعداً و شد تصویب و تدوین حزب سوم کنگره سوي از 1350 سال در

 فرن دهها و اندبوده تعقیب تحت شدیداً ما حزب افراد گذشته رژیم در گفت وي است شده رعایت کشان زحمت و کردها ملی

 شرکت ایران سراسري انقالب در ملی نیروهاي گفت وي. شدند محکوم المدت طویل زندانهاي به نفر صدها و اعدام آنها از

 بولق را خمینی اهللا آیت رهبري و کنیمنمی جدا ایران انقالب از را خود ما نیست گروهی هیچ تیول ایران انقالب و اندداشته

 بین زا باید انسان از انسان استثمار معتقدیم و است سوسیالیستی جامعه ایجاد ما هدف: گفت حزب هدفهاي درمورد وي داریم

. است انزحمتکش به متکی خود مبارزات در ولی نیست مارکسیستی حزب یک کردستان دمکرات حزب است معتقد وي برود

 روستاها و شهرها سطح در بویژه جزئی مسووالن تمام و کنندمی پیروي دمکراتیک سانترالیسم از ما حزب کرد اضافه قاسملو

 خلقهاي مهه و هستیم فدراتیو دولت تشکیل خواهان ما گفت کرد خلق سرنوشت تعیین حق درباره قاسملو. هستند انتخابی

 کشور یک ایجاد کشور در واقعی دموکراسی وجود بدون که کرد تاکید وي باشند داشته را خود سرنوست تعیین حق باید ایران



 آورد بوجود مجلس یک باید را کردستان خودمختار دولت قاسملو عقیده به. نیست امکانپذیر کردها ملی حقوق تأمین و فدراتیو

 لحاظ از و بوده مرکزي دولت تابع باید خودمختار دولت اینحال با. باشد کردها دست در باید هم خودمختار منطقه اداره و

 امکان بهیچوجه کردستان در خودکفا دولت ایجاد گفت قاسملو. باشد مستقل تواند نمی پولی و مالی امور و خارجه امور دفاع،

 انیطالب درمورد وي بود خواهد ایران سراسر اقتصاد به وابسته هم المدت طویل اقتصادي هايبرنامه لحاظ از کردستان نداردو

 لیو کنیمنمی دخالت عراق کردستان امور در ما که همچنان کند مداخله ایران داخلی امور در هیچکس نیستیم مایل ما گفت

 )26/12/1357کیهان.(نداریم آن با تشکیالتی رابطه اما. کنیممی حمایت ترکیه و عراق کردستان جنبشهاي در ما است طبیعی

 

 .ندارد خارجی وجود کردستان صداي رادیو: کرد رهبر یک

 

 و سالح خلع را پادگان اینسرسپرده و مزدور سربازان و مهاباد،افسران پادگان داران درجه و دیروز،افسران،سربازان -مهاباد

 و داران جهدر سالح،افسران، خلع از بعد.شد داشت،دستگیر فرار قصد که پادگان فرمانده پزشکپور تیمسار و کردند زندانی

 شورایی ادمهاب پادگان اداره براي.بفرستند آنان کمک به را خود پیشمرگان که خواستند کردستان مردم از انقالبی سربازان

 ار خود وفاداري و گرفتند عهده به را مهاباد پادگان اداره مهاباد روحانیت جامعه ونمایندگان پرست میهن افسران از مرکب

 مذاکراتی ادمهاب در انقالبی موقت کابینه وزیر فروهر پریروز،داریوش.داشتند اعالم خمینی امام برهبري ایران انقالب به نسبت

 مذاکرات این نمایندگان،در.دادند انجام بودند آمده مهاباد به استان مختلف شهرهاي از که کردستان مردم نمایندگان با

 حق خواهان تنها کرد خلق:داشتند اعالم و کردند تاکید خمینی امام رهبري به ایران ایران ملت انقالب با را خود همبستگی

 ردمم نمایندگان. کندمی تکذیب بکلی را طلبی تجزیه اتهام نوع هر و است ایران کشور چارچوب در خود سرنوشت تعیین

 دمکرات زبح رهبران از یکی قاسملو دکتر.شدند خلق دادگاه در سابق رژیم به وابسته افسران کلیه محاکمه خواستار کردستان

 تاکنون ادمهاب رادیو و شودمی تکذیب اکیداً »کردستان آزاد صداي« نام به رادیوئی وجود: گفت کیهان با تماسی در کردستان

 هک حقوقی در و میدانیم ایرانی را خود ما: افزود وي.است کرده پخش مردم براي را انقالب شوراي و خمینی امام پیامهاي کلیه

 تجاوزي نوع هر برابر در خود هموطنان همه مانند ما. است ایران اسالمی دمکراتیک جمهوري چارچوب در میکنیم مطالبه

 )4/4/1358اطالعات.(جنگیممی

 

  امام با دمکرات حزب رهبران مالقات

 

 هک مالقات این در.  کردند مالقات خمینی امام با کردستان دموکرات حزب نمایندگان نفره هشت هیأت 45/17 ساعت دیروز

 لک دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر هیات این وریاست گرفت قرار بحث مورد کردستان جاري شدمسایل انجام امام منزل در



 و ندخوا رضایتبخش را مذاکرات این قاسملو پایان در.  کرد تشریح امام براي را منطقه این اوضاع کردستان دمکرات حزب

 با زنی ایی مذاکره و مالقات است شده قرار میهن به خائنین و مزدور عمال دست کردن کوتاه و تفاهم سود رفع براي: گفت

.  شود اقدام منطقه این در مشکالت رفع براي تا گیرد صورت ایران انقالبی موقت دولت وزیري نخست بازرگان مهدي مهندس

 شبدی کردستان دموکرات حزب ضمن در. کرد شرکت اینترکننانتال هتل در مطبوعاتی مصاحبه یک در امروز هیأت این

 غیر دلیلب رفراندم در را خود شرکت عدم کردستان دموکرات حزب.  کندنمی شرکت رفراندم در کرد اعالم اي بیانه باانتشار

 رانای خلقهاي حقوق نأمین و دموکراسی تأمین زمینه در اسالمی جمهوري محتواي نبودن روشن و رفراندم بودن دموکراتیک

  )9/1/1358اطالعات.(است کرده ذکر

 

 خمینی امام با کردستان دمکرات حزب مذاکره

 

 مینیخ اهللاآیت منزل در امروز بعدازظهر ایران کردستان دمکرات حزب نمایندگان نفري هشت هیات: کیهان خبري ستاد -قم

 داردهعه ایران کردستان دمکرات خزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر را آن ریاست که هیات کرداین مالقات ایشان با

 ودخ گوهاي و گفت در و کرد گفتگو کردستان استان جاري اوضاع پیرامون خمینی امام با خود ايدقیقه45 مذاکرات در است

 کردن اهکوت و هاسوءتفاهم رفع براي: «گفت و خواند بخش رضایت را هیات مذاکرات قاسملو. کرد تشریح را استان این اوضاع

 مذاکره و مالقات اسالمی موقت دولت وزیر نخست بازرگان مهندس با فردا شد قرار میهن به خائنین و مزدور اعمال دست

 اقدام منطقه این در مشکالت رفع براي و شود گذارده درمیان ایشان با کردستان مسائل و فنی نکات و شود

 )9/1/1358اطالعات.(»گردد

 

 .ندارد وجود طلب تجزیه نیروي کردستان در

 

 ئواالتس به و کرد شرکت مطبوعاتی مصاحبه یک در خمینی امام با مالقات از بعد کردستان دمکرات حرب نمایندگی هیات

 نیغ کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر مصاحبه این در: گفت پاسخ خارجی و داخلی خبرنگاران

 ایندگاننم و سراجی محمد  قاضی، احمد  قاضی، امیر  کردستان، دمکرات حزب سیاسی دفتر عضو و کرد مشهور مبارز بلوریان

 ردکت ابتدا مصاحبه این در.  داشتند شرکت تهران مقیم کردهاي نماینده وزیري صادق الدین صارم و سلماس و اشنویه

 در ام: گفت مورد این در و کرد صحبت بود گذاشته میان در خمینی امام با هیأت که مسائل يپاره در قاسملو عبدالرحمان

 رد انقالب ضد تحریکات از را خودمان نگرانی و رساندیم امام بعرض را کردستان مردم هايخواسته خمینی امام با مالقات

 حفظ لمهک وحدت انقالب زمان در باید گفتند و کردند تکیه کلمه وحدت بر امام ما حرفهاي مقابل در.  کردیم اظهار کردستان



 زندگی ایران در ستمی هیچگونه بدون آزادانه همه و باشد داشته مساوي حقوق باید همه ملیت و مذهب از نظر صرف و شود

 کردستان دمکرات حزب و انقالب رهبري بین بیشتري تفاهم آینده در بتواند مالقات اولین این میدواریم ا ما.  کنند

 نگاريخبر مقدمه این از بعد. کند کمک آمد خواهد پیش نخواهی خواهی آینده در که مسائلی حل به تفاهم واین.  بوجودبیآورد

 حزب: گفت قاسملو عبدالرحمان ؟دکتر شد نخواهد مبدل ییتجزیه به آینده در میواهید شما که خودمختاري این آیا پرسید

 شعار.  است ایرانی اصیل و مردمی حزب یک و کندمی مبارزه کردستان در که است سال 33 به نزدیک کردستان دموکرات

 مردم دائمی هايخواسته و طوالنی مبارزات ينتیجه شعار این.  است کردستان براي وخودمختاري ایران براي دموکراسی اصلی

 و تاريمخ خود بین تناقضی هیچگونه که کنیم می فکر و خواهیممی ایران کشور چارچوب در را خودمختاري.  است کردستان

 واقعی اتحاد کرد خلق ملی حقوق ارضاء و مختاري خود تامین برعکس.  ندارد وجود ایران استقالل و ایران ارضی تمامیت

 ار طلبی تجزیه اتهام هرگونه ما.  بود خواهد ایران آزادي و استقالل حفظ ضامن و ساخت خواهد میتحکمتر را ایران خلقهاي

 می ما.  ندارد وجود ایران کردستان در طلبی تجزیه نیروي هیچ  که کنیم می اعالم دیگر یکبار و کنیم می زد شدیدا و قویا

 سیاست هب مربوط مسائل  خارجی، روابط به مربوط مسائل ارتش به مربوط مسائل یعنی کشور از دفاع به مربوط مسائل گوئیم

 الزم زیادي هايگذاري سرمایه اقتصادیکه مدت دراز هايبرنامه به مربوط مسائل و اسکناس چاپ و کشور ارزهاي و پولی

 در مردم خود ازطرف شودمی داخلی مسائل به مربوط که امور بقیه بود خواهد مرکزي دولت صالحیت منحصرا دارد

 ایجاد کردستان در االن که پلیس و ژاندارمري که مامعتقدیم.   شد خواهد اداره مختاري خود ي ارگانها و سازمانها چارچوب

 در البته ینا و شوند تشکیل داخلی امنیت حفظ براي و انقالب پاسداران یا و ملی گارد مثل دیگري عناوین با کنند می نفرت

   :پرسید دیگري خبرنگار.  است مختاري خود ي سارمانها صالحیت

 

 در ملوقاس دکتر ؟ دارد صحت مسئله این آیا شودمی کمک انقالبی دولت تضعیف براي ایران ي کردها که است شده شایع

 فتیمگ امام به ما و کردیم خاص توجه اساسی مسئله این به رسیدیم  خمینی امام خدمت وقتی دیروز ما: گفت سوال این جواب

 چهر رد کردستان مردم ملی حقوق باید کردستان در امپریالیسم و داخلی ارتجاع و دیگران تحریکات از جلوگیري براي که

  .شود تأمین ایران چوب

 

 این أمینت صورت در کند تامین را حقوق این باید است ملی و اصیل انقالب یک بحق که خمینی امام برهبري که ایران انقالب

 واهدنخ ارتجاعیداخلی نیروي هیچ و خارجی قدرت هیچ که کنیم می اعالم اینجا سیاسی مسئول سازمان یک بعنوان ما حقوق

 از و ایران انقالب از یکپارچه کرد افراد همه صورت این در چون  بگیرد، مثبتی نتیجه کردستان در خود تحریکات از توانست

 مصاحبه این ادامه در مذهبی رهبران با ارتباط. کرد خواهند دفاع خارجی تجاوز و داخلی ارتجاع مقابل در آن آوردهاي دست

 خصیتش هر و رهبري هر به نسبت ما برخورد: گفت کردستان مذهبی رهبران حزب ارتباط مورد در قاسملو عبدالرحمان دکتر

 عارش چارچوب در و کند دفاع ایران خلقهاي و کرد خلق منافع از سیاسی یا مذهبی رهبر این اگر.  است ساده خیلی سیاسی



 و مذهبی رهبر این با همکاري به حاضر حزب کند فعالیت کردستان براي خودمختاري و ایران براي دموکراسی ما اصلی

 ایشان با و. ام نرسیده زاده مفتی احمد آقاي خدمت تاکنون شخصا من فعلی مذهبی رهبران مورد در.  بود خواهد سیاسی

 ردمم طرف از هیأتی هر که معتقدم و نکرده تغییري هیچگونه حسینی عزالدین اهللا آیت مورد در ما نظر ولی ندارم آشنایی

 .دیگري شخص نه دارد را هیئتی چنین نمایندگی صالحیت) حسینی اهللا آیت( باشد داشته مذاکره قصد دولت با کردستان

 

 اسری خود و فلسطین آزادیبخش سازمان که کرد اعالم کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو دکتر مصاحبه این در

 .بفرستد لبنان به نمایندگی هیأت یک تا است کرده رسمی دعوت دموکرات حزب ار عرفات

 

 ظهارا هیأتی چنین مبادله از امام و شده گذاشته درمیان خمینی امام با مسئله این که کرد اضافه مورد این در قاسملو دکتر

 ایران ملت براي پیامی مشهورکرد مبارز بلوریان غنی مصاحبه این پایان در. است کرده خوشوقتی

 )11/1/1358اطالعات.(فرستاد

 

 :کردستان دموکرات حزت هیات با مالقات در بازرگان

 

 .ندارد وجود مانعی تلویزوین در کردها خواستهاي تشریح براي

 

 مورد در و کرد مالقات نیز بازرگان مهندس با خمینی امام با مالقات دنبال به ایران کردستان دموکرات حزب نمایندگی هیات

 .کرد منتشر اي ازالعیه کردستان مساله بویژه مملکت جاري مسایل

 

 نامی محمد بلوریان غنی آن در و داشت عهده به قاسملو عبدالرحمان دکتر را کردها نمایندگی هیات رییس مالقات این در

 .داشتند عضویت حزب سیاسی دفتر اعضاي قاضی امیر و سراجی

 

 دکتر اابتد کشید طول دقیقه پنج و هفتاد که مالقات جریان در. داشت حضور دیدار این در نیز کار وزیر فروهر داریوش آقاي

 از را کردستان دموکرات حزب پشتیبانی و گفت تبریک را اسالمی جمهوري موقت دولت آمدن کار روي قاسملو عبدالرحمان

 وپیژه به بیانقال ضد افراد سوي از سازمان آن در که تحریکاتی کردستان، فعلی وضع درباره تفصیل به سپس. داشت اعالم ان



 هوممف و کرد مطرح را کردستان مردم هايخواست آنگاه و گفت سخن شودمی انجام کردستان مردم علیه ارومیه و سنندج در

 و ورادی در شود داده امکان نمایندگی هیات به که خواست وزیر نخست از ابتدا وي داد توضیح تفصیل به را خودمختاري

 زا همچنین قاسملو دکتر. سازد روشن ایران عمومی افکار براي را خودمختاري بویژه کردستان مردم خواستهاي تلویزیون

 انونق تدوین در کردستان مردم نماینده اساسی قانون در کرد خلق خوساتهاي گنجاندن منظور به که خواست وزیر نخشست

 نماید شرکت جدید اساسی

 

 آیت حضرت اظهارات و گرفته انجام ایشان دولت طرف از آنچه داشت اظهار دیدار این از خوشوقتی اظهار ضمن وزیر نخست

 دیگران و رکمنت و فارس و کرد تشییع و تسنن اهل حقوق تساوي درباره که طالقانی اهللاآیت شریعتمداري اهللاآیت خمینی اببه

 و تانکردس مردم خواستهاي مورد در. است بوده مساله این به نسبت روحانیت و دولت عالقه و نیت حسن نشانه گرفته انجام

 از کموسیونی که داد اطالع و داد خواهد قرار مطالعه مورد را پیشنهادي طرح که داشت اظهار وزیر نخست خودمختاري مساله

 .کند بررسی را مسائل کردستان ملت واقعی نمایندگان با تا شده تشکیل کار و کشور دفاع وزیران

 

 غییراتت این که کرد اضافه و خواند قبولی قابل و مطلوب چیز باشد داخلی امور به مربوط که حدي تا را خودمختاري اصل وي

 یم فقط و است موقت او دولت که نمود اشاره ضمن در. درآیذد اجرا مرحله به و شود گنجانده اساسی قانون در باید اساسی

 همکاري شده نتعیی کمیسون با کردستان نمایندگان که کرد پیشنهاد وزیر نخست. کند فراهم را اساسی تغییرات مقدمه تواند

 هب مسافرت براي ایران کردستان دموکرات حزب نمایندگی هیات از عرفات یاسر دعوت از وزیر نخست وزیر نخست. کنند

 منظور به تبلویزیون و رادیو از استفاده مورد در آورند عمل به باره این در را الزم تسهیالت داد دسوتر و کردند استقلبال لبنان

 نید،ک مراجعه خودتان گفتند وزیر نخست خودمختاري مفهوم و کردستان مردم خوستهاي درباره عمومی افکار ساختن روشن

 اب را طرحی رفته هم روي و داد نشان خود از دیدار این جریان در را زیادي نیت حسن بازرگان مهندس. نیست بین در مانعی

 )15/1/1358کیهان.(دانست قبول قابل باشد نداشته تضاد کشور اراضی تمایت

 

 :کردستان دموکرات حزب کل دبیر  قاسملو، عبدالرحمن دکتر

 

 .بشناسیم بهتر را »مختاري خود»

 



 یرانا براي استقالل و آزادي طرفدار کند،می مبارزه کردستان خودمختاري براي که حالی در ایران کردستان دمکرات حزب»

 « .است تحقق قابل کامالً دمکراتیک، ایرانی  ایران، کشور چارچوب در که است خواستی خودمختاري. است

 

 و تهران مقیم کردهاي و دمکرات حزب رهبران گردهمایی در ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو، دکتر را این

. کرد انعنو تهران صنعتی دانشگاه در گذشته یکشنبه روز  سیاسی، مختلف هايجمعیت و سازمانها نمایندگان از گروههایی

 یدهپیچ مسئله مختاري خود. است ایران خاك چارچوب در اجتماعی وچه سیاسی و ملی چه ما هايخواسته:«گفت قاسملو دکتر

.  کنیم حتشری مردم براي را خودمختاري مسئله و دهیم انجام بوده ما وظیفه که را آنچه ایم نتوانسته ما تاکنون ولی نیست اي

 یم آنکه با عمداً هم ايعده  اکثریتند، در متأسفانه و ندارند اطالعی خودمختاري از ايعده  هستیم، طرف گروه دو با اینجا

 فکارا که است این شما کمک با البته ما وظیفه. کنند می قلمداد طلبی تجزیه ردیف در آنرا  چیست، مختاري خود دانند

 یدهپیچ  دهند، جلوه اند خواسته هابعضی که آنگونه خودمختاري. بفهمند را مختاري خود آسانی به تا کنیم آماده را عمومی

 و ارزي و پولی سیاست  خارجی، و تجارتی و سیاسی روابط  کشور، از دفاع و ارتش به مربوط مسائل که دانیم می ما. نیست

 صالحیت در منحصراً که است مسائلی از است نیازمند چشمگیر هايگذاري سرمایه به که مدت دراز اقتصادي طرحهاي

 سازمانهاي صالحیت در شودمی خودمختار منطقه داخلی امور اداره به مربوط که امور بقیه.  بود خواهد مرکزي دولت

 اما ،اجراست قابل نقاط سایر مثل هم کردستان در  شد، خواهد وضع ایران آینده براي که قوانینی است واضح. است خودمختار

 است یرانا اقتصاد به وابسته  ایران، کردستان اقتصاد  باشیم، خودکفا اقتصادي نظر از خواهیممی هم ما که حرف این مورد در

 اقتصاد از انکردست اقتصاد جداکردن مسئله بنابراین   شود،می داده سوق بیشتر وابستگی بطرف اقتصاد، کنونی وضع در و

  اند،کرده انقالب اند،کرده طغیان ایران-هايخلق که حاال: داریم نظراتی ارتش مورد در ما اما. نیست مطرح بهیچوجه ایران

 عقیده ما .گردد ایران هايخلق جنبش سرکوب براي مرکزي دولت دست چماق به تبدیل ارتش که داد اجازه دیگر یکبار نباید

.  دباش مردم همه احترام مورد که آید بوجود خلقی و ملی ارتش یک آن شودوبجاي تصفیه باید شاهنشاهی ارتش که داریم

 رمستق آنجا در و شوند منتقل مرز به باید پادگانها کردستان در است، کشور مرزهاي از دفاع جمله یک در ارتش وظیفه

 .گردند

 

 وما اورد بوجود ما خلق جنبش سرکوب بلکه مرزها از دفاع براي نه کردستان شهرهاي در را پادگانها این شاه رضا محمد

 مردم حق به و ترسند می شهربانی ویا ژاندارمري اسم از ما مردم. شود اجرا اینده در میکرد شاه رضا محمد آنچه خواهیمنمی

 با جدیدي نیروي میکنیم پیشنهاد ما. بکوشد حاکمه طبقه منافع حفظ در و شود مستقر ژاندارمري بعنوان نیرویی خواهندنمی

 خواست که دبینی می ترتیب این به. بپیوندد ارتش به و شود تشکیل دیگري نام هر با یا انقالب، پاسداران یا ملی گارد نام

 براي خودمختاري یعنی ایران براي دمکراسی که بینید می است پذیر تحقق ایران چارچوب و داخل در ما خودمختاري

 .کردستان



 

. کنیم مطرح خمینی امام ایران، انقالب رهبري با مستقیماً را آنها که گرفتیم تصمیم و کردیم بندي جمع را خواستهایمان ما

 طرحم ایشان با را اساسی هايخواست و رسیدند خمینی امام خدمت به کردستان دمکرات حزب نمایندگان گذشته چهارشنبه

 مطرح گذشته رژیم بازماندگان و امپریالیستها تحریکات یا داخلی مرتجع عناصر تحریکات زمینه در نیز دیگري مسایل. کردند

 و مذهب از صرفنظر ایرانی هر که داشتند اظهار و کردند دعوت کلمه وحدت به را ما دیگر یکبار برخورد، حسن با امام،.  شد

 مردم بین ريبیشت تفاهم آینده، در تا کند کمک  برخورد، اولین این که امیدواریم ما. باشد مساوي قانون برابر در باید ملیتش

 مطرح بازرگان مهندس با امام توصیه به مفصلتر و دقیقتر بطور را خواستها همین ما. آید بوجود انقالب رهبري و کردستان

 داریم، یتمسئول کردستان مردم برابر در ما البته. داشت بسیار نیت حسن از نشان گفت ما به بازرگان مهندس آنچه. کردیم

 .است شده ثابت عمالً پذیرد، تحقق ما هايخواسته که زمانی بازرگان دولت نیت حسن اما

 

 تیجهن  داخلی، مرتجع عناصر تحریک یا خارجی تحریک هیچ دیگر شود تأمین ایران خلقهاي دیگر و کرد خلق ملی حقوق اگر

 .ردک خواهند خفه نطفه در را اقداماتی و تحریکات چنین ایران، ستمدیده خلقهاي سایر و کردستان مردم زیرا داشت، نخواهد

 

 از که هستند خلقها همین وقت آن و  شد خواهد موجب را آنان واقعی اتحاد  ایران، ستمدیده خلقهاي ملی حقوق تأمین

 از پیش ید با  دارد، اعتقاد ایران ارضی تمامیت و استقالل به واقعاً کسی اگر نحو این به.  کرد خواهند دفاع ایران مرزهاي

 .کند فدراتیو حکومت یا مختاري خود شکل به ایران خلقهاي ملی حقوق به هرچیز

 

 آینده رد ایران کردستان که داریم آرزو ما.  داریم احتیاج دمکراتیک نیروهاي تمام کمک به خواستهایمان شدن پیاده براي ما

 کنار در یکپارچگی و اتحاد به همه که برسیم پیروزي به توانیم می رمانی.  باشد داشته انقالب پیشبرد در بیشتري نقش بتواند

 .«کنیم مبارزه مشترك اهداف براي هم

 

.  ستا شده داده توضیحی مختاري خود مورد در دولت طرف از تابحال آیا: «پرسید که حاضران از یکی جواب در قاسملو دکتر

 انقالب و رهبري به  وابسته که کسانی آنجا و اینجا نتها و.  است نشده داده توضیحی هیچ حال به تا طرف از: « گفت ؟»نه یا

 موقت دولت که هست و بود این ما هاي خواسته از یکی جهت همین به.  بد و خوب حرفهاي  اند، زده حرفهایی هستند،

 مورد لهمسئ تا نکنید عجله است داده جواب تنها دولت.  کند گیري موضع کردستان مسئله برابر در رسماً بازرگان مهندس



 بازرگان دولت انتظار در خوشبختی با ما  است، کرده انتخاب را نفر 3 نیز بررسی این براي و گیرد، قرار مطالعه   بررسی

 ؟»کرد خواهد چه دمکرات حزب  نشد، موافقت خودمختاري با اگر که شد سئوال.  »هستیم

 

 و ایران براي دمکراسی«  حزبمان شعار تأمین تا ما.  خواهد مبارزه مختاري خود براي دمکرات حزب: «داد جواب قاسملو دکتر

 .نشست نخواهیم پاي از شنار یاري با»  کردستان براي مختاري خود

 

 سینیح عزالدین شیخ موافقت با خمینی امام با کردستان دمکرات حزب حزب مذاکرات آیا که سؤال این به پاسخ در قاسلو

 شیخ و ما میان اختالفی کوچکترین مختاري خود و کردستان مسائل باره در که کنممی اعالم من: «گفتنه؟ یا است بوده

 مینیخ امام براي ما طریق از نیز اي نامه اي نامه عزالدین شیخ حتی بگویم باید شما جواب در و ندارد وجود حسینی عزالدین

 .فرستادند

 

 ودهت حزب برابر در دمکرات حزب مواضع و ایران توده حزب و کردستان دمکرات حزب رابطه زمینه در نیز دیگري سئواالت

 ستقلم  مبارزه، فعلی شرایط در تشکیالتی نظر از چه و سیاسی نظر از چه  ما،: « گفت آنها جواب در قاسملو دکتر که شد

 .نداریم وابستگی خارجی یا داخلی نیروي هیچ به و هستیم

 

 شمارب ایران سیاسی بزرگ سازمان موقع آن در که ایران توده حزب  بود، آمده بوجود فعالیت امکان که مصدق دکتر زمان در

 سازمانهاي که هنگامی مرداد 28 کودتاي از پس.کرد کمک سازمان این احیاي براي کردستان دمکرات حزب به  رفت،می

 با را خود رابطه که گرفت تصمیم کردستان دمکرات حزب مرکزي کمیته 1334 سال در شد زده پلیس ایران توده حزب

 .است شده قطع اکنون رابطه این و بود تشکیالتی رابطه ما رابطه موقع، آن.  کند قطع توده حزب

 

 سازمانهایی با را همکاري رابطه ما که کنیم احساس توانیم می چنین توده حزب مقابل در را دمکرات حزب کنونی موضع اما

 رابطه ما با بخواهد و بکوشد صمیمانه مبارزه این در و کنند مبارزه ارتجاع علیه دمکراسی راه در امپریالیسم علیه درعمل که

 زحمتکشان انقالبی سازمان مستند گزارش  کرد، آموز دانش یک قاسملو دکتر سخنان از پس.  »کنیمنمی رد کند ایجاد

 دجسنن خصوصاً و کردستان وقایع علل گزارش این در.  کرد قرائت نوروز ایام در سنندج وقایع باره در را ایران کردستان

 خونین وروزن «برپایی در سازشکاران و سابق رژیم بازمانده عوامل  طلبان، فرصت استفاده چگونگی از و است شده یابی ریشه



 ردمم قیام آیا: « است آمده مردم کشتار شروع چگونگی برشمردن ضمن گزارش این در.  است شده برداشته پرده »سنندج

 )16/1/1358اطالعات....(بود عمومی نارضایی یک بازتاب حقیقت در این»  خیر مسلماً ؟ بود حادثه یک سنندج

 

 .نمیدهیم ایرانی ي کردها درکار دخالت اجازه

 

 حزب کل دبیر قاسملو دکتر و زاده گیالنی عبدالعزیز سید دکتر  مهاباد، جمعه امام حسینی عزالدین سید بدعوت مهاباد

 این در.  کردند اجتماع مهاباد جوانان خانه در نقده و  خانه،  اشنویه،  ارومیه،( کردها از تن هزاران  ایران، کردستان دموکرات

 و ویمش جمع هم دور بتوانیم کردها ما روزي که م کرد نمی فکر هیچ: داشت اظهار سخنانی طی حسینی عزالدین سید اجتماع

 ردک گاه هر.  نرسیدند خود هايدرخواست به چرا که بگیر پند خود پدران سرنوشت از باید ما.  بخوانیم را) رقیب اي( سرود

 رژیم مای توانسته و شده همصدا ملت با نیز ما اکنون ولی است بوده طرف قوي هايدولت با  بگیرد، را خود حق است خواسته

 دارم انتظار هستند که جایی هر در ایرانیم کرد برادران همه از مسلمان کرد یک عنوان به من برداریم میان از را طاغوت

 با نباید هاینک به اشاره با حسینی عزالدین سید دارد جریان رگهایشان در ایرانی کرد خون و هستند کرد یک کنندکه فراموش

 همطالب را خود حق ایران داخل در کردها ما: گفت.  کرد دور خواستهایشان به رسیدن از را مردم اي طایفه جنگ یا و اختالفات

 کردهاي همه توفیق متعال خداوند از کند دخالت ایرانی کردهاي کار در دهیم نمی اجازه دیگري کرد هیچ به ولی کنیم می

 .آرزومندیم آزاد ایران چارچوب در مختاري خود آوردن بدست در را ایرانی

 

 اعزامی أتهی سفر از گزارشی  است شده کرد ملت یکپارچگی باعث که مهاباد جمعه امام از تشکر ضمن قاسملو دکتر سپس

: گفت و رساند کنندگان شرکت اطالع به بازرگان دولت و خمینی امام با مذاکره و قم و تهران به را کردستان دموکرات حزب

 کرده مفهوم بازرگان دولت و خمینی امام به دیگري طور را کردستان مختاري خود مسئله همیشه مثل خدانشناس ايعده

 در ما رکتش اظهار خوشوقتی کمال با نیز امام  هستند، ایران انقالب پشتیبان کردستان مردم که گفتیم آنها به ما و بودند

 قطعنامه متن.  رساندیم اطالعشان به مورد این در را الزم توضیحات هیأت اعضاي و من که کردند گله رفراندوم

 

 :کردند صادر زیر بشرح ماده 3 در اي قطعنامه اجتماع این پایان در

 

 اعالم خمینی امام رهبري به ایران سراسر انقالب و خلق کنونی جنبش با را خود همگامی و همبستگی پرست وطن عشایر ـ 1

 .نمودند پشتیبانی  ایران، کردستان براي خودمختاري و ایران براي شعاردموکراسی از  داشته،



 

 جدید وانینق زمانیکه تا.  شود رعایت باید کنونی شرایط در دارد که صعفی نقاط و نواقص تمام با ارضی اصالحات قوانین ـ 2

 و تفرقه موجب امر این رعایت عدم چراکه.  گیرد قرار همگان احترام مورد.  اجرانشود و تصویب ایران کشور سراسر در

  .شد خواهد ایران خلقهاي سایر و کرد خلق دشمنان نفع به صرفا شدو خواهد کشی برادر و اختالف

 

 گام ایران خلقهاي سایر و کرد خلق منافع جهت در آگاهانه که پرست وطن عشایر تاریخی حساس شرایط این در ـ 3  

 به انهقطعن این.  داشتند اعالم کرد خلق مشروع خواست و ملت راستین انقالب با را خود همبستگی دیگر بار.  برمیدارند

 )18/1/1358اطالعات.(رسید عشایر سران کلیه امضاي

 

 .نشد داده گذرنامه هاي فلسطین دیداراز براي قاسملو دکتر به

 

 زبح از فلسطین آزادیبخش جبهه رئیس عرفات یاسر دعوت با ارتباط در ایران کردستان دموکرات حزب مرکزي کمیته

  .است آمده اطالعیه این در.  است کرده منتشر اياطالعیه لبنان به سفر براي کردستان دمکرات

 

 به اتیهی بود قرار ایران کردستان دموکرات حزب از فلسطین آزادیبخش جبهه رئیس عرفات یاسر آفاي جناب دعوت به بنا

 به ینفلسط آزادیبخش وجبهه ما حزب میان دیرین دوستی تجدید بمنظور قاسملو عبدالرحمن دکتر حزب دبیرکل ریاست

 مورد این در را زمال دستور نیز وزیر نخست و.  کرد استقبال مسلفرت ازاین خمینی امام اینکه با متأسفانه.  کند  مسافرت لبنان

 اتهی مودت اظهار با حزب نمایندگی هیات.  نشد قاسملو دکتر براي گذرنامه صدور به حاضر گذرنامه اداره بود نموده صادر

  )30/1/1358اطالعات.(رفت خواهد فلسطین دوستان دیدار به حزبی

 

 :دموکرات حزب کل دبیر    

 

 .خواهیم می ایران چارچوب در را خودمختاري ما

 



 .نشود تامین کرد خلق حقوق که باشد داشته وجود نباید دلیلی هیچ و است ملی و اصیل انقالب یک ایران انقالب 

 

 چوب چار رد را خودمختاري ما: گفت مطبوعاتی گفتگوي یک در کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر

 داشته وجود انایر استقالل و ایران ارضی تمامیت و مختاري خود بین تناقصی هیچگونه که نمکنیم فکر و خواهیممی ایران کشور

 رتباطا وسائل خبرنگاران از اي پاره و کردستان دموکرات حزب اعضاي ار نفر هفت که مطبوعاتی گفتگوي این در.  »باشد

 هايخواسته دیدار این در ما:«گفت خمینی امام با خود دیروز مالقات پیرامون قاسملو داشتند حضور خارجی و داخلی جمعی

 در  .کردیم اظهار میگرفت انجام کردستان در که تحریکاتی از را خودمان نگرانی و رساندیم امام بعرض را کردستان مردم

 ودش حفظ باید کلمه وحدت این اینکه و کردند تکیه داشت وجود ایران انقالب زمان در که اي کلمه وحدت به امام مقابل

 رد ستمی هیچگونه وجود بدون و آزادنه همه و باشند داشته متساوي حقوق باید همه گفتند امام ملیت و مذهب از صرفنظر

  «.بکنند زندگی ایران

 

 :داشت اظهار شد نخواهد مبدل آینده در آن تجزیه به کردستان کنونی خودمختاري آیا که سئوال این پاسخ در وي

 

. است ایرانی اصیل و مردمی حزب یک و میکند مبارزه ایران کردستان در است سال 33 به نزدیک کردستان دموکرات حزب

 «.است کردستان براي خودمختاري و ایران براي دموکراسی ما اصلی شعار« 

 

 ایران کشور چوب چار در را مختاري خود اما.  است کردستان مردم دائمی خواسته و طوالنی مبارزات نتیجه شعار این

 برعکس.  دندار وجود ایران استقالل و ایران ارضی تمامیت و خودمختاري بین ما تناقصی هیچگونه که میکنیم فکر و میخواهیم

 حفظ ضامن و ساخت خواهد تر مستحکم را ایران خلقهاي واقعی اتحاد کرد خلق ملی حقوق ارضاي و خودمختاري تامین

 .بود خواهد ایران آزادي و استقالل

 

 در یطلب تجزیه نیروي هیچ که کنیم می اعالم دیگر یکبار و کنیم می رد شدیدا و قویا را طلبی تجزیه اتهام گونه هر ما

  .ندارد وجود ایران کردستان

 



 کردستان لمسائ میگوئیم ما.  داد قرار ردیف یک در طلبی تجزیه با شودنمی را خودمختاري ترتیب بدین:« کرد اضافه قاسملو

 ارزي و یپول سیاست به مربوط مسائل  خارجی، روابط به مربوط مسائل  ارتش، از دفاع مسائل یعنی کشور از دفاع به مربوط

 در منحصرا دارد الزم زیادي هايگذاري سرمایه که اقتصادي درازمدت هايبرنامه به مربوط مسائل و اسکناس چاپ و کشور

 و سازمانها چارچوب در مردم خود طرف از شودمی داخلی امور به مربوط که امور بقیه بود خواهد مرکزي دولت صالحیت

 دولت دست چماق به تبدیل ارتش بهیچوجه که داد اجازه نباید آینده در افزود وي شد خواهد اداره خودمختاري هايارگان

 .گردد کرد خلق جنبش سرکوب براي

 

 رتنف ایجاد بویژه ایران کردستان در اسم دو این البته که پلیس و ژاندارمري معتقدیم ما:« افزود خود سخنان ادامه در وي

 در باید لبتها این و داخلی امنیت حفظ براي و انقالب پاسداران ملی گارد مثل شوند دیگر سازمان یک به تبدیل باید کنندمی

 براي انایر کردهاي به که است شده شایعه پرسید که ازخبرنگاران یکی پاسخ در وي.» باشد خودمختار سازمانهاي صالحیت

 ما کردیم اصخ توجه اساسی مسئله باین رسیدیم خمینی امام خدمت وقتی دیروز ما:گفت شودمی کمک انقالبی دولت تضعیف

 کردستان دممر ملی حقوق باید کردستان در امپریالیسم و داخلی ارتجاع و دیگران تحریکات از جلوگیري براي گفتیم امام به

 اداره هک بکنند احساس هستند خود سرنوشت بر حاکم بکنند احساس کردستان مردم که وقتی.شود تامین ایران چارچوب در

 انقالب نای است ملی اصیل انقالب یک خمینی امام برهبري بحق که ایران انقالب و است شده واگذار آنها بخود کردستان امور

 هیچ و یخارج قدرت هیچ میکنیم اعالم اینجا سیاسی مسئول سازمان یک بعنوان ما صورتی چنین در کرده تامین را آنها حقوق

 کرد فرادا همه صورت این در چون بگیرد مثبتی نتیجه کردستان در خود تحریکات از توانست نخواهد داخلی ارتجاعی نیروي

  .کرد خواهد دفاع خارجی هايتجاوز و داخلی ارتجاع مقابل در آن آوردهاي دست از و ایران انقالب از یکپارچه

 

 ما است ایران نقالبا از ماپشتیبانی سیاست ندارد فرقی ما گذشته سیاست با و نکرده تغییر کلی بطور واقع در ما آینده سیاست

 میکنیم شتیبانیپ بازرگان مهندس انقالبی موقت دولت از همچنانکه میکنیم پشتیبانی خمینی اهللا آیت رهبري به ایران انقالب از

 معینی و خصمش مسائل در یا و نکنیم مطرح را خودمان هايخواسته که نیست معنی باین کلی بطور کردن پشتیبانی خوب ولی

 .باشیم نداشته نظر اختالف انقالب رهبري و بادولت

 

 هائیآورد دست و رسیده نتایجی به خلقها دیگر کنار در گاه هر و است کرده پیشترفت کرد خلق جنبش گاه هر: افزود وي

 بانهکاذ کردن مطرح با و اندکرده استفاده سوء کرد جامعه ماندگی عقب ار ایران دشمنان البته و کرد خلق دشمنان داشته

 عقیده ما. است خارج از هم و داخل ار هم تحریکات این اندکرده تحریک مرکزي دولت علیه را کردها کرد، خلق هايخواسته

 انقالب زمان در که خواندید روزنامه در شما حتما. باقیمانده رژیم این از پایگاههائی ولی رفته بین از شاهنشاهی رژیم که داریم

 یلیخ ما و بود معومل شاهنشاهی رژیم زمان در که میبرد بکار را هائیشیوه هایشاعالمیه هاوگفته در نی قره سرلشکر ایران



 سابق ژیمر هايباقیمانده که است کسانی از هم تحریکات ترتیب باین.  شد برکنار کار از نی قره سرلشکر که خوشحالیم

      .خارجی وامپریالیستی داخلی ارتجاعی نیروهاي هم هستندو

 

 قانون و آورد خواهد بدست را آرا اکثریت جمهوري این ولی داد نخواهید راي اسالمی جمهوري به شما چه اگر شد سئوال

 .کرد خواهید چه شما نشد قبول شما هايخواسته اگر اینصورت در آمد خواهد بوجود جمهوري اساسی

 

 ردستانک مردم و خودمان براي بزرگی دستاورد واین میکنیم فعالیت علنی بصورت سال سه و سی از بعد ما: گفت قاسملو

 حقوق که اشدب داشته وجود نباید دلیلی هیچ. است ملی و اصیل انقالب یک ایران انقالب کلی بطور که کنیممی فکر ما دانیممی

 .نشود تامین کرد خلق

 

 :گفت قاسملو  خیر یا اند داشته دست کردستان آشوبهاي در جاف ساالر افراد آیا که سئوال این پاسخ در

 

 لبتها و دارند هائیفعالیت سقز منطقه در بویژه کردستان در هم هنوز جاف ساالر دارودسته و طرفداران که داریم اطالع ما بله

 انجام آنها فعالیت از جلوگیري براي اقداماتی تا کردیم هم پیشنهاداتی و دادیم اطالع مقامات مابه را این
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 (2)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

  

 

 قاسملو ـ دهند قرار دولت مقابل در را کردستان مردم خواهندمی ايعده



 

  

 

 .شود حل آمیز مسالمت راههاي از کردستان مسائل امیدواریم

 

  

 

  .پذیرفتند را کردستان به هیات اعزام تقاضاي و دادند مالقات وقت ما به خمینی اهللابازرگان،آیت آقاي عکس به

 

  

 

 .کندمی منتشر شده تحریف زیادي حد تا را واقعیت تلویزیون رادیو

 

  

 

 .هستند آواره نقده مردم از تن هزار چهار

 

  

 

 انجام تالکنتینان هتل در دیروز ظهر از پیش که مطبوعاتی مصاحبه یک در کردستان دموکرات حزب دبیر قاسملو عبدالرحمن

 با تماس و شریعتمداري العظمی اهللا آیت خمینی، امام با مالقات  نقده، حوادث  کردستان، خودمختاري مساله پیرامون شد،

  .داد توضیحاتی دولت



 

 اسیدمکر ـ کردستان مردم همه شعار به شده تبدیل االن که شعاري از بود عبارت ما اصلی خواست: « گفت آغاز در قاسملو

 «  .است شده جمع شعار این حول مادر هايخواسته جهت بدین ـ کردستان براي خودمختاري و ایران براي

 

 می ضمن در و بود شده داده دولت به پیش ماه یک که بود مان اصلی خواست درباره مذاکره  تهران، به ما مسافرت علت

 شریعتمداري العظمی اهللا آیت همچنین و خمینی امام خدمت ما دیروز.  بدهیم توضیحاتی  نقده، مسائل دربار خواستیم

  .رسیدیم

 

 المث بعنوان.  شد برداشته قدمهایی ظاهر نظر از  کردیم، مطرح را خودمختاري حق یعنی خود اصلی خواست ما زمانیکه از »

  .کرد اشاره خودمختاري اصل به  مطبوعاتی، هايمصاحبه از یکی در بازرگان

 

 غیر و شده تحریف کردستان حوادث مورد در را تلویزیون و رادیو اخبار اینکه ضمن و پرداخت نقده وقایع شرح به قاسملو

 رفته نقده به آمیز مسالمت میتینگ یک برگزاري براي فروردین 31 روز ما: « داشت اظهار باره این در کرد، عنوان واقعی

 مینه من ولی  دارد، واقعیت این  داشتند، حضور مسلح افراد کنندگان تظاهر میان در که گیرندمی ایراد بما ايعده  بودیم،

 و است شده انجام شادمانی اظهار بعنوان هوائی تیراندازي حتی و بوده اي مسلحانه تظاهرات اهواز، در که شنیدم رادیو از امروز

 شروع ار تیراندازي ما که کنند وانمود چنین خواهندمی واقع در  دارند، کننده شرکت افراد بعضی بودن مسلح بر ایراد که آنها

  بعد، ساعت نیم اما  نهاد، آرامش به رو کمی اوضاع.  شد شروع خارج از تیراندازي  میتینگ، شروع در اما.  ایمکرده

 همحل به مردم بازگشت.  گشتند می باز نقده کردنشین محل به باید و پراکندند مردم و شد شروع دوباره تیراندازي

 هابام پشت تمام روي که شد معلوم عبور جریان در.  گذشتند می هانشین ترك محل از باید که بود طوري هاکردنشین

 ارهادیو  میتینگ، برگزاري محل نزدیک ي خانه در شد معلوم بعد.  کردندمی تیراندازي هم ايوعده است شده سنگربندي

 شد خانه لداخ افراد گرفتار  کجاست، از تیراندازي بداند میخواست که شخصی و بودند کرده گیري سنگر و شده سوراخ قبال

  .بردند را آنها هاياسلحه و کشتند آنجا در هم را انتظامات مأموران از نفر دو و کشتند را او که

 

 که شویم خارج شهر از بتوانیم ما تا کنند باز را مهاباد راه که بود این ما خواست تنها و گرفتیم تماس یک شماره کمیته با ما

 «  .نگرفت قرار توجه مورد هم ما خواست این

 



 با.  گرفت التدخ به تصمیم ارتش اینها همه با  بود، شده برقرار بس آتش تقریبا که صبح یکشنبه روز: « کرد اضافه قاسملو

 به رامیتلگ همچنین و گرفتیم طالقانی اهللا آیت دفتر و ارومیه در استانداري و دولت با مهاباد از هاییتماس ما ارتش، دخالت

  بکند، جمتشن را وضع است ممکن  منطقه، این به ارتش اعزام که شدیم متذکر آنها همه در و فرستادیم خمینی اهللا ایت حضور

 ارتش و تنگرف قرار قبول مورد ما خواست متاسفانه اما.  کند حفظ را خود طرفی بی بتواند ارتش که نداشتیم اطمینان ما چون

  .شد اعزام نقده بطرف

 

  .هستیم بازرگان آقاي انقالبی دولت پشتیبان که ایم گفته هم همیشه و نداشتیم ارتش با سرجنگ هیچوجه به ما

 

 آنها طرفب تیراندازي ما افراد طرف از مبادا برود نقده بطرف فرمانده با تا فرستادیم اي نماینده ما  شد، اعزام ارتش هنگامیکه

  .گیرد صورت

 

 بطرف را ارتش که هستند ارومیه مجاهدان از ايعده کرد مشاهده  برخودر، ارتش به نقده راه سه در ما دوست که وقتی ولی

 می را او هاکمیته افراد  بود، نمی ارتشیان از بعضی دخالت اگر و کردند دستگیر همانجا را ما دوست و کنند می رهبري نقده

  .کشتند

 

 هم دهنق از حتی و کرد دخالت نقده در  کند،می ادعا لشکر فرمانده آنچه برخالف آنجا در و کرد پیشروي نقده بطرف ارتش

   .«ندگرفت آتش زیر را کردنشین دهات و کردند پیشروي نقده کیلومتري پانزده ده تا  ها،تانک  کوپترها، هلی. شد خارج

 

 حتت افراد با فرماندهان صداي آن در که کرد پخش خبرنگاران براي را نواري  حرفهایش، اثبات براي  قاسملو، موقع این در

  .میشد شنیده مسلسل رگبار و کوپتر هلی صداي همچنین و اندکرده می صحبت سیم بی با که خود کنترل

 

 :کرد اضافه حرفهایش ي ادامه در قاسملو

 

 نمی تیراندازي کردها بطرف مستقیم بطور ارتش سربازان که اند داده شهادت ما دوستان  ارتش، ورد و نقده جریان در»

 از دبع.  کردندمی رهبري نقده شهر داخل در را نظامی عملیات آنها و بوده هاکمیته اختیار در پوشها زره و هاتانک و  اند،کرده



 و دبکن را کار این هم مقابل طرف تا  فراخوانیم، را خود مسلح افراد ما که کردند پیشنها دولت و استاندار  خوردها، و زد این

 و ردک پیشروي ما طرف به و نکرد را کار این مقابل طرف ولی  همه، شهادت به کردیم را کار این ما.  شود برقرار بس آتش

 «  .کردند ویران و غارت را خانه از بسیاري

 

 هاکمیته در نفود

 

 یمشد متوجه ما  دارد، ادامه هم هنوز که بود توطئه نقده وقایع: « گفت نقده، مورد در توضیحاتش از دیگري جاي در قاسملو

  .ندارند انقالب به خوشی نظر  وجه، هیچ به که اندکرده نفوذ افرادي ارومیه، و نقده هايکمیته در که

 

  ،حسنی آقاي رهبري تحت و کردندمی اداره را وضع که بودند ساواك نزدیک همکار و چماقداران رئیس گذشته در افراد این

 نقده هايركت میان در اسلحه زیادي مقدار  حسنی، اقاي  بیفتد، اتفاق جریانی اینکه از قبل داشتند قرار ارومیه کمیته رئیس

 «  .بود کرده پخش

 

 نقده نمایندگی هیات: « گفت  آنها، بین مخاصمه ترك و بس آتش از بعد نقده کردهاي و هاترك مذاکرات مورد در وي

 دکر مردم و بمانند نقده در ژاندارمري و ارتش که است این نقده هايترك نمایندگی هیات خواست  نشد، مذاکره به حاضر

 ياعده که  یابیم، می در  کنیم، توجه داد روي نقده در که گذشته مسائل و هاخواست این به اگر.  شوند سالح خلع زبان

 براي  ،قبلی هايتیراندازي و نظرها این تمام و.  ببرند بین از را ایران انقالب نتایج هادرگیري ایجاد و تحریک راه از  خواهندمی

 هب منظور همین براي ما و دهند قرار دولت مقابل در را کردستان مردم و شود حمله کردستان مردم نهضت به که است این

 هتوج متاسفانه دولت که  ایم، شده متوجه  ها،جریان این تمام در اما  بدهیم هشدار دولت به خواستیم می و ایم آمده تهران

 .«باشد عمد با توام توجه، عدم این نکرده خداي شاید یا ندارد مسائل این به کافی

 

 «  .است نشده فراهم دولت با مالقاتی تاکنون ولی هستیم تهران در ما که است هفته یک اکنون: « کرد اضافه قاسملو

 

 مینیخ اهللا آیت  بازرگان، آقاي عکس به: « داشت اظهار  خمینی، امام با حزب اعضاي مالقات درباره قاسملو عبدالرحمن دکتر

  ،خمینی امام با مالقاتمان در ما.  گفتیم امام به را هایمانخواسته و مسائل تمام دقیقه، 50 عرض در و دادند مالقات وقت ما به



 از اتیهی  نقده، در کرد و ترك خلق دو بین در کدورت و نفاق رفع به کمک براي و واقعیت شدن روشن براي کردیم تقاضا

 به امام جانب از هیات این آینده روز چند ظرف در که  پذیرفتند، را ما تقاضاي این ایشان و بفرستند کردستان به خود طرف

 .«شد خواهند اعزام منطقه

 

 و کردیم مطرح نیز ایشان با را نقده مسائل و داشتیم مالقاتی نیز شریعتمداري اهللا آیت حضرت با ما: «افزود قاسملو دکتر

 اهللا آیت حضرت حقایق، شدن روشن براي که شد قرار هم مالقات این در. داشتند مبذول مسئله باین خاص توجه ایشان

  .«نمایند اعزام کردستان به هیاتی نیز شریعتمداري

 

 تا را اقعیتو تلویزیون، رادیو: گفت شودمی پخش تلویزیون و رادیو از نقده مورد در که اخباري به اشاره با سپس قاسملو دکتر

 که میسازند مطرح طوري را مسائل و نمیسازند منعکس  هست، که آنطوري را خبرها و میکند منتشر شده تحریف زیادي حد

 به بازگشت براي و هستند آواره نقده مردم از نفر 4000 به نزدیک اکنون آنکه حال و گناهکارند کردها و دموکرات حزب تنها

  .«ندارند امنیت نقده

 پیشنهادي قطعنامه

 

  :است شده گفته پیشنهادها این در. کرد مطرح را ایران کردستان دموکرات حزب پیشنهادهاي هنگام، این در وي

 

 را آنها دولت گاهی که شودمی درج مطبوعات در نامنظم و مبهم بطور خودمختاري مورد در گوناگونی مطالب روزها این ـ 1

  .کندمی تکذیب

 

 حزب طرف از که خودمختاري خواست مورد در را خود موضع میخواهیم دولت از ملی ستم تحت هايخلق نگرانی رفع براي

  .نماید روشن  شده، ارائه ما

 

 فرستادن از دولت دارد اقتضاء نیز حاضر حال در گردیده مطرح دولتی دار صالحیت مراجع با نیز قبال که گونه همان ـ 2

 نقاط هب  نمود، خواهند و نموده عدول بیطرفی حدود از بعللی عمال که پاسدار و مجاهد و هلیکوپتر و هواپیما و ارتشی نیروهاي

  .شودمی مردم العمل عکس احیانا و تحریک موجب بشدت امر این زیرا نماید خودداري کردستان مختلف



 

 شتارک و توطئه عاملین و محرکین همچنین و داشته مستقیم دخالت و شرکت نقده حوادث در که ارومیه لشکر فرمانده ـ 3

  .شوند مجازات و تعقیب طرف، دو بیرحمانه

 

  .گردد تصفیه سابق هايساواکی و اخاللگر عناصر از نقده و ارومیه انقالب هايکمیته ـ 4

 

  .دارد اعزام مهاباد به خودمختاري موضوع در بحث و منطقه در آرامش برقراري پیرامون مذاکره براي را هیاتی دولت، ـ 5

 

 خسارات پرداخت و دهات و شهر در خود سکونت مورد نواحی به نقده آوارگان جانی تامین و بازگشت وسائل فوراً دولت ـ 6

  .نماید فراهم را توطئه گسترش از ناشی مالی و جانی

 

 رتیبت شهرستان، این در بویژه آذري و کرد خلق دو بین تفاهم بسط و آرامش برقراري و نقده منطقه در نظم تامین براي ـ 7

  .بدهد شورا آن به را منطقه و شهر امور اداره سپردن و کرد و ترك راستین نمایندگان از مشترکی شوراي انتخاب

 

 شورا خیصتش و نظر برابر ناصالح افراد سالح خلع و انتظامی نیروهاي و شورا تشکیل از پس غیربومی نیروهاي کلیه خروج ـ 8

  .اجرائی نیروي بعنوان شورا منتخب ملی گارد واحد یک ایجاد و

 

 از که یاتیه و دولت با ایران کردستان دموکرات حزب نمایندگان فوري و مستقیم ارتباط برقراري براي الزم تدابیر اتخاذ ـ 9

  .است شده انتخاب کردستان بوضع رسیدگی بمنظور دولت طرف

 

 ردستانک مسئله باره در خمینی اهللا آیت نظر اینکه مورد در خبرنگاران از یکی پاسخ در خود، سخنان پایان در قاسملو دکتر

 :گفت  چیست،

 



 .«هستند هاخلق همه کامل مساوات و ایران در ستم هرگونه رفع طرفدار کلی بطور خمینی آهللا آیت »

 

 است وبخ بسیار ما روابط: « گفت حسینی عزالدین اهللا آیت با حزب این روابط مورد در کردستان دمکراتیک حزب کل دبیر

 .«هستیم سیاسی حزب یک ما اما

 

 یقدق اطالع ما ولی است عراق در او دارم اطالع من که آنجا تا: « گفت کردستان در پالیزبان توطئه مورد در قاسملو دکتر

 افراد نای جلو که کردیم پیشنهاد دولت به و داریم سقز منطقه در جاف ساالر اقوام از یکی جاف صدیق محمد فعالیت از تري

 اهللا آیت فطر از هیات دو اعزام با امیدواریم ما: « گفت پایان در کردستان دمکراتیک حزب کل دبیر قاسملو دکتر.»بگیرند را

 )20/2/1358آیندگان.(»شود حل آمیز مسالمت راه از کردستان مسائل شریعتمداري، العظمی اله آیت و خمینی العظمی

 

 عراق هوایی هجوم ي درباره دمکرات حزب موضع

 

 علت مدانینمی ماکه: گفت ایران خاك به عراقی هواپیماهاي تجاوز تائید ضمن کردستان دموکرات حزب کل دبیر »قاسملو»

 آنطور. کنیممی محکوم ماست مشترك وطن که ایران بخاك را خارجی تجاوز هر ما صورت هر در. است بوده چه تجاوز این

 مبارانب عراقی هواپیماهاي بوسیله نوکان، ـ پوژل کانیزرـ چمله از روستا چند) پریروز(  دیروز ظهر از بعد رسید خبر ما به که

 و زن بیشترشان که شدند زخمی نفر 4 و کشته نفر 6 نیز شیر کوره روستاي در و شده زخمی کانیزر اهالی از یکنفر که شدند

 .هستند بچه

 

 دنددا گزارش ما به میگ دو هواپیماهارا تعداد: گفت کردند، تجاوز ایران خاك به که عراقی هواپیماهاي تعداد مورد در قاسملو

 گرفته قرار تجاوز مورد که مناطقی داشت نظر در باید ولی اندنداشته تجاوز قصد عراقی هواپیماهاي اگر کنیم فرض چنانچه و

 .است کرده پیدا خاتمه مسأله که است اینطور خبر هم اکنون. است بوده ایران دهات و ایران خاك

 

 نطقهم آن در: گفت باشد شده تجاوز این موجب که طالبانی جالل افراد با موقت قیاده افرد درگیري احتمال مورد در قاسملو

 موافقت دولت اندداده اطالع من به تهران از آشنایان و دوستان که آنطور ولی. ندارم اطالعی تا دو این برخورد از بخصوص

 حق یرانیغیرا کرد هیچ ایران کردستان در که اینست نظرمان ما. شوند مستقر کردستان در موقت قیاده اعضاي که است کرده



 هگفت که آنطور و اندشده پخش مختلف نقاط در که هستند پناهنده کردهاي جمله از هم موقت قیاده اعضاء و ندارد دخالت

 (16/3/1358آیندگان.شوند مستقر کردستان در افراد اینکرده موافقت دولت شودمی

 

 .شد تشکیل مشورت بدون سنندج کنفرانس

 

 نندجس کنفرانس سوي از دوباره دعوت مورد در دیشب ایران، کردستان دموکرات حزب دبیرکل »قاسملو عبدالرحمن دکتر»

 مورد این رد هائیمشورت قبال بود الزم و شده داده ترتیب عجله با کنفرانس، این گفتم قبال که همانطوري«:گفت مخالفان از

 یمفت آقاي به من.  رسیدند می مشترکی نکات به تا کردندمی اعالم را خود نظرهاي نقطه هاگروه همه و گرفت می صورت

 دوباره دعوت اگر هم حاال.  کرد کنفرانسی چنین تشکیل به اقدام ندارد امکان مشورت بدون و عجله این با که گفتم هم زاده

 داشته وجود سنندج کنفرانس در ما شرکت امکان عجله، این با کنمنمی فکر ولی شد، خواهد مطرح رفقا با بشود اي

  )20/3/1358آیندگان.(»باشد

 

 سنندج کنفرانس مورد در کردستان دموکرات حزب دبیرکل قاسملو نظر

 

 کندمی کوشش کلی بطور ما خزب: «گفت آیندگان به سنندج کنفرانس مورد در کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسلمو

 با که مه تلفنی و آورده عمل به دعوتی چنین ما حزب از زاده مفتی آقاي.  بیاورد بوجود اتحاد کردستان در نیروها همه بین در

 تماس هم یحسین عزاالدین سید آقاي با و کردیم می مشورت هم با قبال بود بهتر که کردیم عرض ایشان به گرفتند تماس ما

 فعلی، رایطش در.  بود بیشتر خیلی آن موفقیت آنصورت در که کردیم می آماده را اجتماعی چنین یک هم با همه و گرفتیم می

 آقاي با ما.  ودش حاضر میتینگ در ناظر عنوان به گفتیم سنندج در حزب اعضاي از یکی به بکنیم میتوانستیم که کاري تنها

 مفتی بجنا که هستیم امیدوار کلی بطور و کردیم مشورت مورد این در ایشان با و گرفتیم تماس هم حسینی عزالدین سید

  .«شویم جمع هم دور بتوانیم هم با همه آینده در شاید بگذارند باز را درها زاده

 

 آقاي که بیترتی آن به گفتیم گرفت صورت که مشورتهائی از پس باالخره کنفرانس، در شرکت مورد در: کرد اضافه قاسملو

 هم با و کنمب صحبت حسینی عزالدین آقاي با من که بود اینطور ایشان تقاضاي و کنیم نمی شرکت اندکرده تقاضا زاده مفتی

 پیشنهاد زاده تیمف آقاي به من و بودند نکرده مشورتی قبال متاسفانه و نیست عملی البته این که بکنیم شرکت کنفرانس در



 جمع هم ورد بتوانیم هم با همه گفتیم که همانطوري شاید بگیرد انجام هائیمشورت جلسه، این از بعد که بکنند کاري کردم

  .«شویم

 

 یا بود خواهد ماش حزب تائید مورد آن تصمیمات و کنید می تائید را کنفرانسی چنین اصوال آیا که سئوال این پاسخ در قاسملو

 می ائیدت را اجتماع نه االن ما.  هست چی اجتماعی این نتایج دید باید.  بدهیم مورد این در نمیتوانیم نظري اکنون: «گفت نه

  )21/3/1358آیندگان.(»هستیم آن مخالف نه و کنیم

 

 کردستان دمکرات حزب قطعنامه

 

 دمور و شد خوآنده حزب این نماینده سوي از سنندج کنفرانس روزبرگزاري دومین در که کردستان دمکرات قطنامه متن

 شروع وزهاير نخستین در کردستان مبارز مردم.«است چنین گرفت قرار کنفرانس این در کنندگان شرکت نظیر بی استقبال

 در انهگیرپی ایران مناطق سایر همانند و داشتند قرار آن مقدم صفوف در کردستان مردم خمینی امام رهبري به ایران انقالب

 ینرنگ شهیدان خون از کردستان سراسر مبارزات این در اندداده ادامه نهائی پیروزي تا را مبارز طاغوتی رژیم نگونی سر راه

 براي و کردند سپر سینه شجاعانه کردستان مبارزان مزدور، ارتش و پلیس افراد با خورد بر در چه و انقالب جریان در چه شد

 مردمی رژیم سرنگونی بر عالوه مبارزه این در کردستان مردم انگیزه. جنگیدند امپریالیستی ضد و ایران ملی شعارهاي پیشبرد

 بگنجاند خود برنامه در را مردمی ملی هايخواست که آمد سرکار ایران در مردمی رژیم چنان که بود این شاهنشاهی فاسد

 نیکهانسا رژیم یک ایجاد و طاغوتی رژیم انداختن بر نخست. کردمی مبارزه اساسی هدف دو براي ما خلق که ترتیب بدین

 ارچه در و فدراتی با مختاري خود شکل به ملی حقوق تامین دوم. بگذارد احترام کشور سراسر در اجتماعی هايآزادي بهمه

 تمس رفع مادي هم. دارد فرهنگی جنبه هم ستم، این. باشدمی خاصل را کرد خلق زندگی جنبه همه ملی ستم.آزاد ایرانی چوب

 رب حاکمیت احساس دیده ستم خلق که است این دارد اهمیت ملی ستم مسئله در همه از بیش آنچه هاستستم رفع ملی

 مناطق همه کردستان، مختاري خود منطقه. کند راتعیین خود نوشت سر حق خواهدمی کرد خلق. کندنمی حود سرنوشت

 خواست و اقتصادي و جغرافیایی و تاریخی شرایط گرفتن درنظر با کردنشین مناطق در. میگردد شامل را ایران کردنشین

 سرنوشت تعیین کردن پیدا از معین شکل یک کدام هر فدراتیو یا مختاري خود شد خواهد تغیین منطقه هر ساکنین اکثریت

 مختاري دخو شکل تنها ملی، ستم مسئله حل آنگاه داشت وجود کرد خلق مثال دیده ستم خلق یک تنها ایران در اگر. میباشد

 ورت،ص هر در میرسد نظر به تري جامع حل راه فدرایتو شکل معتدد ستمدیده هايخلق وجود علتیه لکن باشد توانستمی

 :میشود خالصه بخش چهار در امور این. است مرکزي دولت صالحیت منحصرادر امور از بعضی

 



 .بود خواهد ومالی بازرگانی سیاسی، روابط شامل که خارجی روابط به مربوط امور ـ1 

 

 ارزي مسائل کنترل و اسکناس چاپ قبیل از مرکزي بآنک هايکار به مربوط امور ـ2

 

 .خارجی تجارت مقابل در ایران هايخلق آزادي و استقالل و کشور مرزهاي از دفاع به مربوط امور ـ3

 

 اداره. است نیازمند چشمگیر هايگذاري سرمایه به معموال که هايبرنامه اقتصادي، مدت دراز هايبرنامه به مربوط امور ـ4

 انتومی فدراتیو یا مختاري خود مفهوم بیشتر شدن روشن براي. بود خواهد خودمختاري سازمانهاي صالحیت و داخلی امور

 و پلیس است،اداره مرکزي دولت صالحیت در آن فرماندهی و ارتش اداره حالیکه در. آورد مثال راوژاندارمري پلیس

 نظر ارتش نقش در. بود خواهد مختاري خود منطقه سازمانهاي صالحیت ودر بشود آنها جایگزین باید آنچه یا وژاندارمري

 عتقادا جلب شودمی مردمی ملی ارتش به تبدیل باید شاهنشاهی خلقی ضد و  ارتجاعی ارتش که است این کردستان مردم

 مقابل در کشور مرزهاي از دفاع آنهم شودمی خالصه جمله یک در سوي از دارد حیاتی ضرورت نیز کردستان مردم هايتوده

  میشود  پیشنهاد هدف این تامین براي و کند دخالت کشور داخلی امور در نباید یچوجه به ارتش. است خارجی تجاورات

 انتخاب کردستان مردم سوي از کردستان ملی مجلس. شود مستقر مرزهاي در خارج کردستان هايشهر از پادگانها

. شد واهدبرگزارخ مجلس بوسیله کردستان اجرائی سازمانهاي. بود خواهد مخفی راي با مستقیم متساوي عمومی انتخابات.شود

 دولت راه در ایران مناطق سایر مانند فدراتیو با نکردستا خودمختاري  مناطق نمایندگان که است مسلم نیز دیگر سوي از

 یارض تمامیت وحدت با فدراتیو،تضادي شکل به چه و خودمختاري بشکل چه کرد خلق است واضح داشت خواهد شرکت

 رسودهف ايحربه آنرا و کنندمی و کردند رد را طلبی تجزیه  اتهام گونه هر کردستان مردم حالیکه در جهت بهمین. ندارد ایران

 ونقان در کرد خلق خواست مقابل در را خود نظر میخواهد خمینی امام از وصمیمآنه میدآنند طاغوتی رژیم شوم آثار از اثري و

 نکردستا مردم. شود گنجانده اساسی قانون در خودمختاري حق تا فرمایند صادر کارند آندر دست اسالمی جمهوري اساسی

 از هک دارند انتظار بحق لذا کردندمی ادا را خود سهم خمینی امام العظمی اهللا آیت رهبري به سراسري عظیم انقالب جریان در

 چهارچوب در ایران براي دموکراسی و کردستان براي خودمختاري کردستان مردم مواضع شوند بهرمند انقالب ثمرات

 چهچنان است آن محتواي بلکه نیست جمهوري نام دارد اهمیت کرد خلق براي آنچه دارد تحقق امکان اسالمی حکومت

 اسالمی جمهوري از کردستان مردم تردید بدون. دهد قرار قبول مورد را کردستان مردم اساسی خواست این اسالمی جمهوري

 )23/3/1358آیندگان(قاسملو دکتر -کردستان دمکرات حزب مرکزي کمیته.کرد خواهند پشتیبانی

 

 کردستان شهرهاي در راهپیمایی و اعتراض



 

«  انقالب شوراي انحالل و ایل چند محاصرة بر مبنی اسالمی جمهوري صداي خبر با ارتباط در کردستان دمکرات حزب

 کلیۀ در امروز کرد اعالم آلود غرض و آمیز تحریک اخبار به اعتراض عنوان به و حزب این مسلم افراد توسط »اشنویه

 .جست خواهند شرکت آن در نیز روستاها اهالی که شد خواهد برگزار سراسري تظاهرات و اعتصاب یک کردستان شهرهاي

 یبعض و رادیو سوي از خبرها تحریف به اشاره ضمن گفتگوئی در کردستان دمکرات حزب رهبر »قاسملو عبدالرحمن««

 نگرفته صورت اي محاصره و تهاجم دمکرات حزب افراد سوي از و است برقرار آرامش اشنویه در که کرد اعالم مطبوعات

 کوشندیم پیوسته و شود برقرار تفاهم انقالب رهبري و دولت ما، بین خواهند نمی که هستند عواملی:« افزود همچنین وي است

 دیگر طرفی از مذاکره به دعوت منطقه امنیت براي را ما که حالی در: «گفت قاسملو دکتر. »سازند وارد لطمه روابط این به که

 دیگر سوي از. »گیردمی صورت منظور چه به تحریکات این نیست معلوم ترتیب این به و دهندمی قرار حمله مورد را ما

 محک در راهپیمایی این: داشت اعالم کردستان امروز تظاهرات توجیه در بلوریان غنی کردستان دمکرات حزب سخنگوي

 مرتجعین و انقالبیون ضد و است مرزي حساس منطقه یک این چون شهرنشین مقامات و مسئولین براي است هشداري

 مان چاله توي گذاریمنمی و است جمع حواسمان يهمه اما کند درگیر کردستان دمکرات حزب با را دولت خواهندمی

 با ام نیروهاي توسط »زرزا«  روستاي محاصره از تلویزیون و رادیو. ندارد وجود ايمسئله کردستان در حالیکه در. بیاندازند

 این به آنهم و است مربوط پیش روز چهار به "زرزا" يحادثه آنکه حال دهندمی خبر تانک ضد و توپ و سنگین سالحهاي

 از خبر ینا با ارتباط در همچنین. بودند گرفته قرار روستائیان اعتراض مورد که منطقه مسلح فئودالهاي از نفر چند که دلیل

 هر در ضمن ايبیانیه در نیز مرکز مقیم کردهاي جمعیت بیانیه. آورد عمل به دعوت خارجی و داخلی نگاران روزنامه يکلیه

 از هک خواست انقالب دولت از و. کرد »کرد خلق« علیه بر روانی جنگ یک ایجاد به متهم را رادیو طلبی، تجزیه اتهام، گونه

 )25/3/1358آیندگان.(آورد عمل به جلوگیري دولتی هايررسانه د کرد خلق به طلبی تجزیه اتهام بویژه و اتهام هرگونه زدن

 

 :قاسملو با گفتگو

 

 .کنیم نشینی عقب قدم یک نیستیم حاضر ما

 

 .کرد گزارش بود دیده که را آنچه عکس ربانی اهللا آیت

 

 .خورد می چشم به تناقض و شعار بیشتر اساسی قانون در 



 

 .است دیوار بر محمد قاضی شده قاب عکس.  رویم می بلوریان و قاسملو دیدار به کردستان دمکرات حزب ساختمان در

 مالًع گوید می قاسملو و کنند می صحبت رادیو برنامه دربارة.  بارد می اش چهره از خستگی و رسیده تهران از تازه قاسملو

 دو با انبلوری و قاسملو.  گذاریم می قرار بعد ساعتی براي. بکشانند درگیري به را ما خواهندمی  زنند، می تحریف به دست

 ودخ زندگی چیز همه از که هستند مردانی آنان ایمکرده صحبت حزب در و شهر در پیشمرگها با قبالً آیند می پیشمرگ

 کنند، یم کار زمین روي پسرم دو.  دارم پسر چهار من: «گفت می پیرمردي. باشد خلقشان پیشمرگ یا فدایی تا اند گذشته

 ناچیز بسیار آنها ماهیانه حقوق. است افتخاري بودن مردم پیشمرگ کردها ما براي هستیم پیشمرگ دیگرم دوپسر با خودم

 اساسی انونق تواند می مسئله ترین مطرح نشینیم می صحبت به.  ماه سه براي تومان پنجاه و دویست تا تومان دویست است،

 تظاراتیان: «گوید می قاسملو.  است شده گرفته نادیده آن نویس پیش در کردها درخواستی حقوق که چرا باشد پیامدهایش و

 اهنشاهیش رژیم که امر این دارد، مثبتی جوانب اساسی قانون البته.  است نشده برآورده کلی طور به داشتیم، قانون این از که

 از یاريبس.  خورد می چشم به تناقض و شعار بیشتر اساسی قانون در.  بزرگیست پیروزي شد، نفی ایران در همیشه براي

 گاهی»مگر« این البته و است توام ي»مگر« با است دمکراتیک هايآزادي و هاجمعیت و احزاب آزادي به مربوط که اصولی

 ولی.  نوع نای از و انسانی شرافت و حیثیت با مغایر نباید یا و  باشد، اسالم اصول مغایر نباید اینکه به شودمی مربوط اوقات

 مین اصالً مذهب، مورد در یا. کند تفسیر خود نفع به تواند می آسانی به کسی هر را ها»مگر«این است داده نشان تجربه

 انقالب رهبري در که کسانی براي کنیم می درك خوبی به ما البته.  شد می گنجانده اساسی قانون در اي ماده چنین بایست

 در و اجتماع در زن.  است نشده رعایت آنها حقوق است، دیگرمشکل شکل به اصل این ایران، در اند،گرفته قرار اسالمی

 .بگیرد مساوي، مزد مساوي کار مقابل در و باشد مرد با متساوي حقوق داراي باید)دارم تأکید خانواده بر(خانواده

 

 خلقها حقوق

 

 به اعتراف 5 اصل در. است برداشته قدمهایی سابق، اساسی قانون به نسبت جا چند در نویس پیش این  خلقها، حقوق درمورد

 زاديآ به دیگري اصل در و) چیست قوم از قانون نویسندگان برداشت که نیست واضح البته(شده ایران در کرد قوم وجود

 سابق والیتی و ایالتی هايانجمن با زیادي فرق شوراهاست به مربوط که 74 اصل ولی است شده اشاره محلی مطبوعات و زبان

 یا و روستا یک براي ما انگار که کنند می مطرح طوري گاه را مسئله: «گوید می کشانم، می خودمختاري به را سخن.  ندارد

 تنها خودمختاري این و خواهیممی کردستان مردم و کرد خلق براي را خودمختاري ما.  خواهیممی خودمختاري شهر یک

 ساساح کرد خلق اینکه یعنی خودمختاري چیز، هر از قبل بلکه نیست، فرهنگی و بهداري امور آموزشی، امور اداره به مربوط

 مفهوم ما است، مشکل ملی ستم که کسی براي. است خود سرنوشت بر حاکم و نیست دوم درجه هموطن دیگر کند

 هايسیاست و ارزي و پولی سیاست دفاعی، امور و ارتش خارجی، سیاست گوییم می ما.  ایمکرده فرموله را خودمختاري



 رد باید انتظامات مخصوصاً و کردستان داخل به مربوط امور.  است مرکزي دولت صالحیت در منحصراً درازمدت، اقتصادي

 امور تمام هب بتواند که باشیم داشته متمرکز ارگان یک باید ما.  کنند می انتخاب منطقه مردم که باشند شوراهایی اختیار

 رد که خواهیممی ایرانی فارس غیر هايملیت براي را خودمختاري واقع در ما.  کند رسیدگی اقتصادي و بهداري و فرهنگی

 در آنها  .کنند می اشتباه خواهندمی خودمختاري ایران مردم همه گویند می که کسانی.  اندگرفته قرار ملی ستم مورد گذشته

 در.  یستندن ملی ستم رفع طرفدار که است این واقعیت و بگذارند ملی ستم به سرپوشی خواهندمی برادري و مساوات پوشش

 که است سال 34 و خواهیممی خودمختاري ایران کشور چارچوب در ما.  دارند استقالل میلیونی نیم هاياقلیت از بسیاري دنیا

 واستخ خودمختاري،.  نیست خوبی دلیل هیچوقت اطالعی بی.  بدانند  دانند، نمی اگر.  کنیم می مبارزه آن به رسیدن براي

 ینکها براي بود؟ خواهد چگونه شما با مبارزه ادامه  نکنند موافقت خودمختاري با اگر.  بپرسید مردم از بروید.  ماست ملت

.  ددا خواهند ادامه را مبارزه و آمد خواهند ما از بعد  نتوانیم، هم ما اگر کنممی تأکید باز نماند باقی مورد این در ابهامی هیچ

 راههاي همه که زیرا بودیم، کرده قید اساسی مبارزه را مسلحانه مبارزه خود، حزب برنامه در شاه منفور رژیم زمان در ما

-باشد ازب دموکراتیک شیوه به مبارزه راههاي که وقتی تا است علنی حزب که حاال ولی بود مسدود واقع در دموکراتیک مبارزه

 نیمک مبارزه خودمختاري حق گرفتن براي راه این از که بود خواهد این ما سعی تمام-انتخابات-راهپیمایی -تظاهرات -روزنامه

 اسیسی حزب یک عنوان به نداریم عالقه هم وجه هیچ به و کنیم نشینی عقب قدم یک حتی نیستیم حاضر وجه هیچ به و

 .«بیاید پیش دیگري نیروي یا دولت و ما بین مسلحانه درگیري مسئول،

 

 نقده ماجراي

 

 جنگ دادن پایان سیاسی مسئولیت.  دادیم خاتمه ما و کردند شروع ما علیه را جنگ. شد تحمیل ما به گذشت، نقده در آنچه»

 نوانع به ولی نشود تکرار عمل این وجه هیچ به آینده در امیدواریم ما.  کردند پیروي ما خواست از هم مردم. گرفتیم بعهده را

 و ودش تحمیل ما به جنگی اگر گویم، می کرده، مبارزه سالها که دمکرات سیاسی حزب دبیر عنوان به و آزادیخواه، انسان یک

 خودمان از ام بکشند، اسلحه ما روي به که کنند پیدا قدرت ایران در انقالبی ضد نیروهاي و امپریالیستی نیروهاي و ارتجاع اگر

 برخوردهاي با من: بدانند نیز ایران مردم که هستم مایل و گویم می صریح که است ما حزب نظر این.  کرد خواهیم دفاع

 ولی نندکمی بیشتر را محدودیت این روز هر و اندشده قائل محدودیت دمکراسی براي که است درست.  نیستم موافق رادیکال

 ترکم هامحدودیت این البته.  نیست شاه زمان با مقایسه قابل هست، ایران در دموکراسی وجود نظر از حاال آنچه همه، این با

 .«است صحیح دارد، وجود هنوز دمکراتیک امکانات گویم می اینکه و شده پیاده کردستان در

 

 خلق آینده



 

 :گوید می کرد خلق آینده به راجع

 

 شعار.  کنیم نمی و ایمنکرده جدا ایران خلقهاي سایر مبارزه از مقطعی، هیچ در را کردستان مردم مبارزه وجه هیچ به ما»

 كدر امپریالیستی ضد و ملی نیروهاي طرف از اگر که است »ایران کردستان براي خودمختاري و ایران براي دمکراسی«ما

 انکردست براي خودمختاري از قبل را ایران براي دموکراسی داریم اصرار ما اینکه. شد خواهد حل مشکالت از بسیاري شود،

 در مردم و اشیمب داشته دموکراتیک خودمختاري یک کردستان، در ما که کنیم تصور توانیم نمی ما.  نیست تصادفی  بگذاریم،

 همزیستی م،ه کنار در توانست نخواهیم اولی طریق به باشد اینطور اگر. باشند استبدادي رژیم یک درگیر ایران بخشهاي سایر

.  شوند متحد دبای ایران، در امپریالیستی ضد ملی نیروهاي همه که کنیم می فکر ما دلیل، همین به.  باشیم داشته آمیز مسالمت

 دض اقدامات از. »شوند متحد هم با واقعاً باید سازندگی و پاکسازي براي -مذهبی غیر و مذهبی – انقالبی اصیل نیروهاي

 این .است ایران انقالب ساختن متوقف هاتوطئه واقع در یا و اقدامات این از هدف: «که زند می حرف انحصارگرایانه و انقالبی

 انقالب بردپیش و تعمیق در که نیروهایی.  شوند می تقسیم مشخص جبهه دو به نیروها انقالبی هر از بعد. نیست ايتازه پدیده

 رورم به -دوم نیروهاي -نیروها این.  کنند متوقف آنرا خواهندمی و دانند می شده تمام را انقالب که نیروهایی و کوشند می

 پس و تیامپریالیس نیروهاي مستقیم کمک با البته نیروها همین حاال و.  شوند می انقالبی ضد و ارتجاعی نیروهاي به تبدیل

 در که اصیلی راه از آن انحراف و انقالب ساختن متوقف در سعی اند، مانده باقی ارتش و هاکمیته در که شاه رژیم هايمانده

 مبارزه بعد و کند مسلط کشور در را دیکتاتوري و برسد خود نصاب حد به طلبی انحصار بود منتظر نباید.  دارند داشت، پیش

 هرتظا با – نمیدهد تغییري مسئله اصل در باشد که شعاري هر و پوشش هر زیر در طلبی انحصار – کرد آغاز را آن علیه

.  دکر شان خفه نطفه در جا همان و کرد مبارزه بالفاصله باید  دهد، روي طلب انحصار هايگروه طرف از که بزرگی و کوچک

 آوارگان بازگشت از شما گویند می: پرسم می.  »ندارد وجود فاشیزم و ارتجاع پیروزي از جلوگیري براي راهی این جز

 زا برخی و دولتی محافل از برخی ادعاي برخالف: «گوید می اند؟کرده چه و اید، کرده چه آوارگان براي اید، کرده جلوگیري

 رضغ و هدف و آورد بعمل ممانعت نقده به آوارگان بازگشت از ما حزب گویند می صراحتاً یا و کنایه به که ارتجاعی محافل

 عمل یک ما نظر به آنها مراجعت.  بودیم آوارگان همه مراجعت موافق اول، روز از ما  میبرند، بکار  جهت این در سیاسی

 قاماتم با ما.  دارد جریان نقده در که هائیستتوطئه کردن خنثی نوعی و است مبارزه نوعی نقده در وجودشان و است انقالبی

 که بفرستند یئتیه کردیم تقاضا و گرفتیم تماس) رفتیم دیدارشان به نقده مسئله خاطر به بیشتر که( امام خود با حتی و دولتی

 القی،اخ اصول همه برخالف و حقیقت برخالف مراجعت، از بعد داشت، عهده به را هیئت ریاست که ربانی اهللا آیت« متأسفانه

 تدول طرف از رسماً.  گرفتیم تماس دولتی مقامات با مجدداً ما.  کرد گزارش دیده که را آنچه عکس و کرد متهم را ما فقط

 نماینده 5 کدام هر طرفین، است قرار و شده موافقت)کرد و ترك(طرفین از مشترك شوراي یک تشکیل با که شد گفته ما به

  ارومیه، مشترك شوراي وجود عدم هم را نقده حوادث علل از یکی. بود ما پیشنهادهاي اولین از این و باشند داشته شورا در

 هرش امنیت و بازگردند نقده به آوارگان که است شده موافقت حال، بهر.  ایمکرده دژ شاهین قروه،و میاندوآب،  ماکو،  سلماس،



 که ددار بسیار تأسف جاي البته(کرده موافقت دولت و شد خواهد تامین اند،شده اعزام تهران از که پاسدارانی توسط آغاز در

 از ارب چندین مهاباد تلویزیون و رادیو انقالب، از بعد). نشده پرداخت آوارگان به دولت طرف از کمکی کوچکترین تاکنون

 و ماهیک.  کنیم می هم هنوز و کردیم را اینکار میل، کمال با همیشه ما و کنیم حفظ را سازمان امنیت که کرد تقاضا ما حزب

 ار آمیز تحریک اخبار همچنین و کردي هايبرنامه قطع و تلویزیون و رادیو مسئله امام، با دوم مالقات از بعد پیش، اندي

 حبتص آنها با) بلوریان غی(غنی کاك و من.  آمد مهاباد به تهران تلویزیون و رادیو طرف از هیئتی نتیجه در.  کردیم مطرح

 و هابادم تلویزیون و رادیو به و کنند پخش مجدداً را کردي هايبرنامه که کردند قبول و بود مثبت نتیجه حال، هر به. کردیم

 مجدداً ولی.  شد انجام واقعاً اینکار، و بدهند محلی هايبرنامه تولید جهت آزادي حدي تا کردستان، شهرهاي کلی طور به

 دمکرات حزب و کرد مردم به را خود حمالت شود،می داده که رهنمودهایی نتیجه در شاید تلویزیون و رادیو که است مدتی

 لسهج آن به دلیلی هیچ اعالم بدون را ما نمایندگان که خارجه امور وزرات سیاست با البته این و است کرده آغاز کردستان

 بسیار ما نظر این از و میدهد نشان را مسئولین نظیر بی توافق شده آغاز اخیراً که هاییحمله.  دارد تطبیق نداد، راه مشکوك

 جاي و کردیمن تحمیل مهاباد تلویزیون و رادیو سازمان به را نظري کوچکترین هیچوقت ولی داشتیم امکان همیشه ما.  متاسفیم

 از سخن.  دکنمی کوشش عمومی افکار تحریک در و حقایق تحریف در ترتیب این به تلویزیون و رادیو همین که است تأسف

 و ودهنب مردمی هیچوقت مالکین، و فئودالها: «گوید می و رود می اربابان و فئودالها میان دولت عوامل وسیله به اسلحه پخش

 هچ  پرسند، می آنها. هستند ساده خیلی برخورد، و تفکر در کردستان دهقانان و کردستان مردم.  »اند بوده دشمن همیشه

 وردست که – آورند می بوجود آنها در عمداً را تصور این یا و – اینست آنها ؟تصور کرده مسلح را مالکان و فئودالها کسی

 ستا امام خود این کنند فکر آنها که برسانند آنجا به را ساده دهقانان خواهندمی نتیجه در و رسیده مرکز از هااسلحه پخش

 ستند،ه انقالبی اصلی نیروي که را کردستان دهقانان خواهندمی عمل این با اینکه یعنی است، داده را اسلحه پخش دستور که

 که است عوسی اي توطئه از جزیی و است انقالبی ضد کامالً عملی این و کنند تحریک است، مستضعفان طرفدار که امام علیه

 -کردندمی انکار آغاز در حالیکه در – اند داده اسلحه جوانمردان به کنند می ادعا آنها. است نپذیرفته انجام هم سادگی به

 اینهم.  دهستن کردستان منطقه مالکان و فئودالها منفورترین و ترین مرتجع جزو اندکرده دریافت را سالحها این که کسانی

 تا تهاستوده و مردم از رهبري کردن دور تنها و تنها هدفشان آنها. گرفته انجام انقالب رهبري علیه که ایست توطئه از جزئی

 که هایینسبت. است مترقی نیروهاي مشخصاً ارتجاعی نیروهاي هدف.  بزنند صدمه انقالب رهبري به آسانی به روزي بتوانند

 هدف نای نتیجه.  است هدف این موید دقیقاً دهند،می هستند مبارزان درخشان سابقه داراي که سیاسی مختلف ي سازمانها به

 ازمانهاس این به طریق، این از دارند قصد و دارند سیاسی هايسازمان کردن نام بد در سعی ارتجاعی نیروهاي چیست؟ گیریها

 اصل در هک جاسوسی و و پلیسی هايشیوه به بینند، نمی خود در سازمانها این با را مستقیم رویارویی قدرت چون و بزنند لطمه

 دولت قدرت حیطه از خارج و دولت امکانات از خارج نیروهایی که رسد می نظر به اینطور.  شوند می متوسل است محکوم

 قالبان مبانی و اصول و قانون مخالف خروج کارها نوع این دیگر نمونه.  شودمی واضحتر روز به روز متاسفانه و کنند می عمل

 در داد اننش و گرفت مسخره به را انقالبی دولت و انقالبی نیروهاي تمام عمل این با واقع در که است منتظري اهللا آیت پسر

 هک بکشانند جایی به را انقالب آن، هر قادرند که هستند ماجراجوئی و سیاه نیروهاي نامیم، می انقالب رهبري ما آنچه داخل

 طریق هب دهد، انجام را عملی چنان دیگران، حمایت با تهران المللی بین فرودگاه در است قادر کسی وقتیکه.  آورد ببار فاجعه



 است ممکن اش نتیجه که دهد انجام ماجراجویانه عملی انقالبی، نیروي هر علیه  ایران، نقطه هر در توانست خواهد اولی

 )28/3/1358فردا ایران.(باشد فاجعه حتی و مسلحانه برخورد درگیري

 .کرد خواهیم مبارزه خودمختاري براي

 

 هايیتجمع نمایندگان و تهران مقیم کردهاي گردهمایی در ایران کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر

 .شود قلمداد طلبی تجزیه ايعده طرف از که نیست ايپیچیده مساله کردستان خودمختاري کرد، اعالم سیاسی

 

 حیتصال در منحصرا ارز و پولی سیاست خارجی، تجارت و سیاسی روابط کشور، از دفاع و ارتش به مربوط مسایل:« گفت او

 .«میباشد خودمختار منطقۀ صالحیت در امور سایر و است مرکزي دولت

 

 دست قچما نباید ارتش و نیست مطرح وجههیچ به ایران اقتصاد از کردستان اقتصاد کردن جدا مسأله:« افزود قاسملو دکتر

 ستقرم آنجا در و شود منتقل مرزها به باید پادگانها کردستان، در. باشد ایران هايخلق جنبش سرکوبی براي مرکزي دولت

 بود، ردک خلق جنبش سرکوبی او هدف بلکه نیاورد، بوجود مرزها از دفاع براي را کردستان هايپادگان سابق، شاه زیرا گردند،

 بپیوندد، ارتش به و شود تشکیل دیگر نام هر یا »انقالب پاسداران« یا »ملی گارد« نام با جدیدي نیروي کنیممی پیشنهاد ما

 براي خودمختاري یعنی ایران براي دموکراسی ما يعقیده به و است پذیر تحقق ایران چهارچوب در ما خودمختاري خواست

 .«کردستان

 

 ایران ارضی تمامیت و استقالل به کسی اگر: «گفت وزیر نخست بازرگان و خمینی امام با مالقات به اشاره از پس قاسملو دکتر

 «.کند فکر خودمختاري شکل به ایران هايخلق ملی حقوق تأمین به باید دارد اعتقاد

 

 و کردستان مسایل درباره که میکنم اعالم من و کرد خواهیم مبارزه خودمختاري براي لزوم صورت در: «افزود قاسملو دکتر

 «.نیست حسینی عزالدین شیخ و ما بین اختالفی کوچکترین خودمختاري

 



 یک بازتاب سنندج مردم قیام:« کرد اضافه و شده، قطع توده حزب با 1334 سال از دموکرات حزب يرابطه که گفت او

 است قادر حقوقش و موجودیت از دفاع براي که داد نشان زخمی 400 و شهید 200 دادن با کرد خلق و بود عمومی نارضایتی

 )2/4/1358هیوا.(»کند ایستادگی

 

 تلویزیون و رادیو اخبار به اعتراض عنوان به

 

 .کرد راهپیمایی به دعوت کردستان دموکرات حزب

 

 .شدند محاصره کردستان دموکرات حزب مسلح افراد بوسیله آذربایجان ایل چند

 

 آمیزکتحری و مغرضانه کردستان مورد در را تلویزیون و رادیو اخبار کردستان دموکرات حزب قاسملو،رهبر عبدالرحمن دکتر

 از که هنگامی کرد اضافه وي خواند مرکزي حکومت و کردستان مردم بین روابط زدن هم بر براي ايوسیله را آن و خواند

 که درسمی نظر به کنندمی حمله ما به دیگر طرف از و کنیم مذاکره منطقه امنیت براي بیائید گویندمی ما به طرف یک

 به که است این ما علیه بر اخبار پخش دستگاههاي سعی و دولت و ما بین خواهندنمی عواملی یا ايعده

 

 در امروز ها،آزادي حریم به تجاوز همچنین و هاورزيغرض این به اعتراض منظور به کرد اضافه وي. بزنند لطمه روابط این 

 )20/4/1358کیهان.(شد خواهد برگزار سراسري تظاهرات و اعتصابات کردستان شهرهاي کلیه

 :بود تلویزیون رادیو اخبار به اعتراض در

 

 .شد برگزار آرام کردستان تظاهرات

 

 تلویزیون رادیو اخبار به اعتراض در کردستان، دموکرات حزب بدعوت کردستان، مختلف شهرهاي در نفر هزار دیروز،دهها

  .زدند گسترده پیمائیراه و تظاهرات به دست هاآزادي حریم به تجاوز و حزب این علیه

 



 در  ،شدند می محافظت احتمالی هايدرگیري از جلوگیري منظور به حزب مسلح نیروهاي سوي از حالیکه در کنندگان تظاهر

  .داشتند اعالم را خود هايخواست و کردند اجتماع یا و حرکت شهرها میادین و اصلی خیابانهاي

 

 زدند راهپیمائی و تظاهرات به دست مهاباد در نفر هزار 30 از بیش کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو گفته به دیروز

  .بود تعطیل مناسبت، بهمین شهر این ادارات و داران مغازه و

 

 و هدف نبودن جامع و گسترده دلیل به تظاهرات این در سیاسی گروههاي اي پاره شرکت عدم مورد در همچنین قاسملو

 و تظاهرات برنامه هر ولی داشتند هم ما به را اعتراض این که هستند کوچکی گروههاي عده این: «گفت تظاهرات برنامه

.  دکر منعکس راهپیمائی یک در شودنمی را هاخواسته تمام و شودمی برگزار منظور و هدف دو یا یک منظور به راهپیمایی

 گردی انجام براي طبیعتا و است بوده تلویزیون رادیو پردازیهاي دروغ به اعتراض منظور به صرفا) دیروز( امروز تظاهرات

  .«زد خواهیم تظاهرات و راهپیمائی به دست هم باز باشد، الزم اگر هایمانخواسته

 

 که رفتگ صورت تظاهرات این کردستان، شهرهاي دیگر و اشنویه  پیرانشهر،  بانه، شهرهاي در آیندگان خبرنگاران گزارش به

  )21/4/1358آیندگان.(داشتند شرکت نیز اطراف روستاهاي ساکنان از تن هزاران آنها در

 

 .نوشت نامه تاچر مارگارت و کارتر به قاسملو

 

 حزب ررهب گشاده سر نامه از خبر کردستان مسائل با رابطه در و ایران اوضاع به مربوط گزارشی در تایمز فاینانشال روزنامه

 ریکا،آم جمهوري رئیس کارتر، جیمی از تقاضا ضمن قاسملو آن در که دهدمی قاسملو عبدالرحمن کردستان، دموکرات منحله

 در ذهبیم سیاه دوران یک وجود به کردستان در مداخله بر مبنی سیاستمداران دیگر و انگلستان وزیر نخست تاچر مارگارت

 آورده را ایران مقامات با مذاکره به قاسملو تمایل اينشده تائید خبر طی رویتر خبرگزاري طرفی از. است کرده اشاره ایران

  )3/6/1358کیهان.(است
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 (3)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

  

 

 دولت با مذاکره آماده قاسملو:رویتر خبرگزاري

 

 منحله حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن که کرد اعالم رویتر خبرگزاري قول از دیشب ایران اسالمی جمهوري صداي

 ريجمهو است دولت با است آماده است گفته رویتر خبرگزاري به میبرد بسر نامعلومی محل در که کردستان دموکرات

 ایل ايروس طرف از اي نامه تسلیم بدنبال کردند اعالم تهران در کرد،دیشب مطلع منابع دیگر سوي از.  کند مذاکره اسالمی

 مذاکره براي هیاتی که است خواسته مهاباد شهر شوراي از پیامی طی استاندار  غربی، بایجان آذر استاندار به هرکی و شکاك

 هک است شده حاصل اطالع و  برود ارومیه به کردستان مسئله آمیز مسالمت حل و مهاباد به ارتش بازگشت نحوه مورد در

  .نیست دست در اطالعی مذاکرات نتایج از ولی است رفته ارومیه به مهاباد شهر انقالب شوراي طرف از نیز هیاتی

 

 :داد گزارش تهران از فرانسه خبرگزاري دیگر سوي از

 

 و ولتد میان مستقیم گفتگوهاي انجام براي راه ساختن آماده براي هائیتماس کردند اعالم مرکز مقیم کردهاي مطلع منابع»

 به هاتماس این اگر: افزودند منابع همین.  است گرفته انجام ایران کردنشین مناطق در اوضاع کردن عادي براي کرد هايمقام

  .«شد خواهد آغاز بزودي رسمی ي گفتگوها احتماال برسد، نتیجه

 

  )3/6/1358کیهان.(شد اطالعی بی اظهار جریان این دولتی،از مسئول مقامهاي با کیهان تماس در

 

 .ایمگفته »لبیک« امام پیام به ما:دموکراتها نفري صدهزار میتینگ در قاسملو دکتر

 



 .رودمی پاکستان به همیشه براي زاده مفتی

 

 .شوندمی گروگانهاآزاد نیت، حسن هیات با مذاکره از پس

 

 .شد خواسته بدخواهان، مجازات و محاکمه دمکراتها شکوه با میتینک در

 

 حوالی. گرفت خود به درگیري چهرة دیروز تشنج، و دیگري ماهها از پس مهاباد شهر ـ اطالعات اعزامی خبرگزاري  ـ مهاباد

 رنگارنگ لباسهاي در بازاري و ورپیشه کشاورز، و کارگر دانشجو، و اموز دانش کالن و خرد مرد، و زن گروه گروه دیروز ظهر

 خیابانهاي و میدان این بعدازظهر 3 ساعت در بطوریکه شدند سرازیر »محمد قاضی میدان« شهر آزادي میدان سوي به

 .زدمی موج جحمعیت از آن به مشرف

 

 شرکت. شدندمی بالغ نفر هزار یکصد به بودند کردنشین مناطق و شهرها دیگر و مهاباد اهالی از عبارت که کنندگان اجتماع

 هاییعکس بودند برده پناه درختان باالي و هابام پشت به کافی جاي فقدان و جمعیت تراکم بعلت که مراسم این در کنندگان

 .داشتند دست در را کردستان و ایران مذهبی و ملی رهبران از

 

 مراسم آغاز

 

 سکوت شهدا احترام و یاد به دقیقه یک آن از بعد و گردید آغاز مراسم کردستان رسمی سرود با بعدازظهر 3 ساعت رأس

 .شد اعالم

 

 تپش مردم سابقه بی احساسات ابراز میان در ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر آنگاه

 .کرد ایراد کردي زبان به مشروحی سخنان و گرفت قرار میکروفون

 



 که میدانم خوشبخت خیلی را خود! مهاباد پرور قهرمان و قهرمان مردم! عزیز ملت اي عزیز برادران و خواهران: «گفت وي

 راتدمک حزب کل دبیر. کنیممی صحبت هم با کردستان مورد در و هستم شما میان در و شور پر اجتماع در ماه چند از پس

 ردک مناطق کشان زحمت و کرد بزرگ پیشمرگان ایران و کردستان آزادي راه شهداي و تمام به سپاس و احترام اداي از بعد

. دندکر یاري صمیمانه بزرگ مبارزه این در را ما که کنممی تشکر نیز جوانان و آموزاندانش و زنان کلیه از: «گفت نشین

 شکرت کردند حمایت ما طلبانه حق مبارزه از نوشته و حرف با سخت شرایط تمام در که دنیا روشنفکران کلیه از همچنین

 .«کنممی

 

 شنیده را یشانا پیام که بگوئیم ایشان به و کرده سالم ایران اسالمی انقالب رهبر به دیگر یکبار تا ایمشده جمع اینجا ما امروز»

 تمام ودترز چه هر کردستان در کشی برادر و جنگ تا بندیم کار به را خود امکانات تمام حاضریم ما و ایمگفته لبیک آن به و

 از ما و ودش ایجاد همبستگی و اتحاد این خواستند نمی که داشتند وجود بدخواهانی خمینی امام گفته به راه این در البته. شود

 براي خودمختاري و ایران براي دمکراسی مبارزه از ما هدف شوند مجازات بشدت بدخواهان قبیل این که خواهیممی ایشان

 .ماست شعار همین نیز اکنون هم و بوده ایران کردستان

 

 تیمنیس طلب تجزیه تنها نه ما که است شده روشن ما دوستان و ایران هايخلق و انقالب رهبر براي اکنون هم دیگر سوي از»

 براي تاريخودمخ بخاطر و هستیم ایران به وفادار هايخلق جزو بلکه و ایمنداشته همکاري نیز صهونیسم و امپریالیسم با بلکه

 را ایران ملت امپریالیستی ضد سیاست اینجا در. ایمگرفته بدست تفنگ ایران کشور سراسر براي دمکراسی و ایران کردستان

 اینست ما میدا و. کنیممی تایید بدهد تحویل ایران به را پهلوي رضا محد تاریخ جنایتکار بزرگترین خواهدنمی که آمریکا علیه

 .بکوشند ایران استقالل و آزادي از دفاع براي انقالب از بعد و قبل روزهاي مثل هم کنار در ایران مردم تمام که

 

 عقل پیروزي

 

 با که ام است شد پیروز ما مبارزه راه در که است شعور و فهم و کیاست و عقل گفت خود سخنان از دیگري قسمت در قاسملو

 و سیاسی مسوول حزب یک مثل خواهیممی همچنین و مذاکره براي هم و بس آتش براي هم هستیم آماده ایمآمده سلیم عقل

 اریمد اعتقاد و بنشینیم صحبت به دولت مقامات با اندجمع خاطر آن کارهاي از و دارند اعتماد آن به مردم این که حزب یک

 و ناحیه هر از میان این در نیز خواهان بد و گیرد انجام همدیگر به اعتماد و راستی چهارچوب در مذاکره این که خواهیممی و

 و خود منافع بخاطر که افراد قبیل این به باید که گویممی من و شوند سرکوب ملت قدرت با باشند، که مقامی هر در

 بوجود تمملک این در دیکتاتوري دیگر یکبار که نداد اجازه و کرد مبارزه آیدمی بوجود صفا و صلح خواهندنمی امپریالیسم



 را آنچه تمام توانیممی که است آنوقت باشیم داشته نظر اتفاق هم با اگر ما افتد اتفاق دیگر کشی برادر و جنگ یک یا و آمده

 .کنیم حفظ ایمآورده بدست که

 

 پیامها قرائت

 

 هايپیام سپس و شد قرائت »زاده حسن عبداهللا مال« بوسیله کرد شاعر »هیمن« از  شعري »قاسملو دکتر« سخنان از پس

 هايپیام و دمکرات حزب آموزاندانش و پیشمرگان پیام و ایران کردستان دمکرات حزب جوانان سازمان زنان، سازمان

 توسط بود گردیده تدوین ماده 6 در که ايقطعنامه آنگاه. شد خوانده مهاباد دمکرات حزب تشکیالت و پیشمرگان، فرمانده

 .شد خوانده »عتیقی طآقاي

 

 انقالب رهبر خمینی امام آبان 26 روز تاریخی پیام از استقبال بمنظور که مهاباد شهرستان مردم ما: است آمده قطعنامه این در

 رهبر محضر به و اعالم زیر شرح به را خود خواستهاي و نظرات ایمآمده هم گرد آبان 29 روز عظیم میتینگ در ایران اسالمی

 .داریممی تقدیم انقالب

 

 و نمائیممی لاستقبا صمیمانه کرد، ملت از سیاسی و فرهنگی و اقتصادي و ملی ستم رفع ضرورت بر دایر امام تاریخی پیام از-1

 تلقی ایران انقالب پیشرفت و کرد خلق حقه حقوق احقاق و کردستان هايدرگیري به دادن خاتمه راه در مؤثر گامی آنرا

 .کنیممی

 

 امپریالیسم برابر در ایشان ناپذیري انعطاف  و انقالب رهبر امپریالیستی ضد موضع از را خود دریغ بی پشتیبانی دیگر یکبار-2

 .میرسانیم ایران مردم طالع به فداکاري هرگونه براي را خود کامل آمادگی راه این در و داریممی اعالم آمریکا جنایتکار

 

 رانای ارضی تمامیت چوب چهار در خودمختاري یعنی کرد خلق اصلی خواست قبول با خواهیممی انقالب رهبر از صمیمانه-3

 .ارندد اعالم جهانیان به است گذشته فاسد رژیم میراث که ايجامعه در موجود نابرابریهاي رفع به را خود عالقه دیگر یکبار

 



 در کشور مرزهاي حراست و حفظ و ایران مردم شکوهمند انقالب دستاوردهاي از دفاع راه در را خود آمادگی دیگر یکبار-4

 .داریممی اعالم خارجی تجاوز گونه هر برابر

 

 ذهن ساختن مشوب و کردستان هايدرگیري بروز موجب که را بدخواهان خواهیممی ایران اسالمی انقالب رهبر از قاطعانه-5

 اماتمق از اندداشته دست درگیریها ایجاد در که را مسوولینی و برسانند مجازات به شدیداً اندشده برادرکشی و جنگ و امام

 .کنند کنار بر حساس

 

 خواهیمیم انقالب رهبر از منطقه این به آرامش و صلح بازگشت و کردستان هاينابسامانی به دادن خاتمه در تسریع منظور به

 سر از کرد خلق نمایندگی هیات با را خود مذاکرات و بازگردد کردستان به تاخیر بدون نیت حسن هیات دهند دستور

 د،ش انداخته قاسملو عبدالرحمن گردن به گلی تاج که آن از پس و رسید پایان به جمعی سرود خواندن با مراسم این.گیرد

 خارجی و داخلی خبرنگاران از گروهی با دیروز بعدازظهر 5 ساعت در قاسملو دکتر. پرداختند پایکوبی و رقص به حاضران

 ستانکرد مسایل پیرامون گروهی هايرسانه خبرنگاران متعدد سئواالت به و داد ترتیب مهاباد فرمانداري محل در ايمصاحبه

 مذاکرات براي منطقه به نیتی حسن هیات)امروز( چهارشنبه روز که داشت اعالم مصاحبه این در قاسملو دکتر. داد پاسخ

 ما زندانهاي در که را هاییگروگان کلیه هیات، این با خود مذاکرات آغاز بمحض حاضریم ما و آیدمی کردستان به مجدد

 در حتی و. ماینموده پذیرائی آنان از و کرده رفتار وجهی بهترین به عده این با تاکنون ما که شویممی یادآور. کنیم آزاد هستند

 چند نای در و میدانست کردها رهبر را خود که زاده مفتی احمد: «کرد اضافه قاسملو دکتر. ایمداده نیز گوشت خویش حالیکه

 براي هک یافتیم اطالع خوشبختانه است، نداده انجام خدمتی ایران ستمدیدة هايخلق سایر نفع به نه و کرد ملت نفع به ماه

 قرار ایم،ادهد انجام نیت حسن هیات با که مذاکراتی اساس بر: «گفت همچنین قاسملو دکتر. »رفت خواهند پاکستان به همیشه

 رحداتس و شهرها امنیت حفظ کرد جانبازان آنها بجاي و گردند خارج کردنشین مناطق از اسالمی انقالب پاسداران کلیه است

 )29/8/1358اطالعات.(»بگیرند عهده بر را منطقه این

 

  

 

  

 

  



 

 .کنیممی پشتیبانی امام از وجود تمام با:  قاسملو

 

 مهاباد »محمد قاضی« میدان در دیروز بعدازظهر 3 ساعت کردستان دمکرات حزب میتینگ: کیهان اعزامی خبرنگار ـ مهاباد

 مکراتد حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر داشتند شرکت مهاباد مردم مختلف گروههاي که مراسم این در. شد برگزار

 عدب که دانممی خوشبخت زیاد را خود اینک کرد پرور قهرمان ملت و همشهریان و عزیز برادران و خواهران: گفت سخنانی طی

 راوانف هاينکته به اشاره از قبل دهید اجازه من به. کنیم صحبت کردستان درگیریهاي درباره هم با عزیز مهاباد در ماه چند از

 ایمدهش جمع اینجا در ما امروز: گفت مردم از تشکر از پس قاسملو دکتر. کنم سالم ایران و ایران کردستان آزادي شهیدان بر

 را او پیام یمبگوی خمینی امام به که شدیم جمع جا این در ما برسد ایراناسالمی انقالب عالیقدر رهبر به ما سالم دیگر یکبار که

 منطقه این رد برادرکشی تا بگیریم کار به را خود قدرت تمام هستیم حاضر. گوییممی لبیک ایشان پیام به و کردیم دریافت

 مردم تمام بکنند برادرکشی که آوردند پیش را وضعی چنین بودند بدخواهان این گویندمی پیامشان در خمینی امام. شود تمام

 ما بکنند مجازات را بدخواهان این ایرانیان و کرد خلق تمام چشم برابر در خواهندمی خمینی امام از یکصدا و هم با کرد

 انکردست براي خودمختاري و ایران براي دمکراسی جنگ، از هدفمان ما نشده عوض ایران سراسري انقالب به نسبت نظرمان

 به که ملت این براي خودمختاري فرمایندمی نیز خودشان پیام در خمینی امام چنانچه و ماست شعار هدف این هم حاال و بوده

 لیسمامپریا علیه بر که امام از را خود پشتیبانی وجود تمام با کنندمی مبارزه آن براي است سال سالهاي که شده ظلم آنها

 عزیز برادارن و خواهران. کنیممی محکوم را ایران 1 شماره دشمن آمریکا امپریالیسم. کنیممی اعالم کنندمی مبارزه آمریکا

 وشنر بدهد پس ایران به ر جالد شاه خواهدنمی که آمریکا امپریالیسم درباره را ایران سیاست که شدیم جمع اینجا در امروز

 اول روزهاي لمث یکپارچه و یکدل ایران مردم تمام دیگر یکبار داریم آرزو ما کنیم محکوم را امپریالیستی سیاست این و کرده

 شکارآ تا ایمشده جمع هم با اینجا در ما. بروند جلو هم با آمریکا امپریالیسم مقابل در ایران تمام از دفاع براي ایران انقالب

 جنگ از ام مقصود کنیممی اعالم اینجا اما کنندمی آلوده را مذاکره سالم محیط که هستند اشخاصی دولتی دستگاه در کنیم

 ختیخوشب براي و آباد و آزادي ایران براي بکوشیم باید امروز از هستیم برادر هم با همه نیست مغلوب و غالب برادرکشی

 انقالب رايب پیروزي و سربلندي این و. هستند پیروز هم ایران مردم هست که هست دنبال به پیروزي اگر باشیم کوشا ملتمان

 يدهآما پاك دل با همیشه مثل ما شده پیروز خصومت بر که است فهمیدن  سیاست و عقل که گفت باید باشدمی ایران

 حال یابد ادامه گوها و گفت این خواهندنمی که را صداها این با اعتماد و راستی چهارچو باید ملت. هستیم مذاکره و بسآتش

 که ايعده به نباید و کنند سرکوب قدرت با هست کهمقامی هر در و هست که طرفی هر در و هست که ايگوشه هر در

 در اهندخونمی سیاسی گروههاي و مردم. داد فعالیت اجازه نمایند ایجاد برادرکشی و جنگ و کنند ایجاد دیکتاتوري خواهندمی

 چاره اهر آشتی راه که حاال. کردند تحمیل کرد مردم به را برادرکشی و جنگ این ولی یابد ادامه برادرکشی و جنگ کردستان

 نیمک آشتی که داریم دوست و کنیممی اعالم و بگیریم خودمختاري مذاکره راه از دارد امکان شده هموار و خوب سیاسی سازي

 چیزي این و کنیم زندگی برادر مثل هم با اسالمی جمهوري سایه در داریم دوست و هستیم برادري خواهان و دوست ما و



 ما استاسالمی ملتی ما ملت زیرا است بوده برابري و برادري خواهان کرد ملت تاریخ تمام در بلکه بخواهیم االن ما که نیست

 ذاکرهم براي قدم یک دولت اگر برگردد کردستان به زودتر چه هر است گرفته دستور امام از که نیتحسن هیات خواهیممی

 گروهی هايرسانه و گران توطئه نگذاریم و بنشینیم مذاکره میز پشت حاضریم: گفت قاسملو. داریممی بر قدم دو ما بردارد

 واهدخ مقاوم ایران در دمکراسی استقرار و خودمختاري حق به رسیدن تا کردستان دمکرات حزب کنند اقدام کرد مردم علیه

 هفت در ايقطعنامه اجتماع این پایان در کنند پشتیبانی کرد ملت از که خواهیممی اجتماعی و سیاسی گروههايتمامی از ما بود

 از خمینی امام آبانماه 26 روز تاریخی پیام از استقبال ضمن قطعنامه این در رسید مهاباد مردم تصویب به و شد قرائت ماده

 در. است دهش تاکید کرد ملت از سیاسی و فرهنگی اقتصادي، ملی ستم رفع بر و پشتیبانی ایراناسالمی انقالب رهبر موضع

 رد خودمختاري یعنی کرد خلق اصلی خواست قبول با خواهیممی انقالب رهبر از صمیمانه: است آمده قطعنامه از قسمتی

 ذشتهگ فاسد رژیم میراث که ايجامعه در موجود نابرابریهاي رفع به را خود عالقه دیگر یکبار ایران ارضی تمامیت چهارچوب

 )30/8/1358کیهان.(دارند اعالم جهانیان به است
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 (4)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

  

 

 خبرنگاران با مطبوعاتی ي مصاحبه

 

 این به پاسخ رد قاسملو دکتر.داد پاسخ ارومیه از کیهاناعزامی خبرنگاران سئواالت به کوتاه گفتگوي یک در قاسملو دکتر دیروز

 قتو چه مذاکرات بعدي يدوره بدانیم تا ایمنکرده ايمذاکره ما هنوز: گفت بود خواهد کی مذاکرات بعدي يدوره که سئوال

 دکتر. اشیمب هم کنار و برسیم آقایان خدمت به که دانستیم خود وظیفه. داشتیم هم از گالیه مورد در نشستی فقط. بود خواهد

 هب انقالبی افراد ما و شود شروع مذاکرات نهایی يدوره زودي به هستیم امیدوار: گفت دیگري سئوال پاسخ در قاسملو

 کرد ندخواه شرکت گروههایی چه نهایی مذاکرات دوره در که سئوال این به پاسخ در قاسملو دکتر. هستیم خوشبین مذاکرات



 نشده گرفتهتصمیمی مورد این در هنوز ولی باشند داشته شرکت مذاکرات در گروهها تمام از هستیم امیدوار ما: گفت

 )2/9/1358کیهان.(است

 

 کردستان در خودمختاري و صلح مذاکرات ي درباره قاسملو دکتر نظرات

 

 مصاحبه این درباره توضیحی

 

 آذر سوم شنبه روز صبح 9 ساعت اطالعات اعزامی خبرنگار »جمشیدي اسماعیل« که است گفتگویی خوانیدمی زیر در آنچه

 .است داده انجام مهاباد هايخانه از یکی در قاسملو دکتر با دقیقه 90 بمدت ماه

 

 بس آتش درباره مذاکره روز همین 12 ساعت دارید، اطالع که همانطور و رسید پایان به دقیقه سی و 10 ساعت مصاحبه

 مذاکرات ،یابدمی انتشار مصاحبه این متن که امروز است ممکن و شد، منتشر ايبیانیه دیروزـ بعدـ روز  صبح و گرفت انجام

 :اشیدب داشته توجه قاسملو آقاي اظهارات به نسبت مصاحبه انجام زمان به توجه بنابراین، باشد کرده طی را دیگري مرحله

 

 افکار و گرفته قرار عطف نقطه در کردستان مسأله که مصاحبه براي آمدم، شما پیش شرایطی در من قاسملو دکتر آقاي   ·

 با یژه،و هیات تالشهاي از دور سومین روز در کندمی نگاه خاصی دید با مساله این به ایران انقالبی جامعه کلی بطور و عمومی

 یتمسوول احساس با مذاکره طرف دو شایعات بعضی خالف بر که داشت این از حکایت آنان جمع در شما ساعته چند حضور

 لیک بطور و اقدامات این درباره را خود نظر جوانب، تمام به توجه با خواهممی شما از من. دارند تالش تفاهم ایجاد براي کامل

 دهید؟ شرح کردستان مسأله

 

 فعالی و مؤثر نقش انقالب پیروزي در که کردستان مردم یعنی داشت وجود هم درگیریها این از قبل کردستان مسأله: قاسملو

 مهه حقوق و ایران خلقهاي بحقوق و آورد بوجود جدید دموکراتیک رژیم یک ایران انقالب که بود این انتظارشان داشتند،

 از سپ داشتند انتظار و کردند مبارزه ملی ستم رفع براي سالهايکردستان مردم دیگر طرف از بگذارد، احترام ایران، مردم

 ینا ما. بدهد مردم به را حقوق ایمن خودمختاري، چوب چهار در و کند تعیین را آنها ملی حقوق انقالب رهبري انقالب پیروزي

 و رساندیم امام عرض به هم یکبار بلکه نمودیم، بیان سخنرانیها در یا و کردیم منتشر مطبوعات در تنها نه بار، چند را خواستها



 روز. رفت امام پیش ما حزب ویژه نمایندگی هیات است کردستان مردم اصلی خواست که خودمختاري خواست توضیح براي

: است آمده بیانیه این در میدهم شما خدمت آنرا نسخه یک اینجا دادیم امام به را خود هايخواست ما فروردین هشتم

 ستمدیده، لقخ یک تنها ایران در اگر. باشدمی سرنوشت تعیین حق کردن پیاده از معینی شکل کدام هر فدارتیو با خودمختاري

 هايخلق وجود علت به باشدلیکن، توانستمی خودمختاري شکل تنها ملی، مسأله حل راه آنگاه داشت، وجود کرد خلق مثالً

 تدول صالحیت در منحصراً امور، از برخی صورت، دو هر در. رسدمی بنظر تريجامع حل راه فدراتیو شکل متعدد، ستمدیده

 و بازرگانی سیاسی، روابط سامل که خارجی روابط به مربوط امور ـ1: شودمی خالصه بخش چهار در امر این. است مرکزي

 ـ3. خارجی تجاوزات مقابل در ایران خلقهاي آزادي و استقالل و کشور مرزهاي از دفاع به مربوط امور ـ2. بود خواهد مالی

 مدت دراز هايبرنامه به مربوط امور  ـ4. ارزي مسایل و اسکناس چاپ قبیل از مرکزي بانک کارهاي به مربوط امور

 .است نیازمند چشمگیر گذاریهاي سرمایه به معموالً که هاییبرنامه اقتصادي،

 

 در اینکه ویژه به دادیم امام به را خود خواستهاي این ما. بود خواهد خودمختاري سازمانهاي صالحیت در داخلی امور اداره

 ایشان و رسیده امام بنظر کلی بطور خواستها این داشتند اظهار فروهر داشتیم،آقاي دولت ویژه هیات با که مقدماتی بحثهاي

 به وعشر طرف هر از بلکه نکرد، توجه ما هايخواست به کسی آنموقع متأسفانه. کردند اعالم خواستها این با را خود موافقت

 مردم علیه و کردند مشوب را رهبري ذهن نامیدند بدخواهان را آنان اسم پیامش در امام که آنها یعنی. کردند توطئه

 با ما و دش داده ترتیب گرانتوطئه طرف از پاوه تا گرفته سنندج از درپی پی هايحمله نتیجه در. نمودند تحریک کردستان،

 که بود شده هیهت گسترده چنان پاوه، توطئه متاسفانه. کنیم تحمل بردباري و خونسردي با کردیم کوشش بسیار اینکه وجحود

 درواقع وئیمبگ ایران مردم به بتوانیم کردستان مسایل و توطئه این باره این در را خود نظرات حتی که.نماند ما براي راهی دیگر

 حاال و منداری و نداشتیم خود از دفاع جز راهی ما نتیجه در و شد تحمیل بما ناخواسته جنگ یک و بشود بایستنمی آنچه شد

 که اینست من نظر داده، بدست ايتازه نوید نیز امام پیام و شده، پیدا اسالمی انقالب شوراي و دولت داخل در سلیم عقل که

 .کنیم مذاکره کرد خلق هايخواست درباره بتوانیم تا آوریم بوجود مساعدي شرایط باید

 

 برادرانه مذاکره

 

 بایستمی آغاز همان از ما بنظر. دارد سیاسی حل راه. ندارد نظامی حل راه کردستان مساله که بوده این نظرمان آغاز همان از

 ظامین برخورد این در چه اگر هم حاال.بریممی پناه مذاکره و سلیم عقل به تانک و هلیکوپتر و فانتوم به بردن پناه بجاي

 مغلوب و غالب برادرکشی جنگ در کردیم، اعالم که همانطور ما ولی شده، کردستان مردم نصیب بسیاري ومصائب

 درباره اام.. بزنیم حرف و بنشینیم برادروارانه بلکه بزند، حرف قدرت موضع از نباید طرفی هیچ معتقدیم و شناسیمنمی

 رايب دیروز شخصاً خودم بنده است نگرفته گذاشت،انجام مذاکره را اسمش هستم شما خدمت در که لحظه این تا مذاکرات



 شآت درباره اینکه جز نگرفت، انجام ايمذاکره وجه هیچ به آنجا و رسیدم دولت ویژه هیات خدمت آمدگویی خوش باصطالح

 در ما آمد بعمل هاییصحبت گرفت خواهد انجام کسانی چه حضور با و کجا در و شرایطی چه در ما مذاکرات اینکه و بس

 ایران دستانکر دمکرات حزب هیات، سخنگوي و گذاشیم قرار  حسینی عزالدین شیخ جناب با گفتگو و بحث از بعد کردستان

 به که وافقیت طبق کومله کردستان، زحمتکشان حزب و خلق فدائی هايچریک نمایندگان از عبارتند هیات اعضاي بقیه و باشد

 دهندیم سخنگو به یادداشت و سخنگو طریق از را نظراتشان البته و دارند شرکت مذاکرات کلیه در سازمان دو این آمده عمل

 نکهای و مذاکرات چارچوب مورد در سازمانها این که اینست دارد، اهمیت که آنچه ولی کندمی منعکس را نظراتشان سخنگو و

 .رسیدند اصولی توافق به واقع در کنند مطرح چگونه را خواستهایشان

 

 آقایان از ییک است، خلق فدائی چریکهاي حضور آمد، پیش نیت حسن هیات گروه سه براي سفر این در که مسایلی از یکی   ·

 وعموض این سر بر اگر شما بنظر. کرد نخواهیم صحبت سازمان این نماینده با ما که میگفت من به دیروز هیات، اعضاي

 کرد؟ خواهید چه شما بشود، سماجت

 

 در این که اینست نظرمان ما احوال، این همه با ولی نیست خوبی مشاور کلی بطور سماجت مذاکرات، در البته: قاسملو

 ضوع چند یا یک مورد در نظري هم ما شاید. کند تعیین را دیگر طرف نمایندگی هیات ترکیب نباید، طرف یک مذاکرات،

 بما لبیمط دیروز خلق، فدایی چریکهاي مورد در. برود پیش مذاکرات که است این هدفمان ما وصف این با. باشیم داشته هیات

 انعم هیچوجه به نباید مساله این. کنیممی مطرح دیگر هايگروه و حسینی عزالدین شیخ شخص با را نظر این ما. گفتند

 .بشود مذاکرات

 

 دولت پیشنهادات انتظارات در

 

 سب آتش بدلیل این آیا شده برقرار نسبی آرامش یک که کنممی احساس میبرم بسر مهاباد در که روزي سه طول در   ·

 دادید؟ شما که است

 

 جودبو عمالً. خمینی امام پیام از بعد بویژه آمده، کردستان به دولت ویژه هیات که موقعی آن از نسبی آرامش این: قاسملو

 موقع در کهاین دیگر یکی و پاسدارها بازگشت یکی داشتیم، شرط دو اینکه ندادیم،براي بس آتش لحظه این تا ما. است آمده

 مورد رد. بکند کاري اشداده دست از هايپایگاه آوردن بدست براي که باشد طوري انتقالش و نقل نباید ارتش بس، آتش



 شیخ حفات االن همین پرسیممی را عزالدین شیخ نظر ما البته. کنیممی مذاکره داریم فعالً است اختالف نقطه که دوم فرمول

 در. بشود جلب ایشان موافقت تا بیاورند تشریف بودم کرده خواهش ایشان از من.آوردند تشریف اینجا ایشان نماینده االسالمی

 .شویم مذاکره وارد زودتر هرچه امیدواریم و هستیم درگیري مخالف ما صورت هر

 

 که دانیممی ضمن در است، هاگروگان مسالهشد، خواهد مطرح مذاکرات اول دردور این در من گمان به که مسایلی از   ·

 دارید؟ دست در آماري جنگ، شدگان کشته تعداد مورد در آیا.است منظم تشکیالتی سازمان یک دمکرات حزب

 

. است ادزی بسیار شهیدانمان متاسفانه ولی نشده، کامل هنوز که هستیم آمار کردن جمع حال در شهیدان تعداد درباره: قاسملو

 مانده هم نفري چند و بودند نفر 60 حدود در. کردیم آزاد را ارتشی زندانیان همه تقریباً پیش هفته سه ما زندانیان مورد در

 در و جنگ میدان در را ايعده نگرفتیم گروگان ما شودمی ادعا آنچه برخالف. شدند آزاد پیش روز 10 من نظر به که بودند

 پسر مثالً.نداشتند شرکت درگیري در که بودند کسانی اغلب و هاخانه در گرفتند، ما از آنها که آنچه ولی گرفتیم جنگ حال

 یخش جناب ابوي دارم، خبر من که اینجوري دیگران، فامیل از همینطور یا بود، قاسملو اسمش اینکه بخاطر فقط مرا عموي

 .است نزندانیا آزادي بس، آتش شرایط از یکی البته. بود االسالمی شیخ اسمشان اینکه بخاطر فقط گرفتند را االسالمی

 

 کنید؟می آزاد هم شما        ·

 

 .کنیم آزادشان هم ما گرفتیم جنگ میدان در که نفري شصت حدود در کنممی فکر بله: قاسملو

 

 اساسی قانون رفراندوم

 

 شما.تاس رفراندوم براي آماده و شده تدوین اساسی قانون و شده تمام خبرگان مجلس کار که دانیدمی قاسملو، دکتر آقاي   ·

 دارید؟ نظري  مساله و اساسی قانون درباره

 

 ربارهد. کردممی پیدا هم وقت و بودم آنجا در من اگر البته کنم شرکت خبرگان مجلس در نداشتم وقت البته من: قاسملو

 اینطور خوب ولی بگویم، را نظرم و کنم مطالعه را ماده 175 این باید حاال. کردممی نظر اظهار اساسی قانون مختلف هايفصل



 ما هک آمده بوجود آزادي براي محدودیتهائی نشده گنجانده اساسی قانون در بهیچوجه ما هايخواست از بسیاري دارم خبر که

 قانون در باید حتماً اصل این. است نیامده اساسی قانون در بود ما خواستهاي از که خودمختاري اصل و هستیم آن مخالف

 با متمم ورتبص باید بدهد نتیجه مذاکرات اگر حاال است، نفر میلیون چند به مربوط که است خواستی این. شود تدوین اساسی

 از بلق تا و بدهد نشان را خود نیت حسن واقعاً نیت حسن هیات امیدواریم ما. شود اضافه آن به تبصره یا و اضافی اصل چند

 لیو داشتم، مالقات آنها با کم خیلی من کردم عرض که همانطور حاال تا بگیرد انجام.است روزه یک کار که ما کار رفراندوم

 هرچه ما. ندکرد صحبت ساعت چندین ـ هیات با یکبار و فروهر جناب یکبار دوبارـ حاال تا حسینی عزالدین شیخ جناب میدانم

 مساله اب جدي غیر اینطور ویژه هیات اگر نشده، خبري تاکنون. شود پیشنهاد آنها طرف از طرحی یک چهارچوبی، یک خواستیم

 .شد نخواهد حل مساله رفراندوم تا مطمئناً باشد، روبرو

 

 خواهدنمی شرط آزادي

 

 براي خودمختاري ایران، براي دموکراسی شعار دیدم کردنشین شهرهاي دیگر مهابادو در من که شعارهائی جمله از   ·

 میکنید؟ حمایت خواست این از اندازه چه تا و میروید پیش چقدر ایران در دموکراسی ایجاد براي شما. است کردستان

 

 براي ضامنی اگر ما بنظر. دانیمنمی جدا دموکراسی از را این و خواهیممی ایران کردستان براي را خودمختاري ما: قاسملو

 این ما شعارهاي تمام در. کردید اشاره که همانطور. است ایران مردم همه براي دموکراسی باشد، داشته وجود خودمختاتري

 است، آزاد مطبوعات. خواهبم مب برچسب بدون ازادي ما خواهیم،می برچسب بدون دموکراسی ما. است مطرح خواست

 تمخ دیکتاتوري به شرطها اینمعموالً  داریم، تاریخی سابقه ما که اینجور متاسفانه. نیست ازادي اصالً این..   که بشرطی

 )5/9/1358اطالعات.(شودمی

 

 کرد رهبران با کیهان اختصاصی مصاحبه

 

 .است بیگانگان لطف از بهتر خیلی ما براي امام لطفی کم:قاسملو

 

 صفوي نواب فاطمه



 

 مذاکره تا کند تمام را مصاحبه زودتر چه هر شیخ که داشتند عجله پیشمرگها. بود کوتاه خیلی حسینی عزالدین شیخ با مصاحبه

. فتمر پیشمرگها میان به و آمدم بیرون عزالدین شیخ اتاق از یافت پایان زود ترتیب این به مصاحبه. شود شروع فروهر با

 و طالبانی پیشمرگهاي. عزالدین پیشمرگهاي جوتیاران، ها،کومله ها،فدایی بودند، هاجمعیت و گروهها همه از پیشمرگها

 اهر دست به عصا و داشت شادي قیافه طالبانی. شدم آشنا طالبانی جالل با که بود جمع این در و. دمکرات پیشمرگهاي

 دل در نم پرمخاطره سفر که بود اینجا از و پذیرفتم من. آنجاست هم قاسملو بیایی، ما میان به خواهیمی: گفت بمن. رفتمی

 دیدن براي .کردم قناعت کوتاه وگوییگفت به او با باشد من همراه سفر این در نتوانست طالبانی جالل. شد شروع کوهستانها

 و کردیم یط بوس مینی با را راه از کیلومتري چند آنجا از. رفتیم دیگر دهی به سواره و پیاده کردها از تن چند با قاسملو دکتر

 که کند وبغر که میرفت آفتاب. شدیم روانه مرزي العبور صعب کوهستانهاي بسوي دمکرات یک اتفاق به قاطر بر سوار بعد

 صرارا چون و خوردم شام کنندمی مراقبت شان بچه از انگار زنها.کردند پذیرایی من از صمیمانه کردها رسیدیم دیگر دهی به

 تاریکی. مشدی کوهستانها راهی پیشمرگ یک باتفاق و کردند آماده برایم قاطري بروم قاسملو مقر طرف به شبانه که داشتم

 ها گردنه وخم پیچ و سنگالخها الي از بود دمکرات مرد دست به که ايقوه چراغ کمک به و بود انداختهسایه جا همه بر شب

 آنوقت یمرفت که جلوتر گذشتیم رودخانه چند از. شدمی تر خم و پرپیچ و تر تنگ راهها رفتیممی جلوتر چه هر. گذشتیممی

 هگردن برویم جلو به داشت امکان که بود من همراه مرد و  دمکراتها هايقوه چراغ نور از خاصی عالئم و چراغ نور بکمک تنها

 جلو اتفاقشان به دادند نشان را خود پناهگاهها از پیشمرگها کم کم که بود شب یازده ساعت حدود گذاشتیم سر پشت را ها

 بودند خوابیده مرگ پیش 50 از بیش آن در که بود پا بر بزرگی چادر درخت زیر رسیدیم بزرگی درخت به اینکه تا رفتیم

 امکان باالخره و گرفتند تماس قاسملو دکتر با سیم بی با کنم مصاحبه قاسملو دکتر با میخواهم گفتم و کردم معرفی را خود

 .شد فراهم قاسملو با من مصاحبه

 

 طبیعتاً و است آمده بعمل کردستان به فروهر داریوش آقاي پیش روز 15 سفر جریان در مصاحبه این است یادآوري به الزم-

 بوطمر نیتحسن هیات با مذاکرات و مختلف مسایل درباره ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر نظرهاي نقطه از ايپاره

 اه پاسخ و ها پرسش از قسمتی خمینی امام رهبري و ایراناسالمی جمهوري به حزب این وفاداري اعالم با و است گذشته به

 .است یافته را خود قطعی جواب اکنون

 

 کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو دکتر با مصاحبه

 

 بدهید؟ توضیحاتی شده مطرح که مسایلی و مذاکرات به راجع است ممکن قاسملو آقاي: س



 

 تمسالم طریق از مذاکره، طریق از را کردستان مسایل که بودیم این طرفدار ایران انقالب پیروزي آغاز از ما کلی بطور: ج

 بلکه ندارد،نظامی حل راه کردستان مساله ما نظر به گفتیم رفتیم بازرگان مهندس جناب دیدار به کههنگامی. کنیم حل آمیز

 راداف ايعده و تهران در مذهبی و سیاسی رهبران میان در کردستان مسایل درك عدم طرفی از متأسفانه ارد، سیاسی حل راه

 هک ما هشدارهاي و تمایالت علیرغم باالخره که شد این اشنتیجه هم با منطقاً اینها همه شاه رژیم هايمانده پس و مسوول غیر

 را انهدامی جنگ شدند موفق کرد خلق دشمنان دادیم، هشدار جدي خیلی و نوشتیم خمینی امام به سرگشاده نامه در بویژه

 بردباري و خونسردي و تمایالت همه علیرغم. بود آن از اينمونه گذشت پاوه در آنچه بیندازند راه کردستان مردم علیه

 درگیر گیجن یک در ما باالخره. بیندازند راه برادرکشی و جنگ شدند موفق کرد خلق دشمنان و گرانتوطئه باالخره ما انقالبی

 نمایندگان با مقدماتی جلسه یک در بود آمده مهاباد به پیش روز چند در هیات وقتی و داشت ادامه ماه 3 نزدیک که شدیم

 االن ودیمب مذاکره طرفدار همیشه ما. شد گرفته هم حسینی عزالدین شیخ با تماسی همچین یک البته و گرفت تماس ما حزب

 از قبل. دباش داشته شرایطی باید مذاکره که است این ما نظر ولی مذاکره از. کنیممی هم استقبال و هستیم مذاکره طرفدار هم

 وراند به مربوط که ما اساسی هايخواسته از بعضی که است ايمرحله بسآتش مرحله ما براي است بسآتش مرحله مذاکره

 دشدگانتبعی برگرداندن و زندانیان آزادي سوم. کردستان از بومی غیر پاسداران خروج دوم. کند پیدا تحقق باید است جنگ

 دوران در مسلح نیروهاي و ارتش انتقال و نقل منع البته بعد گرفت انجام کردستان در که هاییاعدام ساختن متوقف مخصوصاً

 که رسید ما رنظ به اینطور بودند کرده صحبت دولت نمایندگان با ما نمایندگان مقدماتی جلسه یک در اینکه از بعد بسآتش

 به درك عنوان به باشد مشکل کنونی مرحله در امام و دولت براي کردستان دمکرات حزب رسمیت اعالن قبول شاید

 وندبش آزاد زندانیان که شرط این از همچنین و کنیم صرفنظر شرط این از شدیم حاضر مقابل طرف شناسیروان اصطالح

 انیانزند البته. داریم کشور زندانهاي در زندانی ايعده ما واقع در چون نیست مهمی بسیار مساله این چون بکنیم صرفنظر

 عدم و اسدارانپ خروج یکی که ماندمی باقی شرط دو بکنیم حذف که را شرط دو این ترتیب این به هستند ما اختیار در بیشتر

 بشود ولقب شرط تا دو این وقتی که کنیممی فکر مذاکره براي اما و. هست همین بسآتش شرط هم حاال و ارتش انتقال و نقل

 دو اگر یمخواهنمی را بومی غیر پاسداران ما که نیست این پاسداران مساله بویژه بیاید بوجود مذاکره براي مساعدتري محیط و

 ما باز رهمذاک براي ولی. بکنیم مذاکره هست هم روشن خیلی که هایمانخواسته درباره توانیممی ما آنوقت بشود قبول ما شرط

 صالحیت نفر دو هر اینکه وآن. بگیریم نظر در را مهم مساله چند باید. برسیم نتیجه به موفقیت با اینکه براي کنیممی فکر

 قم یا هرانت به دوباره شودمی مطرح ما طرف از که ايمساله که باشد قرار اگر. بگیرند تصمیم بتوانند و باشند داشته را کامل

 که یاتیه ظاهراً نمایندمی طور اینخوشبختانه. بود خواهد طوالنی بسیار مذاکرات این بگیرند تصمیم اشدرباره آنجا در و برود

 واقعاً هک باشند کسانی باید هم مذاکره مقابل طرف اما و اندکرده پشتیبانی هم امام خود و دارد را دولت صالحیت شده تعیین

 خصیتش بعنوان حسینی عزالدین شیخ که هستیم پیشنهادمان این روي هم هنوز اندبوده درگیر افتاده اتفاق که جنگی در

 سخنگوي دبکنن قبول اینکه شرط به گفتیم و کند شرکت مذاکرات این در ما حزب با تواندمی احترام مورد سیاسی و مذهبی

 حزب این از کردستان مردم اتفاق به قریب اکثریت واقع در که باشد کردستان دمکرات حزب مذاکرات این در اصلی



 دمکرات حزب به کرده خالصه را خود نظرات اینکه یا. کند شرکت مذاکرات در تواندمی هم دیگر هايگروه. کندمی پشتیبانی

 هست ملیع بسآتش حاال تا اینکه. کند مطرح هم را آنها هايخواسته نمایندگی هیات که برسانند نمایندگی هیات یا کردستان

 ندگاننمای با بتواند نمایندگی هیات که بیاوریم بوجود محیطی خواستیم که گیردمی سرچشمه ما سیاست نرمش از این

 تیکهايتاک بار زیر وجه هیچ به داریم کردستان مردم به نسبت که مسوولیتی احساس با خب ولی بگیرد تماس کردستان

 میز پشت کامل اخالص با و صادقانه حاضریم ما. نخواهیمرفت باشد وقت کسب یا وقت دفع منظورش و مقصود که سیاسی

  بین که بیاید یشپ وضعی اگر. کرد تاکید گفتگو این در قاسملو. برسیم مثبت نتیجه به که هستیم هم امیدوار و برویم مذاکره

 گره مه به و کنیممی دراز را دستهایمان دهد نشان را خود خندقی بصورت فاصله این حتی و بیفتد ايفاصله ایران و کردها

 و تمعضال کنممی فکر و ستایممی صادقانه را امام افکار من: گفت امام درمورد قاسملو. کند پر را خندقی هر که کنیممی

 رهبر گوش هب که بود نقیضی و ضد اخبار ناشی شد امام نگرانی موجب و آمد پیش کردستان مساله با رابطه در که مشکالتی

 مبارزه این تداوم در ما و ماست کامل تایید مورد آمریکا امپریالیسم نابودي و تضعیف در امام انقالبی حرکت. رسیدمی انقالب

 متنفر گانگانبی از و نیستیم طلب تجزیه ما کنیممی کوتاه سرزمین این از را امپریالیسم دست و ایمایستاده امام سر پشت در

 هستند نظامی نیروهاي قویترین از یکی که کردها شود طرف بر کردها مشکالت و مسایل اگر گفت قاسملو دکتر. هستیم

 ما براي ماما لطفیکم شد یادآور هم را نکته این قاسملو. باشند انقالب راستین خواستار امام فرمان به و امام خط در توانندمی

 .است بیگانگان لطف از بهتر خیلی

 چیست؟ ایران ملت براي پیامتان: س

 

 شده حمیلت ما به برادرکشی و جنگ چنین یک که متأسفیم خیلی ما. گفتم را خودم پیام گذشته جمله چند در واقع در من: ج

 نسان،ا یک عنوان به ما دارد، که ايعقیده شرافتمند انسان هر ولی. است ناخواسته ما طرف از و است تحمیلی جنگ این. است

 درسهاي مساله این در ما به ایران انقالب خود. داریم را خود هايخواسته و ناموس از دفاع حق زنده ملت یک عنوان به

 کنیم دفاع خودمان از داریم حق که بدهند ما به را حق این باید. کرد نخواهیم فراموش ما را درسها این و آموخت گرانبهایی

 از ما ینمک تحمیل کسی به را خود نظرات ایمخواسته نه و خواستاریم را ایران از بخشی نه و کردیم حمله کسی به نه ما یعنی

 عقیده اختالف از خارج شرافتمند انسانهاي همه وظیفه. داد خواهیم ادامه را کار این و کنیممی دفاع خود ناموس و موجودیت

 قیام اسالم علیه نه کرد ملت که بفهمند را حقیقت این تاریخی حساس شرایط این در که هست این شان مذهبی و سیاسی

 ومیاسال وظیفه به بنا هم آنها و کندمی دفاع خود مشروع حق از تنها و تنها بلکه کرده قیاماسالمی جمهوري علیه نه و کرده

 .کنند دفاع کردستان مردم به مشروع حق این از باید و خودشان ملی و انسانی

 

 اسم ماش حتی اینکه یا داریداسالمی ضد عقاید شما است شایع مردم بین که اینطور اسالم، مورد در فرمودید مطلبی شما: س

 بفرمایید؟ توضیح موضوع این راجب کنممی خواهش. ایدگذاشته »لنین« پسرتان



 

 از ما زبح هستند مسلمان کردستان مردم بیشتر کنیدمی مالحظه که همانطور بلکه نداریماسالمی ضد يعقیده تنها نه ما: ج

 عنوان به هم ما. دارند اسالم اصول به هم عمیق ایمان هستند مسلمان هم ما اعضاي اکثر آمده بیرون کردستان جامعه اعماق

 که من پسر مورد در اما هستیم مسلمان ما مجموع در. داریم اعتقاد کردستان مردم عمیق ایمان این به سیاسی حزب یک

 )1358/ 6/9کیهان.(است امید آن معنی کردي در که است »هیوا« هم دخترم اسم ندارم پسر من اوالً فرمودید،
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 (5)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

  

 

 پیرانشهر در قاسملو

 

 ما: «فتگ کنفرانس این در قاسملو.کرد شرکت بود شده برگزار پیرانشهر جامع مسجد در که  کنفرانسی قاسملو عبدالرحمن

 کرده فظح را بس آتش همچنان ما ولی گذشته بس آتش مدت آنکه وخود با و نیستیم و نبوده خونریزي و جنگ تابع هیچگاه

 در و شود شناخته خودمختاري حق باید و هستیم خودمختاري طالب ما: «گفت سخنانش از دیگري قسمت در قاسملو. »ایم

: گفت یژهو هیات خودگردانی طرح به اشاره ضمن سخنانش از دیگري بخش در قاسملو دکتر. »برسد ثبت به نیز اساسی قانون

 رینکوچکت براي هیات چون و دهیم ادامه را مذاکرات که نیست ما بصالح و کندنمی تطبیق خمینی امام پیام با طرح این«

 گفتگو و مذاکره وارد خمینی امام با مستقیماً باید ما بگیرد، تماس قم با و تهران با بایستمی مساله

 )11/10/1358اطالعات.(»شویم

 

  .شویم مذاکره وارد خمینی امام با مستقیما باید ما: قاسملو عبدالرحمن



 

  .شوند می آزاد هفته پایان تا احتماال اندشده گرفته گروگان به پاوه در که پاسداري 10 

 

 و بود آرام دیروز ظهر 30/12 ساعت تا اوضاع سنندج، در ساعته 48 بس آتش اعالم بدنبال: پارس خبرگزاري ـ سنندج    

 15 ساعت در سنندج در پاسداران سپاه سخنگوي بنابرقول آرامش لیکن بودند مشغول خود بکار هامغازه و مدارس و ادارات

 به ردک پیشمرگان توسط سنندج سابق فرح راه سه در سازندگی جهاد جیب اتومبیل که داشته اظهار وي. رفت بین از دیروز

 و منحرف لاتومبی نتیجه در شودمی زخمی هم دستهایش از یکی و کندمی اصابت راننده بکمر اي گلوله و شودمی بسته رگبار

 .کندمی سقوط خیابان آب بجوي

 

 راه دقیقه جپن پیاده سپاه مقر تا مذکور محل فاصله. کندمی فرار پاسداران سپاه مقر بطرف و آمده پائین اتومبیل از راننده    

  .است

 

 نگويسخ اظهار به بنا و رساند می سپاه به را خود بود زخمی که راننده کنند می تعقیب را زخمی راننده کرد مسلح افراد    

 از ردک پیشمرگان و یکسو از پاسداران سپاه سوي از تیراندازي که شودمی باعث ماجرا این.  است درمان تحت اکنون هم سپاه،

 و ابانهاخی کلیه حادثه این از پس: «گفت سنندج در مستقر اسالمی انقالب پاسداران سپاه سخنگوي.  شود آغاز دیگر طرف

  .«شودمی مسدود سنگ بوسیله معابر

 

 دايص ولی نشده حمله تلویزیون و رادیو مرکز به است گفته تهران پاریس خبرگزاري به سنندجی شهروند یک دیروز    

 در است فتهگ سنندج در مستقر پاسداران سپاه که است حالی در این و میرسد بگوش شهر بیرون از سنگین سالحهاي و خمپاره

 فرمانده نمعاو »جبروتی ناصر« شد گفته تهران در.  است شده قطع مرکز این قوي فشار کابل  رادیوتلویزیون، به حمله جریان

 همچنین.  است گرفته صورت سنگین سالحهاي با پاسداران مقر به حمله و اندشده زخمی کتف ناحیه از پاسدار سپاه عملیاتی

  .است کرده برخورد سنندج فرودگاه به خمپاره چندین که کرد اعالم دیروز سنندج در مستقر پاسداران سپاه

 

 طرف از وجه بهیچ) دیروز( امروز عصر تیراندازي: «گفت سنندج در پارس خبرگزاري به دمکراتها سخنگوي دیگر سوي از    

  .«است نبوده دمکراتها



 

 آنان از تن چهار که اند آورده بیمارستان باین را زخمی پنج: «گفت سابق) پهلوي( شهدا بیمارستان مسئوالن از یکی دیشب    

  .«اندشده اعزام تختخوابی دویست بیمارستان به

 

 یک و اند بوده پرواز در سنندج آسمان فراز بر هلیکوپتر چند دیروز بعدازظهر از پارس خبرگزاري گزارش اساس بر    

  .است پیموده را شهر این آسمان بارها جت هواپیماي

 

 حتی و خیابانها در مرور و عبور اند درآمده کلی تعطیل بحال شهر این هايمغازه و سنندج مدارس حادثه، این بدنبال    

 یشمرگانپ و پاسداران سوي از سنگین سالحهاي با و ممکن صورت بشدیدترین تیراندازیها و است شده قطع سنندج هايکوچه

  .دارد ادامه بشدت شهر سطح در کرد مسلح

 

 - ژ و سلسلم  هفت، جی آرپی با بیشتر کرد مسلح افراد سوي از تیراندازي که کرد اعالم سنندج در مستقر پاسداران سپاه    

  .میدهند و داده ادامه تیراندازي به متقابال سپاه، افراد که کرد تأیید و میگیرد صورت 3

 

 تا.  تاس رفته بین از مردم توسط سازندگی جهاد جیب اتومبیل که کرد اعالم دیشب سنندج در مستقر پاسداران سپاه    

 در ینعزالد شیخ دفتر هواداران و دمکرات و رستگاري سپاه و کومله افراد بجز) دقیقه پنج و چهل و نوزده( خبر مخابره ساعت

  .اندبرده پناه خود هايبخانه مردم و کندنمی رفت و آمد خیابانها در کسی خلق، فدائی چریکهاي احتماال و سنندج

 

 کنفرانس یک در و شد وارد پیرانشهر به ایران کردستان دموکرات حزب دبیر قاسملو عبدالرحمن:  بامداد خبرنگار ـ پیرانشهر

  .کرد شرکت  بود، شده برگزار شهر این جامع مسجد در که

 

 ولی ذشتهگ بس آتش مدت آنکه وجود با و نیستیم و نبوده خونریزي و جنگ تابع هیچگاه ما: «گفت کنفرانس این در قاسملو

  .«ایمکرده حفظ را بس آتش همچنان ما

 



 نونقا در و شود شناخته خودمختاري حق باید و هستیم خودمختاري طالب ما: «گفت سخنانش از دیگري قسمت در قاسملو

  .«برسد ثبت به نیز اساسی

 

 مینیخ امام پیام با طرح این: «گفت ویژه هیئت خودگردانی بطرح اشاره ضمن سخنانش از دیگري بخشی در قاسملو دکتر

 قم و تهران اب بایست می مسئله کوچکترین براي هیئت چون و دهیم ادامه را مذاکرات که نیست ما بصالح و نمیکند تطبیق

  )12/10/1358بامداد.(شویم وگفتگو مذاکره وارد خمینی امام با مستقیما باید ما بگیرد، تماس

 

 .کنیممی دفاع بشدت حمله، صورت در: کرد اعالم پیرانشهر در قاسملو دکتر

 

 یرانشهرپ وارد شنبه سه روز ایران، کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو، عبدالرحمن دکتر: اطالعات خبرنگار-پیرانشهر

 ظراتن نمودو شرکت پیرانشهر مردم اجتماع در سپس قاسملو دکتر.گرفت قرار استقبال مورد شهر، این مردم سوي از و شد

 ریزيخون و جنگ تابع هیچگاه ما: «گفت وي. کرد بیان کرد خلق خودمختاري و مذاکرات چگونگی ویژه، هیأت پیرامون را خود

 و ذاکرهم ادامه ایم، نموده حفظ را بس آتش که همچنان ما است، گذشته بس آتش از روزي چند اینکه با نیستیم برادرکشی و

 چون ست،نی کرد خلق نفع به اصالً هیأت، این با مذاکرات ادامه که دانیممی زیرا دانیم،نمی جایز را دولت ویژه هیات با گفتگو

 .«نیست برخوردار اختیارات کوچکترین از ویژه، هیأت

 

 امام با گفتگو

 

 خمینی امام یامپ با ویژه هیأت گفتگوهاي چون شویم، گفتگو و واردمذاکره خمینی امام با مستقیماً باید ما: « افزود قاسملو دکتر

 متفرق پی رد کردستان، مختلف نقاط به خود گوناگون سفرهاي با ویژه هیات: «گفت همچنین قاسملو دکتر. »کندنمی تطبیق

. شوندنمی جدا هم از و است متحد یکپارچه کرد، خلق اینکه از غافل باشد،می کردستان خلق متحد و یکپارچه صفوف کردن

 نداختها راه جهاد ما علیه و بخوانند صهیونیسم و امپریالیسم عوامل یا و طلب تجزیه را توانندما نمی گران توطئه و بدخواهان

 زه،مبار موقع در کرد خلق دارد، اصیل اي مبارزه کرد، خلق که انددریافته بخوبی آنان زیرا بنامند، شیطان حزب را  ها حزب

 .«نشیندمی گفتگو میز پاي مذاکره، موقع در و گیردمی دست به تفنگ

 



 نیستیم جنگ تابع

 

 خودمختاري ایران هاياستان تمام به که دارندمی اظهار دولت ویژه هیأت اعضاي: گفت خود سخنان پایان در قاسملو دکتر

 هیأت اب و آیندمی مهاباد به چرا کنندونمی مذاکره آنها با و روند نمی اصفهان استان بهمثالً چرا است، اینطور اگر. شودمی داده

 رینشدیدت به شود حمله ما به اگر اما نیستیم، جنگ تابع ما که میگوئیم دیگر بار. شوندمی مذاکره وارد کرد خلق ویژه

 )15/10/135طالعات(»کرد خواهیم نحوازخوددفاع

 

 .است دیگران دلسوزي و مهربانی از بهتر امام پیام:قاسملو

 

 این هالیا براي پیرانشهر جامع مسجد در دیروز بعدازظهر قاسملو عبدالرحمن دکتر: ارومیه کیهان اعزامی خبرنگار ـ پیرانشهر

 کرد قخل و هست و بوده تایید مورد ایران ملت و کرد خلق براي خمینی امام قاطع رهبریت: گفت قاسملو. کرد سخنرانی شهر

 هیات با که متعددي جلسات در: افزود وي. کرد خواهد و کرده پیروي امام سازنده دستورات از زمان هر و وقت هر و همیشه

 ماما تاریخی پیام در که را آنچه خواهدنمی دولت ویژه هیات یعنی نگرفته صورت اصلی مذاکره هیچ ایمداشته دولت ویژه

 حساس موقع از طلبفرصت عوامل که بدهند طول خواهندمی قدر این را مذاکرات و کند اجرا مو به مو شده گنجانده  خمینی

 .پاوه و مریوان قارنه، نظیر کنند تحمیل خلق به را دیگري تحمیلی جنگ و کرده سوءاستفاده

 

 اردد وجود کرد چقدر که کردستان مختلف شهرهاي در را فروهر داریوش هايعیارسنجی تحمل دیگر ما: گفت قاسملو دکتر

 براي آن اجراي و امام پیام زیرا کنیم مذاکره امام شخص با مستقیماً بدهند طول را مذاکرات چنانچه ایمگرفته تصمیم و نداریم

 براي خمینی امام واقعاً که همانگونه: داشت اظهار پایان در قاسملو دکتر. است دیگران دلسوزي و مهربانی از بهتر ما

 رفاه براي و کند دنبال را امام مشی خط بتواند هم دمکرات حزب براي رودمی امید شده نازل زحمتکشان و مستضعفان

 )15/10/1358کیهان.(بکوشد ستمدیده کارگران
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 (6)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

  

 

 قاسملو دکتر با مالقات

 

 و ژهوی هیات با حزب، این سران از تن چند همراه به ایران، کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو دکتر دیدار، این پی در

 ذاکراتم است قرار و داشت تشریفاتی و آشنایی جنبه دیروز، گفتگوهاي و مالقات. کردند گفتگو و دیدار اشراقی اهللاآیت

 .شود شروع امروز از رسمی

 

 روز هک ژاندارمري ستون یک سالح خلع درمورد حسینی، عزالدین سید دفتر و ایران کردستان دمکرات حزب سیاسی دفتر

 هابیانیه این دو هر متن که کردند صادر هاییبیانیه جداگانه بطور گرفت، صورت مهاباد شهر از خارج در جاري دیماه هفدهم

 :رسدمی گرامی، خوانندگان اطالع به

 

 دمکرات حزب بیانیه

 

 تاثر و تاسف موجب مهاباد، شهر دروازه) 17/10/58(دیروز حوادث! مهاباد شریف مردم!  کرد مبارز خلق!  گرامی میهنان هم

 و دمور این در میدانیم ضروري لذا. است آورده فراهم عموم براي زیادي نگرانیهاي و شده مسوول و آگاه انسانهاي کلیه عمیق

 مردم. هیمد قرار ایران سراسر و کردستان مردم اختیار در اطالعاتی کرد، خلق نمایندگی هیأت تشکیل با رابطه در کلی بطور

 و العبااط ارتش از واحدهائی بارها تاکنون، کردستان درگیریهاي خاتمه و بس آتش اعالم هنگام از که واقفند بخوبی مهاباد

 ثهحاد کوچکترین اینکه بدون اند،شده خارج شهر این از یا و وارد مهاباد به کردستان، دمکرات حزب پیشمرگان موافقت

 هحادث بی و آرامترین مهاباد، شهر مدت، این طی در که دانندمی بخوبی مهاباد مبارز مردم هم، را این. باشد داده روي ناگواري

 این عازم مهاباد، ژاندارمري پرسنل تعویض منظور به که ستونی معمول، طبق هم دیروز. است بوده کردستان شهرهاي ترین

 این و دهبو کتبی موافقت این اینکه، توضیح. است کرده موافقت کسب و داده اطالع حزب نظامی شوراي به است، بوده شهر

 ستون یکهوقت متأسفانه. است شده اسکورت حزب پیشمرگان از اي عده بوسیله شهر، دروازه تا مهاباد کیلومتري چند از ستون،



 جلوگیري شهر به آنها ورود از فدائی، چریکهاي از افرادي امر، اوایل در و کومله مسلح افراد رسید، شهر دروازه به مزبور

 افراد و اماموست دفتر به ما دوستان مراجعات و حسینی عزالدین شیخ جناب منزل به مکرر هايتلفن و پیگیر تالش. نمودند

 دندش صحنه وارد نیز آموزاندانش از اي عده کومله، تشویق و تحریک به آخراالمر و نرسید جایی به مشکل حل درباره کومله

 حزب ننمایندگا طرف از ماموستا منزل در کومله نمایندگان حضور با همچنانکه عمل این. شد بشود، نباید آنچه نتیجه در که

 رقتس به منجر دیروز حوادث. بود کرده موافقت ستون، این ورود با که بود کردستان دمکرات حزب علیه دقیقاً شد، عنوان ما

 از رنف چند اتومبیل، تصادف یک در ارومیه، بسوي ستون بازگشت در متاسفانه و گردید ستون این سالحهاي از مقداري

 تانکردس مردم اعتبار و حیثیت شدن دار ولکه بدنامی موجب عمل این تردید، بدون که شدند مجروح یا و کشته سربازان

 باید مردم. سپاریم می مردم خود به را قضاوت میگذاریم، عمومی افکار معرض به را حقایق این حالیکه در ما.شد خواهد

 مال،اع اینگونه آیا و سازشکارانه کومله، افراد بقول یا است اصولی سیاست یک ما حزب سیاست آیا که دهند تشخیص

 حزب یما گفته بارها همچنانکه ما کرد، خلق نمایندگی هیأت مورد در اما و انقالبی؟ عمل یک یا است طلبی آشوب و اخاللگري

 و زبح شعارهاي از پیروي با کردستان، مردم اینرا و میدانیم ایران کردستان در کرد خلق مبارزات رهبر را کردستان دمکرات

 ما احترام مورد همواره حسینی عزالدین شیخ جناب که واقعیت این به توجه با ولی. اندنموده تائید آن صفوف در شدن متشکل

 و نظر لتباد ایشان با کردستان، سرنوشت به مربوط مسایل در که است بوده استوار اصل این بر ما سیاست همواره اندبوده

 ائیفد چریکهاي سازمان« نیز حدودي تا و »کومله سازمان« که ایم داشته نظر مد  هم را واقعیت این. بیاوریم عمل به همکاري

 بهمین. اندهکرد ایفا نقشی خود، امکانات و سیاست با متناسب و بوده سهیم کرد خلق مقاومت جنبش در کردستان شاخه »خلق

 غییرت این از استقبال ضمن ما نماید، فصل و حل مذاکره راه از را کردستان مساله میخواهد که کرد اعالم دولت وقتیکه جهت،

 مشورت نیز رالذک فوق گروه دو با و بنشینیم مذاکره به دولت ویژه هیات بامشترکاً که کردیم پیشنهاد ماموستا به دولت، روش

 ندگینمای هیأت در متساوي حقوق با گروه دو این که خواستند ما از اصرار با عزالدین، شیخ جناب ولی نمائیم، نظر تبادل و

 مردم که اي نهبگو کرد، خلق نمایندگی هیأت طوالنی، هايبحث و نشستها از بعد باالخره.باشند داشته شرکت کردستان جنبش

 بقول و گروهی دستاوردهاي کسب جهت در همواره مدت این طی کومله، دوستان متأسفانه. شد تشکیل دارند، اطالع کردستان

 کومله، رهبران که میدهد نشان بخوبی ماه، دو این طی کومله هاياعالمیه به گذرا نگاهی. اندکرده عمل) افشاگري(خودشان

 بیشتر آنچه .نمایند ایجاد بیمورد هايحساسیت و بزنند دامن کردستان منطقه در تشنجات به که اندداشته این بر سعی همیشه

 فاعد سرسختانه کومله، هايبرداشت و سیاست از همواره نیز حسینی عزالدین شیخ ماموستا که است این است، تأسف جاي

 دو از بیش اکنون. است بوده کومله و ماموستا تائید مورد نیز مسوولیت بی افرادي طلبانه آشوب اعمال حتی و است نموده

 گروهها امن ذکر از و باشد کردستان مردم نماینده تنها کرد، خلق نمایندگی هیات که مورد این در اي نامه توافق که است هفته

 ولی است، شده امضا »فدائی هايچریک« و ماموستا و ما حزب جانب از گردد، خودداري هیأت این با رابطه در سازمانها و

 مضايا به حاضر تاکنون که چرا میدهند، ترجیح کرد خلق ملی منافع بر را گروهی دستاوردهاي اینکه مثل »کومله« دوستان

 در ما .است زده لب بر سکوت مهر و کرده اختیار را »کامل بیطرفی« نیز ماموستا رابطه، این در و اندنشده نامه موافقت این

 به ،کردستان مردم مبارزات دستاوردهاي از یکی عنوان به کرد خلق نمایندگی هیأت صفوف وحدت که میکنیم اعالم اینجا

 بسا چه برود، پیش منوال بدین کارها اگر و است گرفته قرار جدي خطر معرض در کومله، مسوولیتهاي بی و کارشکنیها علت



 یگريد خانمانسوز جنگ گردند، موفق کردستان مسلح گروههاي میان در و دولت جانب از مسوولیت بی و طلب آشوب عناصر

 .نمایند تحمیل کردستان مردم بر را

 

 کار هرگونه و هستیم آمیز مسالمت راه از کردستان مساله حل سخت سر طرفدار گه داریممی اعالم صراحت به دیگر یکبار ما

 است بیعیط. میکنیم تلقی کرد خلقی منافع عکس جهت در باشد، که هرکسی جانب از را مورد این در آفرینی حادثه و شکنی

 حزب د،گرفتن قرار بدخواهان هجوم مورد کردستان مردم که وقتی یعنی الزم، مواقع در که واقفند خوبی به کردستان مردم که

 یران،ا انقالب دشمنان دیگر بار وچنانکه نشاند خود جاي سر را افروزان جنگ چگونه و پرداخت مقابله به قاطعیتی چه با ما

 یتمجود از گذشته از تر قاطعانه ما حزب که باشند، مطمئن باید کردستان مردم اکنون، هم از نمایند تحمیل ما به را جنگ

 26 پیام با که مساعدي محیط است، این بر ما سعی تمام حال عین در ولی. کرد خواهد دفاع اش دیرینه هايوهدف کرد خلق

 و اندبم سالم همچنان است، آمده بوحود کردستان مشکل آمیز صلح حل براي ایران اسالمی انقالب رهبر خمینی امام آبانماه

 انتظار تانکردس شرافتمند مردم از ما. گردد ور شعله کردستان در کشی برادر جنگ دیگرآتش بار یک که نگیرد انجام کاري

 اصریح که بخواهند ایشان از و قراردهند هایشانمسوولیت مقابل رادر حسینی عزالدین شیخ جناب وهم کومله هم مکه داري

 در که مسوولیتی به عزالدین شیخ جناب ویژه به امیدوارم. نمایند محکوم را اغتشاش و خورد بر ایجاد هر و شکنی کار گونه هر

 ردمم صفوف وحدت هايپایه تحکیم براي خود نفوذ واز باشند داشته کافی توجه دارند، خلق مقابل در حساس لحظات این

 ایران تانکردس دمکرات حزب سیاسی دفتر.نمایند استفاده کرد خلق گان نماینده هیات موجودیت حفظ و کار وادامه کردستان

                                                                )20/10/1358کیهان( 18/10/1358

 

 .کرد اعالم را جمهوريرییس از کردها خواست قاسملو

 

 وقایع پی در وي اظهارات و ایران اسالمی جمهوري ریاست به صدر »بنی ابوالحسن دکتر« انتخاب شدن محرز پی در

 زبح انتظارات که سوال این پاسخ در کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمان دکتر دیروز عصر کردستان،

 به درص بنی آقاي هايبرنامه محتواي و کیف و کم از ما: «داد پاسخ چیست؟ ایران کشور جمهوريرییس نخستین از دمکرات

 و یشکوفای رشد، امپریالیستی، ضد مبارزات ادامه خواستار ما که بگوییم توانیممی مجموع در اما نداریم، اطالع کامل طور

: گفت لوقاسم عبدالرحمان دکتر. »هستیم خودمختاري شکل به ملی ستم رفع و کرد خلق مساله حال، عین در و انقالب تکامل

 از و زآمی مسالمت طریق از کردستان، مساله خواهیممی همیشه مثل که کنیم اعالم دیگر بار صدر بنی آقاي اطالع براي ما«

 از ل،اص این بر. است مذاکره و سیاسی هايشیوه کردستان، مساله حل راه تنها که کنیممی تاکید باز و شود حل مذاکره راه

 مذاکرات کردن دنبال و کردستان به اعزامی ویژه هیات کار جدي ادامه براي موثري گامهاي که خواهیممی جمهوريرییس

 دست کردن کوتاه در کردستان، به خودمختاري اعطاي تردید، بدون« :کرد اضافه قاسملو عبدالرحمان دکتر. »بردارد



 رهبر نیخمی امام آنکه خاصه بود، خواهد موثر ایران انقالب پیشبرد در همچنین و امریکا امپریالیسم خصوص به امپریالیسم

 نیز را آبانماه 26 تاریخی پیام و اند بوده کرد ستمدیده خلق از ظلم رفع و ملی ستم رفع پشتیبان همواره ایران، اسالمی انقالب

 باید ایران جمهوريرییس امام، پیام محتوي و اساس بر: «افزود قاسملو عبدالرحمان دکتر. »اندکرده صادر خصوص این در

 مختاريوخود است ایران پاسدار و انقالب راستین سرباز کرد، خلق زیرا کند، اتخاذ کردستان موضوع به نسبت قاطع موضع

 .«باشد ایران ارضی تمامیت و ملی حاکمیت استقالل، ضامن تواندمی

 

 نیت حسن عدم

 

 صورت متعارف غیر و اصولی غیر اي شیوه به تاکنون دولت، با مذاکره متاسفانه: «داشت اظهار دیگري گفتگوي در قاسملو،

 انجام نهزمی کردستان، مساله سیاسی حل راه از فراان استقبال با و کامل آمادگی با کرد خلق نمایندگی هیات. است گرفته

 قاسملو دکتر. »است آورده فراهم نیت حسن از ممالو محیطی ایجاد و کردستان، در آرامش قوانین، برقراري از اعم را مذاکره

 دمکرات، حزب بخصوص و کردستان مردم مشروعه و خواستهاي تحقق عدم علیرغم و کرد اعالم بس آتش ما حزب: «افزود

 آورده عمل به فراان تالش مذاکره، براي الزم هايزمینه ادامه و آرامش تامین در همواره بس آتش مدت یافتن پایان از بعد

 .«است نگرفته صورت دولت جانب از الزم نیت حسن ابراز یعنی متقابل، عمل متاسفانه اما.  است

 

 زندانیان آزادي

 

 بودند، دهش دستگیر تحمیلی جنگ جریان در که را زندانیان از زیادي تعداد ما: «گفت زندانیان آزادي به اشاره با قاسملو دکتر

 محکوم المدت طویل هايحبس به و شده بازداشت بیگناه و ناحق به که کرد زندانیان آزادي از متاسفانه اما کردیم، آزاد

 سرنوشت رد قاطع تاثیر که ایس آمده در صورتی به کردستان مساله: «کرد اضافه وي. »است نشده خبري تاکنون اند، گردیده

 یب بالعکس، و باشدمی ضروري آن دستاوردهاي گسترش و انقالب ادامه براي هم و است ساده آنهم حل و دارد ایران انقالب

 و داد هدخوا انقالب توقف جهت در  انقالبی ضد فعالیت اجازه امپریالیسم، عوامل و داخلی مرتجعین به آن، به نسبت توجهی

 ستانکرد مساله حل به مفید که اي نتیجه هیچگونه  به واقع، در و نشده خاصی مرحله وارد مذاکره، که: گفت باید مجموع در

 .«است نینجامیده. باشد خودمختاري اعطاي و

 

 جنگ تجدید از جلوگیري



 

 هايتوطئه به علم با و ایران انقالب به نسبت مسوولیت احساس با دمکرات حزب است است بدیهی: «افزود قاسملو

 ردستانک در تحمیلی جنگ تجدید از جلوگیري براي را خود سعی همه است، تکوین شرف در تردید بدون که امپریالیستی

 به گذاشتن حرمت و دادن پاسخ براي و نماید درك را خطیر موقعیت این نیز دولت که هستم امیدوار و نماید اعمال

 و وافقتم کرد خلق تاریخی خواست با آن، هايتوطئه و امپریالیسم دست کردن کوتاه براي نیز و کردستان مردم هايخواسته

 )9/11/1358اطالعات.(»برساند مطلوب نتیجۀ به و کرده دنبال پیگیر و جدي شیوة به را آن

 

 ایران مرز در عراق توطئه درباره کردستان استاندار هاي گفته

 

 .بخورند را افراطی چپ هايگروه فریب نباید کرد مردم: قاسملو دکتر

 

 .است منطقی خواست یک پاسداران خروج مورد در سنندج مردم خواست: کردستان استاندار

 

 .است ایشان مستقیم نمایندگان یا امام با مذاکره کردستان در بست بن از خروج راه تنها

 

 علیه عراق بعث مرژی عمال توسط که تحریکاتی پیرامون کیهان با گفتگویی در کردستان استاندار: کیهان خبرنگار ـ کرمانشاه

 و لحمس افراد مرتب طور به عراقیها: (گفت زمینه این در کردستان استاندار ویسی شاه مهندس. داد هشدار شودمی کشورمان

 زيمر نواحی در عراقیها تحریکات و هاتوطئه مواظب کامل هوشیاري با باید کرد مردم و فرستندمی ما خاك به را خود مزدور

 خارجی جاعارت با آمریکا امپریالسم با جبهه چند در اکنون هم ما انقالبی کشور که کرد تاکید حال عین در ویسی شاه.) باشند

 واحین در کشور داخل در نظم ایجاد بر عالوه و شکنیم هم در را هاجبهه این نیرو تمام با که کنیم کوشش باید لذا جنگدمی

 انکردست مسایل مورد در را خود نظرهاينقطه گفتگو این در کردستان استاندار. سازیم برقرار امنیت و آرامش نیز مرزي

 هک است هم از جدا مساله دو دولت ویژه هیات مذاکرات و سنندج مردم تحصن من اعتقاد به: (گفت آن ضمن و کرد تشریح

 در آنها خواست و سنندج مردم تحصن: افزود مطلب این توضیح در ویسی شاه). گیرد قرار بررسی مورد هم موازات به باید

 از پاسداران خروج دستور مرحله این در باید انقالب شوراي و است منطقی خواست یک شهر این از پاسدارانم خروج مورد

 نطقهم در هیات این توسط مدتهاست که مذاکراتی و دولت ویژه هیات نقش مورد در همچنین استاندار. کنند صادر را سنندج

 مداوم ورط به باید هازمینه تمام در گفتگو و بحث و مرحله آخرین تا مذاکرات ادامه من نظر به: گفت شودمی انجام کردستان



 فاكس رژیم عوامل: کرد اضافه ویسیشاه. شودمی حل کردستان مشکل که است مذاکره و سیاسی راه از تنها و شود تعقیب

 زا طرفین نظرهاينقطه پیشبرد و مذاکره خواهان ایران اسالمی جمهوري دولت اما بودند مردم سرکوب فکر به تنها پهلوي

 یاته خودگردانی طرح اختالف مورد در وي. شویم نزدیک مشکل حل به بیشتر راه این از امیدوارم من و است سیاسی طریق

 این عرف براي: گفت: است شده تدوین کرد خلق نمایندگی هیات سوي از که ایران کردستان خودمختاري طرح با دولت ویژه

 به و است شخصی طرح یک فقط این البته کرد خواهم ارائه طرحی زودي به من طرفین هايدیدگاه در تفاوت و اختالف

 فرهنگهاي رهپا با کردستان فرهنگ که پذیرفت باید: گفت پایان در کردستان استاندار). ندارد رسمی و دولتی جنبه هیچوجه

 زا جدا طرحی باید آنها سنن و آداب و فرهنگ و کرد مردم روحیات به توجه با دلیل همین به و دارد تفاوت نقاط سایر مردم

 .گیرد قرار بررسی مورد بیشتر جزییات با و خودگردانی عمومی طرح

 

 قاسملو با گفتگو

 

 از یهانک اعزامی خبرنگار با ايمصاحبه در دیروز کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر دیگر سوي از

 اخیر فرهايس از شما منظور: که سئوال این پاسخ در قاسملو. داد پاسخ او سئواالت به) ارومیه( غربی آذربایجان سرپرستی دفتر

 اهآگ و کرد مردم مشکالت بررسی جهت داریم وظیفه حزبی مسووالن عنوان به ما: «گفت چیست؟ کردنشین شهرهاي به

 ردستانک دمکرات حزب بجز که بگوییم آنها به حال عین در. کنیم سفر کردنشین شهرهاي به ضدانقالب توطئه از آنها کردن

 تان،کردس دمکرات حزب تنها زیرا نخورند، را افراطی  چپ هايگروه و احزاب فریب و نشوند وابسته دیگري دسته و گروه به

 .«است کرد زحمتکش خلق از پشتیبان هدفش امام، همانند و است امام خط پیرو

 

: داد اسخپ وي که بود کردها نمایندگان با دولت ویژه هیات مذاکرات شدن متوقف علت پیرامون قاسملو از کیهان دیگر سئوال 

 علت. شود حل آمیزيمسالمت طریق به موجود، مسایل تا است آماده همواره کرد خلق ایم،نکرده متوقف را مذاکرات ما«

 به اهراًظ نیز آن دیگر دلیل. بود کرد خلق نمایندگی ترکیب به صباغیان مهندس آقاي اعتراض نیز، مذاکرات شدن متوقف

 عنوان به ايجلسه فقط و نشده انجام صورت، آن به ايمذاکره نیز حال به تا است، بوده دولت ویژه هیات خستگی رفع منظور

 «.است شده تشکیل معارفه

 

 این و شده مطرح مسایلی چه دولت ویژه هیات با شما نشست در که سئوال این پاسخ در کردستان دمکرات حزب کل دبیر

 کند تشریح را خودگردانی طرح تنها توانست دولت ویژه هیات جلسات این در: گفت است بوده سودمند اندازه چه تا نشست

 از خارج مذاکرات، که صورتی در ما، نظر به. شد منعکس نیز گروهی هايرسانه در که دادیم طرحی بررسی از پس نیز ما که



 اثري هیچ ردگی انجام است کردستان مردم اتفاق به قریب اکثریت پشتیبانی مورد که کرد خلق نمایندگان ترکیبی هیات

 اعالم طرح این درباره را خود نظر مفصل طور به ما: گفت دولت ویژه هیات خودگردانی طرح درباره قاسملو.» داشت نخواهد

 رهبر خمینی امام پیام روح با وجههیچ به طرح این که است تأسف جاي ولی شده، منتشر هاروزنامه در نظر این و ایمکرده

 اریخیت پیام چارچوب در) خودمختاري( ما اصلی خواست که کنیممی فکر ما که حالی در ندارد، مطابقت ایران اسالمی انقالب

 طرحی این و است محلی اختیارات از برخی دادن براي اداري طرح یک خودگردانی طرح که حالی در. گنجدمی خمینی امام

 .«خمینی امام سوي از نه شده، اعالم دولت ویژه هیات سوي از که است

 

 وريط وضع زیرا. کنندمی نگرانی اظهار ویژه هیات جمعیت عدم از کرد مردم فعلی حساس شرایط در: گفت همچنین قاسملو

 یخمین امام نه که است چیزي این و است زیاد بسیار درگیري امکان نشود دنبال جدي و سرعت به مذاکرات اگر که است

 از برخی: گفت کرد خلق نمایندگی هیات هايخواست درباره ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر. »ما نه و خواهندمی

 مداًع جهت بدین و است ايپیچیده مساله خودمختاري که کنند وانمود طور این دارند کوشش بدخواهان بویژه اندرکاراندست

 طلبیزیهتج با تشابهی کوچکترین خودمختاري که حالی در دهندمی قرار ردیف یک در طلبیتجزیه با را خودمختاري اصطالح

 ایران ارضی تمامیت و سیاسی وحدت حفظ براي وسیله بهترین ایران ستمدیده هايخلق به خودمختاري اعطاي واقع در و ندارد

 چارچوب در جغرافیایی واحد یک عنوان به کردنشین مناطق که است این دارد اهمیت ما براي خودمختاري در آنچه. است

 چاپ و پولی سیاست ـ ارتش امور اداره ـ خارجی روابط اساسی مساله چهار در جز که معنی بدان شود شناخته ایران کشور

 تاس مرکزي دولت صالحیت درمنحصراً که دارد نیاز کالن گذاريسرمایه به که مدت دراز اقتصادي هايبرنامه و اسکناس

 دهند تشکیل خود سوي از مستقیماً شورا یا مجلس کردستان مردم و باشد خودمختار هايارگان صالحیت در داخلی امور بقیه

 در ارتش امور اداره که حالی در مثالً کنند اداره است مرکزي دولت صالحیت در که آنها جز را امور تمام اجرایی، هايارگان و

 زا بعد و شود شناخته رسمیت به خودمختار کردستان ادارات و مدارس در کردي زبان. باشد خودمختار هايارگان صالحیت

 از ایران مناطق همه رسمی و مشترك زبان همچنین و آموزشی زبان کرد زبان کنار در نیز فارسی زبان ابتدایی، چهارم سال

 رد،ک خلق به اگر که کنندمی نظر اظهار اینطور هابرخی: گفت قاسملو به خطاب کیهان خبرنگار. باشد کردستان جمله

 اسخپ قاسملو چیست؟ باره این در شما نظر. انجامید خواهد طلبیتجزیه به خودمختاري این مدتی از پس شود داده خودمختاري

 و ایران هايخلق اتحاد حفظ براي اصلی راه کردم اشاره که همانطور من است خودشان به مربوط گویندمی دیگران آنچه: داد

 وقتی. است ایران کشور چارچوب در ستمدیده هايخلق ملی حقوق تأمین ما، میهن ارضی تمامیت و سیاسی وحدت از دفاع

 خواستها این نتأمی بلکه ماندنمی باقی طلبیتجزیه بر دلیلی دیگر برسند خود مشروع حقوق به و ایران داخل در کردستان مردم

 امر ینا و شده داده خودمختاري حق هاخلق به کشورها از بسیاري در وانگهی. کرد خواهد کمک ایران استقالل مبانی تحکیم به

 هب دولت ویژه هیات با شما مذاکرات اگر که سئوال این پاسخ در قاسملو.»است نشده ممالک آن تجزیه به منجر بهیچوجه

 فکر و هستیم مأیوس دولت ویژه هیات با شما مذاکرات از نیز اکنون هم واقع در اما: «گفت کرد؟ خواهید کار چه نرسد نتیجه

 ایشان مستقیم نمایندگان یا امام با مستقیم مذاکره آورده، بوجود ویژه هیات که بستی بن از خروج راه که کنیممی



 بین د،کر خلق خواستهاي: «گفت حسینی عزالدین شیخ با کردستان دمکرات حزب رابطه پیرامون پایان، در قاسملو.»است

 )10/11/1358اطالعات.(»شودمی بررسی نظر وحدت و کامل تفاهم با حسینی عزالدین شیخ و ما حزب

 امام حضور به قاسملو عبدالرحمن تلگرام

 

 بهتلگرامی کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن طرف از دیروز پارس خبرگزاري گزارش به دیگر سوي از

 :است آمده مخابره ایناز قسمتی در شد مخابره خمینی امام حضور

 

 ردمم و حضرت آن رهبري و ایران انقالب علیه وسیعی توطئه دیگر باریک برکاته، دامت خمینیالعظمی اهللاآیتحضرت

 پاوه منطقه در شدیدي درگیري اکنونهم بیگناه مردم کشتار کامیاران به پاسداران حمله از پس است تکمیل حال در کردستان

 دفاعبی روستاهاي و کرده شرکت فانتوم حتی و تانک و هلیکوپتر شده ایجادپاسداران طرف از که درگیریها این در دارد جریان

 .اندکرده عامقتل را معصوم کودکان و زنان و شده ویران بسیاري هايخانه اندنموده باران بمب را

 

 و فوري دستور کنممی خواهش امام حضرت از اسرار با و مسوولیت احساس با من است آمده تلگرام این از دیگري گوشه در

 راجعهم خود استقرار محلهاي به پاسداران که بفرمائید دستور فرمایند صادر ها درگیري گسترش از جلوگیري براي جدي

 رادرکشیب جنگ از جلوگیري منظور به جدي تصمیم ایجاد در تاخیر و توجه عدم گونه هر. کند پیدا خاتمه درگیریها تا نمایند

 .کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن مخلص فراوان درود با.آورد بار به وخیمی عواقب تواندمی

 

 سنندج تشکیالت دمکرات حزب اظهارات

 

 برگزاريخ خبرنگار به سنندج تشکیالت کردستان دمکرات حزب سخنگوي دیروز: پارس خبرگزاري  ـ کرمانشاه ـ سنندج

 مقر مرگانپیش و دارد ادامه همچنان) دیروز( امروز دقیقه 30/12 ساعت تا کامیاران در جنگ که گفت شهر این در پارس

 .اندگرفته پس باز مجدداً را خود مواضع کومله و دمکرات

 

 هیات دیگر سوي از اندشده کشته ايعده) جاشها( وزخمی کامیاران درگیریهاي در پیشمرگان از سخنگو این اظهار به بنا

 9 تاکنون که کرد اعالم دیواندره و پاوه و کامیاران اخیر روز چند وقایع درباره خود 12 شماره اطالعیه در کرد خلق نمایندگی



 در درگیري که است آمده همچنین اطالعیه در اندشده کشته جاشها از نفر 32 و کامیاران شهر اهالی از تن 12 پیشمرگ

 ستاهايرو و است متشنج وضع قلعه قوري بویژه و قشالق و پلنگانه قلعه مناطق در و یافته شدت جوانرود قلعه و پاوه اطراف

 در ار پیشمرگان از ايعده و اندکرده رويپیش دیواندره سوي به بیجار پاسداران و دارد قرار پاسداران خمپاره آتش زیر اطراف

 .اندکرده نشینیعقب کشته 5 گذاشتن بجاي با و زخمی را آنها از تن دو و محاصره سرخ قبا محل

 

 اوضاع بودن خطیر ایران اسالمی انقالب رهبر خمینی امام حضور به تلگرامی طی خلق نمایندگی هیات گزارش همین اساس بر

 تموقعی ندهند اجازه هادرگیري این دادن پایان بر مبنی قاطع دستور با که است کرده تقاضا امام از و ساخته خاطرنشان را

 ایانپ در برود میان از مسوول غیر افراد ايعده دست به است شده فراهم کردستان آمیزمسالمت فصل و حل براي که ايتازه

 اب را کردستان متشنج و خطیر اوضاع که خواستاریم دولت ویژه هیات از ما است آمده کرد خلق نمایندگی هیات اطالعیه

 و خود شورک و لشکري اختیارات از استفاده با برادرکشی و جنگ تجدید از جلوگیري براي و گرفته نظر در مسوولیت احساس

 )15/11/1358اسالمی جمهوري.(کند اقدام کرد خلق هايخواسته ساختن برآورده براي

 

 خمینی امام به کردستان دمکرات حزب کنگره پیام

 

 دهکر مخابره خمینی امام به پیامی کرده، کار به شروع مهاباد در اخیرا که کردستان دمکرات حزب چهارم کنگره – مهاباد

. انددهراکر ایران اسالمی انفالب رهبر زودتر چه هر کسالت رفع آرزوي کردستان، دمکرات حزب نمایندگان پیام، این در است

 دمکرات حزب چهارم کنگره مطلوب، ونظمی آرامش ودر آزاد شرایطی در که لحظات این در:«است قرار این از پیام متن

 فبرطر انقالب رهبر زودترکسالت هرچه دارند آرزو حزب گان ونمایند اعضا شود،می برگزار مهاباد شهر در ایران، کردستان

 شانای انقالبی ورهبري هدایت واز ببینیم مسلمان وخواهران برادران وسایر خود میان رادر ایشان دیگر بار امیدواریم و گردد

 به ظیمیع ثمرات بوده، ایران خلق همه بیدریغ وفداکاریهاي خمینی امام قاطعانه رهبري نتیجه که ایران انقالب. باشیم بهرمند

 ایران خارج و داخل در نهضتها همه و خلقها همه براي برکت و خیر متمضن باید وسیع، ابعاد با انقالب این. است آورده بار

 دلها ونورامیددر داد پایان کردستان ناخاسته جنگ به ماه، آبان 26 تاریخی وپیام خردمندانه هايرهبري با خمینی امام.باشد

 هب صراحت، به است، قائل ارزش آن براي ایران کردستان دمکرات حزب چهارم کنگره که تاریخی پیام این در. آورد بوجود

 حقوق لمشک که رفتمی تصور پیام، این صدور از بعد: است شده اشاره اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، هايستم رفع

 رد که شد باعث جمهوري ریاست انتخابات وامر امور مسوولین قاطعیت عدم متاسفانه اما شود، وفصل حل کرد خلق ملی

 لح براي امور مسوولین از دیگر بار یک داریم انتظار امام از تاریخی، کنگره این در حاضران ما. شود کوتاهی دستور اجراي

 و بود خواهد ایران انقالب دستاوردهاي از یکی مسلماً مشکل، این رفع. فرمایید صادر موقت دستورات کردستان مساله نهایی

 چهارم رهکنگ در. ساخت خواهد ترفشرده ایران، اسالمی انقالب ودشمنان آمریکا امپریالیسم با ترقاطع مبارزه براي مارا صفوف



 مایندگانن که عظیم کنگره این در. است گرفته قرار تایید مورد پیروزي عامل بزرگترین عنوان به خمینی امام رهبري ما، حزب

 صحه ینیخم امام رهبري به ایران انقالب ادامه بر که است رسیده بتصویب ايبرنامه دارند، حضور کردستان ساکنان اکثریت

 به یدرس خواهد خودمختاري حق به آن در کرد خلق ما اعتقاد به که ایران عظیم انقالب از بیدریغ پشتیبانی. است گذاشته

 خمینی امام هب دیگر یکبار ما حزب نمایندگان. است گرفته قرار تایید مورد ایران کردستان دمکرات حزب اساسی وظیفه عنوان

 امپریالیسم با مبارزه به ایران اسالمی جمهوري کشور وحدت راه در نفس، آخرین تا که دهندمی اطمینان ایران هايخلق همه و

 ساسا بر اتحاد باد برقرار. ایران هايخلق امپریالیستی ضد مبارزه باد پیروز داد خواهند ادامه ایران اسالمی جمهوري ودشمنان

 )3/12/1358اطالعات(قاسملو عبدالرحمان دکتر.ایران کردستان دمکرات حزب چهارم کنگره متساوي حقوق
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 (7)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

  

 

 .بگیرد سر مذاکرات گذارندنمی بدخواهان: قاسملو دکتر

 

 و شد دجسنن وارد کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو دکتر کردستان مسایل با رابطه در: اطالعات خبرنگار – سنندج

 نسال در سنندج، تشکیالت ایران، کردستان دمکرات حزب طرف از که سخنرانی جلسه یک در دیروز ظهر بعداز 3 ساعت

 در قاسملو تردک داشتند، شرکت سنندج اهالی از کثیري عده که اجتماع این در.کرد شرکت بود یافته تیب تر شهر این تختی

 دهز دمکرات حزب به کردستان طی وافرا رو چپ گروهاي از بعضی طرف از که اتهاماتی به پاسخ در خود سخنان از قسمتی

 يبرا تحمیلی جنگ خواهندبگیردومی سر مذاکرات گذارندنمی بدخواهان فرمودند، خمینی امام همانطورکه:«گفت شودمی

 کرد مایندگین هیات نفی وجه تهران،بهیچ به مسوولین با مذاکره براي حزب سوي از هیاتی فرستادن.ببینند تدارك کردستان

 یما دیده راه این در پیشمرگه هزاران ما.یابد خاتمه» صلح نه جنگ، نه« وضع واین بازشود راه  خواستیممی فقط ما. نیست

 یست،ن دیگر هايگروه به زدن چسب مبارزه،بر راه بدانند باید زنندمی تهمت که منطقه احزاب.ترسیمنمی اتهام از هم واکنون

 .کندنمی نفی را کرد خلق نمایندگی هیات  اي ماده 26 اي ماده شش طرح که شد آور یاد قاسملو. است همکاري بلکه



 

 مخالفین تظاهرات

 

 به دست هاخیابان در »خلق فدایی هايچریک«و »پیکار« و »کومله« هوادار گروهاي تختی، سالن به قاسملو ورود هنگام 

 محکوم را ایران کردستان دمکرات حزب نمایندگی هیات ومذاکرات خواندند سازشکار را دمکرات حزب و زدند تظاهرات

 .کردند

 

 .بود بخش رضایت جمهوري رییس با کرد نمایندگان مذاکرات

 

 امیدو ندارد مخالفتی کردستان،چندان خودمختاري طرح با صدر بنی: «گفت کردستان دمکرات حزب معاون بلوریان غنی

 لوریانب غنی دیروز صبح. »است یافته افزایش بسیار  مستقل، ایران چهارچوب در کردها تقاضاي مورد خودمختاري برقراري

 زبح هايدرود وکردي، فارسی به آن روي که گلی بادسته »معینی نوید«و »زاده حسن«،»قاضی فوزیه« ،»قاضی احمد« بهمراه

 اطالعات، امهروزن سیاسی خبرنگار با گفتگو در بلوریان یافتند حضور آباد احمد در بود، شده مصدق دکتر روان نثار دمکرات

 ردمو جمهوري،رییس با شما مذاکرات اگر که سوال این به پاسخ در وي.داد شرح تهران به کرد هیات سفر از اي تازه مطالب

 زبح طرف واز هستیم دمکرات حزب گان نمایند ما:گفت.شد خواهد چه قرارنگیرد، کرد گروههاي ودیگر عزالدین شیخ تایید

 مکنی برارده هاراخواست این اگر ما. است کرد خلق هايخواسته مهم، ما بنظر ایم شده حاضر اینجا ایران، کردستان دمکرات

 کلی، طور به. گفتند مطالبی منطقه آرامش بمادرمورد جمهورهمرییس آقاي: «افزود وي.»داشت نخواهیم حرفی هیچ دیگر

 یمتوانمی وقت آن دهیم، انجام کاري کرد خلق براي بتوانیم ما اگر. است بخش رضایت تهران، در جمهوررییس با مذاکرات

 هادکر بحق هايخواست اگر گفتیم جمهوررییس به ما. کنند حفظ را منطقه امنیت بخواهیم همه واز سازیم برقرار را آرامش

 روزياف آتش و کرده استفاده سو موقعیت از بود نخواهد قادر گروهی هیچ دیگر شود، دادهرسمی جنبه آن وبه شود پذیرفته

 .«کند

 

 خودمختاري

 

 هیچ اصل مادر: «گفت شداست، توافقی چه خودمختاري یا گردانی خود عنوان دو سر بر که سوال این پاسخ در بلوریان غنی

 با خواهیمیم ما که آنچه بین.هست فرصت جزئیات، براي شود، برقرار آرامش تا کنیم حل را کلیات باید فعال نداریم، اشکالی



 وشداری باآقاي که مکرري درمالقاتهاي: «گفت همچنین بلوریان. »ندارد وجود چندانی اختالف کرده تنظیم ویژه هیات آنچه

 براي صلح ونه جنگ نه وضع این جمهور،رییس آقاي با دیگر امیدواریم ما. است شده حل مشکالت از بسیاري داشتیم، فروهر

  فردا نفره چپن هیات:«گفت داشت حضور گفتگو این در که کرد نمایندگی هیات مطبوعاتی عضو قاضی، احمد. »شود حل همیشه

 هر در ولی افتد تاخیر به روز چند هیات، گشت باز که دارد وجود هم احتمال این اما گشت، خواهد باز ستان کرد به) امروز(

 )13/12/1358اطالعات.(»ماند خواهم تهران در ومن دارد کار پیشرفت به بستگی صورت،

 

 .«ندارد تضاد مختاري خود با اسالمی جمهوري:«کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو دکتر

 

 .شد شپخ نگاران خبر براي کردستان جریانات ونوار اشاره تلویزیون و رادیو از کردي هايبرنامه قطع به قاسملو مصاحبه در

 

 عضمیال اهللا آیت حضرت و خمینی امام با کردستان، دمکرات حزب نمایندگی هیات همراه اخیراً که قاسملو عبدالرحمان دکتر

 شد، زاربرگ خارجی و داخلی خبرنگاران حضور با که مطبوعاتی مصاحبه یک در گذشته روز است، داشته مالقات شریعتمداري

 .گفت سخن نقده اخیر حوادث نیز و مذاکرات این نتایج مورد در

 

 به دازيان تیر مورد در لشکر فرمانده دستورات که نواري به تا خواست آنها از خبرنگاران سؤاالت طرح از قبل قاسملو دکتر

 .دهند گوش بود، شده ضبط آن در نقده مردم

 

 ستقیماًدرم آنموقع ارتش که است این است مسلم ما براي که آنچه": گفت سخنانی طی قاسملو دکتر نوار، این شنیدن از پس

 شنیدید که نواري در چون اند نکرده را طرفی بی رعایت آنها ارتش، نیروهاي دخالت جریان در و داشته دخالت نقده حوادث

 طریق زا مجاهدین شودمی گفته که آنچه خالف بر و آنهاست دستگیري و کردها طرف به اندازي تیر دستور از صحبت مرتباً

 نه بود رتشا نیروهاي توسط هااندازي تیر و دارد اختیار در هلیکوپتر ارتش تنها اند کرده اندازي تیر نقده مردم به هلیکوپترها

 ." اند داده قرار اندازي تیر مورد هلیکوپترها از را نقده مردم ارتش، نیروهاي که است مسلم ما براي بنابراین.  مجاهدین

 نگاران خبر سؤاالت

 

 :کردند مطرح را خود سؤاالت خبرنگاران کردستان، دمکرات حزب کل دبیر سخنان پایان از پس



 

 تایجین چه به کردستان دمکرات حزب نمایندگی هیات شریعتمداري العظمی اهللا آیت حضرت و خمینی امام با مالقات ضمن-

 یافت؟ دست

 

 وضع زا را امام دیدار، این در نمایندگی هیات. گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد کردستان ومشکالت مسائل مالقات این در-

 هب آنان برگرداندن و آوارگان به کمک درباره را الزم رهنمودهاي امام که کرد تقاضا و گردانید مطلع نقده آوارگان اسفناك

 دمع از نمایندگی هیات ضمناً. بدهند محل آن در امام هايکمیته و دولت به نقده شهر در وآرامش امنیت تامین و هایشانخانه

 اهللا تآی حضرت و امام به نقده مسائل تعقیب در نمایندگی هیات.کرد تاسف و تعجب اظهار آوارگان به نسبت دولت توجه

 بی ود،خ عملیات در ارتش ولی ، بود شده برقرار نقده در بس ارتش،آتش ورود از قبل که داد توضیح شریعتمداري العضمی

 خود نارضایی نمایندگی هیات.شد کارزار وارد کردها علیه لشکر، فرمانده شخص دخالت و شرکت با و. نکرد مراعات را طرفی

 ممنوعیت و کردي هايبرنامه قطع به بویژه و داشت ابراز است آمده وجود به تلویزیون و رادیو در که هائیمحدودیت از را

 با یداريد کردستان نمایندگی هیات خمینی، امام با مالقات از پس.نمود اشاره مهاباد تلویزیون رادیو از کردي هايبرنامه پخش

 مورد شهر این آوارگان و نقده حوادث به مربوط مسائل دیدار، این طی که داشت شریعتمداري العضمی اهللا آیت حضرت

 توجه د،وکر ترك خلق دو بین برادري و برابري بر تأکید با شریعتمداري اهللا آیت حضرت و گرفت قرار مذاکره و بررسی

 میان ورتکد رفع و آرامش استقرار منظور به خود شخصیت نفوذ از که دادند وعده و داشتند ابراز مسائل این به نسبت خاصی

 .نمایند استفاده ترك، و کرد برادران

 

 کردید؟ مطرح شکلی چه به را کرد خلق هايخواست خمینی، امام با مالقات در-

 

 کردستان خودمختاري با موافقت اعالم درخواست: کردیم بیان شرح این به را خود هايخواست خمینی امام با مالقات در ما-

 تجدید از جلوگیري و کردنشین مناطق به ارتش فرستادن از دولت خودداري ، امام شخص طرف از ایران کشور چارچوب در

 رفع و تلویزیون و رادیو از کردي هايبرنامه اجراي به نسبت تصمیم اتخاذ سابق، شکل به شهربانی و ژاندارمري فعالیت

 در میبو افراد از مرکب انتظامی نیروي تشکیل ، کردستان شهرهاي تلویزیون و رادیو از کردي هايبرنامه پحش ممنوعیت

 .نقده شهر در وکرد ترك اهالی مشترك شوراي تشکیل براي تصمیم اتخاذ و کردستان

 

 چیست؟ کرد مردم هايخواست و کردستان درباره خمینی امام رسمی نظر-



 

 نیخمی امام از ما.هستند هاخلق این به ستم گونه هر ورفع ایران هايخلق تمام بین کامل مساوات طرفدار کلی بطور ایشان-

 دولت به را نظر اعالم این ایشان ولی نمایند بیان کردستان مختاري خود بر مبنی ما تقاضاي درمورد را نظرشان که خواستیم

 به بتنس را دولت نظر بازرگان آقاي آن دنبال به که بود خمینی امام با ما مالقات اولین به راجع البته این کردندکه واگذار

 در ار مان قبلی خواست مجدداً ما گذشته روز مالقات در. کردند اعالم وتلویزیون رادیو طریق از کرد خلق خودمختاري مسئله

 .کردیم مطرح کردستان مختاري خود مورد

 

 حق دادن براي شود؟آیا مطرح میتواند هاخلق مختاري خود مسئله اسالمی جمهوري در آیا:پرسید خارجی خبرنگار یک-

 شود؟ عوض رژیم باید خودمختاري

 

 هايخواست اسالمی جمهوري اگر. است اسالمی جمهوري محتواي است مهم ما براي که آنچه: گفت جواب در قاسملو دکتر-

 کردیم استنباط امام سخنان از گذشته روز ما که آنچه.ماند خواهیم باقی اسالمی جمهوري چارچوب در ما کند تامین را ما

 .ندارد وجود اسالمی جمهوري رژیم و مختاري خود مسئله بین تضادي که است این ایم عقیده این بر هم وخودمان

 

 است؟ آورده عمل به بود، داده کرد مردم به که هائیوعده تحقق جهت در اقداماتی چه تاکنون دولت-

 

 عدم وعن یک با ما نقده حوادث از بعد این، از گذشته.است نگرفته صورت دولت طرف از اقدامی هیچ تاکنون عمالً متأسفانه-

 العضمی اهللا آیت خمینی،حضرت امام با که مالقاتهایی بدنبال. شدیم مواجه کرد خلق ملی حقوق به نسبت دولت طرف از توجه

 است طلبم این آن، و ایم شده موفق مسئله، یک در که شدیم متوجه داشتیم طالقانی العضمی اهللا آیت حضرت و شریعتمداري

 مسئله به راجع عمومی اذهان کردن روشن براي ما.دارد تفاوت طلبی تجزیه با مختاري خود اند شده متوجه رهبران که

 مردم اب خودمختاري به راجع که شود داده امکان این ما به تا ایم خواسته وتلویزیون رادیو مسئولین از کرات به خودمختاري

 رصتیف دریافت مراجعات، این از منظور که زاده قطب آقاي کار دفتر به مراجعه بارها از پس اینکه جالب نکته.کنیم صحبت

 ردستانک طلبی تجزیه به راجع خواهیدمی که را شما اسم من که گفتند ما به ایشان منشی بود نظرهایمان نقطه بیان براي

 و لبیط تجزیه بین هايتفاوت که اند نفهمیده تلویزیون و رادیو مسئولین هنوز متأسفانه.ام کرده یادداشت کنید صحبت

 .شودنمی داده نظرهایمان نقطه به راجع دادن توضیح فرصت ما به و چیست خودمختاري

 



 یرقم چه دارید دست در نقده حوادث شدگان کشته تعداد از شما که اماري اند؟ برگشته خود هايخانه به نقده آوارگان آیا-

 دهد؟می نشان را

 

 از نفر 3760حدود بودم رفته نقده به که جنگ از بعد روز. بازگردند خود هايخانه به اند نتوانسته آوارگان این هنوز متأسفانه-

 هب کمکی کوچکترین دولت که این است الزم آن یاداوري میان این در که آنچه.بودند شده پناهنده مهاباد به نقده اهالی

 ما و کرده خودداري کرد مجروحان پذیرفتن از شهر این خورشید و شیر نقده، وقایع جریان در. است نکرده کرد آوارگان

 را کشته 200 رقم ایم کرده تهیه ما که نقده،آماري هايجنگ تلفات تعداد مورد در. کردیم منتقل ارومیه به را مجروحانمان

 .دهدمی نشان

 

 شنیده کردستان حوادث در عراق کردهاي شرکت نیز و کردستان در ایرانی غیر کردهاي حضور مورد در شایعاتی اخیراً-

 دارید؟ پاسخی چه شایعات این مورد در. شودمی

 

 ناروائی اتهامات از یکی این و کنیممی تکذیب شدت به غیرایرانی کردهاي با را کردستان دمکرات حزب بین  رابطه وجود ما-

 .نداریم ایران از خارج کرد سازمان هیچ با سیاسی رابطه ما.است شده وارد ما به که است

 

 بود؟ چه نقده حوادث بروز اصلی عامل شما نظر به-

 

 نیت سوء ار حوادث این اصلی عامل ما.بود کردستان خلق نفع به نه و آذربایجان خلق نفع به نه افتاد اتفاق کردستان در آنچه-

 در مهمی قشن ارومیه شهر انقالب کمیته بگویم باید متأسفانه. ندارند ایران انقالب به اي عالقه کوچکترین که دایممی افرادي

 ضد اراند چماق کرده سر»معبودي«و سابق رژیم سرسپردگان از»حسنی«قبیل از افرادي.است داشته نقده هايبرادرکشی بروز

 هابادم انقالب کمیته در نفوذ دارند،با اطالع وي سوابق و گذشته از پیرانشهر مردم همه که »قطاري« بنام شخصی و انقالب

 و نگج این اصلی عامل اند، یافته راه آن به انقالبی ضد افرادي که را ارومیه انقالب کمیته  ما. انداختند راه به را نقده جنگ

 .دانیممی کشی برادر

 

 دارد؟ وجود اي رابطه چه سیاسی سازمانهاي و احزاب دیگر و کردستان دمکرات حزب بین-



 

 و ایران خلق فدائی هايچریک سازمان ایران، ملی دمکراتیک جبهه خلق، مجاهدین قبیل از سیاسی مختلف گروههاي با ما-

 حزب موضوع میان این در. کنیم روشن هاجمعیت و احزاب این براي را خودمان نظرهاي نقطه تا گرفتیم تماس توده حزب

 ادثحو به گذرا حتی نظري خود نشریات در توده حزب.داشت بدنبال را ما تأسف و تعجب ، نقده حوادث قبال در ایران توده

 .نداند نشان خود از نقده

 

 یگذردم کردستان در که آنچه به راجع قاطع و سریع اقدامی دولت اگر  ساخت نشان خاطر قاسملو دکتر مصاحبه این درپایان

 و خمینی امام طرف از هیأتهائی که امیدواریم ما.  باشیم بین خوش توانیمنمی کردستان آینده به ما ندهد، نشان خود از

 صفا و لحص با را کشورمان از قسمت این در موجود مسائل بتوانند تا شوند اعزام کردستان به شریعتمداري اهللا آیت حضرت

 )20/12/1358اطالعات. (است ایران هاي خلق تمام نفع به وهم ایران اسالمی انقالب نفع به هم این، که کنند حل

 

 :قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

 .نیست مساعد کردستان در انتخابات مورد در دولت نظر

 

 این نظرهاينقطه بانه در سخنانی طی ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر: کیهان خبرنگار ـ بانه

 وي. است نامساعد کردستان انتخابات مورد در دولت نظر که: افزود و کرد اعالم کردستان جاري مسایل پیرامون را حزب

 .کرد تشریح مردم براي را جمهوررییس با مذاکره و تهران به دموکرات حزب سوي از هیاتی سفر دالیل چنینهم

 

 و سوما و هبان سفر ، ارومیه نمایندگان تعداد تغییر به اشاره ضمن بانه جامع مسجد در خود سخنان در قاسملو عبدالرحمن دکتر

 ینچن هم و نیست مساعد کردستان در انتخابات مورد در دولت نظر که کرد اعالم سنندج در انتخابات توقف و برادوست

. ندارد خارجی کشورهاي و هاگروه به وابستگی هیچگونه و است وابسته مردم به تنها کردستان دمکرات حزب ك کرد تاکید

 حتشری و بستبن از مذاکرات ساختن خارج منظور به هیات این: گفت دموکرات حزب نمایندگی هیات سفر پیرامون وي

 طالب ام که کرد تاکید قاسملو دکتر. کرد سفر تهران به انحالل از حزب ساختن خارج و جمهوررییس براي حزب نظرهاينقطه

 به هاشار ضمن وي. است بوده خود حقوق آوردن بدست براي فقط داریم دست در که هم هاییاسلحه و نیستیم و نبوده جنگ



 عزیمت و است کرده تحریف را دمکرات حزب ايماده شش طرح وي که: گفت دولت ویژه هیات عضو صباغیان هاشمسخنان

 .بود رسیده کرد خلق نمایندگی هیات اطالع به نیز دمکرات حزب مذاکره هیات

 

 برادران اهآن نکنند، دخالت ایران کردستان به مربوط کارهاي در چنانکه: گفت موقت قیاده مورد در قاسملو عبدالرحمن دکتر

 )23/12/1358کیهان.(آنهاست ضرر به این و شد خواهند روبرو ما شدید مقاومت با اینصورت غیر در و هستند ما

 

 .است حل قابل خودمختاري مساله شود، تصویب دمکرات حزب طرح اگر انقالب شوراي توسط: قاسملو دکتر

 

 .است ضروري امري کرد خلق نمایندگی هیات بقاي

 

 .کنند دفاع حزب مشی و کرد خلق از باید عالی شوراي مجلس در دمکرات حزب نمایندگان: کیهان خبرنگار ـ کرمانشاه

 

: گفت مطلب نای اعالم ضمن کیهان خبرنگار با اختصاصی گفتگو یک در ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو دکتر

. کنندمی فعالیت مجلس در مردم این حقوق براي و اندشده انتخاب کردستان مردم قاطع اکثریت طرف از ما نمایندگان

 در هاآن نمایندگی صالحیت و شناسایی اند،شده انتخاب کردستان مردم طرف از افراد این چون: افزود نامبرده  همچنین

 مورد طرح این اگر: گفت دمکرات حزب ايماده 6 اصل با رابطه قاسملودر دکتر. است مردم این خود يعهده به مجلس

 نمایندگی هیات ايماده 26 طرح از اصل 6 این چون و. شودمی حل قابل خودمختاري مساله گیرد، قرار انقالب شوراي تصویب

 گینمایند هیات با دمکرات حزب کل دبیر. کرد مذاکره دولت با باید هم طرح این جزییات روي است، شده مشتق کرد خلق

 ینا زدن هم به قصد هیچوجه به و دانیممی ضروري امري را هیات این بقاي و هستیم هیات این سخنگوي ما: گفت کرد خلق

 نهایی میمتص ندارند ايسازنده نقش کردستان منطقه در که هايگروه به راجع ما: گفت پایان در قاسملو دکتر. ندارم را ترکیب

 وملهک دوستان ولی. کردیم پیشنهاد کرد خلق نمایندگی هیات به را هاگروه این سالح خلع هم پیش هامدت و گرفت خواهیم را

 )6/1/1359کیهان.(نشدند موفق کار این در البته و زدند عمل این به دست تنهایی به

 

 کردستان در برادرکشی از جلوگیر براي امام از قاسملو استمداد

 



 نیانگذارب و انقالب رهبر خمینی امام حضور به که تلگرامی در کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن ـ مهاباد

 متقضی دستورات کردستان در افروزانجنگ از جلوگیري براي کرد استمداد ایشان از کرد مخابره ایران اسالمی جمهوري

 .کنند صادر

 

 :است شرح این به تلگرام متن

 

 ایران انقالب عالیقدر رهبر خمینی امام حضرت

 

 کردستان مردم به دیگري برادرکشی جنگ درصددند بدخواهان اینک. دهیممی قرار مخاطب را امام حضرت دیگر یکبار

 هب کوپترهلی و توپ و تانک با پاسداران و ژاندارمري و ارتش و دارد ادامه ارومیه اطراف در درگیري اکنونهم. نمایند تحمیل

 .است شده اعالم کرد خلق علیه عمومی جهاد و بسیج ارومیه شهر در. کنندمی حمله کردنشین روستاهاي

 

 دیگري برادرکشی و جنگ و آمد خواهد پیش خطرناکی وضع باشد داشته ادامه دیگر چندي وضع این اگر امام، حضرت

 .گرفت خواهد فرا را کردستان سراسر

 

 امیدوار مذاکره طریق از کردستان مساله حل به را ما عالیحضرت 1358 سال ماهآبان ششم و بیست پیام امام حضرت

 جلوي هک خواهیممی مصراً انقالب رهبر از ما. دادیم بس آتش اعالن و گفتیم لبیک عالیحضرت پیام به بالفاصله ما. ساخت

 .بگیرند را برادرکشی جنگ این

 

 غیر در بپرهیزید کردستان در این از بیش افروزي جنگ از بدهید دستور ژاندارمري و ارتش به نشده دیر تا ـ امام حضرت

 بنیانگزار با تصمیم دیگر اکنون. نمود خواهند دفاع خویش موجودیت و آزادي از قوا تمام با کردستان مردم صورتاین

 عبدالرحمن ـ کل دبیر/ایران کردستان دمکرات حزب مرکزي کمیته-فراوان درود با. است اسالمی جمهوري

 )9/1/1359کیهان(قاسملو

 بدهید نظر | ثابت لینک |  خوشحالی بهزاد توسط شده نوشته
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 (8)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

  

 .خواندند بخش ثمر را مذاکرات کرد رهبران و امام نماینده

 

 اوضاع و مسایل بررسی براي که کشور غرب در امام نماینده کرمانی حسین شیخ حاج االسالم حجت: کیهان خبرنگار ـ ارومیه

 به نبهدوش روز کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر دعوت به بود آمده ارومیه به درگیر مناطق احوال و

 در من: گفت ارومیه در کیهان خبرنگار به اختصاصی مصاحبه یک در ایشان. بازگشت ارومیه به سپس و کرد عزیمت مهاباد

 جهات در و انجامید طول به بعدازظهر 7 الی صبح 10 ساعت از مذاکرات این که امداده انجام کرد رهبران با مذاکراتی مهاباد

 واهمخ مهاباد به دوباره مذاکرات تکمیل براي انشاءاهللا که است مانده ناتمام هاآن اکثر که گرفت قرار بحث مورد مختلفی

 سلمم چهآن ولی گرفت خواهد قرار عموم اختیار در بعداً بودند بحث مورد که مختلفی موضوعات روي مذاکرات نتیجه و رفت

 هتجزی خواهان خصوصاً کرد رهبران و عموماً کرد ملت است مسلم که آنچه باز و ناراحتند وضع این ازواقعاً  کرد رهبران است

 هايرسانه در و اندداشته ارسال جمهوررییس براي قبالً که است اصلی 6 همان هاآن هايخواسته و نیستند ایران از کردستان

 و نیتحسن با هم آن گرفته قرار ما بحث مورد که است اصول این کردن پیاده نحوه امر نهایت و است شده منعکس گروه

 ودب انتظار خالف من براي هم و هاآن براي هم که بود بین در تفاهمحسن حدي به مذاکرات این در: افزود امام نماینده تفاهم،

 حل همیشه براي کردستان منطقه مشکالت روز چند همین ظرف در امیدوارند کرد هموطن رهبران هم و اینجانب هم فعالً

 .شود

 

 کرد سران طرف از کشور غرب در امام نماینده کرمانی االسالمحجت که دهدمی اطالع مهاباد از کیهان اعزامی خبرنگار

 رارق منطقه کردهاي و رهبران از کثیري عده استقبال مورد ایشان مهاباد تا نقده راهی دو از و آمد عمل به شایانی استقبال

 .گرفت

 

 ريفرماندا نماینده و بخشدار فاضلی شهردار، قهرمانی روحانیون، نماینده عباس رحیم مال مهاباد به  امام نماینده ورود هنگام

 )14/1/1359کیهان.(کردند استقبال ایشان از نقده راهی سه در کردستان دمکرات حزب نماینده قاضی و مهاباد

 روحانیون با امام نماینده جلسه



 

 سالماال حجت حضور با غربی آذربایجان استاندار منزل در ايجلسه امام نماینده  بازگشت از پس نیز ارومیه روحانیت جامعه

 قرار رنظ تبادل و بحث مورد مختلف مسایل جلسه این در داد تشکیل کشور غرب در امام نماینده کرمانی حسین شیخ حاج

 در را دخو موضع و کنند بیان قاطعانه کردستان سران با امام نماینده مذاکرات درباره را خود نظر روحانیت شد مقرر و گرفت

 با را مطالب این که امام نماینده. کنند مشخص منطقه این از خارج از و ارومیه در موجود هايدرگیري و مشکالت قبال

 در که ايجلسه از پس تصمیم اتخاذ و ما مذاکرات نتیجه: داشت اظهار گذاشت، میان در اختصاصی بطور کیهان خبرنگار

 .شودمی اعزام شد خواهد تشکیل استانداري

 

 یکرمان حسین شیخ حاج االسالمحجت دوشنبه روز مذاکرات پایان در داد گزاش مذاکرات این مورد در نیز پارس خبرگزاري

 حزب نای رهبران از تن چند و ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر با کشور غرب در امام نماینده

 .کردند اعالم صفا با و صمیمانه محیط در و دهنده نوید مفید، بسیار را مذاکرات این نتایج دو هر مهاباد در

 

 ابراز منض پارس خبرگزاري اعزامی خبرنگار با وگوییگفت در مذاکرات این پایان در قاسملو عبدالرحمن دکتر دیگر سوي از

 و دارد کامل بصیرت کردستان مسایل در خوشبختانه وي: گفت کرمانی حسین شیخ حاج االسالمحجت مالقات از خوشحالی

 شوراي امام، محضر در خواهیممی که آنطوري دقیقاً ما هايحرف که ساخت امیدوارتر را ما است کرده اوضاع از که استنباطی

: زوداف قاسملو دکتر. کردیم مطرح نیتحسن و کامل صراحت با را مسایل ما شد خواهد منعکس جمهوريرییس نزد و انقالب

 مشکل اساسی مسایل طرح دوم و هادرگیري ساختن متوقف یکی شد، گفتگو اساسی مساله دو درباره مذاکرات این در

 با دواریمامی که کردیم تقدیم زمینه این در پیشنهادهایی ما. خودمختاري شکل به کردستان مردم حقوق تامین با کردستان

 .کندمی ایجاب را امر این کشور وضع چون. شود داده جواب هاآن به بیشتر هرچه سرعت

 

 به هک بیاوریم وجود به را احساس این دیگر یکبار توانستیم که خوشحالیم ما: افزود کردستان دمکرات حزب کل دبیر

 واهندخمی کردستان مردم چهآن و عالقمندیم هاتوطئه مقابل در رودررویی به کشور استقالل و ایران عزیزمانمیهن سرنوشت

 دمکرات زبح پشتیبانی دیگر یکبار و کردیم استفاده فرصت از ضمن در است تحقق قبل اسالمی جمهوري کشور چارچوب در

 .کنیم اعالم امت امام رهبري از را ایران

 



 وي د؟بشو متوقف منطقه در هادرگیري امروز مذاکرات با کنیدمی فکر شما کرد سوال قاسملو از پارس خبرگزاري خبرنگار

 از تشار که است کافی ما نظر از بینیمنمی هادرگیري براي دلیلی چون بشود متوقف هادرگیري که داریم عالقه ما: گفت

 دهايپیشنها مشخص طور به آینده جلسات در امیدواریم شد گفته شده طرح پیشنهادهاي مورد در بشود دور درگیري مناطق

 )14/1/1359کیهان.(بگیرد قرار گیريتصمیم و بحث مورد طرفین

 تلویزیونی بحث براي قاسملو آمادگی اعالم

 

 زبح آمادگی ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا به اينامه در ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن

 .کرد آزاد تلویزیون در آزاد بحث در شرکت براي را کردستان دمکرات

 

 :است شرح این به نامه متن پارس خبرگزاري خبرنگار گزارش به

 

 کامل آمادگی ایران کردستان دمکرات حزب طرف از وسله بدین سالم تقدیم از پس ایران اسالي جمهوري سیماي و صدا

 ما زبح نمایندگان. کنیممی اعالم کشور سراسر در کردستان مشکالت درباره تلویزیون در آزاد بحث در شرکت برا را خود

 مرکزي هکمیت احترام تقدیم با.باشندمی دولت نمایندگان معرفی و وقت تعیین منتظر و اندآماده بحث این در شرکت براي

 )14/1/1359کیهان(قاسملو عبدالرحمن ـ کل دبیر ایران کردستان دمکرات حزب

 

                                                                                      

 .ایمبرنداشته اسلحه اسالمی جمهوري علیه ما: قاسملو

 

 نخستین عنوان به دمکرات حزب خودمختاري حق تامین و مسوول غیر هايگروه دخالت عدم دموکراسی برقراري صورت در

 .کندمی مخالفت اسلحه حمل گونه هر با  سیاسی حزب

 

 .شد خواهد منفجر دیگر یکبار ما درونی تمایل رغمعلی نشود حل اگر کردستان مساله

 



 .اندداده شهید هزاران کردستان مردم آن کسب راه در و  خواهیممی خودمختاري ما

 

 به پارس يخبرگزار اعزامی خبرنگار با اختصاصی گفتگو یک در کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن دکتر

 کشور غرب در امام نماینده با وي مذاکرات و سالح خلع با دمکرات حزب مخالفت و اخیر هايدرگیري علل پیرامون مهاباد

 .گفت سخن

 

 ولی کنندمی تحریف را واقعیت رسمی مقامات دیگر باریک متأسفم: گفت غربی آذربایجان اخیر هايدرگیري علل مورد در وي

. دارد جودو کردستان در که است وضع هادرگیري اصلی علت. بخورند گول که هستند آن از هوشیارتر ایران مردم کنممی فکر

 به لتبدی نشود حل اگر و شده جمع کردستان مساله. یابد ادامه طوالنی مدت براي توانندنمی صلح نه و جنگ نه وضع این

 .شد خواهد منفجر کردستان دیگر یکبار ما درونی تمایل رغمعلی و شد خواهد عقده

 

 ضد و طلبفرصت ايعده میان این در و است کردستان مردم برحق هايخواسته به توجه عدم اصلی علت: افزود قاسملو دکتر

 هايدالفئو که است سال یک از بیش که است این واقعیت و کنندمی استفاده خود گروه و خود سود به موجود وضع از نقالب

 رییس انصیادی مقربین از جهانگیري بیگ رشید هاآن يسردسته حتی و اندداشته ساواك با نزدیکی روابط اکثر که ارومیه

 براي هاآن اصلی خواست به تاکنون مقامات و کردند اخراج شانکاشانه و خانه از را دهقانان غربی آذربایجان محلی ساواك

 ریاست به و یافت فعالیت امکان مجدداً ظهیرنژاد آقاي کهاین از پس. اندنکرده توجه خود مسکن و مأوي با مراجعت

 برادوست و سوماي و اشنویه بین هايراه اشدارودسته و جهانگیري رشیدبیگ بالفاصله گردیید منصوب کشور کل ژاندارمري

 کردند قیام هافئودال این علیه و شد لبریز صبرشان يکاسه جریان این از دهقانان و پرداختند مردم آزار به و کردند مسدود را

 نتیجه در و شتاف هادهقان کمک به است اشبرنامه در که چنانهم ما حزب البته. کنند باز را هاراه تا کردند کوشش و

 خلع بموج البته شده گناهبی ايعده شدنکشته به منجر متاسفانه که آمد وجود به مرگول و ترگول منطقه در هاییدرگیري

 فرصت این از سرعت به و روندمی شمار به توطئه مرکز مدتهاست که نقده: گفت وي. شد هم مزدوران این از ايعده سالح

 20 و دش تکرار دیگر شکل به قارنا رحمانهبی کشتار جریان قالتان ده در و نمود آغاز اشنویه سوي به را حمله و کرد استفاده

 از است عبارت ارومیه اطراف در درگیري گیریممی نتیجه. بودند غیرمسلح هاآن نفر 17 که رسید قتل به ده دراین نفر

 بانیپشتی انقالب ضد نیروهاي از علناً ژاندارمري و ارتش متاسفانه که انقالب ضد نروهاي و انقالبی نیروهاي بین برخورد

 )16/1/1359کیهان.(کنندمی

 قاسملو دره و اشنویه هايدرگیري چگونگی

 



 عدم و کرده حمله هستند ارومیه غرب منطقه در که هاییفئودال به دو هر حقگو آقاي و شما که سئوال این به پاسخ در قاسملو

 هک شد طور چه و داشت غرب منطقه با ربطی چه اشنویه و قاسملو دره هايدرگیري ولی دانستید هافئودال وجود را درگیري

 رگورت دهقانان کمک به اشنویه از ما هواداران کهوقتی: گفت. کردند سد قاسملو دره در را ارتش جلوي شما حزب مسلح افراد

 که را اهر تریننزدیک جهت همین به کنند قطع را دهقانان به کمک راه که گرفتند تصمیم ژاندارمري و ارتش رفتند مرگور و

 و یمداد استاندار شخص به ما که هشدارهایی رغمعلی و گذردمی قاسملو دره از که کردند انتخاب است ارومیه و اشنویه بین

 سوي به وپترکهلی و تانک کمک به ارتش مجهز نیروهایی. نیاورد عمل به انتقاالتی و نقل ارتش کنونی شرایط در که خواستیم

 آقاي و ارتش ستاد ادعاي خالف بر که آمد وجود به هاییدرگیري جااین در نتیجه در و درآمدند حرکت به قاسملو دره

 نقل مخالف دمکرات حزب که ایمداده نشانعمالً و ایمکرده اعالم همیشه ما. آمد وارد ارتش به زیادي هايضربه استاندار

 کردستان ردمم به حمله براي استراتژیک مناطق در استقالل انتقاالت و نقل این از مقصود که شرطی به نیست ارتش وانتقاالت

 عالما کامل صراحت با ولی اندکرده همراهی را ارتش آمیزمسالمت انتقاالت و نقل نوع این در ما مرگانپیش همیشه و نباشد

 خلق وبسرک منظور به استراتژیک نقاط اشغال آن از مقصود که انتقاالت و نقل نوع هر فعلی حساس شرایط در که کنیممی

 که ستا چیزي این و. گذاریممی ارتشی مقامات يعهده به را کاري چنین وخیم عواقب مسوولیت البته و کنیممی رد باشد کرد

 اعالم است کرده موافقت آن با دولت ویژه هیات و ایمداده جنوب طرف از که بسیآتش اعالمیه در 58 سال آذر 15 روز در

 ودب رفته مانور براي که سلماز شهرستان در هم کبار ارتش اخیر روز چند هايدرگیري از غیر به شد سئوال مجدداً. کردید

 .هستید منطقه در ارتش حرکت نوع هر مخالف شما که نیست معنا آن به این. گرفت قرار هجوم مورد

 

 ادامه ودخ معمولی انتقاالت و نقل به شده مستقر که مناطقی در هاپادگان در ارتش هستیم این موافق ما نخیر: گفت قاسملو

 همان نای و بشود درگیري موجب و مردم احساسات تحریک موجب که بزنند دست انتقاالتی و نقل چنان به نباید ولی بدهد

 )16/1/1359کیهان.(است آمده ما بس آتش اعالمیه در که است چیزي

 دمکرات حزب سالح خلع شرایط

 

 ما هکحالی در بدهند خودمختاري کهاین مگر گذاشت نخواهند زمین بر را اسلحه کرد مردم که کردید اعالم شما: شد سئوال

 خواست با دلیل چه به شما.هاستگروه تمام سالح خلع خواهان ایران ملت که حاال. است ایران ملت جزو کرد مردم دانیممی

 کنید؟می مخالفت ملت

 

 ملت؟ کدام خواست: گفت قاسملو

 



 ایران ملت: گفت خبرنگار

 

 ما کنیممی مبارزه ایران چارچوب در خودمختاري شکل به اصلی حقوق راه در هاستسال کرد خلق عنوان به ما: گفت قاسملو

 سختی به يحمله مورد کردستان مردم بارها تاکنون ایران انقالب آغاز از ولی ایمبرنداشته اسلحه اسالمی جمهوري علیه

 صدربنی دکتر آقاي به هم خود سرگشاده ينامه در و اندگرفته قرار ژاندارمري و ارتش متاسفانه و مسوول غیر هايگروه

 و نیاید وجود هب دیگر قارناي چند یا دیگري قارناي که کنندمی تضمین ایشان آیا بگذاریم زمین بر اسلحه ما اگر که ایمنوشته

 این به .نکنند عام قتل را کردستان مردم مسوول غیر هايگروه افتاد اتفاق کامیاران در که همچنان کنندمی تضمین ایشان

 کامالً ندتوانمی دارند اختیار در کردستان مردم که را ياسلحه که است این نظرمان ما اوالً: است ساده خیلی ما تقاضاي ترتیب

 مردم عهده به داخلی امنیت خواهیممی ما چهآن. بگیرد قرار امپریالسم علیه مبارزه در و اسالمی جمهوري خدمت در

 ترضمع هم کسی و است مستقر کردستان سراسر در هم االن و است مرکزي دولت صالحیت در ارتش. شود واگذار کردستان

 یک در. ایمداده شهید نفر هزار کردستان مردم خودمختاري کسب راه در و خواهیممی خودمختاري ما ثانیاً. شودنمی ارتش

 خواهندمی ما از مقدمه بدون حال. کوبیدند کردستان مردم خود نیروي تمام با پاسداران و ژاندارمري و ارتش ماهه سه جنگ

 قح مسوول غیر هايگروه و شد برقرار ایران در دمکراسی اصول که وقتی گوییممی جواب در ما و بگذاریم زمین بر را اسلحه

 یداخل انتظامات و گردد تامین کردستان مردم براي خودمختاري حق وقتی باشند نداشته را کشور سرنوشت در دخالت

 از سلحها حمل هرگونه با ایمآماده سیاسی حزب نخستین عنوان به ما گاهآن شود سپرده کرد پیشمرگان دست به کردستان

 اگر اما و کرد خواهند حکومت که بود خواهند مردم خود این صورتاین در که چرا کنیم مخالفت غیررسمی مقام هر طرف

 .ستا برادرکشی و جنگ سرآغاز این که باشد آگاه کامالً باید بکند سالح خلع را مردم کردستان در بخواهد زور به کسی

 

 با شودمی گفته زیرا کنیدمی تامین کجا از را خود مهمات و اسلحه و هستید ارتباط در کشورها از کدامیک با شما شد سوال

 .هستید ارتباط در خارج کشورهاي

 

 چپو اياندازه به اتهامات این است شاهنشاهی رژیم مانده پس و واهی اتهامات این: گفت کردستان دمکرات حزب کل دبیر

 وطن انعنو به ایران از و دانیممی ایرانی را خود ما هستند کردستان مردم ما اصلی پشتیبان ندارد جواب به  احتیاج که است

 کجا هر از خارجی تجاوز مقابل در ایمآماده همیشه عزیزمانمیهن مرزهاي از و انقالب دستاوردهاي از و ایران استقالل از خود

 .کنیم دفاع باشد که

 

 نید؟بیمی چگونه شما را مالقات نتیجه داشته شما با مالقاتی و آمده مهاباد به کشور غرب در امام نماینده امروز: شد سئوال



 

 و تادمفرس امام حضور به تلگرامی حزب مرکزي کمیته طرف از من یافتمی شدت داشت هادرگیري که وقتی: گفت قاسملو

. رودمی کردستان در سراسري جنگ خطر صورتغیراین در که چرا کنند دخالت مساله این در امام خود کردم تقاضا

 انیکرم اهللاآیت حضرت که خبردادند ما به و دادند مثبت جواب ما خواست به امام رفتمی انتظار که همانطور خوشبختانه

 طور به کردستان مسایل با نیز گذشته در ایشان که ویژه به. خوشحالیم عمیقاً ما و آمد خواهد مهاباد به مالقات براي

 براي اسیاس حل راه یافتن براي ثانیاً و بشود هادرگیري توقف به منجر مالقات این امیدواریم. اندداشته برخورد ايبینانهواقع

 .نماید کمک است کردستان خودمختاري حق تامین همان که کردستان مساله

 

 این ودشمی گفته و اندشده غارت ارومیه و اشنویه بین بیل دشت به متعلق هايخانواده از تعدادي اخیراً شد سئوال پایان در

 .اندکرده دمکرات حزب مسلح افراد را هاغارت

 

 خالف رب کردستان دمکرات حزب اعضاي که انددریافته گذشته سال یک در ارومیه مردم کنممی فکر من: داد پاسخ قاسملو

 یانجر در و باشد کرده کاري چنین ما حزب اسم به کسی است ممکن البته و نیستند گريغارت هايآدم سوء تبلیغات

 یا نهوادارانما از کسی که بفهمیم حزب عنوان به ما اگر هاآن يهمه با ولی افتدسیارمی اتفاقات این از معموالً جنگ و برخورد

 هااین يهمه با باشد هم مزدور گوییممی ما که طورآن شخص این حتی اگر یا کرده غارت را کسی يخانه حزبمان اعضاي

 )16/1/1359کیهان.(شد خواهد داده پس اموال حتماً

 امام نماینده با مذاکره مورد در دمکرات حزب نظر

 

 تردک نبودن علت به بود جریان در دمکرات حزب رهبران طرف از مهاباد در که دموکراتیک مذاکره مورد در کیهان خبرنگار

 وي دکر نظرخواهی ایشان از و گرفت تماس کردستان دمکرات حزب مرکزي کمیته عضو زادهحسن با کارش محل در قاسملو

 وردم در زیادي اطالعات ایشان راستی بود ثمربخش و مفید بسیار امام حضرت نماینده با مذاکرات که: گفت مورد این در

 هايخواسته با لحاظ این از و کرده زندگی کردستان در سال 18 کنندمی اظهارنظر خودشان که طوري به اندداشته کردستان

 آقاي به که است مادهشش اصول در که است همان کردیم مطرح ما که را مسایلی و داشته زیاد آشنایی کردستان مردم

 و داردن وجود نظري اختالف هیچگونه ایشان و ما بین واقع در و دارند قبول ایشانکامالً و بودیم کرده تقدیم هم جمهوررییس

 ظرن با را مسایل این و برسند امام حضور به فرصت اولین در کنند سعی تهران به بازگشت در که دادیم قول ایشان به

 تا بفرماید اعالم خودش زبان از رسماً را هااین امام که بکنند سعی و برسانند امت امام حضور به ما نظرات با همراه و خودشان

 دض نیروهاي افروزانهجنگ اقدامات علیه را خود اعتراض صداي دادند قول ایشان بیاید وجود به مذکرات براي سالمی محیط



 مورد در نکردستا دمکرات حزب اياطالعیه انتشار با رابطه در مرکز مقیم کردهاي جمعیت سخنگوي یک. کنند بلند انقالبی

 رد برادرکشی جنگ آغاز مورد در متعددي اخبار ماهفروردین اول از: گفت کردنشین منطقه در دیگر کشتار آغاز توطئه

. شوندمی تقویت کردنشین نقاط و کردستان شهرها سراسر در روز به روز نیز ارتش و است رسیده جمعیت دفتر به کردستان

 يهمه از کردستان در امپریالیسم عوامل افروزي جنگ از جلوگیري براي خیمنی امام از درخواست ضمن ما: افزود وي

 .نندک بلند را خود اعتراض صداي توطئه این علیه بر که کنیممی درخواست امپریالیستی ضد نیروهاي و ایران هايخلق

 

 رامآ حدودي تا را غربی آذربایجان منطقه وضع ارومیه پارس خبرگزار با تماس در غربی آذربایجان استاندار حقگو ـ ارومیه

 حاج حال همین در. است نرسیده وي به احتمالی هايدرگیري از گزارشی دیروز 12 ساعت تا داشت اعالم وي. خواند

 به بیمذه هايشخصیت و دمکرات حزب سران با گفتگو براي دیگر بار که کشور غرب منطقه در امام نماینده کرمانیشیخ

 .بازگشت ارومیه به بود رفته مهاباد

 

 ار مهاباد در دیشب و دیروز عصر مذاکرات پارس خبرگزاري با تماسی در کشور غرب در امام نماینده کرمانی االسالمحجت

 ايبر امروز من و شود قطع زودتر چه هر هادرگیري شد موافقت گفتگوها این در که کرد اعالم کرمانی. خواند مفید بسیار

 روشن من براي که چهآن: افزود امام نماینده. هستم تهران عازم جمهوررییس و امام حضور به منطقه وضع از گزارش تقدیم

 و اساسی مذاکرات زمینه هادرگیري این در ما و نیست ارتش با درگیري موافق کردستان دمکرات حزب که بود این شد

 نطقهم به بحران يکلیه و مذاکرات ادامه براي تهران از هیاتی انشاءاهللا که کردیم فراهم را بحران و هادرگیري به دادن خاتمه

 )16/1/1359کیهان.(آمد خواهد
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 (9)کردستان و قاسملو عبدالرحمن دکتر

 

  

 



 :کیهان خبرنگار با اختصاصی مصاحبه یک در قاسملو دکتر 

 

  

 

 است کشور استقالل از دفاع سیاست ما، حزب سیاست

 

  

 

 :اشاره

 

 به کهنآ از قبل ما نظر بود این. رودمی کردستان به که کسی براي خطر وجود و گیريگروگان اختالف امنیت عدم نظمی بی

 مهه هاآن رهبران با مصاحبه و دیار آن مردم با گفتگو و نزدیک از کردستان مسایل دیدن براي که ما اما برویم منطقه آن

 و یگروه تعصب هرگونه از دور است، شده منفی که مسافرتمان ماحصل. شدیم کردستان راهی بودیم شده پذیرا را خطرات

 هپیشمرگ افراد شهر نزدیکی در. بود مهاباد گرفت، قرار بازدید مورد که شهري اولین. است آمده زیر در باشد داوريپیش

 نه حالت یک شهر که کنندمی آمد و رفت فراوانی مسلح پیشمرگان شهر در. کنندمی بازدید را آن سرنشینان و هاماشین

 با رتشا را شهر به مشرف ايتپه. دهندمی تشکیل دمکرات حزب افراد را پیشمرگان اکثریت. است داشته را صلح نه و جنگ

 مامورین. کنند حرکت آزادانه شهر در توانندمی مسلح طورغیر به ارتش افراد. دارد اختیار در آن در مستقر هايتانک

 که ستا فروشی اسلحه بازار و شهر از ايگوشه در. دارند عهده به را ترافیک نظم. باشندمی بومی افراد که رانندگی و راهنمایی

 .شودمی فروش و خرید سهولت به آن در. . .  و کلت و 3 ژـ مانند مختلف هايسالح

 

 اطالعیبی اظهار قاسملو اقامت محل از هاپیشمرگه بیشتر تقریباً. شویممی جویا را قاسملو دکتر منزل آدرس مصاحبه براي

 .شودمی انجام مصاحبه و کنندمی ما با را همکاري نهایت حزب سیاسی دکتر و نظامی دکتر اما. کنندمی

 

 حمل و آمریکایی ضد قطارهاي با دمکرات حزب دعوت به امپریالیستی ضد پیماییراه تگرگ و شدید رگبار زیر در

 .شودمی برگزار خمینی امام از طرفداري به هاییپالکارت



 

 این یچگونگ که وقتی برخوردیم عراق کمونیست حزب عضو چند با بود کرده پاي بر دمکرات حزب که عکس نمایشگاه در

 به دتواننمی عراق کمونیست حزب کارت دادن نشان با حزب این طرفداران مرز در که گفتند ما به پرسیدیم را آمد و رفت

 .برویم عراق کردستان به توانیممی هم ما و بیایند ایران

 

) است بغری اسالم، کردستان در( بود گفته که صدربنی آقاي جمله این از هاآن داشتیم مردم با مساجد در که گفتگویی در

 طور به که مسجد 24 وجود با و آییممی مسجد به بار 5 روزشبانه در شما نوبت به جاي به ما گفتندمی و کردندمی گله

 ؟!است غریب اسالم هم باز کند آمد و رفت هاآن در تواندمی فرد هر آزادانه

 

 از آرا از درصد 57 با پاسخ در شهر این نماینده حال این با ولی دارد مهاباد به نسبت بیشتري طرفداران کومله بوکان شهر در

 .اندشده انتخاب هادمکرات

 

 هاروهگ این خود کهحالی در دانندمی مسلمان را کومله و خلق فدایی هايچریک کردستان در مردم از ايعده کهاین جالب نکته

 پاسداران اب مردم مهاباد مثل نیز اینجا در. نگردید میسر ما براي تفکر طرز این یابیریشه دارند، قبول را خود بودن کمونیست

 یاسیس هايگروه به تبلیغات و سپاه افراد از بعضی کردن رفتار اسالمی از غیر به شویممی جویا را علت. مخالفند عدیداً

 .رسیممی

 

 عقیده اندفتهگر قرار کومله حزب تاثیرتحت بیشتر مردم است، شده فرماحکم جاآن بر دیگري جو تازگی به که سنندج شهر در

 هک نیز تدارکی منظور این براي و کندمی حمایت کومله حزب از بیشتر عزالدین شیخ آقاي که است این بر هابعضی

 .دهندمی ارایه است کومله کاندیداهاي از ایشان حمایت دهندهنشان

 

 عده شرکت با شهر آزادي میدان در حسینی عزالدین شیخ آقاي سخنرانی ماه فروردین 22 شنبه بعدازظهر 5 ساعت در

 یالیسمامپر کردن محکوم با کرد خلق مبارزه تاریخچه بررسی ضمن حسینی عزالدین آقاي و شودمی برگزار مردم از کثیري

 در نکامیارا »بخش« شهر. داردمی ابراز صدربنی آقاي پیشنهادي سالح خلع از را خود مخالفت نیز و پردازدمی عراق و آمریکا

 یشمرگانپ به راجع مردم. است حسنه بسیار شیعه و سنی مردم بین روابط شهر این در باشدمی کرد مسلمان پیشمرگان دست

 .باشدمی ما تایید مورد بدهد ما به را امنیت و نظم هرکس گویندمی کرد



 

 دارطرف مردم اکثر وضع این با باشیممی ایرانی پرچم زیر کردها يکلیه اتحاد خودمختار ما گویندمی خودمختاري مورد در

 .باشندمی دمکرات حزب

 

 نشان هک را هایینامه دیگري و داندمی ارتش به سالح مقداري دادن تحویل را خود محکومیت دلیل مسلمان پیشمرگان از یکی

 )27/1/1359کیهان.(باشدمی کامیاران به سنندج از روز دو مدت براي مادرش مسافرت نامهاجازه دهنده

 

 ینا مسایل همه گویاي تواند نمی لزوما که است مهاباد خصوصاً و کردستان از زدهشتاب گزارش بر ايمقدمه خواندید چهآن-

 دمکرات بحز کل دبیر قاسملو دکتر با کیهان شنود و گفت البالي توانمی را کردستان مسایل روشن سایه اما. باشد منطقه

 امروز را گوهاگفت سري این از بخش نخستین. کرد ترسیم منطقه این مذهبی رهبران از حسینی عزالدین شیخ و ایران کردستان

 .خوانیدمی

 

 چیست؟ عراق و ایران مرز در اخیر هايدرگیري به راجع نظرتان: س

 

 يهمه با بشود ما میهن ایران به که تجاوزي هر البته و کنیممی رد قاطعیت با را عراق دارانزمام هايتهدید ما همه، از قبل: ج

 ار ایرانیان اخراج عمل ما ضمن در. باشد خواهدمی که کس هر طرف از تجاوز این. کرد خواهیم مقابله تجاوز آن مقابل در نیرو

 محکوم و دانیممی غیرانسانی عملی را اخراج عمل کل طور به و باشدمی هاآن میان در هم کرد زیادي تعداد که جمله از

 جابای ضرورت که هم حاال و اندبوده خوبی بسیار مرزداران کردها تاریخ طول در کلی طور به که کنیممی فکر ما. کنیممی

 باشیممی ردلگی بسیار و ناراحت بسیار صدربنی آقاي هايگفته از دیگر مطلب و کرد خواهند دفاع مرزها از نیرو تمام با کندمی

 از ما را این. کنندب توطئه آن علیه پشت از مسلح گروهاي و بفرستیم پیش به را ارتش توانیمنمی ما اندگفته ایشان کهاین براي

 چنیناین هک نیست اول يدفعه هستیم، متأسفانه که هستیم، ماها صدربنی آقاي مقصود اگر. دانیممی خودمان به توهین طرفی

 این جودو از را کشور اول باید که فرمودند ایشان چون فعلی شرایط در کنیممی فکر ما ثانیاً و کند،می صحبت باره این در

 و هستیم یلیونیم شش پنج، ملیت یک تا بگویند کردستان يباره در بفرمایید شما نیستیم، گروه ما بگویم کرد، پاك هاگروه

 .مسلح

 



 تکرار هم حاال و نوشتیم صدربنی آقاي به سرگشاده ينامه در ما هستیم مسلح هزار صدها کردستان، در نیستیم گروه یک ما 

 باشد هک خارجی کشور هر تجاوز برابر در هستیم، آماده قوا يهمه با آن ارضی تمامیت و ایران استقالل از دفاع براي کنیممی

 که ام حزب سیاست پشتیبان و دوستوطن است ملتی کلی طور به کرد ملت. داریم هم مقاومت قدرت و کرد خواهیم مقاومت

 دارد وحدت هب احتیاج که امپریالیسم علیه مبارزه این که باشد قرار اگر ضمن در ولی. است کشور استقالل از دفاع آن سیاست

 ياجازه کنیممی تکرار هم حاال و گفتیم بارها که چنینهم شود، حمله انقالب آوردهايدست یا ما به که شود داده قرار بهانه

 .داد نخواهیم را کاري چنین

 

 اید؟کرده نیرو لحاظ از تجاوزعراق با مقابله براي اقداماتی شما: س

 

 با ايحمله هر چون کند، حمله قسمت آن به کند جرأت کسی داریم نیرو ما که جایی کنیمنمی فکر مرز در. داریم نیرو ما: ج

 بار چندین و آمده مهاباد شهر به نیتحسن با ارتش وقتی گفتیم بارها ما هم وبعد شد خواهد داده جواب بیشتر چه هر شدت

 امام مایندهن کرمانی آقاي که وقتی و ایم،رفتهپیش برخورد حد تا هاگروه با حتی و ایمکرده اسکورت ما را ارتش که افتاد اتفاق

 شخواه ما رفقاي از ارتش دیروز که دادند خبر ما به. کردند تشکر ما از رسماً پادگان فرمانده طرف از ایشان خود بود جااین

 اختیار در دفاع براي هم افراد حاضرند که گفتند و رفتند ارتش با ما رفقاي و برود، عراق مرز در پیرانشهر و خانه در تا کرد

 ما این سپ و است شده نزاعی نه و برخوردي نه اندبرگشته کامل همکاري با و اندکرده شناسایی هم با رفتند. بگذارند ارتش

 ولی بود، خواهدن برخوردي کوچکترین من نظر به باشد، ما به نسبت ارتش برخورد این اگر کنیممی ایجاد برخورد که نیستیم

 یهعل و دهقانان علیه ارتش سابق ساواکی فئودال مشت یک از دفاع براي و افتاد اتفاق پیش روز 15 که باشد این مثل اگر

 خودشان از مردم که است معلوم وقت آن مخصوصاً، ژاندارمري و بزند نظامی عملیات و اقدامات به دست سیاسی نیروهاي

 .اندکرده دفاع کهچنانهم. کرد خواهند دفاع

 

 است؟ کرده تلویزیونی يمناظره به دعوت شما از بار چندین ظهیرنژاد آقاي: س

 

 با ظرهمنا قابل که نیست کسی او. ظهیرنژاد مثل افرادي با نه داشت خواهیم تلویزیونی يمناظره جمهوررییس آقاي با ما: ج

 .باشد من

 

 چیست؟ سیاسی هايگروه سالح خلع طرح درباره شما نظر: س



 

 حق کردن قبول و دمکراسی یا دمکراتیک هايخواسته تامین به بخشیدن تحقق بدون سالح خلع طرح کردن پیاده در: ج

 نییع هم صدربنی آقاي خود براي سالح خلع طرح این از غیر و کرد پیشمرگان به داخلی انتظامات سپردن و خودمختاري

 .دهدنمی هم دیگري معناي هیچ و برادرکشی

 

 شما فاختال و بوده موفق اندازه چه تا امام نماینده و نیتحسن هیات با رابطه در ایدکرده پیشنهاد شما که اصلیشش طرح: س

 باشد؟می موضوعی چه سر بر دولت با

 

 رفط حاال تا  بس،آتش اعالم روز از ماه چندین. هستیم طرف کسی چه با که دانمنمی من زنم،می را حرف این که متأسفم: ج

 یتوافق یک به که کردیم سعی ما چه هر گفتیم، ما چه هر. رفت و آمد هیات این بوده، کردستان براي دولت ویژه هیات ما

 رشکنیکا و تراشیاشکال به عمالً و کرد فراموش را همه کهاین مثل شدند خارج کردستان از صباغیان آقاي که همین برسیم

 و ما خود تیح بعداً. دانیمنمی بیشتر يبهانه ما را این که شوندنمی مذاکره وارد کرد خلق نمایندگی با گفتند اول روز. پرداخت

 اریمد عقیده و عالقه کهاین براي ما و ایدشده مذاکره وارد دولت با تنها چرا که کردند وارد اتهام ما به دیگر هايگروه از خیلی

 هتج بدین و کرد مذاکره و نشست باید ندارد نظامی حل راه کردستان يمساله که هستیم خودمان يعقیده سر بر هم هنوز و

 یماريب يمساله متأسفانه بعد و شد موافقت که گفتند زمان همان در. دادیم امام به پیش ماه دو را اصل شش آن و نشستیم

 به ما و شد انتخاب جمهوررییس بعد و نیامد هیات این. بیاید کردستان به امام خود طرف از هیاتی بود قرار و آمد پیش امام

 هور،جمرییس بلکه دادند راي آن به که نیست کسانی آن جمهوررییس شد انتخاب وقتی ولی ندادیم راي صدربنی آقاي

 ما یاسیس دفتر عضو که زادهحسن آقاي. ایمگرفته تماس کردیم، رجوع ایشان به رسمی مقام یک عنوان به ما و است کشوري

 و تصریحاً  اگر. کردند قبول را اصل 6 این جمهوررییس آقاي و کردند مذاکره ایشان خود با رفتند که بودند هیاتی جزو هستند

 مذاکره به نیازي دیگر وقت ان بکنیم عنوان را اصل 6 این اگر که گفتیم ما و اندکرده قبول تلویحاً باشد، نکرده قبول صراحتاً یا

 ملت اتفاق به قریب اکثریت بشود تصویب اصل 6 این اگر که داریم عقیده ما و شما ریاست از کنیممی پشتیبانی ما. نیست

 نتیجه خواهممی یعنی. است شده گنجانده اصل 6 این در کرد خلق هايخواسته که چرا کنندمی طرفداري اصل 6 این از کرد

 که وقتی بردیم کار به بکنیم حل را مساله آمیزمسالمت طریق از اینکه براي را خودمان کوشش حداکثر ما که بگیریم

 مخالف که دادمی نشان طوري حرف در که استاندار آقاي هم عمالً که شدیم متوجه ما خوب آمد پیش ارومیه هايدرگیري

 با حسنی آقاي آوردند وجود به درگیري واقع در بارچندین که کسانی هم و داشت شرکت هادرگیري درعمالً و است درگیري

 دش منصوب ژاندارمري کل فرماندهی به ظهیرنژاد آقاي کهاین از بعد روز دو درست هادرگیري این و بودند ظهیرنژاد آقاي

 که مه صدربنی آقاي از اندازندمی راه برادرکشی جنگ یک دارند که دیدیم واقعاً ما من نظر به نبود، تصادفی و شد شروع

 امام حضور هب فرستادیم تلگرافی که بود این نداشتیم بکنیم مراجعه امام خود بهمجدداً  که دیگري راه هیچ نتیجه در نشد، خبر



 آقاي و داد جواب بالفاصله امام خوشبختانه و کردیم مطرح که صورتی همان به تماماً و شد چاپ هم کیهان روزنامه در و

 هک ايجلسه در و آمدند جااین دمکرات حزب با مذاکره براي ایشان واقع در و مذاکره براي فرستاد را کرمانی االسالمحجت

 و ندکرد هم اعالم را توافق این ایشان و رسیدیم کامل توافق به تقریباً و کردیم مذاکره انجامید، طول به ساعت 9 و داشتیم

 با بود امام خود طرف از که اصل 6 همان اعالم این اصل و بودیم داده که را شخصی پیشنهادهاي بودند جااین که اخیراً

 بريخ ایشان از که متأسفانه ولی بدهند ما به خبري گذشت که هفته همین عرض در. برگردند که بود قرار. بردند خودشان

 در ه،ارومی در گر،توطئه ايعده که اقداماتی آن با البته که صلح نه و جنگ نه وضعِ. دارد وجود االن که است وضعی این. نشد

 االح و هست همیشه برادرکشی جنگ خطر وضع این با. دارند اختیار در هم زیادي امکانات و اندشده جمع کرمانشاه در و نقده

 که کردیم یانب اياعالمیه در را نظرمان ما یافته بیشتري گسترش واقع در آمریکا امپریالیسم با مبارزه که فعلی شرایط در هم

 .برد پیش گیر،پی صورت به و جانبههمه را امپریالیستی. شود مبارزه اول باید داخلی يجبهه تحکیم براي

 امپریالیسم با مبارزه براي اصل چهار

 

 و کرد ارزهمب امپریالیسم فرهنگی و نظامی اقتصادي، سیاسی، نفوذ علیه باید. داد ادامه متعدد، شعارهاي با تواننمی را مبارزه

 اب مبارزه قطع کهاین فرض مثالً. کرد را کاراین باید آمده پیش است فرصتی حاال. ساخت کن ریشه اصالً را نفوذ این

 خوب قدرینا رابطه قطع این اگر کهاین و گیریممی هم جشن که شده گفته حتی و است خوبی کار بسیار آمریکا امپریالیسم

 یژهو به آن جوانب يهمه بر و بردپیش خیلی باید را مبارزه ما نظر به هم حاال و نکردیم را کاراین زودتر خودمان ما چرا است

 يهمه به داد اجازه باید بعد و آمریکا با کرد ملغی را همه دارند، اعتبار هم هنوز که آوراسارت يجانبه دو قراردادهاي تمام

 اتحاد براي و کرد تامین همه براي را دمکراتیک هايآزادي باید جهت همین به. میدان بیایند راستین امپریالیستی ضد نیروهاي

 چون نکهای دوم. کنندمی تقویت واقعاً را داخلی يجبهه اینکه یکی: دارد نفع تا دو این. داد را ستمدیده هايخلق حق باید واقعی

 .باشدمی خارجی تجاوز هر مقابل در سدي و گیرندمی را توطئه هر جلوي هستند ساکن مرزها در ایران يستمدیده هايخلق

 .باشد داشته آورديره کشانزحمت براي که ستمردمی انقالبی، وقتی باالخره هم بعد

 

 رسمیت به .امپریالیستی ضد راستین نیروهاي تمام براي امکان و آزادي ایجاد امپریالیسم، علیه پیگیري مبارزه اصل چهار این 

 ضد همبارز بشود توجه آن به واقعاً اگر. کشانزحمت حقوق برآوردن و خودمختاري شکل به ستمدیده خلقهاي حقوق شناختن

 مقابل در ودشمی وقتآن و کندمی بسیج هم را ما کشور میلیونی چند هايتوده که کندمی پیدا غنی محتواي یک امپریالیستی

 .کرد مقابله درازمدت یا زیادي مدت براي نظامی دخالت تا گرفته اقتصادي يمحاصره از امپریالیست هايتوطئه يهمه

 



 چه سر بر دارد اختالف هاآن با گروهی یا شخص اگر و باشدمی دیگر هايگروه توافق مورد آیا شما ايماده شش طرح: س

 باشد؟می مسایلی

 

 اصل 8 آن از اصل 9 این داشت، اصل 8 دادیم که ايبیانیه اولین دادیم تشکیل را کرد خلق نمایندگی هیات که وقتی ما: ج

 .باشدمی

 

 هک را هاآناز تا دو اگر که است ایران سرتاسر در دموکراتیک آزادي هاآن از یکی و باشدمی خودمختاري اعطاي از یکی هاآن

 شده پیشنهاد قانونی طرح عنوان به که شدند مشتق ايماده 29 طرح که است اصل 9 این از و. ماندمی باقی اصل شش گفتم

 اصل شش این و باشدمی مفصل ايماده 29 طرح چون باشد، داشته متفاوت جزییات دو شاید واقع در هم با تا دو این و است

 گفتگو به دولت با ما که( بشود قبول اصل 6 این اگر که است این مانعقیده ما است، شامل را خودمختاري کل یا همه

 شده قبول خودمختاري چارچوب.) بکند تصویب باید مجلس و کرد تصویب شودنمی را قانونی طرح که گفتند هاآن و پرداختیم

 لتدو با کند،می اعالم امام. کنیممی قبول را خودمختاري اصول ما که اندداده را پیام این امام نماینده و دولت طرف از و است،

 اساسی اختالف کنیممی فکر ما است، شده پیشنهاد اصل 6 این ترتیب این به مجلس رودمی آن قانونی طرح بعد کندمی اعالم

 در گروهی هیچ بشود اعالم و بگیرد قرار قبول مورد اصل 6 این اگر که بکنم عرض خواهممی صریح خیلی من بعد و نیست

 خواهد ورد کلی طور به مردم از البته بکند مخالفت آن با گروهی هر از و بکند مخالفت اصل شش این با تواندنمی کردستان

 .آمد نخواهد بر دستش از هم کاري و شد

 

 کنید؟نمی ارایه را هاآن چرا دارید اگر و دارید هم مدارکی آیا ایدفرموده شما که هافئودال کردن مسلح مورد در: س

 

 حاال و دادند ما تحویل و آوردند را اسلحه خودشان افتاده اتفاق که جریانی در ولی دارید را هاآن عدد يشماره دقیقاً بله: ج

 زبح به باشد و هافئودال به دهدمی بدهد، اسلحه دمکرات حزب با خواهندمی دولت که گفتم البته و دهندمی تحویل مرتب

 و یاشراق آقاي براي من که جالبی چیز خیلی ولی. بگیرید هاآن از و بروید گویدمی هم دمکرات حزب به بعد و هم دمکرات

 در بودند گرفته اسلحه قبضه 935 داریم ما که صورتی طبق هافئودال آقاي همان که کردم تعریف امام نماینده کرمانی آقاي

 ولی. است رفته کش کسی چه و کجاست دانمنمی عده 7 این حاال. است آمده برایشان عراق از هم اسلحه قبضه 948 ارومیه،

 )27/1/1359کیهان.(نرسید دستشان به که بود آمده عراق از هم اسلحه مقدارهمان

 



 :کیهان خبرنگار با اختصاصی مصاحبه در قاسملو دکتر

 

 .است مرکزي دولت صالحیت در فقط مرزها، از حفاظت

 

 را نظرهایشنقطه کیهان، با خود اختصاصی وگويگفت پایانی بخش در ایران کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو دکتر

 گفت. ردک اعالم بودجه تقسیم و اقتصاد و کرد خلق نمایندگی هیات ارتش، پاسداران، سپاه مجلس کردستان، مسایل پیرامون

 .رسدمی بچاپ بتدریج که است کردستان رهبران با کیهان اختصاصی وگوهايگفت سري جمله از قاسملو دکتر با وگو

 

  

 

 در ـ کردند ارتش از ستون یک غارت و سالح خلع به محکوم را شما حسینی عزالدین شیخ آقاي 25/10/58 تاریخ در: س

 چیست؟ شما نظر دهند،می ترجیح کرد خلق به را خودشان گروهی برتري دمکرات حزب گفتند و ـ بوکان و میاندوآب

 نیست گروه یک دمکرات حزب

 

 چون ناصحیح است حرفی حرف این اوالً. باشدمی دمکرات حزب این نکند فکر گروهی برتري بهاصالً جااین در کسی اگر: ج

 همین در دببینی کنید نگاه را انتخابات نتایج شما. کرد جدا هم از شودنمی که آمیختند هم به چنان کرد خلق با دمکرات حزب

 رپیرانشه در. دادند رأي ما حزب به مردم درصد دو و هشتاد نداریم انتخابات براي هم میتینگ یک ما حتی که مهاباد شهر

 کی. زبانندترك که بودند هم نقده کاندیداي و هستند ما حزب مرکزي کمیته عضو که هجري مصطفی آقاي و درصد 91

 بوکان که داشتند ادعا چنینهم و آوردند رأي 500 که هستند هاییآن گروه. است گروه که: گفت شودنمی دیگر حزبی چنین

 فرادا از یکی  انتخابات از قبل روز یک بودم آنجا در خودم من. شد خواهد انتخاب کومله نماینده حتماً و است کومله سنگر

 داشتند که هم کاندیدي واقعاً و آورد خواهد را آرا  درصد شصت تا 55  بین جاآن کومله: گفتمی کومله گروه جدي بسیار

 و بود بوکان اهل کهاین وجود با ما کاندید. کنندمی فعالیت جا آن در است سال هايسال که شخصیت، با هست طبیبی یک

 اطمینان ام. شدیم انتخاب هم اول دور در و آوردیم را آرا درصد هفت و پنجاه ما بود برگشته بوکان به که نبود بیشتر ماه یک

 نعزالدی آقاي خود که است اينامه این و شد خواهیم پیروز ما بشود انتخابات هم سنندج در و مریوان در اگر که داریم قاطع

 هزار200 جاآن در ما نماینده هااین يهمه با شاهندژ تکاب منطقه در کومله کاندید تایید در اندنوشته خودشان خط با حسینی

 .هزار 5 هم با هم کومله و ایشان نماینده و آورد را راي



 

 لقخ حزب که زمانی حسینی عزالدین شیخ آقاي و ایدکرده تایید جا همه در را  حسینی عزالدین شیخ آقاي همیشه شما: س

 کنید؟می توجیه چگونه را مساله این. کرد حمایت را هاآن گرفتند را تلویزیون رادیو تبریز در مسلمان

 

 .باشد طرفبی حسینی عزالدین آقاي خواستیممی ما

 

 کرد قخل نمایندگی هیات رییس ایشان که است این همکاریمان حسینی عزالدین شیخ آقاي با دمکرات حزب عنوان به ما: ج

 سیاريب مسایل در البته. ایشان عمل نه هستیم ایشان هايگفته مسوول نه ما وگرنه داریم، همکاري چارچوب این در و باشدمی

 سابقاً. تاس مسایل به نسبت برخورد شیوه و فعالیت و کار شیوه در کندمی جدا هم از را ما بیشتر چهآن و داریم، مشترك نظر

 این از هم دیگر جاهاي در است هم فرد به منحصر نامه این البته( دهدمی نشان نامه اینعمالً ولی کنند پشتیبانی راایشان

 و حاضر ما ولی نداریم ادعایی ما است خودشان مسلم حق البته. کنندمی پشتیبانی کومله نماینده از ایشان که) باشدمی هانامه

 .بکنیم همکاري ایشان با مشترك مسایل يدرباره ایمآماده

 

 جنگیدیممی که بودیم ما جنگ زمان

 

 کردستان مردم نفع به ما نظر به که کنندمی را کارها از بعضیعمالً هم گاهی و دهندمی هاگروه که را تندي شعارهاي آن

 هستیم ما این نیاید بوجود برادرکشی جنگ مجدداً نخواسته خداي یا درگیري اگر که دانیممی ما کنیمنمی را کاراین ما نیست

 و جنگ زمان در نشستن خانه در و صلح زمان در دادن شعار و. بودیم هم گذشته در که همانطور بود خواهیم اصلی طرف که

 هک است زمانی حاال و کردیممی جنگ که بودیم ما جنگ زمان در. داریم مسولیت ما ولی است آسانی کار انداختنراه جنگ

 فرض که دهدمی خبر ما به ارتش که زمانی و است ارتش آمدن سر بر دوستان با ما اختالف االن و بشود جنگ خواهیمنمی

 خوب دوستان را این خواستممی ولی برود خواهدمی بیاید، خواهدمی ارتش. کنیم جلوگیري چرا مهاباد به رودمی ارومیه از کنید

 زور با چرا .بیاید منطقه این به زور با خواهدمی ارتش بینیممی که داریم نظر اختالف  مورد این در ایشان با ما که بکنند درك

 بیایید؟ خواهیدمی

 



 رگیريد اشنویه در که حاال قربان گفتم »بدهد مانور اشنویه در خواهدمی ارتش: «گفتند گفتم، استاندار آقاي به را این من

 برص روز چند شما کنید؟ پشتیبانی هاآن از و هافئودال سر پشت بروید و بدهد مانور خواهدمی منطقه آن در درست هست،

 .است این ارتش با ما برخورد. برود خواهد،می ارتش که کجا هر بعد و کنید

 مجلس در دمکرات حزب سیاست

 

 اهدخو چه مجلس در شما کاندیداهاي کلی سیاست. رفت خواهد مجلس به شما نمایندگان از تعدادي که است شده مسلم: س

 بود؟

 

 براي مبارزه و ایران براي دمکراسی و آزادي براي مبارزه امپریالیسم علیه مبارزه است، اصل چهار همان ما سیاست: ج

 اهم دو که ما حزب چهارم کنگره. (است کرده تعیین کنگره را اصل چهار این. کشانزحمت حوق نفع به مبارزه و خودمختاري

 چهار این زا بروند مجلس به بتوانند امیدواریم که ما کاندیداهاي و شده تعیین ما حزب براي سیاست این) شد تشکیل پیش

 .کرد خواهند دفاع اصل

 

 نبی کهاین براي اساسی، قانون در است اصلی یک باشندمی ایران مردم تمام از که پاسداران سپاه که دانیدمی شما: س

 کرد؟ باید چه بیاید بوجود تفاهمی یک کرد پیشمرگان و پاسداران

 

 هایشمرگپ خود از باشد پاسدار است قرار اگر بعد. بشود قبول کرد خلق هايخواست. است ساده خیلی که کنممی فکر من:  ج

 چه ببینند مهمان انبعنو بیایند ولی تانک، و کوپترهلی با جنگ براي نه اصفهان پاسداران که بینیدمی شما بکنند درست پاسدار

 .شد خواهد استقبالی

 

 ظرن حاال و باشد داشته ما کشور در نقشی چنین یک هم سپاه باید و رودمی جا همه ارتش و است ارتش مانند هم سپاه: س

 چیست؟ سپاه درباره شما

 

 دولت صالحیت در فقط مرزها حفاظت و ارتش که بینیدمی اصل این در کهدرحالی ما است روشن باره این در نظرمان ما: ج

 بااًمخصوص آوردمی وجود به حساسیت نشود عملی اگر این باشد مردم خود بدست باید داخلی انتظامات حفظ است مرکزي



 حزب انعنو به ما واهللا بیاید، بوجود اطمینان این تا داد فاصله مدتی چند باید پس داده، رخ پیش روز چند در که ايواقعه این

 برعکس ،نداریم انزجاري یا غرضی کوچکترین پاسداران علیه پاسداران، عملیات فرمانده هايگفته برخالف کردستان دمکرات

 سپاه هفرماند معاونان از یکی و مردم، سرکوب براي نه باشند انقالب دستاوردهاي حفظ براي انقالبی نهاد یک باید پاسدارها

 اتفاقاً  و بود ما قبول مورد بود گفته جاآن چه هر کردم، حض من که روزنامه در بود کرده ايمصاحبه غرب منطقه پاسداران

 با تلفنی ردمک کوشش خیلی زمان آناتفاقاً من بیاید، بوجود متقابل تفاهم که کرد کاري باید چطور که بود گفته را مساله این

 همان امالًک زدند ایشان که هاییحرف واقعاً بگویم ایشان به تبریک خواستم. نشد ممکن متأسفانه ولی بگیرم تماس ایشان

 .زنیممی ما که است هاییحرف

 

 دادید؟می شکنجه را پاسداران شما آیا: س

 

 پاسدارها، هب نسبت نه کلی طور به ، زدند را هاحرف این و رفتند که پاسدارها این نبودند، بیشتر نفر چهار سه متأسفانه:  ج

 کهاین آن و داشت واقعیت حدي تا که گفتندمی چیزهایی یک ایشان ولی کنیم،می محکوم باشد لباسی هر در را شکنجه اصوالً

 دیدیم کوهستان در را ما و آمدیدمی شما آنوقت کاش اي ولی بود بد خوابیدندمی که جایی نبود خوب غذایشان کنید فرض

 .داشتیم را وضع همان هم ما که

 

 و ودب زندان مسوول که کسانی از یکی اوایل در که گفتم من خوردند،می هم پاسدارها خوردیممی ما چه هر بفرمایید باور ولی

 .کردیم عوضش بالفاصله پاسداران، از ايعده با کردمی بدرفتاري

 

 ود؟ب چه جرمشان بگویید شودمی بودند شده محاکمه که دیگر نفر یک و ترکان ناصر نام به جهادسازندگی از نفر دو: س

 

 دانمنمی من: ج

 

 ما و ما شپی آوردند و گرفتند کردنشین دهات از را نفر شش پنج که داد توضیح قاسملو دکتر آقاي همراهان از یکی جااین در

 ،جهادنبوده مال که گفتمی ایشان اگر و پاسداران سپاه دیگر طرف و بود جهادسازندگی کارت رويیک. دیدیم را او کارت

 .بود شده ستیز جنگ در و بوده جنگ در عمالً ایشان



 

 تا هزار حدود در خواهدمی جاآن سازندگی جهاد که  دادند خبر بانه از ما رفقاي: افزود خود سخنان ادامه در قاسملو دکتر

 وششمانک تمام گفتیم ما. کردند مخالفت دیگر هايگروه. کارکنند آنجا هاآن و کارگر عنوان به بکند استخدام را نفر دوهزار

 که وقتی و هست هم جهادسازندگی کنندمی کار هاآن وحاال نکنیم چرا گفتیم و کنیم آباد را کشورمان روزي که است این براي

 هزار دیدیم عدب  این از بهتر چه گفتیم بکنیم، شرکت شما میتینگ در خواهیممی ما گفتند ما پیش آمدند هاآن بانه، رفتم من

 خوشحال خیلی هم ما و کردند شرکت هم میتینگ در آمدند بود دوششان روي هایشانبیل همگی نفر پانصد و دوهزار تا

 در که است این هاآن دلیل کنندنمی عمرانی کار و دهندنمی ايبودجه چرا که است این داریم که ايگله تمام ما و. شدیم

 در وانیدخمی شما گویدمی نیز هم رادیو و کنندمی بزرگش دهدمی انجام کوچکی کار نفریک که وقتی نیست، امنیت مهاباد

 کردستان به مربوط فقط این هست، جا همه در بگویم خواهممی من دیگر، جاي در پیش روز پانزده و بود، شده برخورد درود

 یارشاناخت در را امکاناتمان همه بکند همکاري ما با بیاید جهادسازندگی اگر. شود بزرگ باید کردستان مال چرا ولی نیست،

 .بکند بکند، خواهدمی که سازندگی کار هر و کنیممی تامینکامالً  هم را شانامنیت و گذاریممی

 

 نه؟ یا هستند شما پیش در گروگان بعنوان جهادسازندگی از افرادي آیا: س

 

 هب کاري ما گیریمنمی را کسی اواخر این ما و ایمکرده آزاد باشدمی جهاد عنوان به دیدیم و اندآورده را افرادي حال به تا: ج

 .نداریم کسی

 

 د؟ش خواهد پیاده صورت چه به بفرمایید باشد،می اقتصادي وضع است مانده مبهم خودمختاري امر در که ايمساله یک: س

 

 من باشیم،می رهمکا ما نظرنقطه این از باشندمی اقتصاد دکتر ایشان کهاین براي بود زیاد خیلی لطفیشانبی صدربنی آقاي: ج

 زا ژاندارمري باشد، خودشان از پلیس خواهند،می خودمختاري آقایان این که فرمایندمی ایشان. امکرده کار اقتصاد رشته هم

 .خواهندمی ما از هم پول بعد ،)ایمنخواسته چیزي چنین ما البته که( باشد، خودشان از ارتش باشد، خودشان

 

 بودجه تقسیم مورد در قاسملو نظر

 



 در بدهد خواهدمی صدربنی آقاي که پولی یعنی چی؟ یعنی شما و ما. نیستیم هموطن همگی ما شما،مگر و ما مساله این اوالً

 ود،ش روشن این خواهیممی ما باشدمی هاخوزستانی مال فقط یا است ایران همه باشد،پولمی ایشان پول بشود خرج کردستان

 خرج تهران در چرا باشدمی هاخوزستانی مال نداریم،اگر منتی هستیم،پس ایرانی هم ما است، ایران مردم تمام پول اگر

 باید بکند پیشرفت اقتصادي نظر از بخواهد اگر ایران که کنیممی فکر و بودیم کرده پیشنهاد طوري کهاین دوم مساله.شودمی

 ودجهب که است دستگاهی چنین ما اداري دستگاه دانیممی کهاین براي بکند، جدا آن سازندگی بودجه با را معمولی بودجه

 ايبودجه یک برنامه سازمان شودمی. نماند جا به دیگري چیز و شود شدها و آمد و کلی مدیر حقوق صرف سازندگی

 درآمدهاي و پول و نفت پول از معموالً بودجه این و اداري بودجه از جدا کشور پیشرفت براي باشد، داشته خود مخصوص

 هااناست همه ندارم آن اداره به کاري که را پول این ما که وقتی اکثراً ارز بصورت  یعنی بشود تأمین غیره و سرچشمه مس

 سازندگی بودجه این که وقتی ولی ، بشود اداره طورهمان هم ایران،کردستان مناطق همه اداري لحاظ از شودمی اداره چطور

 طور به رانای در رسد،می نفري هر به تومان هزار پنج که کنیم فرض  بکنیم تقسیم سرانه بصورت بیاوریم ما رااین شد جمع

 کندیم فرق هم با خیل مختلف هاياستان اقتصادي سطح چون. کرد دیگري کار ایران در باید که کنیممی فکر ما متوسط

 باید آنوقت هک کنیممی فکر ما داریم، نیز کردستان از ترافتادهعقب ولی باشد،می هااستان ترینافتادهعقب از یکی کردستان

 کردستان در باشد،می ترافتادهعقب همه از چون تومان 6000 ماهی بلوچستان درمثالً نفري هر براي که کرد تقسیم طوري

 هیچ ما و است این کنیممی پیشنهاد ما که چیزي تومان 4000 تهران در بعد متوسط تومان 5000کاشان مثالً تومان، 5500

 از که پولی هر هک نیست صحیح کنیممی فکر ولی هستیم هم ایران يهمه فکر در نیستیم قایل کردستان براي هم خاصی امتیاز

 بین زا کمکم اقتصادي سطح فرق که بشود خرج طوري و بشود خرج معین مناطق بعضی و مازندران و تهران در آیدمی نفت

 سازندگی بودجه این بود هرچقدر تومان پانصد نبود تومان هزار 5000 آن اگر حاال نیست روز دو و روزیک کار البته برود

 .است بوده آن برعکس درست حاال تاواقعاً  نشود ظلم که شود، تقسیم سرانه بصورت

 

 است؟ صورت چه به کرد خلق هیات  ترکیب: س

 

 .داد نشان را آن نیز انتخابات و هستند دمکرات حزب طرفدار اکثراً کردیم صحبت مردم با ما که آنطور

 

 اتدمکر حزب هیات سخنگوي و دارد سخنگو هیات این بعد و است، حسینی عزالدینشیخ آقاي نمایندگی هیات رییس: ج

 هاآن رفح سخنگو یا بدهند، یادداشت بگیرند، اجازه سخنگو از که بدهند نظر توانندمی وقتی جلسات در دیگر گروه دو و است

 رد کنیم، شرکت طرح این در شدیم حاضر شرط این به ما کنند، شرکت هاآن دهد اجازه دید صالح اگر سخنگو یا بزند، را

 آقاي که یمننشست بیشتر هم جلسه یک البته و  نشینیممی دولت هیات با رویممی بعد کنیم،می آماده قبالً را مسایلی واقع



 ادامه نفست حاال تا و دادند تنفس فروهر آقاي موقع آن از. بکند صحبت نیست حاضر گروه دو آن با دولت که: گفت صباغیان

 .دارد

 

 ردک جامعه بازتاب یا جوابگو ترتیب این به کرد خلق نمایندگی که دارند اعتراض هم ما حزب از زیادي عده حاضر حال در

 شدند شریک و آمدند گروه سه جااین و هستند، آن پشتیبان مردم هشتاددرصد تنهایی به دمکرات حزب کهاین براي نیست،

 نندک تبعیت شدند مجبور هم دیگران بعد و داد بسآتش دولت هیات زمانآن و کنیم جلوگیري درگیري از ما کهاین براي و

 همکاري گفتیم ما که است این هست همیشه این بدهند، انجام مثبت کار است ممکن که ايعده هست، طورهمین هم حاال

 یکار،پ مثل ها،کمونیست اتحادیه مثل کرد همکاري آن با نمایندگی چارچوب در شودمی را هاگروه این کلی طور به و بکنیم

 .باشیم داشته همکاري هاآن با توانیمنمی وجههیچ به ما که هستند جااین هاگروه نوع این طوفان، مثل

 

 بگویید؟ ایران ملت براي که دارید پیامی شما: س

 

 مرکز به گاهی فریادمان ما کهاین براي. شد خواهیم خوشحال خیلی بکنید، منعکس را ما هايحرف که دارم آرزو من: ج

 خرهباال مسوولین و زمامداران هم و ایران سراسر مردم هم که داریم آرزو ما گفتیم بارها که است پیامی ما پیام ولی. رسدنمی

 عنوان به بکنیم زندگی برادروار ایران چارچوب در خواهیممی ما ندارند، را خود برادران با سرجنگ کردستان مردم که دریابند

 در امام نماینده کرمانی آقاي که چیزيآن دانمنمی حلراه را نظامی حل راه. کنیممی رد را جنگ کردستان دمکرات حزب

 این نظرشان و بکنیم مذاکره و بنشینیم دیگري احتمالی جنگ از قبل: گفت ایشان بود قبول قابل ما براي و گفت کشور غرب

 میز یک دور یمبیای باید باالخره بشوند، کشته نفر میلیون یک و بدهیم خسارت میلیارد یک و کنیم جنگ سال ده اگر که بود

 رنداشتیمب ترکمن و عرب و بلوچ و ترك و فارس برادران براي را اسلحه ما نکنیم را کاراین چرا است طوراین که حاال بنشینیم

 دست هب کشور داخلی امنیت که وقتی حتی یک و سیاسی حزب یک عنوان به و برداشتیم انقالب از دفاع براي را اسلحه ما ،

 فردکی که بود خواهیم این مخالف که هستیم حزبی اولین شد، برآورده گفتم که طورآن ما هايخواسته شد، سپرده مردم خود

 )28/1/1359کیهان. (گفتیم قاطعانه و ماست نظر این کند حمل اسلحه غیرمسوول و رسمی

 

 مطبوعاتی کنفرانس      

 



 کنفرانس یک در و شد وارد پیرانشهر به ایران کردستان دموکرات حزب دبیر قاسملو عبدالرحمن:  بامداد خبرنگار ـ پیرانشهر

  .کرد شرکت  بود، شده برگزار شهر این جامع مسجد در که

 

 ولی ذشتهگ بس آتش مدت آنکه وجود با و نیستیم و نبوده خونریزي و جنگ تابع هیچگاه ما: «گفت کنفرانس این در قاسملو

  .«ایمکرده حفظ را بس آتش همچنان ما

 

 نونقا در و شود شناخته خودمختاري حق باید و هستیم خودمختاري طالب ما: «گفت سخنانش از دیگري قسمت در قاسملو

  .«برسد ثبت به نیز اساسی

 

 مینیخ امام پیام با طرح این:: «گفت ویژه هیئت خودگردانی بطرح اشاره ضمن سخنانش از دیگري بخشی در قاسملو دکتر

 قم و تهران اب بایست می مسئله کوچکترین براي هیئت چون و دهیم ادامه را مذاکرات که نیست ما بصالح و نمیکند تطبیق

 )12/10/1358بامداد.(شویم وگفتگو مذاکره وارد خمینی امام با مستقیما باید ما بگیرد، تماس

  

 امام حضور به قاسملو عبدالرحمن تلگرام

 

  

 

 بهتلگرامی کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن طرف از دیروز پارس خبرگزاري گزارش به دیگر سوي از

 :است آمده مخابره ایناز قسمتی در شد مخابره خمینی امام حضور

 

 ردمم و حضرت آن رهبري و ایران انقالب علیه وسیعی توطئه دیگر باریک برکاته، دامت خمینیالعظمی اهللاآیتحضرت

 پاوه منطقه در شدیدي درگیري اکنونهم بیگناه مردم کشتار کامیاران به پاسداران حمله از پس است تکمیل حال در کردستان

 دفاعبی روستاهاي و کرده شرکت فانتوم حتی و تانک و هلیکوپتر شده ایجادپاسداران طرف از که درگیریها این در دارد جریان

 .اندکرده عامقتل را معصوم کودکان و زنان و شده ویران بسیاري هايخانه اندنموده باران بمب را



 

  

 

 و فوري دستور کنممی خواهش امام حضرت از اصرار با و مسوولیت احساس با من است آمده تلگرام این از دیگري گوشه در

 راجعهم خود استقرار محلهاي به پاسداران که بفرمائید دستور فرمایند صادر ها درگیري گسترش از جلوگیري براي جدي

 رادرکشیب جنگ از جلوگیري منظور به جدي تصمیم ایجاد در تاخیر و توجه عدم گونه هر. کند پیدا خاتمه درگیریها تا نمایند

 جمهوري.(کردستان دمکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن مخلص فراوان درود با.آورد بار به وخیمی عواقب تواندمی

  )14/11/58اسالمی

 

  

 نظر یک | ثابت لینک |  خوشحالی بهزاد توسط شده نوشته



 حزب دمکرات کردستان وانقالب

 

  

 

 بهزاد خوشحالی

 

  

 

PDK iran & revolution 

 

  

 

Behzad Khoshhali 

  

 

  

 

  بهزاد خوشحالی



هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این 

شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه مجموعه با بسیاري از رویدادها و 

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

ست،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي دیگر بوده ا

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

گونه نه تاثیرگذاردن و چمجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگو

 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تاریخ خود را تکرار می کند 

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57ایران در سال هاياین مجموعه  از مطبوعات 

 

  

 

  



 .سال فعالیت پنهانی،حزب دمکرات کردستان علنی شد 32پس از 

 

 .دبیر کل حزب دمکرات،از امام خواست که در مورد خواستهاي خلق کرد، به دولت رهنمود بدهد

 

 بدون اعطاي حقوق خلق کرد،دموکراسی واقعی در ایران امکان پذیر نیست

 

  

 

سال فعالیت مخفی، اجتماعی با  32خبرنگار اعزامی: به مناسبت علنی شدن حزب دمکرات کردستان ایران بعد از  -مهاباد

حضور دهها هزار نفر از طرفداران این حزب در ورزشگاه مهاباد برگزار شد. در این اجتماع که از زمان شکست حکومت 

حزب ما فقط حزب «ران نفر از روستائیان در حالیکه شعار میدادند: خودمختار قاضی محمد در کردستان بی نظیر بود. هزا

حضور داشتند، در پیشاپیش روستائیان، روحانیون مترقی دهات که طرفدار این حزب در روستاها هستند »دمکرات است

 47نبش سال . روستائیان عکسهایی از قاضی محمد پیشواي خلق کرد، مال آواره و دیگ روحانیون که در جکردندحرکت می

شهید شدند در دست داشتند. در این اجتماع، صدها نفر بنمایندگی از طرف اهالی کلیه شهرهاي کردنشین شرکت کردند. در 

، به زبان کردي، دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان طی "اي رقیب"این مراسم پس از خواندن سرود

نۀ خودمختاري کردستان و رد هر نوع تجزیه طلبی تکیه کرد. وي گفت: حزب ما خلق کرد در زمی هايسخنانی بر خواست

هفتاد نفر از همرزمان خود را در شورش مسلحانه از دست دادیم. مردان روحانی  1346-47شهداي زیادي داده که تنها سال 

محلی در مهاباد »(چهار چراغ«. حزب ما که حزب قاضی محمد و حزب شهداي اندکردستان در همه تنگناها با خلق کردبوده

تا بدست آوردن همه حقوق  باشد،می هاو عزیز یوسفی هاسال پیش در آنجا دار زدند)، با مال آواره 30که شهداي مهاباد را 

 ...ملی کرد از پا نخواهد نشست

 

 موضع دولت چیست؟

 

کوبیده شده اما اطمینانی نیست که ارتجاع در نقاط وي افزود: امروز در مهاباد تمام پایگاههاي امپریالیستی و ارتجاعی در هم 

دیگر دست به یورش مجدد نزند. بدون آنکه حقوق خلق کرد، داده شودبدست آمدن دموکراسی واقعی در ایران، امکان پذیر 



ت خلق کرد دفاع کنند و باید دول هاينیست. وي از امام خمینی خواست با دادن رهنمون الزم به دولت موقت از خواست

موضع خود را در این باره روشن نماید.وي افزود در مجلس موسسان آینده نمایندگان واقعی خلق کرد، باید  بازرگان هم رسماً

وحدت ملی را خدشه دار کند. سیاست ما در برابر احزاب دیگر این است که  دهیمشرکت داشته باشند. ما به کسی اجازه نمی

و در سطح ملی و منطقه اي انحصار طلب  پذیریمواهیم آورد. ما انتقادها را میهر که دشمن ما نیست دولت به حساب خ

 :نیستیم. حزب دمکرات کردستان حاضر است در مسایل زیر با هر کس و هر حزبی همکاري کند

 

تعیین حق خودمختاري براي همه خلقهاي ایران در چارچوب یک کشور و احد و  -2ابعاد جمهوري دمکراتیک در ایران -1

در پیش گرفتن سیاست اقتصادي درستی که منافع زحمتکشان را  -3سیاسی هايحقوق دموکراتیک براي همه گروهها و دسته

بر اساس آموزش به زبان مادري اقوام و خلقهاي  هااز بین بردن بیسوادي و باال بردن فرهنگ توده-4کد نظر داشته باشد.

ایجاد پیوند با هر کشوري که  -6امپریالیزم و حمایت از همه جنبشهاي رهایی بخش ارزه با مب و ملی مستقل سیاست– 5ایران 

 .حاکمیت ملی ایران را بپذیرد

 

 ارتش را منحل کنید

 

قاسملو همچنین از دولت مرکزي خواست از تجدیدسازمان ژاندارمري و شهربانی در منطقه کردستان خود داري کند و وظایف 

رد.او خواستار انحالل ارتش و ایجاد ارتش خلقی شدو گفت: ارتش نباید چماق دولت براي سرکوب اینها را به عهده اهالی بگذا

کردن کردستان انتقاد کرد و افزود: هیچ گروه و دسته اس نباید نیروهاي خود را براي تحریک » میلیتاریزه«خلق باشد. او از

ر معروف کرد و یار قاضی محمد قطعه شعري به زبان شاع» محمد امین هیمن«علیه گروه دیگر به کار گیرد. سپس  ايعده

سال تبعید در عراق به مبهن برگشته است.سپس پیام آیت اهللا مال شیخ عزالدین حسینی، امام 15کردي خواند. وي پس از 

ادرانش ر: ارتش دیگر هیچگاه به روي بگفتجمعه مهاباد خوانده شد.نماینده نظامیان انقالبی نیز که سروانی بود، طی پیامی

آتش نخواهد گشود. پیام نمایندگان خلق آذري، حزب اتحادیه دموکراتیک مردم و گروه منشعب از چریکهاي فدایی خلق و 

 )12/12/1357چند سازمان و گروه سیاسی دیگر نیز خوانده شد.(کیهان

 

 .اساسنامه حزب دموکرات کردستان اعالم شد

 



ا ، دیدار اخیر خود ب»حزب دموکرات کردستان ایران«دبیر کل » دالرحمن قاسملودکتر عب«مهاباد ـ خبرنگار اعزامی اطالعات: 

از سوي ما تمایل به همکاري با همه گروهها وجود دارد و «را نوعی تمرین دموکراسی نامید و افزود: » چریکهاي فدایی خلق«

از جوانان، حزب دموکرات کردستان ایران  ايدکتر قاسملو در پاسخ به این پرسش که عده». من این تمایل را در آنها نیز دارم

 :می نامند گفت» شبه سوسیال دمکرات بورژوایی دست راستی«را یک حزب 

 

اشت خواهیم د هاو یقین داریم که در آینده، نقاط مشترك بسیاري با آن کنیمگوش می هاما با تفاهم کامل به حرفهاي جوان»

 .«حزب ما را بهتر بشناسند و در این عقیده تجدید نظرکنند هاو امیدواریم در آینده جوان

 

از مواد اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران که باید آن را قویترین حزب سیاسی در منطقه دانست، به این  هاییقسمت

 :شرح اعالم شده است

 

و بویژه، کارگران و دهقانان و حزب دمکرات کردستان، حزب انقالبی همه خلق کرد در کردستان ایران است   ·    

 .روشنفکران انقالبی را در صفوف خود متشکل می سازد

 

 .کنداین حزب در فعالیتهاي خود از تئوري علمی تکامل جامعه پیروي می      ·           

 

 .اعضاي حزب باید حافظ اسرار حزب باشند      ·           

 

 .عضویت حزب در آید باید یکسال دوره آزمایشی بگذراندبراي این که کسی به       ·           

 

 .است» سانترالیسم دموکراتیک«اصل اساسی ساختمان حزب       ·           

 

 .در آمد حزب عبارت است از حق عضویت و درآمد بنگاههاي حزبی و کمک دوستان حزب      ·           



 

که پیرامون مال مصطفی بارزانی از قول این حزب در مطبوعات عنوان شده حزب دموکرات کردستان ایران، همچنین مطالبی را 

. کندبه اطالع برساند که سخنان مذکور، نظر حزب ما را منعکس نمی دانداست، تکذیب کرد و گفت: کمیته مرکزي الزم می

ه و در آینده نیز انتشار نظر حزب ما در مورد مال مصطفی بارزانی همان است که در مطبوعات رسمی حزب ما انتشار یافت

 )16/12/1357خواهد یافت.(اطالعات

 

 طرح خودمختاري کردستان

 

 .خبرنگار اعزامی اطالعات: طرحی که چگونگی خودمختاري کردستان ایران در آن پیش بینی شده است فاش شد -مهاباد

 

نشر اسکناس بعهده دولت مرکزي  بموجب این طرح، امور مربوط به سیاست خارجی، دفاع، وزارت دارایی، بانک مرکزي و

صالحیت اداره سازمانهاي دولتی در کردستان، در اختیار حکومت خودمختار کردستان خواهد بود.  هااست و در سایر زمینه

 :متن این طرح چنین است

 

ی ترتیب . مرزهاي کردستان ایران بهگرددحکومت ملی خودمختار کردستان همه سرزمین کردستان ایران را شامل می – 1

 .که با شرایط تاریخی و جغرافیایی و اقتصادي و خواست اکثریت ساکنان این منطقه مطابقت، کند شودتعیین می

 امور دولتی

 

اقتصادي دراز مدت براي سراسر ایران و وزارت دارایی و  هايامور مربوط به سیاست خارجی، دفاع و طرح ریزي برنامه – 2

جز در موارد مذکور صالحیت اداره  باشد،بانک مرکزي و نشر اسکناس در صالحیت حکومت دموکراتیک ایران می

دولتی در کردستان، در اختیار حکومت خودمختار کردستان است. نمایندگان حکومت ملی خودمختار کردستان در  هايسازمان

 .داره امور حکومت مرکزي شرکت خواهندداشتا

 

در حکومت ملی خودمختار کردستان تمام قدرت در دست مردم متمرکز است که بوسیله نمایندگان خود در مجلس ملی  – 3

 .کنندکردستان، آن را اعمال می



 

س بشمار میرود. نمایندگان مجلمجلس ملی کردستان، عالی ترین ارگان قانونگذاري در حکومت ملی خودمختار کردستان  – 4

سال  21سال برسد حق انتخاب کردن و آنهایی که سنشان به  18. همه کسانی که سن آنها به شونداز طرف مردم انتخاب می

برسد، حق انتخاب شدن دارند و انتخابات عمومی متساوي، مستقیم و مخفی خواهد بود. زن و مرد در انتخاب کردن و انتخاب 

 .شدن برابرند

 

دولتی در کردستان از باال به پائین، در دست ارگانهاي حکومت ملی خودمختار کردستان است. اداره امور  هايسازمان – 5

 .گردددولتی که بر اساس فرستادن مامور از مرکز قرار دارد، ملغی می

 

بجاي ارتش ارتجاعی شاهنشاهی . دهندو جاي خود را به نیروهاي ملی (پیشمرگ) می گرددپلیس و ژاندارمري منحل می – 6

 .شودسابق، ارتش خلقی براي دفاع از میهن و دستاوردهاي خلق، تاسیس می

 

زبان کردي،زبان رسمی حکومت ملی خودمختار در کردستان است. در همه مراحل، آموزش وتدریس به زبان کردي  – 7

. زبان فارسی مانند مناطق دیگر ایران در حکومت شوداست و در ادارات دولتی هم این زبان بعنوان زبان رسمی بکار برده می

ملی خودمختار کردستان نیز زبان رسمی دولتی بشمار میرود و در مدارس بعد از کالس چهارم ابتدائی، کودکان کردستان بغیر 

 .کننداز زبان کردي، زبان فارسی را نیز تحصیل می

 

وي دارند. حقوق فرهنگی آنها تأمین خواهد شد و کودکانشان در ملی ساکن کردستان با کردها حقوق مسا هاياقلیت – 8

 .حق دارند روزنامه و کتاب بزبان خود منتشر نمایند هامدارس ابتدایی حق تحصیل به زبان مادري خواهند داشت. اقلیت

 

 ندیکا را برايدمکراتیک آزادي بیان و مطبوعات، آزادي تشکیل سازمان و س هايحکومت خودمختار کردستان، آزادي – 9

. ساکنان کردستان در انتخاب شغل ومحل اقامت خود آزادند و آزادي کنندهمه طبقات دمکراتیک و قشرهاي خلق تأمین می

 .مسافرت دارند

 



دولت از مذهب تفکیک میگردد و عقیده مذ هبی آزاد است و پیروان همه مذاهب در مقابل قانون یکسانند. قانون،  – 10

 .کندی را محکوم میمذهب-تبعیض نژادي

 صنعت وکشاورزي

 

 .دارندزن و مرد در خانواده و جامعه حقوق متساوي دارند و در مقابل کار مساوي، مزد مساوي دریافت می – 11

 

راه اصلی پیشرفت اقتصادي سراسر ایران و همچنین کردستان، صنعتی کردن کشور طبق اصول جدید و مطابق با  – 12

تکنیکی در جهان است. ایجاد نهادهاي اقتصادي و اجتماعی که براي صنعتی کردن کشور ضروري است دستاوردهاي علمی و 

 .یکی از اساسی ترین وظایف حکومت دمکراتیک ایران و حکومت ملی خودمختار کردستان است

 

حسوب محکومت ملی خودمختار کردستان بوسیله بخش عمومی اقتصادي که بخش اساسی براي پیشرفت اقتصادي  – 13

و از منابع ملی و محلی حمایت مینماید. در کنار بخش عمومی  کندمیگردد، صنایع پیشرفته را در کردستان تاسیس می

 .اقتصادي بخش تعاونی و خصوصی نیز در صنعتی کردن کشور سهیم خواهند بود

 

مت و حکو گرددملی می رودمار میمنابع زیرزمینی و همچنین آبها و جنگلها و مراتع که ثروت همه مردم کردستان بش – 14

 .مردم از آنها بهره برداري خواهد نمود هايخودمختار کردستان بنفع توده

 

 هايعلمی در کشاورزي و طرح ریزي نقشه هايافزایش تولیدات کشاورزي از راه مکانیزه کردن و بکار بردن شیوه – 15

 .دهندمت ملی خودمختار کردستان را تشکیل میآبیاري و ساختمان سدها سهم مهمی از سیاست اقتصادي حکو

 

حکومت ملی خودمختار کردستان براي توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و پیشه وري در کردستان  – 16

اقتصادي که انجام آنها بوسیله بخش عمومی به نفع تکامل اقتصادي نیست به بخش خصوصی واگذار  هايخواهد کوشید. طرح

 .خواهد شد. منظور از این امر، استفاده از همه منابع اقتصادي براي پیشرفت کردستان است

 



ودمختار ملی خزحمتکشان کردستان، محتواي اصلی سیاست اقتصادي حکومت  باال بردن سطح زندگی خلق مخصوصاً – 17

کردستان خواهد بود. این حکومت از همه نیروها و امکانات خود براي نجات اکثریت ساکنان کردستان از فقر و محرومیت 

 .براي آنها تأمین خواهد کرد که شایسته انسان قرن حاضر باشد اياستفاده خواهد نمود و زندگی

 

و با توجه به هزینه  شود. حداقل دستمزد کارگران تعیین میددگراصل هشت ساعت کار روزانه در همه جا عملی می – 18

. کارگرانی که به کارهاي سخت مشغولند نباید بیش از شش ساعت در روز کار کنند. کارگران در مقابل یابدزندگی افزایش می

 .ستممنوع ا باشدسال می. به کار گماردن کودکانی که سنشان کمتر از چهارده شوندحوادث کار و بیماري و پیري بیمه می

 

. همه زمینهایی دشمنان خلق، در بین دهقانان فاقد زمین تقسیم کندزمین به کسی متعلق است که روي آن کار می – 19

 .. قسط زمینهایی که بین دهقانان تقسیم شد، قابل پرداخت نخواهد بودشودمی

 

تا بتوانند وسایل کشاورزي براي خود تهیه نمایند.  حکومت ملی خودمختاري کردستان باید به دهقانان کمک کند – 20

کشاورزي را از آنها به بهاي مناسب بخرد و وامهاي درازمدت با سود کم در اختیارشان بگذارد. وام دهقانان به  هايفرآورده

ان رضی از دهقان. بیگاري در سراسر کردستان ممنوع است وهیچگونه عواشودرباخواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده نمی

 .گرفته نخواهد شد

 

به دامداران مبذول خواهد داشت. چراگاهها با شرایط مساعد به  ايحکومت ملی خودمختار کردستان، توجه ویژه – 21

 .دامپروران واگذار خواهد شد و راههاي علمی و صحیح دامپروري به آنها اموخته خواهد شد

 سیاست فرهنگی و بهداشتی

 

تحصیل کنند. حکومت ملی خودمختار کردستان براي از  سالگی اجباراً 15کردستان، دختر و پسر باید تا  همه کودکان – 22

بین بردن بیسوادي بسرعت اقدام خواهد نمود. در حکومت خودمختار کردستان، تأمین هزینه تحصیلی ابتدایی به عهده سازمان 

 .لت در این زمینه شامل مدارس دینی نیز خواهد شددو هايدولتی است ودر بقیه مراحل آموزشی، مجانی است.کمک

 



حکومت ملی خودمختار کردستان براي باال بردن سطح فرهنگی خلق و تأمین مراکز فرهنگی و علمی مانند تئاتر ملی و  – 23

 .سینما و آموزشگاههاي عالی ودانشگاه اقدام خواهد کرد

 

 ی از نویسندگان و دانشمندان کرد، خط مشی دائمی سیاست فرهنگیتوجه به پیشرفت ادبیات و زبان فارسی و پشتیبان – 24

 .حکومت ملی خودمختار کردستان خواهد بود

 

به روشنفکران باید بر حسب استعداد شان کار واگذار کرد. حکومت ملی خودمختار کردستان سیاستی نسبت به  – 25

 .وند و به میهن خود خدمت نمایندروشنفکران پیش خواهد گرفت که موجب شود آنان از مهاجرت منصرف ش

 

حکومت ملی خودمختار کردستان براي باالبردن سطح بهداشتی همه خلق خواهد کوشید و براي ریشه کن کردن  – 26

مبارزه خواهد کرد و شرایطی بوجود خواهد آورد که همه خلق کردستان  که در کردستان شیوع دارند، شدیداً هاییبیماري

 .مجانی پزشکی برخوردار گردند هايبتوانند ازکمک

 سیاست خارجی

 

حکومت دموکراتیک ایران، سیاست خارجی بیطرف و مستقل پیش خواهد گرفت و با همه کشورها بر اساس احترام  -27

متقابل و شناسایی حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور یکدیگر رابطه برقرار خواهد ساخت و با کشورهاي سوسیالیستی 

 .خواهد کرد ایجادسیاست دموکراتیک ضد امپریالیستی دارند رابطه دوستانه وکشورهایی که

 

بدست خود  هاحکومت دموکراتیک ایران از مبارزه رهایی بخش و ضد امپریالیستی خلقها و حق سرنوشت ملت – 28

 .پشتیبانی خواهد کرد

 

سازمان، از صلح جهانی و همزیستی مسالمت حکومت دموکراتیک ایران در داخل سازمان ملل متحد و خارج از این  – 29

 .و طرفدار حل مسائل بین المللی از طریق مذاکره و بدون بکار بردن زور است کنددفاع می هاآمیز در بین خلق

 



ستمدیده جهان و  هايحکومت دموکراتیک ایران باید تبدیل به پایگاهی براي کمک به مبارزه آزادیخواهانه خلق – 30

میانه گردد و پناهندگی سیاسی به همه انسانهاي میهن پرست و آزاده خواهد داد. همچنین حکومت ملی خاور مخصوصاً

خودمختار کردستان از همه امکانات خود براي کمک به برادران کرد در بخشهاي دیگر کردستان استفاده خواهد کرد و 

 )12/12/1357پناهندگی سیاسی به همه کردهاي میهن پرست خواهد داد.(اطالعات

 

 پیام غنی بلوریان

 

سال زندانی رژیم سابق بوده است ضمن پیامی به  25غنی بلوریان یکی از اعضاي کادر رهبري حزب دمکرات کردستان که 

کراسی شعار ما دم« عناصر دمکراتیک ایران خواستار حمایت از خودمختاري کردستان شد. غنی بلوریان در پیام خود می افزاید:

دمختاري براي کردستان است.این دو قسمت از هم جدائی ناپذیر است. ما معتقدیم تمام کسانی که به براي ایران و خو

دمکراسی ایران اعتقاد دارند، بایستی از شعار خودمختاري کردستان، حمایت کنند، دفاع از خودمختاري کردستان، دفاع از 

پشتیبان شعار ما باشند. خودمختاري کردستان پایگاه  که خواهمدمکراسی در ایران است من از تمام عناصر دمکراتیک می

 )13/1/1358کیهان»(محکمی براي دمکراسی ایران خواهد بود.

 

   اخطار حزب دموکرات کردستان

 

اطالعیه منتشر کرده است.متن "سوماي برادوست"کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان در ارتباط با وقایع منطقه ي 

 :اطالعیه به شرح زیر است

 

هوطنان عزیزو زحمتکشان کردستان،  میهن ما شرایط بسیار حساسی را می گذراند.  در حالیکه حزب ما همراه سایر نیروهاي 

کند و در حالیکه شعار دموکراسی براي ایران و خودمختاري براي کردستان تبدیل به دموکراتیک و انقالبی ایران مبارزه می

ایر اي از سران عشنیز بدست آمده عده هاییو در راه تحصیل خود مختاري موفقیتشعار اساسی مردم کردستان گردیده است 

اند.  آنها دهقانان را غارت نموده و از دهات بیرون کرده و آوره در منطقه اي (سوماي  برادوست)  به چند دهکده حمله کرده

رگردانند.  نماینده حزب دموکرات کردستان ایران ساخته اند و حاال دهها خانواده دهقان از خانه و زندگی خود رانده شده و س

در تماس با سران عشایر جدا  از آنان خواست که در شرایط کنونی به هیچ وجه نباید تصور پس گرفتن زمین از دهقانان 

زب ما ح بخاطرشان خطور کند در صورتیکه مالکین سابق بدین منظور دهقانان را مورد آزار قرار دهند و به آنان تجاوز نمایند



بعنوان حزب مدافع زحمت کشان از دهقانان دفاع خواهد کرد اکنون که مردم کردستان یکپارچه و متعهد در راه خودمختاري 

مبارزه می کنند اقدام برخی از روساي عشایر (ارومیه) و (سلماس) جز تفرقه افکنی و خدمت به دشمنان خارجی نتیجه اي نمی 

دیگر بدین وسیله از آن عده از روساي عشایرکه دست به چنین اقدام ناشایستهاي زده اند تواند داشته باشد.  ما یک بار 

و روستاهاي خود باز گردانند،  در غیر اینصورت مسلم است  هاخواهیم در رفتار خود تجدید نظر کنیند و دهقانان را به خانهمی

که مردم کردستان از جمله بسیاري از عشایر میهن پرست کرد به پشتیبانی از دهقانان برخواهند خواست،  مسلم است حزب 

رفع ستم از  دموکرات کردستان ایران وظیفه خود را در این زمینه به نحو احسن انجام خواهد داد و از همه وسایل براي

 )24/1/1358دهقانان آواره اي که (سوماي برادوست) استفاده خواهند نمود. (اطالعات

 

 .گذرنامه داده نشد هابه دکتر قاسملو براي دیداراز فلسطینی

 

کمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان ایران در ارتباط با دعوت یاسر عرفات رئیس جبهه آزادیبخش فلسطین از حزب 

  .اي منتشر کرده است.  در این اطالعیه آمده استدستان براي سفر به لبنان اطالعیهدمکرات کر

 

بنا به دعوت جناب آفاي یاسر عرفات رئیس جبهه آزادیبخش فلسطین از حزب دموکرات کردستان ایران قرار بود هیاتی به 

ه ب ما وجبهه آزادیبخش فلسطین بریاست دبیرکل حزب دکتر عبدالرحمن قاسملو بمنظور تجدید دوستی دیرین میان حز

لبنان مسافرت  کند.  متأسفانه با اینکه امام خمینی ازاین مسلفرت استقبال کرد.  و نخست وزیر نیز دستور الزم را در این مورد 

 تصادر نموده بود اداره گذرنامه حاضر به صدور گذرنامه براي دکتر قاسملو نشد.  هیات نمایندگی حزب با اظهار مودت هیا

  )30/1/1358حزبی به دیدار دوستان فلسطین خواهد رفت.(اطالعات

 

 مذاکره حزب دمکرات کردستان با امام خمینی

 

ینی اهللا خمستاد خبري کیهان: هیات هشت نفري نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران بعدازظهر امروز در منزل آیت -قم

دار ر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل خزب دمکرات کردستان ایران عهدهبا ایشان مالقات کرداین هیات که ریاست آن را دکت

اي خود با امام خمینی پیرامون اوضاع جاري استان کردستان گفتگو کرد و در گفت و گوهاي خود دقیقه45است در مذاکرات 

اه کردن و کوت هاوءتفاهمبراي رفع س«اوضاع این استان را تشریح کرد. قاسملو مذاکرات هیات را رضایت بخش خواند و گفت: 

دست اعمال مزدور و خائنین به میهن قرار شد فردا با مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت اسالمی مالقات و مذاکره 



شود و نکات فنی و مسائل کردستان با ایشان درمیان گذارده شود و براي رفع مشکالت در این منطقه اقدام 

 )9/1/1358اطالعات».(گردد

 «انقالب هايحمله به دستاورد«ي مرکزي حزب دموکرات کردستان ایران:کمیته اطالعیه

 

ي فعالیت نیروهاي سیاه ضد انقالبی است که اهللا طالقانی، نشانهي مجاهد کبیر حضرت آیتبازداشت و آزار اعضاي خانواده»

ن عمل . ایاندگوناگون حفظ کرده هاير مقامبسیار را در نقاط مختلف کشور و د هايحتی دو ماه پس از پیروزي انقالب پایگاه

اهللا فردي به شمار می رود بلکه با در نظر گرفتن نقش و شخصت آیت هاياي به آزاديي وحشیانهناشایست نه تنها حمله

ایران، حمله به دست آوردهاي انقالب ایران نیز محسوب  هايانقالبی خلق هايطالقانی، به عنوان مدافع راستین خواست

 .گرددمی

 

امیدوار است که همه  دارد،ي آیت اهللا طالقانی ابراز میحزب دمکرات کردستان در حالیکه همدردي عمیق خود را با خانواده

اهللا طالقانی به خاطر پیشبرد انقالب ایران کار و فعالیت خود را از سر بگیرد.             کمیته اقدامات الزم به عمل آید تا آیت

 )28/1/1358مرکزي حزب دمکرات کردستان(آیندگان

 ي مسلحانه به اجتماع حزب دمکرات کردستان در نقدهحمله

 

ندگان: گردهمایی دپهها هزار نفري ورزشگاه نقده روز گذشته بخون کشیده شد و در جریان آن دهها تن نقده ـ خبرنگار آی

 .کشته و زخمی شدند

 

این گردهمایی از سوي حزب دموکرات کردستان ترتیب یافت و اجتماع کنندگان در حاالي که خود را آماده شنیدن 

 .قرار گرفتند کردند،کرده بودند، مورد تیراندازي گروهی که از خارج ورزشگاه شلیک می هاسخنرانی

 

پیاپی ادامه یافت و طی این چهار ساعت دست کم ده تن  2صبح دیروز شروع شد و تا ساعت  10این تیراندازي از ساعت 

 .تن ذکر شده است 50و مجروحان  30تا  6کشته و تعداد زیادي زخمی بجا گذاشت. در گزارش دیگري کشته شدگان بین 

 



بعدازظهر تیراندازي کاهش یافت و مردم متفرق شدند اما صداي گلوله همچنان بگوش می رسید و در نتیجه اهالی  2ساعت 

 .خود پناه بردند، دکانها بسته شد و شهر از جنب و جوش افتاد و رفت و آمد در شهر قطع گردید هاينقده وحشتزده بخانه

 

هلیکوپتر در آسمان شهر به پرواز درآمدند و ساعتها همچنان در آسمان دور می زدند. از سوي دیگر بنابه  2حال  در همین

 .منتهی به نقده بسته شده است هايپراکنده جاده هايگزارش

 

اد ر به مهابجلویش را گرفتند و او بناچا» محمدیار«پزشکی بنام عزیزي که از مهاباد به نقده می رفت در منطقه اي بنام 

 .بازگشت

 

شایع است که این درگیري میان کمیته هماهنگی نقده و کردهاي مقیم این شهر صورت گرفته با اینحال هنوز گزارش دقیقی از 

 )1/2/1358نیست.(آیندگان اند،دردستاینکه چه کسانی به اجتماع کنندگان در ورزشگاه حمله کرده

 دستان در نقدهي مسلحانه به اجتماع حزب دمکرات کرحمله

 

 .انددست کم سی تن کشته و بیش از صد و پنجاه تن مجروح شده

 

و کردهاي این شهر که از روز جمعه آغاز شده است شدت  هاتبریز ـ خبرنگار آیندگان : برخوردهاي خونین نقده بین ترك

 .شهر کشیده شده است هايو کوچه هاگرفته و به محله

 

خود پناه  هايشهر به گوش می رسد. شهر به صورت تعطیل کامل درآمده و مردم به خانه صداي تیراندازي از کلیه نقاط

 .اندبرده

 

ارتباطی از طریق مهاباد و ارومیه به نقده بسته  هاي. خطوط تلفنی قطع شده و راهاندهر یک از طرفین جمعی را گروگان گرفته

 .در دست دارند هارا تركشده است و کنترل آن

 



به این امر شرکت نفت نیز اعالم کرد تانکرهاي نفت قادر به رفت و آمد نیستند و امکان رساندن مواد سوختی وجود با توجه 

 .ندارد

 

. لکن به علت درگیري شدید تاکنون امکان جمع انداز دو طرف درگیر، تعدادي کشته و گروهی مجروح شده شودگفته می

 .شمارش تعداد مقتوالن و مجروحان به طور دقیق میسر نشده استآوري و انتقال اجساد کشته شدگان و نیز 

 

 .اندنفر کشته و بیش از یکصد نفر مجروح شده 30بعدازظهر دیروز  4یک گزارش غیررسمی حاکی است تا ساعت 

 

ه به یمهدي عباسی استاندار آذربایجان غربی که به نقده رفته بود، پس از یک شب اقامت در این شهر و بررسی علل اروم

 .ارومیه بازگشت

 

در جریان بررسی حوادث نقده اقداماتی براي آتش «معاون استاندار آذربایجان غربی در یک تماس تلفنی به آیندگان گفت: 

 «.ارتباطی بسته است و عبور و مرور ممکن نیست هايراه«او افزود: » بس انجام گرفته که هنوز نتیجه اي نداده است.

 

 .غربی در یک پیام رادیوئی طرفین درگیر را به آرامش دعوت کرداستاندار آذربایجان 

 

از سوي دیگر شیخ عزالدین حسینی رهبر سیاسی و مذهبی مهاباد نیز با ارسال پیامی رادیوئی خواست که دو طرف دست از 

 .مخاصمه بردارند

 

دت بحرانی اوضاع نقده به ش«اعالم داشت: اهللا شیخ عزالدین حسینی در یک تماس تلفنی با آیندگان ستاد مستقر در خانه آیت

 «.واصله جنگ محله به محله و کوچه به کوچه در همه جا ادامه دارد هاياست و با توجه به گزارش

 

است و اداره  هاکنترل جاده نقده ـ ارومیه و راه ارومیه و مهاباد به سوي نقده در دست ترك«سخنگوي ستاد یادآور شد: 

 «.صبح امروز (دیروز) قطع شده است 10اختیار دارند و ارتباط تلفنی از ساعت  در هامخابرات را ترك



 

 «.شودتحریکاتی است که از سوي ارومیه می هاعلت شدت گرفتن این درگیري«این سخنگو افزود: 

 

ار این شهرستان از سوي امام جمعه مهاباد، مال رحیم عباسی یکی از روحانیان مهاباد و باباطاهري فرماند«وي همچنین گفت: 

ها راه را بر هیات اعزامی بستند و سرنشینان آمبوالنس را بازداشت در راس هیاتی با آمبوالنس راهی نقده شدند اما ترك

 .کردند

 

بازداشت شدگان آزاد شدند ولی  گشت،در پی این واقعه با دخالت استاندار آذربایجان غربی که از نقده به ارومیه می

 .است هاآمبوالنس همچنان در اختیار ترك

 

ک برنامه از روي ی هااین درگیري شوددر تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته چنین احساس می«سخنگوي ستاد اضافه کرد:

 «.قبلی و حساب شده به مرحله اجرا درآمده است

 

که افراد طرف درگیر دست از تیراندازي با سالح سنگین بردارند و اگر چنین نکنند  اندداده کردها اولتیماتوم«وي یادآور شد: 

 «.با آنان مقابله به مثل خواهند کرد که در چنین شرایطی اوضاع وخیم تر خواهد شد

 

خواسته  اس گرفته واهللا شیخ عزالدین حسینی با داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی تمآیت«این سخنگو خاطرنشان کرد: 

 «.است تا موضوع در هیات دولت مطرح و بررسی شود

 

هم اکنون دکتر قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان که براي شرکت در میتینگ به نقده رفته «او همچنین متذکر شد: 

 «.بود، در محل بسر می برد

 

یدان، به به نام م ايارتباطی نقده، چند تن از طریق جلدیان، از جاده هايبنابه گزارش خبرنگار آیندگان با وجود بسته بودن راه

 .و تقاضاي خواروبار و مواد داروئی دارند اندمهاباد آمده



 

استاندار آذربایجان غربی در تماسی با خبرگزاري پارس گفت: پزشک و امکانات داروئی از نیازهاي فوري نقده است و در جاي 

 :دیگر یادآور شد

 

 «.هر چه زودتر براي خواباندن آشوب اقدام کنند بایستیاي انتظامینیروه»

 

فرمانده لشکر ارومیه در تماس با خبرگزاري پارس تایید کرد که زد و خورد در شهرستان نقده همچنان ادامه دارد. او افزود 

 .نگرفته استکه به علت بارندگی شدید امروز (دیروز) در منطقه از طرف لشکر پروازهاي شناسائی انجام 

 

 .اندنقده دخالتی نداشته هايفرمانده ي لشکر ارومیه تصریح کرد که افراد زیر فرمان او در درگیري

 اعالمیه ي حزب دموکرات کردستان

 

 :حزب دمکرات کردستان ایران دیشب اعالمیه اي به شرح زیر پیرامون رویدادهاي خونین نقده انتشار داد

 

میتینگ بزرگی در شهرستان نقده  1358فروردین ماه  31کردستان روز جمعه ي گذشته به دعوت قبلی حزب دموکرات 

برگزار شد. برپائی این میتینگ قبال اعالم گردیده و منظور از آن صرفا گشایش دفتر حزب و تاکید بر دوستی و برادري میان 

 .دو خلق کرد و آذربایجانی بود

 

دست خبیثی از آستین خیانت بیرون آمده و نه تنها  شد،گ داشت شروع میولی با کمال تاسف موقعی که برنامه ي میتین

 .اجتماع پرشکوه هواداران حزب ما را بهم زد، بلکه جنگ خونین و ناخواسته اي را به مردم کرد و آذربایجانی تحمیل کرد

 

ر ي نموده و به سوي دهها هزار نفر که دافراد ضد انقالبی و وابسته به رژیم منفور سابق از پشت بامها شروع به تیرانداز ايعده

استادیوم ورزشی شهر اجتماع کرده بودند، آتش گشودند. در نتیجه افراد مسلحی که در میان اجتماع کنندگان وجود داشتند، 



تحریک شده و به آتش آنها پاسخ گفتند. اگرچه تاکنون آمار دقیقی از تعداد کشته و زخمی شدگان در دست نیست ولی آنچه 

 .اندسلم است حداقل سی نفر کشته و بیش از صدوپنجاه نفر مجروح گردیدهم

 

 .تا موقع نوشتن این اعالمیه زدوخورد ادامه داشته و تعداد تلفات هر لحظه رو به افزایش می رود

 

عناصري از  وشهرستان نقده » انقالبی«ي ي اسفناك بدون تردید عناصر ضد انقالبی در میان افراد کمیتهمسببین این واقعه

دو  هايبا افشاندن بذر تفرقه و اختالف در بین توده اندکه بارها کوشیده باشند،ي ارومیه میعضو کمیته» حسنی«قبیل آقاي 

 و هاملت کرد و آذربایجانی فرزندان این دو خلق برادر را بجان هم انداخته و از این طریق خدمتی به منافع امپریالیست

 .بنمایند سرسپردگان داخلی شان

 

خلق کرد و خلق آذربایجانی سوابق طوالنی مبارزات مشترك خودشان را در راه احقاق حقوق ملی و اجتماعی خویش گرامی 

و هیچگاه راضی نخواهند شد عناصر ضد خلق در میان آنان تفرقه و دشمنی ایجاد نمایند. ضروري است فرزندان  دارندمی

قعه ي خونین را در هر دسته و گروهی که باشند، شناسایی نموده و آنان را به سزاي برومند این دو ملت مسببین این دو وا

خیانتشان برسانند. ما در حالیکه به روان پاك شهداي این رویداد تاثرآور درود می فرستیم، به همه ي بازماندگان شهدا 

 .گوئیمتسلیت می

 

نموده و خواستار شناسایی و مجازات فوري و قاطع مسببین این در عین حال اعمال تفرقه افکنانه ي عناصرضدخلقی را محکوم 

اده، خاتمه د هاو صفدري ها. ما از دولت آقاي بازرگان درخواست می نماییم  به تحریکات حسنیباشیمجنگ و برادرکشی می

 .شود هانداختران براهاجازه ندهند بیش از این در گوشه و کنار مملکت جنگهاي برادرکشی بخاطر حفظ منافع دشمنان مردم ای

 

 .درود به روان پاك شهداي نقده و همه ي شهداي راه آزادي، ننگ و نفرت بر عامالن امپریالیزم و ارتجاع

 )2/2/1358(آیندگان1/2/1358کمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان ایران

 گروهی در حوادث نقده کشته شدند

 



حزب دمکرات کردستان در شهرستان نقده یک درگیري مسلحانه و خونین  نقده ـ خبرنگار اطالعات: در جریان افتتاح دفتر

نفر و عده  5نفر مجروح شدند(صداي انقالب اسالمی، عده کشته شدگان را  30نفر کشته و  10پیش آمد که طی آن حداقل 

 نفر اعالم کرد) 15مجروحان را 

 

عه ـ گروه کثیري از اهالی نقده،  بوکان،  مهاباد،  صبح دیروز ـ جم 11گزارش خبرنگار ما از نقده حاکی است که ساعت 

  .سردشت،  پیرانشهر،  سقز،  و اشنویه در میدان ورزشی نقده اجتماع کردند

 

هنگامی که جمعیت حاضر در ورزشگاه آماده شنیدن سخنان سخنرانان بودند،  ناگهان گروهی مسلح که در بیرون ورزشگاه 

  .دندمستقر بودند شروع به تیراندازي کر

 

در پی این تیراندازي،  افراد کرد مسلح حاضر در ورزشگاه شروع به تیراندازي متقابل کردند و مردم نیز بالفاصله ورزشگاه را 

نفر کشته  10رسیده در این درگیري  هايشب همچنان ادامه یافت و بنا به گزارش 9خالی کردند.  تیراندازي طرفین تا ساعت 

  .نفر مجروح شدند 30و 

 

تعطیل و عبور و مرور وسائط نقلیه قطع گردید.  چند تن از روحانیون نقده از  هابا شروع تیراندازي شهر نقده خلوت شد،  مغازه

یر دب» عبدالرحمان قاسملو« براي قطع درگیري طرفین با دکتر» وط حاج مال صالح رحیمی» حاج میرزا ابراهیم محرر«جمله 

و چند تن از افراد کمیته حزب دمکرات وارد مذاکره » کریم حسامی« ، »سراجی محمد امین« حزب دمکرات کردستان، 

  .شدند

 

استاندار آذربایجان غربی وارد نقده شد تا آرامش شهر را باز گرداند.  گزارش دیگري » محمد مهدي عباسی« در همین حال

  .اندشده حاکی است که در این درگیري حدود یکصد نفر از طرفین درگیر به گروگان گرفته

 

 علت تیراندازي

 



 36نفر و مجروحان  10امروز بار دیگر و در پی تیراندازیهاي دیروز و دیشب نقده اعالم شد که تعداد کشته شدگان این واقعه 

  .نفر است

 

  .نام داشتند» نوري هادي»« مهندس محمد داودي «نفر از کشته شدگان رحمت قاسم زاده،  کارمند اداره آب و برق  3

 

بامداد امروز مجددا تیراندازي شدیدي بین طرفین آغاز  5شب ادامه داشت.  و از ساعت  10تیراندازي دیروز تا ساعت 

  .و مدارس و ادارات نقده تعطیل می باشد هاگردید.  اکثر نقاط شهر سنگر بندي شده است و کلیه مغازه

 

  .زب دمکرات کردستان هستندروحانیون نقده همچنان در حال مذاکره با رهبران و مسئوالن ح

 

روحانیون و علماي نقده از طریق بلندگوي مساجد مردم را به آرامش دعوت می کنند و این در حالی است که رفت و آمد در 

  .خیابانها صورت می گیرد و صداي تیراندازي باعث وحشت مردم شده است

 

ارومیه و مهاباد براي کمک رسانی به نقده اعزام شدند.  اما بعلت بسته بودن جاده و  هاياکیپ پزشکی از شهر 2

  .انددر جاده منتهی به نقده،  هنوز موفق به ورود به شهر نشده هاگروه هايتیراندازي

 

نندگان در کشود علت درگیري و تیراندازي طرفین،  شلیک گلوله از سوي شخصی ناشناس به کردها و دیگر شرکت گفته می

متینگ حزب دمکرات کردستان در ورزشگاه نقده بوده است که در این لحظه دو نفر کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و با 

 .تیراندازي متقابل،  این درگیري بوجود آمد

 

 .پیرانشهر تعطیل شد

 

  .این شهر نیز بسته شده است هايمغازهپیرانشهرـ بدنبال حوادث نقده، کلیه ادارات پیرانشهر تعطیل شد.  مدارس و 



 

دیشب از نقده به پیرانشهر آمدند شمار  8در حال حاضر ارتباط میان نقده و پیرانشهر قطع است.  آخرین مسافرانی که ساعت 

      )2/2/1358نفر عنوان کردند. (اطالعات 40تا  30را بین  هانفر و عده زخمی 20تا  15کشته شدگان را بین 

 حزب دمکرات کردستانتوضیح 

 

صبح امروز نماینده حزب دمکرات کردستان در تهران در یک تماس تلفنی با خبرنگار ما در مورد وقایع خونین نقده گفت: 

یرون ب هایشاندهقانان را از زمین» سوماي برادوست « عاملین اصلی وقایع خونین این شهر فئودالهایی هستند که در روستاي «

  «راندند

 

جریان حتی در گفتگو با نخست وزیر نیز مطرح شد و دولت «ه حزب دمکرات کردستان ضمن اشاره به تحریکات افزود: نمایند

و » یزبانپال« در جریان این امر قرار گرفت.  در واقعه خونین نقده نقش اساسی را فئودالها دارند که با عناصر ارتجاعی از قبیل

  )2/2/1358وردن زمینه یی هستند که نیروهاي مترقی را سرکوب کنند.(اطالعاتدر ارتباطند و در تالش فراهم آ» اویسی«

 اهللا طالقانیاستمداد از آیت

 

ت اهللا طالقانی، خواستار شد که حضر، عضور دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، دیشب در نامه اي به آیت»غنی بلوریان»

د استفاده کند و به غائله ي نقده که به زیان انقالب ایران خواهد بود، اهللا یکبار دیگر از شناخت سیاسی و نفوذ معنوي خوآیت

 .پایان بدهد

 

غنی بلوریان در نامه ي خود روشن ساخته است که فرستادن افراد مسلح به نقده ممکن است موجب تحریک شود و به آتش 

نبردهاي  هايد، افراد مسلح را از رفتن به صحنهاهللا طالقانی خواسته است که با روشن بینی خوجنگ دامن بزند. بلوریان از آیت

 )2/2/1358نقده بازدارد. (آیندگان

 هشـدار

 



تهران ـ خبرگزاري فرانسه :از منابع آگاه اطالع حاصل شد که حزب دمکرات کردستان ایران روز شنبه علیه اعزام هر نیروي 

ي غرب پایتخت که شامگاه شنبه، هنوز نبردهاي شدید در کیلومتر 700به شهر نقده در  هانظامی، شبه نظامی یا اعضاي کمیته

 .هشدار داد کرد،آنجا بیداد می

 

در فرودگاه شهر ارومیه (رضاییه سابق) که در پنجاه کیلومتري شمال نقده واقعست در » هاکمیته« هايبه گفته این منابع گروه

کشته و بیش از صد زخمی به بار  40جمعه به این سو به نقده به سر می برند. برخوردهاي نقده از شامگاه » شرف عزیمت«

 .آورده است

 

هر نقل و انتقال نیروها، هر اعزام قواي کمکی به نقده تنها  اندمحافل نزدیک به حزب دمکرات کردستان ایران گوشزد کرده

خیم تبدیل این ماجرا موجب تعمیم مناقشه و بسط آن به سایر مناطق خواهد شد. حزب دمکرات کردستان ایران خطر هالي و

 .اندرا به یک مناقشه مذهبی بین مسلمانان سنی و شیعه متذکر شده

 

گروههاي پزشکی و دارو ارسال دارد. این منابع تصریح کردند:  این منابع از سوي دیگر از حکومت مرکزي خواستند فوراً

مانع خارج کردن آنهاست. این منابع خاطرنشان کردند،  هاشهر بر زمین افتاده است و شدت تیراندازي هاياجساد در خیابان«

 )2/2/1358در جریان اوضاع نقده قرار گرفته است.(آیندگان» آشتی دهنده کبیر«اهللا طالقانی آیت

 .دولت باید جلوي توسعه زد و خورد را بگیرد

 

 رنگار ما گفت: امروز شدتیکی از اعضاي کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان شب گذشته به خب "محمد امین سراجی"

 آوريو در سطح شهر جمعشدگان و مجروحان را از معابر عمومی تیراندازي به حدي بود که مردم نتوانستند اجساد کشته

این شهر وجود ندارد، هاي دارویی و پزشکی بههاي زمینی به نقده بسته شده و امکان رسانیدن آذوقه و کمککنند، راه

ند، از کاین شهر تکافوي نیازهاي شهر را نمیباشد و کادر درمانیاکنون با کمبود دارو و خون مواجه میشیروخورشید نقده هم

اند و قرار است براي توسعه جنگ و برادرکشی با هلیکوپتر به نقده سوي دیگر شایع شده که گروهی را در ارومیه بسیج کرده

 .اعزام کنند

 

دیدگان حوادث نقده هاي دارویی و پزشکی به آسیبهمه مردم براي رساندن کمک در تهران، جمعیت کردهاي مقیم مرکز از

 )2/2/1358این جمعیت تسلیم کنند.(کیهانهاي خود را بهاین جمعیت از مردم خواست کمکاستمداد کرده،



 

 .ها را محکوم کردحزب دموکرات کردستان تجاوز به خانواده

 

اي اعالم داشت: فاجعه نقده به دست عناصر ناپاکی بوجود آمده که طالعیهکمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان در ا

 .این جنگ تحمیل شده را هر روز گسترش بیشتري بدهندخواهند دامنهمی

 

این خونریزي و برادرکشی به نفع دو خلق کرد و آذربایجانی نیست، باید هرچه زودتر این اطالعیه آمده است: از آنجایی کهدر

ان خلقی این دشمنبرداري کنند. همه باید هوشیار باشیم که هدف نهائیایران نتوانند از آن بهرهتا دشمنان انقالبمتوقف شود 

 .رو در رو قرار دادن خلقهاي ماست

 

اینکه نیت پلید و خائنانه آنان با شکست روبرو شود وظیفه برادرن کرد و آذربایجانی است که با روح صمیمیت و برادري براي

کنند همچون گذشته در کنار هم مثل دو همسایه خوب زندگی کرده واز تجاوز بجان و مال همدیگر ین توطئه مقابله رسمیابا

 .خودداري کنند

 

هاي بیگناه تجاوز کند، با شدت دارد که هر کس در هر کجا به حقوق خانوادهحزب دموکرات کردستان با قاطعیت اعالم می

ان مواجه خواهد شد. از همه برادران روستایی و شهري چه کرد و چه آذربایجانی تقاضا عمل افراد حزب دموکرات کردست

اندازان و به دهان تفرقهاین ترتیب مشت محکمی هاي همدیگر دوستانه و برادرانه رفتار کنند و بهشود نسبت به خانوادهمی

 )4/2/1358ایران بزنند. (کیهاندشمنان

 .ظمی شریعتمداري مذاکره کردندبا امام خمینی و آیت اهللا الع

 

 دیدارهاي مهم رهبران حزب دمکرات کردستان در قم

 

  .در آینده نزدیک هیاتی از سوي امام خمینی به نقده اعزام خواهد شد

 



ه دو دیدار جداگان» آیت اهللا العظمی شریعتمداري«و » امام خمینی«نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران دیروز در قم با 

ند.  در این دیدارهاي مهم، مسائل مربوط به رویدادهاي خونین نقده مطرح شد و حزب دمکرات، اسناد و مدارکی را در داشت

یکی از نمایندگان حزب در گفتگوي تلفنی با آیندگان، مذاکرات را آمیخته با حسن نیت و » جلیل گادانی«این زمینه ارائه داد. 

ي نزدیک هیاتی از سوي امام خمینی عازم نقده خواهد شد تا مسائل منطقه را مورد در آینده «تفاهم توصیف کرد.  وي گفت: 

جلیل گادانی در مورد نتیجه دیدار با آیت اهللا شریعتمداري اظهار داشت که حضرت آیت اهللا قول داد از ».  بررسی قرار دهد

و کردها استفاده  هابیشتر در میان ترك نفوذ معنوي خود براي ایجاد آرامش در نقده و برقراري احساسات برادري هر چه

  .کند

 

نمایندگان حزب دمکرات کردستان،  امروز یک مصاحبه ي مطبوعاتی برپا می کنند و پیرامون رویدادهاي منطقه و گفتگوهاي 

  )19/2/1358خود با امام خمینی و آیت اهللا شریعتمداري سخنانی ایراد خواهند کرد.(آیندگان

 درباره حوادث نقده

 

 :ورود نیروهاي انتظامی ارتش به منظور میانجیگري در حوادث نقده عواقبی چند بدنبال داشت

 

ارتش منحصرا میبایستی بمنظور میانجیگري وارد کارزار شود. حال آنکه نماینده اعزامی حزب دموکرات کردستان  ـ اصوال1ً

 ابنفر مجاهد نیز مواجه شده بود که همراه نیروهاي اعزامی به نقده می رفتند و این نیروهاي انتظامی هادر سه راه نقده با ده

 .اولین اقدام خود مبنی بر قتل دو نفر از کردها، طرفداري خود را از برادران ترك زبان ثابت کردند

 

ارتش با نوشتن شعار حزب دموکرات کردستان و ـ ظاهرا وظیفه ارتش مداخله بمنظور اختتام جنگ بود، در حالیکه تانکهاي 2

اهللا سیدعزالدین حسینی بر روي قسمت بیرونی تانک، علیه کردها مداخله کردند و چندین نفر از پیشمرگان نصب تصویر آیت

را که از فرط شعف و خوشحالی جلو تانک آمده بودند، به رگبار بستند. حتی با هدایت افراد بومی ترك زبان و همیاري 

هاي ترك موجود در آن هجوم بردند چندین خانه را ویران و گروگان» بالقچی«مجاهدین ارومیه به قراء محل از جمله روستاي 

 .قریه را آزاد کرده و به نقده برگرداندند

 



هاي ارتش و هلیکوپترهاي نظامی است که همزمان و هماهنگ اي از جمله یکطرفه تانکاین حقایق و مواردي چند نمونه

. از جمله حمله به روستاهاي کردنشین و فراري دادن سکنه شدندبمحلهاي مورد سکونت کردها و سنگرهاي آنان حمله ور می

 .آن نشان داد که ارتش نه براي میانجیگري بلکه بمنظور پشتیبانی از افراد مسلح ترك زبان به نقده آمده است

 

را  هاههاي توپخانائی به مثابه درگیري با یک نیروي دشمن خارجی، توپهاي نیروي هونیروهاي ارتش و هلیکوپترها و فانتوم

 .متوجه محالت کردنشین کردند و دیوار صوتی را شکستند

 

 :برادران کرد و آذري و قره پاپاق

 

حزب دموکرات کردستان ایران مخالف هرگونه برادرکشی و جنگ و خونریزي است. مردم همسایه و مسلمان نباید بر روي 

که دست از برادر کشی  خواهدیگر اسلحه بکشند. حزب ما از همه مردم نقده صرفنظر از کرد و ترك و شیعه و سنی میهمد

و همه را ایرانی و  کندخود برگردند حزب ما شیعه و سنی و کرد و غیرکرد همه را با یک چشم نگاه می هايبردارند و بخانه

تند که رژیم طاغوتی هس هايرند بین مردم کشور تفرقه بیندازند، این باقیماندهاین دشمنان خلقند که کوشش دا داندبرادر می

قصد دارند، ما را بخاك خون بکشند. بیائید همه با هم دست بدست هم دهیم و متحدا توطئه دشمنان خلق و نیروهاي 

راي که برهبري امام خمینی ب ضدانقالبی را نقش بر آب سازیم. ضد انقالب در کمین است، فرصت ندهیم دستاوردهاي انقالب

 مردم ایران پیروزي به ارمغان آورده از بین برود.(حزب دمکرات کردستان)

 

خاموشی تا کی؟ اشخاص «... ـ نقل از نامه ششم اردیبهشت آقاي سید احمد نسیمی خطاب به آقایان سردبیران جراید 3

اسالمی اعمال چنان قبیح و زشت و نفرت انگیز را انجام  و تحت لواي انداسالمی رخنه کرده هايناصالح و فاسد در کمیته

گیري مبارزات ضد سلطنتی و ضد امپریالیستی در ... بعد از اوجاندمیدهند که روي هر چه خونخوار تاریخ است سفید کرده

ی اهریمنی م هايدر ارومیه که همیشه مداح دستگاه اختناق بوده... در فکر توطئه و دسیسه»... حسنی«میهن ما اشخاص نظیر 

ر و چون روحی در دو پیک اندافتد که خلق کرد و آذري را که سالیان دراز است دوشا دوش هم بر علیه جور و ستم پیکار کرده

 و با تجهیز نمودن معدودي نظیر خود در شهرستان هادر میانشان تخم کین و نفاق کاشته و با توسل به کمیته اندمبارزه نموده

 ...اندازدنقده چنین جنگ خانمانسوز و برادرکشانه را براه

 



شت از هر عمل ز» حسنی«که بغیر از گروه مجاهدین اسالمی اعزامی از تهران بقیه دار و دسته  خورمبشرافت انسانیت قسم می

ه را هدف گلوله قرار دادند و از جنازه آنها براي خود سنگر ساختند. دلم و ناشایست ابائی نداشتند و حتی چند کودك بیگنا

 سئوال هااهللا العظمی طالقانی مجاهد کبیر با قسم دادن بقرآن صحت و سقم این گفتهاز گروه امدادگر آیت خواستمی

 «...میشد

 

کاك «اعالمیه پس از شرح حال شهید  در این 11/2/58ـ نقل از اعالمیه حزب دموکرات کردستان ـ سازمان بانه مورخ  4

معلم مبارز که از ابتداي جوانی بطور فعال در جریانات اجتماعی و دانشجوئی ضد رژیم استبدادي شرکت داشته » عثمان کریمی

نیز از افشاگري علیه رژیم باز نایستاد و به همین جهت پس از مراجعت از » مونیخ«و در جریان مسافرت به مسابقات المپیک 

ونیخ دستگیر و بازداشت میگردد پس از آزادي و چند سال دربدري سرانجام پس از سقوط رژیم استبدادي در بهمن ماه م

 ...گذشته بار دیگر به زادگاهش بر میگردد و در سنگر معلمی به مبارزه ادامه میدهد

 

و رفقا براي شرکت در میتینگ حزب  شهید مبارز در بنا بدعوت سازمان حزب دمکرات کردستان در نقده همراه دیگر دوستان

در روز یکشنبه کاك عثمان با هیاتی براي مذاکره بخاطر خنثی کردن توطئه خائنانه مرتجعین و پایان  …روانه نقده شده بود

هاي پاسداران میانجی نماي که در بین راه با حمله وحشیانه تانک شوددادن به جنگ تحمیلی نقده روانه جایگاه مذاکره می

و خون این فرزند برومند خلق کرد با خون صدها شهید دیگر مبارز حزب همرنگ شده و انسجام  گرددتش روبرو میار

 «کاك عثمان کریمی«خاطره رفیق شهید  بادحزبیش را راسختر می نماید... گرامی

 

خمینی، طالقانی،  اهللا العظمیبرادر شهید عثمان کریمی در نامه خطاب به حضرت آیت بانهـ آقاي محمد کریمی 5

اي به عوامل ارتجاع و سرسپردگان رژیم سابق جنگ ناخواسته«شریعتمداري، حسینی،  نخست وزیر پس از اشاره به اینکه 

 :کندو پس از اشاره به چگونگی شهادت برادرش اضافه می» برادران کرد و ترك تحمیل کردند

 

آوردن جسد به سه راه فرستاده میشود لیکن جنازه از محل مزبور منتقل  با انتشار خبر قتل برادرم از مهاباد آمبوالنسی براي»

ساعتی قبل از ورود آموالنس جنازه برادرم بوسیله چند نفر که » سروان مهدي رجبی« و حسب اظهار فرمانده سه راه بنام

اتی که ل خودداري ورزید. با اطالعاتومبیل ژیانی داشتند، به کمیته محمدیار برده شده بود ولی از ذکر مشخصات افراد و اتومبی

خود را  است که» حمید خوارزمی« اتومبیل پیکان برادرم که در سه راه پارك شده بود در اختیار شخصی بنام ایمکسب کرده

مجاهد اعزامی از ارومیه معرفی کرده است و ایشان شخصا سویچ اتومبیل را از جیب برادرم بیرون آورده و ماشین را به ارومیه 

د هر رفته و فاق» محمدیار«بعنوان عضو هیات حسن نیت به شهرك  رده است... در پایان با اشاره به اینکه برادرشان صرفاً ب



اي بود و قتل وي در نهایت ناجوانمردي و خالف تمام اصول و موازین صورت گرفته تقاضاي تعقیب مسببین و گونه اسلحه

 «.استرداد جنازه و اتومبیل را کرده است

 

افراد بی نام و نشان را که در  هايمندرجات اعالمیه 58/  2/  16مورخ   9ـ حزب دموکرات کردستان در اعالمیه شمار  6

سی قرار مورد برر شوندآنها حزب دموکرات کردستان، خلق کرد و حضرت شیخ عزالدین حسینی بباد حمله و انتقاد گرفته می

 :داده چنین می نویسد

 

 هايبا وارد آوردن اتهامات ناروا به خلق کرد، سعی دارند از یکطرف بذر تفرقه و اختالف در دل توده هاپارهناشرین این ورق »

خلق کرد و آذري بیفشانند و از طرف دیگر خلق کرد و حزب دموکرات کردستان ایران را رو در روي ارتش و دولت مرکزي 

 .قرار دهند

 

این عده کافی است که خواننده بر میزان بینش و آگاهی و صداقت و خلوص نیت آنها واقف  هاياگر چه تنها نظري به نوشته

 .گردد، ولی براي بیشتر روشن شدن حقیقت الزم دیدیم به طور خالصه پاسخی به آنها داده باشیم

 

ا دستان بوده و حزب مادعا شده است که گویا سبب بروز درگیري نقده حزب دموکرات کر هادر اکثر این به اصطالح اعالمیه

هزار کرد مسلح را براي این منظور بسیج نموده است. درست است که در میان شرکت کنندگان میتینگ حزب ما  15بیش از 

ولی همه میدانند که برگزاري میتینگ قبال به اطالع عموم  اندافراد مسلح وجود داشتند که بیشتر آنها افراد حزب ما نبوده

اي در سر داشت، چطور ممکن ) نقده هم در این مورد مشورت شده بود. اگر حزب ما غائله1ته شماره (رسیده و حتی با کمی

هزار کرد و آذري را در چهار دیواري استادیوم ورزشی جمع کند تا دشمنان دوست و برادري خلق کرد و خلق  هابود ده

 .آذربایجان با طیب خاطر بسوي آنان شلیک نمایند

 

آذري از طرف هواداران حزب دموکرات کردستان و همچنین جمع آوري صدها تراکتور در  هايغارت خانوادهافتراي چپاول و 

 .حومه شهر آنقدر واهی و بی اساس است که به هیچ وجه ارزش توجه و پاسخ گفتن را ندارد

 



ر بردند که درگیري هر چه بر همگان روشن است که طرفداران حزب ما بعد از بهم خوردن میتینگ تمام امکاناتشان را بکا

زودتر خاتمه یابد و هر چه کمتر وسعت پیدا کند. بهمین سبب هم بخش عمده افراد ما روز اول درگیري منطقه را ترك گفته و 

 .اندبه شهرهاي خودشان برگشته

 

فوق  هايل ناشرین اعالمیهکرد و در مقابل یورش امثا هايتنها هدفشان دفاع از خانواده اند،عده قلیلی هم که در نقده مانده

الذکر بوده است. در اینمورد باید یادآور شد که حزب ما بهیچ وجه برادران آذري را عامل اصلی این درگیري ندانسته و 

خلق کرد در بروز این درگیري کوچکترین تقصیري ندارند و آتش افروزان این حادثه  هايصادقانه معتقد است که توده

 .خلق برادر بودند دشمنان مشترك این دو

 

ما بار دیگر بر پیوند دوستی و برادري میان خلقهاي ایران بطور کلی و بخصوص خلقهاي کرد و آذري تاکید می نمائیم و 

اي مطمئن هستیم که نه حوادث تاسف بار اخیر و نه سمپاشیها و تفرقه افکنیهاي مشتی ضد انقالب و شایعه ساز نمیتواند لطمه

مشترك و سوابق مبارزاتی  هايیان خلقهاي ایران وارد نماید. خلق کرد و خلق آذربایجان با داشتن دردبه پیوند تاریخی م

مشترك و با حسن نیت کامل این پیوند ناگسستنی را بار دیگر استحکام خواهند بخشید و مشترکا در راه کسب حقوق پایمال 

 )1/3/1358شده خویش به مبارزه برخواهند خاست.(صداي معاصر

 

 دستگیري قاتل شریف زاده

 

،  46ـ  47 هايقاتل اسماعیل شریف زاده یکی از رهبران مبارزات مسلحانه کردستان در سال» عبداهللا خان شهیدي«پنجشنبه 

در شهر بانه توسط پیشمرگان مسلح حزب دمکرات کردستان دستگیر و براي تسلیم، به دادگاه انقالب به مهاباد فرستاده 

  )6/3/1358شد.(آیندگان

 

 قطعنامه حزب دمکرات کردستان

 

متن قطنامه دمکرات کردستان که در دومین روزبرگزاري کنفرانس سنندج از سوي نماینده این حزب خوآنده شد و مورد 

روع مردم مبارز کردستان در نخستین روزهاي ش«استقبال بی نظیر شرکت کنندگان در این کنفرانس قرار گرفت چنین است.



انه در گیربه رهبري امام خمینی مردم کردستان در صفوف مقدم آن قرار داشتند و همانند سایر مناطق ایران پیانقالب ایران 

اند در این مبارزات سراسر کردستان از خون شهیدان رنگین راه سر نگونی رژیم طاغوتی مبارز را تا پیروزي نهائی ادامه داده

فراد پلیس و ارتش مزدور، مبارزان کردستان شجاعانه سینه سپر کردند و براي شد چه در جریان انقالب و چه در بر خورد با ا

پیشبرد شعارهاي ملی ایران و ضد امپریالیستی جنگیدند. انگیزه مردم کردستان در این مبارزه عالوه بر سرنگونی رژیم مردمی 

ملی مردمی را در برنامه خود بگنجاند  هايفاسد شاهنشاهی این بود که چنان رژیم مردمی در ایران سرکار آمد که خواست

کرد. نخست بر انداختن رژیم طاغوتی و ایجاد یک رژیم انسانیکه بدین ترتیب که خلق ما براي دو هدف اساسی مبارزه می

اجتماعی در سراسر کشور احترام بگذارد. دوم تامین حقوق ملی به شکل خود مختاري با فدراتی و در چهار  هايبهمه آزادي

. این ستم، هم جنبه فرهنگی دارد. هم مادي رفع ستم باشدیرانی آزاد.ستم ملی همه جنبه زندگی خلق کرد را خاصل میچوب ا

آنچه بیش از همه در مسئله ستم ملی اهمیت دارد این است که خلق ستم دیده احساس حاکمیت بر  هاستملی رفع ستم

د راتعیین کند. منطقه خود مختاري کردستان، همه مناطق حق سر نوشت خو خواهدکند. خلق کرد میسرنوشت حود نمی

کردنشین ایران را شامل میگردد. در مناطق کردنشین با درنظر گرفتن شرایط تاریخی و جغرافیایی و اقتصادي و خواست 

نوشت راکثریت ساکنین هر منطقه تغیین خواهد شد خود مختاري یا فدراتیو هر کدام یک شکل معین از پیدا کردن تعیین س

میباشد. اگر در ایران تنها یک خلق ستم دیده مثال خلق کرد وجود داشت آنگاه حل مسئله ستم ملی، تنها شکل خود مختاري 

ستمدیده معتدد شکل فدرایتو راه حل جامع تري به نظر میرسد در هر صورت،  هايعلت وجود خلقتوانست باشد لکن یهمی

 :رکزي است. این امور در چهار بخش خالصه میشودبعضی از امور منحصرادر صالحیت دولت م

 

 .ـ امور مربوط به روابط خارجی که شامل روابط سیاسی، بازرگانی ومالی خواهد بود1 

 

 بآنک مرکزي از قبیل چاپ اسکناس و کنترل مسائل ارزي هايـ امور مربوط به کار2

 

 .ایران در مقابل تجارت خارجی هايـ امور مربوط به دفاع از مرزهاي کشور و استقالل و آزادي خلق3

 

چشمگیر نیازمند است. اداره  هايکه معموال به سرمایه گذاري هايدراز مدت اقتصادي، برنامه هايـ امور مربوط به برنامه4

ان توامور داخلی و صالحیت سازمانهاي خودمختاري خواهد بود. براي روشن شدن بیشتر مفهوم خود مختاري یا فدراتیو می

را مثال آورد. در حالیکه اداره ارتش و فرماندهی آن در صالحیت دولت مرکزي است،اداره پلیس و یس وژاندارمريپل

و یا آنچه باید جایگزین آنها بشود ودر صالحیت سازمانهاي منطقه خود مختاري خواهد بود. در نقش ارتش نظر ژاندارمري

قاد شود جلب اعتشاهنشاهی باید تبدیل به ارتش ملی مردمی می مردم کردستان این است که ارتش ارتجاعی  و ضد خلقی



آنهم دفاع از مرزهاي کشور در مقابل  شودمردم کردستان نیز ضرورت حیاتی دارد از سوي در یک جمله خالصه می هايتوده

تجاورات خارجی است. ارتش به یچوجه نباید در امور داخلی کشور دخالت کند و براي تامین این هدف پیشنهاد  میشود  

کردستان خارج در مرزهاي مستقر شود. مجلس ملی کردستان از سوي مردم کردستان انتخاب  هايپادگانها از شهر

متساوي مستقیم با راي مخفی خواهد بود. سازمانهاي اجرائی کردستان بوسیله مجلس برگزارخواهد شد.  شود.انتخابات عمومی

از سوي دیگر نیز مسلم است که نمایندگان مناطق  خودمختاري کردستان با فدراتیو مانند سایر مناطق ایران در راه دولت 

به شکل فدراتیوتضادي با وحدت تمامیت ارضی ایران شرکت خواهد داشت واضح است خلق کرد چه بشکل خودمختاري و چه 

 اي فرسوده وو آنرا حربه کنندندارد. بهمین جهت در حالیکه مردم کردستان هر گونه اتهام  تجزیه طلبی را رد کردند و می

کرد در قانون اثري از آثار شوم رژیم طاغوتی میدآنند وصمیمآنه از امام خمینی میخواهد نظر خود را در مقابل خواست خلق 

اساسی جمهوري اسالمی دست آندر کارند صادر فرمایند تا حق خودمختاري در قانون اساسی گنجانده شود. مردم کردستان 

لذا بحق انتظار دارند که از  کردنددر جریان انقالب عظیم سراسري به رهبري آیت اهللا العظمی امام خمینی سهم خود را ادا می

د مواضع مردم کردستان خودمختاري براي کردستان و دموکراسی براي ایران در چهارچوب ثمرات انقالب بهرمند شون

چه حکومت اسالمی امکان تحقق دارد آنچه براي خلق کرد اهمیت دارد نام جمهوري نیست بلکه محتواي آن است چنان

ردم کردستان از جمهوري اسالمی جمهوري اسالمی این خواست اساسی مردم کردستان را مورد قبول قرار دهد. بدون تردید م
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 اعتراض و راهپیمایی در شهرهاي کردستان

 

« حزب دمکرات کردستان در ارتباط با خبر صداي جمهوري اسالمی مبنی بر محاصرة چند ایل و انحالل شوراي انقالب 

توسط افراد مسلم این حزب و به عنوان اعتراض به اخبار تحریک آمیز و غرض آلود اعالم کرد امروز در کلیۀ » اشنویه

شهرهاي کردستان یک اعتصاب و تظاهرات سراسري برگزار خواهد شد که اهالی روستاها نیز در آن شرکت خواهند جست. 

تگوئی ضمن اشاره به تحریف خبرها از سوي رادیو و بعضی رهبر حزب دمکرات کردستان در گف» عبدالرحمن قاسملو««

مطبوعات اعالم کرد که در اشنویه آرامشبرقرار است و از سوي افراد حزب دمکرات تهاجم و محاصره اي صورت نگرفته 

 کوشندیم عواملی هستند که نمی خواهند بین ما، دولت و رهبري انقالب تفاهم برقرار شود و پیوسته« است وي همچنین افزود:

در حالی که ما را براي امنیت منطقه دعوت به مذاکره از طرفی دیگر «دکتر قاسملو گفت: ». که به این روابط لطمه وارد سازند

از سوي دیگر ». گیردو به این ترتیب معلوم نیست این تحریکات به چه منظور صورت می دهندما را مورد حمله قرار می

غنی بلوریان در توجیه تظاهرات امروز کردستان اعالم داشت: این راهپیمایی در حکم سخنگوي حزب دمکرات کردستان 

هشداري است براي مسئولین و مقامات شهرنشین چون این یک منطقه حساس مرزي است و ضد انقالبیون و مرتجعین 

ذاریم توي چاله مان گي حواسمان جمع است و نمیدولت را با حزب دمکرات کردستان درگیر کند اما همه خواهندمی



توسط نیروهاي ما با » زرزا« اي وجود ندارد. رادیو و تلویزیون از محاصره روستاي بیاندازند. در حالیکه در کردستان مسئله

به چهار روز پیش مربوط است و آنهم به این  "زرزا"ي حال آنکه حادثه دهندسالحهاي سنگین و توپ و ضد تانک خبر می

از فئودالهاي مسلح منطقه که مورد اعتراض روستائیان قرار گرفته بودند. همچنین در ارتباط با این خبر از دلیل که چند نفر 

 اي ضمن رد هري روزنامه نگاران داخلی و خارجی دعوت به عمل آورد. بیانیه جمعیت کردهاي مقیم مرکز نیز در بیانیهکلیه

کرد. و از دولت انقالب خواست که از » خلق کرد«یک جنگ روانی بر علیه گونه اتهام، تجزیه طلبی، رادیو را متهم به ایجاد 

 دولتی جلوگیري به عمل آورد هايزدن هرگونه اتهام و بویژه اتهام تجزیه طلبی به خلق کرد د ررسانه

 

از صداي را که ي چند ایل در آذربایجانشوراي انقالب شهر مهاباد و حزب دمکرات کردستان، پخش خبر محاصره -مهاباد

ي اعتراض علیه اخبار تحریک آمیز صداي جمهوري جمهوري اسالمی ایران پخش شد (غرض آلود ) دانستند. و به نشانه

اسالمی ایران مهاباد را دعوت به تظاهرات و راهپیمایی کردند. در پی دعوت شوراي انقالب شهر مهاباد و حزب دمکرات 

شهر، در میدان آزادي اجتماع خواهند کرد و دست به راهپیمایی  هايطیل مغازهامروز مردم مهاباد، با تع 10کردستان ساعت 
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 .گفتگویی با دکتر خلیقی:دولت فعلی حافظ منافع طبقه سرمایه دار است

 

 .اگر بنا باشد دولت با حرف بنی صدرها کار کند ما اعالم خواهیم کرد این جمهوري اسالمی نیست

 



ملی -یعزالدین حسینی رهبر مذهب دکتر خلیقی را در کردستان دیدم و شناختم.  او به تقریب، دست راست و مغز متفکر شیخ

تگو تا کنم،  این گفکردستان است.  او در کردستان فعالیت شدید و گسترده اي دارد.  براي شناختن طرز فکر او، تصور می

 .حدي راهبر باشد

 

 .آقاي دکتر خلیقی، علت پا فشاري خلق کرد را در کسب خودمختاري چگونه می توان توضیح داد

 

روشنفکران دنیا و افراد آگاه، این مطلب اصالت دارد که هر ملتی که در زیر سیطره دیگران، چه از لحاظ  به نظر ما و همه

سیاسی و چه از لحاظ اقتصادي و نظامی و فرهنگی قرار داشته باشد، در هیچ شانی از شئون اجتماعی و اقتصادي و سیاسی، 

جهت ما معتقدیم که در گذشته، کشور ایران، زیر سیطره نفوذ قدرت بالندگی و پیشرفت نمی تواند داشته باشد.  از این 

امپریالیزم جهانی و سایر چپاولگران منطقه و همچنین رژیم استبدادي قرار داشته که براي پرکردن جیب اربابان خارجی و 

مختلف، اما در  هايمختلف با روش و سنن و زبان هايتحمیل کردن رهبري خودشان بر مردم ستمدیده ایران،  از ملیت

چارچوب جغرافیائی متحد و محدود و تحت یک پرچم واحد، تشکیل یافته است از هیچ خیانتی فروگذار نکردند.  ما معتقدیم 

که در گذشته ملت ما به علت اینکه در اسارت ارتجاع داخلی وزیر تسلط ننگین امپریالیزم جهانی بود،  آن امکان را نیافت که 

یاسی و اقتصادي قدرت برابري با سایر ملل جهان را داشته باشد و پر واضح است که این امکان را به در زمینه فرهنگی و س

دست نخواهد آورد مگر اینکه خود را از زیر سیطره نظام غیر انسانی امپریالیزم و نوکران وابسته اش نجات دهد.  تاریخ گواه 

زنجیرهاي اسارت، همواره به اشکال مختلف مبارزه کرده است.   است که ملت ما در راه تحقق بخشیدن به این هدف و گسستن

این حق اولیه هر ملتی است که در سرزمین خود با آداب و رسوم و سنن ملی خود زندگی کند و خود حاکم بر سرنوشت 

ا براي این هدف رخویش باشد و بر اساس اصل احترام متقابل، با دیگر ملل دنیا یک ارتباط مردمی و انسانی برقرار کند.  ما 

 .ایران در روابط داخلیش آرزو می کنیم هايکل ملت ایران در ارتباط جهانیش و براي همه خلق

 

به نظر شما علت مقاومت دولت در پذیرش حق خودمختاري خلق کرد به دلیل عدم شناخت دولت از مسئله    -

 که با امر خودمختاري موافق باشد؟ خودمختاري سرچشمه می گیرد یا اینکه در ماهیت این دولت نمی بینید

 

به نظر من رهبران مذهبی ما که امروز رهبران سیاسی هم هستند، با شجاعت و با استفاده از الگوي مذهبی،  سبقه و رنگ    -

 مذهبی، توانستند مردم را با کمک نیروهاي مترقی و روشنفکران و سیاسیون و مبارزین خلق ما بسیج کنند و در اندك زمانی،

 یک حرکت انقالبی و انسانی در دنیاي تاریک ایران بوجود بیاورند



 

 تداوم حرکت انقالبی

 

اما عقیده من این است که به علت اینکه این حرکت انقالبی می رفت تا براي همیشه دستهاي چپاولگر امپریالیستی را از 

ز تا یک انقالب بحق و راستین توده اي به ثمر برسد، امملکت ما قطع کند و بساط استبداد و استعمار را براندازد و میرفت که 

ه براي ک هائیتداوم حرکت آن جلوگیري شد و چون ماهیت این حرکت خیلی مترقیانه و خیلی آگاهانه بود، با استفاده از روش

گونه قصد داشت ریشه هر ایران و جامعه ایرانی قابل قبول هست حاال یا آگاهانه یا ناآگاهانه توانستند از این حرکت که قاطعانه

استعمار و استثمار را قطع کند جلوگیري کنند.  و امروز دولت فعلی به نظر من حافظ منافع طبقه سرمایه دار است و بیشتر از 

آن هم نمی تواند مترقیانه و دمکرات باشد و هر قانون و هر نقشه و هر طرحی که براي حل مسائل سیاسی و اقتصادي در 

یران پیش بینی کند، از چارچوب حفظ سرمایه و سرمایه دار و نظام سرمایه داري حاکم بر شئون اقتصادي و شئون اجتماعی ا

اجتماعی خارج نمی تواند باشد اعم از اینکه از طریق مذهب پشتیبانی بشود یا اعم از اینکه از طریق جبرئیل پشتیبانی شود، 

ن است که وزیران و اعضاي کابینه جز یکی دونفر که تا حدي روشنفکر حافظ منافع طبقه سرمایه دار است و دلیل قاطع من ای

و دلسوز هستند و آنهم نه از طبقه زحمت کش، بلکه بنا به ادعاي خود طرفدار طبقه زحمت کش هستند، بقیه خود از سرمایه 

می داند، چندي پیش در  که وزیر خارجه بود و خودش را کرد» دکتر سنجابی«داران منطقه می باشند.  خیلی جالب است که 

ه شود، حال آنککند و خواستار استیفاي این حقوق میاطالعیه و اعالمیه رسمی دولتی از حقوق حقه مردم فلسطین دفاع می

را » خلقهاي ایران«دهد که عبارتخلقهاي ایران در درون خود ایران خواهان همین حقوق هستند و او حتی به خودش اجازه نمی

نمونه جالب تر دیگر اینکه چندي پیش بهنگام فاجعه سنندج، در مذاکره اي که مادر آن شهر با هیئت  بر زبان آورد. 

نمایندگان امام خمینی داشتیم، یکی از آقایان که به همراه آیت اهللا طالقانی آمده بودند می گفتند که از بر زبان آوردن کلمه 

 اکراه دارید، چگونه براي قبول حکم حق تعیین سرنوشت هاز تلفظ کلمه خلقاکراه دارند.  به ایشان گفته شد وقتی شما ا هاخلق

برداشتشان از مسایل ملی و خودمختاري و حق تعیین سرنوشت،  هاوارد مذاکره شده اید.  بنده مطمئن هستم که این هاخلق

 ه آیه(انما المومنون اخوه)یعنییک برداشت سطحی و توام با پیش داوري است.  و آن این است که استدالل می کنند بر پای

همه مسلمانان برادرند، پس رنگ و نژاد و آداب و سنن و رسوم بر اساس این آیه نباید دخالت در اختصاص دادن سهمی یا 

رعایت خصوصیاتی براي یک قومی در چارچوب حکومت اسالمی داشته باشند برعکس ما معتقدیم که قرآن همین دخالت 

که: انا خلقناکم من ذکر انثی وجعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهللا اتقکم ما شما را از یک  راداده است و می گوید

زن و مرد و از یک نر و ماده خلق کردیم و شما را ایل ایل و قوم قوم با آداب و رسوم مجزا و مشخص و زبان مشخص و 

تا اینکه به آن رنگ و آن لهجه اي که آن قوم دارد، عادت کنید وآن متفاوت خلق کردیم تا اینکه حقوق همدیگر را بشناسید، 

رنگ را در آن قالب بشناسید و همانطور آنهم حق ترا بشناسد.  براي اینکه در اختیار تونیست که کردي یا فارس، ترکی یا 

روابط  ق شده و شما اگر بخواهیدبلوچ، عربی یا ترکمنی، بلکه این حقیقت الهی است که در تمام عالم و در طبیعت، این طور خل

اجتماعی و انسانی با قوم دیگري داشته باشید، باید همان خصوصیات را براي آن قوم برسمیت بشناسید زیرا که آن 



و  هاخصوصیات زاده دست خودش نیست، بلکه زاده محیط اجتماعی و طبیعی جغرافیائی اوست.  پس قرآن، این حق را به خلق

است که همدیگر را برسمیت بشناسند و این شناسائی به معناي شناسائی افراد نیست، بلکه این شناسائی به  دنیا داده هايملت

معناي قبول خصوصیات است که شما می توانید توقع داشته باشید که دیگران نیز شما را برسمیت بشناسند.  و این چیزي 

ایران روبرو بشوند و معتقد باشند که حکومت  هايطق، با خلقبا این من هاسال در اسالم بوده.  و اگر این 1400است که 

اسالمی بر اساس موازین قرآن پایه گذاري خواهد شد و باز یک حکومت صفوي بوجود نخواهد آمد(که ما نمی توانیم حضور 

ن چنیایران براي  هاياین چنین حکومتی را تحمل کنیم)در آن صورت برسمیت شناختن حقوق ملی و دموکراتیک خلق

تأملی هم بوجود بیاورد زیرا در سرلوحه قانون اساسی حکومت که همان قرآن  حکومتی، نباید ترسی ایجاد کند و نباید اصالً

از پذیرش این حق بر اساس  هاکنم که چرا ایناست، این شناسائی و این حق داده شده و تأیید گشته است و من تعجب می

از قرآن اطالع ندارند که به عقیده من دارند و یا اینکه  هاال پیش می آید: یا اینکه اینمفاد قرآن ابا دارند.  اینجا یک سو

خواهند بعضی از قوانین قرآن را که به نفع حکومت و فرمانروائی آنها نیست نادیده بگیرند که براي آنها هم ما آیه می

یم و به بعضی از آیات ایمان نداریم که چنین ایمانی نمی یعنی به بعضی از آیات ایمان دار»نومنون عبادا و نغفورا عباد«داریم

  .تواند ایمانی اسالمی و بر پایه حکومت جمهوري اسالمی باشد

 

 .با این ترتیب دورنما را از طریق مذاکره روشن می بینید        -

 

 هادسیسه

 

رهبري  باید زمام داران دولت و مخصوصاًبه نظر من تالش ما باید باز هم در جهت مذاکره و تماس و اعتراض باشد. ما -

 تهاماتیا چسباندن با که –افراد ناپاك  هايانقالب را بر اساس موازین انسانی و اسالمی متقاعد بکنیم و رهبري را از دسیسه

 مستقیم ریقط از واقعیات با که بخواهیم ایشان از و  داریم برحذر – شود گرفته نادیده بیگانگان نفع به ملت حقوق دارند قصد

ران در ای مردم کلیه با ما.  ندارد وجود طلبی تجزیه نیروي هیچ کردستان، در که شوند متقاعد تا کنند برخورد بالواسطه و

مصیبت شریک بودیم و سهم ما از ستم، شاید چند برابر آنها هم بود. حاال که می گویید دموکراسی است، آزادي است و حق 

براي ما نباشد.  ما مردم ایران هستیم و دهها هزار سال است که در این منطقه زندگی می  تعیین سرنوشت است، پس چرا

ه این از میان برداشته شود،  و ب هاو بدبختی هاکنیم و اصیل هم هستیم، بنابراین اگر حکومتی ایجاد شده و قرار است که ستم

خواهیم و نمی توانیم که از لحاظ اقتصادي م باشیم.  ما نمیملت بهار آزادي اعطاء شود، ما هم باید در این بهار آزادي سهی

سرپاي خود بایستیم، براي اینکه ما حقی بر تمام خاك ایران داریم  که این حق ما باید استیفا شود و این همان حقی است که ما 

ت با .  و اگر بنا باشد که این دولقبلی می خواستیم و همیشه با گلوله و ارعاب و انگ تجزیه طلبی بما پاسخ دادند هاياز دولت

خواهند این ملت برادرانه در کنار هم زندگی کنند و معلوم نیست که از کجا مأموریت که نمی -حرف بنی صدرها و امثال او



مبناي کارهایش قرار دهد، در آن صورت ما اعالم  -دارند تا این انقالب به حق مردم را از وسط و از نیمه راه قطع کنند

یم کرد که این جمهوري اسالمی نیست و این دموکراسی نیست چون شاه هم این انگ را به ما می زد و حکومت بختیار خواه

ان نش هم همین انگ را به ما می زد و آنها طاغوتی بودند.  پس براي اینکه ما ثابت کنیم که با آنها فرق داریم، باید عمالً

یریم.  چرا باید مثل گذشته نداي حق طلبانه مارا با سرب  داغ و گلوله و خمپاره بدهیم و مسیري جدا از مسیر آنها در پیش بگ

مردم را سوراخ کرد و در داخل خانه،  هايکه سقف اطاق هاپاسخ دهند؟ چرا نباید آقاي رفسنجانی در سخنرانیش به خمپاره

 خواهندمی هاواهند حقیقت را پنهان کنند و اینخشود که اینها میرا به خاك و خون کشید. اشاره کنند؟ معلوم می هاخانواده

ناروا بزنند و از احساسات عموم و  هايرهبري را بر خالف آنچه در کردستان و مناطق دیگر می گذرد، هدایت کنند و تهمت

اه، یمه رمقام اجتماعی خود سوء استفاده بکنند تا آگاهانه یا ناآگاهانه در کشور یک جنگ داخلی شروع شود و انقالب از ن

متوقف شود.  توجیه ما این است که اگر رهبري دلسوز است (که به نظر ما هست)که انسانی است ساده و با ایمان که 

خواهند به این مردم خدمت بکنند، پس باید سعی کنند که ایادي ناپاك را از دوروبر خودشان دور کنند و در تمام ارگانهاي می

 هايایران، را بجان هم بیاندازند و دوباره در احیاي رژیم هايخواهند  خلقئی را که میدولتی تصفیه بوجود آورند و آنها

دولتی و اداري و مذهبی بردارند و گرنه دچار شکست  هايطاغوتی بر این سرزمین جنگ زده بکوشند، ریشه آنها را از ارگان

ایران، وانقالب از بین خواهند رفت و دیگر نه سهمی براي کرد می ماند و نه براي هیچ  هايخواهیم شد.  هم ما و هم تمام خلق

 .کس دیگر

 

 آینده را چگونه می بینید؟        -

 دستهاي ناپاك

 

با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جاري، آینده را زیاد مطلوب نمی بینیم.  یعنی اگر روش، بدین منوال ادامه پیدا کند و    -

ست، از نظر قدرت ضعیف ا ناپاك و اجنبی پرست باز هم مسائلی مثل سنندج و گنبد بوجود آورند و دولت که فعالً هايدست

که  و فرصت طلبان هانتواند هر چه زودتر بر اوضاع مسلط شود، این وضعیت شرایط خوبی است براي ایادي اجنبی و ساواکی

ده تر شود و یک خالء رهبري و سیاسی ایجاد شود که در نتیجه همانطور که فضائی ایجاد بکنند که شیرازه کارها بازهم پاشی

ایران نتوانند در کنار هم یک زندگی انسانی را شروع کنند و با دامن زدن به اختالفات  هايخواست این جماعت است، خلق

که  ن خالء آنچنان استفاده شودداخلی و گم شدن دشمنان اصلی، فرصت مناسبی پیش آورند تا به کمک نیروهاي خارجی، از ای

مدید دیگري زیر استعماري تازه قرار  هايدوباره خداي ناخواسته فضاي سیاسی و اجتماعی ما برگردد به گذشته و باز مدت

بگیریم که چون زخم خورده است، این بار خشن تر از رژیم پهلوي خواهد بود.  ما توصیه می کنیم براي اینکه خالء سیاسی 

د و براي اینکه ارتش دست نخورده و بقول سخنگوي دولت که مردم کردستان را با این ارتش دست نخورده تهدید ایجاد نشو

می کرد،  نتوانند با عوامل طاغوتی دسیسه فراهم بکنند، بهتر است که نصیحت و دلسوزي گروهاي مترقی و افراد منفرد 



ش انسانی و خلقی بکوشند و همچنین در ارگان دولتی و سیاسی، خیرخواه را در تصفیه ارتش قبول کرده و در ایجاد یک ارت

مجال دخالت به فرصت طلبان و طرفداران رژیم سابق را ندهند، در غیر اینصورت شکست خواهیم خورد و مسئولیت مستقیم 

تی به این باز خیان بعهده آنهائی است که قدرت این تصفیه را داشتند و نکردند و حتی از اینکه صادقانه گول هم خورده باشند

 )29/3/1358شود. جهانگیر محمد زاده(ایران فرداملت تلقی می

 .جنگ داخلی،به مالکان اسلحه می رسد انداختنبراي ایجاد اغتشاش و راه

 .مخابره کرد هاییاهللا خمینی و مهندس بازرگان تلگرامحزب دموکرات کردستان در همین زمینه براي آیت

 

ا ارتجاع داخلی ب«را اعالم کرد و هشدار داد که » توطئه ضد خلقی«اي اجراي ایران با انتشار بیانیهحزب دموکرات کردستان 

 .انددست به تسلیح مالکان زده» جنگ داخلی انداختنو اربابان خارجی، شان براي ایجاد اغتشاش و راه هاکمک امپریالیست

 

اهللا خمینی و مهندس بازرگان براي آیت هائین زمینه تلگرامکمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان گزارش داد که در همی

 .مخابره کرده است

 

 :ي حزب دموکرات کردستان ایران چنین استمتن بیانیه

 

ت و اربابان خارجی خود دس هاهموطنان گرامی، مردم شرافتمند کردستان! یک بار دیگر ارتجاع داخلی با کمک امپریالیست»

طبق اطالع دقیقی که به ما رسیده، صدها قبضه تفنگ برنو از طرف رییس پاسداران انقالب و فرمانده  اندبه توطئه جدیدي زده

 .ي لشکر ارومیه در میان مالکان و روساي عشایر ضد انقالب توزیع شده است

 

الحها ز این سي خود، اواضح است که روساي عشایر و مالکان مرتجع قصد دارند به منظور پس گرفتن امتیازات از دست رفته

. اندهاست براي دفاع از منافع حقه اجبارا مسلح شدهعلیه دهقانان زحمتکش استفاده کنند. در حالیکه بسیاري از دهقانان نیز ماه

پخش اسلحه در بین مالکان که خود قبال مسلح شده بودند و اینکه از طرف بعضی از عوامل مسوول بدین وسیله بیش از پیش 

ها و تنها جنگ داخلی که تن انداختنتوطئاي است ضد انقالبی براي ایجاد اغتشاش در کردستان و راه گردند،تقویت و مسلح می

 «.به سود دشمنان انقالب است

 



ملی و دمکراتیک و حفظ دستاوردهاي انقالب تاسیس و  هايحزب دمکرات کردستان ایران که به منظور پیش برد هدف»

فراوانی مبذول داشته است از همه مردم کردستان  هايچگی دعوت نمود و در این راه کوششهمیشه مردم را به اتحاد و یکپار

از  انداز دهقانان زخمتکش روستاها، از آن عده عشایر میهن پرست که در گذشته نیز فریب دشمنان خلق را نخورده

د ي ضبا وحدت عمل جلوي این توطئهکه  کندشرافتمند دعوت می هايزحمتکشان شهر، بازاریان، روشنفکران و همه انسان

 «.خلقی را بگیرند و آنرا در نطفه خفه کنند

 

که مسوولیت عواقب وخیم توزیع اسلحه در بین مالکان که احتمال سرسپردگی و وفاداري به رژیم  کنیمما بار دیگر اعالم می»

بر عهده ي کسانی است که در این شرایط حساس نیروهاي ضد انقالبی را تقویت  اندشاه را داده

 )5/4/1358آیندگان.»(کنندمی

 

 تظاهرات مردم کردستان علیه روش رادیو تلویزیون

 

هزار تن از مردم شهرستان مهاباد در میدان آزادي این شهر گردد  30بدعوت حزب دمکرات کردستان، بیش از  -مهاباد

رئیس شوراي انقالب شهر را به راه پیمایی » مالرحیم عباسی«ر معیت آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی و حجت اسالم آمدند و د

این نهاد  دانندگان در حالیکه شعارمتعددي مبنی بر سیاستهاي تفرقه افکنانه در رادیو و تلویزیون میپرداختند. تظاهر کننده

اجتماع کردند. ابتدا شیخ عزالدین » قاضی محمد«دامه راه پیمایی خود در میداناجتماعی را مورد نکوهش قرار دادند و در ا

نطقه م حسینی بر پایه پرهیز اسالم از هر کونه تفرقه اندازي سخن گفت:وي افزود: متاسفانه رادیو تلویزیون اسالمی ایران اخیراً

و تفسیرهاي دروغ که با روح اسالم  هاانیحساس کردستان را آماج حمالت پی گیر خود قرار داده وبا پخش اخبار سخنر

سازگار نیست میکوشد این منطقه را در انزوا قرار دهد و از طرح نیازهاي اصولی خود باز دارد. آیت اهللا حسینی افزود:کردهاي 

و خود مختاري کردستان را فقط و فقط در چهار چوب ایران آزاد  نهنداندیشند و برآن ارج میایرانی تنها به استقالل ایران می

رادیو تلویزیون پاسخ داده شود ؟ پس از سخنرانی  هاي. آیا درخواست چنین حقی باید با هوو جنجال و دروغ پردازيطلبدمی

ر ایی رادیو تلویزیون،دکتحجت االسالم مال رحیم عباسی پیرامون لزوم اتحاد و تشکیل در جبهه متحد خلق و انتقاد از روشه

به نماینده حزب دمکرات کردستان دیدگاههاي حزب را مورد بررسی قرار داد و یادآور شد که چنین حزبی » کریم حسامی«

اکنون مورد بی رحمی و اتهام پراکنی قرار گرفته و حمالتی که از سوي رادیو تلویزیون به حزب مردم خواه دمکرات که تا به 

نگران کننده است در پایان نمایندگان سازمان زنان کردستان  گیردباتی مردم کرد برخوردار است انجام میاین حدد از پشتی

ماده اي صادر کردند که مورد  12حقوقدانان و چندین تن دیگر پیرامون وضع در رادیو تلویزیون سخن گفتند و یک قطعنامه 

 خود –دمکراسی براي ایران «د ازظهر دیروز در حالیکه شعارهاي تایید مردم قرار گرفت اجتماع کنندگان حدود ساعت یک بع

 .ل بودشهر مهاباد تعطی هايمغازه کلیه دیروز شدند متفرق میدادند تلویزیون رادیو علیه شعارهایی و» کردستان براي مختاري



 

ادي و تعطیل شدن کلیه ادارات آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی دیروز اهالی بانه پس از اجتماع در میدان آز دعوت به –بانه 

دست به راه پیمایی زدند تظاهر کنندگان روش صداوسیما جمهوري اسالمی ایران را مورد نکوهش قراردادند.  ها،دولتی و مغازه

براي تظاهرکنندگان سخنانی ایراد کرد و توسط نماینده » ماموستا«در پایان حجت اسالم شیخ عزالدین حسینی در مسجد حاج 

 .شد. این راه پیمایی سه ساعت به طول انجامید اي صادر و قرائتمجاهدین اسالمی و حزب دمکرات قطعنامه

 

به دعوت حزب دمکرات  کردستان، تشکیالت سنندج، تظاهراتی بر پایه اعتراض به نحوه پخش خبرهاي  -سنندج

رادیوتلویزیون نسبت به استان کردستان وحزب دمکرات بر پاشد و در پایان اعتراض به نحوي پخش خبرهاي رادیوتلویزیون 

اي منتشر شد: ما مردم شهر سنندج بجهت اعتراض علیه اتهام نارواي رادیو تلویزیون در تان کردستان قطعنامهنسبت به اس

 :میتینگ امروز گرددآمده ایم و خواستاریم

 

ـپخش هرگونه تفسیرو خبر پراکنی مغرضانه درباره کردستان و خلق کرد و حزب دمکرات کردستان از رادیو و تلویزیون 1

 .قف گرددبالفاصله متو

 

 .ـحمله به حزب دمکرات کردستان که به مثابه حمله به خواستهاي مشروع خلق کرد است متوقف گردد2

 

خود را جا  ها،دولتی و کمیته هايو پس ماندگان رژیم گذشته و عناصر ارتجاعی که در دستگاه هاـدست ناپاك ساواکی3

                                .اند باید قطع گرددزده

 

ـوظیفه ارتش تنها و تنها دفاع از مرزهاست و در امور داخلی، بهیچ وجه نباید براي سرکوبی جنبش خلق مورد استفاده قرار 4

 .گیرد

 

اند اند و اموال آنها رابه غارت بردهـ آدم کشی و غارت گرانی که بنام مجاهد مسلح شده و بجان روستاییان بی دفاع افتاده5

 .جازات شوندباید خلع سالح و م

 



 .باید از روستاهاي منطقه براي همیشه قطع گردد» جلدیان«مجاهد نمایان پادگان  هاوـدست ژاندارم6

 

 ارومیه باید از وجود افسران طاغوتی و ضد انقالبی تصفیه گردد64ـلشکر 7

 

 .ران مراعات گرددباید بالحاظ خود مختاري در قانون اساسی ایـانتظامات داخلی اداره شهربانی و ژاندارمري8

 

 ستم دیده ایران باید بصورت خود مختاري در قانون اساسی مراعات گردد هايـحقوق خلق9

 

 .دمکراتیک و انقالبیون راستین احترام گذارده شود هايـبه آزادي10

 

مردم کردستان توجه کافی مبذول  هايـامام خمینی و دولت انقالبی که مورد پشتیبانی ماست به خواست11

 )25/4/1358دارند.(اطالعات

 

 اعتراض

 

ـ به دعوت حزب دمکرات  کردستان تشکیالت سنندج تظاهراتی بر پایه اعتراض به نحو پخش خبرهاي رادیو ـ سنندج

یزیون یوتلوتلویزیون نسبت به استان کردستان و حزب دمکرات بر پاشد و در پایان اعتراض به نحوي پخش خبرهاي راد

اي انتشار شد: ما مردم شهر سنندج به جهت اعتراض علیه اتهام نارواي رادیو تلویزیون در نسبت به استان کردستان قطعنامه

 :ایم و خواستاریممیتینگ امروز گرد آمده

 

ویزیون یو و تلـ پخش هرگونه تفسیر و خبر پراکنی مغرضانه درباره کردستان و خلق کرد و حزب دمکرات کردستان از راد1

 .بالفاصله متوقف گردید

 



 .ـ حمله به حزب دمکرات کردستان که به مثابه حمله به خواستهاي مشروع خلق کرد است متوقف گردد2

 

اند خود را جا زده هادولتی و کمیته هايهاي رژیم گذشته و عناصر ارتجاعی که در دستگاهپس مانده هاـ دست ناپاك ساواکی3

                                .باید قطع گردد

 

ـ وظیفه ارتش تنها و تنها دفاع از مرزهاست و در امور داخلی بهیچ وجه نباید براي سرکوبی جنبش خلق مورد استفاده قرار 4

 گیرد

 

د باید انبردهاند و اموال آنها رابه غارت گران که بنام مجاهد مسلح شده و بجاي روستاییان بی دفاع افتادهکشی و غارتـ آدم5

 .خلع سالح و مجازات شوند

 

 .مجاهد نمایان پادگان جلدیان باید از روستاهاي منطقه براي همیشه قطع گردد هاودست ژاندارم

 

 ارومیه باید از وجود افسران طاغوتی و ضد انقالبی تصفیه گردد 64ـ لشکر 6

 

 .ایران مراعات گردداري در قانون اساسیـ انتظامات داخلی اداره شهربانی و ژاندارمري باید به خودمخت7

 

 ایران باید بصورت خودمختاري در قانون اساسی مراعات گرددستم دیده هايـ حقوق خلق8

 

 .دمکراتیک و انقالبیون راستین متوفق گردد هايـ به آزادي9

 

مردم کردستان توجه کافی مبذول دارند (اطالعات  هايـ امام خمینی و دولت انقالبی که مورد پشتیبانی ماست و خواست10

25/4 1358( 



 

 اطالعیه حزب دموکرات

 

دفتر حزب دموکرات کردستان که ستاد آن در سنندج است دیروز در یک تماس تلفنی با خبرنگار کیهان در کرمانشاه، 

ستان که در اختیار خبرنگار کیهان این حزب را در وقایع اخیر مریوان تکذیب کرد، متن اطالعیه حزب دموکرات کردشرکت 

 :این شرح استقرار گرفت به 

 

حزب دموکرات  58تیرماه  24و  23هاي خبري این که آن سازمان در بخشایران نظر برصدا و سیماي جمهوري اسالمی 

ندج د، تشکیالت سندارهاي سیاسی و کمیته پاسداران اسالمی مریوان معرفی نموده اعالم میکردستان را عامل درگیري جناح

با مسوول حزب، در مریوان تماس گرفته، نامبرده اظهار داشت، حزب دموکرات کردستان ـ تشکیالت مریوان، بخاطر اعتراض 

هاي سیاسی را به انجام تظاهرات و راهپیمایی براي ایران، سازمانبه اخبار و تفاسیر نادرست صدا و سیماي جمهوري اسالمی 

این دلیل اعضاي حزب در مریوان اند، به هاي سیاسی از شرکت خودداري کردهنموده، ولی سازمانتیرماه دعوت  20روز 

این خصوص رد تیرماه و مداخله در ماجراي درگیري امتناع ورزیده و هرگونه ادعایی را در  23از شرکت در تظاهرات  متقابالً

 ویاًایران را قخبر مغرضانه صدا و سیماي جمهوري اسالمی نمایند. علیهذا حزب دموکرات کردستان ـ تشکیالت سنندج ـ می

محکوم و از دولت بازرگان خواستاریم عوامل محرك در رادیو تلویزیون را  تکذیب و روش خصمانه آن رسانه گروهی را شدیداً 

 .مورد مؤاخذه و تحت تعقیب قانونی قرار دهد

 

العیه گفت: درگیري خونین مریوان، ابتدا از طرف پاسداران کمیته این اطمسوول دفتر حزب دموکرات کردستان بدنبال اعالم

صورت گرفت و نخست با تیراندازي پاسداران، دو تن از تظاهرکنندگان کشته شدند، سپس تظاهرکنندگان نیز که مسلح بودند. 

 .نفر از آنها را کشتند 17به ستاد پاسداران حمله کرده و 

 

عضو تشکیالت سنندج حزب دموکرات اعالم کرد: در ماجراي پریروز، حزب اما به هیچ » یغریق«در ارتباط با حوادث مریوان، 

و کمیته پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفته و » اتحادیه کشاورزان«عنوان مداخله نداشته و زدوخورد، بین جمعیتی بنام 

این عضو حزب ب کرده است. به اظهار این درگیریها را تکذیفرماندار مریوان نیز، شرکت حزب دموکرات کردستان در

دموکرات، ارتش نیز تاکنون در ماجراي مریوان دخالتی نکرده، فقط هلیکوپترها به حمل و نقل پاسداران و مجروحان پرداخته 

 )25/4/1358است. (کیهان



 

 نقش عمال رژیم سابق

 

اخبار پخش شده از صدا و سیماي جمهوري سخنگوي حزب دمکرات کردستان در تهران پیرامون وقایع خونین دیروز مریوان 

دیق ص«اسالمی را نادرست خواند و جریان واقعه را بشرح زیر تشریح کرد: از چندي پیش گروهی از فئودالهاي منطقه از جمله

 هايدست به تحریکات و فعالیت» کمیته اسالمی«فئودال معروف و عنصر سر سپرده رژیم شاه مخلوع،  زیر پوشش یک » جاف

علیه انقالب ایران با دارودسته رژیم شاه مخلوع در مرز ایران و عراق به رفت و  هائینقالبی زدند و براي اجراي توطئهضد ا

گرفت باعث  انجام می» کمیته اسالمی«امد و مذاکره پرداختند. این قبیل تحریکات علنی علیه انقالب که متأسفانه زیر پوشش 

دهقانی براي اعتراض به  هاينان این منطقه گردید و روز گذشته بدعوت اتحادیهنگرانی شدید مردم مریوان بخصوص دهقا

تحریکات مالکان ضد انقالبی و وابسته به رژیم شاه سابق در مریوان دهقانان دست به راهپیمایی زدند ولی این راهپیمایی در 

 9تن از وابستگان به کمیته از جمله  13 زدوخورد خونین هانتیجه عملیات مالکین به تصادم شدید منجر شد و پس از ساعت

 .تن از این عوامل توسط دهقانان دستگیر گردیدند 17فئودال معروف کشته شدند و 

 

نیز جزو وخمی شدگان  هاتن زخمی شدند. تعدادي از هواداران فئودال 9نفر از دهقانان کشته و  4در این برخورد خونین 

 )31/4/1358هستند.(اطالعات 

 .کندت از ورود افراد مسلح به پاوه جلوگیري میحزب دموکرا

 

از مردم خواست تا از حمل اسلحه و خرید و فروش آن  ايکرمانشاه ـ تشکیالت پاوه حزب دموکرات کردستان، طی اطالعیه

 .در پاوه خودداري کنند

 

 :در بخشی از اطالعیه حزب دموکرات کردستان، تشکیالت پاوه آمده است

 

زادي آنهم در این مواقع حساس، لطمه بزرگی بانقالب وارد خواهد آورد. منطقه اورامانات از نظر موقعیت سوء استفاده از آ»

خاصی که دارد باید از هر نظر به پیشرفت انقالب و پاسداري از دستاوردهاي آن توجه کافی مبذول دارد و با تمام کوشش، 

 .«را خنثی نماید هادسایس و توطئه



 

خرید و فروش اسلحه و حمل و نقل آن در اماکن و معابر عمومی بدون توجه به عواقب «همچنین اعالم کرد: تشکیالت پاوه 

آن معمول است. ما با توجه به اینکه هیچ لزومی ندارد که اشخاص، با خود اسلحه حمل نمایند، در چنین موقعی حزب الزم 

 .«ا خرید و فروش آن در شهر پاوه خودداري نمایندمیداند از تمام برادران درخواست نماید، از حمل اسلحه و ی

 

 )1/5/1358را مامور کرد تا از ورود افراد مسلح به شهر پاوه جلوگیري کنند.(کیهان ايحزب دموکرات، همچنین عده

 

 اعتراض حزب دمکرات

 

یري هاي نسبت به جهت گهمچنین حزب دمکرات تشکیالت سنندج در تلگرافی طوالنی که براي آیت اهللا خمینی ارسال کرد 

دربراه حوادث نقده که از رادیو تلویزیون پخش شد، اعتراض کرده است. در قسمتی از » ظهیرنژاد«و » حسنی « نفاق افکنانه 

آیا موردي جز خدمت به امپریالیسم وجود دارد که دو تن از پس ماندگان رژیم قاتلین خلق، از رادیو «این تلگراف آمده است:

همان عوامل سرسپرده و جیره خوار امپریالیزم  هاجوان مردانه به خلق کرد حمله کنند. حسنی ها و ظهیر نژادتلویزیون ،نا

وحدت و همبستگی ملت ایران را در هم می ریزند و امپریالیزم را به آرزوي  هايهستند که در لباس خدمت به انقالب، پایه

 )3/5/1358آیندگان».(نائل می سازندخود که ایجاد هرج و مرج و نفاق و برادرکشی است،  

 

 نفر عضو جهاد سازندگی 10اطالعیه حزب دمکرات کردستان درباره دستگیري 

 

امروز در ارتباط با خبر دستگیري ده تن از افراد جهاد سازندگی توسط افراد این حزب » حزب دمکرات کردستان ایران »

اي از منابع خبري نیز چند روز قبل به شدت شایع شده و حتی عده اطالعیه اي منتشر کرد. در این اطالعیه آمده است: از

اند و در نفر افراد اعزامی جهادسازندگی دستگیر شده 10اظهار داشتند که در شهر مهاباد. از طرف افراد حزب دمکرات 

له مورد مندرج بود. بدین وسیغربی آقاي دکتر حقگو نیز مطالبی در این ي اطالعات دیروز از طرف استاندار آذربایجانروزنامه

که سه روز قبل پاسداران محلی شوراي انقالب اسالمی مهاباد به دو اتومبیل و شش نفر تازه وارد سرنشین آن  دارداعالم می

علی رضا چراغچی، محمودپور، هدایت لطفیانی، مشکوك شده و به بازدید آنها به اسامی: غفار تقی زاده، ناصر ترکان، اکبر ندایی،

ولی در داخل ماشینهاي آنان یک چمدآن حاوي مواد منفجره  دهند. بالدرنگ کارت جهادسازندگی ارائه میورزندمبادرت می

.که بر اثر گفتار متناقض، پرونده تشکیل و تحویل گیرندبالفاصله مورد بازجویی قرار می گرددکشف می ((TNT تی ان تی



اند از آیا افرادي که در بازجوئی خود اظهار داشته -1ون دو سئوال مطرح است: . اکنشونددادگاه انقالب اسالمی مهاباد می

هر بانه که ي انفجار مین در شاند حال آنکه بانه به طور اجتناب ناپذیر با قضیهطریق سقز و سردشت رفته ولی از بانه نگذشته

ین آقایان از طرفی و دولت از طرف دیگر باید اکنون مدافعین ا -2کند؟ منجر به قتل چندین نفر گردید ارتباط پیدا نمی

جوابگو باشد که آیا قرار بوده افراد جهاد سازندگی مواد منفجره نیز با خود حمل نمایند یا خیر و مسئول تحویل کارت 

ي نبهج ي سازمان آب در مهاباد مطلقاًتیراندازي منجر به قتل راننده جهادسازندگی به این آقاي ان چه کسانی هستند. ضمناً

توانند کم و کیف قضیه را از شوراي انقالب اسالمی شهر مهاباد استفسار سیاسی نداشته و مقامات مملکتی در این باره می

 (4/5/1358نماید.(اطالعات

 تلگرام نماینده خودتبعیدي کردها به امام خمینی

 

از  اهللا خمینی فرستاده و ضمن آنمی براي آیتلوزان ـ عصمت شریف وانلی نماینده خودتبعیدي  کردها اظهار داشت وي تلگرا

 .او خواسته است، حقوق مشروع اکراد را بر اساس قرآن مقدس اسالم به آنها بدهد

 

وانلی به خبرنگار رویتر گفت: وي در مارس گذشته بدنبال انقالب ضد شاه به حضور رییس غیر رسمی کشور ایران رسیده 

شاه را که جنگ  هايخودمختاري داده خواهد شد، اما دولت جدید همان سیاست ژنرال است و چنین استنابط کرد که به کردها

 .با کردها است، ادامه داده است

 

از حزب  اکنون گویددکتر وانلی که گذرنامه سوئیسی دارد قبال نماینده سویسی حزب دمکرات کردستان بوده است. وي می

دمکرات کردستان کناره گیري کرده ولی شخصا بطور کلی به عنوان نماینده همه اکراد سخن گفته است به آن قسمت از قرآن 

که در مورد مسایل و امور هر  شودنازل شده گوش بدهد. در این قسمت به مقامات دستور داده می» الشورا «که تحت عنوان 

 .رت کنندگروه جامعه اي با آنها مشو

 

ه ضارب ناشناس او گفت گویدسه سال پیش وانلی در خانه اش در لوزان دوبار از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته است. او می

بود حامل پیامهاي تهنیت آمیزي از یک مقام عالرتبه در عراق است. این واقعه پس از شورش نافرجام کردها علیه دولت 

 )4/5/1358ست.(کیهانروي داده ا 1975بغداد در سال 

 .مردم مریوان، خواستار اعزام هیات عالیرتبه سیاسی شدند

 



ین استاندار جدید کردستان، در ا» شکیبا«سنندج ـ مردم مریوان، خواستار اعزام یک هیات عالیرتبه سیاسی از تهران هستند. 

 :باره گفت

 

ن شهر فرستاده است و اطالعات حاصله حاکیست که معاون خود را صبح دیروز براي بررسی اوضاع مریوان به ای» کلیجی»

 ايمردم مریوان، خواستار اعزام یک هیات عالیرتبه سیاسی از تهران به مریوان هستند و اقدامات معاون استانداري به نتیجه

ین گفت: ي همچن. واندهمچنین بنا به اظهار استاندار، کارگران بیکار شهرسقز در مخابرات این شهر تحصن کرده». نرسیده است

توسعه و تقویت مراکز آموزشی، ایجاد دانشگاه، تکمیل کادر درمانی و بهداشتی و ایجاد کار براي بیکاران از اهم اقدامات من «

عمرانی در اسرع وقت، نظر  هايبراي این استان خواهد بود و دولت براي تامین رفاه و آسایش مردم کردستان و اجراي برنامه

 .د. ما باید کوشش کنیم اعتبارات جذب نشده را در راه آبادانی کردستان مصرف کنیمکامال مساعد دار

 

همچنین امسال سیصد میلیون تومان اعتبار در اختیار کردستان قرار داده شده و این مبلغ، در صورت جذب، تا ششصد میلیون 

 )5/5/1358کیهان».(تومان افزایش خواهد یافت

 

 گزارش

 

ول اص« عضو حزب دمکرات کردستان روز جمعه در استکهلم اظهار داشت: "سلیم بابانژاد"فرانسه:استکهلم ـ خبرگزاري 

 .«دمکراتیکی که خلق ایران را علیه شاه متحد کرده است،  اینک در خطر است

 

نیروهاي  تچنانچه آیت اهللا خمینی بی درنگ به فعالی«بابانژاد که براي دیداري از سوئد در این کشور به سر میبرد افزود: 

  .«خواهد شد» وخیم تر«ارتجاعی پایان ندهد مناقشه کرد ها در ایران 

 

آنهائی که به کردهاي ایرانی حمله می کنند دروغ می گویند وقتی خود «نماینده حزب دمکرات کردستان همچنین تأکید کرد: 

بطن ارتش هستند و از دستورهاي عمال را مسلمان می خوانند. آنها در حقیقت طرفداران متعصب شاه هستد که همچنان در 

 .«ساواك پیروي می کنند

 



   )6/5/1358آیندگان».(اندکردها همیشه آرزومند نوعی خودمختاري براي خلق خود در ایران بوده« بابانژاد گفت: 

 نامه سرگشاده حزب دموکرات کردستان ایران: تنها آیت اهللا خمینی

 .یردمی تواند جلو فاجعه را در کردستان بگ 

 

  .هدف گزارشهایی که به امام خمینی می رسد تحریف واقعیات و مشوب ساختن ذهن ایشان و مقامهاي دولتی است

 

کمیته ي مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران در نامه ي سرگشاده اي به آیت اهللا العظمی خمینی، وضع بحرانی کردستان را 

 .خمینی می تواند جلو بروز فاجعه را در این منطقه بگیرد مطرح ساخته است و تصریح کرده که تنها آیت اهللا

 

دولتی و مذهبی، اتهام تجزیه طلب،  بیگانه پرست و وابسته به  هايحزب دمکرات کردستان با تکیه بر اینکه شماري از مقام

صهیونیسم را به این حزب می زنند نتیجه گرفته است که این یک کارزار تبلیغاتی، براي روانه کردن ارتش به کردستان 

  .است

 

ی را تعقیب می کرده حزب دموکرات کردستان در نامه ي خود نوشته است که مبارزه طوالنی مردم کردستان دو هدف اساس

است: برانداختن رژیم شاهنشاهی و ایجاد یک رژیم دمکراتیک در ایران که در چارچوب آن، حقوق ملی خلق کرد به شکل 

خودمختاري یا فدراتیو تامین گردد.  در ادامه ي نامه آمده است که با اینهمه،  به رغم تأکیدهاي امام خمینی و دولت مهندس 

در میان نیست و ستم ملی از میان خواهد رفت،  عناصر صاحب قدرت در کردستان می کوشند  بازرگان،  که تبعیضی

رژیم پیشین را نسبت به خلق این سامان پیاده کنند.  در نامه قید شده است که بدنبال برخوردهاي چند ماه اخیر  هايسیاست

گرفت،  گناهکاران تطهیر شدند و بیگناهان در  در سنندج،  نقده و مریوان و ارومیه،  که بدست دشمنان مردم کرد صورت

  .قفس اتهام قرار گرفتند

 

 :حزب دموکرات در نامه ي سرگشاده خود پرسیده است

 

شما در مالقات حضوري به ما گفتید در جمهوري اسالمی تبعیض وجود ندارد، پس جرا با وجود صدها هزار کرد در منطقه  » 

شوراي انقالب اسالمی این شهرها حتی یک نفر کرد عضویت ندارد؟ شما فرمودید از  ارومیه و سلماس و چند شهر دیگر، در



مستضعفان دفاع می کنید،  پس چرا از هزار و دویست قبضه سالحی که از طرف ناحیه ژاندامري ارومیه توزیع شده،  همه به 

شود؟ شما فرمودید انتظامات داخلی باید از مردمی بکار گرفته  هايمالکان و مستکبران داده شده که علیه دهقانان و سازمان

ارومیه و کرمانشاه و ژاندارمري و ارتش سعی دارند پاسداران غیر بومی را بنام ژاندارم و  هايخودتان باشد،  پس چرا کمیته

  پلیس به مردم کردستان تحمیل کنند؟ شما فرمودید که در قانون اساسی جمهوري، اسالمی حقوق همه رعایت خواهد شد،

 ایران نشده است؟ هايپس چرا در پیش نویس قانون اساسی، کوچکترین اشاره اي به حق خودمختاري،  این حق مسلم خلق

 

حزب دموکرات کردستان ایران در نامه ي خود گفته است که رادیو تلویزیون بیش از یک ماه است که اخبار دروغ و 

که به امام خمینی می رسد،  تحریف واقعیات و  هائیو هدف گزارشکند تفسیرهاي مغرضانه درباره مردم کردستان پخش می

  .مشوب ساختن ذهن ایشان و مقامات دولتی است

 

در ادامه ي نامه افزوده شده است که حزب دمکرات کردستان،  حزبی است ملی،  اصیل و ایرانی که اکثریت زحمتکشان 

  .یانت به انقالب ایران استکردستان را پشتوانه دارد و تهمت وابستگی به آن زدن، خ

 

با صراحت و مسئولیت تمام اعالم می کنیم که کردستان « دهد: حزب دموکرات خطاب به آیت اهللا العظمی خمینی ادامه می

در آستانه فاجعه بزرگی قرار دارد و توطئه گسترده اي علیه مردم ستم دیده کردستان در شرف تکوین است.  بردباري انقالبی 

حزب تاکنون عامل اصلی پیش گیري از چنین فاجعه اي بوده است.در آینده نیز بردباري و خودداري و احساس  و خودداري

دهد که فاجعه نزدیک است و شما و تنها مسئولیت در برابر انقالب ایران، شعار ما خواهد بود، لیکن قرائن و شواهد نشان می

رت و نفوذ کالم شما می تواند توطئه گران را بجاي خود شما می توانید جلو این فاجعه را بگیرید.  تنها قد

 )15/5/1358آیندگان».(بنشاند

 

 .اهللا العظمی خمینی:اگر ارتش روي خلق اسلحه بکشد، ساکت نمی مانیمنامه سرگشاده حزب دمکرات به آیت

 

اگر نیروهاي ضد انقالبی که «اهللا العظمی خمینی اعالم کرد: حزب دمکرات کردستان، دیروز در نامه اي سرگشاده به آیت

به دستاوردهاي انقالبی ما تجاوز کنند، اگر بر خلق ما اسلحه بکشند، یقین  اند،اکنون بنام ارتش به سوي کردستان گسیل شده

انیه در بی». داشته باشید که خلق ما و زحمتکشان کردستان، یکپارچه و متحد از انقالب و دستاوردهاي آن دفاع خواهد کرد

حزب دمکرات کردستان  هايمکرات کردستان پس از اشاره به مبارزات خلق کرد براي رهایی از یوغ ستم و تالشحزب د



وابسته به حزب جمهوري  هايبیش از یک ماه است که حمله تبلیغی وسیعی از طرف رادیو تلویزیون و روزنامه«آمده است: 

حزب دمکرات کردستان آغاز شده است. روزي نیست که حزب ما خواستهاي خلق کرد و بویژه اسالمی، علیه مردم کردستان،

بیگانه پرست و غیره بارها دوران شاهنشاهی مانند تجزیه طلب، هايمورد حمله مقامات دولتی و مذهبی قرار نگیرد. تهمت

م کردستان . مردکنندمی. در حالی که ما بهترین رابطه را با فلسطین داریم، ما را متهم به ارتباط با صهیونیسم شودتکرار می

که سکوت سیاسی بر ایران  47-49طی سالیان دراز مبارزه خلقهاي ایران، فداکاري بسیاري از خود نشان دادند ودر سالهاي 

ادامه این  در».کردستان، عرصه را بر شاه خائن و ارتش وابسته او تنگ کرده بودند هايحکمفرما بود، مبارزان کرد در کوهستان

حزب ما خواستهاي خلق کرد را از همان روزهاي بعد از پیروزي انقالب مطرح کرده و خود شما به ما «است: نامه آمده 

اطمینان دادید که در جمهوري اسالمی، تبعیض میان اقوام و مذاهب مختلف نخواهد بود و ستم ملی از میان خواهد رفت، ولی 

ه کسانی ک گذشت،مکرر، هرگز از حد حرف خارج نشد. برعکس هرچه بیشتر از پیروزي انقالب می هايمتاسفانه این وعده

بیشترین دشمنی را با خلق کرد داشتند، بر اریکه قدرت نشستند و خصومت خود را با انقالب و خلق کرد ثابت کردند. ایجاد 

 کرد بصورت علنی اعالم دارند. متأسفانه تاکنون فریادها چنین فرصتی مغتنم به عمال بیگانه اجازه داده دشمنی خود را با خلق

تحریف واقعیات و منسوب ساختن مبارزان واقعی به این و آن ادامه دارد. در جریان حادثه و اعتراضات ما به جایی نرسیده،

کاران ند.در نقده، جنایتسنندج، جنایتکاران واقعی، هیچگاه به مجازات نرسیدند و مبارزان خلق کرد، در معرض اتهام قرار گرفت

معروف که با پخش اسلحه دو گروه را به جان هم انداخته بود، در ارومیه به قدرت » حسنی«بجاي مجازات، تشویق شدند و 

 .«رسید

 

اهللا شما در مالقات حضوري با ما فرمودید: در جمهوري اسالمی تبعیض وخود ندارد، پس چرا با وخود صدها حضرت آیت

قبضه اسلحه از سوي  1200حتی یک کرد در شوراي انقالب این شهرها وخود ندارد، پس چرا ماس و ارومیه،هزار کرد در سل

سرکوب کنند؟ شما فرموده بودید: به همه نقاط †ژاندارمري ارومیه به مالکان و مستکبران داده شد که کشاورزان کرد را با آن

ین بودجه عمرانی به کردستان اختصاص داده شده است؟ شما ایران بصورت برابر بودجه داده خواهد شد، پس چرا کمتر

فرموده بودید امنیت کردستان را مردم تامین خواهند کرد، پس چرا پاسداران از کرمانشاه و شیراز و اصفهان به کردستان 

 گسیل شدند؟

 

ها را بدست گیرد؟ چرا ارتش شما فرموده بودید: وظیفه ارتش، پاسداري از مرزهاست، پس چرا ارتش، اصرار دارد کنترل شهر

حضرت  دهد؟و دکتر چمران، معاون نخست وزیر، خلق کرد را با بمب و خمپاره هدف قرار می کندبه مردم مظلوم حمله می

که هدف آن  کندامام، رادیو و تلویزیون یک ماه پیش، دروغ و تهمت و شایعه پردازي علیه مردم کردستان را شروع می

ب ساختن ذهن شما است. حزب دمکرات کردستان هشدار داده است که کردستان در آستانه جنگ و تحریف واقعیات و مشو

ن از در این نامه، همچنی». مانع بروز چنین رویدادي شوند تواننداهللا العظمی خمینی میخونریزي وحشتناکی است و تنها آیت



وم مذاکرات سیاسی هدایت شود، در غیر اینصورت اهللا العظمی خمینی خواسته شده است مسیر اختالفات به سوي تداآیت

 )15/5/1358عواقب جبران ناپذیري به دنبال خواهد داشت.(اطالعات

 58مرداد  111شماره 

 .کـوردســتان ارگان کمیتۀ مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران:مردم کردستان روش رادیو تلویزیون را محکوم می کنند

 

کردستان به منظور اعتراض و ابراز انزجار از تفسیرهاي مغرضانه رادیو تلویزیون و  در سراسر 20/4/58روز چهارشنبه 

کیهان و جمهوري اسالمی علیه خلق کرد و حزب  هايناروائی که اخیرا از صدا و سیماي جمهوري اسالمی و روزنامه هايتهمت

و  افتاد که اکثر طبقات و اقشار مردم شهري دمکرات کردستان پخش و درج گردیده است،  میتینگ و راهپیمائی عظیمی به راه

  .روستائی در آن شرکت داشتند و تنفر و انزجار خود را نسبت به مسائل مذکور اعالم داشتند

 

صبح همان روز در شهرستان مهاباد، دهها هزار نفر اجتماع نموده،  ضمن ادامه راهپیمائی و اعتراض شدید، ابتدا در  10ساعت 

  .تلویزیون مهاباد به عنوان اعتراض چند لحظه توقف کردند، سپس به راهپیمایی خود ادامه دادند جلو ساختمان رادیو

 

سیل اجتماع در میدان قاضی محمد بهم پیوست. در آغاز سخنرانی، حضرت آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی و جناب آیت اهللا 

ادیو تلویزیون مرکز و وحدت و همبستگی مردم، سخنانی مال رحیم عباسی رئیس شوراي انقالب اسالمی مهاباد در رد اخبار ر

  .ایراد کردند

 

سپس پیام کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان قرائت شد. (که بطور جداگانه در این شماره بچاپ رسیده) سپس مقاالتی 

جوانان روستائی و پیام  در این زمینه از طرف کمیته شهر،  انجمن حقوقدانان کردستان،  اتحادیه زنان کردستان،  اتحادیه

پیشمرگان کردستان و دو قطعه شعر قرائت گردید که تماما با ابراز احساسات و کف زدنهاي ممتد، مورد تائید حضار واقع 

  .شد

 

پیرانشهر،  اشنویه،  سردشت،  بوکان،  سنندج،  کامیاران،  بانه،  سقز،  پاوه،   هايدر همین روز و بهمین مناسبت، در شهر

رادیو تلویزیون  و هان  و نقاط دیگر کردستان، تظاهراتی علیه تبلیغات و تفسیرهاي نفاق افکنانه که از طرف بعضی روزنامهمریوا



وناگون گ هايقطعنامه هاجمهوري اسالمی علیه حزب دمکرات کردستان پخش و منتشر میشوند،  انجام گردید. در این میتینگ

  )16/5/1358کشور ابالغ گردید.(آیندگان هايصادر گردید که مورد تأیید مردم بوده و به مسئوالن دولتی و روزنامه

 

  .رحیم سیف قاضی:در قانون اساسی حقوق همه مردم باید تامین شود

 

سال دوري از  33عد از تهران: خبرگزاري پارس ـ رحیم سیف قاضی عضو پیشین کمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان ب

  .ایران وارد تهران شد

 

رحیم سیف قاضی در مصاحبه اي اختصاصی با خبر گزاري پارس جنبش ملت ایران را به رهبري آیت اهللا العظمی امام خمینی 

ه نبه عنوان یک انقالب کبیر مورد ستایش قرار داد و آمادگی خود را جهت همکاري با دولت موقت انقالب به ویژه در زمی

  .مسائل مربوط به کردستان اعالم کرد

 

سیف قاضی که داراي دکتراي علوم اجتماعی و تاریخ است و تا پیش از آمدن به ایران در دانشگاه باکو تدریس میکرده است 

  .در مورد مساله کردستان گفت که با هر گونه تجزیه طلبی شدیدا مخالف است

 

ایران است و از شنیدن اخبار حوادثی که اخیرا در این منطقه روي داده است به دکتر سیف قاضی گفت کردستان جزو الینفک 

 اي از برادران ما ازشدت متآثر و متاسف شده است .  وي اظهار داشت متاسفانه این حوادث از این روي اتفاق میافتد که عده

اول مبارزه با امپریالیزم و دیکتاتوري فاسد  گفت هدف انقالب ایران در وهله»سیف قاضی« واقعیت به دور افتاده اند.  دکتر 

  .« است. وي اظهار داشت: هنوز اول کاریم و هر فرد ایرانی که از خارج به ایران میاید به این انقالب نیاز دارد

 

 . دکتر»در حال حاضر وابسته به هیچ حزبی نیست«وي که اخیرا از دولت جمهوري اسالمی ایران پاسپورت گرفته است. گفت: 

  .سیف قاضی تأکید کرد که نه عضو حزب دموکرات کردستان است و نه عضو حزب توده ایران

 



سیف قاضی اظهار نظر کرد که در تاکتیک روزانه حزب « وي اظهار داشت: اکنون فقط به انقالب اسالمی ایران وابسته ام.

رات کردستان باید با جبهه ملی و انقالب دمکرات کردستان اشتباهاتی وجود دارد.  وي اظهار داشت بعقیده من حزب دمک

  .«اسالمی ایران همکاري کند.  وي همچنین از تشکیل یک جبهه واحد ضد امپریالیستی خلقهاي ایران هواداري کرد

 

در قانون اساسی آینده ایران باید حقوق همه خلقهائی «عضو پیشین کمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان اظهار عقیده کرد : 

کنند تامین شود،  آیت اهللا خمینی و آیت اهللا طالقانی نیز در همه سخنرانیهایشان بر این نکته تأکید ایران زندگی میکه در 

  .«اندکرده

 

رحیم سیف قاضی گفت: دولت شوروي از مبارزات رهائی بخش مردم در سراسر جهان پشتیبانی میکند. وي اظهار عقیده کرد 

در آن در مورد هر نوع مداخله خارجی در ایران هشدار داده شده بود کمک مهمی در به ثمر که مصاحبه برژنف با پراورا که 

  .«رسیدن انقالب ایران بوده است

 

رحیم سیف قاضی گفت قصد دارد به قم برود و در صورت امکان خواهد کوشید تا با آیت اهللا العظمی خمینی پیشواي انقالب 

  )21/5/1358ایران مالقات کند.(کیهان

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (3)حزب دمکرات کردستان وانقالب

 

  

 

 میانجیگري سازمان آزادیبخش فلسطین بین دولت ایران و حزب دمکرات کردستان

 



ات نقالب ایران  و حزب دمکرکویت ـ خبرگزاري فرانسه روزنامۀ کویت (الوطن) نوشت که سازمان آزادیبخش فلسطین بین ا

کردستان به میانجیگري پرداخته و مذاکراتی براي پایان دادن به نبرد میان شورشیان کرد و ارتش ایران در بیروت با حمایت 

روز پیش هنگام دیدار صادق طباطبائی  10سازمان آزادیبخش فلسطین انجام گرفته است.الوطن تصریح کرد که این مذاکرات 

وزیر ایران از پایتخت لبنان صورت گرفته است حزب دمکرات کردستان در آن هنگام هیأتی از اعضاي دفتر معاون نخست 

سیاسی خود را نزد سازمان آزادیبخش فلسطین فرستاده بود.الوطن اضافه کرد که در این میان ابوجهاد یکی از رهبران 

 .تان رفته استبراي تماس با شورشیان در محل به کردس» عاصفه«فلسطینی و رییس 

 

 به ستاد پاسداران بوکان حمله شد

 

بعدازظهر دیروز در تماس تلفنی به خبرنگار اطالعات به کرمانشاه گفت: شب » سقز«فرمانده عملیات سپاه پاسداران » خانی»

روز بعدازظهر ام 5گذشته ( پریشب) بوکان دچار درگیري شدیدي بین مهاجمان و پاسداران شد و این درگیري تا ساعت 

اطراف با سالحهاي گوناگون مقر سپاه پاسداران را به آتش بستند. و پاسداران نیز به  هاي(دیروز) ادامه داشت. مهاجمان از تپه

ب ش«حالت تدافعی از مواضع خود دفاع نمودند.که هنوز از میزان تلفات و مجروحین آماري در دست نیست. وي اضافه کرد: 

را که از  هانفر از عاملین اصلی تیراندازي 3سقز شروع شد و بالفاصله وارد عملیات شدیم و  گذشته نیز تیراندازي شدیدي در

و نفر دیگر  دستگیر شد هاچریکهاي فدایی خلق بودند دستگیر کردیم. یکی از این افراد در حال پرتاب نارنجک به یکی از خانه

در حال تیراندازي محاصره و خلع سالح گردید. دو نفر از همدستان این سه نفر فراري و تحت تعقیب هستند. و یکی از 

سرهنگ شهریاري معاون ناحیۀ ژاندارمري کرمانشاه  هم بعدازظهر » دستگیر شدگان اهل تهران و دو نفر دیگر اهل سقزند.

بعدازظهر است درگیري بین مهاجمان و محافظین  6بامداد امروز (دیروز) تا این ساعت که  4از ساعت « دیروز گفت:

ادامه دارد و دو نفر از مأموران ژاندارمري مجروح و تلفاتی به مهاجمین وارد شده » نوسود«پاسگاههاي 

 )30/7/1358است.(اطالعات

 

 .حزب دمکرات شرکت در درگیریهاي سردشت و بانه را تکذیب کرد

 

اي در سطح شهر مهاباد شرکت خود را در کیهان: حزب دمکرات کردستان با پخش اعالمیهمهاباد ـ خبرنگار اعزامی

مرگان متعلق به حزب دمکرات بهیچوجه تکذیب کرد. و یادآور شد که پیش درگیریهاي دو روز اخیر سردشت و بانه شدیداً

نخواهد بود. رحمان امه دارد در صدد ایجاد درگیري و عملیات نظامی در این عملیات شرکت نداشتند تا زمانی که مذاکرات اد

 )12/8/1358فاضلی سرپرست فرماندار مهاباد صحت این اعالمیه و مندرجات آن را تایید کرد. (کیهان



 

 .حزب دمکرات دخالت نداشت

 

 مالصالح«اشته است و در نقده حزب دمکرات کردستان اعالم داشت که در حوادث دو روز اخیر آذربایجان غربی دخالتی ند

در پیامی نسبت به حصول نتایج رضایت بخش از مذاکرات هیات حسن نیت دولت ابراز امیدواري کرد. پریشب در » رحیمی

صورت گرفت و دیروز نیز ارتباط تلفنی سردشت و بوکان از طریق ارومیه قطع  هاییتیراندازي» پیرانشهر«

 )13/8/1358بود.(اطالعات

 

 .داندرهبران حزب دمکرات: حزب دمکرات، امام را رهبر واقعی ملت مییکی از 

 

هدف عزیمت داریوش فروهر وزیر مشاور به سردشت، مالقات با شیخ عزالدین حسینی و سایر «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 

رات کردستان در یکی از رهبران حزب دمکاین مطلب را کریم حسامی » نمایندگان حزب دمکرات در سردشت بوده است.

یت دولت در نبه مذاکرات هیات حسن کیهان گفت و به دنبال آن افزود: من شخصاًیک گفتگوي اختصاصی به خبرنگار اعزامی 

نیت مذاکره با هیات دولت را تعقیب خواهد کرد. وي همچنین مهاباد و سردشت امیدوارم و حزب دمکرات با خوشبینی و حسن

ن بخوبی پیش رفته و عزیمت فروهر به سردشت و مالقات با شیخ عزالدین حسینی و سایر اضافه کرد: مذاکرات تاکنو

اکید بر با تنمایندگان حزب دمکرات در سردشت به پیشرفت این مذاکرات و حصول نتیجه دلخواه کمک کرده است. حسامی 

گونه حمله مسلحانه انجام ندهند و که هیچروز پیش به طرفداران خود دستور دادیم  9ادامه مذاکره در سطح باال گفت: ما از 

خواهد مسایل کردستان را از طریق مذاکره انجام دهد و با توجه به نامه سرگشاده این نشانگر آن است که حزب ما می

آمیز است. وي سپس یادآور شد: در طی مدتی حزب اعتقاد داریم که تنها راه حل مشکل کردستان مذاکره مسالمت 30/7/58

اي به قطع گردید هیچگونه برخورد و حمله مسلحانه در سطح منطقه نداشتیم زیرا معتقدیم که هر حملهیات نظامی که عمل

کند. نامبرده به دنبال این مطلب، اشاره به خروج پاسداران از منطقه کرد و گفت: ما از روزهاي فضاي مذاکرات لطمه وارد می

یم که حزب ما خواهان درگیري بابرادران ارتشی نیست فقط مخالف استقرار اعالم کرد اول درگیري در سطح منطقه مرتباً

ار که ارتش باید در اختی گفتیماي خود مرتباً پاسداران در منطقه است. ولی در مورد ارتش بارها و به دفعات زیاد در قطعنامه

ر انقالب گفت: ما به شخص امام خمینی در مورد امام خمینی رهبباشد و در نگهداري مرزها بکوشد حسامی جمهوري اسالمی 

ایم و حزب ما بارها با ارسال نامه به امام رهبري ایشان را تایید کرده گذاریم و ایشان را رهبر واقعی ملت دانستهاحترام می

یست ناست. امام را رهبر ضد امپریالیسم دانسته و یقین داریم که امام هیچوقت طالب خونریزي و برادرکشی در سطح منطقه 

گفت: من نظر مساعدي به مجلس خبرگان ندارم. من بعنوان یک فرد سیاسی و عضو حزب در مورد مجلس خبرگان حسامی



میلیون خلق کرد در مجلس خبرگان یک نماینده هم وجود ندارد و مجلس فقط در اختیار بعضی از 6گویم که براي دمکرات می

کنند چندان مترقی نیست. . وي با اشاره به وانین که تصویب میکسانیست که اغلب دور از سیاست هستند و بعضی ق

کنند گفت: از سازمانها و احزاب مترقی و درگیریهاي خونین اخیر کردستان، نقش کسانی را که راه حل مذاکره را رد می

یشه م. چون ما هماند صمیمانه متشکریآمیز را براي کردستان پیشنهاد کردهشخصیت هاي مذهبی و ملی که راه حل مسالمت

هاي مذهبی باید در یک جبهه قرار گیرند. ما آرزو داریم که در یک جبهه معتقد هستیم سازمانها، احزاب و شخصیت

که به این  کنم که کسانیاضافه کرد: من فکر میدموکراتیک بر ضد امپریالیسم با تمام احزاب و گروهها قرار بگیریم. حسامی 

و هنوز  اندزنند با کلمات بازي کردهانتخاب راه اخیرشان برچسب سازشکار و یا هر کلمه دیگري می احزاب و سازمانها به خاطر

آمیز است. نامبرده سپس گفت: متاسفانه همین دانند چون تنها راه حل، همان راه حل مسالتمعنی خیلی از این کلمات را نمی

گویم که حزب ما، حزبی ملی و م و صهیونیسم است ولی من میزنند که وابسته به امپریالیساتهام را به حزب دمکرات می

تواند سال با امپریالیسم مبارزه کرده و بهترین رابطه را با سازمان آزادیبخش فلسطین دارد نمی 34ایرانی است. زیرا حزبی که 

م. ولی هیچگونه اتحادي نکردیکنند هایی که در کردستان مبارزه میطرفدار امپریالیسم و صهیونیسم باشد و در ضمن با گروه

سیاسی مترقی نخواهیم شد. وي در پایان در مورد اخطار  هايدانیم، هیچوقت هم مانع و مزاحم گروهچون خود را دمکرات می

کنم که هر کسی باید اول خودش براي دیگران تاثیر داشته باشد. دولت عراق اول اخیر دولت عراق به ایران گفت من فکر می

مساله کرد هاي عراق را حل کند تا آنوقت بتواند درباره ملیت هاي دیگر در کشورهاي همجوار صحبت بکند.  خودش باید

بعالوه ما با دخالت هر کشوري در کشور دیگر مخالف هستیم و اگر دولت عراق بخواهد بخاك ایران حمله کند، چون حزب 

ت را محکوم کرده و حتی با آنها مبارزه مسلحانه خواهیم دمکرات خود را پاسدار تمامیت ارضی ایران میداند، این حمال

 )15/8/1358کرد.(کیهان

 

 .کردستان از دو روز پیش آرام است

 

نیت دولت امروز از مهاباد عازم سردشت شد و قرار است ظرف امروز و فردا مالقات کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: هیات حسن

و کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان بامداد امروز در یک تماس تلفنی عضدر سردشت صورت گیرد. کریم حسامی مهمی 

گفت: هیات دولت روز پنج شنبه از بانه به مهاباد آمد و امروز نیز عازم سردشت شد. هیات مذکور روز جمعه در مسجد 

ه یه دو مطلب یعنی اداممذاکرات بر پا مهاباد در نماز جماعت شرکت کردند و با مردم به گفتگو نشستند. وي افزود: فعالً

زند و ما هم به نتیجه مذاکرات در روزهاي بعد امیدواریم هیات دولت نیز بس و خروج پاسداران از کردستان دور میآتش

تاکید کرد حزب دمکرات بطور شفاهی هم به نیت و آمادگی ادامه مذاکرات را دارد. حسامیحسن نشان داد که کامالً

تا زمانی که هیات دولت در این منطقه است از هر نوع تعرض مسلحانه خودداري کنند و به این  پیشمرگهاي خود اعالم کرد

ایم رحمان فاضلی کفیل فرمانداري مهاباد نیز ضمن تایید مالقات امروز و فردا هیات دولت در سردشت قول خود پایبند بوده



تن از  9شود. به گزارش خبرنگار کیهان از کرمانشاه، گفت: امیدواریم این مذاکرات به توافق کامل برسد و درگیري تمام 

د. تیموري گردناز این شهر تبعید شده بودند به مریوان باز میمعلمان مریوان که چندي پیش به دستور دادگاه انقالب اسالمی 

ش به مریوان و معاون فرمانداري مریوان ضمن اعالم این خبر گفت: این امر به دنبال اعزام هیات وزارت آموزش و پرور

آموزان به آموزان متحصن صورت گرفت و با مراجعه معلمان، مدارس شهر باز شد و دانشرسیدگی به خواستهاي دانش

 )17/8/1358کالسهاي درس بازگشتند.(کیهان

 

ات رمصاحبه کریم حسامی از اعضاء کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران:مذاکرات دولت باید با نمایندگان حزب دمک

 .باشد

 

که یک روز پس از راهپیمایی مهاباد انجام  اياز اعضاي کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان در مصاحبه» کریم حسامی»

 وي در مورد عدم«شد درباره مسایل کردستان و بویژه نقش حزب دمکرات در مذاکرات با هیات حسن نیت توضیحاتی داد. 

تیم از این بیم داش گفت: این راهپیمایی از چندین روز قبل اعالم شده بود و ما واقعاًشرکت حزب دمکرات در راهپیمایی مهاباد 

که در این تظاهرات نارنجکی یا تیري از طرف کسی پرتاب شود و فاجعه نقده تکرار گردد، از آن گذشته شنیده بودیم که 

احتماال شعارهایی علیه دولت داده خواهد شد  خواستیم در تظاهراتی کهو در این شرایط نمی آیدهئیت دولت به کردستان می

 .«شرکت کنیم و فضاي مذاکرات آلوده شود

 

سئوال ـ با وجود تحریم حزب دمکرات دیدیم که دیگر سازمانهاي سیاسی کردستان در راهپیمایی شرکت کردند این نمی 

 رساند که بین سازمانهاي سیاسی کردستان اختالفاتی بروز کرده است؟

 

مونه ما براي ن اختالفاتی وجود دارد اما به شکلی نیست که خطرناك باشد و در مسایل اختالفی نداریم. مثالً ماًمسل -حسامی

 .دانندمیگوئیم با ارتش سر جنگ نداریم اما اینها شعار ما را فرصت طلبی و سازشکاري می

 

که چند روز قبل نوشته بودید خروج پاسداران از منطقه، عدم دخالت ارتش در امور داخلی، تأمین  ايدر نامه سرگشاده -سئوال

را شرایط قبول مذاکره با دولت  …آزادیهاي سیاسی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و قطع اعدامها در سراسر ایران و 

 مذاکرات با هیات دولت شرکت خواهید کرد؟ با توجه به اینکه مسایل فوق هنوز تأمین نشده است آیا اید،دانسته

 



با دولت استقبال خواهیم کرد البته مرحله اول مذاکرات براي تامین این خواستها است که  ايما از هر نوع مذاکره -حسامی

 .دشروع خواهد ش اندبرشمردید و پس از تحقق ان مذاکره اصلی بین دولت و نمایندگان حزب دمکرات که تعیین نیز شده

 

 چند نفر گروگان در اختیار دارید و آیا در نظر ندارید آنها را آزاد کنید؟ -سئوال

 

نفر را که در حین جنگ  100ارتشی و ژاندارم بودند آزاد کردیم و اکنون حدود  نفر را که اکثراً 50چند روز قبل  -حسامی

در اختیار داریم و هر وقت ارتش و پاسداران پیشمرگان و گروگانهاي کرد را که عده بسیاري از آنها در داخل  انددستگیر شده

 .شهرها و فقط به جرم کرد بودن دستگیر شده اند آزاد کنند ما نیز گروگانهاي خود را آزاد خواهیم کرد

 

حزب دمکرات دانسته اید با توجه به اینکه شیخ عزالدین در اعالمیه اي تنها مقام ذیصالح براي مذاکره با دولت را  -سئوال

حسینی گفته است مذاکره باید با شورائی مرکب از همه گرههاي سیاسی کردستان باشد، آیا این دلیل وجود اختالف حزب 

 دمکرات با شیخ عزالدین نیست؟

 

تا آنجا که من میدانم بین حزب دمکرات براي اداره کردستان است نه مذاکره با دولت و  گوئیداین شورا که می -حسامی

مربوط به گروههاي کوچکی است که خود را  گویندکردستان و آقاي حسینی اختالف اساسی وجود ندارد و این شایعاتی که می

درصورتیکه ایشان بارها اعالم کرده اند وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستند در هر  چسبانند،به شیخ عزالدین حسینی می

 .آقاي شیخ عزالدین حسینی مورد احترام کامل ما هستند مذاکره دولت باید با نمایندگان حزب باشد حال

 

آیت اهللا العظمی شریعتمداري اعالم کرده بودند که اگر کردها و دولت بخواهند مساله کردستان را حل خواهند کرد  -سئوال

 آیا حزب دمکرات از ایشان چنین درخواستی کرده است؟

 

ید مورد تائ اي از ایشان این درخواست را کرده اند که طبعاًما موافق پادرمیانی ایشان هستیم و مردم مهاباد طی نامه -حسامی

کامل ما نیز هست و ما معتقدیم با توجه به بصیرت و آزادگی و نیز نفوذي که حضرت آیت اهللا شریعتمداري در منطقه دارند، 

 .قادر به حل مساله کردستان خواهند بود

 



شایع بود که یک هیات فلسطینی به سرپرستی ابو جهاد به کردستان آمده که بین دولت و حزب دمکرات میانجی  -سئوال

 بشود. این مسأله چه اندازه صحت دارد؟

 

ما از سالهاي دور با جنبش فلسطین روابطی داشته و داریم، اما ابوجهاد به کردستان نیامده است و این را هم بگویم  -حسامی

 .شودبسیار جاي تأسف است که دولت ایران براي مذاکره با ملت خودش به دیگران متوسل می

 

 اگر خودمختاري به کردهاي ایران داده شود چه تأثیري در کردهاي عراق، سوریه و ترکیه خواهد داشت؟ -سئوال

 

ي دولت ایران خواهد داشت و آنها خودمختاري کردهاي ایران بین کردها سایر کشورها تأثیر نیکویی برا مسلماً -حسامی

 )20/8/1358تشویق خواهند شد که در چارچوب ممالک خودشان براي کسب خودمختاري مبارزه کنند.(اطالعات 

 

 .راهپیمایان در بانه خواستار پایان دادن به جنگ کردستان شدند

 

 هیات زا پشتیبانی بخاطر شهر این مردم از تن هزاران بانه، شعبه کردستان دمکرات حزب دعوت به: اطالعات خبرنگار –بانه 

تهران راهپیمایی و تظاهرات کردند  در آمریکا خانه جاسوس تصرف و امام خط پیرو دانشجویان از حمایت و دولت نیت حسن

نهضت خروشان خلقهاي ستمدیده ایران با نیروي قاطع خود توانست « اي به این شرح صادر نمودند:و در پایان قطعنامه

یروي عظیم بسیج ن». امپریالیسم جهانی و بخصوص امپریالیسم آمریکا را از ایران عزیز، سرزمین دالوران به عقب نشینی وادارد

مردم در این روند، محاسبات بیجا و نابخردانه امپریالیسم و صهیونیسم را بر باد داد و بار دیگر ثابت شد که سیل  توده

خروشان عظیم خلق همیشه قادر است عظیم ترین و بزرگترین استثمارگر را به زانو درآورد. بدیهی است انقالب ایران هنوز به 

رنج کشیده ایران ادامه دارد.خلق کرد و حزب دمکرات کردستان ایران مبارزه  هايانجام قاطع خود نرسیده و راه انقالب خلق

 نماید. ما شرکتعلیه امپریالیسم و صهیونیسم را در صدر برنامه مبارزات خود قرار داده و در این مسیر قاطعانه مبارزه می

 :شیمباکنندگان در این راهپیمایی قطعنامه زیر را صادر و خواستار اجراي آن می

 

بر  ايهما حل مساله کردستان را از راه مذاکرات سیاسی در جهت پایان دادن به جنگ ناخواسته کردستان و تحقق خواسته-1

 .حق خلق کرد خواستاریم



 

 باشند. هرگونه حرکت علیه امپریالیسم وتحت ستم می هايبا توجه به اینکه امپریالیسم و صهیونیسم دشمن عمده خلق-2

بخصوص اشغال سفارت آمریکا، النه جاسوسی و توطئه را توسط دانشجویان مبارز مسلمان مورد تائید قرار صهیونیسم و 

 .دهیممی

 

 .باشیمما خواستار لغو تمام قراردادهاي ایران با امریکا می-3

 

ملی و مترقی و منجمله حزب  هايدمکراتیک در سراسر ایران و آزادي احزاب و سازمان هايما خواستار برقراري آزادي-4

 .دمکرات کردستان ایران هستیم

 

 .باشیممی» مام سیدان«و » قارنه«ما خواهان محاکمه و مجازات عامالن کشتار روستاي -5

 

براي برقراري آرامش و پیروزي مبارزات سیاسی در کردستان خواستار اخراج فوري پاسداران غیر بومی در منطقه و منع -6

 .باشیمت ارتش مینقل و انتقاال

 

 لغو احکام تبعیدي کارمندان و فرهنگیان کرد را خواستاریم-7

 

ادارات و  ها،ـ آزادي زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان سیاسی کرد را خواستاریم. به هنگام راهپیمائی مردم بانه، کلیه مغازه8

 )20/8/1358مدارس بانه به حال تعطیل درآمد.(اطالعات 

 

 گزارش

 



نیت عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان روز گذشته در یک تماس تلفنی با کیهان گفت: هیات حسنریم حسامی ک 

دولت روز گذشته بعد از آخرین مالقات و مذاکره در سردشت عازم مهاباد شد و از آنجا به ارومیه و تهران عزیمت کرد. وي 

زیاد پایان یافت و در مرحله مقدماتی مذاکرات خواستار خروج پاسداران  گفت: اولین مرحله مذاکرات با امیدواري و خوشبینی

و از طرف  این دو مساله بودوگوها فقط بر پایه افزود: بیشتر گفتاند. حسامیبس شدهاز کردستان براي تحکیم مقررات آتش

واهد شد و هیچگونه تعرض و بس بطور کامل در کردستان رعایت خحزب دمکرات تا روشن شدن وضع پاسداران منطقه آتش

از سوي افراد مسلح حزب دمکرات صورت نخواهد گرفت. وي از جزییات آخرین مالقات فروهر با شیخ عزالدین تهاجمی 

اطالعی کرد و گفت: بعلت قطع خطوط ارتباطی سردشت هنوز جزییات این گفت و گوي مهم روشن نیست و حسینی اظهار بی

ا براي برند در دسترس مزي حزب دمکرات نیز که هنوز در تشکیالت خارج از مهاباد بسر میبیشتر اعضاي اصلی کمیته مرک

اطالع از کم و کیف آخرین مالقات نیستند. رحمان فاضلی کفیل فرمانداري مهاباد نیز در تماسی با کیهان گفت: نتایج 

گیرد و حداکثر ظرف دو تا سه روز آینده نیت در کردستان در اختیار امام و شوراي انقالب قرار میمذاکرات هیات حسن

گیرد. وي افزود: تا آنجا که من اطالع دارم مذاکرات به قرار میاي در دسترس افکار عمومینتیجه مذاکرات طی انتشار بیانیه

 لنتیجه قطعی نزدیک شده است و اکنون همه منتظر تصمیم نهایی امام و شوراي انقالب براي ادامه مذاکرات و رفع کام

نیت دیروز بمدت دو ساعت در مسایل کردستان هستند. وي همچنین گفت: آخرین مالقات و مذاکرات هیات حسن

آب وبرق مهاباد صورت گرفت و طرفین همه از نتیجه مذاکرات، مفید بودن آنها اعالم رضایت مهمانسراي 

 )21/8/1358کردند.(کیهان

 

 دفاع ار مرزهاي کشور

 

نیت دولت در کردستان افراد مسلح حزب شوراي انقالب با نتایج مذاکرات هیات هیات حسن در صورت موافقت امام و»

عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان کریم حسامی ».دمکرات از مرزهاي غربی ایران به شدت محافظت خواهند کرد

 تیم که تمامیت ارضی ایران براي حزبوگویی با کیهان ضمن اعالم این مطلب گفت: ما از روز اول با صداي بلند گفدر گفت

دمکرات یک هدف اساسی است و با جان و دل از مرزهاي غربی کشور در برابر هر گونه عملیات مسلحانه و تجاوزات مرزي 

نیت دولت در کردستان با اتفاق نظر و توافق توام بوده و چنانچه دفاع خواهیم کرد. وي همچنین افزود: مذاکرات هیات حسن

ت اتخاذ شده در محل و پیشنهادات طرفین مورد موافقت امام و شوراي انقالب قرار گیرد که ما امید فراوانی به آن تصمیما

گیرد که امید فراوانی به آن داریم. آنگاه مرحله داریم. آنگاه مرحله بعدي مذاکرات مساله خودمختاري مورد بحث قرار می

اضافه کرد: همانطوري که امروز آقاي وزیر کشور زد. در این مورد حسامیبعدي مذاکرات بر محور خودمختاري دور خواهد 

در تهران گفت: ریشه مسایل کردستان شناخته شده است. و دولت دردهاي خلق کرد را تشخیص داده و ما امیدواریم که در 

ادامه گفتگوي خود  مرحله بعدي مذاکرات مساله خودمختاري مورد بحث قرار گیرد. عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات در



گفت: خودمختاري شعار همه مردم کرد از کوچک وبزرگ است و ما براي مذاکره در این مورد منتظر گفتگوي بعدي با هیات 

نیت دولت در مسافرت دوباره به منطقه هستیم. وي به دنبال این مطلب افزود: اهداي خودمختاري از سوي دولت حسن

دهد که از موضوع خودمختاري تلقی شود و شرایط و موقعیت کردستان این حق را بما مییمرکزي به کردها نباید مساله مهم

دفاع کنیم در مورد نحوه خودمختاري هم باید بگویم که اساس محتواي کار است به خودمختاري و یا خودگردانی و یا کلمات 

ه اي دارند ککردها موقعیت و مسایل ویژه همچنین در مورد گسترش خودمختاري به مناطق دیگر کشور دارد ودیگر. حسامی

گرانی ن قابل قیاس با استانهاي دیگر نیست اما اگر دولت مرکزي به مناطق دیگر هم خودمختاري بدهد چه اشکالی دارد. اصوالً

ر ایاساس است و خودمختاري باعث اتحاد بیشتر مردم ایران خواهد شد.  نامبرده در مورد فعالیت سدولت در این مورد بی

هاي دیگر منطقه اعالم دانم گروههاي مسلح و عملیات مسلحانه آنها براي شکست مذاکرات گفت: تا آنجا که من میگروه

کوشیم که اند. اما در هر حال آنها نخواهند توانست مانع جدي در راه مذاکرات صلح در منطقه باشند و ما هم میآمادگی کرده

مورد خنثی کنیم. وي در پایان گفت: اگر دولت همچنان به کردها اعتماد کند و خواستهاي آنها اقدامات احتمالی آنها را در این

 )22/8/1358نیت تعقیب کند ما هم اعتماد خود را به دولت به مراتب بیشتر خواهیم کرد.(کیهانرا از دریچه اعتماد و حسن

 

 خوشحالی حزب دمکرات از پایان گرفتن درگیري در کردستان

 

چگونگی مذاکرات هیات ویژه اعزامی به کردستان و سایر دستجات سیاسی، در جلسه سخنرانی حزب دمکرات در  مهابادـ

سالن شهرداري مهاباد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر کریم حسامی عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات و سرپرستی 

خوشحالم که به اطالع مردم کرد برسانم «یران گفت: حزب در مهاباددر این جلسه طی سخنانی ضمن سالم و درود به ملت ا

اي را که به مردم کرد تحمیل شده بود و در اثر سعایت دشمنان ایران در نزد دولت و سایر که امروز جنگ ناخواسته

ملی و مذهبی شده بود، محیطی پر از سوءنیت و  هايو نسبت به ملت کرد و حزب دمکرات کردستان و شخصیت هاشخصیت

خوشبختانه از چندي قبل طبق دستور دولت، یک هیات حسن نیت «وي افزود: ». گ و جدل به بار آورده بود، پایان گرفتجن

که در حقیقت داراي حسن نیت بودند، به این منطقه آمده و با رهبران مسوول حزب دمکرات و سایر دستجات سیاسی و 

که  دانمجر به آتش بس و جلوگیري از کشتار جوانان شد، من میمذهبی و با کمال حسن نیت مذاکره نموده و نتیجه آن من

 ما چون با«دکتر حسامی همچنین گفت:» ببینند. هاهمه، صلح و آشتی را دوست دارند مگر آنانکه وجود خود را در ناآرامی

بته از فاش کردن هیات حسن نیت قرار گذاشته ایم که طی اعالمیه اي، جزئیات مذاکرات را به اطالع مردم برسانیم. ال

کند در این منطقه با بدست آوردن حق قانونی و عرفی و جزئیات مذاکرات معذورم اما حزب دمکرات با تمام وجود سعی می

درخواستی خلق کرد که همان خودمختاري باشد، با مذاکرات، کار را خاتمه دهد و حتی المقدور از جنگ و خونریزي 

اي هحزب دمکرات کردستان، طی بیانی«امپریالیسم امریکا اشاره کرد و گفت:  هايهدکتر حسامی سپس به توطئ».بپرهیزیم

. سپس »پشتیبانی خود را از قطع صدور نفت و سایر اقدامات علیه امپریالیسم امریکا، از دولت و ملت ایران اعالم داشته است



و چندتن دیگر، به مساله خودمختاري خلق » نو رازنیبا« و» آیت اهللا مال عبداهللا احمدیان«و » آیت اهللا مال کریم شهري کندي«

کرد اشاره کردند و اظهار امیدواري نمودند که خلق کرد در چهارچوب ایران آزاد و مستقل به حق خودمختاري خود برسد و 

 )24/8/1358تمام دست اندرکاران سیاسی و مذهبی با حزب دمکرات کردستان، وحدت کلمه داشته باشند.(اطالعات

 

 .شودطر روشن ساختن اوضاع کردستان و تایید پیام مهم امام خمینی، میتینگ بزرگ حزب دمکرات در مهاباد برگزار میبخا

 

 اعالمیه حزب دمکرات

 

در رابطه با برگزاري میتینگ بزرگ حزب دمکرات در مهاباد این اطالعیه از سوي تشکیالت حزب دمکرات در مهاباد بشرح 

 :زیر انتشار یافت

 

میهنان گرامی،جهت روشن ساختن وضع کنونی کردستان ایران و پشتیبانی از پیام امام خمینی و مبارزه ضد امپریالیستی و هم »

بعدازظهر در  3ساعت  29/8/1358 شنبههمچنین جهت نشان دادن سیاست صلح جویانه حزب دمکرات کردستان روز سه

ر براي استماع سخنان دکت نمائیمدد.از هم میهنان گرامی دعوت میگرمهاباد میتینگ عظیمی برگزار می» قاضی محمد«میدان 

 حزب دمکرات کردستان ایران«عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در این میتینگ شرکت نمایند.

 )28/8/1358اطالعات».(تشکیالت مهاباد

 

 اجتماع مردم بانه

 

سیاسی، دیروز دهها تن از مردم بانه  هايت حزب دمکرات کردستان ودیگر گروهبه گزارش خبرنگار اطالعات از بانه، به دعو

و روستاهاي اطراف این شهر در میدان آزادي اجتماع کردند و مراتب پشتیبانی خود را از پیام امام خمینی اعالم داشتند. در 

 :ماده به شرح زیر صادر شد 9 قطعنامه اجتماع کنندگان در» شیخ جالل الدین حسینی«این اجتماع پس از سخنرانی 

 



قول رفع ستم ملی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی از خلق کرد موجبات شعف و شوق مردم را فراهم ساخته است و با استقبال -1

از آن، این اقدام را قدمی مؤثر در پایان دادن به جنگ ناخواسته و تحمیلی کردستان و احقاق حقوق حقه خلق کرد و پیشبرد 

 .کنیماي انقالب ایران تلقی میدستاورده

 

نایتکار امپریالیسم ج هايایران در برابر توطئه هايپشتیبانی بی دریغ و قاطعانه خود را از موضوع ضد امپریالیستی خلق-2

و خواستار لغو تمام قراردادهاي اسارتبار اقتصادي نظامی، سیاسی و فرهنگی با امپریالیسم آمریکا  داریمامریکا اعالم می

 .باشیممی

 

بمانند همیشه آمادگی خود را در راه دفاع و تداوم دستاوردهاي انقالب شکوهمند مردم ایران و حفظ و حراست مرزهاي -3

 .کشور در برابر هر گونه تجاوز خارجی اعالم داریم

 

ل و ن آزاد و مستقما خواستار آن هستیم که با قبول خواست اصلی خلق یعنی خودمختاري در چهارچوب تمامیت ارضی ایرا-4

موجود در جامعه که میراث رژیم منفور پهلوي است به جهانیان  هايدرج آن در قانون اساسی عالقه خود را در رفع نابرابري

 .داریماعالم می

 

مجازات شوند و مسوولینی را که در این  کردستان و جنگ و برادر کشی شدیداً هايخواستار آنیم که عامالن درگیري-5

 .اند محاکمه و از مقامات حساس برکنار نمایندها دست داشتهدرگیری

 

بمنظور تسریع در خاتمه دادن به نابسامانیهاي کردستان و بازگشت صلح و آرامش به منطقه خواستاریم که هیات حسن -6

 .نیت بدون تاخیر به کردستان بازگردد و مذاکرات خود را با هیات نمایندگی خلق کرد از سر گیرد

 

 .خواستار آنیم که از رهبران سیاسی و مذهبی خلق کرد اعاده حیثیت گردد مصراًما -7

 

گروهی هستیم و خواستار آنیم که جزئیات مذاکرات خلق کرد در  هايما خواهان آزادي احزاب و مطبوعات ورسانه-8

 .ایران برسد هايگروهی به اطالع عموم خلق هايرسانه



 

زحمتکش و  هايهرچه زودتر بایران بازگردانده شود و در دادگاه خلق در برابر تودهشاه خائن جالد خلق ایران باید -9

 )28/8/1358نیروهاي انقالبی محاکمه و اعدام شود. (اطالعات

 

 تایید اقدامات ضد امپریالیستی

 

به دنبال  فت.سقز ـ خبرنگار کیهان: از سوي حزب دمکرات کردستان، شاخه سقز یک راهپیمایی بزرگ در این شهر ترتیب یا

اي از سوي راهپیمایان صادر شد و مورد ها، خیابانها و بازار شهر به حال تعطیل درآمد و در پایان، قطعنامهاین راهپیمایی، مغازه

 :تایید قرار گرفت. در این قطعنامه آمده است

 

 .آمریکا هستیمـ ما خواهان لغو کلیه قراردادهاي باقیمانده، با دول امپریالیسم بویژه امپریالیسم 1

 

ـ ضمن تایید اقدامات ضد امپریالیستی بوسیله خلق هاي ایران، آمادگی خود را جهت مقابله با هرگونه دخالت و توطئه عوامل 2

 .داریمامپریالیسم و ارتجاع داخلی اعالم می

 

در چارچوب ایرانی  ـ خواهان حل مساله کردستان از طریق مذاکرات سیاسی مشروط در تحقق یافتن حقوق حقه خلق کرد3

 .دموکراتیک هستیم

 

 .در رابطه با جریانات اخیر کردستان را خواستاریمهاي اسالمیـ لغو کلیه احکام صادره از طرف دادگاه4

 

 .و منطقه سردشت هستیم» مام سیدان«و » قارنه«ـ خواستار مجازات عاملین کشتار بیرحمانه مردم روستاهاي 5

 

 .از کلیه مناطق کردستان هستیمغیر بومیـ خواستار خروج پاسداران 6



 

ـ خواستار رفع سانسور و کنترل اخبار کردستان و جلوگیري از پخش اکاذیب مسموم کننده و پایان دادن به جنگ تبلیغاتی 7

 .ایران هستیمعلیه خلق بپا خواسته کرد و سایر نیروهاي مترقی کردستان از طرف صدا و سیماي جمهوري اسالمی

 

 .خواستار آزادي فعالیت کلیه احزاب، سازمانها و گروههاي ملی و مترقی در ایران بویژه کردستان هستیمـ 8

 

ـ پشتیبانی خود را از خواست هاي مشروع فارغ التحصیالن شهرستان سقز اعالم داشته و خواستار رسیدگی فوري به وضع 9

 .آنان از طرف مسوولین هستیم

 

انواده شهیدان کردستان و شناسایی آنان به عنوان شهداي ملی خلق هاي ایران هستیم.(کیهان ـ خواستار رسیدگی به وضع خ10

28/8/1358( 

 

 پایکوبی مردم مهاباد

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: جشن و پایکوبی مردم مهاباد به مناسبت اعالم موافقت امام با خواستهاي خلق کرد دیشب تا 

فیل فرمانداري مهاباد بامداد امروز با اعالم این مطلب گفت: از دیشب که خبر موافقت ساعتها ادامه داشت. رحمان فاضلی ک

امام با ادامه مذاکرات در کردستان و حق تعیین سرنوشت خلق کرد اعالم گردید مردم مهاباد و سایر مناطق کردنشین به 

صبح یک  10د: به همین مناسبت امروز در ساعت شادي و پایکوبی پرداختند و تا بامداد امروز این شادي برقرار بود. وي افزو

شود و در تایید فرمان امام و راهپیمایی عظیم توسط حزب دمکرات کردستان در مهاباد و سایر شهرهاي کردنشین انجام می

گفت:  نپایان جنگ و برادرکشی در منطقه تظاهرات خواهند کرد. شکیبا استاندار کردستان نیز بامداد امروز در گفتگو با کیها

من هنوز از جزییات این خبر اطالع ندارم ولی به هر حال فرمان امام در این زمینه بسیار منطقی بود و جنگ و درگیري بطور 

اي گیرد وي سپس اضافه کرد: آنچه مهم است به اعتقاد من واگذاري و استقالل تمام اختیارات منطقهقطع در منطقه پایان می

گیري و عمران رفاه کردستان آزاد باشند. استاندار در مورد جزییات این تصمیم دشان در تصمیمبه مردم کردنشین است تا خو

گفت: مسلم است که بعد از فرمان امام باید دید که جزییات این برنامه چیست و خودمختاري و یا حق تعیین سرنوشت خلق 

گیري ختاري مناطق کردنشین بدون اختیار تصمیمکرد چه حدود و ثغوري دارد و به چه کیفیتی است، زیرا ممکن است خودم

هم باشد. استاندار در ادامه گفتگوي خود گفت: در صورتی که حق تعیین سرنوشت و یا خودمختاري به خلق کرد داده شود 



شش که پویابد که البته توجه دارید حدود آن از پاوه شروع و تا مناطق کردنشین ارومیه و مرز ایران و ترکیه ادامه می طبعاً

این منطقه در یک قالب خودمختار کار آسانی نیست. شکیبا به دنبال این مطلب افزود: عقیده کلی من این است که اگر دولت 

گردد و به همه استانها خودمختاري و یا حق تعیین سرنوشت بر اساس نوعی جمهوري فدراتیو بدهد همه مسایل استانها حل می

رسند. استاندار با اشاره به دو مطلب اساسی گفت: البته مساله زبان و قیه به خواستهاي خود میهاي کرد و بلوچ عرب و باقلیت

هاي کرد و ترك به شدت مطرح است و همین تفاوت در استفاده کردن از زبان کرد و یکسان بودن مذهب فقط در اقلیت

کند وي در پایان گفت: در هر حال با فرمان امام مذهب شیعه و سنی که این دو اقلیت را از دیگر اقلیت هاي ایران جدا می

ن یابد ولی نکته مهم تکلیف قانومردم کردستان بعد از ماهها درگیري و برادرکشی به آرامش و امنیت واقعی دست می مسلماً

لت کرد م در مورد حق تعیین سرنوشتشود و آیا متممیاساسی است که معلوم نیست بعد از این فرمان امام چگونه اصالح می

شود یا نه؟ خبرنگاران کیهان در منطقه غرب که امروز صبح با بیشتر شهرهاي کردنشین مانند سنندج، به آن اضافه می

نویسند جشن و شادي مردم در تمام شهرها هنوز ادامه مریوان، نوسود، پاوه، بانه و سقز تماس گرفتند در گزارشهاي خود می

ی و مردم با روشن کردن نورافکن به جشن و پایکوبی پرداختند و در شهرهاي دیگر دارد در نوسود دیشب واحدهاي ارتش

بیشتر مدارس تعطیل شد و مردم به خیابانها ریختند و راهپیمایی و تظاهرات کردند. گزارش رسیده از مناطق کردنشین 

جشن بزرگی در تایید  حاکیست که مردم شهرهاي کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاهان خود را براي برگزاري

بر آمیز رهکنند در این جشن که به احتمال زیاد در مهاباد ترتیب خواهد یافت از پیام محبترهنمودهاي امام خمینی آماده می

 )28/8/1358انقالب تمجید خواهد شد. (کیهان 

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/7/27 13:55 

 

 (4)دمکرات کردستان وانقالبحزب 

 

  

 

 و حزب دمکرات» کومله« اطالعیه مشترك 

 



در سقز نیز اطالعیه مشترکی از سوي پیشمرگان سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) و حزب دمکرات 

م که م همشهریان برسانیکردستان ایران شاخه سقز انتشار یافت. قسمتی از این اطالعیه چنین است: الزم است به اطالع عمو

براي حفظ آرامش شهر در جلسه مشترك سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) و حزب دمکرات کردستان 

ایران رأي بر این داده شد که هر گاه فرد یا افراد غیر مسوولی شب هنگام مبادرت به تیراندازي هوایی بوسیله اسلحه کمري یا 

یند از طرف پیشمرگان این دو تشکیالت سیاسی خلع سالح خواهند شد بدین وسیله به افراد غیر مسوول هر اسلحه دیگري بنما

خواهیم که در شناسایی این افراد به ما یاري رسانند از از این عمل خودداري نموده و از مردم می دهیم که شدیداًهشدار می

ر جریان درگیریهاي کردستان در کرمانشاه بازداشت شده بودند تن از کردها که د 15سوي دیگر دستور حاکم شرع کرمانشاه 

آزاد شدگان به این شرح است: برزو میتران، محمد رشید حسامی، توفیق مولودي، منصور درودگر، از زندان آزاد شدند اسامی

 ، صالح کریمی، محمودصابر محمدي، محمد الویسی، عزت اهللا قادریان، فتح اهللا محمودي از پاوه، کریم محمدي، حسین رحیمی

 )29/8/1358عبداهللا محمدي، محمد کریمی، محمد محمودي و حسین رحیم از بانه.  (کیهان

 

 تلگرام کمیته مرکزي حزب دمکرات به امام خمینی

 

آیت اهللا منتظري در نماز جماعت جمعه گذشته تلگرامی به  هايکمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران بمناسبت گفته

مام خمینی مخابره کرد. متن تلگرام به این شرح است: حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران دامت برکاته در حضور ا

این شرایط که زمینه صلح و آرامش بدنبال پیام آن حضرت فراهم و امید حل مشکالت در قلوب همه ساکنان کردستان پیدا 

تان موجب تشویش خاطر اهالی شده و این نگرانی را بوجود آورده است شده حمله آیت اهللا منتظري به رهبران سیاسی کردس

که باردیگر بدخواهان درصدد ایجاد محیط سوء ظن و خداي ناخواسته تجدید حوادث دلخراش برآمده اند ما قضاوت و تصمیم 

عهده خود امام واگذار رود، به آیت اهللا منتظري را که یک مقام مسوول و مذهبی ـ سیاسی به شمار می هايدرباره گفته

 )3/9/1358.با تقدیم احترام ـ کمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان ایران(اطالعاتکنیممی

 روزه 20بس اطالعیه حزب دمکرات درباره اعالم آتش

 

 داطالعیه کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان امروز از سوي داریوش فروهر در اختیار کیهان قرار گرفت: فروهر توضیح دا

 .ردگیدر اختیار مطبوعات قرار می وزیري ارسال شده است و عیناًکه این اطالعیه از سوي حزب دمکرات براي وي به نخست

 

 :متن اطالعیه چنین است



 

 هموطنان گرامی

 

ست و ضد اهاي امپریالیستی و صهیونیستی مردم شرافتمند و مبارز کردستان در شرایطی که انقالب ایران مواجه با انواع توطئه

ایران امام انقالب به طرق مختلف درصدد اجراي مقاصد شوم و ضد خلقی خود برآمده است و از طرفی رهبر انقالب اسالمی 

 ي کردستان و رفعخمینی با احساس مسوولیت خطیر انقالبی حق حاکمیت خلقهاي ایران و بویژه مردم محروم و ستمدیده

اند. حزب دمکرات کردستان در تعقیب صادي و سیاسی از خلق کرد را اعالم کردهقطعی هر گونه ستم ملی و فرهنگی و اقت

 :جلسات خود با هیات ویژه دولت و با استقبال از پیام تاریخی امام خمینی اعالم میدارد

 

نماید و بر ضرورت تقویت این موضع جهت مستحکم کردن شد میالف ـ از موضع امپریالیستی امام خمینی پشتیبانی می

 .ورزدنهادهاي انقالبی و براي دفاع از حاکمیت و استقالل ایران در مقابل تجاوزات احتمالی امپریالیستها تاکید می

 

ایران ضرورت وحدت و ب ـ پیام امام خمینی در مورد کردستان و توجه به مصالح و مقتضیات انقالب شکوهمند و مردمی

 .سازدپایان بخشیدن به جنگ برادرکشی و خونریزي و جنگ تحمیلی را آشکار می همبستگی بین نیروهاي انقالبی و نتیجتاً

 

هاي امپریالیسم و تهدیدهاي تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا است و ارتجاع داخلی و ضد انقالب ج ـ انقالب ایران آماج دسیسه

اري و همدلی همه نیروهاي انقالبی ایران به منظور باشد در این شرایط همکها میبا همه امکانات خود در صدد انجام این توطئه

هاي شوم امپریالیسم و ارتجاع و براي تحکیم بنیانهاي انقالب پشتیبانی از موضوع کنونی امام خمینی جهت عقیم گذاشتن نقشه

 .نمایدناپذیر میحفظ حاکمیت و استقالل ایران و حل مساله ملی خلق کرد و پیشبرد انقالب اجتناب

 

اند ا فشردهاند و بر آن پپاسخ به خواستهاي کردستان پیشنهاد کرده آمیز و استقبال مذاکره و نتیجتاًي مسالمتخاذ شیوهدـ ات

ضروري است. با توجه به این موارد حساس و قابل توجه حزب دمکرات کردستان ایران پس از مالقات و گفتگوهاي مقدماتی 

کند و از دولت بس میروز اعالم آتش 20به مدت  1358آبان ماه سال  4ز یکشنبه رو 12با هیات ویژه بدین وسیله از ساعت 

بس و تحریک گردد خودداري شود و در همان که موجب نقض آتشو هر اقدامی خواستار است که از هرگونه عملیات نظامی 

ي نیروهاي خود را در کنار هحال حزب دمکرات کردستان آماده است در صورت هرگونه تجاوز خارجی به مرزهاي کشور هم



غیر  بس منوط به فراخواندن پاسداراننیروهاي مترقی براي دفاع از استقالل و تمامیت ارضی ایران بسیج کند البته ادامه آتش

 )3/9/1358بس است.(کیهانروز از تاریخ اعالم آتش 15از سراسر کردستان به مدت بومی

 

 .کردستان:عدم شرکت کردها در رفراندوم به معنی مخالفت با مذاکرات صلح نیستعضو حزب دمکرات کریم حسامی 

 

 .شودسپاه پاسداران اعالم کرد که از سنندج خارج نمی

 

نیت دولت در کردستان هیچگونه ارتباطی با ي مذاکرات هیات حسنکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: حل مسایل کردستان در ادامه

 .در درگیري قانون اساسی ندارد مساله عدم شرکت مردم کرد

 

عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات بامداد امروز با اعالم این مطلب به کیهان گفت: من معتقدم که عدم شرکت کریم حسامی 

گیري قانون اساسی به منزله مخالفت با مذاکرات صلح نیست. مردم با حزب دمکرات کردستان همچنان در مردم کرد در رأي

ي مذاکره در رفع مسایل کردستان جدي و کوشا هستند. وي اضافه کرد: با اختیاراتی که امام به ی بر ادامهموضع خود مبن

گشایش بیشتري در مذاکرات آینده پدید خواهد آمد و آنها خواهند توانست که به  نیت دولت داده است قطعاًهیات حسن

گیري میماختیار تص نیت دولت قبالًگفت: به نظر ما هیات حسنهمچنین هاي خلق کرد ترتیب اثر فوري دهند. حسامی خواسته

قاطع در مورد خروج پاسداران از منطقه کردستان را نداشت و یا این که یک هفته براي این کار مهلت خواسته بودند به انجام 

ت بس در کردستان مانده اساي که به اتمام آتشتر گفت: در فاصلهبا تاکید بر ادامه مذاکره جديآن موفق نشدند. حسامی 

هیات دولت باید مذاکرات جدي و همه جانبه کردستان انجام دهد و در این فاصله هیچ گروه سیاسی حق ندارد که به هر 

طریق مانع ادامه مذاکره و یا به دادن اعالمیه و التیماتوم مبادرت کند. اخطار کمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان به 

وز هزاران تن از مردم سنندج طرفدار حزب کومله و تقاضاي آنها مبنی بر خروج پاسداران از سنندج ظرف دنبال تظاهرات دیر

ساعت بوده است. سپاه پاسداران مستقر در سنندج تظاهرات و اعالمیه و اخطار حزب کومله را تایید کرد و اعالم داشت:  24

 )14/9/1358ما به هیچ وجه حاظر به خروج از سنندج نیستیم. (کیهان

 اهللا شریعتمداري را محکوم کردحزب دمکرات، توطئه حمله به منزل آیت

 

اهللا اي در سطح منطقه حمله به منزل آیتکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: روز گذشته حزب دمکرات کردستان با انتشار اعالمیه

 :شریعتمداري را محکوم کرد. متن اعالمیه چنین استالعظمی



 

اند ان، مردم آزاده کردستان در شرایط حساس کنونی که خلقهاي ایران بر مبارزه ضد امپریالیستی برخاستهخلق هاي مبارز ایر

و انقالب ضد استبدادي و ضد امپریالیستی ایران در روند تکاملی خویش با تهدیداتی از جانب امپریالیسم و ارتجاع داخلی 

ه سید کاظم شریعتمداري صورت گرفتاهللا العظمیالب به منزل آیتروبرو گشته است. حمله مسلحانه از ناحیه گروهی ضد انق

زند مخالف همه اصول و اهداف انسانی و است. ما این اقدام ضد انقالبی را که بی گمان به آرمانها و نهادهاي انقالبی لطمه می

اري اهللا شریعتمدبه حریم مقدس آیت داریم و معتقدیم که حملهدانیم و تأسف عمیق خود را از این ماجرا ابراز میانقالبی می

اي بوده که از طرف ضد انقالب تعمید گشته است. حزب دمکرات خواستار مجازات شدید عاملین و مسببین این حمله توطئه

مشروع مردم آذربایجان و کسب خودمختاري پشتیبانی  هايباشد. در عین حال حزب ما از خواستهناجوانمردانه می

 )17/9/1358کزي حزب دمکرات کردستان(کیهان کنیم.کمیته مرمی

 

 .دبیرخانه مذاکرات کردستان تشکیل شد

 

عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان به خبرنگار کیهان گفت: طراحی گفت و گو اولین جلسه، گفتگوها را کریم حسامی

ر دادند. وي افزود: ما در جلسه اول سعی نیت و ترکیب دو گروه را در حل مشکالت، مورد بررسی قرابر پایه اعتقاد به حسن

نکردیم مصاحبه تلویزیونی چند شب پیش هیات ویژه دولت را مطرح کنیم زیرا اعتقاد داریم که در گفت و گوهاي رودررو 

بردن  گیري و پیششود وي در پایان گفت: براي نتیجهدنبال میمسایل بطور واقعی و جدي و متفاوت از بحثهاي غیر رسمی 

ایم و عزیز ما ملی بعنوان سخنگوي دور مذاکرات تعیین شده ح مذاکرات، دبیرخانه تشکیل دادهصحی

 )21/9/1358است.(کیهان

 

 اطالعیه حزب دمکرات شاخه روانسر

 

از  ايخبرگزاري جمهوري اسالمی:به دنبال راهزنیهاي اخیر منطقه اورامانات به دست مهاجمان مسلح دیروز بیانیه -کرمانشاه 

حزب دمکرات کردستان شاخه روانسر با عنوان (آزادي بو ایران، خودمختاري بو کردستان) ،(آزادي براي ایران و طرف 

خودمختاري براي کردستان ) پخش گردید. و در این اعالمیه آمده است: از مردم و اهالی منطقه درخواست نموده که جلوي 

نا امنی نموده و یا منجر به اذیت و آزار مردم و راهزنی و دزدي  اشرار و مهاجمینی که به نام حزب دمکرات سلب آسایش و

به ترتیبی گرفته شود که باعث بدنامی حزب دمکرات نشود ضمنا افراد حزب دمکرات تابع دستورات حزبی خود  شوندمی



.حزب دمکرات کردستان نمایندآمیز را محکوم میبوده و از این گونه اعمال خشونت مبرا بوده و شدیدا این نوع اعمال خشونت

 )23/9/1358شاخه روانسر(جمهوري اسالمی

 تکذیب شایعه گروگان گیري

 

خبرنگار کیهان در کرمانشاه  گزارش داد که سخنگوي حزب دمکرات کردستان، تشکیالت سنندج در تماس با وي شایعه 

ست. سخنگوي حزب دمکرات گفت: گیري و به اسارت درآوردن خلبانان و هلی کوپترهاي ارتش را تکذیب کرده اگروگان

ماجراي گروگانگیري به هیچ وجه صحت ندارد و فقط پریروز (پنجشنبه) هلیکوپترهایی در ناحیه گاوشان فرود آمدند و ما هم 

نی معلوم شد که علت نشستن هلیکوپترها نقص ف که به این عمل مشکوك شده بودیم آنها را زیر نظر گرفتیم. وي افزود: بعداً 

 65ما  بینانهه سرنشین هلیکوپترها را در سالمت کامل تحویل پادگان مهاباد دادیم و دولت هم به خاطر این عمل واقعبوده و د

شدگان جوانرود را آزاد کرد. وي سپس گفت: خلبانان هلیکوپترها نیز تحویل پادگان هوانیروز داده شدند و ما نفر از بازداشت

کنیم سخنگوي حزب دمکرات سنندج در مورد سرقت بانک گفت: سرقت پول نیز در میبراي حفظ هلیکوپترها از آنها مراقبت 

سنندج با نقشه قبلی صورت گرفته و رییس بانک از جریان حمل پول اطالع نداشته است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 

ل طار کردیم که در صورتی که دست از اعماوي در پایان گفت: ما از طریق رادیو و تلویزیون به فروشندگان مشروبات الکلی اخ

خود برندارند آنها را دستگیر خواهیم کرد و بدنبال این اخطار طی چند روز گذشته پیشمرگان حزب دمکرات به گروهی از 

فروشی بودند حمله کردند و پس از دستگیري و ارشاد و راهنمایی آنان و گرفتن فروشی و مشروبافرادي که مشغول اسلحه

 )23/9/1358ت ساختند.(کیهانضمان

 

 اطالعیه حزب دموکرات کردستان در مورد آزادي پرسنل نظامی

 

نفر پرسنل ارتشی، اطالعیه اي بشرح زیر 11مهاباد ـ خبرنگار اطالعات: حزب دمکرات کردستان ایران  در رابطه با آزادي 

اي منتشر نمود مبنی اطالعیه 22/9/58، در تاریخ »هکومل«انتشار داد:هم میهنان گرامی! سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان 

به علت نقض فنی مجبور  21/9/58که گویا پیشمرگان کومله سرنشینان دو فروند هلیکوتر ارتشی را که بعدازظهر روز بر این

ست. ه گرفته ابس به عهدبه فرود آمدن شده بودند، به کامیاران راهنمایی کرده و به دلیل تعهداتی که در مورد رعایت آتش

همان شب آزاد کرده است. حزب دمکرات کردستان ایران، تشکیالت مهاباد براي تعیین  5/8سرنشینان مزبور را ساعت 

نفر  11دهد که حزب دمکرات کردستان این شاخه مهاباد، صحت و سقم متن اطالعیه مذکور، عین فتوکپی سندي را ارایه می

مهاباد، تحویل داده و سند مزبور به خط 3دار را به فرمانده امور انتظامات تیپ و درجهپرسنل هوانیروز کرمانشاهان از افسر 

مهاباد مرقوم گردیده و موجود است. ما انتظار داریم که برادران کومله در پخش اخبار و  3ستوان فرماندهی انتظامات تیپ 



: آیدمیهنان گرامی میمهاباد  براي اطالع هم 3 حوادث دقت بیشتري بعمل آورند. متن سند ستوان فرماندهی انتظامات تیپ

دار و سرباز و خلبان که بوسیله نفر پرسنل هوانیروز اعم از افسر، درجه 11تعداد  23/4/58بعدازظهر مورخه  14رأس ساعت 

بودند، از طرف دستگیر شده کیلومتري کامیاران در حدود پاسگاه ژاندارمري  20پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران، در 

تحویل امور انتظامات پادگان مهاباد ـ ستوان دوم  الذکرحزب دمکرات کردستان شاخه مهاباد تحویل گردیده، و در تاریخ فوق

گونه ساعت با افراد یاد شده به نحو احسن رفتار گردیده و جاي هیچ 24که در این مدت مدرسی ـ گردیده است. توضیح این

دوم بخشی دوم خلیل سلحشور، ستوانراد آزاد شده به این شرح  است: سروان نصراهللا آسیایی، ستوانشکایتی نیست. اسامی اف

یار اکبر مرادي افکن، همافر محمد علی حیدري، همافر میرحسین میراحمدمالحسنی، یار مظفر قاسمی، ستوانزنگنه، ستوان

ي نفر دیگر که اسم ووهبان یکم عباس فکورزي و یکاستوار یکم هدایت احسن مجیدي، گروهبان یکم محمود مهدهفته، گر

 )25/9/1358خوانا نیست.(اطالعات

 .تالش حزب دمکرات براي حفظ آرامش در کردستان ادامه خواهد یافت

 

گوي سیدعلی سخن» بس مورد توافق دولت و حزب دمکرات روز گذشته پایان یافتمهلت آتش«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 

سنندج ضمن اعالم این مطلب گفت: در رابطه با این مسأله حزب دمکرات کردستان روز گذشته اطالعیه حزب دمکرات در 

 :زیر را منتشر کرده است

 

یابد و بدیهی است که حزب دمکرات و پیشمرگان این حزب تعهد دیگري در خاتمه می 24/9/58بس در تاریخ مدت آتش

ر گیریم. اند از ساین امر بدان معنی نیست که جنگی را که به ما تحمیل کردهبتهزمینه رعایت و اصول و موارد جنگی ندارند. ال

اران ، سپاه پاسدپیشمرگان ما حداکثر کوشش خود را براي حفظ نظم و آرامش خواهند کرد ولی اگر از جانب نیروهاي انتظامی

ت و هرگونه تجاوز دیگر از این قبیل را و یا نیروهاي ارتشی تحریک و یا تهدیدي صورت بگیرد، پیشمرگان کرد این حرکا

بدون جواب نخواهند گذاشت. سید علی بعد از قرائت این اعالمیه افزود: صبح روز گذشته اطالع داده شد که یک ستون 

را زیرنظر گرفته و بعد از ارتشی حامل خواروبار لباس و پوشاك و عازم بانه است ما به اطالع از این موضوع ستون اعزامی 

رل آن و صحت خبر آذوقه و وسایل پوششی دیگر تحویل پادگان سنندج شد و فرماندهان نیروي ارتشی نیز با این عمل کنت

واحد هوانیروز کرمانشاه که موافقت کردند و وسایل در اختیار پادگان سنندج قرار گرفت. وي در پایان گفت: هیات اعزامی 

توقف شده در منطقه گاوشان سنندج به این شهر وارد شدند هنوز وارد قرار بود صبح امروز براي تحویل هلیکوپترهاي م

گیرد  هیچ توافقی در مورد امروز و صورت نگرفت. وي افزود: در کوپترها انجام میمراسم تحویل هلی فردااند و احتماالًنشده

دانم چرا مین مین الزم را داده بود و اصالًدکتر قاسملو تض مورد اعزام ستون ارتشی حامل خوار و بار به بانه و سردشت نیز قبالً

 )23/9/1358این ستون در سنندج متوقف شده است.(کیهان

 بررسی طرح پیشنهادي دولت



 

نظر قرار گرفته طرح پیشنهادي دولت در مورد دادن خودمختاري از سوي هیات دبیران خلق کرد مورد بررسی و تبادل»

 .«است

 

ان خلق کرد ضمن اعالم این مطلب در گفتگویی با خبرنگار کیهان در کرمانشاه افزود: ما سخنگوي هیات دبیر»  عزیز ماملی»

مورد  در کنیم. وي افزود: این طرح داراي نکات مثبت و منفی است. مثالًاین طرح را مطالعه و نکات اقتصادي آن را مطرح می

: در گفت» ماملی«ن نیز در مذاکرات بعدي اصالح شود. کند و امیدواریم نکات قابل انتقاد آانتظامات، نظر ما را تأمین می

مطلبی عنوان نشده و سعی ما بر این است که نواقص را » حاکمیت خلق کرد، قومیت و تعیین حد و مرز جغرافیایی«قسمت 

می ااصالح کنیم، ما در نخستین جلسه مذاکرات روي ترکیب هیات مذاکره کننده بحث کردیم وسعی کردیم از ترکیب اعضا ن

برده نشود، مهم نیست، اما بهیچوجه حاضر نیستیم که تغییري در ترکیب اعضا بدهیم. سخنگوي هیات دبیران در پایان گفت: 

ها و امید است که در مذاکرات آینده، این خواست بر ما صورت گروهمهم، خواست خلق کرد است، نه ترکیب اعضا و اسامی

  )23/9/1358تحقق به خود بپذیرد. (کیهان

 .دهدهلیکوپتر هوانیروز را امروز تحویل می 3حزب دمکرات 

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان سه فروند هلیکوپترهاي واحد هوانیروز کرمانشاه امروز بوسیله پیشمرگان حزب دمکرات کردستان 

کیهان  خبرنگار تحویل مقامات مسوول خواهد شد.  سیدعلی سخنگوي حزب دمکرات تشکیالت سنندج با اعالم این مطلب به

گفت: این هلیکوپترها که سه روز پیش در منطقه گاوشان سنندج دچار نقض فنی شده بودند و به فرود اجباري دست زدند 

شوند. سخنگوي حزب دمکرات سنندج خبر امروز پس از طی تشریفات اداري الزم به واحد هوانیروز کرمانشاه تحویل داده می

قطعات و لوازم هلیکوپترها را تکذیب کرد و گفت: این خبر صحیح نیست و پیشمرگان ما تا  ناپدید شدن و دستکاري در بعضی

آخرین حد توانایی خود از آن هلیکوپترها مراقبت کردند و اجازه ندادند که آنها آسیب ببینند. وي در پایان وضع منطقه 

اد مخدر و اسلحه است و در این مورد خاطیان را به سنندج را آرام توصیف کرد و گفت: تنها مشکل ما مقابله با فروشندگان مو

 )23/9/1358شدت تنبیه خواهیم کرد. (کیهان

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (5)حزب دمکرات کردستان وانقالب

 

  

 

 .مزدور مسلح را دستگیر کردند 50پیشمرگان دمکرات 

 

نفر از مزدوران مسلح توسط پیشمرگان حزب دمکرات کردستان  5ـ خبرنگار کیهان: طی دو روز گذشته پاوه ـ کرمانشاه 

مستقر بودند که توسط افراد حزب دمکرات شاخه » ورزآور«دستگیر شدند. این افراد که در روستاهاي مرزي شوشمینو 

یري هاي این منطقه هستند و با دستگمله به پاسگاهاورامانات دستگیر شدند. بنابه گفته ناظران این گروه عامالن تحریک و ح

 )1/10/1358این عده احتمال درگیري و تشنج در منطقه کمتر شده است. (کیهان 

 

 .حزب دمکرات با هرگونه تظاهرات علیه حکومت مخالف است

 

 .«است حزب دمکرات با هرگونه تظاهراتی علیه حکومت و امام خمینی مخالف«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 

 

سیدعلی سخنگوي حزب دمکرات تشکیالت سنندج ضمن اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان گفت: در چند روز اخیر تظاهراتی 

به خاطر اعدام سروان بهروز بهروزنیا قاتل سرهنگ شریفی در سنندج انجام گرفته ولی حزب دمکرات هیچگونه دخالتی در این 

گونه تظاهرات مخالف دادند ولی ما با اینها شعارهاي تندي میاین تظاهرات بعضیتظاهرات نداشته است وي افزود: در 

شود با منطق کارها را انجام داد، نباید اعمال غلط از ما سر بزند. وي همچنین گفت: امکان دارد در هستیم چون تا زمانی که می

ت شود با مسالمین شرایط که هر گرفتاري را میاین تظاهرات گروههاي تندروي هم شرکت کنند. ولی ما معتقد هستیم در ا

 .گونه کارها تأثیر بدي بجاي گذاردحل کرد این

 

وده کنم ماشینهایی که ربها و انتقال آنها به عراق گفت: من فکر نمیسخنگوي حزب دمکرات سپس در مورد سرقت اتومبیل

رسد وجود دارد که قیمت آنها به چهل هزار تومان میاي هاي مسروقهشود به خاك عراق برده شود چون در سنندج ماشینمی

ایم ایم و از صاحبان اصلی آن خواستهاند و ما هم چند تن از این سارقین را دستگیر کردههزار تومان فروخته 15ولی آنها را به 



بعضی  متوجه شدیم که درکه در هر کجاي ایران هستند بیایند و ماشینهاي خود را تحویل بگیرند. سیدعلی در پایان گفت: ما 

ه کنیم کایم و راهنمایی میکنند. لذا چند نفر از این افراد را به دفتر حزب دمکرات آوردهداران اجناس را احتکار میاز مغازه

 )2/10/1358دست از اعمال خود بردارند در غیر این صورت با آنها به شدیدترین وجهی رفتار خواهد شد. (کیهان 

 

 .کردستان ایران: دستگیري و ربودن پاسداران مخالف با منافع خلق کرد استحزب دمکرات 

 

از سوي حزب دمکرات کردستان ایران، تشکیالت اورامانات و جوانرود، در ارتباط با گروگان گرفتن ده نفر از پاسداران انقالب 

انات و جوانرود، طبق اطالع واصله، چند شب مردم شرافتمند و مبارز اورام«اسالمی ایران، اطالعیه اي به این شرح صادر شد: 

پیش، تعدادي از پاسداران غیر بومی، شبانه شهر پاوه را به قصد رفتن به کرمانشاه ترك نمودند و در بین راه، توسط عده اي 

ر د مسلح غیر مسوول دستگیر و ربوده شدند. حزب دمکرات کردستان ایران تشکیل اورامانات و جوانرود اعالم مینماید که

جریان مذاکرات و با اعتقاد به این که حل مشکل کردستان، باید از طریق مذاکره و راه حل سیاسی و در محیطی آرام انجام 

پذیرد، اینگونه اعمال را مخالف با منافع خلق کرد میداند و به هیچوجه چنین اعمالی را تایید نمی نماید و به محض این که 

 )10/10/1358اطالعات».(روشن شود مردم منطقه را در جریان امر قرار خواهد داد نتیجه تحقیقات حزب در این مورد

 

 .باشدحزب دمکرات کردستان،در جستجوي پاسداران اسیر شده می

 

کرمانشاه: کارکنان آموزش و پرورش و برخی دیگر از ادارات پاوه، به منظور اعتراض به دستگیري و گروگان گرفته شدن ده 

. به گفته بعضی از اعضاي دهندنقالب اسالمی، همچنان به تحصن خود در فرمانداري این شهرستان ادامه میتن از پاسداران ا

، پاسداران مذکور را گروگان گرفته باشند. هم اکنون حزب »پالیزبان«و یا » ساالرجاف«حزب دمکرات، ممکن است مزدوران 

پاسداران دستگیر شده را بیابد و آزاد  دمکرات، شاخه اورامانات و پاوه در جستجو و تحقیق است که

 )11/10/1358کند.(اطالعات

 

 هاي اخیر چند روز گذشته در سنندجمصاحبه با عضو حزب دمکرات در مورد درگیري

 



کرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: درگفتگوهاي تلفنی با غنی بلوریان عضو حزب دمکرات کردستان راجع به درگیریهاي 

. در قسمتی از گفتارش که در رابطه با درگیري نظرهاي وي را جویا شدیمنندج و دیگر مسایل منطقه، نقطهچند روز اخیر س

 :است،چنین آمده است

 

گذرد و شرایط آتش بس هم تمام شده و برخوردي هم که اخیرا به وجود آمده ما هیچ این جریان میاکنون مدتها است که از»

کنیم و امنیت هم در منطقه حکم فرما ط آتش بس گذشته ولی ما هنوز هم شرایط را رعایت میاینکه از شرایگناهی نداریم، با

باید گفته شود چنین جوي که در » حزب کومله«. اما در مورد در مناطقی که در نفوذ حزب دمکرات است است و مخصوصاً

یان سوء استفاده کنند و نظر ما در مورد این جرمنطقه به وجود آمده است، بدیهی است گروههاي دیگري هم هستند که از

دهیم این است که همه افکار سالم، با هر مرام و عقیده، مورد احترام است و به اکثریت هم امکانات میهاي اسالمیفعالیت گروه

 از طرفو کال بر خوردهایی که در منطقه است، ما هیچ دخالتی نداریم و حمله به ساختمان رادیو وتلویزیون مرکز سنندج 

وامل دیگري ع توانیم قاطعانه امنیت را تضمین بکنیم. به طور کلی مطمئناًاین مسایل هست ما نمیبوده چون» حزب رستگاري«

کنند. تمام مردم خلق کرد، رهبري امام خمینی را قبول دارند و مورد احترام آنها هم هست که از موضوع سوء استفاده می

ه باشند و اگر بایم. خلق کرد خواهان حقوق حقه خود میواقعیت، وجود دارد، ما نیز پذیرفته بعنوان یکاست. جمهوري اسالمی

جمهوري ».(این راه حاضرند همه گونه فداکاري بنمایندو درسربازي هستند مدافع جمهوري اسالمی حق خود برسند،کالً

 )13/10/1358اسالمی

 

 .به بهداري سنندج حمله نشده است

 

دمکراتها ساختمان بهداري سنندج را « نگوي حزب دمکرات کردستان ایران، پیرامون خبري تحت عنوانغنی بلوریان سخ

پنجشنبه گذشته به نقل از مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران در سنندج چاپ » اطالعات«، که در صفحه دوم »تصرف کردند

 رات کردستان، روشن شد که چنین موضوعی اصالًشد، ضمن تکذیب این خطر توضیح داد با تماس با شاخه سنندج حزب دمک

از طرف حزب دمکرات کردستان به تصرف درنیامده  صحت نداشته و ساختمان بهداري سنندج، مطلقاً و ابداً

 )18/10/1358است.(اطالعات

 

 بیانیه حزب دمکرات

 



ازه شهر مهاباد، موجب تاسف و تاثر ) درو17/10/58هم میهنان گرامی!  خلق مبارز کرد!  مردم شریف مهاباد! حوادث دیروز(

عمیق کلیه انسانهاي آگاه و مسوول شده و نگرانیهاي زیادي براي عموم فراهم آورده است. لذا ضروري میدانیم در این مورد و 

 مبطور کلی در رابطه با تشکیل هیأت نمایندگی خلق کرد، اطالعاتی در اختیار مردم کردستان و سراسر ایران قرار دهیم. مرد

مهاباد بخوبی واقفند که از هنگام اعالم آتش بس و خاتمه درگیریهاي کردستان تاکنون، بارها واحدهائی از ارتش بااطالع و 

بدون اینکه کوچکترین حادثه  اند،موافقت پیشمرگان حزب دمکرات کردستان، به مهاباد وارد و یا از این شهر خارج شده

که در طی این مدت، شهر مهاباد، آرامترین و بی حادثه  دانندردم مبارز مهاباد بخوبی میناگواري روي داده باشد. این را هم، م

ترین شهرهاي کردستان بوده است. دیروز هم طبق معمول، ستونی که به منظور تعویض پرسنل ژاندارمري مهاباد، عازم این 

توضیح اینکه، این موافقت کتبی بوده و این شهر بوده است، به شوراي نظامی حزب اطالع داده و کسب موافقت کرده است. 

ستون، از چند کیلومتري مهاباد تا دروازه شهر، بوسیله عده اي از پیشمرگان حزب اسکورت شده است. متأسفانه وقتیکه ستون 

لوگیري مزبور به دروازه شهر رسید، افراد مسلح کومله و در اوایل امر، افرادي از چریکهاي فدائی، از ورود آنها به شهر ج

مکرر به منزل جناب شیخ عزالدین حسینی و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا و افراد  هاينمودند. تالش پیگیر و تلفن

 آموزان نیز وارد صحنه شدندکومله درباره حل مشکل به جایی نرسید و آخراالمر به تحریک و تشویق کومله، عده اي از دانش

شد. این عمل همچنانکه با حضور نمایندگان کومله در منزل ماموستا از طرف نمایندگان حزب  که در نتیجه آنچه نباید بشود،

علیه حزب دمکرات کردستان بود که با ورود این ستون، موافقت کرده بود. حوادث دیروز منجر به سرقت  ما عنوان شد، دقیقاً

ي ارومیه، در یک تصادف اتومبیل، چند نفر از مقداري از سالحهاي این ستون گردید و متاسفانه در بازگشت ستون بسو

سربازان کشته و یا مجروح شدند که بدون تردید، این عمل موجب بدنامی ولکه دار شدن حیثیت و اعتبار مردم کردستان 

خواهد شد.ما در حالیکه این حقایق را به معرض افکار عمومی میگذاریم، قضاوت را به خود مردم می سپاریم. مردم باید 

خیص دهند که آیا سیاست حزب ما یک سیاست اصولی است یا بقول افراد کومله، سازشکارانه و آیا اینگونه اعمال، تش

اخاللگري و آشوب طلبی است یا یک عمل انقالبی؟ و اما در مورد هیأت نمایندگی خلق کرد، ما همچنانکه بارها گفته ایم حزب 

ردستان ایران میدانیم و اینرا مردم کردستان، با پیروي از شعارهاي حزب و دمکرات کردستان را رهبر مبارزات خلق کرد در ک

. ولی با توجه به این واقعیت که جناب شیخ عزالدین حسینی همواره مورد احترام ما اندمتشکل شدن در صفوف آن تائید نموده

نوشت کردستان، با ایشان تبادل نظر و همواره سیاست ما بر این اصل استوار بوده است که در مسایل مربوط به سر اندبوده

سازمان چریکهاي فدائی «و تا حدودي نیز » سازمان کومله«همکاري به عمل بیاوریم. این واقعیت را هم  مد نظر داشته ایم که 

ن . بهمیاندشاخه کردستان در جنبش مقاومت خلق کرد سهیم بوده و متناسب با سیاست و امکانات خود، نقشی ایفا کرده» خلق

جهت، وقتیکه دولت اعالم کرد که میخواهد مساله کردستان را از راه مذاکره حل و فصل نماید، ما ضمن استقبال از این تغییر 

هیات ویژه دولت به مذاکره بنشینیم و با دو گروه فوق الذکر نیز مشورت  باروش دولت، به ماموستا پیشنهاد کردیم که مشترکاً

و تبادل نظر نمائیم، ولی جناب شیخ عزالدین، با اصرار از ما خواستند که این دو گروه با حقوق متساوي در هیأت نمایندگی 

ه مردم ایندگی خلق کرد، بگونه اي کطوالنی، هیأت نم هايجنبش کردستان شرکت داشته باشند.باالخره بعد از نشستها و بحث

کردستان اطالع دارند، تشکیل شد. متأسفانه دوستان کومله، طی این مدت همواره در جهت کسب دستاوردهاي گروهی و بقول 

کومله طی این دو ماه، بخوبی نشان میدهد که رهبران کومله،  هاي. نگاهی گذرا به اعالمیهاندخودشان(افشاگري) عمل کرده



یشتر بیمورد ایجاد نمایند. آنچه ب هايکه به تشنجات در منطقه کردستان دامن بزنند و حساسیت اندسعی بر این داشته همیشه

 کومله، سرسختانه دفاع هايجاي تأسف است، این است که ماموستا شیخ عزالدین حسینی نیز همواره از سیاست و برداشت

مسوولیت نیز مورد تائید ماموستا و کومله بوده است. اکنون بیش از دو  نموده است و حتی اعمال آشوب طلبانه افرادي بی

هفته است که توافق نامه اي در این مورد که هیات نمایندگی خلق کرد، تنها نماینده مردم کردستان باشد و از ذکر نام گروهها 

امضا شده است، ولی » فدائی هايریکچ«و سازمانها در رابطه با این هیأت خودداري گردد، از جانب حزب ما و ماموستا و 

مثل اینکه دستاوردهاي گروهی را بر منافع ملی خلق کرد ترجیح میدهند، چرا که تاکنون حاضر به امضاي » کومله«دوستان 

را اختیار کرده و مهر سکوت بر لب زده است. ما در » بیطرفی کامل«و در این رابطه، ماموستا نیز  انداین موافقت نامه نشده

ینجا اعالم میکنیم که وحدت صفوف هیأت نمایندگی خلق کرد به عنوان یکی از دستاوردهاي مبارزات مردم کردستان، به ا

علت کارشکنیها و بی مسوولیتهاي کومله، در معرض خطر جدي قرار گرفته است و اگر کارها بدین منوال پیش برود، چه بسا 

در میان گروههاي مسلح کردستان موفق گردند، جنگ خانمانسوز دیگري عناصر آشوب طلب و بی مسوولیت از جانب دولت و 

 .را بر مردم کردستان تحمیل نمایند

 

داریم گه طرفدار سر سخت حل مساله کردستان از راه مسالمت آمیز هستیم و هرگونه کار ما یکبار دیگر به صراحت اعالم می

باشد، در جهت عکس منافع خلقی کرد تلقی میکنیم. طبیعی است که  شکنی و حادثه آفرینی در اینمورد را از جانب هرکسی که

مردم کردستان به خوبی واقفند که در مواقع الزم، یعنی وقتی که مردم کردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما 

نگ ر دشمنان انقالب ایران، جبا چه قاطعیتی به مقابله پرداخت و چگونه جنگ افروزان را سر جاي خود نشاند وچنانکه بار دیگ

را به ما تحمیل نمایند از هم اکنون، مردم کردستان باید مطمئن باشند، که حزب ما قاطعانه تر از گذشته از مجودیت خلق کرد 

آبانماه  26دیرینه اش دفاع خواهد کرد. ولی در عین حال تمام سعی ما بر این است، محیط مساعدي که با پیام  هايوهدف

ینی رهبر انقالب اسالمی ایران براي حل صلح آمیز مشکل کردستان بوحود آمده است، همچنان سالم بماند و کاري امام خم

انجام نگیرد که یک بار دیگرآتش جنگ برادر کشی در کردستان شعله ور گردد. ما از مردم شرافتمند کردستان انتظار داري 

قراردهند و از ایشان بخواهند که صریحا هر گونه  هایشانابل مسوولیتمکه هم کومله وهم جناب شیخ عزالدین حسینی رادر مق

کار شکنی و هر ایجاد بر خورد و اغتشاش را محکوم نمایند. امیدوارم به ویژه جناب شیخ عزالدین به مسوولیتی که در این 

وحدت صفوف مردم  هايلحظات حساس در مقابل خلق دارند، توجه کافی داشته باشند واز نفوذ خود براي تحکیم پایه

کردستان وادامه کار و حفظ موجودیت هیات نماینده گان خلق کرد استفاده نمایند.دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 
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براي تعویض دي ماه مهاباد:ستون ژاندارمري با اطالع پیشمرگان ما و  17اطالعیه حزب دمکرات کردستان درباره وقایع 

 .پرسنل عازم مهاباد بود



 

دي ماه اعالم کرده است که  17اي ضمن محکوم کردن حوادث دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با صدور اعالمیه

باشد. حزب دمکرات کردستان در این اطالعیه هر گونه کار آمیز میطرفدار سر سخت حل مساله کردستان از راه مسالمت

کند. متن اطالعیه دفتر سیاسی حزب دمکرات ی در مورد حل مسالمت آمیز مساله کردستان تلقی میشکنی و حادثه آفرین

 :کردستان به شرح ذیل است

 

 !هم میهنان گرامی، خلق مبارز کرد

 

 !مردم شریف مهاباد

 

ي زیادي براي عموم حوادث دیروز دروازه شهر مهاباد موجب تأسف و تأثر عمیق کلیه انسانهاي آگاه و مسوول شده و نگرانیها

دانم در این مورد و بطور کلی در رابطه با تشکیل هیات نمایندگی خلق کرد اطالعاتی در فراهم آورده است. لذا ضروري می

بس و خاتمه اند که از هنگام اعالم آتشاختیار مردم کردستان و سراسر ایران قرار دهیم. مردم مهاباد به خوبی واقف

نون، بارها واحدهایی از ارتش به اطالع و موافقت پیشمرگان حزب دمکرات کردستان به مهاباد وارد و درگیریهاي کردستان تاک

ند که داناند، بدون اینکه کوچکترین حادثه ناگواري رویداد باشد. این را هم مردم مبارز مهاباد بخوبی مییا از شهر خارج شده

شهرهاي کردستان بوده است. دیروز هم طبق معمول ستونی که به منظور ترین حادثهترین و بیدر این مدت شهر مهاباد آرام

تعویض پرسنل ژاندارمري مهاباد عازم این شهر بوده است. به شوراي نظامی حزب اطالع داده و کسب موافقت کرده است، 

گان حزب اي از پیشمردهتوضیح اینکه این موافقت کتبی بوده و این ستون از چند کیلومتري مهاباد تا دروازه شهر بوسیله ع

اسکورت شده است. متأسفانه وقتی که ستون مزبور به دروازه شهر رسید، افراد مسلح کومله و در اوایل امر افرادي از 

هاي مکرر به منزل جناب شیخ عزالدین حسینی و چریکهاي فدایی از ورود آنها به شهر جلوگیري نمودند. تالش پیگر و تلفن

لقبی که به شیخ عزالدین داده شده) و افراد کومله درباره حل مشکل به جایی ه دفتر ماموستا عمو استاد (مراجعات دوستان ما ب

آموزان نز وارد صحنه شدند که در نتیجه آنچه نباید بشود شد. اي از دانشنرسید و آخراالمر به تحریک و تشویق کومله عده

حزب  علیهل ماموستا از طرف نمایندگان خزب ما عنوان شده دقیقاًاین عده همچنانکه با حضور نمایندگان کومله در منز

دمکرات کردستان بود  که با ورود این ستون موافقت کرده بود. حوادث دیروز منجر به سرقت مقداري از سالحهاي این ستون 

گردید و متأسفانه در بازگشت ستون بسوي ارومیه در یک تصادف اتومبیل، چند نفر از سربازان کشته و یا زخمی شدند، که 

دار شدن حیثیت و اعتبار مردم کردستان خواهد شد. ما در حالی که این حقایق را به کهبدون تردید این عمل موجب بدنامی و ل

سپاریم. خود مردم باید تشخیص بدهند که آیا سیاست حزب ما گذاریم، قضات را به خود مردم میمعرض افکار عمومی می



طلبی است، یا یک عمل گري و آشوبلگونه اعمال اخالیک سیاست اصول و یا به قول افراد کومله سازشکارانه و یا این

ایم، حزب دمکرات کردستان را رهبر مبارزات خلق انقالبی؟ و اما در مورد هیات نمایندگی خلق کرد، ما همچنان که بارها گفته

اند. ولی با توجه به این واقعیت که کرد در کردستان با پیروي از شعارهاي خوب و متشکل شدن در صفوف آن تایید نموده

اند، همواره سیاست ما بر این اصل استوار بوده است که در مسایل جناب شیخ عزالدین حسینی همواره مورد احترام ما بوده

سازمان  ایم کهمربوط به سرنوشت کردستان با ایشان تبادل نظر و همکاري به عمل بیاوریم. این واقعیت را هم مدنظر داشته

فدایی خلق ـ شاخه کردستان ـ در جنبش مقاومت خلق کرد سهیم بوده و متناسب با  کومله و تا حدودي نیز سازمان چریکهاي

خواهد مساله کردستان را از راه اند. به همین جهت وقتی که دولت اعالم کرد که میسیاست و امکانات خود نقشی ایفا کرده

ات ویژه دولت با هی یشنهاد کردیم که مشترکاًمذاکره حل و فصل نماید ما ضمن استقبال از این تغییر روش دولت، به ماموستا پ

نظر نماییم. ولی جناب شیخ عزالدین با اصرار از ما خواستند که الذکر نیز مشورت و تبادلبه مذاکره بنشینم، با دو گروه فوق

هاي حثب این دو گروه با حقوق متساوي در هیات نمایندگی جنبش کردستان شرکت داشته باشند. باالخره بعد از نشستها و

اي که مردم کردستان اطالع دارند، تشکیل شد، متأسفانه دوستان کومله طی این طوالنی، هیات نمایندگی خلق کرد، به گونه

 .اندعمل کرده»افشاگري«مدت همواره در جهت کسب دستاوردهاي گروهی و به قول خودشان 

 

ه به اند کدهد که رهبران کومله همیشه سعی بر این داشتهن میهاي کومله طی این دو ماه به خوبی نشانگاهی گذرا به اعالمیه

مورد ایجاد نمایند. آنچه بیشتر جاي تأسف است این است که هاي بیتشنجات در منطقه کردستان دامن بزنند و حساسیت

ی اعمال ماموستا شیخ عزالدین حسینی نیز همواره از سیاست و برداشتهاي کومله سرسختانه دفاع نموده است. و حت

اي در مسوولیت نیز مورد تایید ماموستا و کومله بوده است. اکنون بیش از دو هفته است که توافق نامهطلبانه افرادي بیآشوب

ها و سازمانها در رابطه با این این مورد که هیات نمایندگی خلق کرد و تنها نماینده مردم کردستان باشد و از ذکر نام گروه

، از جانب حزب ما و ماموستا و چریکهاي فدایی امضاء شده است. ولی دوستان کومله مثل اینکه هیات خودداري گردد

اند و در نامه نشدهدهند، چرا که تاکنون حاضر به امضاي این موافقتدستاوردهاي گروهی را بر منافع ملی خلق کرد ترجیح می

 .کوت را بر لب زده استطرفی کامل را اختیار کرده و مهر ساین رابطه ماموستا نیز بی

 

کنیم که وحدت صفوف هیات نمایندگی خلق کرد، به عنوان یک از دستاوردهاي مردم کردستان، بعلت ما در اینجا اعالم می

هاي کومله مثل اینکه دستاوردهاي کومله در معرض خطر جدي قرار گرفته است و اگر کارها بدین مسوولیتکارشکنیها و بی

هاي مسلح کردستان موفق گردند مسوولیت از جانب دولت و در میان گروهطلب و بیبسا عنصر آشوب منوال پیش برود، چه

 .جنگ خانمانسوز دیگري را بر مردم کردستان تحمیل نمایند

 



نه آمیز هستیم و هرگوداریم که طرفدار سرسخت حل مساله بحران کردستان از راه مسالمتما یکبار دگر به صراحت اعالم می

یعی کنیم. طبآفرینی در این مورد را، از جانب هر کس که باشد در جهت عکس منافع خلق کرد تلقی میکنی و حادثهکارش

که مردم کردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، اند که در موقع الزم، یعنی وقتیاست که مردم کردستان بخوبی واقف

افروزان را سر جاي خود نشاند و چنانکه بار دیگر دشمنان انقالب ه جنگحزب ما با چه قاطعیتی به مقابله پرداخت و چگون

ذشته تر از گایران جنگ را به خلق ما تحمیل نمایند، از هم اکنون مردم کردستان باید باید مطمئن باشند که حزب ما قاطعانه

ما بر این است که محیط مساعدي  اش دفاع خواهد کرد ولی در عین حال تمام سعیاز موجودیت خلق کرد و هدفهاي دیرینه

آمیز مشکل کردستان بوجود آمده است، همچنان آبانماه امام خمینی، رهبر انقالب اسالمی ایران براي حل صلح 26که با پیام 

 .سالم بماند و کاري انجام نگیرد که یکبار دیگر آتش جنگ برادرکشی در کردستان شعله ور گردد

 

انتظار داریم که هم کومله و هم جناب شیخ عزالدین حسینی را در مقابل مسوولیتهایشان قرار  ما از مردم شرافتمند کردستان

هرگونه کار شکنی و ایجاد برخورد و اغتشاش را محکوم نمایند. امیدواریم بویژه جناب  دهند و از ایشان بخواهند که صریحاً

 لقشیخ عزالدین به مسوولیت خود که در این لحظات حساس در برابر خ

 

هاي وحدت صفوف مردم کردستان و ادامه کار و حفظ موجودیت دارند،توجه کافی داشته باشند و از نفوذ خود براي تحکیم پایه

 هیات نمایندگی خلق کرد استفاده نمایند.دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران

 

 (22/10/1358اطالعات)18/10/58

 

 توضیح کمیته مرکزي حزب دمکرات

 

خبرنگار کیهان: از طرف دبیرخانه کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان این توضیح در اختیار کیهان قرار گرفت:  ارومیه ـ

مصاحبه گفته شده روزنامه کیهان بخشی از مصاحبه دبیر کل حزب دمکرات کردستان  58دیماه  18شنبه در شماره روز سه

 :د توضیحات زیر را اعالم نماینددانایران چاپ شده است. دبیرخانه کمیته مرکزي الزم می

 



دیماه در پیرانشهر به عمل آمده  11دیماه) انجام شده که  17ـ در مقدمه مصاحبه گفته شده که این مصاحبه دیروز (یعنی 1

 .است

 

ینکار اـ خبرنگار روزنامه کیهان در ارومیه چندین بار قول داد که همه مصاحبه را بدون کم و کاست چاپ کند که متأسفانه 2

 .انجام نگرفته و تنها بخشی از مصاحبه انجام گرفته است

 

ـ از همه مهمتر این که در جواب سئوال، خبرنگار کیهان عبارت زیر را به دبیر کل نسبت داده شده (در عین حال به مردم 3

افراطی را  هاي چپو گروهاي وابسته نشوند و فریب احزاب کردستان بگویید که بجز حزب دمکرات کردستان، به گروه و دسته

 .نخورند، زیرا تنها حزب دمکرات کردستان پیرو خط امام است و همانند امام هدفش پشتیبانی از خلق زحمتکش کرد است)

 

شود. دبیر کل حزب ما به هیچوجه در مصاحبه خود چنین مطلبی را مطرح نکرده این عبارت کامال و به شدت تکذیب می

نه با  اند که این عبارتشناسند، متوجه شدهه حزب ما آشنایی دارند و از نزدیک، دکتر قاسملو را میاست. کسانی که به برنام

خط مشی حزب و نه با برداشت سیاسی دبیر کل حزب ما کوچکترین وجه تشابهی ندارد و خود به عقیده مصاحبه کننده چاپ 

زده و این  گیري دستخورد و کیهان به تحریف و موضعم میشده. در کیهان تکذیبی بر این عبارت، متأسفانه بار دیگر به چش

اندازي در صفوف خلق کرد در مصاحبه جار زده است. دبیرخانه نگاري و به منظور تفرقهعبارت را به دور از صداقت روزنامه

ان دارنده کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان امیدوار است با شناختی که از مردم کردستان و سراسر ایران از کیه

دبیرخانه کمیته مرکزي حزب  58دیماه 19کوچکترین ارزشی براي این عبارت قائل نشوند و آنرا کان لم یکن فرض کنند.   

 )22/10/1358دمکرات کردستان ایران(اطالعات 

 

 .درباره خلع سالح یک ستون ژاندارمري در مهاباد:حزب دمکرات کردستان،کومله را مسوول شناخت

 

مهاباد که طی  17/10/58به حادثه روز  18/10/1358در بیانیه اي به تاریخ » حزب دمکرات کردستان ایران دفتر سیاسی»

ه اشاره کرده و نوشته است ستون مزبور ک آن یک ستون ژاندارمري توسط یک گروه سیاسی کردستان خلع سالح شد، صراحتاً

است، به شوراي نظامی حزب اطالع داده و کسب موافقت کرده  به منظور تعویض پرسنل ژاندارمري مهاباد عازم این شهر بوده

توضیح اینکه، این موافقت کتبی بوده و این ستون از چند کیلو متري مهاباد تا دروازه «است. در ادامه اعالمیه اضافه شده است: 

مسلح  زه شهر رسید، افرادشهر بوسیله عده اي از پیشمرگان حزب اسکورت شده است. متاسفانه وقتی که ستون مزبور به دروا



ور مذک هاي، از ورود آنها به شهر جلوگیري نمودند. تالش پیگیر و تلفن»فدایی هايچریک«و در اوایل امر افرادي از » کومله«

بمنزل جناب شیخ عزالدین حسینی و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا و افراد کومله درباره حل این مشکل به جائی نرسید 

آموزان نیز وارد صحنه شدند که در نتیجه آنچه نباید بشود، شد.این المر به تحریک و تشویق کومله، عده اي از دانشوآخرا

 علیه حزب دمکرات عمل همچنانکه با حضور نمایندگان کومله در منزل ماموستا از طرف نمایندگان حزب ما عنوان شد، دقیقاً

 )24/10/1358اطالعات».(رده بودکردستان بود که با ورود این ستون موافقت ک

 

 .حزب دمکرات کردستان انتخابات را تحریم نکرده است

 

خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه، بعدازظهر دیروز نظر حزب دمکرات کردستان ایران را در مورد شرکت این  -ارومیه

ین حزب در مهاباد در تماسی به حزب در انتخابات نخستین ریاست جمهوري اسالمی ایران سئوال کرد. یکی از مسوول

و شرکت یا عدم  کندخبرگزاري پارس اعالم کرد که حزب دمکرات کردستان، هیچگونه نظري را در انتخابات ابراز نمی

شرکت در انتخابات را اعالم نکرده و تاکنون نیز در این زمینه، هیچگونه اطالعیه اي منتشر نکرده 

 )5/11/1358است.(اطالعات

 نظر بدهید |لینک ثابت  |توسط بهزاد خوشحالی  نوشته شده 

 

2007/7/27 13:53 

 

 (6)حزب دمکرات کردستان وانقالب

 

  

 

 .جوانان طرفدار حزب دمکرات کردستان: کنفرانس اسالم آباد، توطئه امریکا علیه نیروهاي رزمنده است

 



ان طرفدار حزب دمکرات کردستان، حزب کومله و خبرنگار اطالعات: صبح دیروز، در اجتماع بزرگی که از سوي جوان –مهاباد 

چریکهاي فدایی خلق در مقابل ساختمان شهرداري (واقع در میدان قاضی محمد) مهاباد برپا شد، جوانان دمکرات کردستان 

فی را تلگروههاي مخ ضمن محکوم کردن امپریالیسم امریکا، از کنفرانس کشورهاي اسالمی در اسالم آباد انتقاد کردند و ضمناً

ماده توسط جوانان دمکرات  7محکوم نمودند. سپس قطعنامه اي در  کنند،یکدیگر را پاره می هايکه پوسترهاي و اعالمیه

کردستان قرائت شد. از جمله موارد این قطعنامه عبارت از پشتیبانی صمیمانه از مبارزه ضد امپریالیستی امام خمینی، شرکت 

اي اسالمی در اسالم آباد که توطئه آمریکا و رژیم سرسپرده ان علیه نیروهاي رزمنده منطقه نماینده ایران در کنفرانس کشوره

به وزارت امور خارجه به خاطر شرکت در این  و شدیداً  دانیماست، برخالف منافع و شأن انقالب ضد امپریالیستی میهنمان می

به سود خلقها و جنبشهاي عمومی  ري خلق کرد، کامالًکنفرانس اعتراض میکنیم، راه حل مسالمت آمیز براي تأمین خودمختا

ضد امپریالیستی است و ما هر گونه اخالل و کارشکنی را در مورد حل صلح آمیز مساله کردستان، خطرناك دانسته و با آن از 

م و اتحاد لیس. ضرورت تحکیم دستاوردهاي انقالبی میهنمان، پیروزي کامل بر امپریاکنیمجانب هر کس که باشد، مبارزه می

 بنابراین ما از هر تالش وحدت جویانه نیروهاي مترقی پشتیبانی طلبد،مستحکم و نبرد متحد تمام نیروهاي ملی و انقالبی را می

 .کرده و علیه تفرقه افکنی و مرفه گرایی خواهیم کوشید

 

حق خدمتگزاران آموزش و پرورش با  ما شرکت کنندگان در تظاهرات امروز (دیروز) از خواستهاي بر«در پایان اعالم شد: 

 .«کنیمتوجه به شرایط سختی که دارند، پشتیبانی می

 

 .....مرگ بر آتش افروزان

 

ماموستا، دمکرات فدایی، «آنگاه عده اي از جوانان دختر و پسر کومله و طرفداران چریکهاي فدایی خلق، ضمن دادن شعار 

از طرف هیات نمایندگی خلق کرد، هر گونه سازش با امپریالیسم را محکوم ما « اعالم کردند:» کومله با هم متحد شوید

. ما خواهان وحدت و یکپارچگی هستیم. هیات نمایندگی خلق کرد براي سر و سامان دادن به مساله خودمختاري کنیمومی

خودمختاري کردستان عملی شود، مرگ بر اتش افروزان که خیانت را تحکیم نموده  خواهیمما می اند،کردستان انتخاب شده

دیروز به خاطر این اجتماعات، مدارس راهنمایی و دبیرستانهاي شهر مهاباد، براي چندین ساعت تعطیل »! اند

 )9/11/1358شد.(اطالعات

 

 سحابی هايتکذیب گفته



 

سنندج حزب دمکرات کردستان ایران، اظهارات آقاي سحابی را که گفته  به گزارش خبرنگار اطالعات در سنندج، تشکیالت

د شهر وار»رزگاري«و سپاه » کومله«بود مردم کامیاران از سپاه پاسداران استان کرمانشاه دعوت نموده اند جهت مقابله با افراد 

ن مردم مبارز کامیاران تاکنو«شوند، تکذیب کرد. سخنگوي تشکیالت سنندج حزب دمکرات کردستان ایران اضافه کرد: 

 و این بار نیز مردم کامیاران نه تنها از پاسداران کنندچندین بار جلوي ستونهاي ارتشی را گرفته و ازحرکت آنها جلوگیري می

به آنها یورش برده و از ورودشان به شهر جلوگیري  دانند،دعوت ننموده اند، بلکه چون پاسدارها را دشمن خلق کرد می

ا ب خواهنداند، میتواند داشته باشد که بدخواهان، که در دستگاه دولت نفوذ کردهاند این واقعه معنایی جز این نمیکرده

فرستادن پاسداران و افراد مسلح، باردیگر برادرکشی را در کردستان به راه انداخته و جنگ دیگري به این سرزمین تحمیل 

و اعالم میداریم مردم کردستان به هیچ وجه نمیتوانند وخود  کنیممحکوم می ما این سیاست را بار دیگر«وي گفت: » کنند

 )13/11/1358اطالعات».(پاسداران را در مناطق کردنشین تحمل نمایند

 

 .هشدار حزب دمکرات کردستان:عده اي از اشخاص و گروهها در کردستان،بنام خلق کرد،با امپریالیسم پیمان بستند

 

 »مردم باید حقایق را بدانند و به قضاوت بنشینند«اي تحت عنوان ران در سنندج، اعالمیه افشاگرانهحزب دمکرات کردستان ای

منتشر کرده که از سوي خبرگزاري پارس مخابره شده است. در این اعالمیه، حزب دمکرات هشدار داده است که اشخاص و 

ت: سم پیمانهایی بسته اند. متن اعالمیه مذکور به شرح زیر اسگروههایی بنام خلق کرد و بنام جنبش کردستان ایران، با امپریالی

و  نمایدبیشتري را بخود جلب می هايخلق مبارز کرد. مبارزات بر حق خلق کرد، روز بروز ابعاد وسیعتري بخود میگیرد، توده

چشم  خلق را همانند مردمک از پشتیبانی نیروهاي مترقی برخوردار میگردد.وظیفه تاریخی ما این است که این دستاورد خونین

حفظ کنیم و آنرا هر روز بیشتر بارور سازیم. حزب دمکرات کردستان ایران معتقد به این واقعیت است که تنها جنبشی پیروز 

است که در خلق ریشه دوانیده باشد و از سوي خلق تامین گردد و هیچگاه حتی در سخت ترین شرایط، هیچ حزب و گروهی 

کرده  ثابت هامین خود از ضد خلقیان و عوامل امپریالیزم یاري بگیرد، زیرا که تجربه جنبشهاي سایر خلقحق ندارد براي تا

راند، بلکه باعث انحراف و انهدام جنبش خواهد است که گرفتن کمک و یاري از دولتهاي ضد خلقی، نه تنها جنبش را پیش نمی

 25رد ما در عراق به رهبري مالمصطفی بارزانی است که حتی با دادن شد.مثال تاریخی این واقعیت، مبارزات دیگر برادران ک

گردیده است  ثبت»آش به تال«هزار شهید، بعلت تکیه کردن به رژیم ضد خلقی شاه با شکست روبرو شد که در تاریخ بعنوان 

موده یخ، غلط بودن آنرا ثابت نما میپرسیم آیا تکرار چنین کارهائی در این مرحله از مبارزات حساس و سرنوشت ساز ما که تار

را می توان توجیه نمود. حزب دمکرات کردستان ایران  شود،در پیشگاه خلق که این چنین ناجوانمردانه با سرنوشتشان بازي می

معتقد است جنبش خلق کرد کردستان ایران فقط زمانی شاهد پیروزي را به آغوش می کشد که از دستبرد ضد خلقیان و 

هرگونه عمل نادرست را براي آگاهی و قضاوت مردم که  دانیمدور باشد. با این اعتقاد، ما وظیفه انقالبی خود میدوستی آنان ب



پیشمرگان قهرمان حزب دمکرات کردستان ایران، تشکیالت  26/1/58انقالب از آن خود آنهاست، افشا کنیم. در تاریخ 

متوجه ورود سه ماشین ا مرز عراق بخاك ایران میشوند با این اعتقاد که  مریوان، در اطراف بایوه و باشماق، مرز ایران و عراق،

از کجا آمده و براي چه کسی  هابراي روشن شدن موضوع که اسلحه دارد،ضد خلقی اسحه دریافت می هايخلق کرد از رژیم

و  تلف، نود قبضه کالشینکفمخ هايکه حاوي اسلحه ضد هوائی با کالیبر هااست، پیشمرگان اقدام به ضبط محموله ماشین

مسوول گروهی مسلح در جوانرود نیز که همراه » حامد محمد طاهر بک«و شخصی به نام  کنندفشنگ کافی و پتو بود می

ه ما بوسیل هاکه این اسلحه گویدمی» شیخ جاللدین حسینی« ها. در موقع ضبط کردن اسلحهشودبود بازداشت می هااسلحه

براي دفتر شیخ عزالدین حسینی آورده شده است،  اما نماینده ماموستا در مریوان بعد از تماس با شیخ عزالدین، گفته شیخ 

از شیخ جالل الدین دفاع نموده و تقاضاي » کومله«جالل الدین را تکذیب میکند. همچنین در این میان، متأسفانه برادران 

که حزب دمکرات نباید با چنین اقداماتی مخالفت کند. در این  شوندیخ جالل مینمایند و مدعی میرا به ش هااسترداد اسلحه

. همزمان با این شوندجریان، عده اي مسلح و ناآگاه براي نمایش قدرت و طرفداري از شیخ جالل حسینی در مریوان ظاهر می

جاد تشنج استمدادي طلبند. عده اي معتمد براي حل مساله، اقدام، مردم از حزب دمکرات کردستان ایران براي جلوگیري از ای

و به بحث و مذاکره میپردازند. حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به شرایط حساس کردستان و براي  آیندبه مریوان می

ردم و به خواست میاري رسانیدن به موقعیت هیات نمایندگی خلق کرد در مذاکره و جلوگیري از ایجاد محیط متشنج و احترام 

به شیخ جالل حسینی می کند ظاهر یک نیز پس  هامعتمدین کرد و براي حفظ و آرامش شهر و منطقه، اقدام به استرداد اسلحه

گوید بگذار حزب دمکرات بمیرد، زیرا که من چهل هزار دینار عراقی همراه خود داشتم که آنها نفهمیدند. از آزادي می

که خود را یاور زحمتکشان مینامیدند، اما در این مساله که دخالت بیگانه در سرنوشت  هائیدند گروههمچنین در این جریان، بو

ستان . حزب دمکرات کردنمودندما مطرح بود هیچ دفاعی از استقالل ایران نکردند، بلکه برعکس از طرف وابسته طرفداري می

اي از اشخاص و د و هشدار بدهد اطالعات رسیده حاکیست که عدهایران وظیفه دارد که مردم را با این حقایق تلخ روبرو ساز

دار بود که این اند. باید آگاه و بیگروهها بنام خلق کرد و بنام جنبش کردستان ایران، با سرسپردگان امپریالیزم، پیمانهایی بسته

کرد و سم مهلکی است براي چنین اقداماتی از سوي هر کس و هر گروه، خطري است بس بزرگ براي مبارزات بر حق خلق 

، »دمکراسی براي ایران و خودمختاري براي کردستان«جلوگیري از وحدت هرچه بیشتر خلقهاي ایران در جهت بدست آوردن 

این گونه اعمال فقط میتواند زمینه اي باشد براي ایجاد محیط برادرکشی و لوث کردن مبارزات ما در راه کسب خودمختاري، 

      )14/11/1358مبارزات خلق بدور.(اطالعاتدست ضد خلقیان از 

 

 اظهارات حزب دمکرات کردستان تشکیالت سنندج

 



ـ  خبرگزاري پارس: دیروز سخنگوي حزب دمکرات کردستان تشکیالت سنندج به خبرنگار خبرگزاري ـ کرمانشاه سنندج 

مرگان مقر یروز) همچنان ادامه دارد و پیشدقیقه امروز (د 30/12این شهر گفت که جنگ در کامیاران تا ساعت پارس در 

 .اندباز پس گرفته دمکرات و کومله مواضع خود را مجدداً

 

اند از سوي دیگر هیات اي کشته شدهو (جاشها) عدهاین سخنگو از پیشمرگان در درگیریهاي کامیاران زخمیبنا به اظهار 

 9یع چند روز اخیر کامیاران و پاوه و دیواندره اعالم کرد که تاکنون خود درباره وقا 12نمایندگی خلق کرد در اطالعیه شماره 

اند در اطالعیه همچنین آمده است که درگیري در نفر از جاشها کشته شده 32تن از اهالی شهر کامیاران و  12پیشمرگ 

 وضع متشنج است و روستاهاي اطراف پاوه و قلعه جوانرود شدت یافته و در مناطق قلعه پلنگانه و قشالق و بویژه قوري قلعه

 اي از پیشمرگان را دراند و عدهروي کردهاطراف زیر آتش خمپاره پاسداران قرار دارد و پاسداران بیجار به سوي دیواندره پیش

 .اندنشینی کردهکشته عقب 5و با بجاي گذاشتن محل قبا سرخ محاصره و دو تن از آنها را زخمی 

 

اع ایران خطیر بودن اوضبه حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی نمایندگی خلق طی تلگرامی  بر اساس همین گزارش هیات

ها اجازه ندهند موقعیت این درگیريرا خاطرنشان ساخته و از امام تقاضا کرده است که با دستور قاطع مبنی بر پایان دادن 

اي افراد غیر مسوول از میان برود در پایان ست به دست عدهآمیز کردستان فراهم شده ااي که براي حل و فصل مسالمتتازه

اطالعیه هیات نمایندگی خلق کرد آمده است ما از هیات ویژه دولت خواستاریم که اوضاع خطیر و متشنج کردستان را با 

شور خود و و کاحساس مسوولیت در نظر گرفته و براي جلوگیري از تجدید جنگ و برادرکشی با استفاده از اختیارات لشکري 

 )15/11/1358هاي خلق کرد اقدام کند.(جمهوري اسالمیبراي برآورده ساختن خواسته

 

 .مردم کامیاران تهدید به کوچ دسته جمعی کردند

 

جمعی از شهر کردند. سنندج ـ خبرنگار اطالعات: در پی ادامه ناآرامی در کامیاران، مردم این شهر تهدید به کوچ دسته 

هاي و نمایندگان استانداري و تمامی گروه 28اي که در استانداري کردستان با حضور فرمانده لشکر جلسهي قبل در هفته

سیاسی برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا پاسداران از شهر کامیاران خارج شده و امنیت شهر به ماموران ژاندارمري سپرده شود. 

ماموران ژاندارمري کامیاران، مردم این شهر اعالم کردند که پس از گذشت یک هفته از تشکیل این جلسه و عدم ورود 

 .ساعت، پاسداران کامیاران را تخلیه نکنند، همگی از زن و کودك و مرد، از شهر کوچ خواهند کرد 48چه از امروز ظرف چنان

 



 درگیري در کامیاران

 

تري این شهر میان پاسداران و پیشمرگان روي داد، سه هایی که در نیم کیلومشنبه، کامیاران نا آرام بود و در درگیريعصر پنج

هایی با رسیدن یک دستگاه تانک پایان گرفت و پاسدار و جاش کشته شدند و یک جاش مجروح گردید. این درگیري

پیشمرگان عقب نشینی کردند. از سوي دیگر فرهنگیان سنندج، دیروز در دبیرستان کورش سابق این شهر به همراه دیگر 

یان منطقه کردستان گرد آمدند و طی تلگرامی به وزیر آموزش و پرورش اعالم نمودند  که چنانچه ظرف یک هفته، به فرهنگ

خواستهایشان رسیدگی نشود، به طور دسته جمعی استعفا خواهند داد. سخنگوي حزب دمکرات کردستان ایران تشکیالت 

ر استقرار ماموران ژاندارمري در کامیاران و سپردن انتظامات شهر سنندج اعالم کرد که علی رغم اعالم مقاومت دولتی مبنی ب

رادیو از طرف ستاد مشترك  58بهمن  17روز  14به آنها، تا امروز این کار عملی نشده است. وي با اشاره به خبر ساعت 

 .ارتش دایر بر تکذیب خبر حمله هوایی به مردم کامیاران، این تکذیب را نادرست خواندند

 

 استخدام جاش

 

تیلکو «از اهالی » خلیل ملکی«حزب دمکرات همچنین اعالم کرد که طبق اطالع موثقی که به حزب رسیده است، آقاي  

هزار تومان براي اخالل در امنیت منطقه کردستان، سرگرم استخدام جاش  600میلیون و  2با در اختیار داشتن مبلغ » دیواندره

 .باشدمی

 

قروه و اعالم اعزام گروهی از پاسداران به دهگالن، مردم سنندج نگران » سریش آباد«پاسدار به منطقه  400دیروز با ورود 

عضو شوراي شهر سنندج، هنگامی که از سنندج عازم کرمانشاه بود در » مظفر پرتوماه«شدند. یک گزارش نیز حاکی است که 

 )20/11/1358در دست نیست.(اطالعات بین راه بوسیله چند ناشناس ربوده شد و از سرنوشت وي اطالعی

 

 ادامه کار هیات تحقیق اعزامی به غرب کشور

 

اعضاي هیات تحقیق اعزامی از سوي هیات حسن نیت دولت براي بررسی در مورد جنگ ناخواسته اخیر کردستان، که در  

 هاي اخیر مناطق نوسود، پاوه، روانسر وکرمانشاه به اتفاق استاندار کردستان و استاندار کرمانشاهان پیرامون حوادث و درگیری



کامیاران بحث و گفتگو کردند، صبح پریروز به منظور بررسی اوضاع مرزي پاسگاههاي واقع در این منطقه، عازم قصر شیرین 

شدند. به گزارش خبرگزاري پارس، استاندار کردستان، به سنندج مراجعت کرد و پریشب، در مسجد مالویسی با گروهی از 

گان کامیارانی که در این مسجد اسکان داده شده اند، مالقات کرد. همچنین سخنگوي حزب دمکرات کردستان در سنندج آوارا

اند، آقاي بنی صدر دستور محاکمه کسانی را که موجب درگیریهاي اخیر در کردستان شده«به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: 

به استاندار کردستان پیشنهاد کرده است که هیات تحقیق فقط پاوه را وي همچنین اظهار داشت که این حزب، ». داده است

مورد نظر قرار ندهند، زیرا این درگیري، نوسود را هم در بر گرفته است و یک طرف قضیه نوسود است. 

 )20/11/1358(اطالعات

 

 پیام کنگره حزب دمکرات کردستان به امام خمینی

 

 دهکر مخابره خمینی امام به پیامی کرده، کار به شروع مهاباد در اخیرا که تانکردس دمکرات حزب چهارم کنگره –مهاباد 

. انددهراکر ایران اسالمی انفالب رهبر زودتر چه هر کسالت رفع آرزوي کردستان، دمکرات حزب نمایندگان پیام، این در است

ونظمی مطلوب، کنگره چهارم حزب دمکرات در این لحظات که در شرایطی آزاد ودر آرامش «ن قرار است:ای از پیام متن

اعضا ونمایند گان حزب آرزو دارند هرچه زودترکسالت رهبر انقالب برطرف  شود،کردستان ایران، در شهر مهاباد برگزار می

ان شگردد و امیدواریم بار دیگر ایشان رادر میان خود وسایر برادران وخواهران مسلمان ببینیم واز هدایت ورهبري انقالبی ای

بهرمند باشیم. انقالب ایران که نتیجه رهبري قاطعانه امام خمینی وفداکاریهاي بیدریغ همه خلق ایران بوده، ثمرات عظیمی به 

بار آورده است. این انقالب با ابعاد وسیع، باید متمضن خیر و برکت براي همه خلقها و همه نهضتها در داخل و خارج ایران 

آبان ماه، به جنگ ناخاسته کردستان پایان داد ونورامیددر دلها  26خردمندانه وپیام تاریخی  هايباشد.امام خمینی با رهبري

بوجود آورد. در این پیام تاریخی که کنگره چهارم حزب دمکرات کردستان ایران براي آن ارزش قائل است، به صراحت، به 

حقوق  که مشکل رفتبعد از صدور این پیام، تصور میسیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی اشاره شده است:  هايرفع ستم

ملی خلق کرد حل وفصل شود، اما متاسفانه عدم قاطعیت مسوولین امور وامر انتخابات ریاست جمهوري باعث شد که در 

ل اي حاجراي دستور کوتاهی شود. ما حاضران در این کنگره تاریخی، از امام انتظار داریم یک بار دیگر از مسوولین امور بر

یکی از دستاوردهاي انقالب ایران خواهد بود و  نهایی مساله کردستان دستورات موقت صادر فرمایید. رفع این مشکل، مسلماً

ارم تر خواهد ساخت. در کنگره چهتر با امپریالیسم آمریکا ودشمنان انقالب اسالمی ایران، فشردهصفوف مارا براي مبارزه قاطع

ی به عنوان بزرگترین عامل پیروزي مورد تایید قرار گرفته است. در این کنگره عظیم که نمایندگان حزب ما، رهبري امام خمین

اي بتصویب رسیده است که بر ادامه انقالب ایران به رهبري امام خمینی صحه اکثریت ساکنان کردستان حضور دارند، برنامه

عتقاد ما خلق کرد در آن به حق خودمختاري خواهد رسید به گذاشته است. پشتیبانی بیدریغ از انقالب عظیم ایران که به ا

عنوان وظیفه اساسی حزب دمکرات کردستان ایران مورد تایید قرار گرفته است. نمایندگان حزب ما یکبار دیگر به امام خمینی 



ه مبارزه با امپریالیسم که تا آخرین نفس، در راه وحدت کشور جمهوري اسالمی ایران ب دهندهاي ایران اطمینان میو همه خلق

هاي ایران. برقرار باد اتحاد بر اساس ودشمنان جمهوري اسالمی ایران ادامه خواهند داد پیروز باد مبارزه ضد امپریالیستی خلق

 )3/12/1358حقوق متساوي.کنگره چهارم حزب دمکرات کردستان ایران.دکترعبدالرحمان قاسملو(اطالعات

 

 :حمالت شدید به کامیاران و سنندجاعتراض حزب دمکرات در مورد 

 

 حزب دمکرات از کمیته تحقیق هیات حسن نیت خواست که علل

 

 .حمالت پی در پی  ارتش وپاسداران را هر چه زودتر روشن سازد 

 

کردستان که وارد سنندج شدند، هم چنان به کار خود  براي دولت نیت حسن هیات تحقیق کمیته:اطالعات خبرنگار–سنندج 

اي که تسلیم این کمیته کرد، خواستار .از سوي دیگر حزب دمکرات کردستان، تشکیالت سنندج، طی نامهدهندادامه می

جناب آقاي ناصري ریاست محترم گروه تحقیق هیات «رسیدگی به وقایع اخیر کامیاران شد. متن نامه به این شرح است: 

اي که حزب دمکرات کردستان ایران در قبال حزب و تامین منافع و مصالح ملی، بر بنا به وظیفه حسن نیت کردستان. لزوماً

درست در روزي که آن هیات محترم  مراتب زیر را که کیفیت و ماهیت تهاجم جنگ را خصوصاً کند،دوش خود احساس می

در مرحله  30/11/58و نیم صبح  9سنندج تشریف آوردند، ساعت جهت رسیدگی به قضایا و حل و فصل مسایل به شهر 

 «،»باخلد«کوپتر هوا نیروز به شدت مناطق اطراف کامیاران و از جمله مسیر جاده سنندج و روستاهاي فروند هلی 4نخست 

فروند تانک  4تعداد . در مرحله دوم، در فاصله زمانی یک ساعت، گیرندخود می هايرابه رگبار مسلسل» مروارید«و » بووآند

فانتوم برخوردار بودند،  2فروند هلی کوپتر و 4پاسدار واز حمایت  500کامیون حامل تقریبا  15که پیشاهنگ یک ستون شامل 

هاي از کامیاران بطرف سنندج به حرکت در آمدند و بی پروا از زمین وهوا، کلیه مناطق مسکونی را نیز زیر رگبار گلوله

» بوواند«کیلو متري کامیاران یعنی روستاي  10گیرند و تا فاصله الحال موجود است، میکه نمونه آن فعل »75کالبیر «مسلسل 

نشینی . در نتیجه پیشمرگان کردستان به خاطر جلوگیري از ایراد خسارات بیشتر به روستا نشینان، عقبکنندروي میپیش

کنندگان پس از تصرف . با این وصف، حملهکنندراف منتقل میهاي اطها و کوهو موضع دفاعی خود را به دشت نمایدمی

نند. در حال کبا مردمان روستاها رفتار می باشد،روستاهاي مذکور، به خشونت زایدالوصفی که فقط زیبنده سپاهیان چنگیز می

ت ن حمله پاسداران، با حمایشود که این حمالت، باز هم بسوي سنندج ادامه یابد. با ذکر نحوه رخداد جریابینی میحاضر، پیش

از تجهیزات مدرن ارتشی وکا در و نفرات آنان، مراتب به استحضار اعضاي گروه تحقیق رسیده باشد که باز هم سندي بر سایر 



اسناد توحش و بی پروایی و رسوایی جناح خائنین وابسته  به بیگانه را به اطالع رسانده باشیم تا نیک روشن شود که گناه و 

 ت حمالت قبلی و بعدي به مناطق کردنشین، چه کسانی هستند؟مسوولی

 

تان حزب استان کردس -با انتظار به رسیدگی دقیق و فوري و تهیه گزارش الزم و کافی به مقامات مسوول مملکتی در مرکز

 )5/12/1358تشکیالت سنندج.(اطالعات

 

 .ساعت به پاسداران مهلت داد 48براي خروج از سنندج،حزب دمکرات 

 

بس سنندج ـ حزب دمکرات کردستان در پی درگیري عصر دیروز با پاسداران مستقر در مرکز رادیو تلویزیون سنندج با آتش

ساعته خواستار خروج فوري پاسداران از این شهر شد. خبر گزاري پارس گفت: گروهی از پیشمرگان دمکرات به سوي  48

به نگهبانی مشغول بودند آتش گشودند و خواستار خروج پاسداران از مرکز  افراد پاسدار که در محوطه رادیو تلویزیون سنندج

سنندج 28رادیو تلویزیون این شهر شدند. وي اضافه کرد: بالفاصله با سید علی سخنگوي دمکراتها در سنندج و نیز لشکر 

ران از محل رادیو و تلویزیون ساعت آینده در مورد خروج پاسدا 48قطع شود و ما ظرف  مذاکره کردیم و قرار شد آتش فعالً

و تحویل آن به پیشمرگان دمکرات پاسخ دهیم و در همین تماس در مورد آتش بس موافقت شد. از سوي دیگر سخنگوي 

 48بس حزب دمکرات در سنندج گفت: با مذاکراتی که ما با لشکر سنندج و سپاه پاسداران انجام دادیم قرار شد که این آتش

شماریم ولی در تیراندازیهاي امشب یک تیر هم از طرف افراد دمکرات ایت شود و ما آن را محترم میساعته از طرف ما رع

به سوي اتومبیل  ساعت آینده هستیم زیرا پاسداران اخیراً 48شلیک نشده است. ما خواهان خروج پاسداران از سنندج ظرف 

ي مردم سنندج قرار گرفته است ولی وجب اعتراض همهما بویژه دربرابر فرودگاه این شهر آتش می گشایند و این امر م

توانند براي جنگ تصمیمی اتخاذ کنند و تصمیمات از سوي هیات نمایندگی خلق کرد گرفته نیروهاي سیاسی بر سطح شهر نمی

نا به امشب که بشود. ما طالب جنگ نیستیم ولی اگر ما را مورد هجوم قرار بدهند مجبوریم از خود دفاع کنیم. تیراندازیهاي می

 )9/12/1358اظهار حزب دمکرات از سوي سپاه پاسداران بود شهر را ناگهان خلوت کرد. (اطالعات 

 

 با رئیس جمهور کردستانامکان مالقات هیات اعزامی

 

یکی از اعضاي هیات اعزامی حزب دمکرات کردستان ایران، در تماسی با خبرنگار سیاسی اطالعات اعالم کرد که مذاکرات 

اي از این مذاکرات عنوان شده بود وارد مرحله تازه اي نشده و هنوز نتیجه هااین هیات بر خالف آنچه در یکی از روزنامه



مردم کردستان و مسایل مربوط به انحالل حزب دمکرات و  هايحاصل نشده است. وي اعالم کرد: ما براي توضیح خواسته

ا با ملغی کردن تصویب نامه غیر قانونی بودن حزب دمکرات، بتوانیم در انتخابات ایم ترفع برچسب غیر قانونی به اینجا آمده

ایم امروز با داریوش فروهر مالقات وگفتگو خواهد داشت. عضو هیات  دمکرات گفت آمده». مجلس شوراي ملی شرکت کنیم

ا قرار است م«قات خواهد داشت، گفت: جمهور مالوي در پاسخ به این سوال که آیا براي بار مجدد چه موقع این هیت با رییس

در وهله اول، با دوستان هیات ویژه دولت در امور کردستان به توافق برسیم و نزدیک شویم ودر آن صورت ممکن است 

 )9/12/1358اطالعات».(مجددا با آقاي بنی صدر در مراحل نهایی، مالقاتی داشته باشیم

 

 .تغنی بلوریان:مذاکرات هنوز پایان نیافته اس

 

غنی بلوریان عضو هیات اعزامی حزب دمکرات کردستان به تهران، امروز در یک تماس تلفنی به خبرنگار اطالعات گفت: 

که مذاکرات پایان یافته درست نبود و مذاکرات، هنوز پایان نیافته است و همچنان این  ها،طرح این مساله در یکی از روزنامه«

در متن مصاحبه آقاي صباغیان درباره طرح جدید خودمختاري، مطالبی بود که تنها بخشی :«وي افزود». مساله را دنبال میکنیم

از طرح اصلی  را بیان کرده بود واین در واقع جزیی از کل بود. ایشان گفته بودند این طرح حزب دمکرات، با طرح بیست 

ماده اي بیرون کشیده شده  است واین  26ن طرح وشش ماده قبلی، تفاوت اصلی دارد ولی اعتقاد ما اینست که این طرح، از مت

فقط به خاطر این نیست که ما یک اصول کلی را پیشنهاد کرده باشیم که بر اساس آن دولت طرح کلی خود را اعالم بکند و 

د وغنی بلوریان افز». آنگاه وارد جزئیات بشویم وروي آن مذاکراه بشود تا طرح کاملی فراهم بشود وروي آن توافق بشود

بنابر این هنوز مذاکرات هیات حزب دمکرات با دولت ادامه دارد ودر حال حاضر، ما براي صحبت در این زمینه، «وتاکید کرد: 
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 (7)حزب دمکرات کردستان وانقالب

 

  



 

 .جمهوري رضایت بخش بودمذاکرات نمایندگان کرد با رییس

 

بنی صدر با طرح خودمختاري کردستان،چندان مخالفتی ندارد وامید «غنی بلوریان معاون حزب دمکرات کردستان گفت: 

ن صبح دیروز غنی بلوریا». یران مستقل،  بسیار افزایش یافته استبرقراري خودمختاري مورد تقاضاي کردها در چهارچوب ا

زب ح هايبادسته گلی که روي آن به فارسی وکردي، درود» نوید معینی«و» حسن زاده«،»فوزیه قاضی«، »احمد قاضی«بهمراه 

طالعات، سیاسی روزنامه ا دمکرات نثار روان دکتر مصدق شده بود، در احمد آباد حضور یافتند بلوریان در گفتگو با خبرنگار

جمهوري، مورد مطالب تازه اي از سفر هیات کرد به تهران شرح داد.وي در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات شما با رییس

تایید شیخ عزالدین ودیگر گروههاي کرد قرارنگیرد، چه خواهد شد.گفت:ما نمایند گان حزب دمکرات هستیم واز طرف حزب 

برارده کنیم  هاراخلق کرد است. ما اگر این خواست هايیران، اینجا حاضر شده ایم بنظر ما مهم، خواستهدمکرات کردستان ا

جمهورهم بمادرمورد آرامش منطقه مطالبی گفتند. به طور کلی، آقاي رییس«وي افزود: ».دیگر هیچ حرفی نخواهیم داشت

 یمتوانتوانیم براي خلق کرد کاري انجام دهیم، آن وقت میجمهور در تهران، رضایت بخش است. اگر ما بمذاکرات با رییس

 هابحق کرد هايجمهور گفتیم اگر خواستآرامش را برقرار سازیم واز همه بخواهیم امنیت منطقه را حفظ کنند. ما به رییس

شود، دیگر هیچ گروهی قادر نخواهد بود از موقعیت سو استفاده کرده و آتش افروزي  دادهپذیرفته شود وبه آن جنبه رسمی

 .«کند

 

 خودمختاري

 

یچ مادر اصل ه«غنی بلوریان در پاسخ این سوال که بر سر دو عنوان خود گردانی یا خودمختاري چه توافقی شداست، گفت: 

با  خواهیمار شود، براي جزئیات، فرصت هست.بین آنچه که ما میاشکالی نداریم، فعال باید کلیات را حل کنیم تا آرامش برقر

درمالقاتهاي مکرري که باآقاي داریوش «بلوریان همچنین گفت: ». آنچه هیات ویژه تنظیم کرده اختالف چندانی وجود ندارد

اي نه جنگ ونه صلح برجمهور، این وضع فروهر داشتیم، بسیاري از مشکالت حل شده است. ما امیدواریم دیگر با آقاي رییس

نفره فردا   هیات پنچ«احمد قاضی، عضو مطبوعاتی هیات نمایندگی کرد که در این گفتگو حضور داشت گفت:». همیشه حل شود

(امروز )به کرد ستان باز خواهد گشت، اما این احتمال هم وجود دارد که باز گشت هیات، چند روز به تاخیر افتد ولی در هر 

 )13/12/1358اطالعات».(یشرفت کار دارد ومن در تهران خواهم ماندصورت، بستگی به پ

 



 .تکذیب شد

 

غنی بلوریان عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان طی یک تماس تلفنی با خبرنگاران کیهان در کرمانشاه در رابطه با 

علق به حزب دمکرات را به شدت حوادث منطقه منطقه قطور و اطالعیه گروه موهوم آرارات بنام گروه شاخه کردستان، مت

 .تکذیب کرد

 

وابسته به عشیره جاللی در قسمت جنوبی خوي مستقر است و » ظاهر ببري«دانم گروه : تا آن جا که من میبلوریان گفت

ست چه مسلم ااز حوادث قطور و اعالمیه این گروه اطالع ندارم اما آن هیچگونه وابستگی به ما ندارد. وي افزود: من دقیقاً

آمیزي زده و خود را وابسته به حزب دمکرات در مناطق کردستان هر گروه غیرمسوولی دست به عملیات خشونت اخیراً

 آمیز و اقدامها کذب محض و دروغ است. حزب دمکرات با هر عمل خشونتدانند. وي بار دیگر تاکید کرد این وابستگیمی

 .کندمیمسلحانه مخالف است و این گونه اعمال را محکوم 

 

 :چنین با اشاره به اعضاي تکثیر اعالمیه گروه آرارات وابسته به پیروان سنار مامدي گفتبلوریان هم

 

که بنده سنار مامدي و افرادش در منطقه و اطراف شاهپور متمرکز هستند و حادثه در اطراف خوي روي داده است، ضمن این

 )21/12/1358اطالع هستم. (کیهانبی» ظاهر ببري«این گروه و سنار مامدي و شناسم و از ارتباط بین اقدامات این آقا را نمی

 .هاي مسلح در کردستان را محکوم کردحزب دمکرات تحریکات گروه

 .کردکشان،سعی در اختفاي ثروت خود میطلب خان زاده به نام دفاع از زحمتفرصت

 

لح را آمیز دو گروه مساي اقدامات غیرقانونی و تحریکاطالعیه کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: حزب دمکرات کردستان با انتشار

 :در مصادره اموال و زمین تعدادي از مردم کردستان محکوم کرد. در این اطالعیه آمده است

 

 هاي سیاسیاي از موارد به علت وجود بعضی اختالفات جزیی سیاسی احزاب و سازمانطلبانه مردم هر چند در پارهنهضت حق

ها و احزاب مسئول روزبه روز دامنه این نهضت نظر و همکاري گروهسستی شده است، لیکن در مجموع و در سایه اتفاقدچار 

خواهند بینند و از این نمد کالهی میطلب که خود را خارج از این تشکیل میاي افراد فرصتیابد. اما پارهگسترش بیشتري می



آلود ماهی گرفته و با کسب رهنمود از عوامل خارج از منطقه ها از آب گلهاي تودهآگاهیاند تا با استفاده از نادر صدد برآمده

کردستان نظام منطقه را در هم بریزند. شکی نیست که در هر حال کردستان ایران جزء الینفک ایران بوده و از نظر قوانین 

ور قرار گیرد. از این رو اقدامات افرادي در جهت تواند خارج از چهارچوب قوانین کلی کشحاکم با همه امور اجتماعی نمی

ه اي نخواهد داشت کهاي خونین ثمرهتقسیم اراضی متعلق به دیگران غیر از ایجاد اختالف در منطقه و بوجود آوردن درگیري

تان رسنفري مجري قانون مزبور در هر شهبا تصویب و اجراي قوانین اراضی مطرح در شوراي انقالب و تشکیل شوراي هفت

تمام تصمیمات و اقدامات این قبیل افراد بالاثر خواهد ماند. در قسمت دیگري از این اطالعیه آمده است که مساله بیکاري 

مشکل زمین و هرگونه تغییر بنیادي را در روابط تولید، همگی مسایلی هستند که باید در سطح کشور و در قالب قوانین عادي 

فع چنین مشکلی، اتحاد و یکپارچگی همه نیروهاي ملی و مترقی شرط اساسی است و مملکت، حل و فصل گردد. براي ر

عار دار شاي را حل نخواهد کرد. حزب دمکرات کردستان ایران پرچمشمار هیچ مسالهاقدامات تسکینی و تامن منافع انگشت

حق تان و تحقق بخشیدن به خواست برخودمختاري براي کردستان و دموکراسی براي ایران تا رفع هر گونه ستم ملی در کردس

دست و فاقد زمین حل قطعی و حامل مشکل زمین و تامین زندگی شایسته یک کشان ایران به ویژه دهقانان تهیهمه زحمت

هایمان و هاي تنگدست ایران استقرار عدالت اجتماعی و همه حقوق دمکراتیک همه خلقانسان قرن بیستم براي همه توده

اي کن ساختن نهادهاي ضدمردمی بقایهاي غارتگرانه با کشورهاي امپریالیستی در ریشهمیشگی همه وابستگیباالخره قطع ه

رژیم منفور پهلوي به مبارزه خود ادامه خواهیم داد بنابراین آن چه که گذشت حزب دمکرات کردستان ایران از همه مردم 

خواهند با درك شرایط تاریخی حاکم بر میهن ما با حفظ اتحاد کشان صمیمانه میشرافتمند کردستان بویژه دهقانان و زحمت

هاي عادالنه خلق کرد و قطعیت یافتن قانون ارضی و تجدید مالکیت از تصرف خلل ناپذیر خود تا به نتیجه رسیدن خواست

ه باشند و هم به هاي متعلق به دیگران خودداري نمایند که هم از دوباره کاري و احتمال بروز درگیري اجتناب کردزمین

ا کشان دهقانان باي که خود مالک اراضی وسیعی هستند امکان ندهند که به نام دفاع از منافع زحمتزادهطلبان خانفرصت

 )21/12/1358هاي خود بنمایند. (کیهانطرح شعارهاي به ظاهر انقالبی سعی در اختفاي ثروت

 .سنندج شدند هاي سیاسی خواستار انجام انتخابات دراحزاب و گروه

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: به دنبال بتعویق افتادن انتخابات سنندج از سوي وزارت کشور حزب دمکرات کردستان ـ 

رات اي که از سوي حزب دمکتشکیالت سنندج ـ خواستار برگزاري متینگی بعنوان اعتراض به این تصمیم شد. در اطالعیه

رت کشور را براي به تاخیر انداختن انتخابات پوچ و واهی ذکر شد و لغو انتخابات در انتشار یافت علل ذکر شده از طرف وزا

 )22/12/1358سنندج را با موازین و اعضا حزب دعوت کرد که در میتینگ شرکت کنند. (کیهان

 .متهم شرکت در کشتار قطور دستگیر شدند15

 



داران انجامید. حزب تن از افسران و درجه 6ه به شهادت ارومیه ـ خبرنگار کیهان: در پی وقایع اخیر منطقه قطور خوي ک

 .اي انتشار داددمکرات کردستان در رابطه با این مساله اطالعیه

 

 :متن اطالعیه به این شرح است

 

 !میهنان گرامی و مردم شرافتمند ایرانهم

 

دارد که نه تنها در واقعه عالم میدر مورد حمله مسلحانه به اعضاي تأمین شهرستان خوي حزب دمکرات کردستان ایران ا

نقشی نداشته بلکه هر نوع حادثه آفرینی و ماجراجویی و ایجاد اغتشاش و ناامنی را آنهم در شرایط کنونی بویژه کردستان، امر 

ثه را چگونگی حاد نماید. مسلماًتکذیب می نادرست دانسته و انتصاب عامالن واقعه را به حزب دمکرات کردستان ایران قویاً

میهنان مبارز خواهد رساند. از سوي دیگر دکتر حقگو استاندار گیري و نتیجه را پس از تحقیق و بررسی به اطالع همپی

اي، ضمن محکوم کردن این نوع اعمال از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند. در این آذربایجام غربی طی اطالعیه

 :اطالعیه آمده است

 

خبر که بخاطر سوابق و مبارز آذربایجان غربی به طوري که اطالع دارید تعدادي ماجراجو و اشرار از خدا بی مردم آگاه

بار خودشان از استقرار صلح و آرامش در منطقه وحشت دارند با حمله ناجوانمردانه به تعدادي از مسوولین نابخشودنی جنایت

ي و ارتش را به شهادت رسانیده و تعدادي از افراد نظامی را به گروگان کشوري و لشکري شش نفر از بهترین افراد ژاندارمر

خواهیم که در این روزهاي انتخابات آرامش خود را اند ـ ضمن محکوم کردن این عمل فجیع و ضد اسالمی از مردم میبرده

ورا یاري خدا انتخابات مجلس شچینان براي به هم زدن اوضاع جامه عمل بپوشد و بحفظ کنند و نگذارند که نقشه شوم توطئه

در یک محیط آرام انجام گیرد. اطمینان داشته باشید که مسوولین امر استان با دقت تمام مراقب اوضاع و در تعقیب 

 .فروش را سرکوب خواهند کردباشند و بشدت تمامی این خائنین وطنگران میجنایتکاران و توطئه

 

ها را به نام سرباز وظیفه یه بعدازظهر دیروز اعالم کرد که مهاجمین یکی از گروگاناروم 64از سوي دیگر روابط عمومی لشکر 

اند. حقگو استاندار آذربایجان غربی صبح امروز در تماس تلفنی به کیهان ضمن ایرج مناح گزنی جمعی پادگان خوي آزاد کرده

ی قرار اکنون تحت معاینات پزشکتکلم نیست و هم تایید این خبر اضافه کرد که سرباز آزاد شده به علت شوك وارده قادر به

 .دارد



 

نفر از افراد وابسته به مهاجمین بوسیله نیروهاي ارتش دستگیر شده و عملیات نیروهاي نظامی  15حقگو اضافه کرد: تاکنون 

که محل » جشن«چنان ادامه دارد و قریه ارتش و ژاندارمري در منطقه ادامه دارد کوچ اهالی روستاهاي اطراف قطور هم

 .پسر ارشد ارباب ده رهبر مهاجمین است، خالی از سکنه شده است» ببر کوهستان«سکونت ظاهر بدري 

 

ز که منطقه تحت کنترل است ولی ااستاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: پاسگاه ژاندارمري قطور تقویت شده و با وجود این

د پذیر نخواهادامه دارد. به همین علت انجام انتخابات در این منطقه امکانشدت بحران هنوز کاسته نشده و تعقیب مهاجمان 

شکل حلی براي مها را آزاد کنند تا بشود راهها اعمال نفوذ بکنند تا مهاجمین گروگانبود. من معتقدم کردها و رهبران واقعی آن

که مذاکرات در تهران و مهاباد با  پیدا کرد، وضعی که پیش آمده بدون شک به ضرر خلق کرد است در این شرایطی

شود ما به گونه اعمال باعث خشم مردم مینیت ادامه دارد، این کار جز دیوانگی معنی دیگري ندارد. وي افزود: اینحسن

 ها هم حق دارند بدبین شوند این اولین بار نیست افراد سنار مامدي دستایم اما اینسختی مردم را وادار به حفظ آرامش کرده

نفر از افراد  7کشند، چندي پیش بود که همین اشرار زنند و منطقه را به آتش و خون میآمیز میگونه اعمال خشونتبه این

 اي از سوي نماینده امامخانواده آذرنوش را به قتل رسانیدند. از سوي دیگر در رابطه با حمله مسلحانه در منطقه قطور اطالعیه

 .ان غربی انتشار یافتهاي آذربایجو سرپرست کمیته

 

 :در قسمتی از این اطالعیه آمده است

 

اکنون که موقع انتخاب وکالي مجلس شوراي اسالمی و ملی رسیده است با کمال تأسف ضدانقالب از استان ما از دره قطور از 

به خود به درجه  هاي مخصوصها و حیلهنواحی شهرستان مذهبی خوي شروع کرده و چندین نفر را در دره قطور با نیرنگ

جانب به حکم وظیفه شرعی و اسالمی خود به تمامی اهالی شهادت رساندند و دسته دیگر را مجروح و گروگان گرفته است. این

 ضیاءالدین ـ اسالم کندينمایم باید آماده باشید بخصوص مجاهدین مسلمان مسلح قرهها اخطار و اعالم میپرور استانقهرمان

لر ـ بارنادوز ـ رشکان هاي خود ارومیه فوالدلو ـ باالنج ـ قرهحومه ـ کارخانه قند ـ قوشچی و کمیتهـ خوي و سلماس و 

باش بوده و شب و ها باید در سنگرهاي اسالم و قرآن خود آمادهجاریحان ـ نقده و حومه ـ شاهیندژ و میاندوآب و حومه آن

خاطر در انتخابات شرکت فرموده و رأي خود را آزادانه به وکالي هروز کشیک بدهید تا اهالی محترم با کمال راحتی و آسود

 .مورد نظر خود بدهند

 



داران و سربازان ارتش جمهوري اسالمی ایران ظهر دیروز با شرکت ارومیه ـ خبرنگار کیهان: جنازه پنج تن از افسران و درجه

، سالم دادند درود بر خمینیکه شعار میندگان درحالی کنهزاران نفر از طبقات مختلف خوي و دیگر شهرها تشییع شد. تشییع

بر شهیدان، نسبت به شهداي حادثه خونین قطور اداي احترام کردند. در پایان مراسم دیروز جنازه سرهمگ احمدنیا مرزبان 

کم وهبان یهاي سرگرد سیدجاللی ـ گروهبان یکم قزلی، گردرجه یک خوي در گورستان این شهر به خاك سپرده شد و جنازه

 .زاده و سرباز وظیفه امیر ابوالقاسمی به ترتیب به تبریز، اردبیل، ماکو، تهران حمل شدسلیمان

 

 .تبریز ـ جنازه سرگرد سید جاللی فرمانده ژاندارمري ماکو، دیروز به تبریز انتقال یافت و در میان اندوه شدید اهالی تشییع شد

 

مروز گزارش داد: ستون اعزامی ژاندارمري با همکاري ارتش به پیشروي خود در صبح ا 10خبرنگار کیهان از ارومیه ساعت 

دهند دیروز به علت نامساعد بودن هوا، پرواز هلیکوپترها انجام نگرفت. افراد مسلح از ترس منطقه قطور خوي ادامه می

ه که نظامیان را در منطقاز این اند. همچنین کسب اطالع شد که افراد مسلح پسدستگیري محل را ترك کرده و متواري شده

 )22/12/1358اند.(کیهانها را با خود بردهقطور به شهادت رسانیدند محتویات جیپ آن

 .غنی بلوریان از مهاباد انتخاب شد

 

ارومیه ـ خبرگزاري پارس: به گزارش خبرنگاري خبرگزاري پارس شمارش آراء انتخابات مجلس شوراي ملی در شهرستان 

راي بدست آمده با  26632راي از مجموع  29386ایان رسید و غنی بلوریان از حزب دمکرات کردستان با مهاباد به پ

 )25/12/1358اکثریت مطلق به نمایندگی مجلس برگزار شد.(کیهان

 .غنی بلوریان : چهار نماینده از حزب دمکرات به مجلس راه یافتند

 

ه مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران و نماینده منتخب مردم مهاباد کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: غنی بلوریان عضو کمیت

نظرهاي خود را در پیرامون انتخابات اعالم کرد. وي در مورد انتخاب گویی با کیهان نقطهوبراي مجلس شوراي ملی در گفت

رد قبول قرار نگیرند این کاندیداهاي حزب دمکرات از سوي مردم گفت: در صورتی که نمایندگان ما از طرف وزارت کشور مو

اند. وي در مورد تعداد نمایندگان حزب دمکرات گفت: در حال مشکل دولت و مردمی است که به نمایندگان خو رأي داده

حاضر حزب یک نماینده در مهاباد، یک نماینده در پیرانشهر ، یک نماینده در بوکان و یک نماینده نیز در تکاب و شاهیندژ 

اند و ا در سقز و بانه نیز اکثریت را داشته است. در ارومیه نیزنمایندگان حزب دمکرات به مرحله دوم رسیدهدارد و نماینده م

اند ولی با نمایندگان این شهرها موافقت نشده است. نماینده مردم مهاباد براي مجلس در اکثریت را به خود اختصاص داده



زارت کشور دستوري مبنی بر تایید نمایندگان حزب دمکرات اعالم وگوي خود اظهار داشت: تاکنون از طرف وادامه گفت

ه با وي وگویی ککرد و در گفتنشده است ولی نماینده وزارت کشور در مهاباد حضور داشت و بر انتخابات نظارت مستقیم می

 نظارت در این شهر شدهدر مهاباد داشتیم گفتند: که از انتخابات این شهر رضایت کامل دارند و خوشحال هستند که مامور 

 .دانندترین انتخابات میچنن گفتند که این انتخابات را یکی از دموکراتیکاست و هم

 

گویی وبلوریان در مورد مساله منحله بودن حزب دمکرات و ارتباط این موضوع با انتخاب نمایندگان حزب گفت: ما در گفت

صدر به ما گفتند در صورتی که مساله را عنوان کردیم و خود آقاي بنیجمهور و داریوش فروهر این در تهران با آقاي رییس

کت توانید در انتخابات شرکنید دلیلی براي منحله بودن وجود ندارد و شما میشما جمهوري اسالمی و شخص رهبر را تایید می

 )26/12/1358کنید.(کیهان

 

 .شودشهربانی منحل نمی

 

یري خبر انحالل شهربانی،با سرهنگ هویدا رییس شهربانی سنندج تماس گرفت، رییس گخبرنگار کیهان در کرمانشاه در پی

ي فرستیم. وها را تا مدتی به ماموریت میدادند لذا ما آنشهربانی سنندج در این مورد گفت: چون این افراد کاري انجام نمی

هر به ش روند و بعد از انجام مأموریت مجدداًخبر انحالل شهربانی سنندج را تکذیب کرد و گفت: این افراد به ماموریت می

 .گردندسنندج باز می

 

رحیم بغدادي سخنگوي حزب دمکرات کردستان تشکیالت سنندج نیز در مورد انتقال پرسنل شهربانی گفت: این افراد تا 

ود: تان منتقل کنند. وي افزها را به به جاي دیگري غیر از کردسآنجایی که ما اطالع داریم  همگی بومی هستند و قرار است آن

 اًمردم شدید ممکن است قصد منحل کردن شهربانی سنندج در کار باشد و این عمل صددرصد مورد اعتراض ماست و حتماً

 )27/12/1358به این مساله معترض خواهند شد.(کیهان

 

 وقایع اشنویه

 



اشنویه به خبرنگار کیهان در کرمانشاه گفت: اوضاع یکی از مسوولین حزب دمکرات کردستان در مهاباد در رابطه با وقایع 

 .هاي منطقه استبه عهده فئودال مناطق ارومیه و اشنویه ناآرام است و مسوولیت این ناآرامی مستقیماً

 

ها دانست و گفت: مساله زمین در این منطقه تا به حال حل نشده است و فقط هاي اشنویه را بین دهقانان و فئودالوي درگیري

اند هاي زیادي هستند و گروهی از کشاورزان را از محل خود بیرون کردهها هنوز داراي قدرت و زمینتوان گفت که فئودالیم

 .اندها در ارومیه آواره شدهو آن

 

 هاي منطقه از قبیل حاجی سامی ووي افزود: متأسفانه ارتش یک ستون از نیروهاي خود را به ارومیه فرستاده است و فئودال

 .شوند ولی هنوز منطقه آرام نشده استسید موسی باعث تحریک می

 

آور اند. وي یادحمله کرده و گروهی در این حمله کشته و مجروح شده» تانقلعه«چنین گفت: ارتش با توپ به روستاي وي هم

دمکرات در مهاباد افزود: شد که حزب دمکرات امروز یک اطالعیه در مورد حوادث اشنویه صادر خواهد کرد. مساله حزب 

امی حل نظایم که مشکل کردستان راهبدون شک حزب دمکرات از منافع دهقانان پشتیبانی خواهد کرد و ما بارها اعالم کرده

 .آمیز مساله کردستان شوندحل مسالمتخواهند مانع راهافروز میهاي جنگداران و جناحندارد ولی زمین

 

خواهد نمایندگان خود را به مجلس که میتواند خواهان جنگ باشد در صورتیچگونه می وي همچنین گفت: حزب دمکرات

 .دهندبفرستد و حداکثر کوشش خود را در این راه انجام می

 

کریم حسامی یکی دیگر از مسوولین حزب دمکرات در مورد وقایع اشنویه گفت: شب گذشته تلفنی به ما اطالع دادند که 

تان درگیر شدند. و سه تانک ارتش به طرف این منطقه در حال حرکت بودند و در وسط راه در قریه قلعهاي از پاسداران عده

 نفر از مردم کشته و مجروح شدند. حسامی در مورد صحت و سقم این خبر گفت: ما رسماً 17وي گفت:در اثر این درگیري 

 .بر از طریق تلفن به ما داده شده استنتوانستیم کسی را از طرف حزب دمکرات به منطقه بفرستیم و این خ

 

هایی که در مناطق آذربایجان غربی صورت گرفت و گفته شد افراد مسلح به ارومیه ـ خبرنگار کیهان: در ارتباط با درگیري

افت: ی اند این اعالمیه از سوي دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی انتشارداران و خلع سالح جوانمردان محلی رفتهجنگ زمین



هایی که در شوند و چه آنهایی که از ماوراء مرزها تغذیه میرساند که دشمنان ایران چه آنبه اطالع کلیه هموطنان عزیز می

هاي اربابان استعمارگر خود در سایر مناطق ایران در سایه گري مشغولند حاال که در اجراي طرحدرون مرزها به توطئه

اند گویا بار دیگر توجه خود را به استان پر جمهوري به شکست روبرو شدهقاطعانه رییسرهبریت صحیح امام و اقدامات 

گرایانه و دامن زدن به اختالفات تصنعی بین مردم ماجراي آذربایجان غربی نموده و قصد دارند با تحریک احساسات ملی

ومی و هاي مذهبی و قسو و تعاونیداران از یکزمین پراکنی و با استفاده از اختالفات کشاورزان وبوسیله دروغ و تهمت و شایعه

نژادي از سوي دیگر منطقه را به آشوب کشند دولت و مردم را بار دیگر روي در روي هم قرار داده برادرکشی ناخواسته 

جان غربی یدیگري بپا کنند و یک شبه جنگ تصنعی دیگري را به منطقه تحمیل نمایند بدینوسیله به کلیه ساکنین استان آذربا

وم هاي شدهم که الزم است با هوشیاري انقالبی خود باز هم با وحدت کلمه و خودداري از درگیري با یکدیگر توطئههشدار می

هد زا را بددشمنان را خنثی نمایید هر کسی که در این موقعیت حساس به شما پیشنهاد اهداي اسلحه و فروش ارز مواد آتش

ظت و تقویت شما نقشه قتل فرزندان برومند و برادران شما را به دست خودتان در سر مطمئن باشید که به جاي حفا

هاي جمهوري اسالمی ایران در مرحله اول انتخابات پروراند بنابراین از قبول چنین هدایایی بپرهیزید و اکنون که آزاديمی

نیز با همان آرامش و آزادي برگزار شود  مجلس چون خاري به چشم دشمنان رفته است بگذارید کاري کنیم که مرحله دوم

اصلحوبین «کار الزم است رشد انقالبی خود را ثابت کنید و هر گونه اختالف مسلک و اختالفات دیگر را تنها بر مبناي براي این

مل براي ابا تدابیر اسالمی به طریق مذاکره و مصالحه طرح و برطرف نماییم. بنابراین در عین بیداري و مواظبت ک» اخویکم

هاي دشمنان ایران و اسالم چه در داخل و چه در خارج الزم است ارتش و ژاندارمري جمهوري اسالمی خنثی کردن توطئه

 گران را دقیقاًخواهم که افراد مخل نظم و محرکین و توطئهایران در منطقه مواظب اوضاع باشند و از مردم دلسوز و متعهد می

 .وول معرفی نمایند تا خاطیان بطور قاطع بر اساس قانون به مجازات برسندشناسایی کرده و به مقامات مس

 

ان مرگارومیه ـ خبرگزاري پارس: این پیام عصر دیروز از سوي حزب دمکرات کردستان ایران منطقه ارومیه خطاب به پیش

 :انتشار یافت

 

هاي منطقه را که تعداد بیشماري از کشاورزان بنام حزب دمکرات کردستان ایران تشکیالت ارومیه عملیات مسلحانه فئودال

اند و اکنون نیز از اجراي برنامه جدید دولت براي اصالحات سال است از خانه و کاشانه خود بیرون راندهفقیر را مدت یک

ان و یرنمایند. و آنان را عامل اغتشاش و دشمن انقالب اچینی هستند محکوم میاند و مشغول توطئهارضی به وحشت افتاده

دانیم و حضور مسلحانه آنان را در منطقه دشمن آشکار با حیات سرسپرده رژم سرنگون شده و وابسته به امپریالیسم آمریکا می

ا جناب اکنون بخواهیم تا حصول نهایی نتیجه مذاکرات سودمندي که هممرگان عزیز میشماریم و از شما پیشسیاسی ایران می

در جریان است از گسترش هرگونه درگیري خودداري نمایید و در همان حال از ژاندارمري و ارتش استاندار آذربایجان غربی 

هاي اصلی خود برگردند و به جنگ افروزان اجازه ندهیم که هاي کردنشین خودداري و به پایگاهباران دهکدهخواهیم از گلولهمی



آوردهاي انقالب ایران آماده شوددرود بر شما علیه دست هاي امپریالیسم بویژه امپریالیسم آمریکازمینه براي توطئه

مرگان کردستان ــ پیروز باد انقالب شکوهمند ایران به رهبري قاطعانه امام خمینی مرگ بر عمال امپریالیسم و پیش

 )7/1/1359ارتجاع.(کیهان

 

 .رادیوتلویزیون،حزب دمکرات کردستان را به مناظره تلویزیونی دعوت کرد

 

 .اي رسمی حزب دمکرات کردستان را به مناظره تلویزیونی دعوت کردتلویزیون با انتشار اطالعیهرادیو و 

 

 :متن اطالعیه رادیو و تلویزیون به شرح زیر است

 

دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان روز دوشنبه در اجتماع میهمانان نوروزي کردستان ضمن یک 

ها را زمین بگذارید آنوقت براي مذاکره بیایید.  نه قربان نه خیر ملت کرد این سالح را به سالح قبالً گویندسخنرانی گفت: می

اي که آوردهاي انقالب ایران، آزادي و حفاظت از شرف و ناموس ملت کرد دردست گرفته و تا لحظهمنظور حمایت از دست

انتظامات محلی به پیشمرگان محول نشود سالح را بر زمین  خودمختاري در کردستان و دموکراسی در ایران تحقق نگیرد و

کنیم نخواهیم گذاشت. بنابراین خیلی خوشحالیم که در تهران این را به خوبی درك نمایند ولی این را نیز به صراحت بیان می

ی داند که ما به چه هدفرویم زیرا یک نفر کاشانی یا یک برادر اصفهاي یا کرمانی نمیکه زیر بار رفراندوم خلع سالح نمی

ایم و دهیم از طریق رادیو و تلویزیون موضع خود را روشن نماییم که چرا سالح برداشتهایم و اجازه نمیسالح به دوش گرفته

 .این تنها ملت کرد است که صالحیت دارد در مورد خلع سالح اظهار نظر نمایند

 

کند که به منظور توضیح این که کرات کردستان ایران دعوت میصدا و سیماي جهوري اسالمی ایران از مسووالن حزب دم

رغم خواست قاطع ملت ایران حاضر به زمین گذاردن سالح نیست در یک مناظره و بحث آزاد رادیو و تلویزیون را در چرا علی

 )7/1/1359این مورد شرکت کنند تا کرد، کاشانی و اصفهانی و کرمانی همه با هم بدانند حق با کیست؟!(کیهان

 

رش توان از گستهاي ایران می: با توجه به روح پیام تاریخی امام خمینی مبنی بر رفع ستم ملی از تمام خلق"جالل گادانی"

 .بخاطر حق خلق کرد بوجود آمده است جلوگیري کرد ها و برادرکشی که اخیراًدرگیري



 

اعالم این مطلب به خبرنگار اعزامی کیهان گفت: عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران با  "جالل گادانی"

کنند و بر دولت و مسووالن دولتی و هاي مکرر در سراسر کردستان مردم این مناطق از صلح دفاع میتوطئهرغم کلیهعلی

 .آمیز امام عمل کنندلشکري است که هر چه زودتر به پیام مسالمت

 

مودند باید در سراسر ایران امنیت صلح واقعی وجود داشته باشد ولی به شهادت چنین افزود: امام در پیام نوروزیشان فروي هم

افروزان شعار دادند به بعضی از روستاهاي اشنویه اند و علیه جنگروستاییان ترك زبان اطراف نقده که همگی به ارومیه رفته

 .دفاع کشته شدندیورش برده شده و تعداد زیادي از مردم بی

 

طلب دولت را محکوم کرد و گفت: متأسفانه عناصري که به کرات در گذشته نشان دادند که در جهت وي سپس جناح جنگ

هاي یزيردهند همیشه باعث به وجود آمدن این خونکنند بلکه منافع شخصی را بر منافع اجتماع ترجیح میمردم حرکت نمی

 .فراد را بگیردگونه اشوند و دولت جمهوري اسالمی ایران باید جلوي اینناحق می

 

حقگو استاندار آذربایجان غربی روز گذشته در یک گفتگوي رادیو تلویزیون اعالم کرد: وضع استان آذربایجان غربی تا ظهر 

و  هایی روي دادهاي چند روز اخیر آرام بود و تنها دیشب در چند روستاي تابع نقده درگیريامروز (دیروز) نسبت به درگیري

انه ها پاسخ دادند. استاندار گفت: خوشبختتاي میرآباد حمله کردند و واحدهاي انتظامی نیز به آن تیراندازيافراد مسلح به روس

 )11/1/1359ها هیچگونه تلفاتی به بار نیامده است.(کیهاندر این درگیري

 صدرنامه سرگشاده حزب دمکرات ایران به بنی

 

ري جمهوصدر رییست کردستان در یازده صفحه براي ابوالحسن بنیي که حزب دمکراتهران ـ خبرگزاري فرانسه: در نامه

هاي خود را بر زمین خواهیم گذاشت در نامه آمده که دمکرات در ایران برقرار شود سالحایران فرستاد اعالم کرد هنگامی

این نامه را براي شما  صدر ما به شما رأي ندادیم اما ما اکثریت را قبول داریم و به همین خاطر است کهاست: آقاي بنی

هاي نظامی قابل حل نیست بلکه تنها گفتگو و مذاکره چنین اضافه شده که مساله کردستان از راهنویسیم. در این نامه هممی

ود نیت خکند. حزب دمکراتیک کرد در این زمینه اظهار عقیده کرده است که کردها بارها حسنهست که این مساله را حل می

هاي گونه بحث جدي با هیاتاند و هیچها اعتنایی نکردهنیتهاي ویژه دولت هرگز به این حسناند لیکن هیاتتهرا ابراز داش

چنین تاکید شده است که مسووالن ایران، کردها را به عنوان ایرانیان حقیقی و خلق کرد به عمل نیاوردند. در این نامه هم



چنین آمده است که اوضاع در این منطقه بسیار وخیم است و وضع جنگ نه همشناسند. در این نامه شهروندان این کشور می

هاي هاي اخیر به ویژه درگیريصلح این منطقه را در خطر قرار داده است. این حزب در مورد تمام حوادثی را که طی ماه

 صدر اشاره کرده وظهارات بنیکند حزب دموکراتیک کرد سپس به اکامیاران در این منطقه به وجود آمده است. یادآوري می

از  یکهاي خود را بر زمین بگذارند ولی در حالی که هیچهاي مسلح بایستی سالحنویسد: شما گفته بودید که گروهمی

که  کنیدهاي ملت کرد تحقق نیافته و به حساب نیامده. چگونه این امر ممکن است به عالوه آیا شما تضمین میخواسته

 اید که خودگردانیهاي خود را بر زمین بگذارد. سربازان ارتش دست از سر مردم بردارند. شما گفتهسالحچه ملت کرد چنان

خواهیم ایم که این خودگردانی را براي ملت کرد میدهیم بلکه به یک ملت خواهیم داد. ولی ما همیشه گفتهبه یک گروه نمی

ا اند. ملت کرد خود راند بلکه از خود دفاع کردههرگز حمله نکرده چنین تاکید شده است که پیشمرگان کرددر این نامه هم

چه پاسداران انقالب بخواهند با اغفال زور و قدرت ملت کرد را خلع سالح کنند این امر تسلیم زور نخواهند کرد و چنان

پایان  زم آمریکا خواهد شد. درموجب جنگ برادرکشانه خواهد شد که به نفع انقالب نخواهد بود بلکه منافع آن نصیب امپریالی

این نامه آمده است که حزب دموکراتیک کرد از پشتیبانی مردم برخوردار است لیکن این حزب غیر قانونی شناخته شده است. 

هاي غیر مسوول که ایم هر گونه همکاري الزم را به عمل آوریم. لیکنبر دولت است که نگذارد تحت نفوذ گروهما آمده

 )11/1/1359گ کردستان را گسترش دهند قرار گیرد.(کیهانخواهند جنمی

 دعوت به مناظره تلویزیونی

 

معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی دبیر کل حزب دمکرات کردستان را به مناظره تلویزیونی دعوت کرد. دکتر اتابک 

پارس در ارومیه آمادگی خود را براي معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی بعدازظهر دیروز در تماسی به خبرگزاري 

 .شرکت در مناظره رادیو و تلویزیونی با دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان اعالم کرد

 

معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی گفت: من حدود شش روز قبل از دبیر کل حزب دمکرات کردستان براي انجام این 

 )11/1/1359م که وي حاضر به مناظره نشده بود.(کیهانمناظره دعوت کرده بود

 اعالم آمادگی قاسملو براي بحث تلویزیونی

 

اي به صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران آمادگی حزب عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در نامه

 .دمکرات کردستان را براي شرکت در بحث آزاد در تلویزیون آزاد کرد

 



 :به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس متن نامه به این شرح است

 

صدا و سیماي جمهوري اسالي ایران پس از تقدیم سالم بدین وسله از طرف حزب دمکرات کردستان ایران آمادگی کامل 

ما  نمایندگان حزبکنیم. خود را برا شرکت در بحث آزاد در تلویزیون درباره مشکالت کردستان در سراسر کشور اعالم می

 .باشنداند و منتظر تعیین وقت و معرفی نمایندگان دولت میبراي شرکت در این بحث آماده

 

 کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران-با تقدیم احترام 

 

 )14/1/1359دبیر کل ـ عبدالرحمن قاسملو(کیهان                      

 

 .دمکرات آماده مقابله با تجاوزات آمریکا و عراق شدجمهور و دولت حزب براي کمک به رییس

 

پیشمرگان حزب دمکرات همیشه در حال آماده باش براي دفاع از مرزهاي غربی و تمامیت «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 

 «.ارضی ایران و دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران هستند

 

امروز در پی اعالم این مطلب گفت: در ارتباط با تهدیدات کریم حسامی یکی از مسووالن حزب دمکرات کردستان صبح 

جمهور بخواهد بالفاصله در نظامی عراق و تحریم اقتصادي آمریکا حزب دمکرات کردستان هر کمکی را که دولت و رییس

 .گذارداختیارشان می

 

کرد و اجازه نخواهیم داد یک وجب از  از مرزهاي ایران بخصوص در شرایط فعلی سرسختانه دفاع خواهیم وي ادامه داد ما قویاً

چنین در مورد تحریم اقتصادي آمریکا گفت: حزب دمکرات خاك ایران مورد حمله دشمنان ایران قرار گیرد. حسامی هم

د ایران ها را در موراي این عمل امپریالیسم آمریکا را محکوم کرد و سیاست تهدید آمریکاییکردستان امروز با انتشار اعالمیه

جمهور در جمهوري کرد و گفت: اگر چه سخنرانی اخیر رییساي هم به سخنان اخیر رییسوچ و بیهوده دانست. وي اشارهپ

مورد انتخابات و بعضی تصمیمات و بیانات ایشان تا حدودي باعث دلگیري خلق کرد شد اما در شرایط کنونی هر خطري توجه 

 .اهیم کرددفع خو جمهوري اسالمی و مرزهاي ما شود شدیداً



 

حسامی در پایان هر نوع امتیازگیري حزب دمکرات کردستان را در اوضاع متشنج فعلی تکذیب کرد و گفت: سیاست حزب ما 

به هیچوجه امتیازگیري در شرایط نامساعد نیست و ما براي بدست آوردن خواسته خودمختاري خود از طریق مذاکره با دولت 

یز تمامیت ارضی ایران و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران براي کردهاي کوشش خواهیم کرد زیرا قبل از هر چ

پیمایی فردا جشن روز یکشنبه شرکت خواهد چنین اعالم کرد که در راهپرست مطرح است.حزب دمکرات هممیهن

 )21/1/1359کرد.(کیهان

 بر خالف گفته رییس جمهور

مریکا، هزاران نفر از مردم مهاباد و منجمله اعضاء حزب دمکرات کردستان، ت قطع روابط سیاسی با امناسب به دیروز –مهاباد 

در  ،باریدکومله، حزب توده ایران، چریکهاي فدائی خلق شاخه مهاباد و سایر سازمانهاي کارگري، در حالیکه باران بشدت می

 مرگ بر آمریکا، مرگ بر«ادن شعارهاي خیابانهاي شهر به راهپیمایی پرداختند. بگزارش خبرنگار اطالعات، راهپیمایان با د

در میدان شهدا اجتماع کردند و بادر مورد جنایتهاي امپریالیسم آمریکا و نوکران جیره » برگرد اتخائنان بعثی، بعثی به خانه

انی خود بما باتمام وجود، همراه با ملت ایران، پشتی«اش به تفصیل صحبت کردند. یکی از سخنرانان گفت: خوار داخلی و خارجی

یکا و که سینه امپریالیسم آمر ایم. ما برخالف گفته آقاي رییس جمهور، اسلحه برداشتهکنیمرا از امام خمینی قاطعانه اعالم می

کشور عزیز  به ايکه هر کس، بهر بهانه کنیمو تکرار می ایمعراق رانشانه گرفته و سوراخ سوراخ کنیم. ما بارهاگفته هايبعثی

ما خون خود را در راه ایران  کنیم،ما ایران حمله بکند، تا اسلحه داریم با اسلحه، وگرنه با چنگ و دندان با آنان مبارزه می

با امپریالیسم امریکا و دشمنان ایران در  . حرف ما شعار نیست بلکه ما سالهاي درازي است عمالًایممیریزیم وبخاطر ایران زنده

ماده مبنی بر قطع رابطه سیاسی با امپریالیسم  8در  ايدر پایان از طرف حزب دمکرات کردستان ایران قطعنامه». ایممبارزه

 )23/1/1359عراق، صادر و قرائت شد.(اطالعات هايامریکا و اظهار نفرت از عمل ننگین بعثی

 

 .به دولت بعث عراق هشدار داد غنی بلوریان:در مورد عدم تحمل تحریکات مرزي،حزب دمکرات کردستان ایران

 

 .هاي مردم کردستان در رادیو و تلویزیون انتقاد کردپیماییحزب دمکرات از عدم پخش تظاهرات و راه

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: حزب دمکرات کردستان ایران به دولت عراق هشدار داده است که هیچ نوع تحریک و حمله به 

 .دمرز ایران را تحمل نخواهد کر

 



غنی بلوریان نماینده مجلس شوراي ملی و عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان با اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان 

ایم که در صورت حمله به خاك ایران با به دولت عراق هشدار داده گفت: ما در اعالمیه کمیته مرکزي حزب دمکرات رسماً

 .برخورد مسلحانه ما روبرو خواهند شد

 

اریم. گذي افزود: ما نگهبان تمامیت ارضی ایران هستیم و هرگونه عمل ضد خلقی و تجاوز خارجی به ایران را بدون جواب نمیو

دهد هاي سراسر ایران را نشان میپیماییوي در رابطه با تظاهرات روز جمعه گفت: متأسفانه رادیو و تلویزیون تظاهرات و راه

االسالم کرمانی نماینده امام چنین اضافه کرد: زمانی که حجتاینده مجلس شوراي ملی همهاي مردم کردستان نمجز میتینگ

خمینی در غرب کشور با دکتر قاسملو مصاحبه تلویزیونی داشتند به گردانندگان تلویزیون مهاباد اعتراض کردند که چرا فیلم 

 «شودفرستیم ولی متأسفانه پخش نمییما م«شود؟ مسوولین در جواب گفتند: این جریانات به  تهران رله نمی

 

هاي مردم کردستان را نشان بدهد به مردم ایران ثابت بلوریان در همین رابطه افزود: اگر رادیو و تلویزیون تظاهرات و میتینگ

 .اندیشندخواهد شد که حزب دمکرات و مردم کردستان چگونه می

 

هایی در کار بوده است که عقاید و طرز برخورد نه همیشه دستعضو کمیته مرکزي حزب دمکرات در پایان گفت: متأسفا

اند در حالی که ما فقط حافظ ایران و انقالب اسالمی مردم کردستان را نسبت به انقالب بد جلوه داده

 )24/1/1359هستیم.(کیهان

 

 راهپیمائی مردم بانه

 

ی بزرگ، پشتیبانی کامل خود را از قطع رابطه سیاسی راهپیمائ یک طی بانه مردم از نفر هزار دهها: اطالعات خبرنگار –بانه 

میان ایران و آمریکا اعالم داشتند و تجاوزات رژیم عراق را محکوم نمودند.این راهپیمائی به دعوت حزب دمکرات کردستان و 

 )25/1/1359ان سازمان مجاهدین خلق ایران،شاخه بانه برگزار شد.در پایان راهپیمائی قطع نامه اي صادر شد.(کیه

 

 راهپیمائی مجاهدین خلق و دمکراتها در بانه

 



)،هزاران نفر در بانه به دعوت مجاهدین خلق و حزب دمکرات راهپیمائی کرده و  23/1/59به گزارش روزنامه اطالعات(مورخ 

 .انداز قطع رابطه با امریکا اعالم پشتیبانی کرده

 

تتاح شد در بانه اف ایهان خلق همراه با دفتر چریکهاي فدائی خلق و دفتر تودهالزم به تذکر است که چندي پیش، دفتر مجاهدی

وجود داشته که نمی تواند بدون برنامه ریزي قبلی باشد.کادر رهبري مجاهدین خلق  ايو تاکنون بین آنها هم گامیهاي گسترده

سینی در کردستان، از اعضاي مسلمان سازمان سعی دارد فعالیتها و تماسهاي مخفیانه خود را با دمکراتها و شیخ عزالدین ح

مجاهدین خلق مخفی نگه دارد و به ویژه مصمم است که سمپاتها از جریانات پشت پرده قضایاي کردستان کامل بدون اطالع 

 در این سازمان به کار گرفته شد، به طوري که از 1353همان شیوه و طرز عملی است که در سال  باقی بمانند و این دقیقاً

در حالی که آنها را از جریانات مارکسیستی سازمان  شود،اعضاي مسلمان سازمان در فعالیتهاي خطرناك بهره گیري فراوان می

 .داشتنددور نگاه می کامالً

 

اوج گرفته است و نیروهاي اسالمی تحت شدید ترین حمالت ممکن  در کردستان، هم اکنون تبلیغات علیه اسالم و قرآن، کامالً

دارند و کمونیستها مصمم اند در کردستان، یک انقالب مارکسیستی به وجود آورند تا آن را به عنوان الگویی در سراسر  قرار

 .ایران پیاده کنند

 

حمایت حزب دمکرات و کومه له و فدائیان خلق و شیخ عزالدین حسینی از مسعود رجوي در انتخاب ریاست جمهوري و اتحاد 

و فدائیان خلق در انتخابات مجلس شوراي اسالمی، حکایت از توافق اصولی و حساب شده کادر کادر رهبري مجاهدین خلق 

رهبري این سازمانها براي ایجاد یک نظام چپ گرا در ایران است، هرچند ممکن است یک نظام در سالهاي اول تولد خود براي 

 .استحکام و قوام بیشتر به شعارهاي اسالمی متمسک شود

 

ان سیاسی، با تجربه افغانستان شوروي فهمیده شده است که به وسیله احزابی همچون حزب توده و فدائیان خلق، به عقیده ناظر

نمی توان بر ایران مسلط شود و امیدوار است در ایران با شیوه تازه اي، تجربه دلخواهی را پشت سر 

 )25/1/1359بگذارد.(اطالعات

 

 .ار عمومی در مبارزه با آمریکاستبلوریان:اتهامات ابوشریف براي انحراف افک

 



کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: غن بلوریان عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران در گفتگویی با کیهان اظهارات ابو 

اساس فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران در مورد اعزام هیات شریف را به شدت تکذیب کرد. وي در این مورد گفت: اتهامات بی

 .حزب دمکرات به شوروي فقط براي انحراف افکار عمومی مردم ایران از مبارزه با آمریکا بوده است از

 

هاي گروهی چنین گفت: دکتر قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران نیز با ارسال تلگرامی براي تمام رسانهبلوریان هم

ه مردم مهاباد در مجلس شوراي ملی در ادامه گفتگوي خود با تکذیب کرده است. بلوریان نمایند این اتهامات را شدیداً

ایم که حزب ما به هیچ جا و هیچ گروه و کشوري وابستگی ندارد و دست خبرنگار کیهان گفت: ما بارها و به دفعات مکرر گفته

 .ران داردکند بلکه در مبارزات برحق خود تکیه به ملت کرد و افکار عمومی ایکس دراز نمیتکدي به سوي هیچ

 

بلوریان افزود: به اعتقاد من تنها دلیل و انگیزه این اتهامات در شرایط حساس کنونی مملکت ما انحراف افکار عمومی در مبارزه 

با امریکا و سوق داده جهت مبارزه به سوي شوروي است. وي در پایان گفت: من بسیار متاسفم که آقاي ابوشریف که خود را 

زند زیرا چنین عملی در شان و شایسته یک مسلمان واقعی اساسی میاین چنین اتهام بیداند یک مسلمان می

 )25/1/1359نیست.(کیهان

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/7/27 13:50 

 

 (8)حزب دمکرات کردستان وانقالب

 

  

 

 ندشناسمسووالن ایران کردها را بعنوان ایرانیان و شهروندان واقعی نمینامه سر گشاده حزب دمکرات ایران به رئیس جمهور: 
! 

 



 رئیس »صدر بنی ابوالحسن« براي صفحه یازده در کردستان دمکرات حزب که اي نامه در: فرانسه گزاري خبر –تهران 

 در». هیم گذاشتخوا زمین را خود سالحهاي ما شود، برقرار ایران در دمکراسی که هنگامی«: کرد اعالم فرستاد، ایران جمهور

آقاي بنی صدر ما به شما راي ندادیم اما راي اکثریت را قبول داریم و براي همین خاطر است این نامه را «نامه آمده است: 

در این نامه همچنین اضافه شده که مسئله کردستان از راههاي نظامی قابل حل نیست، بلکه تنها گفتگو ». براي شما می نویسیم

. حزب دمکراتیک در این زمینه اظهار عقیده کرده است که کردها بارها حسن کندمذاکره هست که این مسئله را حل می و

اتهاي و هیچگاه، هیچگونه بحث با هی اندلیکن هیاتهاي ویژه دولت به این حسن نیتها اعتنائی نکرده اند،نیت خود را ابراز داشته

نامه همچنین تاکید شده است که مسووالن ایران کردها را ایرانیان حقیقی و شهروندان این  . در ایناندخلق کرد بعمل نیاورده

. در این نامه هم اینچنین آمده است: اوضاع در این منطقه بسیار وخیم و وضع نه جنگ، نه صلح این منطقه شناسندکشور نمی

اخیر بویژه در درگیریهاي کامیاران در این  هايکه طی ماهاین حزب، در این مورد تمام حوادثی را ». را در خطر قرار داده است

ه شما گفت«منطقه بوجود آمده است، یادآوري کرد. حزب دمکراتیک سپس به اظهارات بنی صدر اشاره کرده و می نویسد: 

قق کرد تحملت  هايبودید که گروههاي مسلح، بایستی سالحهاي خود را زمین بگذارند ولی در حالی که هیچ یک از خواسته

د را که چنانچه ملت کرد، سالحهاي خو کنیدنیافته و به حساب نیامده چگونه این امر ممکن است؟ بعالوه آیا شما تضمینی می

 .«بر زمین بگذارد، سربازان ارتش، دست از سر مردم بردارند

 

بلکه بیک ملت خواهیم داد ولی ما همیشه گفته ایم که این خود گردانی را  دهیم،شما گفته اید که خود گردانی بیک گروه نمی»

 .«خواهیمبراي ملت کرد می

 

رد، . ملت کاندبلکه همیشه از خود دفاع کرده اند،در این نامه همچنین تاکید شده است : پیشمرگان کرد، هرگز حمله نکرده

ب بخواهند با اعمال زور و قدرت، ملت کرد را خلع سالح کنند، این امر خود را تسلیم زور نخواهد کرد و چنانچه پاسداران انقال

. در »باعث جنگی برادر کشانه خواهد شد که به نفع انقالب نخواهد بود، بلکه منافع آن نصیب امپریالیسم امریکا خواهد شد

ت. زب، غیر قانونی شناخته شده اسپایان این نامه آمده است: حزب دمکراتیک از پشتیبانی مردم برخوردار است، لیکن این ح

هر گونه همکاري الزم را بعمل آوریم، لیکن بر دولت است که نگذارد تحت نفوذ گروههاي غیر مسوول که  ایمما آماده

 )28/1/1359جمهوري اسالمی ».(جنگ کردستان را گسترش دهند قرار گیرد خواهندمی

 

 .وابیدندگروهی از مردم سنندج شب را جلوي ستونهاي ارتشی خ

 



 هايراه«مختلف مردم سنندج، با وجود هواي سرد، در مدخل  هايسنندج ـ خبرنگار اطالعات: پریشب هزاران نفر از قشر

، شب را به صبح رساندند. اعتراض این شهر به ورود یک ستون نسبتا سنگین نظامی اعزامی از کرمانشاه انجام »ورودي شهر

 .گرفت

 

چنان ادامه داشت و اهالی شهر در صفوف منظم بخواندن ود گرفته بود، تا بعدازظهر دیروز، هماین اجتماع که شکل تحصن بخ

 .سرودهایی به زبان کردي مشغول بودند

 

 گویند؟مردم چه می

 

در تماسی که خبرنگار ما با چند تن از مردم به عمل آورده اکثر آنها معتقد بودند که حرکت ستونی ارتش با این پرسنل زیاد 

منتشره ارتش مبنی بر تعویض افراد منقضی خدمت، مغایر است و این شک و تردید، مانع از آرامش خیال  هايا اعالمیهو ب

 .زده و بحرانی استمردم شده و شهر هیجان

 

 مذاکره با گروهها

 

گفت:  حزب در تماسی تلفنی که خبرنگار ما با مسوولین حزب دمکرات کردستان شاخه سنندج به عمل آورد، سخنگوي این

اگر واقعا منظور از این نقل و انتقاالت،  ایمو همانطوري که بارها اعالم کرده ایمکه ما دو اطالعیه در این مورد منتشر کرده«

تقویت مرزها در مقابل تجاوزات نیروهاي بعثی عراق است، با تمام قدرت از تمامیت ارضی ایران دفاع خواهیم کرد و در این 

ونه درگیري و توطئه براي جنگ افروزي خدمتی است به ارتجاع و امپریالیسم و در این رابطه، هر گونه مرحله حساس، هر گ

ل مختلف و غیر قاب هايسیاسی به بهانه هاينقل و انتقال نیروهاي نظامی بدون در نظر گرفتن خواست مردم و نظریات گروه

که قاطعانه بخواست مشروع خلق کرد و حل مسائل از  دهیممیقبول، عمل درستی نیست. ما به مسوولین امور مملکتی هشدار 

است براي تحکیم وحدت تمامی نیروهاي انقالبی علیه هر نوع توطئه و تجاوز  ايطریق مسالمت آمیز توجه نمایند که خود پایه

 .«امپریالیسم و عمال بعثی آن

 



ي و براي رفع بحران فعلی، مذاکراتی بین مسوولین لشکرهم اکنون (ظهر پنجشنبه) قرار است «این سخنگو همچنین تاکید کرد: 

 .«سیاسی انجام پذیرد هايکشوري استان و معتمدین محلی و گروه

 

 مذاکره انجام نشد

 

که مذاکرات «در تماسی که ساعت شانزده و سی دقیقه پریروز با مسوولین کومله گرفته شد، یکی از مسوولین این حزب گفت: 

 .«ایشان انجام نپذیرفتبه دلیل عدم حضور فرمانده لشکر و یا نماینده 

 

شد، گفت: که چرا جلسه تشکیل ن فرمانده لشکر انجام گرفت در پاسخ به این سئوال» سرهنگ صدري«و در تماسی تلفنی که با 

قرار بود که این مذاکرات در پادگان انجام پذیرد نه در استانداري و من به دلیل گرفتاري شغلی و موقعیت خاص منطقه، «

 .«نمیتوانم حتی یک دقیقه دفترم را ترك کنم

 

و  »مستقر در مرز هايویض یگانتع«وي همچنین در جواب این سئوال که ماموریت واقعی ستون اعزامی ارتش چیست؟ گفت: 

 .«که واقعا تمایلی به درگیري ندارد و حاضر است در پادگان با معتمدین شهر مالقات کند«اضافه کرد: 

 

مختلف مردم، شب را در خیابان ششم بهمن سابق به صبح رساندند  هايدیروز هم سنندج یکپارچه تعطیل بود و کماکان گروه

دج ـ سنن هايبر درگیري، در مردم ایجاد التهاب و نگرانی بیشتري نموده و عبور و مرور در جاده و اخبار رسیده از سقز مبنی

 .سقز و سنندج ـ کرمانشاه قطع شده است

 

سیاسی براي یافتن راه حلی جهت بحران منطقه،  هايهمچنین بعد از ظهر دیروز در شهر شایع بود که توسط فرماندار و گروه

 .تالشهائی صورت میگیرد

 

 گفتگو با استانداري

 



میهمی مسوول استانداري کردستان در گفتگوئی با خبرگزاري پارس در سنندج در مورد چگونگی انتقال ستون نظامی اعزامی به 

سیاسی و مردم این است که در  هايتالش ما و لشکر و گروه«سنندج که هم اکنون در فرودگاه این شهر مستقر است، گفت: 

، از 28نشود و در عین حال، ارتش نیز امور و وظایف خود را بتواند انجام دهد، لذا ما به پیشنهاد لشکر  این شهر خون ریزي

که درباره چگونگی انتقال این ستون به پادگان سنندج آمده و مذاکراتی انجام دهند تا  ایماقشار مختلف مردم شهر دعوت کرده

پیاده کردستان به خبرگزاري پارس  28ر هنگ صدري فرمانده لشکر این مساله در اسرع وقت حل شود. در این زمینه، س

مشترك داشته باشیم و آخرین حرفهایمان  ايکه جلسه اممن بوسیله مسوول استانداري از معتمدین شهر دعوت کرده«گفت: 

 .«مشروع ارتش جمهوري اسالمی را به اطالع نمایندگان مردم برسانیم هايرا در میان بگذاریم و خواست

 

ستون نظامی به هر قیمت و به هر وضعی که باشد، طبق «فرمانده لشکر سنندج بعد از ظهر دیروز به خبرگزاري پارس گفت: 

 .«فرمان فرمانده کل قوا راهش را باز کرده و خواهد کرد

 

 .«اظهار نظري نمیتوانم بکنم فعالً«در مورد این که این اقدام چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشکر کردستان گفت: 

 

 درگیري در پاوه

 

دقیقه پریشب بین مهاجمان مسلح و پاسداران و پیشمرگان  45و  20روابط عمومی سپاه پاسداران گزارش داد که از ساعت 

مه بعدازظهر دیروز همچنان ادا 7واقع در نزدیکی پاوه، درگیري روي داد که تا ساعت » نوریاب«کرد مسلمان، در روستاي 

 .داشت. از چگونگی این درگیري، گزارشی نرسیده است

 

 تعداد تلفات و مجروحان

 

مهاجمین،  اندازهايخمپاره بوسیله خمپاره 46دقیقه دیروز،  30و  17روابط عمومی پاسداران، همچنین اطالع داد که تا ساعت  

 )30/1/1359ست.(اطالعاتآن، بدست پاسداران افتاده ا هايبسوي شهر و اطراف پاوه شلیک شده و پوکه

 

 .استمداد حزب دمکرات از امام:جنگ برادرکشی در کردستان خیانت به انقالب و خون هزاران شهید است



 

اي به امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران اوضاع کردستان را انفجارآمیز کمیته مرکزي حزب دمکرات ایران در نامه

 .توصیف کرد

 

 :متن نامه به این شرح است

 

 !حضرت امام خمینی، رهبر عالیقدر انقالب

 

 کهپس از تقدیم درود فراوان شرایط حساس کنونی میهن ما را وادار نموده است که به حضرت امام مراجعه کنیم. در حالی

 دداًمجي امپریالیسم آمریکا و مزدورانش در خاورمیانه بنماید ارتش باید نیروي خود را وقف دفاع از میهن در مقابل توطئه

 .حمله خود را  براي سرکوبی  مردم کردستان آغاز نموده است

 

سیاري از گوید بکوپتر و توپ و تانک میاکنون ارتش و روستاهاي کردنشین از کاکو گرفته تا اشنویه، با فانتوم و هلیهم

ه اي چندصدنفري به کشور ترکیعده اند. حتیو آشیانه خود را ترك کرده و آواره شدهروستاییان در فصل کارهاي زراعتی خانه

اند. در آن بخش از نوار مرزي ایران و عراق که پیشمرگان کرد مستقر هستند کسی جرات نکرد به خاك ایران تجاوز پناه برده

 کهاي مهاباد، پیرانشهر، سردشت و مریوان همکاري نزدیایم پیشمرگان و مردم کردستان با پادگانکند همانطور که بارها گفته

 .اندو سودمندي به منظور تقویت و قدرت دفاعی نوار مرزي داشته

 

که از سوي دولت ترکیه مرزهاي ایران مورد تهدید قرار نگرفته، هدف ارتش از پیشروي پرسیم در حالیما از آن حضرت می

وي سانی ارتش را به سرسند کها در نوار مرزي ترکیه چیست؟ چنین به نظر میبه سوي روستاهاي کردنشین و بمباران آن

 .دهند و قصد دارند جنبش خلق کرد را در خاك و خون خفه سازندیک جنگ برادرکشی تمام عیار سوق می

 

نیت کاملی که از خود نشان داد به جایی نرسید، و برخی آن را حمل بر ضعف کردند از متاسفانه کوشش حزب ما و حسن

نیت حزب ما و سوءنیت زمامداران به شدت همه حسنشده و از این ي صبرشان لبریزطرف دیگر مردم کردستان کاسه

 .ناراحتند



 

 !حضرت امام

 

کند که کردستان در حال انفجار است، به نظر ما در شرایط کنونی حزب ما مانند گذشته یکبار دیگر با صراحت کامل اعالم می

 .هاي ایران استهزاران شهید ارجمند خلق افروختن جنگ برادرکشی در کردستان خیانت به انقالب ایران و به خون

 

دهد، ما هاي دشمنان انقالب امکان موفقیت میکند و به توطئهچنین جنگی جبهه داخلی مبارزه علیه امپریالیسم را تضعیف می

اصل به حضور امام تقدیم  6آمیز مساله کردستان در پیشنهادات خود را در مورد خودمختاري و به منظور حل مسالمت

 6االسالم کرمانی که از طرف امام به مهاباد آمده بودند با این صدر و هم آقاي حجتایم، هم حضرت امام، هم آقا بنیکرده

 .اصل موافقت نمودند

 

ها پایان خواهد داد و اعالم شود، این امر به بسیاري از حساسیت کنیم این موافقت از طرف شخص امام رسماًما پیشنهاد می

شکالت را که بر سر راه حسن تفاهم بین مردم کردستان و دولت مرکزي وجود دارد، از میان برخواهد داشت و بسیاري از م

 .شرایط مساعدي براي همکاري حزب ما و دولت و ارتش به وجود خواهد آورد

 

کند میلیونی دعوت می 20که امام مردم ایران را به تشکیل ارتش در ضمن براي کردستان جاي تعجب بسیار است، در حالی

 .برخی از مسوولین قصد دارند نیروهاي انقالبی را در کردستان خلع سالح کنند

 

د آمیز به منظور سرکوب جنبش خلق کرطلبیم که بیدرنگ دستور دهند ارتش از نقل و انتقاالت تحریکما از حضرت امام می

 .خودداري کند

 

آمیز مساله کردستان متوسل شده، متاسفانه با طریق براي حل مسالمتي وسایل و حزب دمکرات کردستان ایران به همه

و هر  اندوضع کردستان را متشنج ساخته اعتنایی و عدم صداقت زمامداران روبرو گردیده است، اینک که بدخواهان مجدداًبی

بی که اکثریت قریب به پردازند از طرف حزب دمکرات کردستان ایران حزاي به سرکوب مردم کردستان میروز به بهانه

دهیم که در صورتی که حمالت ارتش، ژاندارمري و اتفاق مردم کردستان پشتیبانش هستند، براي آخرین بار هشدار می



قوا  دفاع ادامه یابد، پیشمرگان با پشتیبانی همه خلق کرد با تمامیپاسداران به جنبش کردستان متوقف نشود و کشتار مردم بی

هاي ایران مسوولیت جنگ و ي خود دفاع خواهند نمود و مسلم است که از دیدگاه مردم کردستان و خلقاز موجودیت و آزاد

برادرکشی، به عهده زمامداران دولت مرکزي خواهد بود و ملت کرد اجازه نخواهند داد که به بهانه مبارزه با امپریالیسم جنبش 

کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان -با تقدیم احترام انقالبی دموکراتیک و ضد امپریالیستی خلق، سرکوب گردد.

 )31/1/1359ایران(کیهان

 

 گزارش درگیریهاي لحظه به لحظه کردستان

 

به  جنگ در سقز« سخنگوي حزب دمکرات کردستان ایران در مهاباد، بعدازظهر دیروز در تماس تلفنی با اطالعات اعالم کرد: 

و علیرغم تلفاتی که به ارتش وارد  اندسقز آمادگی خودرا براي آتش بس اعالم کردهسختی ادامه دارد وبقرار اطالع، مردم 

خانه در سقز ویران شده و امروز  300تا  200تا کنون «، وي افزود: »نیستند شهرشده نظامیان حاضر به ترك راههاي عمومی

اي نظامی نیز صبح دیروز از پزشکان سقز براي . قواندنفر از مجروحان سقز به بیمارستان بوکان انتقال یافته 30(دیروز ) 

کمک خواستند، ولی با توجه به سابقه برخوردهاي قبلی پزشکان بیمارستان را ترك کردند و مخفیانه به کار  هامداواي زخمی

 .«پرداختند

 

 از کنار شهر ستون ارتش که قصد عبور« سخنگوي حزب دمکرات کردستان در مهاباد در باره وقایع سنندج اظهار داشت: 

هر و فانتومهاي ارتش بر فراز ش هاکوپترسنندج راداشت، توسط پیشمرگان خلع سالح شد و بقرار اطالع، درپی این واقعه، هلی

کوپتر و یک فروند فانتوم در سنندج مورد اصابت گلوله وي مدعی شد که تا کنون سه فروند هلی«، »به پرواز درآمدند

 .«پیشمرگان قرار گرفته است

 

این جنگ مانند جنگهاي قبلی به خلق کرد تحمیل شده وزیان آن متوجه ملت و «سخنگوي حزب دمکرات یاد آور شد: 

این سخنگو اوضاع ». بود و نیروهاي ارتجاعی وابسته به امپریالیسم آمریکا از آن سود خواهند جست خواهدجمهوري اسالمی

 .وصیف کردبعدازظهرآرام ت 5سایر شهرهاي کردستان راتا ساعت 

 

دقیقه بامداد دیروز از طریق  30و  6بگزارش خبر گزاري پارس در سنندج، ستون نظامی مستقر در فرودگاه این شهر، ساعت 

 .راه قشالق، حرکت خود را آغاز کرد



 

ي رکردستان، مقارن ظهر دیروز، خبر درگیري پیشمرگان را با ستون نظامی و شایعه دستگی 28سرهنگ صدري فرمانده لشکر 

یک افسر عضو ستون و نیز کشته یا مجروح شدن را تکذیب کرد و گفت که ستون ارتش از طریق سقز، سردشت و بانه به نوار 

 .مرزي خواهد رفت

 

سخنگوي حزب دمکرات، شاخه سنندج نیز ظهر دیروز، خبر تسلیم فرمانده ستون را که در شهر شایع شده بود تکذیب کرد و 

 .«ایمي نزد ما نیامده است وما از همان آغاز معتقد به رفتن این ستون از کنار شهر بودههیچ افسر یا سرباز«گفت: 

 

. یک مقام مسوول در بیمارستان قانع کردندشهر سنندج دیروز تعطیل بود و هواپیماها گاه و بی گاه بر فراز شهرپرواز می

رد اصابت گلوله قرار گرفتند که حال هر دوي آنها که دو سرباز در جریان حرکت ستون نظامی مو«سنندج، ظهر دیروز گفت: 

 )1/2/1359کیهان».(رضایت بخش است

 

 .شوددکتر رحیم قاضی: علیرغم دستور آتش بس رئیس جمهوري هنوز هم از پادگان سنندج تیراندازي می

 

خبرگزاري پارس: دکتر رحیم قاضی عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان دیروز در گفتگوئی با خبرنگار خبر  –تهران 

تان که در کردس اندگزاري پارس در تهران گفت: ما ازاظهارات دیروز آقاي بنی صدر در مورد کردستان که گفتند،دستور داده

که  انداز سنندج، مهاباد و از سقز به من تلفن شده وگفته". وي افزود:آتش بس شود،اظهار خوشنودي و شادي و سرور مینمائیم

امیدواریم، بعد از این فرمایشات جناب آقاي بنی صدر تمام مسائل کردستان از راه مذاکره حل شود و مردم کردستان حاضرند 

ارتش جمهوري اسالمی ایران، علیه و بار دیگر تکرار میکنند که آماده هستند دوش به دوش تمام مردم ایران و دوش به دوش 

حزب دمکرات کردستان شاخه سنندج اعالم  ". وي افزود:"عراق مبارزه کنند هايشیطان بزرگ امپریالیستهاي آمریکا و بعثی

ساعت از اظهارات آقاي بنی صدر میگذرد ولی متاسفانه هنوز در این شهر از طرف پادگان به  24 کرده است: با اینکه تقریباً

.ماامیدواریم که دستور اکید بدهند که تیراندازي متوقف شود و ما آماده هستیم خودمان اعالم شودسنندج تیراندازي میطرف 

آتش بس داده و وارد مذاکره بشویم.آقاي قاضی در ادامه این گفتگو افزود: فرماندار مهاباد و رهبان حزب دمکرات از من 

کنم تا محاصره اقتصادي مهاباد شکسته شود، وي در پایان گفت: کمیته مرکزي  تا از آقاي رئیس جمهوري تقاضا اندخواسته

که درمورد  ايماده 6از اظهارات آقاي بنی صدر رئیس جمهوري در مورد اعالم آتش بس قدردانی میکند و تقاضا دارند رسماً

 )7/2/1359اعام شود.(اطالعات قبول واقع شده با همان اصالحات فوراً



 

 دستانآتش بس در کر

 

حزب دمکرات کردستان ایران طی اعالمیه اي، بعد از نیمه شب دیشب آتش بس اعالم کرد. متن این اعالمیه به این شرح 

است: هموطنان گرامی، مردم شرافتمند کردستان. نظر به ضرورت اتحاد همه نیروهاي ضد امپریالیستی جمهوري اسالمی ایران 

،یک هیات حسن نیت با تائید  1359مقرر است فردا (امروز) دهم اردیبهشت ماه در شرایط حساس کنونی و نظر به اینکه 

آقاي رئیس جمهوري از تهران عازم مهاباد شود و با توجه به اینکه مردم شهرهاي سنندج، سقز، مریوان، بوکان و مهاباد به 

میته بس و استقرار صلح پیشقدم باشیم. ک بار دیگر در امر آتش اندیکعلت کشتار مردم بیگناه و ویرانی شهرها از ما خواسته

مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران، به منظور اثبات حسن نیت خود و جلوگیري از جنگ و برادر کشی، از نیمه شب سه 

سنندج، سقز، مریوان،بانه، اعالم آتش بس مینماید. از پیشمرگان رزمنده کردستان  هايدر شهر 1359اردیبهشت  9شنبه 

رعایت نمایند و بهانه اي بدست آتش افروزان و کینه توزان ندهند طبیعی است این  ی نماید که آتش بس را دقیقاًدرخواست م

آتش بس، در صورتی ادامه خواهد داشت که ریاست جمهوري به عنوان فرمانده کل قوا آتش بس اعالم نمایند و ارتش 

 کنیمرم بشمارند. در ضمن ما یکبار دیگر پیشنهاد خود را تکرار میجمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران، مقررات آن را محت

 اعالم که شش اصل خودمختاري حزب ما را که مورد قبول ایشان نیز قرار گرفته است رسماً خواهیمو از ریاست جمهوري می

ته مرکزي حزب دمکرات نمایند. این امر انشاء اهللا باستقرار صلح دائم و حل مسئله کردستان،کمک مؤثر خواهد کرد.کمی

 )10/2/1359(اطالعات9/2/1359کردستان

 

 جمهورتلگراف حزب دمکرات به رییس

 

 :جمهور مخابره کردامروز حزب دمکرات کردستان ایران تلگرامی به این شرح به رییس

 

کار و تجاوز نظامی آشساز که امپریالیسم جهانخوار با توطئه جمهور ایران در این لحظات سرنوشتصدر رییسجناب آقاي بنی

ب جناآن دانیم توجه چهره ضد انسانی خود را به مردم ایران نشان داده است با احساس مسوولیت در برابر ایران ضروري می

 .نماییمرا به مطالب زیر جلب می

 



م بري انقالب اعالـ حزب دمکرات کردستان ایران همواره پشتیبانی قاطع خود را از مبارزات ضدامپریالیستی ایران به ره1

 .نماییمداشته اینک یک بار دیگر این پشتیبانی را اعالم می

 

ان کنیم دستور فرمایید نیروي ارتش و پاسدارـ به خاطر بسیج کلی نیروها علیه دشمن شماره یک انقالب ایران پیشنهاد می2

چنانچه پیشمرگان مورد تهاجم قرار نگیرد آنها از  حمله به کردستان را متوقف نموده و به پادگانهاي خود برگردند. مسلماً فوراً

 .هرگونه حمله و تهاجم خودداري خواهند کرد

 

نیت متقابل و هماهنگی کامل نیروهاي انقالبی در نبرد علیه امپریالیسم آمریکا انتظار دارد شش اصل ـ به منظور ایجاد حسن3

جمهور در این شرایط حساس با ما امیدواریم که آقاي رییس خودمختاري که از طرف حزب دمکرات پیشنهاد اعالم فرمایید و

اقدام قاطع و انقالبی در مورد حل مشکل کردستان همه راهها را بر روي بدخواهان و دشمنان انقالب ایران ببندد. 

 )10/2/1359(کیهان

 

 بس و مذاکرهاعالم آمادگی حزب دمکرات براي آتش

 

ه مرکزي حزب دمکرات کردستان روز گذشته در گفتگویی اعالم داشت: کمیته در همین حال دکتر رحیم قاضی عضو کمیت

اي را کند و تقاضا دارد شش مادهبس قدردانی میصدر رییس جمهور در مورد اعالم آتشاز اظهارات آقاي بنی مرکزي رسماً

 .اعالم شود که مورد قبول واقع شده با همان اصالحات فوراً

 

صدر را در مورد کردستان که گفتند در کرد اظهار داشت: ما اظهارات دیروز آقاي بنیگفتگو میوي که با خبر گزاري پارس 

 .نماییمبس شود اظهار خشنودي و شادي و سرور میکردستان آتش

 

م تما صدراند که امیدواریم بعد از این فرمایشات آقاي بنیوي افزود: از سنندج و مهاباد و از سقز به من تلفن شده و گفته

کنند که آماده هستند دوش به دوش مسایل کردستان از راه مذاکره حل شوند و مردم کردستان حاضرند و بار دیگر تکرار می

هاي آمریکا و بعثهاي عراق تمام مردم ایران و دوش به دوش ارتش جمهوري اسالمی ایران بر علیه شیطان بزرگ امپریالیسم

 .مبارزه کنند



 

ساعت از اظهارات آقاي  24 مکرات کردستان شاخه سنندج اعالم کرده است با این که تقریباًدکتر قاضی افزود: حزب د

د شود که ما امیدواریم دستور اکیگذرد ولی متأسفانه در این شهر از طرف پادگان به طرف سنندج تیراندازي میصدر میبنی

 .بس داده و وارد مذاکره بشویمبدهید که تیراندازي متوقف شود و ما خودمان آماده هستیم اعالم آتش

 

جمهوري اند تا از آقاي رییسآقاي قاضی در ادامه این گفتگو افزود: فرماندار مهاباد و رهبران حزب دمکرات از من خواسته

 )11/2/1359تقاضا کنم تا محاصره اقتصادي مهاباد شکسته شود.(کیهان

 دنظر بدهی |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (9)حزب دمکرات کردستان وانقالب

 

  

 

 گفتگو با غنی بلوریان

 

مهاباد ـ خبرنگار اعزامی کیهان: غنی بلوریان عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران دیروز صبح در گفتگوي با 

 :کیهان شرکت کرد.وي گفت

 

جمهوري قرار گرفته است و هر چه زودتر اعالم مورد قبول رییساگر شش اصل پیشنهادي حزب دمکرات کردستان ایران که 

 .گیردگردد و هر نیروي که دست به تعرض در منطقه کردستان بزند در مقابل تمام مردم ایران قرار می

 



اباد هغنی بلوریان نماینده مجلس شوراي ملی و عضو کمیته مرکزي دمکرات با عنوان این مطلب به خبرنگار اعزامی کیهان به م

جمهور در شرایط حساس کنونی این است که شش اصل مورد قبول خود را یا اصالحات که گفت: وظیفه تاریخی رییس

 .افروزان از منطقه کوتاه شودپیشنهاد کرده است هر چه زودتر اعالم کند تا این جنگ و برادرکشی از بین برود و دست جنگ

 

نهادي حزب دمکرات را قبول دارند و اگر از طرف دولت این پیشنهادات به وي همچنین افزود: مردم کردستان شش اصل پیش

مرحله اجرا گذاشته شود مردم کردستان نیز دوشادوش مردم ایران در صف مقدم جبهه علیه امپریالیسم جهانی بسرکردگی 

 )12/2/1359آمریکا مبارزه خواهند کرد.(کیهان

 

 اعالمیه کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان

 

 :بس به این شرح انتشار یافتن اعالمیه کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان مبنا بر آتشمت

 

هم وطنان گرامی مردم شرافتمند کردستان نظر به ضرورت اتحاد همه نیروهاي ضدامپریالیستی جمهوري اسالمی ایران در 

نیت با تایید آقاي هیات حسن یک 1359شرایط حساس کنونی و نظر به اینکه مقرر است فردا دهم اردیبهشت ماه 

جمهور از تهران عازم مهاباد شود و با توجه به اینکه مردم شهرهاي سنندج و سقز و مریوان و بوکان و مهاباد به علت رییس

بس و استقرار صلح پیش قدم باشیم کمیته اند یک بار دیگر درآمد آتشکشتار مردم بیگناه و ویرانی شهرها از ما خواسته

شنبه نیت خود و جلوگیري از جنگ و برادرکشی از نیمه شب سهزب دمکرات کردستان ایران به منظور اثبات حسنمرکزي ح

 .نمایدبس میدر شهرهاي سنندج و سقز و مریوان و بانه اعالم آتش 1359اردیبهشت ماه  9

 

ان و افروزاي به دست آتشو بهانه رعایت نمایند بس را دقیقاًنماید که آتشاز پیشمرگان رزمنده کردستان درخواست می

بس در صورتی ادامه خواهد داشت که ریاست جمهوري به عنوان فرمانده کل قوا توزان ندهند طبیعی است، آتشکینه

 .را محترم بشماردآنبس اعالم نماید دو ارتش جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران مقررات آتش

 

خواهیم که شش اصل خودمختاري حزب ما کنیم و از ریاست جمهوري میخود را تکرار میدر ضمن ما یک بار دیگر پیشنهاد 

 .اعالم نماید را که مورد قبول ایشان نیز قرار گرفته است رسماً



 

 )12/2/1359این امر انشااهللا به استقرار صلح دائم و حل مساله کردستان کمک موثر خواهد کرد.(کیهان

 

 در مورد درگیرهاي کردستاناظهارات سخنگوي حزب دمکرات 

 

مهاباد ـ خبرگزار اعزامی کیهان: کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان از صبح روز گذشته براي بررسی آخرین تحوالت 

کردستان یک جلسه امنیتی سري تشکیل داد. این مطلب را حسامی یکی از مسووالن حزب دمکرات در تماسی با خبرنگار 

ي در مورد جزییات این جلسه توضیح نداد و گفت: جلسه موردنظر براي ارسال تلگرامی براي امام اعزامی کیهان اعالم کرد، و

دفاع کردستان توسط واحدهاي ارتش برگزار شد. وي افزود: اطالعات رسیده به جمهور و محکوم کردن کشتار خلق بیو رییس

در اثر هجوم مشترك ارتش و پاسداران کشته  نفر از مردم شهر سنندج 200دفتر مرکزي حزب در مهاباد حاکیست حدود 

شدند که اجساد تعداد زیادي از آنها همچنان در سطح خیابان و منازل باقی مانده و بوي تعفن سراسر شهر را پرکرده است 

 قهمچنین صدها خانه در سنندج و سقز ویران شده است. وي در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار اعزامی کیهان اضافه کرد: خل

دارند و کوپتر و توپ و تانک مورد حمله قرار گیرد، از موضوع به حق خود دست بر نمیکرد اگر تا هزار سال با فانتوم و هلی

مقاومت آنها شکسته نخواهد شد. مسوول حزب دمکرات همچنین محاصره شهر سقز را به وسیله نیروهاي ارتش تایید کرد و 

ح جمهور طرکامیاران و بانه گفت این گزارشها نیز درست است و اگر آقایی رییس در مورد گزارشهاي مربوط به درگیري از

ان بس ننماید منطقه کردستبا کمی تغیرات پذیرفته بود قبول نکند و هر چه زودتر اعالم آتش اي ما را که قبالًشش ماده

هاي جلوگیري از دستان در مورد راهیکپارچه آتش و خون خواهد شد. وي سپس با اشاره بر اقدامات دیگر حزب دمکرات کر

ار خلق ایم و از آنها براي جلوگیري از کشتالمللی پیام فرستادهگسترش درگیري از کردستان گفت: ما براي تمامی محافل بین

خانوار از مردم سقز به دنبال  700الی  600کرد استمداد کردیم. حسامی آنگاه به مشکل آوارگان پرداخت و گفت: در حدود 

جوم واحدهاي ارتشی به این شهر از خانه و کاشانه خود آواره شده و سیل آوارگان به سوي بوکان، روستاهاي اطراف مهاباد و ه

شبیه به وضع شهر سنندج اعالم کرد و گفت: در سقز نیز  شهر مهاباد سرازیر شدند. وي شهر سقز را تا بعدازظهر جمعه عیناً 

اند. جنگ پیشمرگان کرد و نیروهاي پیشمرگه شهید شده 5تاکنون تعداد ده ارتشی و بر اثر اطالعات رسیده به دفتر حزب 

ارتشی در این شهر همچنان ادامه دارد وي همچنین با اشاره به محاصره اقتصادي کردستان گفت: از دو روز پیش ورود 

ا و هراهی میاندوآب ممنوع شد و ژاندارمتفنگشان و حمل محموله بنزین و گازوییل به مهاباد و اشنویه و شهرهاي اطراف از دو 

شوند و قصد دارند کردستان را در محاصره اقتصادي قرار دهند. وي در پاسخ کشها میپاسداران در این منطقه مانع حمل نفت

 كاند نیروهاي ارتش به مرزها اعزام شوند گفت: در مرزهاي مشتربه این سوال که چرا پیشمرگان حزب دمکرات اجازه نداده

ما با عراق در کرستان هیچگونه تهدیدي از سوي ارتش عراق متوجه تمامیت ارضی ما نیست و بنابراین بهانه ارتش براي 

 )17/2/1359اعزام نیرو براي سرکوبی خلق کرد بوده است.(کیهان



 

 عدم شرکت حزب دمکرات کردستان در انتخابات دوم

 

شرکت خود را در انتخابات دور دوم مجلس شوراي ملی اعالم کرد. متن حزب دمکرات کردستان با انتشار اعالمیه اي، عدم 

اطالعیه به این شرح است: هموطنان گرامی، مردم مبارز کردستان. همه بیاد دارندکه در دوره اول انتخابات نخستین مجلس 

 هايی کردستان پیروزيانتخابات هايشوراي ملی جمهوري اسالمی ایران، کاندیدهاي حزب دمکرات کردستان در کلیه حوزه

چشمگیري بدست آوردند و در چند حوزه انتخابیه در همان روز اول به پیروزي قطعی نایل آمدند. متاسفانه در برخی از 

واهی (عدم وجود امنیت) به تاخیر انداختند و در بعضی دیگر پس از انجام  هايشهرهاي کردستان، از آغاز، انتخابات را به بهانه

ایج آن را ملغی کردند. همه اینها بخشی از یک سري تبعیض و جدایی است که دولتمردان ایران، در حق مردم انتخابات، نت

کردستان اعمال نمایند. اکنون هم که روز نوزدهم اردیبهشت ماه براي برگزاري دور دوم انتخابات تعیین گردیده، انتخابات 

یلی دیگر نیز بعلت جنگ مجدد تحم هايومی به تعویق افتاده و در حوزهانتخابیه کردستان براي مدت نامعل هايقسمتی از حوزه

مردم کردستان، نمی توانند آزادانه و به طور فعال در انتخابات شرکت  هايکردستان، شرایطی بوجود آمده است که توده

ل اندازي که به خلق کرد تحمینمایند. با توجه به حقایق باال، باطالع همه مردم کردستان بعنوان اعتراض به جنگ خانمان بر

شده است، حزب دمکرات کردستان ایران در دوره دوم انتخابات شرکت نخواهد کرد و در صورت برگزاري، نتایج چنین 

دوره  حزب ما در هايانتخاباتی را بیانگر اراده راستین مردم نمیداند. الزم به یادآوري است که با توجه به آرایی که کاندیدا

رده بودند، در صورتی که انتخابات در یک محیط سالم انجام میشد، پیروزي آنان در مرحله دوم قطعی بنظر می اول بدست آو

 .رسید

 

 )19/2/1359دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان(اطالعات

 

 :عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران

 

 .هیاتی به تهران می فرستد جمهوراي توسط رییسبس و طرح شش مادهحزب دمکرات با اعالم آتش

 

جلیل گادانی عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران صبح امروز در تماس تلفنی با کیهان اعالم داشت که در شهر 

 .هاي سنندج و سقز و مریوان و بانه درگیریها همچنان ادامه دارد و قسمتی از کردستان شمالی نیز متشنج است



 

رد (بر اساس اطالعاتی که رسیده است در این شهرها درگیریها وجود دارد اما به علت قطع برق و وي در این مورد اضافه ک

ارتباط تلفنی ما از جزییات و تعداد تلفات اطالعی در دست نداریم). گادانی همچنان گفت: ما امیدواریم که همانطور که ملت 

آمیز حل شود و این ودتر مشکالت کردستان در محیط صلحایران به نیروهاي مترقی و حزب دمکرات خواهان هستند هر چه ز

 .ها پایان یابدبرادرکشی

 

عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات افزود: متاسفانه جناحی از دولت معتقد است که باید نیروها در کردستان ضعیف شود بعد 

 .ه و هستندبس کنند در حالی که مردم و حزب دمکرات کردستان همیشه خواهان صلح بوداعالم آتش

 

 آوري شود، گفت:شدگان جمعبس توسط گروهها در روزي که ستاد مشترك اعالم کرد اجساد کشتهوي در مورد نقض آتش

 .بس داده شود و برادرکشی پایان گیردکردند که آتشکردیم مردم و پیشمرگان پیشنهاد نمیبس را نقض میاگر ما آتش

 

 جمهور اگر هر چههیاتی از سوي حزب دمکرات کردستان به تهران گفت: جناب رییسجلیل گادانی در پایان پیرامون اعزام 

بس دهد هیاتی از سوي حزب به تهران اعزام خواهد شد در غیر زودتر شش اصل مورد قبول خود را اعالم کند و دستور آتش

 )20/2/1359هد کرد.(کیهاناین صورت اگر جنگ و برادرکشی ادامه پیدا کند حزب دمکرات هیچ گاه این کار را نخوا

 

 :عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران

 

 .رعایت کنند بس را کامالًپیشمرگان حزب دمکرات دستور دارند آتش

 

جلیل گادانی یکی از اعضاي کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران صبح امروز در یک گفتگوي تلفنی با کیهان پیرامون 

 .ارتش شرکت کردبس موقت اعالم آتش

 



بس بس شش ساعته در شهر سنندج توسط ارتش ما نیز به پیشمرگان خود دستور دادیم که آتشوي گفت: در پی اعالم آتش

 .گونه تمرضی نزنندرعایت کنند و دست به هیچ را کامالً

 

باشد ما خواهان صلح آمیز مشکل کردستان بس شش ساعته را راه گشاي حل مسالمتوي افزود: ما امیدواریم این آتش

سال هم ادامه یابد نه به سود خلق کرد است و نه به سود تمام مردم ایران و تنها این  15هستیم اگراین جنگ و برادرکشی 

 .جنگ به سود استعمارگران و امپریالیسم تمام خواهد شد

 

صلحی را امضا کردند ولی با کمال تاسف وي گفت با آمدن هیات سه نفره از تهران حزب دمکرات و چریکهاي کومله قرارداد 

 .بس یک طرفه بود و جنگ و برادرکشی همچنان ادامه پیدا کرداین آتش

 

عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات گفت: تنها کلید موفقیت در کردستان اعالم خودمختاري به مردم این منطقه است و این 

شد و حزب دمکرات نیز جنگ افروزي هر گروه در منطقه را  افروزان از منطقه کوتاه خواهدحقوق داده شود و دست جنگ

کند اگر جنگ خاتمه داده شود نیاز به اسلحه نخواهد بود و مردم کردستان ثابت خواهند کرد که در کنار برادران محکوم می

هران گفت ما چند بار ایرانی خود با امپریالیسم مبارزه خواهند کرد وي در مورد اعزام مجدد هیاتی از طرف حزب دمکرات به ت

هیات به تهران فرستادیم تا جایی که در بین مردم کردستان متهم به سازشکاري شدیم ولی چون قدرت در دست حکومت 

 .است پس دولت باید پیش قدم شود و اعالم کند که با شش اصل پیشنهادي ما موافق هستند

 

لی این بار دولت باید پیش قدم شود و اعالم کند که با شود به طور مطلق فکر کرد ووي در پایان گفت در سیاست نمی

خودمختاري منطقه کردستان موافق است تا نشان دهد که تفاهمی در کار است زیرا در زمان جنگ فرستادن هیات از هر 

 )20/2/1359بس اعالم شود بعد به مذاکره پرداخت.(کیهانطرفی راه گشا نیست بلکه باید قبل از هر چیز آتش

 

 ت حزب دمکراتنظرا

 



ران در جمهور ایگادانی یکی از اعضاي کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان در گفتگویی با کیهان در مورد مطالب رییس

دهید یا نه، به احزاب  و گروهها گفت: حزب دمکرات کردستان ایران از مورد اینکه خودمختاري را به مردم کردستان می

 .ب جدا نیستند. انتخابات مجلس شوراي ملی در کردستان این گفته ما را ثابت کردمردم جدا نیست و مردم از این حز

 

میلیون مردم ایران نظرخواهی شود شما چگونه با این مساله برخورد خواهید کرد؟ گفت: در مورد  36وي در مورد اینکه اگر از 

کند ه در خراسان و کرمان و شیراز زندگی میتواند تصمیم بگیرند زیرا شخصی کمساله خودمختاري فقط دولت و ملت کرد می

 .تواند بدون اینکه از این منطقه اطالع داشته باشد راجع به خودمختاري کردستان نظر بدهدنمی

 

کند و در بعضی نقاط مانند گادانی در مورد اینکه آیا صحت دارد که حزب دمکرات از کشورهاي خارجی اسلحه دریافت می

ین از گله و باینگان توپ ضدهوایی نصب کرده است گفت: افرادي که این تهمت را به ما نسبت گردنه خان در بانه و ب

نقالب گیرند که در اکنیم این مساله را نادیده میدهند که گویا با کشورهاي خارجی در ارتباطیم و از آنها اسلحه دریافت میمی

 )20/2/1359گرفت در کردستان نیز همین عمل انجام شد.(کیهانمردم ایران تمام پادگانها و پاسگاها در اختیار مردم قرار 

 

 .کردستان آرام شد

 

 .حزب دمکرات کردستان خواهان مذاکره شد

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: جلیل گادانی عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران در تماسی با کیهان خواهان اجراي 

گیري از بس براي جلودمختاري کردستان و  ادامه مذاکرات و برقراري آتششش اصل پیشنهادي حزب دمکرات براي خو

 .برادرکشی شد

 

خواهیم زد که مشکالت کردستان از طریق مذاکره حل شود و وي افزود بعنوان حزب دمکرات کردستان دست به هر اقدامی 

خروج  کنند راهدر سطح مملکت کوشش می نیتزمان امیدواري ما بیشتر شده است که اطالع حاصل کردیم که افراد با حسن

 .آمیز پیدا کننداز بن بست کردستان را از طریق مسالمت

 



ز مناطق افروزان اخواهید دست جنگوي سپس افزود: بارها از مسووالن مملکتی استمداد خواستیم و پیشنهاد کردیم که اگر می

د اجرا گذاشته شود اگر مردم کردستان به حقوق اولیه کردستان جدا شود باید شش اصل خودمختاري حزب دمکرات به مور

اي پیش بیاید حزب دمکرات قاطعانه و به شکل تواند دست به اسلحه ببرد و اگر چنین مسالهخود برسند هیچ گروهی نمی

 .انقالبی با جنگ افروزان برخورد خواهد کرد

 

صلح و صفا هستند و اگر خودمختاري به آنان داده گادانی عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات گفت: مردم کردستان خواهان 

 .شود وظیفه ایرانی بودن خود را در جهت آبادانی ایرانی آزاد و مستقل با جان و دل انجام خواهند داد

 

وي در پایان اضافه کرد که حزب دمکرات کردستان حاضر به هر نوع همکاري با سایر نیروهاي مترقی و نهادهاي انقالبی است 

 )23/2/1359آمیز مساله کردستان ارئه کنند.(کیهانخواهد پیشنهادهایی براي حل مسالمتسووالن میو از م

 

 اظهارات حزب دمکرات

 

جلیل گادانی عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران روز گذشته در تماسی با کیهان اعالم کرد که در تشیع جنازه 

حسینی و دکتر قاسملو طی سخنانی اعالم کردند که جنگ برادرکشی در کردستان سه پیشمرگ که در مهاباد شیخ عزالدین 

فقط به نفع دشمنان ایران است. وي اشاره کرد که جنازه این سه پیشمرگ از سنندج به مهاباد انتقال یافته بود و طی مراسمی 

 .تشییع شد

 

همگی متعهد شدند که در راه پیروزي واقعی انقالب  گادانی اضافه کرد: در پایان این مراسم جمعیت حاضر در گورستان شهدا

ایران و همچنین در راه  میل به اهداف مقدس ملی و تأمین دمکراسی در ایران و خودمختاري در کردستان و تردد امپریالیسم 

 .مبارزه کنند براي همیشه مجدداً

 

شود از پاوه و نوسود شروع شده و تا قطور تر میوي در مورد محاصره اقتصادي کردستان گفت: این محاصره که روز به روز بد

 )24/2/1359شود.(کیهانو نزدیکی ماکو ادامه دارد و در تمام این مناطق از ورود نفت و بنزین جلوگیري می

 



 .بس همزمان از سوي دولت و گروههاي سیاسی استعضو کمیته مرکزي حزب دمکرات:حزب دمکرات مایل به اعالم آتش

 

کی از اعضاي کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران بامداد امروز در گفتگوي تلفنی با کیهان اظهار جلیل گادانی ی

 .بس اعالم شودامیدواري کرد که قبل از هر چیز در سراسر کردستان آتش

 

جمهور اگر با رییسجمهور در رادیو و تلویزیون گفت: موارد اصالحی شش اصل قابل قبول وي در مورد اظهارات دیروز رییس

پیشنهادات اصولی به ایرادات منطقی توام باشد مورد قبول حزب دمکرات قرار خواهد گرفت و امیدواریم این شش اصل هر 

اعالم شود. وي در مورد ادامه مذاکرات گفت قبل از هر مذاکره دولت باید در سراسر کردستان اعالم  چه زودتر رسماً

بس قبلی خود معتقد است و مایل است که گروههاي در این مورد هنوز به قرار داد آتش بس کند و حزب دمکرات نیزآتش

 .بس کند تا محیط و جو متشنج کنونی براي مذاکره مساعد شودسیاسی کردستان و دولت به طور همزمان اعالم آتش

 

هد و موافقت مقامات براي برقراري نیت کامل انجام دگادانی افزود: آقاي فروهر نیز باید وظیفه تاریخی خود را با حسن

بس را اعالم کند و بعد از این کار حیاتی یا خود به همراه هیاتی به کردستان سفر کند و یا از حزب دمکرات و نمایندگان آتش

 .مردم کرد دعوت کند که براي مذاکره به تهران بروند

 

حل شود عناصر وابسته و کسانی را که متهم به همکاري با ایم اگر مساله خودمختاري وي همچنین گفت: ما بارها اعالم کرده

امپریالیسم هستند در منطقه کردستان توسط خود مردم نابود خواهند شد زیرا خلق کرد مدافع راستین تمامیت ارضی ایران 

 )25/2/1359است و قاطعانه به هر نوع تجاوز خارجی از خاك ایران دفاع خواهد کرد.(کیهان

 

 بسزب دمکرات براي مذاکره و آتشاعالم آمادگی ح

 

در  بسهاي اخیر و احتمال اعالم آتشغنی بلوریان عضو کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران در رابطه با درگیري

شود و ایم ولی ارتش با نقل و انتقاالت خود باعث تحریک میبس دادهگفتگویی با کیهان گفت ما چندین ماه است که آتش

 .کندبس را نقض میآتش عمالً

 



وي افزود: ما در مسافرتهاي اخیر خود با تمام مقامات در تهران تماس گرفتیم و صحبتهاي فراوانی نیز در این زمینه انجام 

 .نیت الزم را از طرف هیات دولت مشاهده نکردیمدادیم ولی هیچوقت حسن

 

باشد. کریم حسامی روز قبل می 5ت و مربوط به حدود بلوریان در مورد خلع سالح ستون نوسود گفت: این جریان جدید نیس

یکی دیگر از مسوولین حزب دمکرات در گفتگو با کیهان ضمن اعالم ادامه درگیري در سنندج گفت: طبق اخبار رسیده جنگ 

 )25/2/1359سختی در جریان است و شهر با خمپاره مورد هدف قرار گرفته است.(کیهان

 

 مورد سخنان رییس جمهورينظر حزب دمکرات کردستان در 

 

جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی پنجشنبه(پریروز) اعالم کرد که مناطق این استان، آرام است و تاکنون گزارشی  -ارومیه

از احتمال درگیري یا ناآرامی بوي نرسیده است، در همین حال، سخنگوي حزب دمکرات کردستان در تماسی با خبرگزاري 

هیچگونه برخوردي در این مناطق روي «آرام توصیف کرد و گفت:  ارومیه، وضع مناطق مهاباد و سردشت را کامالًپارس در 

 .«نداده است

 

 تاثیر سخنان رییس جمهور

 

 ایمهم اعالم کرده ما قبالً«سخنگوي حزب دمکرات در مورد تاثیر سخنان رییس جمهور در ارتباط با مساله کردستان گفت: 

تگو براي حل مساله از راه سیاسی و صلح آمیز هستیم. سخنان رییس جمهور دو نوع ابراز نظر مثبت و منفی را که آماده گف

بوجود آورده است. نظر مثبت از این جهت که شش اصل پیشنهادي حزب دمکرات مورد قبول واقع شده چگونه اصالحاتی بر 

 .«از سوي دولت در مورد سخنان رییس جمهوري هستیمروي آن انجام گرفته است؟ بهر حال ما منتظر اقدامات عملی 

 

 .کردستان آرام است

 

بر اساس گزارشی که ظهر پنج شنبه (پریروز) از طریق جمعیت شیر و خورشید سرخ و سپاه پاسداران انقالب اسالمی منطقه 

 .غرب کشور در اختیار خبرگزاري پارس قرار گرفت، اوضاع مناطق استان کردستان آرام اعالم شد



 

 حمل مواد غذائی به سنندج

 

اولین محموله خواروبارو مواد غذائی از سوي جمعیت شیر و خورشید سرخ کرمانشاه شامل هشت تن آرد، سیب زمینی، برنج، 

 )28/2/1359روغن، قند، پنیر و لوبیا با هواپیما به شهر سنندج حمل شد.(اطالعات

 

 .تصادي شهرهاي کردنشین شدفرماندار مهاباد بار دیگر خواستار لغو محاصره اق

 

ي اقتصادي مهاباد ـ باباطاهري فرماندار مهاباد در تماسی تلفنی با خبرنگار پارس در تهران یکبار دیگر خواستار لغو محاصره

شهرهاي کردنشین آذربایجان غربی شد. وي در این گفتگو اعالم کرد وسایط نقلیه حامل نفت و گازوئیل که از ارومیه عازم 

جمهور بین راه متوقف و پس از بازگشت به ارومیه در همان محل تخلیه شد. بدین ترتیب بود به رغم دستورات رییس مهاباد

چنان در محاصره سوخت قرار دارند و چنانچه تا چند روز دیگر سوخت به مقدار کافی شهرهاي کردنشین آذربایجان غربی هم

جمهور از رییس پذیر نخواهد بود بنابراین مردم مجدداًیچ عنوان امکانبه این شهرها نرسد برداشت محصوالت کشاورزي به ه

 .تقاضا دارند براي لغو این محاصره اقدام نمایند

 

تراکتور از روستاهاي اطراف مهاباد به قصد اعتراض به کمبود مواد سوختی وارد شهر مهاباد شدند و مدخل  200حدود     ·

 آن را بستند

 

ولین حزب دمکرات کردستان ایران در گفتگویی با کیهان ضمن اعالم این مطلب گفت: در اثر کریم حسامی یکی از مسئ

محاصره اقتصادي چند ماهه که کشاورزي کردستان در حال نابودي است و کلیه وسایل کشاورزي از کار افتاده است و 

ربی جمهور و استاندار آذربایجان غجناب رییسروستاییان به قصد عتراض با تراکتور وارد شهر شدند. وي افزود: با وجود اینکه 

بارها دستور دادند محاصره اقتصادي کردستان شکسته شود ولی تا به حال این کار صورت گرفته است و فقط از زمان ابالغ 

 تجمهور دو تانکر گازوییل وارد شهر مهاباد شده است. حسامی در ادامه گفتگوي خود اظهار داشت: معلوم نیسدستور رییس

 )28/3/1359کند.(کیهانهایی در کار است که از رساندن مواد سوختی و آذوقه به مردم کردستان جلوگیري میچه دست

 



 .علل انشعاب درحزب دمکرات کردستان اعالم شد

 

 .نامیدند» کمیته مرکزي حزب دمکرات طرفدار کنگره چهارم«انشعابیون،خود را        ·

 

 .دمکرات حمایت خود ا از انشعابیون اعالم کردسازمان جوانان حزب        ·

 

 .یکی از اعضاي کمیته مرکزي: دلیل انشعاب در حزب دمکرات،سازشکاري است       ·

 

 .بلوریان و گادانی: انحراف از مسیر اصلی و مصوبات کنگره چهارم،دلیل اختالف است   ·

 

 .قبل از اینکه از حزب اخراجمان کنند،انشعاب کردیم بلوریان:ما       ·

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان:در پی انشعاب گروهی از اعضاي کمیته مرکزي حزب دمکرات یکی از مسئولین حزب، علت آن را 

ایل و هاي رسیده از مهاباد در پی بروز مساي و درگیر اخیر دانست بر اساس گزارشنظر پیرامون طرح شش مادهاختالف

در حزب دمکرات کردستان پیرامون ماهیت دولت و ضرورت مبارزه امپریالیستی در شرایط کنونی و طرح  مشکالتی که اخیراً

اي در سطح تن از اعضاي کمیته مرکزي این حزب با انتشار اطالعیه 7اي حزب دمکرات روي داد. روز گذشته شش ماده

تن از اعضاي انشعابی کمیته مرکزي حزب دمکرات به شرح  7عالم کردند. نام منطقه انصراف خود را در عضو کمیته مرکزي ا

 :زیر است

 

ـ  قاضی از خانواده قاضی محمدغنی بلوریان ـ فروق کیخسروي ـ فوزیه قاضی نوه قاضی محمد از پیشوایان کرد ـ رحیم سیف

 . احمد عزیزي ( هیمن شاعر ملی کردستان) ـ نوید معینی

 



ان در کرمانشاه همچنین حاکیست که سازمان جوانان حزب دمکرات نیز پشتیبانی خود را از حزب گزارش خبرنگار کیه

دمکرات اعالم کردند و خواستار پشتیبانی مردم از این گروه شده است و بدین ترتیب اختالفات سیاسی شدیدي در بین اعضا 

 .هاي این حزب پدید آمده استو سازمان

 

رد و تصویب ک» سازشکاري«مرکزي دمکرات دلیل انشعاب گروهی از اعضاي کمیته مرکزي را یکی از اعضاي حزب » گادانی»

اي حزب دمکرات را بدون قید و شر طپذیرفته است. در حالیکه ما باید اول اصالحات این گفت: این گروه طرح شش ماده

ردستان نیز اختالف عقیده وجود داشت و هاي اخیر کطرح را ببینیم و بعد روي آن قضاوت کنیم. وي افزود: درباره درگیري

و در این خط  کندانشعاب این گروه تنها به دلیل ترس از جنگیدن است و به عقیده ما این گروه از خلق حزب توده پشتیبانی می

 .قرار دارد

 

ان را مبنی بر تغنی بلوریان یکی از اعضاي انشعاب کننده در گفتگویی اظهار داشت: یکی از اعضاي دفتر حزب دمکرات کردس

اساس خواند و اظهار داشت: ما مساله انشعاب را بیش از کمیته مرکزي حزب اخراج شده بودند، بیاینکه جناح انشعاب قبالص

 .شدبایست قبل از انشعاب اعالم میگیري مطرح بود میاز این مطرح و سپس اعالم نمودیم، چونانچه مسیاله بر کناره

 

اي یک حزب دمکرات را که اکثر افراد جناح انشعاب از افراد قدیمی نیستند تکذیب کرد و اعالم چنین ادعغنی بلوریان هم

چنین خانم فوزیه کرد. همدر حزب فعالیت حزبی می 25قاضی چهل سال سابقه حزبی دارد و از سال داشت: دکتر رحیم سیف

اند. بلوریان در پاسخ این پرسش فعالیت داشته با سازمان جوانان حزب دمکرات 32از سال » دختر قاضی محمد«قاضی سیف

ها جدا گذارم زیرا ما صف خودمان را از آنمن اسم آن را انشعاب نمی که علت اصلی انشعاب چ بوده است؟ گفت: اوالً

ها به راه این ایم تاها از مصوبات کنگره چهارم بوده است و ما بارها تالش کردهعلت اصلی این کار نیز انحراف آن کردیم. ثانیاً

گزید را بر» کمیته مرکزي حزب دمکرات طرفدار کنگره چهارم«ها منحرف شدند، بنابراین جناح ما نام اصلی بازگردند. اما آن

و صف خود را جدا کرد. وي اظهار داشت که سازمان جوانان حزب دمکرات نیز از انشعاب حمایت کرده است. غنی بلوریان 

اند یا خیر گفت: نه قبل از انشعاب و نه بعد از مقامات دولتی قبل از اشنعاب با شما در تماس بودهدر پاسخ این سوال که آیا 

اند یا خیر. بلوریان در پاسخ به این ها از این انشعاب مطلع شدهدانیم آنایم و هنوز نمیآن تماسی با مقامات دولتی نداشته

ت برزمین گذاشتن اسلحه هستید یا خیر؟ گفت: اگر دولت طرح سوال که آیا شما طرفدار پیشنهاد مقامات دولتی، جه

کنم اي اصالحاتی را نیز در آن انجام داد و به اطالع ما نیز رسانده است به طور رسمی اعالم کند فکر نمیپیشنهادي شش ماده

یازي به ور داخلی منطقه دیگر نکه دیگر نیازي به اسلحه باشد زیرا با قبول این طرح و تأمین نظم و امنیت و به عهده گرفتن ام

اسلحه نخواهد بود. سئوال شد: در جناح انشعاب آیا رهبري به عهده شماست؟ بلوریان در پاسخ اظهار داشت: رهبري فعال به 

اي نیز که تحت عنوان نظرات ومواضع گردد.جزوهجمعی است و هرگونه تغییري در این تصمیم به اینده موکول میطور دسته



ادر رهبري حزب دمکرات کردستان ایران درباره وضع کنونی کشور و انقالب ایران و مساله کردستان انتشار یافت بخشی از ک

ند و گیري کردهترین اعضاي حزب دمکرات کردستان از کادر رهبري این حزب کنارهاي از برجستهحاکی از آن است که عده

ها یانتخ وه ضمن تشریح اوضاع گذشته و انتقاد شدید از نواقص و بعضاًاند. در این جزیک نیروي انشعابی بزرگ بوجود آورده

نامه مشروح آمده است که خلق کرد و هیچ خلق دیگري اند. در بخشی از این بیانجویی خود را به تفصیل بیان کردهعلل کناره

ی و زندگی داخلی خود را اداره کند. تواند زیر بار تبعیض و زورگویی زندگی نماید. و باید به آن حق داد تا امور محلنمی

رات عضو دفتر سیاسی حزب دمک» گادانی«خبرگزاري پارس در تعقیب انتشار این خبر در یک تماس تلفنی با سنندج نظر 

ز اعضاي اند اسیاسی کردستان ایران را جویا شد. وي گفت: غیر از بلوریان و هیمن دیگر کسانی که از این حزب انشعاب کرده

ین حزب نیستند و این نکته که غیر از قاسملو شخصیت سرشناس دیگري در هیات رهبري سابق باقی نمانده است قدیمی ا

هاي سرشناس همچنان در کادر رهبري حزب دمکرات کردستان ایران باقی نفر از چهره 19واقعیت ندارد زیرا در حال حاضر 

عضویت در کادر مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران، برکنار  اند. گادانی ادعا کرد، گروه شش نفري مورد بحث قبالًمانده

شدند وي گفت: حزب عمل انشعاب را محکوم کرد و اعالم کرد که انشعاب دهندگان از اصول قطعنامه کنگره چهارم حزب 

فت: اري پارس گاند. از سوي دیگر غنی بلوریان ه در رأس انشعابیون قرار دارد به خبرگزدمکرات کردستان ایران عبور کرده

کنیم زیرا ما قبل از اینکه از حزب اخراجمان که ما موضوع برکناري خود را از کادر حزب دمکرات کردستان ایران تکذیب می

کنند انشعاب کردیم. بلوریان اضافه کرد: به نظر ما حزب باید بر اساس مصوبات کنگره چهارم حزب حرکت کند و چون ما 

نه انحراف حاصل شده است تصمیم به انشعاب گرفتیم و معتقدیم که راهی که ما انتخاب احساس کردیم که در این زمی

عاب نامه انشایم در خط اصلی مشی کنگره چهارم حزب دمکرات کردستان ایران بوده و خواهد بود. در بخشی از این بیانکرده

جنگند و هم جبهه، دفاع از حق مردم کرد می کنندگان آمده است که: ما اعتقاد راسخ داریم که جبهه نیروهایی که به نام

ها یکدست نیستند در هر یک از دو سوي سنگرهاي دو نیروي عمده و متضاد با هم قرار مقامات و نیروهاي دولتی مقابل آن

 هاي مردمدارند. در سمت دولت شخصیتی چون امام خمینی وجود دارد که پیام تاریخی وي به خلق کرد امید فراوانی در دل

ها را از ستمدیده کشیده ما بوجود آورده است. او بود که با فروتنی از پیشمرگان و پاسداران سرباز عاجزانه تمنا کرد که تفنگ

سینه هم بردارند و متوجه آمریکا کنند. او بود که به ما بشارت رفع هر گونه ستم داد و دولت را مؤظف به تدوین قوانین 

اهللا اهللا اشراقی، آیتاهللا مکارم شیرازي، آیتهایی چون آیتاطراف امام خمینی شخصیتمربوطه در اسرع وقت نمود. در 

االسالم حسین کرمانی و داریوش فروهر وجود دارد که به طور اصولی با نظرات کردها موافقند و در برابر عالمه نوري، حجت

بندي وجود دارد آن هایی تان نیز یک چنین تقسیمآن جبهه مخالف آن نیز وجود دارد. در همین بیانیه آمده است: در کردس

ت ها که آلت دسآیند و آناندیشند و براي مقابله با آن نیروهاي انقالبی یکجا گرد میهاي امپریالیستی میکه به توده

فعات به پیام نیه به دها و وابستگان به سیا و بقایاي ساواك و عوامل بعث عراق هستند. در این بیاها، پالیزبانها، اویسیبختیاري

 صدر و فروهر و دیگرانهاي دکتر بنیتاریخی امام خمینی به عنوان معیار حل مسایل کردستان اشاره شده است و از کوشش

ستایش شده است. رهبران انشعابی کردستان در پایان نظرات خود را به عنوان پیامی براي رفقا و دوستان به این شرح 

 :اندکردهخالصه



 

راد وفادار به راه قاضی محمد و مشی ترقی انقالبی حزب دمکرات کردستان ایران که در کنگره چهارم روي آن تأکید شد ما اف

قرار  ایم و به علتهاي حزب و هواداران کوتاهی کردهپذیریم که در افشاي حقایق براي تودهبه عنوان افراد صدیق و انقالبی می

داشتیم، باز کم و بیش خود را شریک انحرافات مخالفی که با این انحرافات ابراز می داشتن در کادر رهبري علیرغم نظریات

دانی ولی بیش از این درنگ را جایز ندانشته و تاب تحمل مشاهده انحرافات روز افزون ناشی از عملکرد رهبري حزب می

د هاي ایران پیونو خلق کرد و دیگر خلقرهبري حزب را نداشته بدین وسیله ضمن در جریان گذاشتن رفقا و هواداران حزبی 

اریم که دنماییم و اعالم میخود را با این رهبري که اکثریت آن از مسیر تعیین شده در کنگره چهارم منحرف گشته، قطع می

اه ر رمبارزه خود را طبق برنامه و رهنمودهاي کنگره در جهت دفاع از انقالب ضد امپریالیستی ایران و تعمیق آن و مبارزه د

کشان سراسر ایران ادامه هاي بر حق خلق کرد و زندگی بهتر براي زحمتتأمین دمکراسی در ایران و باالخره تأمین خواسته

ساز از رهبر انقالب ایران امام خمینی از شوراي انقالب، از دانم در چنین لحظات حساس و سرنوشتمناسب نمیخواهیم داد. بی

ي ملی و همه مسوولین و زمامداران جمهوري اسالمی ایران نیز طلب کنیم که با اعالم رسمی ریاست جمهوري، از مجلس شورا

اصل پیشنهادي که در آن اصالحاتی نیز صورت گرفته بر مبناي اصولی که پیام تاریخی امام خمینی مبشر و منادي آن بوده  6

دهاي انقالبی بزرگ ایران کمک کنند و با این عمل آورو به ما مؤمنان به اتحاد انقالبی خلق ایران و مدافعین صدیق دست

ها را چه در سطح کردستان و دستان داخلی آنهاي شیطانی امپریالیسم رژیم بعث عراق و عوامل فراري رژیم سابق و همنقشه

قوق خلق بندد و اعالم حچه در سطح ایران خنثی نمایند. ادامه جنگ برادرکشی، دست و پاي نیروهاي صدیق و سالم را می

کرد و قطع جنگ و برادرکشی دست و پاي ضد انقالبیون را خواهد بست. امیدواریم این واقعیت بدون چون و چرا مورد توجه 
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 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  



 قارنا و انقالب

 

  

 

     Qarna & Revolution 

 

  

 

 بهزاد خوشحالی

 

  

 

Behzad Khoshhali 

 

  

 

  

 



 لیبهزاد خوشحا

 

  

 

هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان        

شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان این مجموعه با بسیاري از رویدادها و 

 .عصر،وجایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

ست،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي دیگر بوده ا

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

گونه نه تاثیرگذاردن و چمجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگو

 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تاریخ خود را تکرار می کند 

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57ان در سال هاياین مجموعه از مطبوعات ایر



 

  

 

  



 .در نقده،در درگیریهاي دو گروه پاسدار،یک پاسدار کشته شد

 

  

 

نقده در  2از افراد مسلح کمیته شماره  ايبین یک گروه از پادساران انقالب ارومیه که عازم پادگان جلدیان بودند و عده -نقده

فت که طی آن یکی از پاسداران انقالب ارومیه کشته و یک پاسدار دیگر مجروح یک کیلومتري این شهر زد و خوردي در گر

شد. محمد صبوري سرپرست پاسداران اعزامی از ارومیه دربارة این حادثه گفت: در ساعت ده و نیم صبح جمعه وارد نقده 

در  11دیم. درساعت شهر معرفی و بال فاصله به سوي پادگان جلدیه حرکت کر 1شدیم و خود را به کمیته شماره 

یک کیلومتري نقده، دره ناشناس مسلح راه را بستند و از ما خواغستند سالحهاي خود را تحویل آنان دهیم. ما » قارنه«گردنه

امتناع کردیم و در نتیجه درگیري پیش آمد و در اثر تیراندازي افراد ناشناس یکی از پاسداران بنام اهللا وردي سهرابی شهید و 

ز پاسداران بنام علی صمد از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. سرپرست پاسداران ارومیه یکی دیگر ا

نقده دادیم.  1افزود: ما توانستیم یکی از افراد مسلح را به نام رحیم عبداللهی را دستگیر کنیم و او را تحویل کمیته شماره 

فراد دستگیر شده را به عهده دارد گفت: رحیم عبداللهی در بازجویی اظهار داشته ذکاوت بازپرس دادرسی نقده که بازجویی از ا

نقده(این کمیته رسیدگی به امور کردهاي نقده را به عهده دارد) بنام عمر،  2است که از سوي یکی از اعضاي کمیته شماره 

افزود: رحیم عبداللهی درمورد چگونگی عبوري را بازرسی کنیم. ذکاوت  هايفرزند کریم کاشان مأموریت داشتیم اتومبیل

به ما دستور تیراندازي  2هیچ یک از اعضاي کمیته شماره «تیراندازي به سوي پاسداران انقالب اسالمی ارومیه گفته است:

 به اسامی محمد و حسین بدون اجازه به سوي پاسداران اند،نداده بود،و دو تن از کسانیکه در حمله به پاسداران شرکت داشته

نقده که همگی از برادران اهل تسنن هستند، در تماسی ضمن ابراز  2در همین حال مقامات کمیته شماره » تیراندازي کردند.

ضد انقالبی و راهزن قصد دارند از  ايتعصب شدید از این حادثه اعالم کردند: از چندي پیش به ما خبر داده بودند که عده

نقده مستقر شوند و دست به اخالل و اعمال غیر انقالبی بزنند. ما براي مقابله با این  -رطریق روستاهاي نقده در جادة پیرانشه

 )18/1/1358افراد یک گروه را مامور کردیم تا امنیت این جاده را برعهده بگیرد.(اطالعات

 

  

 

 .در مناطق آذربایجان غربی،فئودالهاي سابق هزاران روستایی را از روستاها اخراج کردند

 



 تهدید و زور به ارومیه »برادوست« و »سوماي« مناطق روستاي 30 از بیش نشین عشایر اکراد از خانوار هزاران –یه اروم 

 و آواره اطراف کوهستانهاي و روستاها در اکنون و شده خود زندگی و خانه ترك به ناچار رضائیه سابق ارابان تفنگچیهاي

اي به زارعین گذشته خود نوشته است که  یکی از این ارابابان سابق که حاج محمد صادقی نام دارد طی نامه اندشده سرگردان

من تقسیم اراضی را قبول ندارم، زیرا این تقسیم اراضی به دستور شاه خائن صورت گرفته و از لحاظ دینی نیز نمی تواند درست 

سپس در نامه خود زارعین را تهدید کرده است که اگر هر چه زودتر باشد زیرا زمینهاي من به زور غصب شده است، وي 

زمینهاي او را واگذار نکنند براي خود و خانواده آنها دردسر تولید خواهد کرد. به دنبال این نامه افراد این ارباب سابق به بیش 

 و کاشانه خود فراري دادند واین عده ناچاراً روستاي منطقه رفتند و ساکنان آنها را با تیراندازي هوایی و تهدید از خانه 30از 

 منظور به آوارگان از گروهی جریان این دنبال به بردند پنها ترکیه –و روستایهاي مرز ایران » جهودلر«به کوهستانهاي 

 بیرغ آذربایجان استاندار عباسی مهدي محمد تحصن این پی در شدند متحصن غربی آذربایجان استانداري جلو در دادخواهی

شد، اما آدمهاي این فئودالها با » گنبد و قصریکهنجروان،« روستاهاي عازم هیئتی رأس در جریان این رسیدگی براي

تیراندازیهاي پی درپی در نزدیکیهاي محل بازدید استاندار سبب اغتشاش شدند. چند تن از آوارگان کرد در تماس با خبرنگار 

از ما  اندزمینها را با زحمت فراوان به دولت پرداخته ایم حاال تفنگچیهاي ارباب سابق آمدهما پول این «کیهان در ارویمه گفتند:

. از طرفی ارباب پول زمینهاي خود را از دولت گرفته است و حاال معلوم نیست از سر یک کننددوباره پول زمین را طلب می

عزام هیسئتی هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی که با ا خواهیمما از دولت می خواهد؟مشت کشاورز زحمت کش چه می

 «.کنندو در وضع رقت باري زندگی می اندکند، زیرا در حاتل حاضر زنئو بچه ما آواره کوه و صحرا شده

 

محمد مهدي عباسی استاندار آذربایجان غربی در گفتگویی با کیهان در این زمینه اعالم داشت ما سرگرم بررسی این جریان 

این روستائیان به زودي به سرکار و زندگی خود باز خواهند گشت و  یگر عمر زورگویی به سپري شده است و مسلماًهستیم. د

ما با قدرت تمام دنبال این جریان هستیم طبق آخرین خبر، گروهی از آوارگان کرد که به منظور سکونت به روستاي گوالن در 

ه ما زمین ک گویند. ساکنان قریه گوالن میاندلفت ساکنان این روستا مواجه شده. بنا به مخااندکیلومتري ارومیه پناه برده 54

براي این عده نداریم. به دنبال این جریان چند شب است که صداي تیراندازیهاي در این روستا شنیده 

 )18/1/1358.(کیهانشودمی

 

  

 

 .گردندروستائیان پناهنده به نقده و اشنویه به روستاهاي خود باز می

 



جمشید «با حضور  ايارومیه: به منظور بازگردندان روستائیان پناهنده به نقده و اشنویه به روستاهاي محل سکونت خود، جلسه

استاندار آذربایجان غربی، فرماندار نقده، بخشدار اشنویه، معتمدین و روحانیون و مسئولین محلی در استانداري تشکیل » حقگو

 .الت موجود در منطقه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردیدشد و براي رفع تشنجات و مشک

 

ساعت بطول انجامید، مقرر شد که شورایی مرکب از ده نفر از روحانیون، معتمدین، مسئولین شهرهاي نقده  7در این جلسه که 

ذیل را با حسن نیت پی  هايهدفو اشنویه به تعداد مساوي از برداران کرد و ترك تشکیل شود. این شورا موظف خواهد بود 

 :گیري و تحقق بخشد و نتیجه اقدامات را به مقامات مسئول استان گزارش نماید

 

ارتباطی کل منطقه و همکاري در محل و ارسال مواد سوختی و سایر مایحتاج عمومی به اشنویه و  هايـ تأمین امینت راه 1

 .حومه

 

 .نقده و سکونت خود و ایجاد امنیت کشت و زرع براي آناناطراف  هايـ بازگرداندن دهقانان روستا 2

 

 .ـ ایجاد روح تفاهم و برادري بین اهالی کرد و ترك زبان منطقه 3

 

 .ـ رفع مسایل و مشکالت محلی 4

 

 )24/1/1358عمرانی و اقتصادي منطقه(اطالعات هايـ پی گیري برنامه 5

 

  

 

 تالن ارومیهاظهار تیمسار شادمهر در موردجزئیات درگیري قا

 



 .از مهاجمین سالحهائی از قبیل موشک انداز، توپ، تیر بار و خمپاره بجاي ماند

 

خبر گزاري پارس:رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، دیروز در مورد درگیریهاي ششم فروردین ماه  -تهران

قره «ز ژاندارمري ناحیه ارومیه خواسته بود که گردنه ارومیه ا 64لشکر «بین راه نقده به اشنویه گفت: » قره لر«جاري گردنه 

از  ايرااشغال و امنیت عبور و مرور مردم را در این راه تأمین کند. بدنبال این درخواست، هنگ ژاندارمري نقده باتفاق عده» لر

دند. در اواخر شب بعلت مامورین پاکسازي ژاندارمري، روز پنجم فروردین، گردنه را اشغال و تااواخر شب در محل باقی مان

باران شدید و نداشتن چادر، محل را تخلیه و به نزدیکترین ساختمان پائین ارتفاعات می روند و روز بعد براي اشغال مجدد به 

 .«گیرندگردنه توسط افراد مسلح غیر مجاز، اشغال شده و مورد تهدید قرار می شوندکه متوجه می کنندمحل عزیمت می

 

باقالتان در مسیر واحد » قره لر«و دهکده » قره لر«چون ماموریت واحد ژاندارمري، حفظ گردنه «اضافه کرد:  تیمسار شادمهر

بودند که از سوي مهاجمان، از داخل دهکده و گردنه » قالتان«ژاندارمري قرار داشت، افراد ژاندارمري ناگزیر از عبور از قریه 

دازي متقابل شدند که در این درگیري، افراد ژاندارمري موفق به متواري ساختن مورد تجاوز قرار گرفتند که مجبور به تیر ان

 :ضد انقالبیون میشوند و سالحهائی به شرح زیر از آنهابدست میآورند

 

 قبضه یک ،»3– ز – ام« تیربار قبضه دو – خمپاره گلوله جعبه چند – اندازخمپاره قبضه یک –اینچی  5/2یک موشک انداز 

 )20/1/1358کیهان(روسی اسلحه قبضه یک و 3 – ژ تفنگ سه – برنو قبضه یک – 57 توپ

 

  

 

 .آرام بود آذربایجان غربی دیروز کامالً

 

 وضع که کرد اعالم دیروز دقیقه سی و دوازده ساعت غربی، آذربایجان استاندار حقگو آقاي –خبر گزاري پارس  -ارومیه 

عت، از سا این تا«: گفت وي. است بوده آرام کامال)  دیروز( امروز اخیر، روز چند درگیریهاي به نسبت غربی آذربایجان استان

نظر درگیریها مسئله اي نداشتیم و تنها شنبه شب، در چند روستاي تابع نقده درگیریهائی روي داده و گروههاي مسلح به 

ان غربی استاندار آذربایج». زیها پاسخ دادندروستاي میر آباد و چند روستاي دیگر حمله کردند که واحد انتظامی به این تیر اندا



عادي خود  هايخوشبختانه این درگیریها هیچگونه تلفاتی نداشته است وي اظهار امیدواري کرد که ارتش بدنبال برنامه«گفت: 

 )20/1/1358پیش میرود تا حاکمیت دولت راحفظ کند.(کیهان

 هیدنظر بد |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)قارنا و انقالب

 

  

 

 اطالعیه استانداري آذربایجان غربی

 

  

 

این اطالعیه دیروز از سوي استانداري آذربایجان غربی انتشار یافت : خواهران و برادران مسلمان کرد مهاباد، اکنون که به 

الزم است کلیه برادران ساکن مهاباد به این رما می باشد،فضل الهی منطقه مهاباد از وجود اشرار،پاك و امنیت در منطقه حکمف

 :نکات توجه و موردعمل قرار دهند

 

 . مردم به سرکار خود مراجعه و با کمال جدیت مشغول کار شوند-1

 

 . توسط مدیران استان بررسی و تأمین خواهد شد نیازهاي منطقه سریعاً-2

 

 . اقدام الزم معمول خواهد داشت فوري منطقه سریعاً دولت نیز به نوبه خود در بر آوردن نیازهاي -3



 

روستائیان که قراء و مسکن خود را ترك کرده اند، به روستاهاي خود برگردند که از امنیت و کلیه کمک هاي الزم -4

 . برخوردار خواهند شد

 

دولت سعی وافر خواهد کرد که برنامه هاي اقتصادي و عمرانی را هر چه سریعتر براه انداخته تا موجب آسایش کلیه افراد -5

 . و احاد منطقه فراهم گردد

 

از اهالی محترم و کلیه پرچمداران خواسته میشود که نیازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و سایر مقامات اعالم -6

 )6/6/1358نسبت به تأمین اینگونه نیازها اقدام شود.(کیهان تا سریعاً

 

  

 

 .پیشواي مذهبی کردهاي نقده : افراد غیر مسئول،عده اي روستائی را کشتند

 

ارومیه به دعوت مردم اشنویه عازم این شهر شد . استاندار آذربایجان غربی که به اتفاق  64ارومیه : پریروز ستونی از لشکر 

ارومیه و همراه ستون عازم اشنویه بود، در محل شهرستان نقده با حجت االسالم محرر امام جمعه شیعیان این  64لشکرفرمانده 

شهرستان دیدار و گفتگو کرد . استاندار آذربایجان غربی سپس با مال صالح رحیمی پیشواي مذهبی کردهاي نقده بگفتگو 

تن از مجاهدین شهرستان نقده  15که منجر به شهاد » دوآب« ان گردنه پرداخت .مال صالح ضمن تقبیح  اعمال حادثه آفرین

شد، از استاندار خواست که بمنظور تأمین امنیت هر چه بیشتر منطفه  نیروهاي مسلح مسئول را در منطقه تقویت کند . مال 

یر مسئول به قصاص خون که طی آن گروهی از افراد مسلح غ» قارنا«صالح رحیمی با اشاره به حادثه تأسف بار روستاي 

شهیدان گردنه دوآب عده اي از اهالی این روستا را به قتل رسانده اند، گفت :افراد بیگناهی که در روستاي قارنا به شهادت 

رسیده اند، همه مؤمن به انقالب اسالمی بوده اند. آقاي حفگو استاندار آذربایجان غربی نیز، ضمن ابراز تأسف عمیق از این 

:اینگونه کارها را نه به حساب دولت می توان گذاشت و نه به حساب اسالم و کسانیکه این جنایت را مرتکب شده واقعه گفت

 . اند نه انقالبی هستند و نه پیرو واقعی امام خمینی

 



سار محقگو اضافه کرد : بشما قول میدهم عامالن این حادثه را به فوریت تحت تعقیب قرار داده و به مجازات برسانیم . تی

ارومیه نیز که در این مالقات حضور داشت ، گفت : ما حامی قاتلین نیستیم بلکه از قانون  64سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده لشکر 

حمایت میکنیم . وي به نمایندگان کرد نقده قول داد که با استقرار یک نیروي ویژه در نقده امنیت همه برادارن و خواهران کرد 

 )15/6/1358ن کند.(کیهاندر این شهرستان را تأمی

 

  

 

  :اطالعیه لشکر ارومیه در رابطه با حمله به پادگان جلدیان

 

 ارتش،پناهگاههاي مهاجمین را از زمین و هوا منهدم می کند

 

 لشکر سوي از اطالعیه جلدیان پادگان به کردستان دموکرات منحله حرب افراد مسلحانه حمله پی در:کیهان خبرنگار –ارومیه 

 . شد صادر ارومیه 64

 

در این اطالعیه تاکید شده است در صورتی که بار دیگر روستائیان با حفاظت مهاجمین ، اماکن حمله انها را فراهم کنند 

 . واحدهاي لشکر از طریق زمین و هوا ، پناهگاههاي خائینین را ویران ومنحدم خواهد ساخت

 

 : طراف جلدیان به این شرح استارومیه خطاب به روستائیان ا 64متن اطالعیه لشکر 

 

پادگان برادران هم وطن و اهالی دهکده اطراف پادگان جلدیان در شب گذشته ( پریشب ) عده اي بی وطن و دشمنان دین و 

وطن عناصر کثیف ضد انقالب وابسته به حزب دموکرات و منحله کردستان با استفاده از پوشش هاي دهکده هاي اطراف 

ساعت زیر اتش خمپاره و سالح سنگین قرار داده و به محض روشن شدن هوا به داخل دهکده ها  5مدت پادگان جلدیان را 

پناه برده و مخفی شده اند بدین وسیله به هموطنان ساکن دهکده هاي اطراف و سایر مناطق اشنویه ، پسوه و پیرانشهر اخطار 

خائن و تجهیزات و سایل انها رادر دهکده ها حفاظت کرده و می گردد که چنانچه براي بار دوم اهالی دهکده ها این عناصر 



حمله به پادگان را فراهم اورده اند واحدهاي مستقر در منطقه ناچار خواهند بود که براي دفاع از خود از طریق زمین و هوا 

 )23/6/1358(کیهان22/6/1358ارومیه 64پناهگاههاي این خائنین ملک و ملت را ویران و منحدم نمایند .لشکر 

 

  

 

 گزارش نماینده امام از کردستان و آذربایجان غربی

 

  

 

آقاي مهدي بهادران بدستور شفاهی امام خمینی و دستور کتبی آیت اهللا منتظري براي بررسی اوضاع کردستان و آذربایجان 

ده اشاره کر هائیمختلف اشاره شده، در متن گزارش بتوطئه هايغربی عازم منطقه شد وي در گزارشی که در آن به فعالیت

مورد اعتماد نیز هستند در جریان  است که در کردستان و آذربایجان غربی توطئه مرموزي توسط عناصر و رهبرانی که ظاهراً

ی دام ت امام خمیناست. متن گزارش نماینده امام خمینی از کردستان و آذربایجان غربی به شرح زیر است. بسمه تعالی حضر

روزه در نقده و حومه و بقیۀ جاهاي کردستان که مدارك آن همراه گزارشات  25 هايظله از مجموع مشاهدات و بررسی

بعضی ادله و شواهد در دست است که در کردستان و آذربایجان غربی یک توطئه مرموز در جریان است،  -1: گرددتقدیم می

توسط افرادي نظیر دکتر چمران، تیمسار  ظهیر  اندرژیم گذشته عامل اجرائی شاه در منطقه بودهزیرا فئودالها و مالکین که در 

و در برابر  اندارومیه سرهنگ شهبازیان و سایر فرماندهان ارتشی و ژاندارمري تا بن دندان مسلح شده 64نژاد، فرمانده لشکر 

بعضی عناصر ارتشی مانند  -2. گیرندتحت فشار قرار می ندامردم مستضعف که سالیان زیاد از دست فئودالها زجر کشیده

از پرسنل زیر فرمان در اثر نداشتن بینش مذهبی و انقالبی در کناره  ايفرماندهان فعلی کردستان و آذربایجان غربی و پاره

که براي همیشه اختالف باقی  اندکارهاي مثبت خود روح خصومت و عقده را بین ترك و کرد منطقه چنان تحریک کرده

مواجه خواهیم شد همین عامل باعث بیزاري مردم بی  هاخواهد ماند و به احتمال قوي با یک جنگ چریکی از سوي دمکرات

با تحقیقات  -3. شوندگناه از جمهوري اسالمی و بدبینی به ما گشته است که در نتیجه مردم به سوي دمکراتها سوق داده می

شات و نوارهاي موجود جوانمردان استخدامی ژاندارمري و مجاهد نماهاي نقده تحت سرپرستی آقاي معبودي و مفصل که گزار

را در  هاکشته نفر را بدون گناه قتل عام کرده در محل سکونت آنها و بعداً 45سرگرد نجفی در قارنا از توابع نقده حداقل 

گلري و استوار بی اندو دهات را غارت کرده و به آتش کشیده اندگ کشته شدهکه وانمود نمایند در جن اندانتقال داده هابیابان

نفر را کشته و این در اثر بی لیاقتی یا خیانت و توطئه فرماندهان ژاندارمري از یکسو و تحریک احساسات ضد  5در کوپلکو 

اخته با اینکه عاملین این کشتار شن کردي و بیدار شدن روح انتقامجوئی بر ضد کردهاي معصوم از سوي دیگر است متاسفانه



در نقده و حومه و بلکه سراسر  -4به علت حمایت ظهیر نژاد از مفسدین محلی امکان دستگیري و مجازاتشان نیست.  اندشده

کردستان و آذربایجان غربی یکی از عوامل جنگ و خونریزي وجود مالنماهاي ساواکی با تعصب ضد کردي و فئودالهاي مسلح 

و دادگاه انقالب و سپاه پاسداران انقالب قدرت کافی براي جلوگیري را ندارد   اندتوسط ارتش و ژاندارمري مسلح شده است که

در کنار راه حل نظامی، راه حل  -5مانند جریان قارنا که حکم حاکم شرع آقاي خلخالی و آقاي امید نجف آبادي اجرا نشد. 

 .ن و آذربایجان غربی الزم استفرهنگی و ایدئولوژي و عمرانی جهت کردستا

 

 :پیشنهاد

 

 .و سایر نقاط اندتصفیۀ روحانیون قالبی که باعث جنگ دو سه ماه قبل نقده شده-

 

 .دوآب و غیره هايدستگیري و مجازات عاملین کشتار و غارت قارنا، بیگم قلعه و آتش سوزي خرمن و خانه -

 

 .یري مفسدیننظارت روي دادگاه انقالب و تقویت آن جهت دستگ-

 

 .اطالعات در اختیار ضد انقالبیون گذارده و درصدد تضعیف سپاه پاسداران هستند تعویض یا توبیخ فرماندهانی که رسماً-

 

فرستادن دو نفر بازرس از طرف امام، دو نفر بازرس از طرف دولت و شوراي انقالب و یک نفر از طرف دادستان کل.  با 

 )26/6/1358کیهان(24/6/58 بهادران مهدي –تقدیم احترامات  فائقه 

 

  

 

 .خواسته اساسی دارند 6، »پسوه«عشایر و روستائیان 

 



در اجتماع خود ضمن ابراز تنفر شدید از حزب  دمکرات کردستان، همبستگی » پسوه«ارومیه:عشایر و روستائیان اطراف پادگان 

تائید قرار دادند . در این اجتماع فرماندار شهرستان پیرانشهر  خود را با انقالب اسالمی و ارتش جمهوري اسالمی ایران مورد

ه وي خطاب ب» ما اجازه نمیدهیم عده اي سرسپرده بیگانه بمیان ما رخنه کرده و اتحادمان را بر هم زنند«طی سخنانی گفت : 

ی، مئن باشید که در جمهوري اسالمشما نباید خانه و کاشانه خود را رها کرده و به کوهها پناه ببرید. شما مط«روستائیان گفت:

تمام خواستها و حقوق شما برآورده خواهد شد و شما که در زمان رژیم منحوس گذشته از تمام مواهب بی نصیب بودید، با 

شد و دولت براي آبادي و رونق کشاورزان منطقه  مندخواهیدتوجهی که دولت به منطقه شما دارد، از تمام مواهب انقالب بهره

واهد نمود . در پایان مراسم قطعنامه اي صادر شد و شرکت کنندگان در مراسم آن را مورد تائید قرار دادند . مفاد توجه خ

 : قطعنامه به شرح زیر است

 

 . خواستار امنیت وسیله دولت جمهوري اسالمی در منطقه میباشیم.1

 

 . آب لوله کشی و برق میباشم خواهان عمران منطقه و امور جاده سازي، مدرسه سازي، بهداري، حمام،.2

 

 .خواهان توجه دولت به امور کشاورزي و دامداري در منطقه هستیم.3

 

 توجه دولت به علماي اهل منطقه و محصلین علوم قدیمه را خواستاریم.4

 

 . خواستار احداث یک مدرسه دوازده کالسه براي فرزندان محصل این منطقه میباشیم.5

 

 )27/6/1358میباشیم.(کیهان» قارنا«اعدام عاملین فاجعه خونین روستاي خواستار مجازات و .6

 

  

 

 مالقات با خانواده هاي کرد



 

بعدازظهر دیروز با خانواده هاي کرد روستاي قارناي شهرستان مهاباد و گروهی از پاسداران انقالب همدان حضور امام خمینی 

 : رح بیان فرمودنددر قم رسیدند  در این مالقات امام سخنانی به این ش

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

خداوندا تو میدانی که در این قیام رضاي تو را می خواهیم و تو می دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم و تو میدانی 

مسائلی که شما  که براي اجراي عدالت قیام کردیم و تو میدانی که از تعدیات و ظلمها بیزار و مزجر هستیم . من راجع به

ب آقاي هم دیش آقایان نوشتد مطالعه می کنم و بعد هم اقدام می کنم و شما بدانید این اشخاص که بر شما ظلم کردند و قبالً

خلخالی بمن گفتند : از اشرار بودند سرانجام انشاءاهللا گرفتار خواهند شد و من در این باب اقدام می کنم که به عدالت عمل 

که ستم کردند مربوط به نظام اسالمی و جمهوري اسالمی نبودندکسانیکه مربوط به جمهوري اسالمی باشند  شود این افرادي

آدمکش نیستند تعدي و ظلم نمی کنند . اینها از اشرار بودند که باید انشاءاهللا تعقیب بشوند و منهم اقدام می کنم انشاءاهللا و 

کنم و امیدوارم جبران بشود . امام خمینی در ضمن بیانات خود در توجیه  نسبت به آن دهکده اي که شما می گوئید تحقیق می

حکومت اسالمی اظهار داشت : ما عدالت اسالمی را میخواهیم و در این مملکت بر قرار کنیم اسالمی که راضی نمی شود حتی 

ش و آن فرد آخر در مقابل به یک زن یهودي که در پناه اسالم است تعدي بشود ، اسالم را می خواهیم که آن شخص اول

هم به همان صورت عمل » ص«قانون مساوي باشند .  در اسالم آن چیزي که حکومت می کند قانون الهی است . پیغمبر اکرم 

کرده است، حاال هم ما مؤظفیم که به همان صورت عمل کنیم . در اسالم قانون حکومت می کند شخص هیچ حکومتی ندارد 

خلیفه رسول خدا باشد . امام خمین در قسمت دیگري از سخنان خود افزود : اسالم یک قانون  ولو آن شخص رسول خدا و

است و آن قانون الهی است . حکمفرما یک چیز است و آن حکم خدا، همه اجراي آن حکم را میکنند پیغنبر مجري احکام خدا 

دشان از خودشان چیزي ندارند . همه اجراي است امام مجري احکام خدا است . دولت اسالمی مجري احکام خدا است . خو

دستورات خداوند تبارك و تعالی را میکنند . من امیدوارم آن آرزوئی که ما داریم آن تقاضائی که ما از خدي تبارك و تعالی 

هد که وظایف دداریم ما را موفق کند به اینکه بتوانیم انجام بدهیم و آن خدمتی را که به همۀ افراد ملت بکنیم خداوند توفیق ب
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 (3)قارنا و انقالب

 

  

 

 هشدار و پیشنهاد

 

  

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

  

 

معموال پیدایش هر پریده طبیعی با اجتماعی. با تحول تدریجی همراه است اما گاهی اتفاقاتی جعلی رو میدهد وپدیده اي 

ظاهر میشود. انقالب اسالمی ایران، بواسطه نیروي محرکه اش که ایمان و عواطف دینی بود توانست. تمام  "زود رس"بطور

ع ارتشیها را که با ملت در این نیرو اشتراك داشتند از مقابله مورد نظر رژیم ملت رایکپارچه بحرکت در آورد. و اکثریت قاط

طاغوتی با مردم باز دارد. این علت و عللی دیگر که بارها توضیح داده ایم. انقالب را خیلی پیش از آنکه در آغاز تصور میرفت 

ئی مشکالت (که معموال با هر پده اي زود رس .. و ما ندیم و دنیا…بطور ((زود رس )) به پیروزي بر نظام حاکم رسانید 

  مشکالتی همراه است)

 

مشکالت بزرگ. عدم تشکل الزم و کافی هم براي اداره شئون آشفته و گسترد. مملکت شاهنشاهی و هم براي مقابله با 

ن راه ، و متاسفانه نبودشکست خورده و گرفتاریها وکار شکنیها، روز افزون شده هايو کار شکنیها ي عناصر و گروه هايتوطئه

جبران از یکسو گروههاي سیاسی اسالمی راه از هم دور ساخت، و از سوي دیگر موجب رکود در کارهاي اساسی و نیز در 

بعضی موارد اقدامات و حرکاتی شتابزده و نامشروع کردید که مجموعا این چند عامل انقالبمان را بطور جدي تهدید میکند.. 

 :الت که حل آن جبهه فوریت دارد. بعنوان نمونهمثال شمه اي از مشک



 

یا حتی  . واندـ بسیاري از گروهها و شخصیتهاي سیاسی اسالمی که در کار نهضت نقشهاي مهم بعهده داشتند یا منزوي شده 1

 مجبور بفرار از مملکت میشوند. در حالی که هر گونه اشتباه یا تقصیر، قابل جبران است ؟

 

یشتر در دوران امتیازات طبقاتی و عوامل و استضعاف از قیافه جامعه اجراي چند اصل انقالبی اعالم شده ـ بجاي قاطعیت ب 2

 .بود به کندي میگراید

 

 :ـ با وجود تذکرهاي مکرر، برخورد با حوادث کردستان، از جهانی نامطلوب است، از جمله 3

 

مختلف با انقالب از همه جاي ایران به کردستان آمده و  الف: بارها در اظهارات مسئوالن خبر آمده که گروهها و عناصر

 .با اینحال گاهی این بدنامی بنام ملت ستمکشیده کرده قلمداد میشود اندازانعکاسهاي اخیر را بوجود آورده

 

 .مال کنندایمشروع ملت کرد را با جنایات ضد انقالبها متشبه سازند. و آنرا پ هايممکن است گاهی با این امر بخواهید خواسته

 

ب: گرچه همزمان با حوادث پاوه براي غیر سران توطئه و قاتالن درخواست عفو عمومی اینجانب مورد قبول امام قرار گرفت 

. و لذا هنوز هم احساس عدم امنیت و شودولی این مطلب به مردم بعضی از نقاط مرزها تفهیم یا حتی در باره آنان رعایت نمی

مرزها ادامه دارد. وجود با هماهنگی میان بعضی از مصادر تصمیم گیري و نا آشنائی آنان نسبت به نگرانی و فرار از 

 .کندگرفتاریهاي مردم این نگرانیها را بیشتر می

 

. یا مشمول اند.و غالب کسانی که ماندهاندج: تقریبا تمام کسانی که سران توطئه با قاتل بودند. پیش از بروز حادثه فرار کرده

و اند و یا الاقل، مستوجب اعدام نیستند. این ام را همچنین قوانین انساندوستانه اسالمی را هنگام ورود آقایان خلخالی، همراه غف

 .با اخطاري شدید الحن به ایشان تذکر دادم

 



ادر کردند. دام صاما متاسفانه رعایت نشد.و براي عده کثیر پس از تحقیق و بازجوئی چند ساعته فردي با سهولت تمام. حکم اع

حتی بعنوان اجراي حد اعدام شرعی، کسانی را محکوم به اعدام میکنند، که اگر جامعه صد درصد اسالمی و پاکیزه و سالم هم 

. براي جلوگیري از این اعمال. از دفتر امام درخواست فرستادن چند نفر قاضی کردم که شودباشد. چنین احکامی نیز صادر نمی

نهائی کار نکند ( اما باز این اقدام موثر نبود. تا ناچار مجددا خواهش کردم. که امام شخص دیگر را بعنوان آقاي خلخالی به ت

 .قاضی شرع دادگاه انقالب به کردستان بفرستند

 

د: عده اي ناشناس در نزدیکی نقده دست بجنایتی وحشیانه زدند و عده اي پاسدار را کشتند در برابر این عمل گروهی بنام 

سدار نقده به ده قارنه حمله میکنند. وبسیار فجیع و ننگین. دست به کشتار اهالی بیدفاع میزدند. و متاسفانه هنوز اقدامی پا

 .جدي صورت نگرفته که عامالن جنایت شناخته شوند و یکیفراعمال خود برسند

 

اسی وجود دارد. براي ذات انقالبی این مسائل بسیاري مشکالت دیگر که در همه شئون. و حتی در کار گذراندن قانون اس

اسالمی ایران، و یا الاقل براي تداوم صحیح آن خطري است، که شخصیت استثنائی امام و نفوذ عمیق ایشان در عموم، مانع از 

هد ا. اما اگر از هم اکنون چاره اي بیندیشیم خدا ناکرده پشیمانی سالهاي آینده بسیار سنگین خوباشدبروز آثار مرگبار آن می

 :.. و تنها راه چاره اي که بنظراینجانب ممکن است وحدت و قدرت و صمیمیت آغاز انقالب را تجدید کند این است که…بود 

 

ي مختلف مورد اعتماد را ماموریت دهند. که با ایجاد مرکزي در تهران یافتم. تمام وقت و امکان خود را  هاامام هیاتی از چهره

 :بکار گیرند در

 

ي اسالمی با یکدیگر و با مسئوالن امور، که این امر زمینه سوء  هابراي ایجاد تفاهم و هم آهنگی هر چه بیشتر گروهـ تالش  1

 .و قدرت پیشترفت منطقی انقالب را مضاعف میسازد …استفاده از بازار آشفته را، از توطئه گران نیز میگیرد. 

 

 و دیگران در رفع گرفتاریها و هامعقول وجدي از نتایج تحقیقات این گروهـ اعزام گروههایی براي مناطق مختلف و استفاده  2

 .با ترتیب دادن اصولی فوري و اسالمی، براي رفتار با مردم مناطق مختلف ها،کمبودها و برآوردن خواسته

 



ـ همکاري مستمور چند نفر از افراد این هیات که داراي دیدها و معلومات و اطالعات گوناگون باشند، شوراي انقالب تا  3

/  22حرکت این شورا، دوري سریعتر پیدا کند و در هر حال خدا همه را در اخالص و صیمیت با اسالم و مسلمانان توفیق دهد.

 )28/6/1358احمد مفتی زاده(اطالعات 58/  6

 

  

 

 :استاندار آذربایجان غربی

 

 شوندنفر در روستاي قارنا مجازات می 46عامالن قتل 

 

  

 

وزیر، نفر شد هیات اعزامی از سوي نخست 41ي فجیع روستاي قارنا که منجر به قتل ارومیه ـ خبرنگار کیهان: در پی حادثه

سلیم مقامات کرد و استاندار آذربایجان نیز اعالم کرد که استاندار آذربایجان غربی و حاج مالصالح به این روستا گزارشی ت

 .عامالن این حادثه تسلیم دادگاه انقالب اسالمی خواهند شد

 

بوس حامل جوانمردان پادگان جلدیان که طی آن ي افراد مسلح حزب دمکرات به مینیشهریور ماه گذشته در پی حمله 11

ردند ي دوآب حمله کي قارنا در منطقهجویی به قریهي این حادثه براي انتقامجوانمرد شهید شدند گروهی از بستگان شهدا 15

تن از ضد انقالبیون بودند به قتل رسیدند و بازماندگان این حادثه به نقاط کوهستانی  7ها روستایی که بین آن 46و طی آن 

 .روستاي بوداغ گریختند

 

اعالم کرد: که مسببین این حادثه دستگیر و مجازات خواهند شد. سپس به دنبال این حادثه حقگو استاندار آذربایجان غربی 

وزیر، محمد باقر هاشمی از طرف استاندار آذربایجان غربی و عبداهللا رحیمی برادر نژادي از سوي نخستهیاتی مرکب از حکیم

سلیم حادثه فجیع، گزارش خود را تحاج مال صالح به این روستا عزیمت کرد و پس از تماس با روستاییان و تحقیق پیرامون این 

 .وزیر و استاندار آذربایجان غربی کردنخست



 

اري گیري حادثه یهیات اعزامی در ابتداي بازدید خود از روستاي قارنا از اهالی خواست که با صبر انقالبی، مسوولین را در پی

وگیري از نفوذ افراد حزب دمکرات، با پاسگاه کنند و اهال قارنا نیز قول دادند که در جهت تأمین امنیت در منطقه و جل

 .شود، همکاري کندژاندارمري دوآب که بزودي در منطقه مستقر می

 

 بینی بودن این نوع حوادث، خاطرنشان کرد کهاستاندار آذربایجان غربی ضمن اشاره به موقعیت خاص منطقه و غیر قابل پیش

دهند و مردم نیز در چنین موقعیتی باید از همکاري با ضد انقالب از دست میاي بیگناه جان خود را در این قبیل حوادث، عده

 :خودداري کنند. وي اضافه کرد

 

ي زیادي در تعقیب وجستجوي کسانی هستند که گیري براي دستگیري عامالن این قبیل حوادث ادامه دارد و بویژه عدهپی»

درنگ تسلیم دادگاه انقالب اسالمی عامالن این حادثه دستگیر شوند، بی اند و چنانچهي قارنا را به وجود آوردهي قریهفاجعه

». کار خود را از سر خواهد گرفت خواهند شد و پاسگاه دوآب که به دنبال این حادثه تعطیل شده بود، مجدداً

 )31/6/1358(کیهان

 

  

 

 .مسببین روستاي قارنا بزودي دستگیر خواهند شد

 

  

 

هیئتی مرکب از نمایندگان نخست وزیري و استانداري آذربایجان غربی جهت رسیدگی بمشکالت  ارومیه ـ خبرگزاري پارس:

و مصائب وارده به اهالی روستاي قارناو بازماندگان حادثه این روستا وارد  قریه مذکور شدند. این هیئت ضمن تاسف عمیق و 

حادثه قارنا و اهالی فعالیت خود را نسبت بیازگردانیدن ابالغ تسلیت امام خمینی و دولت جمهوري اسالمی ایران ببازماندگان 

 .آغاز کردند اندکشته شدگان روستاي مزبور که به نقاط کوهستانی روستاي بوداغ کوچ کرده

 



 .این هیئت از اهالی قارنا خواست که با صبر انقالبی مقامات مسئول را در پیگیري و رسیدگی به این حادثه یاري نمایند

 

ي قارنا متعهد شدند که در مورد تامین امنیت منطقه و جلوگیري از فعالیت حزب منحله دموکرات کردستان و اهالی روستا

اشرار با مامورین دولت و مقامات مسئول منطقه همفکري نموده و از پاسگاه ژاندارمري دولت که در چند روز آینده مستقر 

 .خواهد شد حمایت کامل بنمایند

 

الم کردند که اجازه فعالیت به ضد انقالبیون نخواهند داد و کوچکترین فعالیت این افرادرا بمقامات اهالی قارنا همچنین اع

مسئول اطالع خواهند داد. آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت که ما سعی و تالش ما این است که خسارات 

د. استاندار آذر بایجان غربی ار اهالی این روستا خواست که با وارده را به اهالی این روستا هر چه زودتر تامین و پرداخت شو

 .استانداري آذربایجان غربی و ماموران دولت همکاري نمایند

 

الزم بیاد آوري است که چندي قبل عده اي ضد انقالب با حمله به روستاي قارنا عده اي از اهالی این روستا را بقتل رسانده 

 )31/6/1358لومتري شهرستان نقده واقع شده است.(کیهانبودند. روستاي قارنا در شش کی

 

  

 

 .مسببین فاجعه قارنا مجازات خواهند شد

 

  

 

آیت اهللا موسوي اردبیلی عضو شوراي انقالب دیشب پس از خاتمه جلسه شورا در فرصتی کوتاه به چند سئوال خبرنگار 

اصل قرآنی است و معنی شوراها،شوراهاي مشورتی نیست اطالعات پاسخ گفت وي در این گفتگو اعالم کرد: اصل شوراها یک 

تصمیم گیرنده است که در هر منطقه تشکیل خواهد شد و در مسائل مختلف منطقه تصمیم گیرنده است که در  هايبلکه شورا

هر منطقه تشکیل خواهد شد و در مسائل مختلف منطقه تصمیم گیري خواهد کرد. وي همچنین گفت: همه قراردادهاي 

 :تعماري ایران با آمریکا لغو شده است. متن مصاحبه به این شرح استاس



 

با توجه به پیام امام در مورد کردستان آیا شوراي انقالب تصمیم ندارد اصل یا اصولی در مورد حق تعیین سرنوشت خلق -

 هايرایی داشته باشد و در سالکرد و دیگر خلقهاي ایران در قانون اساسی بگنجاند تا اقدامات فعلی شوراي انقالب تضمین اج

 آینده دولتهاي بعدي مجبور به اجراي آن باشند؟

 

آیت اهللا موسوي اردبیلی: شما توجه دارید که شوراي انقالب نمی تواند در قانون اساسی دست ببرد قانون اساسی تصویب شده 

نون اساسی دست ببرد قانون اساسی مجلس خبرگان است بعد هم تصویب مردم بنابراین شوراي انقالب نمی تواند در قا

تصویب شده مجلس خبرگان است بعد هم تصویب مردم بنابراین شوراي انقالب نمی تواند قوانینی در سطح قانون اساسی 

 .تصویب کند، ولی این مسائل در قانون اساسی پیش بینی شده است

 

 بطور دقیق پیش بینی شده است؟

 

نی شده حاال شاید کلمه اش با آن چیزي که شما در نظر دارید یکی نباشد ولی در نظر آیت اهللا موسوي اردبیلی: چرا پیش بی

مسئله شوراها که یک اصل قرآنی است اصولی در قانون اساسی دارد و معنی   محتوي من فکر میکنم پیش بینی شده است. اوالً

لکه درباره درباره کسان دیگر تصمیم بگیرد بشوراهاي تصمیم گیرنده. این نیست که درباره کسان دیگر تصمیم بگیرد. بلکه 

و ان  دهنددر مسائلی که مربوط به هر منقطه است اهالی آن منطقه شورایی تشکیل می . مثالًگیردتقدیرات خودش تصمیم می

شورا هم شوراي تصمیم گیرنده است که همه چیز در آن شورا هم شوراي تصمیم گیرنده است که همه چیز در آن هست. 

ه راجع به مسائل دیگر فرض کنید سیاست خارجی مملکت نمایندگان همین محل در یک سطح دیگر و در مرکز در شوراي البت

مرکزي که ممکن است اسمش را بگذارید شوراي ملی شرکت خواهند کردو در این تصمیم گیریها نیز شریک خواهند بود. و 

. تا به هنددبه قالب بیشتر اهمیت می هابعضی کنمست، من فکر میاین مسائل نه مربوط به ترك، مربوط به همه ملت ایران ا

محتوي، منظور از اینکه خودمختار باشید یعنی چه؟ یعنی حق انتخاب داشته باشند. خوب اگر منظور آنها از خودمختاري این 

در مسائل همان نظام است که اداره یی درست شود و بر مسائل منطقه نظارت کند و در صالح منطقه تصمیم گیري کند و 

شوراهاست اگر مسئله دیگري است خوب این مسئله چیست؟ اگر معناي خودمختاري سنت گرایی است عیبی ندارد ما قبول 

داریم و هر ملتی باید آداب و سنن خودش را محترم بشمارد در دوره ي سابق شاید همه اهل ایران مقید بودند به یک زبان 

مردم را مجبور کنیم به یک زبان صحبت کنند.  توانیمچنین چیزي اسالمی نیست و نه ما می صحبت کنند، اما در حال حاضر

عیبی ندارد البته هر مملکتی باید یک زبان رسمی داشته باشد تا مردم زبان یکدیگر را بفهمند که در ایران زبانی که متداول 

اید باشد همانطور که ما یک زبان مذهبی نیز داریم خوب این زبان ب است و مربوط به اکثریت است زبان فارسی است که طبعاً



در قانون  معقولی که بتواند نکاتآنهم باید باشد. بله ما پیش از این مسائلی که در قانون اساسی در این باره نوشته شده واقعاً

اوت دارد ی آمده چقدر تفبیاید، نمی دانیم چیست. کسی هم که به ما نگفته است که ببینیم آیا مسائلی که در قانون اساس

 .در قانون اساسی این مسائل پیش بینی شده است کنیمبنابراین ما فکر می

 

 آیا شوراي انقالب دستوري درباره دستگیري مسببین فاجعه دهکده قارنا صادر کرده است ؟-

 

یریها و فرمایند واال در نتیجه این درگآیت اهللا موسوي اردبیلی: تا آنجا که من شنیدم دستور رسیدگی دادند البته باید قبول 

روي هر کاري اثر  دهداسباب زحمتی که امپریالیسم جهانی هر روز براي این ملت ایجاد میکند و سنگ در سر راه قرار می

با یک جامعه در حال جنگ آنهم در  کندیعنی یک جامعه ارام در یک گوشه این درهم ریختگی پیدا کند فرق می گذاردمی

ولی مگر  تدافو بعضی مسائل به تاخیر می کندبعضی مسائل اولویت پیدا می حال جنگ با ابر قدرت جهان. در این شرایط طبعاً

 .در یک گوشه ظلمی شود و مسببین آن مجازات نشوند شودمی

 

ا قطع رابطه سیاسی و نظامی و اقتصادي خود با آمریکا را نظر شما در مورد قطع رابطه با آمریکا چیست آیا بهتر نیست ب-

 اعالم کنیم ؟ رسماً

 

به  خواهیمنه محتوي. آنچه مسلم است ما می کنیمنگاه می هاآیت اهللا موسوي اردبیلی: اینهم از مسائلی است که بیشتر به قالب

ک مقدار زحمت را بخودمان هموار سازیم. اما در مقام خود کفایی برسیم حتی به مقام خودکفایی نرسیده تصمیم گرفته ایم ی

را کمتر کنیم و االن هم بحداقل ممکن رسیده است. اما اگر بیائیم اعالم کنیم ما با شما قطع روابط  هایمانمقابل وابستگی

ینیم آیا چنین بیک احکامی در سطح بین المللی داردو باید رسیدگی شود. ما باید ب دانیدسیاسی کردیم این قالبها شما که می

و چه مقدار به نفع ما تمام خواهد شد. این را بدانید که ما از نظر عمل با آنها  شودچیزي را گفتن چه مقدار به نفع ما تمام می

 .نه تنها قطع رابطه کردیم، بلکه در مقابل همدیگر قرار گرفتیم

 

 آیا همه قراردادهاي نظامی و سیاسی ما با آمریکا لغو شده است؟-

 



کدام  ودرایران از بین می هايیت اهللا موسوي اردبیلی: همه قرار دادهاي ایران با آمریکا لغو شده استمگر قرار اینست که پولآ

که دارائیش از بین برود البته ریز این قراردادها در نظر من نیست و من نمی  کندصاحب منصب منفعت قراردادي را لغو می

ریم. اما بهر حال کلیه قراردادهاي استعماري لغو شده که الیحه اش هم تصویب و اعالم شده دانم چنین قراردادي در آنجا دا

 )10/7/1358است.(اطالعات

 

  

 

 ! محبت امام: تنها کلید حل فاجعه خونین کردستان

 

روي میدهد، مشکل کردستان حل »قارنه«و فاجعه روستاي شوددامن زده می تا وقتی اختالف شیعه و سنی، ترك و کرد عمداً

 .نخواهد شد

 

 ؟ شویدقوم کرد در دوستی از موم نرمتر و در دشمنی از شمشیر برنده تر است چرا از در دوستی و محبت وارد نمی

 

  

 

 شیرازي هاشماز دکتر

 

  

 

 17کجا هستند؟ در روزنامه اطالعات روز سه شنبه  که تحت عنوان: صابر مردان کردستان ايآقاي احمد علی بابائی در مقاله

: ورزدکه با تشکر و احترام بجواب آن مبادرت می ایدبچاپ رسیده بود، به چند نکته اساسی و مهم توجه فرموده 1358مهرماه

ی در مسئله تدر اثر عدم آگاهی به مسائل کردستان دستگاه سرپرستی و اجرائی کشور مرتکب اشتباها: « گویدنویسنده می -1

و گزارشات و  هانقششان این است تصمیمات و توصیه انددر مرکز نشسته ايعقیده دارد: عده -2» کردستان شده است.



 آیندکه از اطراف بمرکز می هائیمرکز را خنثی و بی اعتبار کرده و از تماس و مذاکره با هیئت هايو فرستاده هاهیئت

 -3هنر آدمهاي بی هنر این است که کار آدمهاي با جرئت و تصمیم گیر را تخطئه کنند.  ایدجلوگیري کنند و توضیح داده

 به معدودي افراد هاجز صالحیت کندنوشته است در مدیران انقالب و اداره کنندگان مملکت به همه چیز و بهمه جا فکر می

 اتیک حوادث و وقایع دچار اخالل ومشخص و مورد نظر منحصر شود طبیعی است که سالمت اندیشی و پیش بینی سیستم

اگر مدیران مملکت کمترین معلوماتی از سرزمین کردستان و مسائل گوناگون آنجا « نوشته است:  -4» انحراف خواهد شد.

در مسجد جامع مهاباد هر چه شما « اشاره کرده است  -5امروز باین بلیات و کشتار و برادرکشی مبتال نبودیم.   داشتند تحقیقاً

هیچ یک از « نوشته است  -6» همراهان کوشش کردید شور و احساساتی بنام رهبران انقالب ایجاد کنید نشد که نشد.و 

بگوئید چه  . آخرایدو پا در میانیهاي پدر طالقانی مورد توجه قرار نگرفته و از دستگاه اداره کننده مملکت سئوال کرده هاتوصیه

: « نویسدبه بی توجهی زننده اولیاء امور اشاره کرده و می؟  ایدو کدامین توصیه آن رادمرد مظلوم را عمل کرده ایدکار کرده

و تلویزیون بکرات آنرا تکرار و آگراندیسمان  برندرادیورا با سالم و صلوات با هلیکوپتر به قم می ايهر پسر بچه مدرسه

کردستان نه درصد او نه در سیماي ایران منعکس نمیشود و هنگام عزیمت هیئت اما آمدن حسن نیت روحانی و ملی  کنندمی

و هیئت را با مینی بوس و اتوبوس قراضه به قم  کنندنقص فنی پیدا می هلیکوپترها عموماً شودبه قم هوا یک باره خراب می

ست ابرمردي که پا به میدان گذاشته، کجا ا شود؟آیا در کردستان مردي پیدا نمی کنیدو آخر سر سئوال می -8.» برندمی

خوب و بد و زشت و زیباي مسئله را عریان کند نه از حزب دمکرات بترسد و نه از دولت راه میان بري پیدا کند و با این 

فاجعه خاتمه بدهد؟ آقاي علی احمد بابائی، ابرمردان کردستان با تجربه تلخی که از تالش پی گیر و صادقانه پدربزگمان آیت 

و یا اینکه  انداهللا طالقانی آموختند یا اسلحه به دست گرفته براي دفاع از حق انسانی وشرف و ناموس خود بکوهستانها پناه برده

ناظر این پیکار غیر الزم و ناخواسته هستند که سرانجام این برادر کشی و غیر عادالنه بکجا مب  اندمهر سکوت بر لب زده

اعتقاد راسخ دارند که بجاي راه حلنظامی یک راه حل سیاسی بر پایۀ حسن تفاهم براي مسئله انجامد در حالیکه باین اصل 

کردستان باید جستجو کرد. آقاي علی بابائی شما ابرمردي روشن تر عادل تر نیک نفس تر و آتیه اندیش تر از پدر طالقانی را 

را انجام دهد در حالیکه خود اذعان دارید که هیچیک از  اينه تنها در کردستان بلکه در ایران سراغ دارید که چنین وظیفه

و تذکرات راهنمائیهاي پدر طالقانی را به پشیزي نخریدند و کوچکترین توجهی به آن ننمودند انتظار دارید چه کسی  هاتوصیه

در  اند؟ر کردند از بین رفتهپدر طالقانی را خنثی و بی اث هايو راهنمائی هاپا درمیانی کند؟ آیا عاملینی که نظریات و توصیه

مالقات امام خمینی با عزالدین حسینی آنقدر خوب بود شاید امام در تمام عمرش آنقدر که با عزالدین و  ایدضمن مقاله نوشته

رمردان بدنبال مرد و اب بگویمهمراهان شوخی و مطایبه کردند هرگز با دیگران نکردند اینجاست که باید به شما برادر گرامی

جنگ و برادر کشی که آرزوي دشمنان ملت ایران  خواهیدمسئله کردستان حل شود، اگر می خواهیدردستان نگردید اگر میک

است خاتمه یابد بدنبال آنهائی بگردید که در فاصله چند روز عزالدین حسینی را در نظر رهبر انقالب بصورت یهودي بنی 

که ملت آزاده و ستم کشیده کرد را در نظر امام خمینی به صورت ضد انقالب قریضه جلوه داد بدنبال مفسده جویانی بگردید 

ور را در نقششان این است اولیاء ام اندو دشمن و کافر درآورده است بدنبال آنهائی بگردید که بگفته خودتان در مرکز نشسته

بر را تحریک بی خ ايبدنبال آنهائی بگردید که عده. اندپدر طالقانی را بی اثر کرده هايبی خبري نگه داشته نظریهها و توصیه

. دنبال آن کسی بگردید که آقاي وزیر کشور مهندس اندازندو آن کشتار را به راه می فرستند،کرده بروستاي قارنه می



نه کار رمسئله قا« عکس العملش در قبال این جنایت ددمنشانه فقط این جمله در تلویزیون باشد ك  داردصباغیان را وا می

مسار فربد تی شونددنبال آنکس یا کسانی بگردید که باعث می» یک عده غیره مسئول است دستور رسیدگی داده خواهد شد.

رئیس ستاد سابق ارتش جمهوري اسالمی ایران تنها بعلت اعتقاد به عدم ضرورت خشونت نسبت به ملت کرد استعفا بدهد و 

من بخواند دش هایشه وزیر دفاع ملی را وا میدارند ملت کرد را دشمن بداند و در گفتهخانه نشین باشد. بروید بدنبال آنهائیک

در حالیکه رهبر انقالب بارها و بارها این ملت زجر کشیده و محروم را فرزندان و برادران و خواهران میخواند، بروید دنبال این 

کنید طرح و برنامه شان را که خرابی ایران و بدبختی ملت  در کردستان هم نیستند آنها را پیدا عوامل نفاق افکن که مسلماً

 15به که یکشن اي.  تیمسار فربد در مقالهشودایران است خنثی کنید مشکل ملت کردستان و همه مشکالت ایران  حل می

تعدد اقوام م : تصور میکنم ملت کرد بیناندمهرماه در روزنامه خلق مسلمان تحت عنوان قوم کرد نباید سرکوب شود نوشته

گذشته نسبت به کردستان قهرآلود بوده است. تاریخ شاهد گویائی بر  هايو راه و رم حکومت اندایران ستمکش ترین بوده

درستی این گفته است. و هم اکنون شما و مردم شرافتمند ایران و همه جهانیان شاهد و ناظر ستم و جنگ و برادرکشی 

گ  و این جن اندتحمیل شده است چنانچه آیت اهللا شریعتمداري بارها فرموده و نوشته هستید که بر قوم کرد ايناخواسته

برادرکشی بر ملت کرد تحمیل شده است و راست است. اکنون که این تحمیل اجباري واقعیت پیدا کرده است مردان و 

را بازیچه امیال پلید خود قرار دهند.  هیچ کسی و به هیچ مقامی اجازه ندهند سرنوشت انها اندبهابرمردان کرد تصمیم گرفته

نه مایل  را تحمل کرده است هاهولناکترین ستم هاآنها نه وابسته به امپریالیسم هستند و نه تجزیه طلب. ملتی که سالها و قرن

داشته  افقدرتی طاغوتی تر بر سرش حکومت کند و حقش را زیر پا لگدکوب کند. اگر اولیاء امور انص دهداست و نه اجازه می

که قوم کرد مورد بی رحمانه ترین مظالم قرار گرفته  از ابتدائی ترین حقوق انسانی، فردي، اجتماعی،  پذیرندباشند صمیمانه می

ز با که ج اند. آنچنان بی اعتمادي و ناباوري و یأس و ناامیدي در آنها ایجاد کردهاندفرهنگی، سیاسی و اقتصادي محروم بوده

ي رهبر انقالب و نشان دادن برادري و برابري عملی و راستین گره کور مشکل کردستان باز نمیشود. آقاي محبت و بزرگوار

د. تا وقتی که بخوبی آگاهی ایداحمد علی بابائی شما که در دفتر پدر طالقانی همکاري نزدیک داشته و چندبار به کردستان رفته

تاي قارنه نظیر کشتار نقده و روس هائینماینده شودزنده و تبلیغ می تعمداًدر محافل معین اختالفات شیعه و سنی و کرد و ترك 

قتی که تا و شود،تا وقتی که به قوم کرد و رهبران مذهبی و سیاسی آنها توهین و افترا می آوردو کانی مام سیدان را بوجود می

قوم کرد را عاملین امپریالیسم و صهیونیسم و تجزیه طلب قلمداد کنند. تا وقتی که با کردستان مانند یک کشور اشغال شده و 

با ملت نجیب و قانع و شرافتمند کرد مانند دشمن و اسیر رفتار شود. باالخره تازمانیکه حق مسلم و قانونی قوم کرد که عبارت 

نوع خودگردانی در چهارچوب تمامیت ارضی و استقالل کشور براي کردستان در نظر گرفته نشود آروزي  است از ساده ترین

ایران آباد و آزاد و متحد خواب و خیال است. شما آقاي علی بابائی با هیچ نیروئی نمی توانید نه در مشجد جامع و نه در هیچ 

ایجاد کنید. شما چرا تا این حد بی انصاف هستید ؟ مردمی را که با  جاي کردستان شور و احساساتی بنام رهبران انقالب ایران

نثار جان و مال و خون پابپاي شما باستقبال انقالب آمد و وظیفه اش را ببهترین وجه ادا کرد بامید اینکه حقوق پایمال شده اش 

چگونه انتظار دارید شور و احساسات نشان  ایدکه خود در متن به آن اشاره کرده هائیرا بازیابد با آن همه کم مهري و دسیسه

دهد ؟! آقاي علی بابائی باور کنید تنها این توقع شما باعث شد که من قلم بدست گرفته و براي شما جواب بنویسم اجازه 

 بدهید کاراکتر قوم کرد را در یک جمله بیان کرده و به نوشتن خاتمه دهم. قوم کرد در دوستی از هر مومی نرم تر و شکل



پذیر تر و در دشمنی از هر شمشیر و تیغی برنده تر است این با اولیاء امور است که یک قطعه موم در اختیار بگیرد و یا با تیغ 

 )25/7/1358روبرو شود.(کیهان ايبرنده

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

7 Sep 2007 16:51 

 

 (4)قارنا و انقالب

 

  

 

 ستون لشکر به اشنویهاعزام 

 

  

 

 64ارومیه بدعوت مردم اشنویه عازم این شهر شد . استاندار اذربایجان غربی مه باتفاق فرمانده اشکر  64ستونی از لشکر     

ارومیه و همراه ستون عازم اشنویه بود در محل شهر داراي شهرستان نقده با حجت االسالم محرر امام جمعه شیعیان این شهر 

 . پیرامون مسائل منطقه با وي گفتگو کرد دیدار و

 

استاندار اذربایجان غربی سپس با مال صالح رحیمی پیشواي مذهبی کردها نقده به گفتگو پرداخت .مال صالح ضمن تقبیج     

 تن از مجاهدین شهرستان نقده شد از استاندار خواست که بعه 15که منجر به شهادت "دواب"اعمال حادثه افرین در گردنه

منظور تامین هر چه بیشتر منطقه نیروهاي مسئول را در منطقه تقویت کند . مالصالح رحیمی با اشاره به حادثه تاسف بار قارنا 

نفر از اهالی این روستا را به قتل  68که طی ان گروهی از افراد مسلح عیرمسئول به قصاص خون شهیدان گردنه دواب 

زب منحله دموکرات کردستان ، هم به ملت کردو هم به ملت ایران خیانت کرده رسانیده اند گفت : ما هم معتقدیم که ح



است . ولی هیچ نفسی نمی تواند گناه نفس دیگر را بگردن بگیرد.وي در ادامه سخنان خود افزود:افراد بیگناهی که در روستا 

 . این بود که از نژاد کرد بودندقارنا به شهادت رسیده اند همه مومن به انقالب اسالمی بوده اند و تنها گناهشان 

 

اقاي حقگو ضمن ابراز تاسف عمیق از این حادثه گفت : این گونه کارها را نه  به حساب دولت میتوان گذاشت  ونه به     

 . حساب اسالمی کسانی که این جنایت را مرتکب شده اند نه انقالبی هستند و نه پیرو واقعی امام

 

ل میدهم عامالن این حادثه را بفوریت تحت تعقیب قرار داده و به مجازات برسانیم . تیمسار حقگو افزود : به شما قو    

ارومیه نیز که در این مالقات حضور داشت گفت : ما حامی قاتلین نیستیم بلکه از قانون حمایت  64ظهیرنژاد فرمانده لشکر 

نیروي ویژه در نقده امنیت همه یرادران و خواهران کرد در می کنیم . وي به نمایندگان کرد نقده قو.ل داد که با استقرار یک 

  )25/7/1358این شهرستان را تامین کند.(کیهان

 

      

 

 مالقات نماینده نخست وزیر با فروهر در سردشت    

 

      

 

مانشاه در ات در کرکرمانشاه : صبح امروز آقاي باباطاهري فرماندار سابق مهاباد در یک گفتگوي تلفنی با خبرنگار اطالع    

مورد چگونگی مسافرت صادق زیبا کالم نماینده نخست وزیر به سردشت گفت: روز گذشته آقاي زیبا کالم جهت دیدار با 

آقاي فروهر، عازم سردشت شد و قرار است امروز براي تقدیم گزارشات خود به نخست وزیرز،  راهی تهران شود. هنوز از 

ر دست نیست. وي اضافه کرد: همه ما امیدواریم هر چه زودتر صلح و آرامش به منطقه نتیجه مذاکرات سردشت اطالعی د

کردستان بازگردد. بابا طاهري افزود: حاال که هر دو طرف حسن نیت دارند، بهتر است مقامات مسئول از فرستادن افراد تندرو 

و تلویزیون انتظار داریم که مردم کرد را یاري دهند گروهی و رادیو  هايبه منطقه کردستان خودداري نمایند. ما همه از رسانه

 )27/7/1358تا صلح و آرامش این منطقه برقرار شود.(کیهان

 



      

 

 . تظاهرات پیرانشهر یک کشته و سه مجروح بجاي گذاشت    

 

      

 

ه نفر دانش اموزي کشته شد و س ، کردند پا بر پیرانشهر مردم دیروز صبح که تظاهراتی در – کیهان خبرنگار –پیرانشهر     

مجروح شدند. هنگام تظاهرات مردم ، مأموران که قصد متفرق کردن آنها را داشتند مبادرت به تیراندازي کردند که در 

نتیجه کودکی به نام کمال فالحی دانش آموز کالس چهارم ابتدائی کشته شد . دانش آموز دیگري به نام ابوبکر بشیري نیز 

ساله اي به نام قادر خانزاد و پیرزنی به نام بانو گله با اتومبیل  60. موقعیکه مردم متفرق می شدند مرد  جراحت برداشت

مأموران تصادف کردند و مجروح شدند . بدنبال کشته شدن این دانش آموز مردم جسد او را به جلوي فرمانداري پیرانشهر 

شش ماده را به تصویب رساندند. در این قطعنامه تأمین جانی  منتقل کردند و طی اجتماعی در این محل قطعنامه اي در

 )2/8/1358معلمان و مردم، آزادي زندانیان سیاسی و مجازات مسببان واقعه قارنا خواسته شده است.(کیهان

 

      

 

 تائید اقدامات ضد امپریالیستی    

 

      

 

 یافت ترتیب شهر این در بزرگ راهپیمایی یک –ه سقز شاخ – کردستان دمکرات حزب سوي از – کیهان خبرنگار –سقز     

 انراهپیمای سوي از اي قطعنامه با پایان در و درآمد تعطیل بحال شهر بازار و خیابانها هاي مغازه ، پیمایی راه این دنبال به. 

 : است آمده قطعنامه این در.  گرفت قرار تائید مورد و شد صادر

 



 . ما خواهان لغو کلیه قراردادهاي باقیمانده ، با دول امپریالیسم بویژه امپریالیسم آمریکا هستیم-1    

 

ضمن تائید اقدامات ضد امپریالیستی بوسیله خلق هاي ایران، آمادگی خود را جهت مقابله با هر گونهدخالت و توطئه -2    

 . عوامل امپریالیسم و ارتجاع داخلی اعالم میداریم

 

خواهان حل مساله کردستان از طریق مذاکرات سیاسی مشروط در تحقق یافتن حقوق حقه خلق کرد در چارچوب -3    

 . ایرانی دموکراتیک هستیم

 

 . لغو کلیه احکام صادره از طرف دادگاه هاي اسالمی در رابطه با جریانات اخیر کردستان را خواستاریم-4    

 

 . و منطقه سردشت هستیم» مام سیدان«و » قارنه«بیرحمانه مردم روستاهاي خواستار مجازات عاملین کشتار -5    

 

 . خواستار خروج پاسداران غیر بومی از کلیه مناطق کردستان هستیم-6    

 

خواستار رفع سانسور و کنترل اخبار کردستان و جلوگیري از پخش اکاذیب مسموم کننده و پایان دادن به جنگ -7    

 . تبلیغاتی علیه خلق بپا خواسته کرد و سایر یروهاي مترقی کردستان از طرف صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران هستیم

 

 . گروههاي ملی و مترقی در ایران بویژه کردستان هستیمخواستار آزادي فعالیت کلیه احزاب، سازمانها و -8    

 

پشتیبانی خود را از خواست هاي مشروع فارغ التحصیالن شهرستان سقز اعالم داشته و خواستار رسیدگی فوري به -9    

 .وضع آنان از طرف مسئولین هستیم

 



به عنوان شهداي ملی خلق هاي ایران خواستار رسیدگی به وضع خانواده شهیدان کردستان و شناسایی آنان -10    

 )15/8/1358هستیم.(کیهان

 

      

 

 .راهپیمایان در بانه خواستار پایان دادن به جنگ کردستان شدند    

 

      

 

 هیات زا پشتیبانی بخاطر شهر این مردم از تن هزاران بانه، شعبه کردستان دمکرات حزب بدعوت:اطالعات خبرنگار –بانه     

 و کردند تظاهرات و راهپیمایی تهران در آمریکا جاسوسانه تصرف و امام خط پیرو دانشجویان از حمایت و دولت نیت حسن

ي به شرح زیر صادر نمودند: نهضت خروشان خلقهاي ستمدیده ایران با نیروي قاطع خود توانست ا قطعنامه پایان در

عزیز، سرزمین دالوران به عقب نشینی وادارد. بسیج نیروي عظیم امپریالیسم جهانی و بخصوص امپریالیسم آمریکا را از ایران 

توده مردم در این روند، محاسبات بیجا و نابخردانه امپریالیسم و صهیونیسم را بر باد داد و بار دیگر ثابت شد که سیل 

وز به ست انقالب ایران هنخروشان عظیم خلق همیشه قادر است عظیم ترین و بزرگترین استثمارگر را به زانو درآورد. بدیهی ا

رنج کشیده ایران ادامه دارد.خلق کرد و حزب دمکرات کردستان ایران مبارزه  هايانجام قاطع خود نرسیده و راه انقالب خلق

ت . ما شرکنمایدعلیه امپریالیسم و صهیونیسم را در صدر برنامه مبارزات خود قرار داده و در این مسیر قاطعانه مبارزه می

 :باشیمدر این راهپیمایی قطعنامه زیر را صادر و خواستار اجراي آن می کنندگان

 

ما حل مسئله کردستان را از راه مذاکرات سیاسی در جهت پایان دادن به جنگ ناخواسته کردستان و تحقق  -1    

 .بر حق خلق کرد خواستاریم هايخواسته

 

الیسم و . هرگونه حرکت علیه امپریباشندتحت ستم می هايعمده خلقبا توجه به اینکه امپریالیسم و صهیونیسم دشمن  -2    

صهیونیسم و بخصوص اشغال سفارت آمریکا، النه جاسوسی و توطئه را توسط دانشجویان مبارز مسلمان مورد تائید قرار 

 .دهیممی



 

 .باشیمما خواستار لغو تمام قراردادهاي ایران با امریکا می   -3    

 

ملی و مترقی و منحله  هايدمکراتیک در سراسر ایران و آزادي احزاب و سازمان هايتار برقراري آزاديما خواس -4    

 .حزب دمکرات کردستان ایران هستیم

 

 .باشیممی» مام سیدان«و » قارنه«ما خواهان محاکمه و مجازات عامالن کشتار روستاي    -5    

 

سیاسی در کردستان خواستار اخراج فوري پاسداران غیر بومی در منطقه و  براي برقراري آرامش و پیروزي مبارزات -6    

 .باشیممنع نقل و انتقاالت ارتش می

 

 لغو احکام تبعیدي کارمندان و فرهنگیان کرد را خواستاریم   -7    

 

 ها،مردم بانه، کلیه مغازهآزادي زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان سیاسی کرد را خواستاریم. به هنگام راهپیمائی  -8    

 )21/8/1358ادارات و مدارس بانه به حال تعطیل درآمد.(کیهان

 

 نقش نفاق افکنانه عراق در کردستان    

 

 .زیرکانه ماجراي کردستان را آفریدند هايامپریالیسم و صهیونیسم با طرح نقشه    

 

 دکتر عبداهللا ابریشمی    

 



ار خودمختاري آغاز شد. منظور خلق کرد از خودمختاري ادره امور فرهنگی، اقتصادي، موج انقالب در کردستان با شع    

اداري و انتظامات داخلی مناطق کردنشین است. کشورهائی که قسمتی از کردستان را دارند بدقت نگران انقالب ایران بودند. 

ري داده شود. به همین سبب در جریان انقالب بیم آنرا داشتند که در اثر انقالب در نظام جدید به کردهاي ایران خودمختا

خود را آغاز کردند. براي پی بردن به علل وحشت و  هايهمگام با امپریالیستها، صهیونیستها و عمال رژیم سابق سمپاشی

 :نارضایتی این عوامل باید تاثیر تحقق خواست کردها را در خاورمیانه ارزیابی شود

 

میلیونها نفر کرد از ساکنان خاورمیانه را به  میان کردهاي برون از مرز خواهد گذاشت. متعاقباًاین امر تاثیر عمیقی در  -1    

 .هواداران از جان گذشته ایران تبدیل خواهد کرد

 

 .شوددر داخل عراق اتحاد کردها با شیعیان حتمی خواهد بود که سه چهارم جمعیت عراق را شامل می -2    

 

. مرزهاي غربی ایران یابدجان و دل از جمهوري اسالمی پشتیبانی خواهند کرد. حکومت قدرت می در ایران کردها با -3    

 .نفوذناپذیر خواهد شد. عوامل تحریک و آشوب زا از بین خواهد رفت

 

طرفداري کردها موجب گسترش بیشتر انقالب ایران در خاورمیانه خواهد شد که یک خطر جدي براي امپریالیزم و  -4    

. به همین سبب با تمام قوا و نیرنگ از تحقق خواست کردهاجلوگیري خواهند کرد. درست به همین دلیل باشدونیزم میصهی

 :دشمنان داخلی در لباس دوست با همکاري دشمنان خارجی به اقدامات زیر دست زده اند

 

ز برچیده شدن رژیم شاهنشاهی در زمان شاه مخلوع این اندیشه نادرست به مردم تزریق نمی گردید که پس ا -1    

 .خواهد شد. این مطلب را خود شاه مخلوع بارها گفته بود» ایرانستان «سرزمین ما 

 

اویسی جالد صدها فرزند  شوددر زمان شاه مخلوع براي سرکوبی کردها همیشه از اتهام تجزیه طلبی استفاده می -2    

برومند کرد را به این اتهام نابود کرد. متأسفانه این حربه فاشیستی آریامهري توسط عمال رژیم سابق به حکومت فعلی به ارث 

 .رسیده است

 



در آذربایجان غربی با تحریک برادران ترك و شیعه علیه کردها و با کمک انحصارطلبان قدرت در این خطه یک جو  -3    

فاشیستی ضد کرد بوجود آورده اند که موجب فجایع نقده، قارنه، کانی ماسیده و...  گردید. این فجایع بهانه مناسبی براي 

 .تبلیغات علیه انقالب اسالمی به دست دشمنان داخلی و خارجی سپرد، و موجب بدبینی شدید کردها نسبت به حکومت شد

 

گسترش اختالف بین طرفداران بارزانی (قیاده موقت) و جالل طالبانی  در جریان انقالب نقش عراق معطوف به -4    

سیاسی فعال در کردستان ایران بود. اختالف مذکور براي خنثی کردن قدرت جنگی کردها  هاي(اتحادیه میهنی) به میان گروه

شت پرده در کردستان ایران و در عراق به نفع آن کشور است. دامنه این جدال به میان گروههاي سیاسی کم تجربه و عوامل پ

مردم را از توجه به مسائل اساسی منحرف و به مسائل پیش پا افتاده یرگرم نمودند. بدین ترتیب زمینه را براي وقوع حوادث 

 .بیشماري در کردستان فراهم نمودند

 

ابق یا وابسته به رژیم سعوامل داخلی یعنی همان کسانی که تحت تأثیر فرهنگ فاشیستی رضا خانی قرار داشتند  -5    

نکر وجود . این عوامل منمایندبودند بشدت از سیستم حکومت متمرکز غیر سنتی و غیر ایرانی مذکور پشتیبانی نموده و می

ون در راه هم اکن کنندوخود در راه تشکیل و اعطاي خودمختاري کارشکنی می هايملیتهاي مختلف ایرانی هستند و با سمپاشی

 .اندازندین کردها و دولت سنگ میایجاد تفاهم ب

 

در کردستان حوادث بیشماري در نتیجه تاثیر و تداخل عوامل مختلف روي داده است. مهمترین این عوامل عدم  -6    

توجه دولت به خواستهاي منطقی کردها بود عمال دشمن از این حوادث حداکثر بهره برداري را نمودند جنگی آغاز شد که فقط 

نان است خودمختاري کردها یعنی تفویض اداره امور فرهنگی، اقتصادي، اداري و انتظامات داخلی مناطق کردنشین به سود دشم

به خودشان، این امر به نفع دولت است زیرا از بدبینی مردم نسبت به حکومت خواهد کاست و مسئولیت خوب و بد اداره 

 )21/8/1358کردن امور را به خود مردم خواهد سپرد.(کیهان

 

 .در مالقات اعضاي هیات حسن نیت امام با ادامه مذاکرات کردستان موافقت کرد    

 

 .خانواده شهداي کردستان با رهبر انقالب مالقات میکنند    

 



 .صباغیان:در وزارت کشور هیچ سمتی ندارم و فعالیت خود را در نهضت آزادي متمرکز میکنم    

 

 وزر ظهر از پیش) سحابی اهللا عزت و فروهر داریوش صباغیان، هاشم( کردستان نیت حسن هیات اعضاي از تن سه –قم     

عنی پریروز وارد قم شدند و با امام خمینی رهبر انقالب اسالي ایران دیدار و گفتگو کردند . در این دیدار ی گذشته شنبه پنج

 استحضار امام خمینی رسید و ایشان پیرامونکه حدود یکساعت و نیم بطول انجامید نتایج سفر هیات ویژه به کردستان به 

ادامه مذاکرات، اعضاي هیات را ارشاد و راهنمایی کرد.  در پایان این دیدار ، هاشم صباغیان به خبرنگاران گفت : گزارش سفر 

م به تیهیات ویژه به کردستان را با تمام جزئیات و مالقات هایی که با رهبران ملی، سیاسی و مذهبی مردم کردستان داش

اطالع امام رسانیدیم . صباغیان افزود : پیشنهادهایی در این مورد و در قسمت هاي مختلف امور مربوط به رفع ستم ملی و 

سیاسی و اقتصادي از مردم کردستان که مورد درخواست و نظر مردم این منطقه در چارچوب قوانین ایران داده خواهد شد از 

مذاکرات بعدي مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در خواستی از سوي خانواده هایی که در  حضور امام اجازه گرفته شد که در

این جریانات کشته و یا در دادگاه هاي انقالب در کردستان اعدام شده اند براي مالقات با امام را نیز به رهبر انقالب اسالمی 

 ین شود . صباغیان اضافه کرد : کلیه مسائلی که در کردستانایران تسلیم داشتیم و قرار شد براي این گروه ، وقت مالقات تعی

درباره آن گفتگو شده مورد تائید امام قرار گرفت و مذاکرات تا رسیدن به راه حل نهایی و قطعی و خاتمه مسائل کردستان 

م وي طرفین درگیر اعالهمچنان ادامه می یابد و ادامه این کوشش مورد تائید امام قرار گرفته است و قرار شد آتش بسی از س

شود . صباغیان در پایان این گفت و گو افزود : من در حال حاضر در وزارت کشور هیچ سمتی ندارم و آقاي هاشمی رفسنجانی 

ز کنم ، متمرک» نهضت آزادي ایران«سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد و من نیز سعی میکنم بیشتر فعالیت خود را در 

 )26/8/1358می توان به انقالب و مملکت ، خدمت کرد.(کیهان چون در حزب هم

 

 ارومیه به اشنویه 64اعزام ستونی از لشکر     

 

ارومیه بدعوت مردم اشنویه عازم این شهر شد. استاندار آذربایجان  64ارومیه ـ  خبرگزاري پارس ـامروز ستونی از لشکر     

راه ستون عازم اشنویه بود در محل شهرداري شهرستان نقده با حجت االسالم ارومیه و هم 64غربی که باتفاق فرمانده لشکر 

محرر امام جمعه شیعیان این شهر ستان دیدار و پیرامون مسائل منطقه با وي گفتگو کرد استاندار آذربایجان غربی سپس با مال 

 .صالح رحیمی پیشواي مذهبی کردهاي نقده به گفتگو پرداخت

 

تن از مجاهدین شهرستان نقده شد، از  15یح اعمال حادثه آفرینان گردنه دوآب که منجر به شهادت مال صالح ضمن تقب    

استاندار خواست که بنظور تامین هزینه هر چه بیشتر امنیت منطقه نیروهاي مسلح مسئول را در منطقه تقریت کند. مال صالح 



از افراد مسلح غیر مسئول به قصاص خون شهیدان گردنه رحیمی با اشاره به حادثه تاسف روستاي قارنا که طی آن گروهی 

نفر از اهالی این روستا را به قتل رساندند گفت ما هم معتقدیم که حزب منحله دموکرات کردستان هم به ملت کرد  68دوآب 

ان خود ه سخنو هم به ملت ایران خیانت کرده است ولی هیچ نفسی نمی تواند گناه نفس دیگران را بگردن بگیرد وي در ادام

ه از و تنها گناهشان این بود ک اندافزود افراد بیگناهی که در روستاي قارنا به شهادت رسیدند همه مومن به انقالب اسالمی بوده

نژاد کرد بودند آقاي حقگو ضمن ابراز تاسف عمیق از این حادثه گفت این گونه کارها را به حساب دولت میتوان گذاشت و نه 

نه انقالبی هستند و نه پیرو واقعی امام آقاي حقگو افزود به شما قول  اندوگمان که این جنایت را مرتکب شدهبه حساب اسالم 

ارومیه  64میدهم عامالن این حادثه را بفوریت تحت تعقیب قرار داده و به مجارات برسانیم تیمسار ظهیرنژاد فرمانده لشکر 

قاتالن نیستیم بلکه از قانون حمایت میکنیم وي به نمایندگان کرد نقده قول نیز که در این مالقات حضور داشت گفت ما حامی 

داد که با استقرار یک نیروي ویژه در نقده امنیت همه برادران و خواهران کرد در این شهرستان را تامین 

  )6/9/1358کند.(کیهان
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 (5)قارنا و انقالب

 

  

 

 چگونه انجام شد؟» قارنا«قتل عام در 

 

  

 

 چه کسانی مردم قارنا را 58شهریور  11ساعت یک بعد ازظهر روز 



 

  

 

 در کردستان قتل عام کردند؟

 

  

 

 .بازماندگان این فاجعه خواهان مجازات مسئوالن قتل عام قارنا هستند

 

  

 

در ده کیلو متري شهر نقده،  در یک یورش فجیع سه » قارنا«شهریور ماه سال جاري دهکده ساعت یک بعدازظهر یازدهم 

یک و برخی تا شش تن از اقوام و بستگان  هاکشته داد،  و از جمع چهل خانواده ساکن این روستا برخی از خانواده 47ساعته 

بعضی از کودکانی بودند که هنوز سنشان به پنج  اًخود را از دست دادند. مقتولین،  زنان و مردان،  پیر و جوان و مخصوص

 .سالگی هم نرسیده بود

 

 توطئه جنایت

 

به صحبت بنشیند و از گزارش انچه در مدت سه ساعت بر این مردم بیگناه » قارنا«کمتر کسی می تواند با بازماندگان فاجعه 

ساله دانش اموز سال سوم  15دارند.  حمزه شریفی گذشت،  متأثرنشود. مردم قارنا درباره این فاجعه،  خبر صریح و روشن 

 .شهریورامسال،  در قارنا گذشت سندي غیر قابل انکار ارائه می دهد 11راهنمائی درباره انچه ساعت یک بعدازظهر روز 

 

 .همه بازماندگان کشتار دهکده قارنا در  دست دارند یک نسخه از این مدرك را تقریباً



 

نام حاج عظیم معبودي که براي خلیل خسروي کدخدا و چندتن از محترمین ده نوشته است.  نامه سند،نامه ایست از شخصی ب

روي کاغذ مارکدار تجارتخانه معبودي که عامل فروش تراکتورهاي انیور سال در شهرهاي نقده و پیرانشهر و اشنویه و حومه 

ژیم است.  نامه یک روز قبل از فاجعه نوشته شده و متن ان است، نوشته شده،  و قارنا می گویند: او از فئودالهاي وابسته به ر

 :چنین است

 

جناب اقاي بهلول گلستان و عزیز بازدار و خلیل خسروي.  پی از سالم خواهشمندم براي امد و رفت شهر براي 

ترین ناراحتی براي خاربار(خواربار)ده قارنا هم خودتان و هم برادران دیگرده قارنا امد و رفت داشته باشید.  هرکسی کوچک

شماها و برادران کرد دیگر ایجاد نماید فوري به انتظامات یا خود بنده مراجعه فرمایید تا باسم ضد انقالب ان کس را گرفته و 

 .به مقامات دولتی تحویل دهم خالصه هیچگونه وحشت و ناراحت نباشید،  ما هم برادر هستیم

 

 10/6/1358:امضاء –با تقدیم احترام حاج عظیم معبودي 

 

 محاصره ده

 

 داشتند و هدف نویسنده نامه این بوده است که مردم ده را ارام کند و ظاهراً هائیاز نامه اینطور پیداست که مردم ده دلواپسی

 :موفق هم شد.  حمزه می گوید

 

ساعت یک بعدازظهر عده اي حدود صد نفر  شهریور، تمام اطراف ده را با تانک و توپ محاصره کرده بودند،  و 11روز -

ریختند و هر کسی را دم دستشان دیدند،  کشتند و سر بریدند.  هابهمراه شخصی باسم قادري،  بشکل مجاهدین پاسدار، بخانه

ا ی ده رروحانی ده،  با یک جلد قران،  نزد انها رفت و قسم خورد که مردم این ده هیچ تقصیر و گناهی ندارند.  مهاجمین روحان

ساله اش را  18و 15کشتند و سرش را بریدند و با خود بردند و هنوز سر روحانی ده پیدا نشده است، زنی که دو فرزند  فوراً

 :در این کشتار از دست داده است می گوید

 



عت یا در ده در خانه انها به هیچکس رحم نکردند. اینهمه بیرحمی را ما هیچ جا نشنیده بودیم انها که حاال زنده اند در ان سا-

شان نبودند یا توانستند به طریقی خود را مخفی کنند.  درباره نوع اسلحه اي که بکار برده شده بود،  پیرمردي بنام سیداحمد،  

لگد و پوتین  کودکان را زیر بعضیها را با تفنگ کشتند بعضیهارا با چاقو و کارد سر بریدند،  بعضیها را هم مخصوصاً-می گوید:

 .کردند خفه

 

 :نفر از اعضاي خانواده اش را از دست داده است درباره چگونگی زنده ماندن خود می گوید 9سید احمد که 

 

 .من انروز در نقده بودم و غروب،  وقتی وارد قارنا شدم، جهنم را جلوي چشم خود دیدم-

 

 مردم چه می خواهند؟

 

یده این روستا عالوه بر از دست دادن عزیزان خود از درد بزرگ از فاجعه قارنا بیش از سه ماه می گذرد.  مردم زجر کش

 :دیگري هم دارند،  انها می گویند

 

درد ما اینست که در طول این مدت،  هیچکس به فریاد ما نرسیده است.  هیچکس نیامده تا وضع ما را ببیند ما قاتلین -

بخاطر این جنایت پاداش هم گرفته  هایشانمی گذرند.  بعضیعزیزان خود را می بینیم که خونسردانه و فاتحانه از مقابل ما 

 .اند! ما می دانیم طرح این جنایت، یک امیر ارتش بوده است

 

 ما پول نمی خواهیم

 

به مهاباد امدند.  انها با » قارنا«با اطالع از سفر هیات حسن نیت به کردستان با دو مینی بوس از » قارنا«گروهی از اهالی ده 

داریوش فروهر را سخت متأثر کرده بودند.  وقتی فروهر به زنی که شوهر و دو دخترش را از دست داده بود   ن،هایشاحرف

 :گفت بکار شما رسیدگی می شود،  با فریاد و بغض گفت

 



ا کف ن ردر ده ما جنایت شده،  ما پول نمی خواهیم،  ما فقط می خواهیم قاتلین عزیزان ما را بگیرید و محاکمه کنید و مزدشا-

ما شدند و عده اي طفل معصوم و بی گناه را کشتند و حاال با  هايدستشان بگذارید.  ما می خواهیم ان گروهی که وارد خانه

خیال راحت و خیلی خونسرد،  از مقابل ما می گذرند دستگیر و محاکمه شوند.  ما چیزي نمی خواهیم،  جز عدالت.  ما می 

کسی بیاید اینجا و به کار ما رسیدگی کند.  دیروز عده اي امدند و گفتند: خوب جنگ بود و   خواهیم کسی به فریاد ما برسد.

جنگ هم از این حرفها دارد،اما بخدا، به دین، به پیغمبر،اینجا جنگ نبود،اینجا یک مشت مردم بی گناه را سالخی کردند. بچه 

 .چهار ساله چطور می توانست در قیام شرکت داشته باشد

 

را به امام منتقل کند. بازماندگان قتلها هم سوار مینی بوسها شدند و در حالی که لحظه اي  هایشانبه آنها قول داد: حرففروهر 

 )16/9/1358عزاداري و تعزیت رابر تن دارد بازگشتند.(اطالعات هاياز گریستن و نالیدن ارام نداشتند.   خود که هنوز نشانه

 

 .اصلی هیات ویژه با نمایندگان کردها فراهم شددر مهاباد زمینه براي مذاکرات 

 

مهاباد:اعضاي هیات ویژه دولت براي کردستان که بهمراه حجت االسالم اشراقی به مهاباد سفر کرده اند بعدازظهر دروز نیز به 

االسالم اشراقی رازنیهاي خود با شخصیتهاي سیاسی مهاباد در محل استقرار هیات ویژه در سد مهاباد ادامه دادند . حجت 

نماینده امام و داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه عصر دیروز به ارومیه رفتند و مهندس هاشم صباغیان و مهندس 

عزت اهللا سحابی همچنان در مهاباد بسر می برند . به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس ، دیروز نیز مذاکرات رسمی انجام 

ژه و شخصیتهاي سیاسی و مذهبی مهاباد جریان داشت و گفته میشود در این مالقاتها زمینه نشد ولی مالقات بین اعضاي وی

براي انجام گفتگوهاي اصلی فراهم میشود . بعدازظهر دیروز گروهی از آسیب دیدگان و بازماندگان حوادث قارنا ، سقز و بوکان 

القات کردند و مشکالت و شکایات خود را مطرح براي طرح خواستهاي خود با  حجت االسالم اشراقی و داریوش فروهر م

ساختند . مهندس سحابی یکی دیگر از اعضاي هیات ویژه در پایان دیدارهاي دیروز اظهار داشت زمینه براي براي حل نهائی 

مسئله فراهم شده و امیدواریهاي بیشتري بوجود آمده است و درباره ادامه مذاکرات نیز تصمیماتی گرفته شده است که 

 . خواهد شد اعالمبعداً 

 

از سوي دگر شب گذشته شیخ عزالدین حسینی در تماس تلفنی با کیهان گفت : حجت االسالم اشراقی امروز (دیروز)   ·    

در منزل ما بود و دیدار دوستانه اي صورت گرفت، اما هن.ز مذاکره اي نشده . همه مباحثات، جنبه خصوصی و دوستانه داشته 

حسینی افزود : ما انتظار داریم حال که شخصی از سوي امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران در هیات ویژه است . عزالدین 

حضور دارد مذاکرات بصورت جدي با هیات نمایندگی خلق کرد صورت بگیرد  . عزالدین حسینی اضافه کرد : بر اساس 



انی که به نفع مسعود رجویی کاندیداي رئیس جمهوري تبلیغ اطالعی که به ما رسیده است که در روانسر و جوانرود، براي کس

میکرده اند تضییقاتی به وجود آمده و حت عکسهاي او و مرا پاره کرده اند . از طرف دیگر ، برابر تلفنی که به من شده است 

علوم نیست موجب عده اي پاسدار از کرمانشاه به طرف کاماران و سننندج حرکت کرده اند که چون علت اعزام این عده م

ناراحتی مردم شده که امیدواریم دولت به اینگونه مسائل توجه بیشتري بکند و خواست دیگر ما این است که مقامهاي مسئول 

 )25/10/1358به تقاضاهاي مردم سنندج و متحصنین آنجا دایر به خروج پاسداران از سنندج توجه الزم معمول دارند.(کیهان

 

 :با حجت االسالم حسنی امام جمعه ارومیهمصاحبه اختصاصی کیهان 

 

 .در کردستان گروهها به مذاکرات صلح معتقد نیستند

 

میلیارد تومان بودجه مناطق کردنشین است که باید خرج برنامه هاي  5اقاي بنی صدر چند روز پیش اعالم کردند که 

 . ستاقتصادي و عمرانی باشد ولی به دلیل درگیري هنوز این بودجه جزب نشده ا

 

همیشه اماده جنگ هستم اول جنگ منطقی و فکري و اگر نشد جنگ با اسلحه به طوري که شبخ عثمان نقشبندي رهبر 

 . رستگاري براي ترور من سه میلیون تومان جایزه تعین کرده است

 

روزهاي  هسلسله گفتگوهاي اختصاصی کیهان با شخصیتهاي ملی و مذهبی منطقه غرب کشور پیرامون مسادل جاري منطق

گذشته در روزنامه درج شد در ادامه گفتگوهاي فوق در این شماره مصاحبه کیهان با حجت االسالم حسنی امام جچمعه ارومیه 

 . از نظر خوانندگان می گذرد

 

یت لس : در آغاز می خواستم که بفرمائید جنابعالی از چه زمانی بر علیه حکومت شاه به مبارزه پرداختید و از چه زمانی فعا

 مسلحانه می کنید ؟

 

سالگی هستم تاز ان زمان تا کنون هیچ وقت بدون اسلحه  52ساله گی مسلح به اسلحه گرم هستم و االن که در  18ج : من از 

 . نبوده ام و همیشه مردم را بر علیه حکومت پهلوي به مبارزه پرداخته ام



 

 : ست بودن معذفی می کنند وس: اقاي حجت االسالم حسنی مخالفینتان شما را به ضد کمونی

 

 . ج : خوب راست می گویند

 

س : االن این سوال مطرح می شو.د که اگر قرار باشد از دو جبهه فئودالها ( عوامل امپریالیسم ) و کمونیست ها در مقابل یک 

 جبهه بجنگید نبرد با وکدام جبهه را ترجیح می دهید ؟

 

بسته هاي امریکا و چه وئابسته هاي شوروي و من تنها نیستم میلیونها نفر در ج : ما در هر دو جبهه خواهیم جنگید چه وا

 سراسر کشور حاضر به جانبازي هستند ولی االن خطر بزررگ به فرموده امام شیطان بزرگ امریکا است

 

 س : پس شما معتقدید که دشمن اصلی ما امریکا است ؟

 

 . ، کمونیستهاي که توطئه می کنند نیز دشمنان ما هستندج : بله دشمن اصلی امریکا است و همچنین کمونیست 

 

 س : چرا شما در مجامع همیشه با سالح بخصوص با کالشینکف ظاهر می شوید

 

 سه میلیون تومان جایزه

 

که درگیري با رژیم را به طور علنی اغاز کردیم من و سایرین همیشه با  57ج : در مورد سالح باید بگویم بعد از شهریور 

بهمن با توپ و تانک ارتش روبرو  22و  21بهمن ماه و  18حجه بودیم در بیست و سه اذز ماه و دوم بهمن ماه و در شب اسل

شدیم و هر وقت انها به ما حمله کردند ما هم دو برابر از آنها را کشتیم و از آن در مجامع مسلح بودیم و اما اینکه چرا با 

را می کند و همچنین  3-ه دلیل خصوصیات این اسلحه می باشد و همکار اسلحه    ژاسلحه کالشینکف ظاهر می شویم تنها بب



فشنگهاي زیادي می گیرد و چون از ناحیه حزب دمکرات و چریکهاي فدائی خلق و مجاهدین خلق در معرض ترور هستم لذا 

عثمان نقشبندي رهبر  همیشه اماده جنگ هستم اول جنگ منطقی و فکري و اگر نشد جنگ با اسلحه به طوري که شیخ

 . رستگاري براي ترور من سه میلیون تومان جایزه تعین کرده است

 

 س : ایا شما در قارناو قاالتان بودید یا نه ؟

 

ج : نه نبودم اگر بودم هیچ ترسی نداشتم و می گفتم بودم ولی زمانی که در انجا درگیري بود من در بند و ترور که مورد حمله 

ه بود مشغول جنگ بودم و اینکه گروهها مرا متهم می کنند افترا و دروغ می گویند و این مسئله کذب مهاجمین قرارگرفت

 محض

 

 .بوده و من حتی قارتا و قاالتان را نمی شناسم 

 

 س : ایا کسانی که به قارتا و قاالتان حمله کردند مقصر هستند یا نه ؟

 

مجاهدین را در انجا به شهادت می رسانند و عده اي نیز مجروح می کنند نفر از  18ج:در مورد قارتا مسئله این است که 

 . خانواده هاي شهدا به محل حادثه رفتند و هفت نفر قاتل مجاهدین و پاسداران در یک درگیري کشته می شوند

 

 د در مورد قاالتانبعدا گروههاي مسلح براي این که جمهوري اسالمی را متهم کنند خودشان در کارها دست به کشتار می زنن

 . چون اخیرا اتفاق افتاده است من هنوز تحقیقی نکرده ام

 

س:شایع است که شما با استاندار و فرماندهان ارتش و انجمن اسالمی دانشگاه و دیگر مقامات اختالفاتی دارید نظرتان در این 

 مورد چیست ؟

 

 . ج:نه اختالفی دذر بین نیست ممکن است اختالف سلیقه باشد



 

:با انجمن اسالمی دانشگاه چطور مثل اینکه یکبار بر علیه انها اعالمیه صادر کرده و از رئیس دانشگاه خواستار معرفی انها س

 شده بودید ؟

 

ج:مسئله این است که مردم یک روز به دانشگاه رفته و خواستار پایان یافتن تحصنعده اي از دانشجویان شدند علی رغم اینکه 

کردم ولی درگیري پیش امد و انجمن اسالمی اتهاماتی را به من زدند و اطالعیه اي بر علیه من صادر کرده من در انجا موعظه 

 . بودند

 

س:به دلیل مبارزات شما در دوران سیاه پهلوي مردم به شما اعتماد کرده اند و از شما حرف شنوي دارند می خواستم بپرسم 

 استفاده می کنید یا نه ؟این مسئله در جهت سرکوبی فئودالهاي منطقه 

 

 چه کسی فئودالها را مسلح کرد

 

ج:در مناطق اذربایجان غربی به معناي واقعی فئودال نیست به منطقه کردستان فئودالهاي هستند که اگر اگر مستضعف را 

اکراد را به غارت کرده و زمینهایشان را گرفتند که متاسفانه اقدامات گروههاي  مسلح مانع از ان هستند که منا این 

زمینهایشان برگردانیم و دلیلش هم این است که این اکراد رانده از زمینهاي خود به ما پناهنده شده اند و ما سعی می کنیم در 

اوالین فرضت ارامش در منطقه به وجود بیاید ان ها را به زمینهاي اصلی خود برگردانیم بعضی از سران عشایر نیز وجود دارند 

فئودال هستند من با انها مخالفم حتی در موردي که بعضی از مقالمات دولتی می خواستند به انها اسلحه  که به قول شکما

 . بدهند من مخالفت کردم

 

 س:پس اسلحه اي داده شده است ؟

 

ي رج: فعال برایم روشن نیست امام هم با این مسئله مخالفت بودند و من هم مخالف بودم البته برادران اکراد با ژاندارم

 همکاري می کنند عده اي کثیري از برادران کرد با ما در سنگرها با این گروها می جنگند

 



 س:ایا انها فئودال هستند ؟

 

 ج :خیر

 

 س:شما بارزانیها ( قیاده موقت ) هم کاري دارید ؟

 

 ج : نخیر من اشانایی با قیاده موقت ندارم و اطالعات زیادي هم در مورد ان ندارم

 

گروه ( رزگاري ) به رهبري عده اي نقشبندب که قطب زاده انها را بهع تلویزیون دعوت کرد که مسلما مسائل س :در مورد 

 . دیگري را در پی داشت االن افرادتی ترین گروه ضد جمهوري اسالمی در منطقه است نظرتان در این مورد چیست

 

را ه یافتند و غیره باید به این واقعیت توجه داشت که اقاي  ج:بله اینها ضد اسالم هستنتد و اینکه چگونه اینها به تلویزیون

 . قطب زاده و امثال ایشان چون تازه وارد هستند اطالع چندانی ندارند

 

 س : پس چون اقاي چمران هم تازه وارد است اشتباه کرده اند ؟

 

 سئله اي بوده است یا نهج:نخیر من عرض نکردم ایشان اشتباه کرده اند فقط گفتم اطالعی ندارمم که انطور م

 

 س : ایا به مذاکرات صلح اعتقاد دارید ؟

 

ج : انها به مذاکرات صلح معتقد نیستند و صلح برایشان معنی ندارد هر وقت  قدرتشان را از دست می دهند و می بینند که 

دوباره نیرو جمع کرده و به در ححال نابودي هستند فوري مذاکرات صلح و هیئت ویژه را مطرح می کنند تا بعد از مدتی 

 جنگ می پردازند



 

 س : چرا با تحقیقات بنیادي زمینه رشد عناصر توطئه گر را از بین نمی برند ؟

 

میلیار تومان بودجه مناطق کرد نشین است که باید خرج برنامه  5ج : اقاي دکتر بنی صصدر چند روز پیش اعالم کرد که 

ل درگیري این بودجه هنوز جزب نشده است و همین طور شما مالحظه فرمائید که هاي اقتصادي عمرانی باشد ولی به دلی

جهاد سازندگی که مشغول جاده سازي مدرسه و حمام سازي در منطقه است توسط این گروهها گروگان گرفته می شود و حتی 

 . اعدام می شوند و حتی همین االن عده اي از افراد جهاد سازنندگی در اسارت هستند

 

اقاي حسنی ضمن اینکه در ارومیه مردم به شما اعتماد کرده و شما را ستایش می کنند گروههاي در ارومیه و حتی  س :

 شهرهاي دیگر بر علیه شما فعالیت می کنند نظرتان در این مورد چیست ؟

 

بشیها و دیگر گروههاي ج : اصوال گروههاي چپ گرا و راست گرا بر علیه من فعالیت می کنند از جمله چریکهاي فدائی و جن

وابسته که بزعم  ایشان تنا کسی که ارومیه را از دئست این گروهها در امان نگه داشت من بودم که البته خودم معتقد هستم 

 )25/10/1358که قهرمانان ارومیه خود عامل استقرار ارامش در ارومیه و مناطق اطراف ان بودند.(کیهان

 

 ستانرئوس طر ح تازه خود مختاري کرد

 

صباغیان،عضو هیات حسن نیت کردستان در رابطه با جزئیات طرح شش ماده اي هیات اعزامی حزب دمکرات  هاشممهندس 

در جلسه دو ساعته اي که امروز (دیروز )باتفاق آقاي فروهر هیات نمایند گی حزب دمکرات «در  گفتگو با اطالعات گفت:

هیات اعزامی حزب دمکرات، «صباغیان افزود: ». آمدهداشتیم، پیرامون طرح پیشنهادي حزب دمکرات بحث وگفتگو به عمل 

ماده اي  26در این جلسه، یک طرح شش ماده اي درمورد مسا ئل کردستان ارائه کرد که و رئوس این طرح شش ماده اي با 

ین ولت، اهیات ویژه د«صباغیان اضافه کرد:». اساسی دارد هايکه هیات نماینده گی خلق کرد، قبال ارائه کرده بود،  تفاوت

ر د». طرح رادر جلسه اي که در این هفته تشکیل خواهد شد، بررسی وبا اظهار نظرالزم، تقدیم مقام ریس جمهوري خواهد کرد

ارائه شددر خواست گردید ه که » خودمختاري«این طرح که از سوي هیات نمایند گی حزب دمکرات کردستان به نام طرح 

این طرح آمده است:قلمرو جعرافیاي مناطق کرد نشین با اکثریت اهالی ساکن هر محله   در متمم قانون اساسی گنجانده شود در

تعیین وزبان کردي در سرزمین کردستان براي مکاتبات اداري وآموزشی در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شود، 



مهندس صباغیان گفت: ». دقانونی برس هايهمچنین جزییات طرح پیشنهادي به صورت یک طرح جامع به تصویب ارکان

شهداي درگیري در مسائل کردستان ومسائل قارنا  هايعالوه بر طرح شش ماده اي، در مورد عفو عمومی رسیدگی به خانواده«

صویب ضمنا لغو ت«ضباغیان در پایان گفت: ». شده است هاییمالی نیز پیشنهاد هايو مبادله کلیه زندانیان و جبران خسارت

 )12/12/1358اطالعات».(زب دمکرات، مورد تقاضاي این هیات بودنامه انحالل ح

 .دره قاسملو به توسط نیروهاي ارتش درآمد

 

 .هاي خود را ترك کردندمردم روستاهال آالگیوز، میرآباد و لواشگر خانه

 

 .افراد مسلح در دره قطور به ستون ارتش حمله کردند

 

 .کشته شدنددر درگیري ارتش با مهاجمین مسلح چهار مهاجم 

 

هاي جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی ساعت سیزده دیروز در تماسی با خبرگزاري پارس در ارومیه اعالم کرد که ستون

 .در تسلط ارتش قرار گرفته است ارتشی در دره قاسملو مستقر ماند و منطقه کامالً

 

ها و تلفات احتمالی به وي نرسیده است. دره از درگیريچنین گفت: که از بامداد دیروز تا ساعت سیزده گزارشی حقگو هم

هاي مسلح اي بین واحدهاي نظامی و گروهقاسملو در  جنوب شهرستان ارومیه در چند روز اخیر صحنه برخوردهاي پراکنده

 .بوده است

 

اشت: دروز هنگام عبور دیروز نیز در گفتگویی با خبرگزاري پارس در ارومیه اظهار د 19استاندار آذربایجان غربی ساعت 

اند و واحدهاي نظامی نیز ستون ارتش در دره قطور از توابع شهرستان خوب مهاجمین مسلح به سوي ستون تیراندازي کرده

ها اند و تاکنون گزارش از احتمال زخمی یا تلفات در این تیراندازيها به مسر خود ادامه دادهضمن پاسخ به این تیراندازي

رسیده و در » آق بوالق«و » راژان«هاي ارتشی در مسیر مانور خود به روستاها گو افزود: ضمنا دیروز ستوننرسیده است. حق

 شود سه یا چهار نفر از مهاجمینبینی شده مستقر شدند در همین مسیر برخوردهایی که در روي جاده گفته میي پیشمحوطه

 . مسلح کشته شدند



 

اي از خارج استان و نیز داخل استان دست به تحریکات هاي اخیر استان عدهین درگیريچنین گفت: متأسفانه هم همحقگو هم

اند و سعی در تضعیف روحیه مقامات دارند که ما به شدت با آن مقابله هایی علیه مقامات رسمی به راه انداختهپراکنو شایعه

 .خواهیم کرد

 

اي ههاي ارومیه و نقده متشنج بود و درگیريتابع شهرستانبر اساس گزارش خبرگزاري پارس علیه وضع چند روستاي 

 .هاي مسلح از طرف دیگر روي داداي بین واحدهاي نظامی از یک طرف و گروهپراکنده

 

د نظامی هاي مسلح به واحاستاندار آذربایجان غربی پش از ظهر دیروز در گفتگویی به خبرگزاري پارس گفت: شب شنبه گروه

ر نقده شده د "بچنلو"ق بالق از توابع ارومیه تیراندازي کردند و نیز حمالت مشابهی و به پاسگاه ژاندارمري مستقر در منطقه آ

 .است وي افزود: هنوز گزارشی از تلفات نرسیده است

 

هاي روستاهاي تابع نقده به خبرگزاري پارس گفت: در چهل و هشت سرپرست فرمانداري شهرستان نقده نیز در مورد درگیري

هاي اعت گذشته روستاهاي آالگیوز میرآباد و  پاسگاه بچنلو و نیز واحد ژاندارمري مستقر در جنوب نقده مورد حمله گروهس

د اهالی نشینی کردند. وي افزواند ولی هر بار با تیراندازي متقابل افراد ژاندارمري عقبهاي سنگین قرار گرفتهمسلح با سالح

ستاها را تخلیه کردند  و در روستاهاي آالگیوز به پنج ساختمان مسکونی آسیب شدید رسید و روستاهاي آالگیوز و میرآباد رو

هاي مسلح به روستاي لواشلو از توابع نقده حمله کردند و اهالی این دو رأس دام نیز تلف شد و دوشنبه پیش همچنین گروه

ازي د. افراد ژاندارمري پاسگاه بچنلو شب شنبه با تیراندروستا نیز روستا را تخلیه کرده و به طرف پاسگاه بچنلو مهاجرت کردن

ساعت دو نیم بامداد دیروز واحد ژاندارمري مستقر در جنوب نقده با  متقابل مهاجمان را ز روستاهاي لواشلو عقب راندند. ضمناً

پرست فرمانداري نقده در مسلسل مورد هجوم قرار گرفت و با تیرانداز متقابل ژاندارمري مهاجمان مجبور به فرار شدند. سر

ها هیچگونه تلفات جانی نداشته است. بر اساس گزارش خبرگزاري پارس عصر دیروز بین پایان گفت: خوشبختانه این درگیري

ه هاي سنگین بساعت هیفده و سی دقیقه تا نوزده و همچنین از نیمه شب پریشب تا ساعت دو نم بامداد مهاجمان با سالح

ها نر پیشمرگان مسلمان کرد و پاسداران انقالب اسالمی در بخش کامیاران آتش گشودند که به آتش آهاي استقراسوي محل

 .پاسخ داده شد و مهاجمین به عقب رانده شدند

 



آثار خونی که در نقاط مختلف درگیري مشاهده شده حاکی از آن است که به مهاجمانگلوله اصابت کرده لکن از میزان تلفات و 

ع در دست نیست. این خبر عصر دیروز مورد تایید سازمان پیشمرگان مسلمان کرد مستقر در کرماشنه قرار مجرمان اطال

 .گرفت

 

اي سارق مسلح به روستاي قورپل از بخض هرسین هجوم بردند ي گذشته عدهشنبهچنین حاکیست که روز پنجان گزارش هم

سرقت بردند. به محض درافت این خبر سپاه پاسداران انقالب  و پس از طناب پیچ کردن یک از چوپانان گوسفندانش را به

اسالمی هرسین وارد عمل شده و در ساعت شانزده پس از درگیري مختصري و به دنبال شش ساعت تعقیب گوسفندانش از 

 .سارقان بازپس گرفته شد و به صاحبش مسترد شد

 «قالتان«اسامی کشته شدگان 

 

 :هاي تایید نشده به شرح زیر استقالنانبه اساس گزارششدگان حوادث روستاي اسامی کشته

 

ساله، عبداهللا  60ساله ، حاج رسول عبداهللا  75ساله، حاج محمد بایزیدي  70ساله، حاجی سید حسن قدمی  11رمضان پنهار 

حسن ساله، 30عباسی محمد امین ساله، 30ساله، عثمان امانی  50ساله، محمد کردي  60ساله، عثمان درویش سلیم  50قربان 

ساله، قادر  15ساله، اسمعیل  حمیدي  19ساله، عبداهللا آه لیانی  18ساله، جالل بیدوخ  21ساله، احمد گالبی  22حمزه کوکه 

 .ساله 35ساله، رحمان مینه مورك  35کورستمی 

 

حاکیست که روز گذشته نیز ارومیه ـ خبرنگارکیهان ـ آخرین خبرهاي رسیده از روستاهاي اطراف اشنویه و منطقه نقده 

 .اي در این مناطق جریان داشته استهاي پراکندهدرگیري

 

دکتر حقگو استاندار آذربایجان غرب در مورد این حوادث در یک گفتگوي اختصاص با خبرنگار کیهان گفت: براي تقوت 

م شده بود با موفقیت به ستون اعزامی هایی که از ارومیه به مناطق آق بالق و راژان  اعزاستون 64واحدهاي اعزامی لشگر 

 .ملحق شدند

 



کردند کشته شدند و هلیکوپترها نیز از وي افزود: در این نقل و انتقال چهار نفر از مهاجمین که به سوي ستون تیرانداز می

قه بودند در چنین گفت: در منطقه قطور یک عده سرباز که حامل آذوآوردند. استاندار همهاي اعزام پوشش بعمل میستون

 .ها با تیراندازي متقابل از منطقه توانستند عبور کننددره مورد حمله افراد مسلح که کمین کرده بودند قرار گرفتند و آن

 

که  انداستاندار اطالع داد که مهاجمین در منطقه نقده نیز شبانه چند قریه و پاسگاه را مورد حمله و هدف تیراندازي قرار داده

اند که از حمله قریه لواشان و پاسگاه ژاندارمري بجان  الشان و پاسگاه را مورد حمله و هدف تیراندازي قرار داده از حمله قریه

اند ولی تلفاتی نداشته است و افراد ژاندارمري نیز به دلیل هایی به بار آوردهگروهان ژاندارمري نقده بوده است که خرابی

 .اندحمالت با تیراندازي پاسخ داده

 

هایی نیز علیه مقامات استان پخش شده و به شایعه پراکنی استاندار افزود: در داخل ارومیه و اشنویه و دیگر نقاط اعالمیه

مشغولند تا اذهان مردم را مشوب سازند. سخنگوي سپاه پاسداران ارومیه نیز اطالع داد که در منطقه نقده مهاجمین در ساعت 

کیلومتري نقده و پاسگاه ژاندارمري نقده مستقر در جاده پیرانشهر و قراء  30نلو در در روستاي کوکلیر و پاسگاه حس 10

انداز و آرـ پی ـ جی ـ هفت و هاي مختلف از جمله موشکدر نزدیکی سه راه محمدار با اسلحه» ساراالر«و » آالگوز«

خسارات مالی به افراد وارد آمده است. در انداز و تفنگ حمله کردند که در این حمالت تلفاتی وجود نداشته و تنها خمپاره

سنگر مهاجمین نیز مشروبات الکلی به جا مانده است. جنازه سه نفر از شهداي حوادث اخیر منطقه ط مراسم باشکوه از طرف 

 .طبقات مختلف مردم و با تشریفات نظام تا گورستان تشیع شد

 

 .ها را بوجود آوردند و دامن زدندرگیريهاي مسلح منطقه ابتدا این دشیخ عزالدین حسینی: فئودال

 

شیخ عزالدین حسینی طی گفتگوي اختصاصی با کیهان در مورد حوادث اخیر غرب کشور گفت: ما خواهان جنگ در منطقه 

دانیم. وي سپس اشاره به اقدامات جناح نیستیم و مسوول هر نوع درگیري مسلحانه و برادرکشی را به سود عوامل درگیر نمی

ها در يطلب دولت گفت: این جناح که در درون هیات حاکمه نفوذي دارند باید با پشتیبانی از ما از گسترش درگیرصلح 

 .شهرهاي کردستان جلوگیري کنند

 



اي به هاي اخیر منطقه اشنویه گفت: یک ستون ارتشی که از نقده به سو اشنویه در حرکت بود در نقطهوي در توجه درگیري 

ا توپ به این ده حرکت کرد که در نتیجه این حادثه هفده تن از مردم و سه پیشمرگ کرد جان خود را از دست تان بنام قله

 .دادند

 

هاي مستقر در منطقه که همگی ایادي مسلح در اختیار دارند ان شیخ عزالدین حسینی به دنبال این مطلب اضافه کرد: فئودال

پس دامن زدند و اکنون وضعی به وجود آمده که مردم روستاهاي اطراف اشنویه خانه اند و سها را ابتدا به وجود آوردهدرگیري

 .اندو کاشانه خود را رها کرده و به مناطق امن دیگر کوچ کرده

 

ه ها را محکوم کردآمیز در جهت بحران کردستان است این درگیريحل مسالمتهیات نمایندگی خلق کرد که عالقمند به راه

منتشر کرده است در قسمتی از این اعالمیه آمده است. هموطنان مبارز خلق رزمنده کرد هنوز فجعه مردم قارنا  هاییو اعالمیه

ها، گیرد. ژاندارممان در اطراف اشنویه جنایات ننگین دیگري صورت میها نرفته است که در کی از روستاهاي میهناز اد

کنند. عالوه بر عام میدفاع را قتلا مردم بیمله کرده و به طرز وحشانهح» تانقله«پاسداران و مزدوران معبودي به دهکده 

 .شوندنفر زخمی می 20دفاع شهد و پیشمرگ هفده تن از روستایان بی 3شهادت 

 

و قاطبه خلق کرد و همدردي با مصدومان این جنایت » تانشهداي قله«هیات نمایندگی خلق کرد، ضمن تسلیت به بازماندگان 

خواهد که متحد و هوشیار کشتار مردم را محکوم کرد و از پیشمرگان قهرمان مردم شهر و روستاهاي کردستان میفجیع و 

 )10/1/1359بر آب سازند.(کیهانافروزان را نقشهاي جنگباشند و با قاطعیت و دوراندیشی توطئه

 .نماینده امام و رهبران کرد مذاکرات را ثمر بخش خواندند

 

ار کیهان ـ حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام در غرب کشور که براي بررسی مسایل و ارومیه ـ خبرنگ

اوضاع و احوال مناطق درگیر به ارومیه آمده بود به دعوت دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان روز 

یک مصاحبه اختصاصی به خبرنگار کیهان در ارومیه دوشنبه به مهاباد عزیمت کرد و سپس به ارومیه بازگشت. ایشان در 

بعدازظهر بطول انجامید  7صبح الی  10ام که این مذاکرات از ساعت گفت: من در مهابا د مذاکراتی با رهبران کرد انجام داده

هاباد باره به مها ناتمام مانده است که انشاءاهللا براي تکمیل مذاکرات دوو جهات مختلفی مورد بحثقرار گرفت که اکثر آن

در اختیار عموم قرار خواهد گرفت ولی  خواهم رفت و نتیجه مذاکرات روي موضوعات مختلفی که مورد بحث بودند بعداً

 و رهبران کرد خصوصاً این وضع ناراحتند و باز آنچه که مسلم استملت کرد عموماً ازچه مسلم است رهبران کرد واقعاً آن



اند و براي رییس جمهور ارسال داشته اصلی است که قبالً 6ها همان هاي آنان نیستند و خواستهخواهان تجزیه کردستان از ایر

هاي گروه منعکس شده است و نهات امر نحوه پیاده کردن این اصول است که مورد بحث ما قرار گرفته آن هم با در رسانه

ها و هم براي من تفاهم در بین بود که هم براي آنحسن نیت و تفاهم، نماینده امام افزود: در ان مذاکرات به حدي حسن

هم اینجانب و هم رهبران هموطن کرد امیدوارند در ظرف همین چند روز مشکالت منطقه کردستان  خالف انتظار بود فعالً

 .براي همیشه حل شود

 

غرب کشور از طرف سران کرد االسالم کرمانی نماینده امام در دهد که حجتخبرنگار اعزامی کیهان از مهاباد اطالع می

استقبال شایانی به عمل آمد و از دو راهی نقده تا مهاباد ایشان مورد استقبال عده کثیري از رهبران و کردهاي منطقه قرار 

 .گرفت

 

ري اهنگام ورود نماینده امام  به مهاباد مال رحیم عباس نماینده روحانیون، قهرمانی شهردا، فاضلی بخشدار و نماینده فرماند

 .مهاباد و قاضی نماینده حزب دمکرات کردستان در سه راهی نقده از ایشان استقبال کردند

 جلسه نماینده امام با روحانیون

 

اي در منزل استاندار آذربایجان غربی با حضور حجت االسالم جامعه روحانیت ارومیه نیز پس از بازگشت  نماینده امام جلسه

امام در غرب کشور تشکیل داد در این جلسه مسایل مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار حاج شیخ حسین کرمانی نماینده 

گرفت و مقرر شد روحانیت نظر خود را درباره مذاکرات نماینده امام با سران کردستان قاطعانه بیان کنند و موضع خود را در 

خص کنند. نماینده امام که این مطالب را با هاي موجود در ارومیه و از خارج از این منطقه مشقبال مشکالت و درگیري

ر اي که دخبرنگار کیهان بطور اختصاصی در میان گذاشت  اظهار داشت نتیجه مذاکرات ما و اتخاذ تصمیم پس از جلسه

 .شوداستانداري تشکیل خواهد شد اعزام می

 

نبه حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی خبرگزاري پارس نیز در مورد این مذاکرات گزاش داد در پایان مذاکرات روز دوش

نماینده امام در غرب کشور با دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران و چند تن از رهبران این حزب 

 .در مهاباد هر دو نتایج این مذاکرات را بسیار مفید، نوید دهنده و در محیط صمیمانه و با صفا اعالم کردند

 



و گویی با خبرنگار اعزامی خبرگزاري پارس ضمن ابراز گر دکتر عبدالرحمن قاسملو در پایان این مذاکرات در گفتاز سوي دی

خوشحالی از مالقاتحجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی گفت: وي خوشبختانه در مسایل کردستان بصیرت کامل دارد و 

خواهیم در محضر امام، شوراي آنطوري که می هاي ما دقیقاًه حرفاستنباطی که از اوضاع کرده است ما را امیدوارتر ساخت ک

انقالب و نزد رییس جمهوري منعکس خواهد شد ما مسایل را با صراحت کامل و حسن نیت مطرح کردیم. دکتر قایملو افزود: 

اساسی مشکل  ها و دوم طرح مسایلدر این مذاکرات درباره دو مساله اساسی گفتگو شد، یکی متوقف ساختن درگیري

کردستان با تامین حقوق مردم کردستان به شکل خودمختاري. ما پیشنهادهایی در این زمینه تقدیم کردیم که امیدواریم با 

 .کندها جواب داده شود. چون وضع کشور این امر را ایجاب میسرعت هرچه بیشتر به آن

 

م یکبار دیگر این احساس را به وجود بیاوریم که به دبیر کل حزب دمکرات کردستان افزود: ما خوشحالیم که توانستی

ند خواهچه مردم کردستان میها عالقمندیم و آنعزیزمان ایران واستقالل کشور به رودر روي در مقابل توطئهسرنوشت میهن

مکرات ددر چارچوب کشور جمهوري اسالمی قبل تحقق است در ضمن از فرصت استفاده کردیم و یکبار دیگر پشتیبانی حزب 

 .ایران را از رهبري امام امت اعالم کنیم

 

 ها در منطقه متوقف بشود؟ ويکنید با مذاکرات امروز درگیريخبرنگار خبرگزاري پارس از قاسملو سوال کرد شما فکر می

تش از اربینیم از نظر ما کافی است که ها نمیها متوقف بشود چون دلیلی براي درگیريگفت: ما عالقه داریم که درگیري

مناطق درگیري دور بشود در مورد پیشنهادهاي طرح شده گفته شد امیدواریم در جلسات آینده به طور مشخص پیشنهادهاي 

 .گیري قرار بگیردطرفین مورد بحث و تصمیم

 ي ساعتلودرگیري در قریه

 

نماینده امام در غرب کشور  با رهبران کرد که حجت االسالم کرمانی چنین گزارش داد در حالیخبرنگار کیهان در ارومیه هم

رسد. در جاده قاسملو به ارومیه و نقده هر کند صداي تیراندازي هنوز در قریه ساعتلو در دره قاسملو به گوش میمذاکره می

کرده  ه کمینهاي مجاور جادشود، زیرا افراد مسلح در کوهها تمام میماشینی که عبور و مرور بکند به قیمت جان سرنشینان آن

 .ها قطع شده استجهت عبور و مرور در این جادهبندند و بدینها را به رگبار میو آن

 

بالق از شنبه افراد مسلح به پاسگاه ژاندارمري شیرینسه 5/9گزارش تلفنی خبرنگار کیهان از نقده حاکیست که در ساعت 

چنین براي حمله شده است و هم 7ري نقده با آرـ پی ـ جی ـ بامداد چهارشنبه به گردان ژاندارم 5/3توابع نقده و ساعت 



ر تب) دسی(درههایی که در محور ارومیه به نقده بخصوص از قزقر مادرهها مشاینجلوگیري از رسیدن کمک به این پاسگاه

ه از جوانب مختلف نفر زخمی به جا گذاشت. پاسگاه شیرین بالق نیز ک 8نفر کشته و  4حرکت بود تیرانازي کردند که حدود 

قرار گرفت و گروهان ژاندارمري پاسخ متقابل داد. در  7بوسیله افراد مسلح در محاصره قرار گرفته بود مورد هدف آر پی جی 

هاي مجاور خرد شد، اسماعیل هاي آن و ساختمانحمله به گروهان ژاندارمري نقده نیز لطماتی به گروهان رسید و شیشه

جان سالم به در » تبدره«شنبه از جاده سه 5/9یل پیکان که در جریان تیراندازي به ماشین وي در ساعت تیرانداز راننده اتومب

لیل هاي جها را به رگبار بستند در همین هنگام یک سواري ب ـ ام ـ و با سه سرنشین به نامبرده گفت: از ده متري ماشین

یی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و بوسیله ماشین دیگري که از اش حلیمه رضااش سعید مشیري و عمهمشیري و برادرزاده

چنین چنگیز راننده یک کمپرسی نیز بر اثر تیراندازي کشته شد و کرد به بیمارستان انتقال یافتند. همهمین جاده عبور می

بوس که ر بردند. راننده این مینیبوسی که از ارومیه عازم مهاباد بود به رگبار بسته شدند و دو نفر دیگر جان سالم به دمینی

طه نام دارد و ساکن روستاي حاج حسن از توابع میاندوآب است، ماجراي تیراندازي را به خبرنگار کیهان در نقده تعریف کرد 

 راه وي بودند اظهار داشتند که افراد مسلح مسافرین را لخت کردند. در رابطه با این حادثه خبرنگارو چند نفر دیگر که هم

کیهان در نقده با سرگرد عباسی فرمانده افراد مسلح حزب  دمکرات در مهاباد تلفنی تماس گرفت، وي گفت: ما از حمله به 

آمده و باشیم، در رابطه با ناامنی که در جاده ارومیه به نقده پیشباره میاطالع هستیم. و مشغول تحقیق در اینهابیاین ماشین

هاي ي مخابرات گرد آمدند. مغازهپیمایی در شهر دست زدند و جلوي ادارهري اهالی نقده به راههاي ژاندارمحمله به پاسگاه

نقده روز گذشته تعطیل شد مردم از مقامات و ارتش خواستار اعاده امنیت در نقده شوند. یک عده از افراد ساکن نقده نیز 

 .تري رفتندهاي خود را ترك کردند و به نقاط امنخانه

 افر کشته شدندچهار مس

 

مسافر کشته و تعدادي زخمی  4بوس مسافربري بین راه مهاباد و ارومیه کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان ـ در حمله به یک مینی

شدند. اسکندري مسوول دفتر شیخ عزالدین حسینی طی تماسی تلفنی با خبرنگار کیهان ضمن اعالم این خبر گفت: چند شب 

ه ارومیه و مهاباد حمله شد که اموال مسافران به غارت رفت و بر اثر تیراندازي به به یکی از پیش به چند ماشین در بین را

دي گویند بیشتر این افراد به زبان کرها مینفر کشته شدند. و در مورد مسببین این حادثه گفت: آنطور که زخمی 4ها ماشین

االسالم کرمانی نماینده امام خمن در غرب کشور گفت: ایشان  کردند. و در رابطه با سفر حجتبارزانی (قیاده موقت) صحبت م

عزالدین حسینی نداشته است. مسوول دفتر در این سفر فقط با مسووالن حزب  دمکرات مذاکره کرده و هیچ تماسی با شیخ

ونی شرکت تلویزی شیخ عزالدین در این رابطه افزود: آقاي کرمانیی در پایان سفرشان به اتفاق دکتر قاسملو در یک مصاحبه

کردند و اظهار امیدواري کردند که مسایل کردستان از طریق مذاکره و بطور مسالمت آمیز حل شود و مالقات خود را با 

که باید از تمام اطالعی کرد در حالیاظهار بی»قارنا«مسوولین حزب دمکرات ثمربخش دانست. اما وي در مورد وقایع دهکده 

هاي روزجمهوري اسالمی ایران گفت: صحبتاشند. اسکندري در مورد سخنان رییس جمهور در سالجریانات کردستان مطلع ب



که ایشان از عده امنیت براي مسلمانان در کمال آرامش و آزادي بسر صدر غیر دوستانه بود به طوريآقاي بنی

 )14/1/1359برند.(کیهانمی

 ایمقاسملو: ما علیه جمهوري اسالمی اسلحه برنداشته

 قاسملو شرایط خلع سالح حزب دمکرات را اعالم کرد

 

هاي غیر مسوول و تامین حق خودمختاري حزب دمکرات به عنوان نخستین در صورت برقراري دموکراسی عدم دخالت گروه

 .کندحزب سیاسی  با هر گونه حمل اسلحه مخالفت می

 

 .منفجر خواهد شد رغم تمایل درونی ما یکبار دیگرمساله کردستان اگر حل نشود علی

 

 .در خدمت جمهوري اسالمی براي مبارزه با امپریالیسم قرار گیرد تواند کامالًاسلحه مردم کردستان می

 

 .اندخواهیم  و در راه کسب آن مردم کردستان هزاران شهید دادهما خودمختاري می

 

س به صی با خبرنگار اعزامی خبرگزاري پاردکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان در یک گفتگوي اختصا

هاي اخیر و مخالفت حزب دمکرات با خلع سالح و مذاکرات وي با نماینده امام در غرب کشور مهاباد پیرامون علل درگیري

 .سخن گفت

 

کنند ولی بار دیگر مقامات رسمی واقعیت را تحریف میهاي اخیر آذربایجان غربی گفت: متأسفم یکوي در مورد علل درگیري

ها وضع است که در کردستان وجود دارد. کنم مردم ایران هوشیارتر از آن هستند که گول بخورند. علت اصلی درگیريفکر می

توانند براي مدت طوالنی ادامه یابد. مساله کردستان جمع شده و اگر حل نشود تبدیل به این وضع نه جنگ و نه صلح نمی

 .ل درونی ما یکبار دیگر کردستان منفجر خواهد شدرغم تمایعقده خواهد شد و علی

 



د طلب و ضا فرصتهاي برحق مردم کردستان است و در این میان عدهدکتر قاسملو افزود: علت اصلی عدم توجه به خواسته

هاي لاکنند و واقعیت این است که بیش از یک سال است که فئودنقالب از وضع موجود به سود خود و گروه خود استفاده می

ها رشید بیگ جهانگیري از مقربین صیادیان رییس ي آناند و حتی سردستهارومیه که اکثر روابط نزدیکی با ساواك داشته

ها براي شان اخراج کردند و مقامات تاکنون به خواست اصلی آنساواك محلی آذربایجان غربی دهقانان را از خانه و کاشانه

امکان فعالیت یافت و به ریاست  که آقاي ظهیر نژاد مجدداً اند. پس از اینه نکردهمراجعت با مأوي و مسکن خود توج

هاي بین اشنویه و سوماي و اش راهژاندارمري کل کشور منسوب گردیید بالفاصله رشیدبیگ جهانگیري و دار و دسته

ها صبرشان لبرز شد و علیه این فئودالي برادوست را مسدود کردند و به آزار مردم پرداختند و دهقانان از این جریان کاسه

ر ها شتاف و داش است به کمک دهقانچنان که در برنامهها را باز کنند. البته حزب ما همقیام کردند و کوشش کردند تا راه

موجب  هگناه شده البتاي بیشدن عدههایی در منطقه ترگول و مرگول به وجود آمد که متاسفانه منجر به کشتهنتیجه درگیري

روند و به سرعت از این اي از این مزدوران هم شد. وي گفت: نقده که مدتهاست مرکز توطئه به شمار میخلع سالح عده

ر شد رحمانه قارنا به شکل دیگر تکرافرصت استفاده کرد و حمله را به سوي اشنویه آغاز نمود و در ده قالتان جریان کشتار بی

گیریم درگیري در اطراف ارومیه عبارت است ها غیر مسلح بودند. نتیجه مینفر آن 17ند که نفر دراین ده به قتل رسید 20و 

انی از نیروهاي ضد انقالب پشتیب از برخورد بین نیروهاي انقالبی و نیروهاي ضد انقالب که متاسفانه ارتش و ژاندارمري علناً

 )16/1/1359کنند.(کیهانمی

 

 .«خلق کرد آماده مقابله با هر قدرت خارجی است«فته شد:در جلسه عمومی کردهاي مقیم مرکز گ

 

) با حضور عده کثیري در محل 28/1/59بعد از ظهر روز پنجشنبه گذشته (» جمعیت کردهاي مقیم مرکز«جلسه عمومی 

 .دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

 

و دیگر شهداي کردستان و یادآوري در این جلسه، پس از بزرگداشت سالروز شهادت قاضی محمد، صدر قاضی و سیف قاضی 

اوین، یکی از نمایندگان کردهاي مقیم مرکز در تحلیلی در مورد اوضاع  هايتن از مبارزان و مجاهدین در تپه 9سالروز شهادت 

 .کردستان، سخنانی ایراد کرد

 

با  کردستان، به جاي جنگدولت با تسلیح فئودالها و گسیل ارتش به نواحی مختلف «وي در قسمتی از سخنان خود گفت: 

پیاپی  هادولت فاشیستی عراق و آمادگی مبارزه با امپریالیزم آمریکا، قصد تحمیل جنگی دیگر به خلق کرد دارد. سخنرانی



دیگر به کردستان و  ايرئیس جمهور، فقط در جهت توجیه حمله هايفرماندهان ارتش و ژاندارمري براي افسران و سخنرانی

 .ات دومین جنگ تحمیلی به خلق کرد استفراهم کردن مقدم

 

کا در و عوامل امپریالیزم آمری» دیریاسین«در  هااشنویه یادآور جنایاتی است که صهیونیست» قالتان«کشتار مردم بیگناه در 

یز ني ویتنام مرتکب شدند. محاصره اقتصادي روستاها و شهرهاي کردستان و قطع ورود مواد غذایی و دارویی و سوخت »میال«

 .«از عملیات دولت در منطقه کرد نشین است

 

 ايناطق در جاي دیگري از سخنان خود، ضمن انتقاد از حمایت دولت از حزب دمکرات کردستان عراق (قیاده موقت) به نامه

به  نرا نشان میداد و ضمن نشان دادن آ» سپاه رزگاري«اشاره کرد که روابط ادریس بارزانی با شیخ عثمان نقشبندي رئیس 

ولی چگونه به  ایم،دولت میگوید سپاه رزگاري مزدور عراق و حزب بعث است و ما هم قبال آن را فاش کرده«حضار گفت: 

 ند،کقیاده موقت که با این عوامل، روابط مستحکم دارند و دست پرورده سیا و ساواك و موساد اسرائیل هستند کمک می

 .«گاه مرزي را علیه عراق در اختیار آنان میگذاردچمران آنها را میهمان ایران مینامد و پاس

 

خلق کرد آماده هر نوع مقابله با تجاوز از جانب هر خارجی و مزدوران آن میباشد «ناطق در بخش دیگر سخنرانی خود گفت: 

 .«اردا دولی ارتش بجاي استقرار در نواحی مرزي ایران و عراق، به کردستان گسیل شده و قصد جنگ افروزي در کردستان ر

 

در حالیکه ثروت مملکت را در اختیار انحصارطلبان قرار داده و همه جا «وي آنگاه ضمن اشاره به فقر اقتصادي منطقه افزود: 

خرج میکنند، منطقه کردنشین را از نقشه ایران خارج کرده و جز تفنگداران و سرکوبگران، چیز دیگري به کردستان نمیدهند. 

 .کننددر حالیکه هر روز بانکها، ادارات و ثروت ملی را در جاهاي دیگر غارت می زنند،ر کردستان میآنها دم از عدم امنیت د

 .«و مسئوالن ادارات، چنین عملی در کردستان اتفاق نیافتاده است هاتاکنون، به شهادت روساي بانک

 

آغاز  اسرار ایران براي جلوگیري از هايقناطق در پایان سخنان خود، از سوي خلق کرد و جمعیت کردها ي مقیم مرکز از خل

 )30/1/1359جنگ دیگري در کردستان، استمداد کرد و خواهان جلوگیري از این جنگ و برادرکشی شد.(کیهان

 

 



 و کردستان ینین حسیخ عزالدیش
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ن یران است.خوانندگان ایخ کردستان و ایتار ين دوره هایت تریاز پراهم یکیبا  یین مجموعه،آشنایا يهدف از گرد آور

اه گیآنان در همان عصر،وجا يشه هایبا اند ییدارند،اما آشنا ییآن دوران آشنا يت هایدادها و شخصیاز رو ياریمجموعه با بس

 .دینما یجالب تر م یشان از زبان خود آنها بسیشه ورز ایاند

 

ز ا یمسلک يک سو و کشاکش هایاز  یاجتماع يو اضطراب ها یاسیس يها ین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانیسرزم

ه بار ران بیاست که انقالب ا يران و دوره این ایخ نوین دوره ها در تاریاز پرتالطم تر یکیکه  يگر بوده است،عصرید يسو

 .کردستان را تجربه کرد یناآرام يثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره  ینشست،دوران ب

 

چگونه  رگذاردن ویکردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاث یدن و چه کردن،چگونه تلقیشیحاضر،سرگذشت چگونه اند يمجموعه 

 .ن دوران سرکش استیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در ایر پذیتاث

 

 ياه بران رین معماران،آسان تریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران تاریاز بزرگتر ینسل يشه نگارید اندیشا

 ...ات آن دوران باشدیدرك واقع

 

از  یگاهن خاطر،آیستند،به همیگذشته ن يجز بازگشت به حالت ها يزیچ یکنون يکند و چون حالت ها یخ خود را تکرار میتار

م و یسینو یاست که ما م یخ کتابیم:تارینده خواهد بود...فراموش نکنیآ ياید ورود به دنیگذشته،کل یاپیتحوالت گوناگون و پ

    ...میشو یز درآن نگاشته میخود ن

 

  

 

  



 .ه طلبیم نه تجزیخواه هستی:ما آزاد ینین حسیخ عز الدیش 

 

 .میکنیو نفاق را محکوم م یه طلبیتجز 

 

رامون یاز دشمنان وطن پ يضمن رد اظهارات پاره ا ياهیانیامام جمعه مهاباد در ب ینین حسیخ عز الدیت اهللا شیحضرت آ

 ه امام جمعهیانیروها و مردم را خواستار شدند. متن بین نیمسلح و اتحاد ا يروهای، احترام به نیه طلبیمطرود تجز ينجواها

 :ن شرح استیمهاباد بد

 

 و عاقبت آن را یکه زشتید در حالیانت نورزید و به امانات خود خیانت مکنیخدا و رسول را خ دیامان آوردهیکه ایکسان يا

، مبارزه حق طلبانه ملت تحت ستم و یرد.)هموطنان گرامیگیرادربر م یو مل يو معنو يد.(امانات رتمام حقوق مادیدانیم

گرچه مبارزه ا شودیک میران نزدیا يکتاتوریم دیرژ یسرنگون ين خود را به معنایران بخ مرحله واپسیا يکتاتوریاستبداد و د

ن لحظه حساس ما ماردم شهر یا ن بردن ظلم و ساتم ادامه خواهد داشت. لذا دریش دارد و تا از بیرا در پ یراه بس طوالن

نون اک م،یاران محکوم نمودهیگر اید یرا چه در کردستان و چه در نواح يم استبدادیرحمانه رژیکه کشتار ب يمهاباد همانطور

دشمنان  يوده و نارواین اتهامات عبث و بیم داد و ایران ادامه خواهیر مردم ایز به مبارزه حق طلبانه خود همگام با ساین

ران به شدت محکوم نموده و دوش به دوش برادران و یو از دست رفتن استقالل ا یه طلبیبر تجز یفرصت طلبان را مبن

و حقوق حقه خود ادامه و دست  یو عدالت اجتماع ينقاط کشور به مبارزه جهت بدست اوردن آزاد یخواهران خود در اقص

جاد نفرقه یا يط حساس، دشمن براین شرایم کرد در ایرده و هرگز آنرا رها نخوهفش یبرادران و خواهران مبارز خود را به گرم

ل و یتاکنون بارها تالش نموده است که جنبش اص خودیانت کارانه و ضد مردمیخ يهاه توطئهیتوج يدر صفوف مردم برا

تنگ  یستیونالیناس يرنگ و بو دانران در آن شرکت داشتهیما را که عموم طبقات و اقشار مختلف مردم مسلمان ا يسرتاسر

 يو آزاد یمترق يروهایگر نیدر مقابل د ياجنبش ما را به صورت برگ برنده يهایژگیه طلبانه بدهد و احتماال وینظرانه و تجز

نبش که ج شودید میسازد. لذا مجددا تاک ید خود را عملیپل يهاب نقشهین ترتیسم قرار دهد بدیالیخواه ضد ارتجاع و امپر

در ضمن »میتسیه طلب نیم نه تجزیخواه هستیما آزاد«ه طلبانه.یاست نه تجز یستیالیو ضد امپر یضد ارتجاع یل ما جنبشیاص

ات ی يوز از سیکه قبال نیخ مارزات همانطورین لحظات حساس تاریدر ا يکتاتوریو د ياستبداد يختن روز افزون دژهایبا فرور

ن انتظار دادر ضمن حفظ یان مردم برادران ما هستند بنابراید نموده که ارتشیتاکن نکته را یگر ایعزام اعالم شده بار د

و ماموران  یز ازتشی،خصوصا برخورد با برابردان عزیو خصوص یو دولت یاز هرگونه حمله به مؤسسات نظام ياریهوش

 یرکشان و برادیر نظامیاز برخورد با غ ز انتظار دارد کهیو ن یانتظام يو قوا ین از برادران ارتشیشود و همچن يخودداریانتظام

ن ید بدانند که چنیران بایخواه ایند)و ملت مسلمان آزادینما يخوارهان و برادران خود جدا خوددار يبر رو ير اندازیو ت

گاه است که تنها دست يکتاتوریم دیملت نخواهد بود و توطئه خطرناك رژ ياز سو یو انتظام یه برادران ارتشیعل یاقدامات



ران تمام و از طرف جامعه یخواه و مسلمان ایفاسد و ارتجاع و ضد مردم از ان سود خواهند برد و به ضرر جنبش نردم آزاد

 (3/11/1357(اطالعاتینین حسید عز الدیس-ت مبارز مهاباد، امام جمعه شهرستان مهاباد یرذوحان

 

 کردستان يبرا يران و خودمختاریا ياستقالل برا

 

ها یده اند.خبرگزاریان مذاکره با دولت برگزیخود در جر يرا بعنوان سخنگو» ینین حسیعزالد«خ یکردها ش ن مدتیدر خالل ا

گر یز دیچ چید ما با هیبه کردستان موافقت نما يخودمختار يشنهاد اعطایاگر دولت با پ"گزارش دادند: ینیبنقل از حس

د از کردستان مورد استقبال مردم قرار یان بازدیدر جر يو یأت تحت سرپرستیکه ه» يمحمد مکر. «"م کردیموافقت نخواه

 ران، خودیا ياستقالل برا«چون  ییشعارها کردندیت میحما ینیت اهللا خمین حال که از آیگرفت اقرار کرد که مردم در ع

و  يوجود دارد که کردها کنترل کشاورز يادیت اهللا اشاره کردند که امکان زیندگان آی.نمادادندیم» کردستان يبرا يمختار

 .رندیمنطقه خود را به دست گ يتوسعه اقتصاد

 

ود کشور خ يوجود دارد، اشاره کرد که بتواند از مرزها يک ارتش مقتدر و تابع دولت مرکزیکه به  يدیاز شدیبه ن يمکر

نام  »رانیحزب دموکرات کردستان ا«ران و یافه مستقر در عراق بعنوان طرفدار یرهبر طا یکند. او از جالل طالبان يپاسدار

 .برد

 

. ندارد یآگاه یجالل طالبان يتحت رهبر یعراق يچگونه شورش توسط کردهایاز ه يروز اعالم کرد که ویامام جمعه مهاباد د

 جالل«روان یاز پک از آنها یچیاما ه اند،ختهیبرانگ ییهایه ناآرامیران، عراق و ترکیاو هشدار داد که افراد مشکوك در مرز ا

ن منطقه آشوب ی، در ایه طلبیعات مربوط به تجزیق بسط شایاز طر خواهندیم یستیالیامپر يروین«ستند. او گفت: ین» یطالبان

 رانیدر ا یاجتماع يهايو آزاد یاسی، سی، مذهبین حقوق ملی،تضميعاد یاسالم يک جمهوریبپا کنند. ما خواهان استقرار 

ان با ریر مردم ایشه همگام با سایکرد هم یه کردستان نبوده و نخواهند بود. رهبران مذهبیخواهان تجزچگاه یم. کردها هیهست

 یوش فروهر مالقات و مذاکره کرده است و صورتیبا دار يگفت و ینیحس». اندم اختناق شاه مبارزه کردهیسم و رژیالیامپر

تفاهم  یبه نوع یر کار و امور اجتماعیبا وز ياضافه کرد که و ینیم داشته است.حسیتسل يمشتمل بر هشت تقاضا را به و

 ینظام يتصرف پادگانها ینیرند. حسینه قرارگین خواستها مورد مطالعه کابیو فروهر به او وعده داده است که ا اندافتهیدست 

 وفادار به شاه يروهای،نیقالبان يروهایاز ن ياکه عده ردیگیعات از آنجا سرچشمه مین شایا"ب کرد و اعالم داشت یرا تکذ

فر کرد کنیخود » سرهنگ زره پوش«د پادگان مهاباد یفرمانده جد«ن نکته اشاره کرد که یاو به ا». اندسابق را خلع سالح کرده



ا امور پادگان ر یچگونه مشکلیده شده است و در حال حاضر بدون هین سمت برگزیس ستاد به ایدفتر رئ ياست و از سو

 .«دهدیانجام م

 

چگونه یه به پادگان رفته و با سربازان سخن گفته است و فعالً یگر از رهبران مذهبید یکیبه اتفاق  يگفت که خود و ینیحس

 يگوگر سخنید يبود.از سو یو نظام یداخل یوست موضوعیز که در آنجا بوقوع پین يادر پادگان وجود ندارد. حادثه یمشکل

 يد منتشر شده در واقع با مقداریآنچه بعنوان شورش کردها در جرا«کردستان، امروز گفت: به » ینیامام خم« یأت اعزامیه

 کندین جهت فکر میز در این یطالبان یامام را قبول دارند، حت يران، همه رهبریا يکردها«گفت:  يو». مبالغه همراه بوده است

 يهستند با حمله به پاسگاهها یخارج يهاکه عامل دولت یقاز کردها عرا یگروه یول داندیران نمیو خود را جدا از انقالب ا

بردران اهل تسنن  یو همراه یش از همدلیان، ضمن ستایدر پا يدارند. و ياندازقصد تفرقه گناه، ظاهراًیو غارت مردم ب یرانیا

ادامه  يزبان کرد شدنیدر مورد رسم یک تفاهم کلیدن به یرس يمذاکره با آنها برا«در غرب کشور گفت: 

 )6/12/1357اطالعات».(دارد

 

 .رسند یم شانیهاران، کردها به خواستیا یران:در دولت اسالمیا يرهبر کردها ینین حسیعزالد

 

 .ردید پول بگیکند نبایکه کار نم ید دگرگون شود و کسیجامعه با يدیروابط تول

 

 یندگان اهالیخلق کرد در مهاباد، هفته گذشته از طرف نما یساله مل 55امام جمعه و رهبر  ینین حسید عزالدیاالسالم سحجت

 باًیقررا ت ینین حسیعزالد يانتخاب شد. رهبر يصالح در مذاکره با دولت مرکزیمختلف کردستان به عنوان رهبر ذ يشهرها

ما  یگار اعزامبخت خبرنکیبا صالح ن یدر گفتگوئ ياند. وکردستان قبول کرده یر مذهبیو غ یمذهب یاسیس يتمام گروهها

ل روز مطرح کرد که فشرده آنرا یگر مسیو د یاسیس يگروهها يکردها، رفراندوم، همکار يدر مورد خودمحتار یمطالب مفصل

ر یامکان پذ یتنها زمان یصد در صد اسالم یک دمکراسیدر  یکامل و واقع يران و آزادیا يوحدت همه خلقا«د: یخوانیم

از  فرد يو استعمار ین سرنوشت خود را داشته باشد و هر نوع ستم ملییحمله کردها حق تعران و از یا ياست که همه خلقها

ون کرد ضمن اعالم مطلب فوق گفت: هفته گذشته یلیم 5/3از رهبران عمده  یکیساله و  55امام جمعه » ن برود.یفرد از ب

 یت ارضیکه با تمام يکردستان به نحو يحتاردر مهاباد به من قول داد ك از خود م یر کار و امور اجتماعیفروهر وز يآقا

ران ینخک ایبدهد. خلق کرد جزء ال یم دولت خواب رسمیکند. منتظر یید در دولت موقت انقالب حمایایکشور خدشه وارد ن

د و ران توجه کند و آن همه خون را به هدر ندهیبه خواسته ملت ا يران نبوده و اگر دولت مرکزیو مبارزه ما جدا از مبارزه ا

د که صد در صد یآیبه وجود م یدرست و کامل یدموکراس به ثمر برسد، قطعاً  ینیاله خمتیساله آ 15مبارزات  یاز طرف



د. یخود خواهد رس يخلقها و از جمله خلق کرد به خواستها یو اسالم یک و انقالبین دولت دموکراتیک چنی. در باشدیاسالم

 يخلقا همه مردم و از حمله کردها توجه نکند مسلماً يد به خواستهایکه بر سرکار آ يگریاگر دولت بازرگان و هر دولت د

د بود خواهن یپلماسیز و از راه دین مبارزه تا حد ممکن مسالمت آمیا یخواهند کرد و ل يگرییران و خلق کرد مبارزه خود را پیا

ورش کردستان ش یدنباله منطق یجنبش طالبان یاسیر سیش نخواهد آمد. امام جمعه گفت: به گفته افراد خبیپ یو انشاءاله وضع

ل ما مربوط به یل آنها مربوط به کردذستان عراق است و مسایمنصرف شد. بهرحال مسا یله بارزانیعراق است که به وس

 .میبا هم ندار یران است و ربطیا

 

 «سمیپان کرد«افسانه 

 

گر در یه و عراق و مناطق دیران و ترکین ایکه سه منطقه کرد نشن فکر یگفت: ا» سمیپان کرد«رهبر کردها در باره مسئله 

پرده شده است. امروز یخ یش است و به دست تاریسال پ 50مجاور کردستان بزرگ را به وجود آورند مربوط به  يکشورها

ورد و مسئله خ یمترقح کلمه جنبش یوجود ندارد، امام جمعه مهاباد در توض ست و امکانش هم اصالًین فکر نیدر ا يچ کردیه

افق ن منیت جامعه باشد، مدافعیاست که مدافع اکثر یآن جنبش ید: جنبش مترقیگویکند میچپ و راست که به آن اشاره م

د یگویم يگر به مسئله خود مختارید يروند. امام جمعه مهاباد در نگاین میاز ب يخواهند بود و به زود یت ارتجاعیک اقلی

نکه یرد، مشروط بر ایخلق کردار در بر بگ یو فرهنگ یاسی، سیؤ اجتماع ي، اقتصادید تمام حقوق ملیبا ين خود مختاریا

بهتر حفظ خواهد شد و  یداده شود استقالل مل ين خود مختاریده من اگر ایه عقیران لطمه نزند. یا یاستقالل و وحدت مل

ه را خدش یت ارضیران نفوذ کرده و تمامیاز کردها در ات ین فرصت را نخواند داشت که تحت نام حمایران ایدشمنان ملت ا

ن یین حق داده شود که سرنوشت خود را تعیدر تمام خلقها است و چنانکهبه همه حلقها ا يدار کنند. روح خود مختار

ر. گیبر فرهنگها و ملل د یا فرهنگی یملت يکتاتوریشود. چه، وحدت در کسرت است نه در دیبهتر حفظ م یکنند،وحدت مل

که در منافع همه زحمتشان را حفظ کند بر خوردار باشند  ین حق را داشته باشند که از اقتصاد سالمید ایران بایا يهمه خلقها

ر ییا تغحاکم بر جامعه ر يدیمناسبت تول یش بروند که حتید تا آنجا پیران و خلق کرد باین کار من معتقدم مردم ایا يو برا

گران یتواند از منافع کار دیار همه مردم قرار دهند. من اعتقاد دارم هرکس کار نکند نمیدر اخت د رایل تولیداده و تمام وسا

شکست  يمعنو یدن به خوشبختیشه از لحلظ رسیستهاهمیکنم و معتقدم ماترالیسم را رد میبرخوردار شود. من ماترال

از یاز ن یعت ناشیوند انسان را طبیم: پیگویم يلحاظ اقصاده اران باالخره هردو را از دست خواهند داد. از یسرما یخورند ولیم

نسان را ا يماد يازهاید، نیشرفت شده است، پس چون تولیباعث پ یاز به دگرگدنیاست و من قبول دارم که در همه انقالبها ن

در  ینین حسیخ عزالدیشموجود دگرگون شود.  يدیار جامعه باشد و روابط تولید در اختیل تولید همه وسایکند،بایبراورده م

 نیز اینبود و ن یمهاباد هماهنگ یموقت انقالب يکه در شورا یید: از آنجایگویانقالب در شهر مهاباد م يمورد ملل انحالل شورا

ن خود ندگاینما یو اجتماع یاسیس يندگان منتخب مردم نبودند من دستور انحالل آنرا صارد کردم و قرار شد همه گروههاینما



ل دارند حقوق یم ینیت اله خمید: مطمئن هسنم حضرت آیگوید میکنند. امام جمعه مهاباد با تأئ یانتخاب کرده و معرفرا 

که  يشان مسئله را آنطوریان ایاز اطراف ینکرده بعض ییترسم که مبادا خدایاز آن م یت بشناسند. ولیحلق کرده را به رسم

لق کرد خ ییرها يدر هر حال ما مبارزه خود را برا یجاد کنند. ولیا یجه مشکالتینتهست با تمام ابعاد درك نکرده باشند و در 

 .میدهیادامه م یاز ستم مل

 

 یجاد ارتش خلقیا

 

و اگر الزم  د بر کناریبا اندکه در گذشته در رأس کار بوده ییجا کند. تمام آنهایا یقید تحول عمیانقالب اگر انقالب باشد با 

 یاشند. ولمحروم ب یاسیت سیاز فعال یچ گورهیست هیل نید کرد مایان گفتگوتأئیامام جمعه مهاباد در پاباشد مجازات شوند. 

 ید طرد شوند.ولیگران به مذهب لطمه بزنند باید دیخواهند با مسخره کردن معایکه م یستیالیدر عوض آن افراد ماتر

ما محترم است. امام  يهمه گروهها برا یاسید سیرا مقایزکنم ید آنها مشورت مید با همه گروهها صرف نظر از عقایگویم

م شود که مسئله خود یجمعه مهاباد از روزنامه نگاران خواست که با سانسور به هرشکل آن مبارزه کنند و به مردم تفه

 يختاره طلب است فرق دارد. طرح خود میاش استقالل منطقه تجزکه الزمه یه طلبیک کشور با تجزیدر چارچوب  يمختار

ن طرح یم شده است روز گذشته فاش شد. در ایماده تنظ 30کردستان که در  يکردستان اعالم شد. طرح خود مختار

 يو کردستان خود مختار يو دولت مرکز یاست خارجی، سی، امور دولتیو بهداشت ی، فرهنگي، کشاورزیصنعت يهابرنامه

شود. یران را شامل مین کردستان ایکردستان همه سرزم يخود مختار ین طرح حکومت ملین شده است. بموجب اییتع

ن یت ساکنان ایو خواست اگثر يو اقتصاد ییایو جغراف یخیط تاریشود که باشراین مییتع یبیران به ترتیکردستان ا يمرزها

رن یسرتاسر ا يدراز مدت برا ياقتصاد يهابرنامه يزی، دفاع و طرح ریاست خارجیمنطقه مطابقت کند. امور مربوط به س

ت مذکور اداره یباشد. جز در صالحیران میم ایت حکومت دموکراتیو نشر اسکناس در در صالح ي، بانک مرکزیوزارت دارائ

کردستان در  يخود مختار یندگان حکومت ملیران است و نمایا يدر کردستان در حد حکومت خود مختار یسازمانها دولت

کردستان تمام قدرت در دست مردم است  يخود مختار ید داشت. در حکومت ملشرکت خواهن ياداره امور حکومت مرکز

 ين ارگان قانون گذاریتریعال ین طرح مجلس ملیکنند. در ایکردستان آنرا اعمال م یندگان خود در مجلس ملیله نمایکه بوس

که بر  ین اداره امور دولتیکسان حق انتخاب شدن در انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند. همچنیاست و زن و مرد بطور 

خود را به  يشود و جایز منحل مین يس و ژاندارمریخاهد شد. پل یاساس فرستادن مأمور از طرف مرکز قرار دارد، ملغ

: در طرح ارائه یشود. زبان رسمیس میز ازتش خلق تأسین یشاهنشاه یارتش ارتجاع يدهد. بجایشمرگ) می( پ يروین

بکار برده خواهد شد،  یو ادارات به بعنوان زبان رسم یخواهدبود و در همه مراحل آموزش يکردکردستان،  یزبان رسمشده،

رود. یدولت بشمار م یبعنوان زبان رسم یشود و زبان فارسیس میز تدرین یدر مدارس پس از کالس چهارم زبان فارس

ن خواهد شد و کودکانشان در مدارس یآنها تأم یدارند. حقوق فرهنگ يساکن کردستان با کردها حقوق مساو یمل يهاتیاقل



 يز به زبان خود دارند. در خکومت خود مختاریت حق انشار روزنامه و کتاب نیداند. اقل يل به زبان مادریحق تحص ییابتدا

 وجود دارد و يهمه قشرها يکا و سازمان برایل سندیتشک يان و مطبوعات، آزادیب يک آزادیدموکرات يهایکردستان آزاد

روان یآزاداست و پ یده مذهبیشود. عقیک مین حکومت دولت از مذهب تفکیمسافرت دارند. در ا يساکنان کردستان آزاد

. در طرح خود ياقتصاد يهاکند. برنامهیرا محکوم م یو مذهب يض نژادیکسان هستند. قانون تبعیهمه مذاهب در قبال قانون 

ف ین وظایتر یاز ساس یکیاست  يکردن کشور ضرور یصنعت يکه برا یو اجتماع ياقتصاد يجاد نهادهایکردستان ا يمختار

 ین طرح آمده است: حکومت ملیرود. در ایکردستان بشمار م يخود مختار یران و حکومت ملیک ایحکومت دموکرات

ع یردد صناگیمحسوب م يشرفت اقتصادیپ يبرا یکه بخش اساس ياقتصاد یله بخش عمومیکردستان که بوس يخودمختار

بخش  ياقتصاد ید. در کناربخش عمومینمایت میحما یو محل یکند. و از اوضاع ملیس میشرفته را در کردستان تأسیپ

 ن آبها و جنگلها و مراتع که ثروتیو همچن ینیر زمیم خواهدبود.منابع زیکردن کشور سه یز در صنعتین یو خصوص یتعاون

مردم از آنها بهره  يهاکردستان بع نفع توده يخود مختار یگردد و حکومت ملیم یرود، ملیهمه مردم کردستان بشمار م

د ح به عهیصح ياریجاد سدها و آبیو ا یعلم يهاوهیزه کردن و شیاز راه مکان يدات کشاورزیش تولیخواهد کرد. افزا يبردار

خش ست به بین يبه نفع تکامل اقتصاد یله بخض عمومیکه انجام آنها بوس ياقتصاد يطرحها است. ضمناً یحکومت مل

ن از ت ساکنان کردستایزحمتکشان و نجات اکثر یباال بردن سطح زندگ ياقتصاد يهاواگذار خواهد شد. در برنامه یخصوص

 یز متعلق به کسین نیکردستان خواهد بود. زم يخود مختار یحکومت مل ياست اقصادیس یاصل يت محتویفقر و محروم

ن یکه در ب يهایم خواهد شد قسط زمنین تقسین دهقانان فاقد زمیدشمنان خلق در ب یکند و اراضیآن کار م ياست که رو

 0شودیم شده قابل پرداخت نخواهد بود و وام دهقانان به ربا خواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده نمیکشاورزان تقس

 15د تا یآمده است: همه کودکان با یل فرهنگیراجع به مساکردستان  ي. در طرح خود مختاریو بهداشت یبرنامه فرهنگ

ن مراکز یخلق و تأم یاست. به باال بردن سطح فرهنگ یمجان یل در تمام مراحل آموزشیل کنند تحصیتحص اجباراً یسالگ

 یرنامه بهداشتبسندگان و روشنفکران توجه خواهد شد. در یاز نو یبانیو پشت یات و زبان فارسیشرفت ادبیو پ یو علم یفرهنگ

د. اقدام خواهند ش یاز خدمات پزشک ین استفاده مجانیوع دارد و همچنیکه در کردستان ش ییهايماریشه کن کردن بیز رین

ا همه ش خواهد گرفت و بیپ یطرف و مستقلیب یاست خارجیران سیک این طرح، حکومت دموکراتی. بر اساس ایاست خارجیس

اهد کرد. جاد خویدارند، رابطه دوستان ا یستیالیک و ضد امپریاسات دموکراتیکه س ییو کشورها یستیالیسوس يکشورها

بخش و ضد  یکند و از مبارزه رهائین خلقها دفاع میز در بیمسالمت آم یستیو همز یران از صلح جهانیک ایحکومت دموکرات

خواهانه یزادکمک به مبارزه آ يبرا یگاهیل به پاید تبدیران بایک ایخواهد کرد.حکومت دموکرات یبانیخلق پشت یستیالیاپر

خواه بدهد. یپرست و آزادهنیم يبه همه آنسانها یانه گردد. پناهندگیخاورم ده جهان و خصوصاًیستمد يخلقها

 )15/12/1357هانی(ک

 

 .حمله به پادگانها محکوم شد

 



 ی،رهبران مذهبینین حسید عزالدیو س ي،محمد محمدیعی، محمد ربيزاده،عبدالرحمن طاهر یاحمد مفت يه از سوین اطالعیا

 :افتین شرح انتشار یکردستان با ا

 

م و یامام جمعه سقز نظارت خود را مطرح کرد يمال عبداهللا محمد يکه ما در منزل جناب آقا میرسانیله به اطالع مینوسیبد

. گرددیر میامضاء شده و تکث يان توافق نامه به صورت اساسنامه سه مادهیم که ایدیملت به توافق رس یبر مسائل اساس

 .منتشر کند يگریه دیبنام ما عل يه ایچگونه اطالعیحق ندارد ه یکه کس میکنین هر دو اعالم میبنابرا

 

از حمله به  يبر ترك کخاصم و خوددار یخود را مبن يان دارد باالتفاق رایکه هم اکنون در سنندج جر يدر مورد واقعه ا

است و اقدامات  یمسائل روز و وآثار حکومت طاغوت یاسیحل س يط تالش ما براین شرایرا در ایز میداریپادگانها اعالم م

م که همه برادران از اطراف یکنید میتاک ن قطعاًیبنابرا میدانیم یاسالم يان ملت و جمهوریز را مردود و به زیخشونت آم

 -زاده یاحمد مفت 25/12/1357د. سقز یده درآیچیمشابه صورت پ ینکنند که مسئله فعل يپادگان سنندج دور شوند و کار

 .امام جمعه مهاباد ینین حسید عزالدیس -امام جمعه سقز يمال عبداهللا احمد -یعیمحمد رب -يعبدالرحمن طاهر

 

 هیمتن اعالم

 

ردستان ک ير شهرهایو سا ه نقده بانه کرمانشاهیمهاباد سنندج بوکان اشنو يشهرستانها یندگان مذهبیبا حضور نما ياجلسه

در  ياهیمد و اعالیران تبادل نظر گردیمختلف کردستان ا يبرنامه تالش قشرها یرامون هماهنگیل شد و پیران در سقز تشکیا

 .ر اعالم شدیسه ماده به شرح ز

 

 ع شرکت داشته باشندید دانشمندان اهل تسنن و تشیبا ین قانون اساسیو تدو یسیش نویدر کار پ-1

 

-یباشند. (مل يحقوق متشاو يدارا یاسالم يران در جمهوریح شود که همه ملت اید تصریران بایا ین قانون اساسیتدو در-2

 )ياقتصاد-یاجتماع-یفرهنگ-یاسیس

 



ن ییتع ینیمذاکره با امام خم يندگان خلق کرد برایبه عنوان نما ین بردن فاصله طبقات قرار گروهیاز ب-3

 )28/12/1357شوند(اطالعات

 

 .میکنیما محکوم م

 

ها ضد ون گفت: کار مردم نه تنیزیو و تلویون کرد در رادیروحان يهاهیف اعالمیبا اشاره به تحر ینین حسیخ عزالدیت اهللا شیآ

شودند در آنها آتش گ يکه بر رو ییهایک شهر به جز ضد انقالبیبوده و تمام مردم  یانقالب ،کامالًیست بلکه علمین یانقالب

ان یپا يم که برایو ارتش خواسته ا یو تنها از اهال میان عمل مردم سنندج را محکوم نکردهیگفت ما ا يآن شرکت دارند و

ک سوء یارتش و مردم بر اثر  يریدرگ» دییگویم یچرا به مردم ضد انقالب«گفت:  ينبرد را قطع کنند. و يزیدادن به خونر

د یاول مردم را به گلوله بسته است. سرپرست جد یق شود چه کسید تحقیان صورت گرفته و باینظامتفاهم از جانب 

: واقعه ن مطلب گفتیبه کردستان برحذر داشت و ضمن اعالم ا یرا از لشکر کش یروز سرلشکر قرنیکردستان د ياستاندار

مد و به عهده دارند بوجود آ يزاده و صفدر یاالسالم مفتاست آنها را حجت یته انقالب که رین دو کمیسنندج بر اثر اختالف ب

د آن را یده و نبابو یته انقالب اسالمین مسئوالن دوکمین اختالف بیاضافه کرد: ا یجیندارد. کل یبا اقدامات ضد انقالب یارتباط

خ یام شی. با بخش پشودیآرام منان داده ام اوضاع یس ستاد ارتش اطمید. او اضافه کرد: من به رئیز نامین یعه و سنیاختالف ش

که  اندن خواستهیاز مردم به خط محاصرة پادگان رفته و از طرف ییهار بر ترك مخاصمه گروهیزاده دا یو مفت ینین حسیعزالد

گان کرد از رزمند یان و بعضیهنوز نظام یول انداز محاصره کنندگان به شهر برگشته ییآتش بس را اعالم کنند. گرچه گروهها

د یشد يهایراندازیت يان صدایو در م شدیمرتب به هواپرتاپ م هاشب نورافکنیدهند. دیگر ادامه میکدی يبه سو يراندازیبه ت

ت یرعا رود آتش بس کامالً ید میآرام است و ام د. هم اکنون شهر نسبتاًیچیپ یشهر م يدر فضا 50بریکال يهارگبار مسلسل

ن ینفر از آنها روشن شده است. در هم 22ت یل شده که هویسنندج تحو يمارستانهایجسد به ب 27کم شود. تاکنون دست 

ها به امکان آوردن آن یول اندا در داخل پادگان کشته شدهین نفر از کردها و نظامیکرد فاش کردند که چند یاسیحال منابع س

ن آتش یتاکنون چند بار ا یو ارتش آتش بس برقرار شد ول کرد یو مذهب یاسین منابع سیشب بیرون پادگان وجود ندارد.دیب

روز اعالم شد که در داخل ی. داندان را متهم کرد که آتش بس را نقض کردهیموقت انقالب نظام يبس نقض شده است شورا

 يریلفات درگت شودیک کنند. گفته میهموطنان خود شل يبر رو اندحاضر نشده یافتاده و گروه یان دو دستگین نظامیپادگان ب

 اندسنندج مراجعه کرده يمارستانهایرخوردگان به بینفر از ت 250ن بوده است. تاکنون یمخالف و موافق مقابله سنگ يگروهها

و مال  ینین حسیخ عزالدیروز مردم شنندج از شی. داندنفر به تهران اعزام شده 3نفر از آنها به کرمانشاه و  30ش از یکه ب

ازداشت ان بیاز طرف نظام شودیکه گفته م شانیهاپادگان و خانواده ینجات جان افراد محل ياضا کردند برازاده تق یاحمد مفت

 یاشتاد آنها امکانات بهدیبه علت تعداد ز یان شتافتند ولیزخم ياریروز مردم سنندج به یع به عمل آورند.دیاقدام سر اندشده

 جان با آذوقه و موادیمختلف کرمانشاه و کردستان و آذربا ياز مردم شهرها یین جهت گروههایشهر تکافو ندارد.بهم یو درمان



سنندج اعتراض کردندو در  یکردستان مردم به کشتار اهال يروز در تمام شهرهای، سرم و دارو عازم سنندج شدند.دییغذا

روز یفتد.دیکه ارتش به جان مردم ب د باعث شودینبا یانقالب اسالم يهاتهین مسئوالن کمیوان اعالم شد اختالفات بیسقز و مر

مختلف  ير نظر گرفتند.مردم شهرهایان را زیدر اطراف پادگان گرد آمدند و حرکت نظام یاز اهال يریوان گروه کثیدر مر

سنندج را در  يو ممکن است تراژد دهدیبه حادثه م یعیبعد وس یکردستان اعالم کردند: هر نوع نقل و انتقاالت نظام

ن ساعت یندشب برق سنندج چیو تلکس و تلگراف سنندج با کرمانشاه قطع شدو از د یتکرار کند. ارتباط تلفن گرید يشهرها

 )29/12/1357هانیقطع بوده است.(ک

 

 .دیرا رها کن ها: گروگانینین حسیخ عزالدیش

 

را که به گروگان  يمردم سنندج از آنها خواست افراد يبرا یامیکردها در پ یو مذهب یرهبر مل ینین حسیخ عزالدیش

 .باشدین شرح میو سنندج پخش شده است به ایام که از رادین پیرها کنند. متن ا اندگرفته

 

 میبسم اهللا الرحمن الرح

 

ک ین کرد. من بنام خود به نام یمردم شرافتمند کردستان همراه با احترام و سالم به همه مبارز -مردم شرافتمند شهر سنندج

ست از د خواهمیاز شما م اندد شدهیشهر و سربازان شه ین مردم اهالین و پاکتریاز بهتر ياریط که بسیان شریخدمتگزار در ا

 يافراد پادگان شهر اسلحه خود را به رو کنمید تقاضا میت کرده و آرامش را حفظ نمائید وآتش بس را رعایبردار يراندازیت

ه خلق کرد را ب یدار باشد.من همه حقوق ملیتواند پا یم یانقالب اسالمت یط آرامش و امنید که تنها در محیمردم شهر نکش

قاضا آزاده، خواه ت یک روحانیک کرد، یک مسلمان، یران بنام یمردم سرتاسر ا يت براین سرنوشت و در تمامییحق تع یمعن

 یمکه تما کنمیتقاضا م زنداز ارتشیگناه را بنا حق نریت و خون مردم بیرآتش بس را رعایدرگ يکه همه طرفها کنمیم

 دان اعالمیو شه هایست تمام زخمیل ند و فوراًیدرآ یاز نگران هاد و شرط آزاد شوند تا خانوادهیبدون ق هاها و گروگانیزندان

 )29/12/1357گردد.(اطالعات

 

 .میکنیما محکوم م

 



د ون گفت:کار ما مردم نه تنها ضیزیو و تلویدر راد هاهیف اعالمیبا اشاره به تحر يه ایانی،در بینین حسیخ عزالدیاهللا شتیآ

و درآن  آن آتش کشودند يها که بر رویک شهر بجز ضد انقالبیبوده و تمام مردم  یانقالب کامالً یست بلکه عملین یانقالب

ان دادن به یپا يم که برایام و تنها از ارتش خواستهیان عمل مردم سنندج را محکوم نکردهیاگفت: ما يشرکت دارند و

فاهم از ک سؤتیارتش و مردم بر اثر  يریدرگ» د؟یگوئیم یچرا به مردم ضد انقالب« گفت:  ي. ونبرد را قطع کنند يزیخونر

 )29/12/1357هانی.(ک اول مردم را به گلوله بسته است یق شود چه کسید تحقیان صورت گرفته است و بایجانب نظام

 

 از مرکز یاتیورود ه

 

ور در ر کشیوز يد جوادیل شد. احمد صدر حاج سیتشک یاسیو س یمذهب يشنبه دو جلسه جداگانه با گروهها صبح روز پنج

 یسخنان یط ینین حسیخ عزالدین جمع شیافت. در ایو انقالب حضور  يت دفاع از آزادیدر محل جمع یاسیس يجمع گروهها

کرده ق مردم را درك نیم حقاین رژیا دادیمردم فقط وعده م يدر مقابل خواستها ییو دروغگو يبکاریم گذشته با فریگفت: رژ

د به یدولت با شد؟یاز جا کنده م ين غول پهلویا اینبودند، آ یران ناراضید که چه بر سرش آمد. اگر مردم ایدیبود و د

م طاغوت بسر برده است یسال در زندان رژ 25ان) مبارز معروف کرد که یبلور یران توجه کند(غنیا يخواست مردم و خلقها

مردم قرار داد وخون مردم  يارتش را رودررو يدیپل يادکرد و گفت دستهایدولت  يک تجربه برایاز واقعه سنندج به عنوان 

 يریگ ه ضرر انقالب بهرهیحق طلبانه مردم کردستان  يتا از ندا ردیگیپشت پرده انجام م يهاخت، توطئهین ریگناه بر زمیب

ناطق سپس به مساله  شدیدر نقاط مختلف کردستان به وضوح احساس م يااز جانب عوامل شناخته شده ن خطوطیکنند ا

در  يادر اطراف کرمانشاه و قلع و قمع عده یل قلخانی، علل مسلح شدن ایل شکاك و هرکیا ياز رؤسا یکیترور پسر 

ک به ینده نزدیعمل نشود کردستان در آ ياریاگر با هوش ده بخصوص اشاره کرد و گفت مطمئناًیاندوآب بخاطر داشتن ایم

 )6/1/1358ل خواهد شد.(اطالعاتیتبد یخرمن مشتعل

 

    هشتگانه کردها يخواستها

 

جمعه  امام ینین حسیخ عزالدیش ين سنندج از سویع خونیبه وقا یدگیرس يو برا یأت اعزامیان مذاکرات هیه پاین اطالعیا

 :مهاباد منتشر شد

 

 میاهللا الرحمن الرحبسم 



 

د پشت سر باش یرا که درهم شکستن مطلقه شاهنشاه ی،  مراحليو ضد استبداد یستیالیران با هدف ضد امپریا یانقالب اسالم

ه ران است.  با توجه بیسرتاسر ا یو مترق یمل يروهاین یعمده آن در گرو ادامه مبارزات تمام يهنوز تحقق هدفها یگذاشت ول

ده عم ين هدفهایش را بعنوان بخش از ایخو یکامل حقوق مل يفایکه ملت کرد از همان آغاز اصرار در استت است ین واقعیا

در  ت که همگانیرغم ضرورت و فوریخلق کرد و عل يهايو پافشار هان اصراریرغم ایکن علیران مطرح ساخته است لیانقالب ا

 .افتد یم قیکند مرتبا حل آن بعهده بتوین مسئله احساس میجهت حل ا

 

 ياررهبریندگان تام االاختیکردستان در شهر سنندج گرد آمده اند و با نما ياز خلق کرد که از شهرها و روستاها یندگانیلذا نما

ران یا یندگان دولت موقت انقالب اسالمیو نما یت اهللا طالقانیحضرت آ يبرهبر ینیخم یت اهللا العظمیانقالب حضرت آ

ود را کامل خ یبانیگر پشتیدانم بار دیاند الزم مدار و مذاکره کردهیر کشور دیوز يد جوادیاحمد صدر حاج س ياست آقایبر

 ت وید. مورد حمایم گردیندگان خلق کرد.  تنظیکه در شهر مهاباد به توسط نما يبه دولت مرکز یمیماده تقد 8ازتمام 

ت اهللا یمجدد خود را از حضرت آ یبانیرار گرفت اعالم دارندو پشتملت کرد در تمام شهرها و روستاها ق یونیلیم یبانیپشت

 .ندیبازرگان ابراز نما يو دولت آقا ینیخم

 

 یعیعنوان حق طبن سرنوشت را بییل حق تعیر قابل تعدیر و غید و تکرا ر کنم که اصل انکار ناپذیگر تأکینند با دیبیز الزم مین

 .را اعالم مدارند یه طلبین حال مخالفت خود با هر نوع طرز تفکر تجزیکنند و در ع یم یگر تلقیخود و تمام ملل د

 

باشد و یان مخودش یخین تاریبر سرزم هاخلق یو فرهنگ يو اقتصاد یاسیت سیاستقرار حاکم ین سرنوشت بمعنییـ حق تع 1

 .خواهد کردن ین و تأمیرا تضم یت ارضیو تمام ین حق وحدت ملیا ییقت که شناساین حقیدر رابطه با ا

 

ن یو اداره سرزم یاسیده شود و قدرت سید حکومت خودمختار کردستان توسط خود مردم برگزیبا یاسیاز نظر س – 2 

 .مشارکت کند يدر حکومت مرکز يحقوق مساو يرد و در اتحاد برادرانه با ملل دارایکردستان را به دست گ

 

در  یخلق یک ارتشیجاد یو ا یتوسعه طلب خارج يهاو همه قدرت یستیالیامپر يبه کشورها ینظام يهایقطع وابستگ – 3

 .اداره خواهد شد يانقالب که به توسط حکومت مرکز يکشور و دستاوردها يران جهت محافظت از شهرهایسراسر ا



 

 يبوده و تحت نظر حکومت خودمختارکردستان بجا یت و نظم داخلین امنیمردم که عامل تأم یانتظام يرویک نیجاد یـ ا 4

 .ندیفه نمایسابق انجام وظ يو ژاندارمر یشهربان يهاسازمان

 

،  رانیا یت ارضیآن در حفظ استقالل و تمام یاداره خواهد شد که خطوط اصل يله حکومت مرکزیبوس یاست خارجیـ س 5

 يهااز نهضت یبانیتوسعه طلب،  پشت يو منطقه ا یجهان يهابه قدرت یو هر گونه وابستگ یستیالیامپر يهاه قدرتیمبارزه عل

 شناسدیت میران را برسمیت و استقالل ایکه حق حاکم ییدوستانه با تمام کشورها يتحت ستم و همکار يهابخش خلقیآزاد

 .شودیخالصه م

 

ه ید کلیو احترام به مذهب و زبان و آداب و رسوم و عقا يکه متضمن آزاد یـ محو تمام اشکالها و مظاهر ستم فرهنگ 6

ن یزمسر یوآموزش يو ادار یدر تمام موسسات اجتماع یبعنوان زبان رسم يت شناختن زبان کردیران است: برسمیا يملتها

 .ران خواهد بودیسرتاسر ا یکماکان زبان رسم ین نکته که زبان فارسید برایکردستان با توجه به تأک

 

از ستم  یاشن یکه متضمن جبران عقب افتادگ  یتین چنان الویو صنعت در کردستان و تأم يترفت دادن به کشاورزشیـ پ 7

 .آن درکردستان يهاگاهیدر سطح کشور و پا يو استعمار یستیالیو امپر يباشد و قطع کامل  نفوذ اقتصاد یمل

 

انتظار دارد که در رابطه با حل مسائل مربوط به کرد و کردستان از تماس و مذاکره و  یـ از حکومت موقت انقالب اسالم 8

مردم تنها در چارچوب توافق و  یکرده و متوجه باشد که حل مسائل اساس يا عناصر مرتجع و فرصت طلب خود داریسازش 

 )7/1/1358(اطالعات ینیحسن یـ عزالد یندگیأت نمایس هیندگان مردم مقدور است. رئیتفاهم برادرانه با نما

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/7/27 22:49 

 

 (2)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش



 

  

 

 .دباعناصر فرصت طلب کردستان مذاکره کندی: دولت نباشدیات اعزامیم هیمتن قطعنامه مردم کردستان که تسل

 

به  یات اعزامیم هیماده تسل 8در  ياامام جمعه مهاباد قطعنامه ینین حسیخ عزالدیکردستان، شنده مردم ینما ياز سو

 :ن استیکردستان شد. متن قطعنامه چن

 

و  باشدیان مخودش یخین تاریخلقها بر سرزم یو فرهنگ يو اقتصاد یاسیت سیاستقرار حاکم ین سرنوشت به معنییـ حق تع1

 .ن خواهد کردین و تأمیرا تضم یاراض ین حق وحدت ملت و تمامیا ییشناساقت که ین حقیدر رابطه با ا

 

ن یرزمس يو ادار یاسیده شود و قدرت سیکردستان توسط خود مردم کرد برگز يد حکومت خودمختاری، بایاسیـ از نظر س2

 .دیرکت نمامشا يدر حکومت مرکز يحقوق مساو يرد و در اتحاد برادرانه با ملل دارایکردستان را به دست گ

 

راسر در س یک ارتش خلقیجاد یو ا یتوسعه طلب خارج يو همۀ قدرتها یستیالیامپر يکشورها باینظام یـ قطع وابستگ3

 .اداره خواهدشد يانقالب که توسط حکومت مرکز يکشور و دست آوردها يران جهت محافظت از مرزهایا

 

بوده و تحت نظر حکومت خودمختار کردستان به  یو نظم داخل تین امنیکه عامل تأم یمردم یانتظام يرویک نیجاد یـ ا4

 .دیفه نمایسابق انجام وظ یو شهربان يژاندارمر يسازمانها يجا

 

ارزه ران، مبیا یت ارضیآن در حفظ استقالل و تمام یاداره خواهد شد. خطوط اصل يله حکومت مرکزیبوس یاست خارجیـ  س5

 يهاتاز نهض یبانیتوسعه طلب، پشت ياو منطقه یجهان يبه قدرتها یوابستگ و هرگونه یستیالیامپر يه قدرتهایبر عل

 تیران را به رسمیت و استقالل ایکه حق حاکم ییدوستانه با تمام کشورها يتحت ستم و همکار يبخش. خلقهايآزاد

 .شودیخالصه م شناسندیم



 

 ياه ملتهید کلیو احترام به مذهب و زبان و آداب و رسوم و عقا يکه متضمن آزاد یـ محو تمام اشکال و مظاهر ستم فرهنگ6

 نیسرزم یو آموزش يو ادار یدر تمام موسسات اجتماع یبه عنوان زبان رسم يت شناختن زبان کردیران است.به رسمیا

 .ران استیسرتاسر ا یکماکان زبان رسم ین نکته که زبان فارسید بر ایکردستان با توجه به تاک

 

 یز ستم ملا یناش یکه متضمن جبران عقب افتادگ یتین چنان اولویوصنعت در کردستان و تأم يشرفت دادن کشاورزیـ پ7

 .آن در کردستان يگاههایدر سطح کشور و پا يو استعمار یستیالیامپر يباشد و قطع کامل نفوذ اقتصاد

 

ئل مربوط به کردستان از تماس و مذاکره و سازش انتظار دارد که در رابطه با حل مسا یـ از حکومت موقت انقالب اسالم 8

مردم تنها در چارچوب توافق و تفاهم  یل اساسیکرده و متوجه باشند که حل مسا يبا عناصر مرتجع و فرصت طلب خوددار

          .ندگان مقدور استیبرادرانه با نما

 

 )7/1/1358هانیکردستان(ک یندگیات نمایس هییر ینین حسید عزالدیس 

 

 ! کنمیگفت: من در رفراندوم شرکت نم ینین حسیخ عزالدیش

 

ر را یه زینده،  اطالعیروز در مورد عدم شرکت خود در انتخابات جمعه آیامام جمعه مهاباد د ینین حسیخ عزالدیمهاباد ـ ش

                        :صادر کرد

 

 میبسم اهللا الرحمن الرح

 

  .کرد مسلمان کرد ران،  خلقیخواه و مسلمان ایمردم آزاد

 



ت ن ملید اهداف انقالب راستییگردد: ضمن تأیر جهت اطالع عموم اعالم میجامعه اهل تسنن،  با بالغ سالم و دورود مراتب ز

مبهم و نا معلوم است و به  یاسالم يجمهور ياسالم،  چون هنوز محتوا  یو اصول اساس یران و اعتقاد راسخ به مبانیف ایشر

 ینامشخص م هار خلقیران آزاد و حقوق حقه سایکردستان در چارچوب ا ين سرنوشت و مسئله خود مختارییژه از نظر تعیو

ز ران اعالم نگردد،  شخصا ایا یانقالب اسالم ينمورد از طرف دولت و شورایدر ا یکه زسما جواب قطعین تا زمانیباشد،  بنابرا

م و کیخود آزادو مختارند. والسالم عل یو مذهب یمل يهاتیبه مسئول ز با توجهینموده و مردم ن يشرکت در رفراندوم خوددار

 )8/1/1358(اطالعات7/1/58      -امام جمعه  مهاباد ینین حسیخ عزالدیرحمت اهللا و برکاته ش

 

 محمد یل از قاضیتجل

 

د مهاباد گرد آمدند و سالگر یوم ورزشیک کردستان در استادیمهاباد ـ بعد ازظهر پنجشنبه گذشته بدعوت حزب دموکرات

  .ارج نهادند یمراسم باشکوه یمحمد رهبر کردستان را ط یشهادت قاض

 

 یامام جمعه مهاباد،  ط ینین حسیخ عزالدیز شرکت داشتند شیاز زنان و دختران دانش آموز ن یکه گروه ین گردهمائیدر ا

ان آزاد و ریک ایکردستان در پناه  يپس از خود مختارش قرار داد و سیمحمد را مورد ستا یل قاضیبد یت  بیشخص یسخنان

 یخنانکردستان س يو خود مختار یف قاضیمحمد و س یت قاضیرامون شخصیک سخن گفت.  آنگاه چند سخنران پیدموکرات

 ن منطقه سخن گفت و اظهاریهمفکران کرد خود در ا ياز سو یندگیمنطقه قوچان به نما ياز کردها یکیراد کردند.  سپس یا

ژه قوچان کوچانده شد ند و تحت ستم مضاعف قرار یش به خراسان و بویب چهار صد سال پیقوچان قر يداشت که کردها

در  یو مراسم محمد رفتند یقاض يدایبه محله گورستان نا پ ینین حسیخ عزالدیشت شیگرفتند.  اجتماع کنندگان آنگاه در مع

     )12/1/1358ت بزرگ بر پا داشتند.(اطالعاتین شخصیل ایتجل

 

 عدم شرکت در رفراندوم

 

خ یاهللا شتیدر رفراندوم شرکت نکردند. آ ینین حسیخ عزالدیاهللا شتیه آیاعالم انتشار بدنبال مهاباد مردم طبقات –مهاباد 

رده اعالم نک یاسالم يعدم شرکت خود در رفراندوم را بخاطر روشن نبودن وضع جمهور ياهیبا انتشار اعالم ینین حسیعزالد

 )13/1/1358هانیبود.(ک

 ع گنبد کاووسیه امام جمعه مهاباد در باره وقایاعالم



 

 عیو دولت موقت مهندس بازرگان خواست تا هرچه زودتر به وقا ینیته امام خمیاز کم يه ایامام جمعه مهاباد در اعالم-مهاباد 

  .کنند یو صفا زندگقران در صلح  يه لوایانداده شود تا همه در سایگنبد کاووس پا

 

 :ر استیه بشرح زیمتن اعالم

 

ار ونظم ش در مملکت برقریکه نمخواهند آسا یرحمانه و حمله ناجوانمردانه عناصر ارتجاع و ضد انقالب یـ کشتار ب یبسمه تعال

ند ینما یمحکوم مد مسلمان مستضعف ترکمن را یابد،  بایران تحقق یمسلمان ا يان همه خلقهایم یو انضباط ووحدت و هماهنگ

عا باشد،  لذا استد یران نمیرهبر انقالب ا ینیت اهللا خمید حضرت آییچ وجه مورد تأیه هی یر انسانین عمل غیم ایدانیو م

مسلمان اهل تسنن خاتمه داده  يهان کشتار زنان و بچهیته امام و دولت موقت مهندس بازرگان هرچه زود تر به ایم از کمیدار

ن اسالم و ملت یف خود را در مقابل دیم ووظاینمائ یقران همه در صلح و صفا بدون تفاوت زندگ يه لوایر سایشود تا در ز

 ینین حسید عزالدیس  -انقالب مهاباد يس شورایامام جمعه و رئ-کم یم.  والسالم علیران انجام دهیف ایشر

 )16/1/1358(اطالعات

 

 ینین حسید عزالدیس ير از طرف آقایتلگرام به نخست وز

 

ن تلگرام از دولت خواسته شده یر مخابره شد.  در ایمهندس بازرگان نخست وز يبه آقا یامام جمعه مهاباد،  تلگرام ینیحس

منا ه اقدام شود.  ضید دکتر هاشم احمد زاده استاد دانشگاه ارومین ترور استاد شهیمسبب يریب و دستگیاست که در تعق

    )16/1/1358ن تقاضا را از دولت نموده است. (اطالعاتیهم ينامه ا یز طیبانه ن یاز اهال ید و جمعیخانواده استاد شه

 

 :امام جمعه مهاباد در اجتماع کردها گفت

 

 .میدهینم یرانیا ياجازه دخالت درکارکردها 

 



حزب  ر کلیزاده و دکتر قاسملو دب یالنیز گید عبدالعزیامام جمعه مهاباد،  دکتر س ینین حسید عزالدیمهاباد بدعوت س

ن یه،  خانه،  و نقده در خانه جوانان مهاباد اجتماع کردند.  در ایه،  اشنویران،  هزاران تن از کردها (ارومیدموکرات کردستان ا

م و یم دور هم جمع شویما کردها بتوان يکرد م که روز یچ فکر نمیاظهار داشت: ه یسخنان یط ینین حسید عزالدیاجتماع س

رد دند.  هر گاه کیخود نرس يهار که چرا به درخواستید از سرنوشت پدران خود پند بگیم.  ما بایبخوانرا  "بیرق يا"سرود 

م یم رژیز با ملت همصدا شده و توانسته ایاکنون ما ن یطرف بوده است ول يقو يهارد،  با دولتیخواسته است حق خود را بگ

که هستند انتظار دارم  ییم در هر جایرانیاز همه برادران کرد اک کرد مسلمان یم من به عنوان یان برداریطاغوت را از م

د با یه نبانکیبا اشاره به ا ینین حسید عزالدیان دارد سیشان جریدر رگها یرانیک کرد هستند و خون کرد ایفراموش کنندکه 

ران حق خود را مطالبه یداخل ا شان دور کرد.  گفت: ما کردها دریدن به خواستهایمردم را از رس يفه ایا جنگ طایاختالفات و 

 يق همه کردهایدخالت کند از خداوند متعال توف یرانیا يم در کار کردهایده یاجازه نم يگریچ کرد دیبه ه یم ولیکن یم

 (18/1/1358م.(اطالعاتیران آزاد آرزومندیدر چارچوب ا يرا در بدست آوردن خود مختار یرانیا

 :ینین حسید عزالدیس

 .پسندم ید را از راه زور نمیو عقا مبارزه با افکار

 

 .کند یتواند زندگ ی: جامعه اصل است و فرد در درون جامعه مینین حسیعزالد

 

و  رانیا ین و اندوهبار سنندج، همه ما را متوجه خود ساخته است، جدا از مسأله کلیمسأله کرد و کردستان که در حادثه خون

 یسدهد، قابل برریوند میگر پیکدین را  به ین سرزمیگوناگون ا يهاتیها و ملکه جوامع، گروه ياده و فرسودهیبافت پوس

 .ستین

 

تانه هن ما را در آسیم یمل یکپارچگیک بشکه باروت، وحدت و یاز آنها به صورت  ياکه امروز پاره ییهاتیبدون توجه به واقع

 که قرنها دچار ستم، استثمار و ظلم و ینیدر سرزم یو مترق یک نظام انسانین کردن یگزیقرار داده است، جا يانفجار و نابود

م، یدار جامعه امروز خود بپردازشهیکهنه و ر ينکه صادقانه به چاره دردهایا يست. برایر نیبوده است، امکان پذ يدادگریب

آشنا  يدیجد یو منطق یاستداللم و با ابزار یها را بشنوم، سخنیمانه دردها را بشناسیا و صمیر یز الزم است بیش از هر چیپ

ها د و کردستان تنها آنیکردستان را شن يد حرفهاین روست که بایشروست از همیو پ یک جامعه انقالبیم که در خور یشو

قه خاص یده و سلیک از آنها عقیکنند که هر یم یگوناگون زندگ يهان گروهها و دستهین سرزمیستند که باما هماوازند. در این

آزاد باشند، خودمختار باشند، اما همچنان به  خواهندینکه میمند، این آنها، سهیشتریک نکته، بیکن امروز در یدارند، لخود را 

د ین مملکت انجام دهند. سیا يهار بخشیخود را دوشادوش مردم سا یخیف تاریوظا یرانیجامعه ا ياز اعضا يعنوان عضو



نه که شایمحقر و درو يادر مهاباد در خانه ينگونه افراد است. ویاز ا یکی کردستان یاسیو س ی، رهبر مذهبینین حسیعزالد

د. بما یآیداست که از تعارف و تکلف خوشش نمی. آشکارا پکندیم یزندگ کنند،یاکنون چند کرد مسلح از آن محافظت م

م. یکن ينام او خوددار يگر جلویم و از گذاشتن القاب دیبخوان ینین حسید عزالدیرا فقط با نام س يکند که ویشنهاد میپ

د و آمدن ينزد و ین مصاحبه افراد مخلتفیها و اقشار مختلف مردم کردستان است. در فاصله ااش محل رفت و آمد گروهخانه

م و یو چند تن از همراهانش صرف کرد يکرد. ناهار را که پلو و خورش باقال بود با و یرائیاز همه آنها پذ یبا خوشروئ يو

 يت وخلق به مالقا یفدائ يهاکیاز جوانان لر وابسته به سازمان چر یگروه م تصادفاًیکن یخداحافظ میخواستیکه میهنگام

ه از رفت و توجه داد کیم. آنها را پدرانه پذیابین مالقات حضور بیز در ایاز ما دعوت کرد که ما ن ینین حسید عزالدیآمدند. س

 .کنند يخوددار يافراط کار

 

ا هنوز ر یکاف یبه اصطالح چپ هستند همه صادقند، اما افسوس که پختگ يدئولوژیا يکه دارا یجوانان ما، جوانان«گفت:  يو

 «.انداوردهیبه دست ن

 

ند روزو ن چیدر ا هادادیشتاب ناك رو ین ماه صورت گرفت. دگرگونین همیدر پنجم فرورد ینین حسیدعزالدیگفتگو با س

وال ان سئیدر مورد علل شرکت نکردن خود در رفراندوم انتشار داد، ما را واداشت که از م ینین حسیلدد عزایکه س ياهیاعالم

 .دیایش نیپ ياو لطمه یگسستگ يو يهاو استدالل يکه در خط فکر ین سعیم، با ایرا حذف کن ياپاره هاو جواب

 

 .خوردیشد دو نکته به چشم م یملغ ران، رسماًیله جنبش ملت ایگذشته ما که وس ی، در قانون اساسینید حسیس يآقا ·

 

عه یش«م، عبارت یگویتان میبرا قاًین موارد، دقیا يمملکت. در هردو یگر در مورد مذهب رسمیدر مورد مقام سلطنت و د یکی

 دیجد ینده مملکت در قانون اساسیآ يهان دو اصل در مورد مقامید شده است. به نظر شما ایق» يعشر یاثن يحقه جعفر

 د نظر شود؟ید در آنها تجدینکه بایا ایبشود  ید مرعیبود، با خواهدیاسالم يران که احتماال جمهوریا

 

مخالفم. من  باشد، کامالً یم سلطنت موروثیم سلطنت که رژیدانم. چون اساسا من با رژیرا مردود م هان اصلیا يـ من هر دو

م و یریمسجد در نظر بگ يبرا یما اگر خادم یباشد، مخالفم. حت یکه موروث يفه، با هر کاریم سلطنت که با هر وظینه با رژ

 .کنمیاست، آنرا رد م یآن خادم موروث يبرا ين خدمتگزاریم که ایبگوئ

 



 ...يعشر یعه اثنیشد بعبارت شیمنظورم مربوط م ·

 

 یسته آن کار است داده شود، گاهیکه شا ید به شخصین است که کار بایده من این مسأله سلطنت جون عقید، ایـ اجازه بده

ه اقت آن شخص کیاساس ل يد کار روید. پس بایآیانجام دهد که پسرش از عهده آن کار برنم يتواند کار یم يشود پدریم

 .مخالفم یو اصوال با هر مقام موروث ین، من با سلطنت موروثیدهند، به افراد واگذار شود، بنابرایآن کار را به او م

 

 .شودیک ستم شمرده مین مسأله اساسا ینکه ایدوم ا

 

ده یعق به يعشر یعه حقه اثنین عبارت شیگر هم هستند. اید يهاتیهم هست، اقل یست. سنیعه که نیران تنها شیرا در ایز

مسلم است ران را در بر خواهد داشت و یت مردم ای. چون اسالم اکثریاسالم يم جمهورید بگوئیمن مردود است. ما حداقل با

، خود یمراعات بکنند و برادران اهل سنت مطابق آداب مذهب يتوانند مذهب خود را طبق مذهب جعفر یعه میکه برادران ش

نها یندارد. ا یعه و سنیم، شییم و روح اسالم را بگوییت دارد، همان کلمه اسالم است. اگر ما اسالم بگویما اهم يآنچه برا یول

 در زمان خود حضرت یم، حتیریبعدا به اسالم افزوده شده است. و اگر ما صدراسالم را در نظر بگ هستند که ییهاهیرایهمه پ

آن  م اسالم و به طرفدارانییگوین میز دارد. ما به دین ما دو چینبود. د یعه و سنیکلمه بنام ش ا ابوبکر، اصالًیا عمر یر، یام

 یم، ولیقه، طرز اجرا، اختالف داشته باشیشود در اختالفات روش، طرز سلیم که مین داریمان به ایما ا یم مسلمان ولییگویم

کنند،  ینکه برادرانه زندگیم و آنها را به عوض ایگر قرار بدهیکدید مردم را در مقابل ین نبایان مسلمیقه مین اختالف سلیا

ک ین یود به خود است. خیحق ن ینکه سنیا یعنی، يعشر یعه حقه اثنید شیکه گفت یست. وقتیم، درست نیگر بدانیکدیمخالف 

 یرو مکتب اسالم هستند. شما خودتان راحق معرفیرو قرآن هستند و پیون مسلمان که همه پیلیم 600ن است به مقام یتوه

 .گران را باطلید و دیکنیم

 

ات ید به کلیاست که بان یرا رد بکنم. مقصودم ا یا سنیعه یست که خداناکرده مذهب شین نیک ستم است. مقصود من این یا

ه مذهب ک ینکه در مملکتیم. نه ایخودشان بگذار يرا برا یعه و مذهب سنیات مذهب شیم و خصوصیاسالم توجه داشته باش

 .گذاشته شود کناریر فرق اسالمیم که سایک نام بگذاریا یک قانون یهر دو هستند،  یعه و سنیش

 

م و هر دو یبدارد و ما هم مذهب برادران خودمان را احترام کن یعمل بکند و آنرا گرام تواند به مذهب خودش کامالً یعه میش

اده یپ يعشر ینعه اثیک شیران یم در اییایما اگر ب یگر احترام قائل شوند. ولیکدی يت بشناسند و برایگر را برسمیکدیمذهب 



دهم اگر یح مین اصل من ترجیا يبه برادران اهل تسنن شده است. رو ر فرق، مخصوصاًیبه سا یک ستم مذهبی م، قطعاًیبکن

رد و یز اسالم مورد توجه قرار گین يدر محتوبلکه باشد،یاسالم يبرقرار شود نه تنها نامش جمهور یاسالم يران جمهوریدر ا

ذکر  یاسبول دارند، در قانون اسهر دو آنها را ق یعه و سنیکه ش ینقاط مشترک یعنیگذاشته نشود.  یعه و سنین شیب یتفاوت

به خود اهل  که مربوط يامسأله یا سنیبگنجاند  یکه مربوط به شخص اوست در قانون اساس یاد مسائلیعه بینکه شیشود، نه ا

 .بگذارد یتسنن است در قانون اساس

 

 یه معیش . بعداًیا مذهب سنیعه ین صدر اسالم باشد. قطع نظر از مذهب شیاش همان قوانیقانون اساس دیبایاسالم يجمهور

انون به آن عمل کند. ق یخودش داشته باشد که سن يبرا یهم قانون مدن یخودش بگذراند و سن يعه برایش یتواند قانون مدن

 .ندهد یعه و سنیش يد بویبا یاساس

 

است یر گذارند در سیهستند و تاث يادیروان زیکه در سطح مملکت نفوذ دارند و صاحب پ ین مورد با رهبران روحانیا در ایآ ·

 د؟یاگفتگو کرده یکل

 

 یکه در سقز جمع شده بودند رهبران روحان ی، کامال آن مردانیاسینه رهبران س یاز رهبران روحان یـ ما در سقز باتفاق جماعت

 .مینبودند، گرد آمد یاسیبودند و رهبران س

 

 ادهیران پیدر ا که بعداً ین مسأله بود که قانون اساسیا يبرا مان از جمع شدن در آن مجلس تنهایهدف اصل ما مخصوصاً

ن قانون شرکت ین ایت و دانشمندان اهل تسنن در تدوید جامعه اهل روحانیشود، بایس میمجلس موسسان تاس شود،یم

 .داشته باشند

 

 بود؟ یخین جلسه در چه تاریا ·

 

م، نه به خاطر مسائل یل دادیبود. بله ما در سقز آن جلسه را تشکاسفندماه  27ش آمد، یکه در سنندج آن حادثه پ یـ آن شب

هدف  یو به اجمال و مبهم در آن گنجانده شد، ول یحا آنجا گنجانده شد، بطور کلیتلو یاسیمسائل س ی، هر چند بعضیاسیس

 جلس موسسان برگزارشود و مین میتدو یاسیکه قانون اسید هنگامینکه بایبود. ا یاز آن جلسه تنها مسأله مذهب یاصل



ن آن شرکت کنند. و اگر بدون ید در آن مجلس شرکت داشته باشند و در تدویبا یدانشمندان سن یعنی ها،یشود، سنیم

 و گفت به حضرتیشنهاد چنانکه رادین پین شود، از نظر آنها از درجه اعتبار ساقط است. و به ایتدو یشرکت آنها قانون

لق ران و به خصوص خیا يهاشود به حقوق خلقی. و در مسأله مربوط ماندد کردهییشان آنرا تایام شده و یتقد ینیاهللا خمتیآ

 يآقا میست، که ما آنها را تقدین هارش در همان خواستهیدرج شده است. و تفس یو به طور ابهام و بطور کل یکرد، بطور کل

که با  ییآنها یون حتیم که روحانیکه به آنها بفهمان میاجاندهگن هاشنهادین پین نکات را از آنجا در ایو ا میاکرده یطالقان

ندگان یمان یاسیس يهالش همان است که گروهیتفص یکنند، ولید مییرا تا ین مسأله کلیندارند، آنها هم ا ياست سروکاریس

 .ات دولت کردندیم هی، در سنندج و در مهاباد تقدیا روحانی یاسیخلق کرد، از س

 

ن بود که آنرا مشروط به فراهم آوردن یا یدرباره نحوه انتخاب حکومت و نظام حکومت یحات جنابعالیاز توضاستنباط من  ·

 د انجام بشود؟ین مقدمات چگونه باید که اید، ممکن است به طور مجمل بفرمائیکرد یمقدمات

 

 ز؟یـ مقدمات چه چ

 

 رد؟ینکه بعد رفراندوم صورت بگیا يکه الزم بود برا یمقدمات

 

ل یو وسا هاله روزنامهیش نوشته بشود، و به مردم عرضه بشود و بوسیاصول کل ین بود که رونوشت قانون اساسیده من ایعقـ 

 .رندیگیم يز مبهم رایک چی يمنتشر شود و بعدا به رفراندوم اقدام بشود، چون حاال از مردم برا یارتباط جمع

 

 یکه نام ي، هر کشوریکه در هر جائ کیدانیست ما میهنوز معلوم نش یمحتوا یده من هر چند نامش خوب است، ولیبه عق

قانون  م کهینیب یاوقات م ی. چون گاهیست. به خصوص در قوه اجرائیشه سازگار نیش همینامش با محتوا گذارد،یبرخودش م

 .کندیبا قانونش تفاوت م ست. اما در مرحله اجرا، کامالًیار قانون خوبیبس

 

 ود؟ح داده شیتوض مردم کامالً يد برایش از طرح سئوال باید که پیمعتقد ید، منتهیندار یسئوال حرفپس شما در نحوه  ·

 

 .شدین و به مردم عرضه میتدو یس قانون اساسیش نویات و اصول پیکل د قبالًیح داده شود. باید توضیبا ـ قطعاً



 

د، یبده ين قندان راید به ایی. حاال شما اگر بگودیخواهینما ی دیخواهین را میکردند که شما ایم يریگيآن موقع از مردم را

 .دد بعدا در آن قند نبویش باشد، شاید قند توینکه چون قندان است شایش هست، نه این قندان چه توینم اید من ببیبا

 

 رد؟یقرار گز مورد سئوال یها نيگر انواع جمهوریا دیمطرح شود  یاسالم يد فقط جمهورید که در سئوال بایمعتقد ·

 

وجود گر بید يهاا گروهیون و یروحان يبرا ین مسأله مشکالتیح بدهم. چون این موضوع را به طور کامل توضید ایبا ـ قبالً

م و بعد ما، یآداب و فرهنگ و رسوم مخصوص خودمان هست يم و دارایهست یرانین است که ما ایام ادهیآورده است. من عق

 يوها. آنها گرکنندیران هستند و دارند که همان میدر ا یمختلف يهايدئولوژیم، ایه نامش بنها خوشبختانه هر چیمتأسفانه 

ا بزرگ ین سهم کوچک باشد ینکه ای. ااندداشته یو مسلما سهم انددر مبارزات داشته یاد. آنها نقشیا زیهستند، کم  يمتعدد

اهللا تیاثر داشته است. درست است که حضرت آ رفته است قطعاًن یم سابق از بینکه رژیخود در ا یتوانائ اندازههر کس به

. و دوباره ده گرفتیر مردم را نادیتوان نقش ساینم یول اندانقالب داشته يروزین پیدر ا یرهبر انقالب بوده و اثر بزرگ ینیخم

. همه برادران ما هستند، پسران ما هستند، دختران ما اندامدهینجا نیدارند از خارج ا ید مختلفیکه عقا ییآنها کنمیاضافه م

 .ده مختلف وجود داردیک خانواده اگر پنج نفر باشند، دو عقیهستند. در 

 

گر یدکیم و ییزه درآیبه ست ییدان و هرجاید در خانه و شهر و میم بایم از راه قدرت و از راه زور با آنها مبارزه کنیاگر ما بخواه

 یز نمید را از راه زور و از راه ستیشود. پس من مبارزه با افکار و عقایشروع م یم جنگ خانوادگیبرگرداند یرا بازور از عقا

حمل د تیاز راه معقول و از راه تفاهم و با ید به جامعه عرضه شود ولید همه نوع افکار و عقایم که بایید بگویپسندم. لهذا با

د. ینخود جذب ک يغات مردم را به سوید از راه تبلید بایدانیشتر حق میرا ب د خودتانیگران را کرد. و شما که عقاید دیعقا

ده شما ید شما آگاه شدند و عقیکه مردم از عقایهنگام خورد،یاش بدرد مردم نمدهیاش فاسد است، آنکه عقدهیآنوقت آنکه عق

د ین است که بایام ادهیبرد. و لهذا من عق دیت را خواهیشما خواهند آمد و شما اکثر يح دادند، خود به خود به سویرا ترج

ت با شماست مسلم است که یچون اکثر یت به آنها داد. ولیرا در حکومت راه داد و اجازه فعال یاسیها و احزاب ستمام گروه

دان یاز م را ش با من تفاوت دارد، بازور اویدئولوژیدش با ایکه افکار و عقا ید که کسییکه با زور بگونیشما خواهد برد. نه ا

ت با شما باشد، او خود به خود کنار یت مردم. اگر اکثریقاطع اکثر يت، با رأی. با زور خارج نکن، با ارشاد با هداکنمیخارج م

 .خواهد رفت

 



د یبر یکه بکار م یو عبارات هاک است. واژهینزد یلیخ هاستیمارکس یاسی، زبان شما با زبان سینین حسیدعزالدیس يآقا ·

زم یالیشود که نظرتان درباره رابطه مذهب و سوسین سئوال مطرح میار ایاخت یمن ب يبا آنها دارد. برا يادیشباهت ز

 ست؟یچ

 

 برقرار کرد؟ يوندین دو پین ایتوان بیا میآ

 

. یففلسک مکتب یهستند و  يک مکتب اقتصادی ينها هر دو دارایم. ایزم داریم، کمونیزم داریالیده من ما سوسیـ به عق

است. اساسا  يگریز دیزم است، چیالیها که ماترنیا ی. جنبه فسلفاندکرده یگر قاطیکدیها را با نیا یو فسلف ياقتصاد يهاجنبه

 يزیر ی، که جهان را پیعال یهست در سطح يدگاریهست و آفر یزم از نظر من مردود است. من معتقدم که خدائیالیماتر

گذراده که  یپ ینینهاده و علت و معلول و قوان يانهفته يکرده که در درون جهان استعدادها يزیر یکرده و جهان را آنطور پ

ت خودش و یو به موجود کندیشرفت مینهفته در درون جهان خود به خود پ ين و آن استعداهایجهان طبق آن سنن و قوان

. دیفرمایکه دارد اداره م يمعنو يرویرا با آن ندگار آنیسرنخ در دست خداست و آفر یدهد. ولین خودش ادامه میطبق قوان

 .زم معقول استیالیمن گفتم، اسمش سوس

 

با در  ن شرعیچگونه است؟ به نظر شما قوان یه و مقننه در حکومت اسالمیه و به خصوص استقالل آن از قوه مجریقوه قضائ ·

گر ید يهاتواند فارغ از تجربهیوابسته به آن، م يهاو ارزش یست انسان و تحول جامعه انسانیط زیها محینظرگرفتن دگروگون

 مستقال عمل کند؟ هافرهنگ

 

 :ام که در جهان سه رابطه وجود داردـ من بارها گفته

 

ت و راز و یو عبود یعت. رابطه انسان با خدا همان رابطه بندگیرابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با طب

 يندارد. رابطه انسان با انسان همان رابطه اخوت و برادر ین دگرگونید حفظ بکند. ایت خودش را بایجنبه معنو از است کهین

عت یبه طب يم اساسا کاریداشتیعت نمیبه طب يازیچ نید است. اگر ما هیاز و تولیعت رابطه نیرابطه انسان با طب یاست. ول

سان و عت است و قدرت کار انیاز انسان به طبین نیم. ایاوریبوجود ب یم دگرگونیتوانستیعت نمیم. و اساس در طبینداشت

کند و تکامل یم ين صورت درآورده و از او بهره بردارین جهان را به ایو قدرت فعاله انسان است که ا ياستعداد فکر

ن اصل را یا ن جهتی. بدر بکندیرا به نفع خودش تسخعت مسلط باشد و آنیده و توانسته که بر طبیش به آن حد رسیاجتماع



بکند و جامه  يبردارار انسان قرار داده شده تا به نفع خودش از آن بهرهیعت در اختیم که انسان اصل است و طبیقرار داد

ل را ن دو اصین اساس ایر بکنند. بر ایکه افراد جامعه را تسخنیبکند. نه ا یتواند زندگ یاصل است و فرد در درون جامعه م

شتر یعت بیاز انسان را رفع کند و بر طبیشتر بتواند نیها بهتر باشد و باز انسانید و رفع نیط تولیز در شرایکه هر چم یریپذیم

 .و موافق با اصول اسالم دانست یتوان قانون الهیتواند مسلط باشد، آن قانون را میم

 

ش و رفاه و عدالت و صلح نگاهدارد، مسلم است یاکه به صالح توده مردم باشد و بتوان مردم را در آس یدر جامعه هر قانون

ه نکرده است. یات تکییبه جز يو اقتصاد یاسی، سیل اجتماعین است که در مسایقرآن ا ی، قانون است و خوبین قانون کلیکه ا

ر اساس توان بیات را مییق کرد. جزین تطبیرا با موازط زمان و مکان آنیتوان در تمام شرایکرده که م يزیریرا پ یاصول کل

گر از ن است. ایا يست؟ اجتهاد برایچ ياجتهاد برا م. اصوالًیاها گرفتهيمتاسفانه  ما از غرب بدآموز ین کرد. ولییازها تعین

داشت؟ اجتهاد  یشد، اجتهاد چه لزومیشد و همه نوشته میات طرح مییشد و جزیم يزیرین پیروز اول در اسالم همه قوان

زار اثر خواهد گط زمان و مکان در قانونین کرد. مسلم است که شراییات را تعییجز ین کلیبتوان از قوان ینعیاستنباط،  یعنی

مژده «که قرآن خودش فرموده: م. چنانیگران استفاده بکنیاز د یتوانیم و میریات اصول اسالم را بگیم کلیتوانیگذراد. ما م

که  یکه در هر جائ دیگوین بما میا». رندیپذ یک است، آنرا میآنچه ن یدهند ولیگوش م یکه به هر سخنید به کسانیبده

ن مطابق یا ایت، سین مال من نیم که ایم و نگوئیم. با تعصب رد نکنیهست آنرا گوش کن ی، مکتبیعتی، شریاست، قانون يزیچ

 .اد شده استیکشورها زان انسانها و یا من با آن الفت ندارم. به خصوص آنکه امروز ارتباطات میست یده من نیعق

 

ا یچه رسد در زمان ابوبکر  ها،یو عباس هايدر زمان امو یه در اسالم کامال مستقل بوده است و حتیمسلم است که قوه قضائ

گر. یش کس دیرفتند پیشد میم ییدعوا یکه با کس یاحضرت عمر خودش وقتی یا عثمان. چون حضرت علی یا علیعمر 

توانست از آن عدول بکند. مسأله عدالت یفه هم نمیخود خل یمستقل است و حت در اسالم اساساً  هیمسلم است که قوه قضائ

 یشتر استقالل دارد و اصالت دارد. چون بر معنیده من از همه عدالتها بیکه در صدر اول اسالم بوده به عق يبه آن نحو یاسالم

عا داشته باشد قط یو وجدان اجتماع ینیباشد، وجدان د یاست اگر مسلمان واقع یکه قاض یت استوار است. آن شخصیمعنو

 .تواند اصال بر مردم ستم بکند ینم

 

نده یددر آن کننین حرکت را تضمیتوانند ا یکه م یروشهائ یعنیست؟ینده چیروبرو شدن با آ يبرنامه مردم کردستان برا ·

 است؟ یچه روشهائ

 

 .ران بسازدیدر ا یگاهیکه پام داد یا عراق اجازه نخواهیه یدر ترک يچ کردیبه ه



 

ن را خواهم گفت و بارها هم گفته یمسلم است که من ا ینشان خواهد داد ول یم که طرف در مقابل ما چه عکس العملینیبب-

برچسب را  نیا آگانه ای کنندیم یه طلب معرفیکه ما را تجز یم و آنهائیران هستینفک ایم وجزء الیستیران جدا نیام که ما از ا

چه؟ اگر  ینعی يچه و خودمختا یعنیه طلب یفهمند که تجز ین کلمه را نمیا یا معنیمال بکنند یزنند که حقوق ما را پایما مبه 

ر زدنند. لهذا دین برچسب را به ما نمیچه ا یعنی ينند خودمختاریکه بب کردندیمراجعه م یاسیس يهاآنها واقعا به قاموس

ن یخواه و مبارز که در درون این و آزادیروشنگر و روشن ب ینکه جماعتیم به عنوان ایکه انتظار دار يکه دولت مرکز یصورت

اهللا تیو امثال آ ینیاهللا خمتیم، مخصوصا از حضرت آیما انتظار دار اندک لمس کردهیو سالها ستم را از نزد اندمبارزات بوده

رند و ما را مانند یو مشروع ما را بپذ یعیآن حق طب اند،مسأله را درك کردهن که واقعا یریا سایوش فروهر یا داری یطالقان

و  يحقوق حقه خودمختار یم. ولیستیران جدا نیم و از ایهست یرانیرند که ما ایخودشان در کنار خودشان بپذ یرانیا یبرادران

مسلم است که مبارزات ما همان  ن صورتیر اید به کردها داده شود.در غیران باین سرنوشت کرد در درون اییحق تع

رد یده بگین دولت حقوق مردم را نادیبه دست آوردن اهداف خودشان که قطعا چون اگر ا يران برایاست که ملت ا یمبارزات

ز شروع خواهد شد و ما در کنار یمسالمت آم يران به نحویخواهند بود و مسلم مبارزات در سرتاسر ا یقطعا مردم ناراض

 .م کردیخودمان مبارزه خواهبرادران 

 

 ست؟یچ کنندیم یگر زندگید يهانیکه در سرزم ینظرتان راجع به کردها ئ ·

 

. و قبل هستند یائیها برادرند. چون همه آریرانیم. آنها با همه ایم مسلم است که ما با آنها برادر هستید بگویدر مورد کردها باـ

 .اندکرده یزندگران یه شوند، همه در درون اینکه تجزیاز ا

 

که مراسم نوروز در  دیدیدید، میرفت ین نوروز به عراق می. اگر در اکنندیت میها را کامال رعایرانیحاال آنها آداب و رسوم ا

هستند و  با ما برادر یه انسانیو ناح یه خونین اصل، آنها از ناحیا يشود. رویران برگزار میار باشکوه تر از ایکردستان عراق بس

 .میدانیما آنها را از خودمان جدا م یاسیه سیاز ناح یم. ولیدانیم و برادران خود میدانیآنها را کرد م

 

و حاال با  اند. آنها خودشان مبارزات خودشان را شروع کردهمیاران مبارزه را شروع کردهیا يهاران و با خلقیما در درون ا

 .دهندیادامه م مردم عراق مبارزات را

 



ه و با مردم یه. آنها در ترکین در ترکیهمچن دهندیعراق مبارزات خودشان را ادامه م يهاآنها در درون عراق و با مردم خلق

دهند. یه و با مردم ترك مبارزات خودشان را ادامه میه. آنها در ترکین در ترکیدهند. همچنیترك مبارزات خودشان را ادامه م

ران بسازد. و یدر ا یگاهیم داد که پایا عراق اجازه نخواهیه یدر ترک يچ کردیک تر ند تا بما ما به هینزد شانیآنها با ا

مرز آنها برادران ما هستند و مسلم در هر  يدر آن سو یداشته باشد. ول یاده بکند و در کار ما دخالتیران پیاستش را در ایس

باشد در منطقه و جهان خواهد  يو اگر قو هاهیباشد، قطعا اثرش را بر همسا یا حرکت و جنبشیشود و یکه انقالب م ییجا

 .کنندیم و آنها هم در کار ما دخالت نمیندار يم ما با آنها کاریمستق یگذاشت. ول

 

 د؟یدانیشه حوادث سنندج را در چه مید بپرسم که رین سؤال اجازه بدهیو به عنوان آخر ·

 

ران از طرف ارتجاع است چون یدر درون ا یهائن است که توطئهیا امدهیم و عقیگویعانه مشه حوادث سنندج را قاطیـ من ر

روز شده است یده، درست است که انقالب پیخودش نرس یکه هنوز انقالب به هدف نهائ ین مقطع زمانیدر ا خواهندیآنها م

 يد همچنانکه برایران دارد. ما بایا يهابه هدف تمام خلق ین بستگیم و ایهست یمه راه است. ما در راه سازندگیدر ن یول

ن دوران یو در ا ین مقطع زمانید در ایبا اند،و وحدت را نگهداشته اندم سابق همه دست به دست هم دادهیواژگون کردن رژ

وحدت خودشان را حفظ بکنند. و ابرقدرتها از دست به دست هم دادن و وحدت را حفظ کردن قطعات  همه کامالً یسازندگ

که  يگرید يا در در هر جای يهاتهیا در درون کمیکه در درون ارتش  ین اصل عناصر ارتجاعیا يد رویآیخوششان نم

ق که ح یا هر کسیا بلوچ ین اصل هر گاه کرد یا يبه انقالب وارد کنند. رو ياکه شده لطمه يبه هر نحو خواهندیهستند، م

رو نیکه آشوب بپا بکنند. از ا کنندیرا وادار م یزنند و عناصر ارتجاعیبه او م یطلبهیکند بر چسب تجزیخودش را ادعا م

مثال در  .دهندیبه کردها اسلحه نم یول کنندیترکها را مسلح م یاسالم يهاتهیه کامال کمینم در اطراف رضائیبیاصل چون م

 .که عابر هستند یبه آنهائ یان تا به حال چند دفعه حمله به کردها شده، حتیپادگان جلد

 

و عناصر  دیایان ارتش و مردم کرد به وجود بیم يریکه درگنیا يبود برا ياده من توطئه بود. توطئهیاما مسأله سنندج به عق

ار او گذاشتند اجازه دادند که او در سنندج و در مناطق یاشتباه کار مردم سنندج را در اخت ياز رو که واقعاً يصفدر يمانند آقا

نجا یکه ا یش بود. و مسلم است اختالف جناحهائیاز علتها یکین یگذاشتند،ا یش خالیدان را برایت بکند و میکردستان فعال

گر را بکنند، یکدید یگررا درك بکنند و تحمل عقایکدیند و یاینکه با هم کنار بیا يبه جا ینادان يبودند آنها متاسفانه از رو

ن فاجعه یهم که شده، منجر به ا یو اشتباهات يصفدر ين اختالف و دخالت اقایدتر کرد. و ایاختالف را شد يجمود فکر

ک جرقه ین یفشنگ کرده بودند و به آنها ندادند. ا يگفت تقاضا ش بدست آورد. مثالًیک علت واحد برایتوان  ید. نمیگرد

 )20/1/1358ندگانیبودکه روشن شد.(آ یتین کبریمسأله. ا يبود برا يا



 

 :امام جمعه مهاباد

 

 .امه استبداد و ستم مبارزه کردهیشه علیمن هم

 

ر ی یمبن ياراکه عده یعاتیشا،  يه ایاعالم یکردستان ط يامام جمعه مهاباد و رهبر جنبش خودمختار ینین حسید عزالدیس

 یه ستم و استبداد و خرافات مذهبی،  علیب کرد و اعالم نمود که در طول زندگیرابطه او با (ساواك) انتشار داده بودند،  تکذ

 .مبارزه کرده است

 

 :ن استیه چنیمتن اعالم

 

 یبسمه تعال

 

 يبرا یستند ولیر نیعه پذیکامل دارند،  شا ییمن آشنا یخ زندگیشناسند و به تار یک مرا  میکه از نزد یهرچند کسان

اورد،  لذا قاطعانه اعالم یش بیپ ید سوء تفاهمیشود،  شایکه پخش  م ییهانامه  شناسند،یک نمیکه مرا از نزد یاشخاص

باشد با  یروشنفکر من و یمتد یشخص ینوشته شده که فالن هاباشد.  در نامه یقت میاز حق يعار هادارم که مضمون آن نامهیم

،  بلکه فاسد ستین و روشنفکر نینه تنها متد ین شخصین حال نوشته شده که مورد استفاده سواك واقع بوده.  در نظر من چنیا

غات ینگونه تبلیه اد کید متذکر گردیرا ندارد و با یکلمه انسان یمعن یستگیباشد که شا یک فکر مین و تاریو مفسد و کوته ب

داشته ام،  ن يهمکار یچ مقامیچگاه من با هیافت چه رسدکه هیش آمده که سفر سنندج و بعد مساله،  رفراندم تحقق یپ یهنگام

و  ب و حمالت مقاماتیمبارزه نموده ام و سالهاست که مورد تعق یه ستم و استبداد و خرافات مذهبی،  علیبلکه در طول زندگ

ن داده به م ید چه گزارشها و اتهامات ضد دولتیشود خواهند فهم یونده من بررسپر يباشم.  اگر روز یوابستگان آنها بوده و م

ن یه امبهم است ب یاسالم يجمهور ينکه  من گفته ام محتوایدارند.  ضمنا مساله ا یان اگهیک من برجریشده که دوستان نزد

با  دیآ یا آنچه به مرحله اجرا در میاست که آ ین معنیباشد،  بلکه به ا یست که خود اسالم و احکام آن مبهم مین یمعن

اسالم  یران مطابق قرآن و احکام واقعینده ایکه قانون آیر.  در صورتیا خیباشد  یو صدر اسالم موافق م یقرآن یاحکام اسالم

 )22/1/1358م نمود.(اطالعاتیخواه یبانیباشد که حقوق خلق ما از جمله خلق کرد را در بر دارد قطعا از او پشت



 

 :یت اهللا طالقانیتلگرام امام جمعه مهاباد به آ

 

 کردستان،خانه خودتان است یتمام

 

خ یش ير از سوی،تلگرام زیت اهللا طالقانیو آزاد شدن عروس و فرزندان حضرت آ يریدستگ یخبرنگار اطالعات:در پ -مهاباد

 :شان مخابره شدیامام جمعه مهاباد بحضور ا ینین حسیعزالد

 

 26/1/58 یبسمه سبحانه تعال

 

 دامت برکاته یت اهللا طالقانیحضرت آ

 

ف یخود را با آن حضرت در قبال رفتار ناجوانمردانه که نسبت به توق يم سالم و اکرام،  مردم مبارز کردستان همدردیبا تقد

 یو تمامرد یپذ یشما شده ابراز و برادرانت در کردستان با آغوش باز آنحضرت و همراهان مجاهدش را م یفرزندان گرام

  .کردستان خانه خودتان است

 

 ینین حسیخ عزالدیش برادرت –م احترام یبا تقد

 

 (27/1/1358اطالعات)

 ینین حسیخ عزالدیتلگرام ش

 



ر اثر ب يمردم کردستان را با و ي، همدریاهللا طالقانتیآ يبرا یمهاباد در تلگرام يامام جمعه ینین حسیخ عزالدیش ياز سو

برادرانت در کردستان با آغوش باز، آن حضرت و همراهان «شان اعالم کرده و خاطرنشان ساخته که: یحادثه ربودن فرزندان ا

 )28/1/1358ندگانیآ».(کردستان خانه خودتان است یرد و تمامیپذ یمجاهدش را م

 در مهاباد ییمایتظاهرات و راهپ

 

ه ن منطقه بیکردنش يگر شهرهایکردستان در مهاباد و د يهاتیجمع یهماهنگ يشوراندگان :به دعوت یمهاباد ـ خبرنگار آ

ن ید در ابرگزار ش ییهاییمایه تظاهرات و راه پیان اطراف ارومییو اعتراض به اخراج روستا یاهللا طالقانتیاز آ یبانیمنظور پشت

 یبانیو پشت يرا محکوم کرده و هم درد هامهاباد اقدام فئودال يهزار نفر 15ش از یدر اجتماع ب ینین حسید عزالدیتظاهرات س

ماده صادر شد که از دولت خواسته شده هر چه  8در  ياقطعنامه یین گردهمایابراز داشت. در ا یاهللا طالقانتیخود را با آ

کوم مردم مح يده شده از سوز ینین حسید عزالدیکه به س ییهان تهمتیشود. همچن یدگیرس هانه اعمال فئودالیزودتر در زم

 )28/1/1358ندگانیشد.(آ

 

         نگ در مهابادیتیم

 

 از يرا که توسط تعداد يواقعه تأسف آور» ینین حسیعزالد« يبه امضا يمهاباد در نامه ا یانقالب اسالم يمهاباد ـ شورا

  .محکوم کرد داًیاست،  شدش آمده یپ یت اهللا طالقانیدر مورد فرزندان حضرت آ یعوامل ضد انقالب و ارتجاع

 

 یقاض«دان یدر م یت اهللا طالقانیه و حضرت آیاز برادران کرد اورم یبانیمهاباد.  بعنوان پشت یهزار نفر از اهال 40حدود 

رنامه در ادامه ب يوانده شد و  و "بیرق يا"ن گروه،  سرود یبه ا ینین حسیخ عزالدیوستن شیاجتماع کردند.  بعد از پ» محمد

عالم ه ایاروم يقت بوده  و انزجارخود را از رفتار ناجوانمردانه نسبت به کردهایبان حق و حقیشه پشتیگفت: ملت کرد هم

ن یخ عزالدیو ش یت اهللا طالقانیاز آ يبه طرفدار ییان ضمن دادن شعارهایمایشروع شد و راه پ ییمایدارد. سپس راهپیم

 يطعنامه اان قیرا محکوم کردند.  در پا یت اهللا طالقانیمحمد باز گشتند و بازداشت فرزندان آ یضدان قایمجددا به م ینیحس

 مهاباد در نشست یانقالب اسالم يافت: شورایمهاباد انتشار  یانقالب اسالم يشورا يز از سویه نین اعالمید ایصادر گرد

خبر که موجبات  یاز خدا ب يامحکوم کردن اعمال عده ه جوانان روستاها در موردیه اتحادیخود،  اعالم 27/1/58مورخ 

برحق  يهاخود را از خواست یبانیله پشتینوسید نموده).  بدییاز هموطنان مارا در روستاها فراهم نموده اند (تأ يتعداد یناراحت

 )29/1/1358. (اطالعاتینین حسی.  مهاباد عزالدیانقالب اسالم يدارد.  شورایآنان اعالم م



 

 تیحما

 

ل شد و طبقات مختلف مردم بعنوان اعتراض یمهاباد تعط يهاامام جمعه مهاباد مغازه ینین حسیخ عزالدیمهاباد ـ به دعوت ش

ن یاجتماع کردند،در ا» محمد یقاض«دانی. در ماندخود رانده يه را از روستاهایان منطقه ارومییبه مالکان سابق که روستا

 ن اجتماعیان را محکوم کرد. در ایت و زورگویکرد و از رانده شدگان حما یسخنران ینین حسیخ عزالدیاهللا شتیاجتماع آ

  )29/1/1358هانیاعالم کردند.(ک یاهللا طالقانتیخود را از حضرت آ یبانیتظاهر کنندگان پشت

 

 ن در مورد فاجعه نقدهیخ عزالدینظر ش

 

ک جنگ ناخواسته بود که عناصر مرتجع آنرا به ین برخورد یده من، ایبه عق«در مورد فاجعه نقده گفت:  ینین حسیخ عزالدیش

 د آگاهانه دشمن را شناختیان آور است. بایجان زین آذربایساکن يبرا ران مخصوصاًیملت ا ين برخورد برایراه انداخته اند. ا

حرا و در ه در ترکمن صزند، همانگونه ک ید به اختالفات دامن میایب ین نشسته و هر گاه فرصتیو متوجه بود که دشمن در کم

قش س را نینگونه دسایران، ایدوارم به کمک خداوند متعال، ملت آگاه ایام«سپس اضافه کرد: يو«ن کار را کردند. یسنندج ا

ر یعه درگیدرمورد شا ینین حسیخ عزالدیش» آن با شکست روبرو شود.  يبر آب سازند و نگذارند که انقالب و رهاوردها

 یقاسملو به علت قطع ارتباط تلفن يزب دمکرات کردستان در جنگ نقده گفت:من دو روز است با آقاطرفدار ح يروهایشدن ن

 يهااز شهر ینیمجاهد«ند: یگویست، البته میش نیب یقدرمسلم دروغ یده ام ولیعه را من هم شنین شایتماس نداشته ام،  ا

چکس ین جنگ به نفع هیم که ایگو یاند. من باز مدخالفت کرده يریاند و در درگز به نقده اعزام شدهیه و تبریاروم

 )2/2/1358هانیک».».(ستین

 

 ینین حسیعزالد –ماست  يان همه یبه ز ین جنگ برادر کشیا

 

 .ن صادر شدیخ عزالدیش ياز سو یامیدر رابطه با فاجعه نقده پ

 

 :ن شرح استیبه ا ینین حسیخ عزالدیاهللا شتیام آیمتن پ



 میالرحمن الرحبسم اهللا 

 

راه  که در هاين همه فداکاریجه ایرسد و نت ین موقع حساس که دارد انقالب به ثمر میبرادران مسلمان ترك و کرد نقده، در ا

رادران من از ب يان همه ما است. تقاضایبه ز ین جنگ برادرکشیا گردد،یران میب ملت ایوسته، نصیران به وقوع پیانقالب ا

د. باز نیناخواسته دست بردارند و هر چه زودتر آتش بس برقرار نما ین جنگ برادرکشیاست که از ا نیامسلمان شهر نقده

د که ما کرد و ترك مسلمان، یخود بازگردان يترك و کرد را به جا يد و برادریکه احساسات را کنار بگذار کنمیخواهش م

 )2/2/1358ندگانیآ»(م.یکن ید با هم زندگیو با میاهمه برادر بوده

 

 .دیر مسوول را در نقده کنترل کنی: افراد مسلح غینین حسیخ عزالدیش

 

 .داشت انیب یرامون اوضاع نقده مطالبیهان، پیبا ک یتلفن یتماس یامام جمعه مهاباد،بامداد امروز ط ینین حسیخ عزالدیش

 

 ياطرفانهیاز تهران رفتار مناسب و بیاعزامژه مجاهدان یاز مجاهدان، بو ییهاگفت: به دنبال ورود ارتش با آنکه گروه يو

ه یکه اکثر کردها به اشنو يکنند به طوریوارد م ییاند، به مردم کرد فشارهاه آمدهیمسلح که از ارومیر نظامیغ يادارند، عده

 يهاله گروهیوس ینیالدفیان، شریان، زورگان، ثمرچیفیشر یروز چند روستا به اسامیشب و دیاند. دو مهاباد مهاجرت کرده

 .ده شدیخانه به آتش کش يمسلح غارت شد و تعداد

 

 :افزود ینین حسیخ عزالدیش

 

اند وذ کردهها نفتهیعناصر مرتجع و مسلح که در کم یم سابق و بعضیله عوامل وابسته به رژیما از روز اول جنگ ناخواسته، بوس

ق را ه خلیشود. من جنگ خلق علیاند دامن زده مکرد به راه انداختهافکنانه درباره برادران ترك و د و نفاقیغات شدیو تبل

 .دانمینادرست م

 

قرار است  یاند. از طرفمردم ساکن شده يهامهاجر به مهاباد آمده و در خانه ينفر از کردها 600اضافه کرد: حدود  يو

 .میداشته باش ید تا مذاکراتییایبه مهاباد ب یجان غربیاستاندار آذربا



 

مک کند. شان کیهات به بازگشت آوارگان به خانهیازدولت خواست که با استفاده از نفوذ خود و حسن ن ینین حسیخ عزالدیش

سلح ه میش در ارومیر مسوول که از مدتها پیعناصر غ ید و نگذارد بعضیرا در منطقه حفظ نما یطرفیاز ارتش خواست ب يو

 )4/2/1358هانیتشنج دامن بزنند.(ک فتند و بهیاند، به جان مردم کرد نقده بشده

 

 نیخ عزالدیه شیاطالع

 

امام » ینین حسید عزالدیس« يخود را پشت سر نهاد از سو يل سراسرین روز تعطیروز سومیکه شهر مهاباد دیمهاباد ـ در حال

  .شد يادآوریکرد و ترك  يآنها لزوم برادر یافت و طیانتشار  یدر پ یپ يهاهیجمعه مهاباد اعالم

 

موم ن عیل شده است بنابرایع نقده ناخواسته بوده و توسط دشمنان ملت بر مردم تحمیآمده است که فجا هاهین اعالمیدر ا

ه شده است و یاطراف نقده تخل يه روستاهایده کلیرس يهان گزارشید آرامش خود را حفظ کنند.  بموجب آخریبا یاهال

  .آورده اند يرانشهر رویان به مهاباد و پیروستائ

 

با  ینین حسیعزالد ي.  مذاکرات آقاشوندیم ییرایو پذ ين دو شهر نگهداریا ین عده هم اکنون در منازل و اماکن عمومیا

  .ادامه دارد» عباس آزرم«ق حجت االسالم یاز طر یت اهللا طالقانیو آ يعتمداریشر یت اهللا العظمیحضرت آ

 

هاباد ته امداد میاز کم یگر حامل خواربار و مواد سوختنیه دیله نقلیون و وسیصد کامکیش از ینقده ـ  در حال حاضر روزانه ب

شود.  در حال حاضر یباشد،  فرستاده م یکه محل تجمع آوارگان م» پسوه وشاوله« ي(حزب دموکرات کردستان) به روستا

  .انددر مهاباد اجتماع کرده یخبرنگار خارج ینقده حدود س يدادهایانعکاس رو يبرا

 یت اهللا طالقانیتشکر از آ

 

به  یپ پزشکین و اکیبخاطر اعزام مجاهد یت اهللا طالقانیبه حضرت آ یتلگرام یمهاباد ط یانقالب اسالم يمهاباد ـ شورا

  .شان تشکر کردیشهرستان نقده از ا



 

 :ن شرح استیمتن تلگرام به ا

 

ده که به شهرستان نق یپ پزشکین و اکیب تشکر و سپاس خود را به مناسبت اعزام مجاهدمهاباد مرات یانقالب اسالم يشورا

ناه گ یب يکمک نموده و تا حدود امکان جان انسانها هایبه گروگانها و زخم يف خود را به نحو احسن انجام داده با فداکاریوظا

به جنگ  یگر رهبران مذهبیو د یجنابعال یشیمال اندد است با یدارد.  ام یم میرا نجات داده اند به حضور آن جناب تقد

ه ز خاتمیران عزیشه در تمام مناطق ایهمب ين برادران مسلمان نقده به وجود آورده اند برایکه عوامل ارتجاع ب يخانمانسوز

  .داده شود

 یانقالب اسالم يس شورایرئ                            

 

 )5/2/1358(اطالعات ینین حسید عزالدیس -مهاباد                        

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (3)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش

  

 نقده يهایان دادن به ناآرامیپا يبرا

 .خواست ياری يعتمداریشر یت اهللا العظمیمهاباد ازحضرت آ یانقالب اسالم يشورا

 

ز رفع واقعه نقده ا يبرا يعتمداریشر یت اهللا العظمیبه حضرت آ یتلگرام یمهاباد ط یانقالب اسالم یعال يـ شورا مهاباد

  .خواست ياریشان یا

 



 :ن شرح استیمتن تلگرام به ا

 

 .يعتمداریشر یت اهللا العظمیقم ـ حضرت آ

 

د دارد یمتاثر،  ام مهاباد از واقعه تاسف آور شهرستان نقده که توسط عمال ارتجاع به وجومد آمده قلباً یانقالب اسالم يشورا

با  يمتماد يهان برادران و خواهران ترك و کرد که سالیشتر بیب يآن جناب موجب مودت و برادر يهایارشاد و راهنمائ

  .ن مورد موجب کمال تشکر خواهد بودیدر ا يه ایو اخوت رفتار نموده اند،  گردد.  صدور اعالم یگر به طور انسانیهمد

د                                                                                                                   یمهاباد ـ س یانقالب اسالم يس شورایرئ

 )6/2/1358العات(اطینین حسیعزالد

 

 ان دادن به واقعه نقدهیپا ياستمداد امام جمعه مهاباد از امام برا

 

 نقده به حضور يهايریان دادن به درگیپا يامام جمعه مهاباد برا ینین حسیخ عزالدیش يروز از سوین تلگرام دیا –مهاباد 

 .مخابره شد ینیامام خم

 

 تهران –قم  …اقرابسم ربک

 

ر. یمهندس بازرگان نخست وز ي.  رونوشت جناب آقایت اله طالقانی،  رونوشت حضرت آینیخم ت اله امامیحضرت آ

ن ین ساکنان ترك و کرد شهرستان نقده بوجود آمده که منجر به از بیک ناخواسته بید از چند روز قبل به تحریاستحضار دار

ر به یشتر و لطمات جبران ناپذیحالت، موجب خسارات بن یده.  از آنجا که ادامه ایگناه مسلمان گردیمردم ب يرفتن تعداد

س یند. رئیو عاجل معمول فرما یسته، اقدام مقتضیر شایباشد تقاضا دارد در اتخاذ تدابیران مین خلق این و انقالب راستیطرف

 )6/2/1358.(اطالعاتینین حسید عزالدیس –مهاباد  یانقالب اسالم يشورا

 

 ینین حسیکشتار کردها عازم نقده شده بودند ـ عزالد يمجاهدان تهران،تنها براه،برخالف یمجاهدان اروم



 

 يهاج مذاکرات خود با استاندار گفت: صحبتیدر مورد نتا» ندگانیآ«امام جمعه مهاباد در گفتگو با » ینین حسیعزالد«خ یش 

 ين محل مذاکره صحبت شده است. وییتع ن مذاکرات تنها در موردیده است و در ایاختالفات نرس یما هنوز به مرحله اصل

 نده تامیا نقده باشد، نمایه و یرد من در آن شرکت خواهم داشت و اگر در ارومیافزود: چنانچه مذاکرات در مهاباد صورت بگ

صورت خواهد گرفت،  یخین مذاکرات در کجا و چه تاریقا اینکه دقیافت، اما این مذاکرات حضور خواهد یار من در ایاالخت

 .«هنوز معلوم نشده و قرار است به ما جواب بدهند

 

ان یم و هدف ما تنها پایهست يااز جنگ و کشتار آماده هرگونه مذاکره يریجلوگ يما برا«اضافه کرد:  ینین حسیخ عزالدیش

که از تهران  ینیاهللا خمتیو آ یطالقاناهللا تیمنطقه از مجاهدان آ يافزود: تمام کردها ياست. و هاین برادرکشیدادن به ا

ن تالش کردند اما یشتر طرفیاز کشتار ب يریجلوگ يبرا هايریان درگین مجاهدان در جریرا ایهستند ز یراض اندآمده

 )8/2/1358ندگانیآ».(کشتار کردها عازم نقده شده بودند يه تنها برایمجاهدان اروم

 

 حوادث نقده يل از شهدایمراسم تحل

 

کشنبه (امروز) در مراسم یاز مردم خواسته که روز  ياهیاطالع یروز طیامام جمعه مهاباد د ینین حسیخ عزالدیمهاباد ـ ش

 .حوادث نقده شرکت کنند يل از شهدایتحل

 

 :ه آمده استین اطالعیااز یدر قسمت

 

در  یالبکات ضد انقیها و تحرن توطئهیبا چن گر عوامل ضد انقالب و سر سپردهیران بار دیایانقالب اسالم يروزیعه پیدر طل 

اند. و حوادث اسفبار و جنگ و ران از جمله برادران ترك و کرد برآمدهیاده یستمد ين خلقهایجاد شکاف در بیاصدد 

 بر دهان دشمنان ینقده را بوجود آوردند. اما ملت ترك و کرد با وحدت کلمه مشت محکم یلیناخواسته و تحم یبرادرکش

 )9/2/1358هانیدند. (کیران کوبیايقهاخل

 

 :ینین حسید عزالدیاهللا ستیآياز سو



 

 .ج شدندیجاد دانشگاه بسیايمردم کردستان برا

 

ر ک دانشگاه دیجاد یا، لزومياهیمهاباد با صدور اعالم یانقالب اسالم يس شوراییر ینین حسیدعزالدیاهللا ستیمهاباد ـ آ

 .کرد يارین منظور از مردم کردستان درخواست یا ياجرا يداد و براد قرار یکردستان را مورد تاک

 

 :آمده است ینیاهللا حستیه آیدر اطالع

 

، ینعتو ص يا، حرفهي، کشاورزیو بهداشت یپزشک يازهاین يکه جوابگو یو فرهنگ یک مرکز علمیجاد یااست که  یر زمانید

که در  يوم منفور پهلیرژ ینک با سرنگونیاخلق کرد بوده است.  يهاکردستان باشد از خواسته یو فرهنگ ی، اجتماعياقتصاد

، محروم یو فرهنگیش، از جمله داشتن مراکز علمین حقوق خویتریعین و طبیترییبارش خلق کرد از ابتداسراسر دوران نکبت

ش از یب ردین طبقات و اقشار قرار گیجاد و در خدمت محرومتریاها زال تودهیال يرویکه با اتکاء به ن ين نهادیبود. ضرورت چن

س دانشگاه کردستان یتاس يبه قصد فراهم آوردن مقدمات الزم برا ین ضرورت گروهیاشود. در پاسخ بهیش احساس میب

 .اندل و کار خود را آغاز کردهیتشک

 

 یو مترق یلم يروهایه نیجانبه مردم مبارز کرد و کلهمه ج و کمکیران مستلزم بسیاجاد دانشگاه کردستان یاست که ید نیترد

مردم و  یندگان واقعیآن در منطقه و توسط نما یو فرهنگ یعلم ياستهاین سییاداره و تع يزیرکشور بوده و به تبع آن برنامه

که بودجه الزم را در  رودیز انتظار میاست از دولت موقت ن یهیان) انجام خواهد گرفت. بدینده دانشجوی(ودرآ یات علمیه

 )16/2/1358هانین دانشگاه قرار دهد.(کیاار یاخت

 

 .عه ساخته اندیامام جمعه مهاباد: شا

 

ان یان در جرین افراد توسط نظامیبر سربرد یرا که مبن يخبر ياهیاعالم یامام جمعه مهاباد ط  ینین حسید عزالدیس –مهاباد 

ف ه آمده است که حادثه اسین اعالمیب کرد.  در ایعه خواند و آنرا بشد تکذیشاک یحوادث نقده، در کردستان قوت گرفته،  

ه ده،  بر همینقده منجر گرد يکردها یبر برادران ترك و کرد و دخالت ارتش،  به آوارگ یلیبار نقده که براثر جنگ تحم



 ین همه کشته و زخمیشدند و اینقده آواره و دربدر نم يکردها شد،  قطعاًیرفتار م يآشکار است و اگر بدون طرفدار

 .بردند یشد و اموالشان را به غارت نم یده نمیبه آتش کش هابشانداشتند و خانهینم

 

ن است که ناگاه به یضبط شده در محل حادثه که گواه بر ا يباشد از جمله نوارها یدر دست اهل محل م یشواهد و مدارک

دن مردم توسط ارتش قوت گرفته،  محقق و معلوم شد که یرامون سربریکه پ ياما در مورد خبر اطراف حمله ور شدند. 

مهندس بازرگان  يدوارم دولت جناب آقایرفتار خشونت بار ارتش بوده است.  ام يعه این شایباشد و باعث چن یعه میشا

اله  تیحضرت آ يد به رهبریه ضمن تأکیاعالمان یبرگردد.  در پا يمبذول دارد تا وضع نقده به حال عاد يشتریتوجه ب

 .شده است يسپاسگزار یت اله طالقانیآ ياز سو یاز پاسداران و گروه اعزام ینیخم یالعظم

 

 :ات عظام گفتیپس از کنفرانس قم و مالقات با آ ینین حسیعزالد

 

 .ران بوده اندیاشه مرزداران یزند.  کردها همیران نمیبوحدت ا يچ لطمه ایکردستان،  ه يخود مختار

 

چ لطمه یکردستان ه يگفت که خود محتار یک جلسه مطبوعاتی یروز طیکردستان د یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیعزالد

ن یتج نخسیدرباره نتا ینین حسیران بوده اند.  عزالدیشه مرزداران اید کرد که کردها همیتأک يزند.  ویران نمیبوحدت ا يا

ن یو همچن یت اله طالقانیو آ يعتمداریشر یت اله العظمیران،  آیا یرهبر انقالب اسالم ینیخمدار و مذاکراتش با امام ید

خواهند انقالب را یران میگفتند.  دشمنان ا ینیکردستان از قول امام خم یاهال يمملکت در ارتباط با خواستها يمسائل جار

ود و م تا انقالب منحرف نشید همه دست به دست هم بدهیاند بانکرده یدان را خالیهنوز م ین ضد انقالبیمنحرف کنند مرتجع

 .ودروز شیم تا انقالب پیهمه دست بدست هم بده د مسلماًیم.  بایهست یرانیت اله عرض کردم که ما همه مسلمان و ایبه آ

 

ان فرمودند شیصحبت کردم و اشده  يو ستم اقتصاد یم سابق به خلق کرد.  ستم ملیدر باره مسائل کردستان که در رژ بعداً

 .با ما روبرو شدند یمرحمت فرموده و با خوشروئ ین  بوده ولیچن گر همید ير جاهایکه سا

 

جه بخش بود یتار نیجه مذاکرات ما بسیگفتند نت یگر رهبران مذهبیران و دیجه مذاکراتشان با رهبر انقالب ایدر باره نت ینیحس

خواهم و من در جواب عرض کردم که یت کردستان را از شما میشان فرمودند من امنیم ایکرد یشان خدا حافظیاز ا یوقت



د ن بویا ن مالقات اساساًیرا هدف از اینشد ز یات بررسیدار و مذاکرات جزنین دیحقوق ملت کرد را از امام تقاضا دارم.  در ا

 .میدیجه رسین نتیشوند و ما به ا کیع نزدیت اهل تشیشتر با روحانیدن به تفاهم کامل اهل تسنن بیرس يکه برا

 

شان شروع به یکه در عراق بودند و چه در فرانسه از روز اول که ا یم چه هنگامیاامام را قبول کرده يما سالهاست که رهبر

 .میداریم یاو را گرام يم و هنوز هم رهبریامام را قبول کرد يم و رهبریبان بودیکامل پشت یمبارزه کردند ما بمعن

 

 ین اساسقانو

 

 :ن باره با امام گفتیو مذاکراتش در ا یدر باره قانون اساس ینیحس

 

 یدر نظر گرفته شود و قانون نوع یران در قانون اساسیا يهام  که حقوق اهل تسنن و حقوق خلقین باره هم صحبت کردیدر ا

 یع در قانون اساسیهم با برادران اهل تش م شود که حقوق همه خلقها را در بر داشته باشد.  از جمله اهل تسنن که آنهایتنظ

ز درست خواهد شد یباشد که مصالح هر دو طرف را در برداشته باشد.  و امام فرمودند که همه چ يم باشند و قانون طوریسه

 .میداشته باش یچ شکین باره هید درایم ما نباین را درنظر داریو ما ا

 

اره در ب د نظر در قانون است.  مخصوصاًیاج به تجدیاز احتی یدارد ول يا ار مطالب ارزندهیبس یمسلم است که قانون اساس

قانون  دانم آن یده ام. میاند دبشود.  آنچه را که منتشر کرده یدر قانون اساس يد نظر عمده ایده من بایمسائل اهل تسنن بعق

 .گزارده شود يبه را یشود وپس ازاصالحات کاف یارمردم بگذارند تا بررسید قانون رادراختیا نه. وبنظر من بایهست 

 

 :کشور گفت یاسیو س یگر رهبران مذهبیش با دیدر باره مالقاتها ینیحس

 

ه ت حقوق جامعیم در باره حقوق ملت کرد و رعایداشت یدر تهران مذاکرات یت اله طالقانیمت به قم با حضرت آیقبل از عز

قه دار و مذاکره کرده بودم وسابید یت اله طالقانیکبار با آیهم در سنندج  الًم.  قبیصحبت کرد یاهل تسنن در قانون اساس

 م و شب شام را دریداشت یدار و مذاکرات مفصلید يعتمداریت اله شریزبا حضرت آیحضورشان داشتم.  در قم ن یآشنائ



خالصه  م و بطوریمسائل انجام دادر یو حادثه نقده و سا یدر باره مسائل مذهب یمفصل يم و گفتگوهایشان صرف کردیخدمت ا

 … ارت امامیژه زیار جالب و ارزنده بود.  بویما بس يد کنم که مسافرت به قم برایباسد تأک

 

شروع ،  حق مين سرنوشت گفت: حق خود مختارییو حق تع يه مسئله خودمختاریر دولت در توجیه اخیدر باره اطالع ینیحس

زء نکه جید شده است که کردستان با این مسئله تأکیزند در خواست ما به ایران نمیبه وحدت ا يچ لطمه ایاست و ه یعیو طب

 .مربوط به خودش را خودش اداره خواهد کرد يران خواهد بود و کارهایک واحد از ایران است یا

 

باشد،   کشور ن منطقه از خاكیا یجدائ یکردستان به معن يم خود مختاریم تصور کنیکه بخواهیسئوال خواهد شد: در صورت

 تواند بطور خود کفا خود را اداره کند؟یران میا کردستان بدون ایآ

 

ر خود را د یو خارج یاداره امور داخل يالزم برا یانسان يرویو افراد متخصص و ن یو منابع درآمد کاف یارتباط ییراهها یعنی

 ار دارد؟یاخت

 

ه ما کیم.  در حالیران جدا شویم از ایشود که ما بخواهیمطرح م یزمانن مسائل ید کرد که ایتأک داًین باره شدیدر ا یبنیح

که مربوط به کردستان  ینست که کارهائیم ایخواهیکه ما م يم آن جق خود مختاریم از کشور جدا شویخواهیچوجه نمیبه

ار یم در اختیداشت يادیز يزیم بود و اگر چیکشور با مرکز در رابطه خواه یاست در دست ما باشد و ما در کارها و مسائل کل

ؤ  است که خودش یک استان بزرگید یم گرفت.  فرض کنیم از مرکز حواهیداشت یاجاتیم گذاشت و اگر احتیمرکز خواه

خ یم شد.  چون کرد در ادوار تاریهن جدا نخوایچ صورت ازمام مین است که ما بهیا ین به معنیکند و ایخودش را اداره م

 .خواهد ماند ین باقینده همچنیران بوده و در آیا یمرزدار و حامشه یبوده و هم یرانیا

 

 يهاتهنست که به خواسید؟ گفت، انتظار ما از دولت ایدار ينکه از دولت چه انتظارینه ایگر در زمیدرپاسخ به سؤال د ینیحس

ن داده ویزیو و تلویراد مخصوصاًشتر به مطبوعات و یب يرد و ازادیمشروع ما توجه داشته باشد و حقوق خلقها را در نظر بگ

 رد در خدمت تمام گروهها و در خدمت کل جامعه باشدیدر خدمت مردم قرار گ یجمع یشود و وسائل ارتباط

 



ن باشد نه گانگایکشور از حمله ب ید مرز دار باشد و حامیده من ارتش بایدرباره حضور ارتش در کردستان گفت: بعق ینیحس

 .ورمردم داخل کش یسرکوب يبرا

 

و ارتباط ان با وزارت خارجه گفت:ما  ير خارجه در مورد مسئله خودمختاریوز يزدیر دکتر یه اخیانیدر خصوص ب ینیحس

د یتأک يخودمختار يهاح برنامهیو ارتباط ان با وزارت خارجه گفت:ما بارها در تشر يخودمختار يهاح برنامهیبارها در تشر

اره از ن بیدر ا یخواهد بود و چنانچه نظرات يار دولت مرکزیکشور همواره در اخت یخارجاست یم که مسائل مربوط به سیاکرده

مربوط  یدر مسائل داخل یول يریم گیتواند باشد نه از موضع تصمیقابل طرح م یرانیک ایدگاه یاز د ما مطرح شود صرفاً يسو

 .م کردیمردم مراجعه خواه يبه منطقه خودمان به را

 

ن ینکه ایسؤال شد و ا یمسار قرنیست در مورد تیست و کمونینیلن-ستیمارکس يدرباره قضاوت و خواست گروهها ینیاز حس

ن جواب اکتفا کرد که خدا رحمتش کند. ما از خدا یدر پاسخ به ا ینیشده بودند؟ حس یخواستار محاکمه قرن گروهها قبالً

کردستان گفت:  يدرباره محدوده منطقه خودمختار ینیدادم حس یانوقت جواب شما را م …نیامرزد همیم که او را بیخواهیم

ر ن حدود از ماکو دیم و ایشناس یما هر کجا از خاك منطقه غرب کشور را که کردها در ان متمرکز و ساکن باشند کردستان م

 .ابدی یجان شروع و تا جنوب کشور ادامه میاذربا

 

ران جدا یگفت:مبارزات خلق کرد از خلق ا ینیا نه. حسید ین کرده اییتع یمهلت يحقوق خودمختارافت یدر يا برایسؤال شد ا

جه مطلوب یم که انشاءاهللا به نتیکن یز با انها همراه خواهند بود و تالش میرد مردم کرد نیبگ یمیران هر تصمیست و ملت این

 .میاز انقالب برس

 

شان پاسخ دادند که متأسفانه در حوادث نقده یع نقده سؤال شد و ایدخالت ارتش در وقا یت و چگونگیدرباره ماه ینیاز حس

از ارتش هم به حق بما کمک کردند و بخصوص  یکردها شدند.  اما جماعت يطرف نبودند و باعث نابود یاز ارتش ب یقسمت

 .کنمیم يکه از تهران اعزام شدند سپاسگزار ین مورد من از پاسدارانیدر ا

 

م که ید بگویزند گفت: من با یبه استمرار انقالب لطمه نم یان انقالب فرهنگیدر جر يا طرح خودمختارینکه ایدرباره ا ینیحس

ن جهت طرح یان ملت کرد قبول ندارم و بهمیگانگان را در میگانه پرست نبوده است من حضور بیچگاه بیملت کرد ه

ن جا سؤال شد که حضور احزاب چپ و راست را در کردستان یکرد در ات هم خواهد یران را تقوی، استقالل ايخودمختار



ردستان عناصر چپ در ک-د در کردستان وجود نداردیکن یگفت: چپ به ان معنا که شما فکر م ینید؟ حسیکن یم یچگونه تلق

نده یسسان نمادر مجلس مؤ یوقت يطرح خودمختار ياجرا ين است که برایوطن پرست هستند. خواسته ما ا يستهایالیسوس

 )23/2/1358هانینده حضور داشته باشند.(کیخلق کرد هم نما يد از سویون حضور دارند بایروحان

 

 ینیبا امام خم ینین حسیمالقات عزالد

 

و  یروحان يهادار و مذاکره با مقامید يکشنبه گذشته برایمردم کردستان که روز  یاسیس ی، رهبر مذهبینین حسید عزالدیس

 ران مالقات و گفتیا یرهبر انقالب اسالم ینیبه تهران آمده است، امروز بعدازظهر رهسپار قم خواهد شد تا با امام خم یدولت

 .و گو کند

 

ک ی صرفاً يات همراه وید کرده است هیون کرد وارد تهران شده است تاکینفره مرکب از روحان 8ات یک هیکه در راس  يو

ران گر رهبیو د ینیش با امام خمین امکان را که در گفتگوهایان حال یدر ع يعهده ندارد، وبه  یاسینه سیدر زم یات مذهبیه

د در ید کرد که مذاکره درباره مساله کردستان بایکن تاکیز مطرح خواهد شد را رد نکرد لین یاسیل سیمسا یو دولت یروحان

 .ردیکرد صورت گ یاسیس يهاندگان احزاب و گروهیتر و با شرکت نماعیوس یسطح

 

ا نده بیبه مدت دو ساعت مالقات کرد و قرار است در چند روز آ یاهللا طالقانتیدر روز دوشنبه با آ ینین حسید عزالدیس

امشب پس از مالقات با امام  ير کشور مالقات کند ویوز يد جوادید صدر حاج سیر و سیوزبازرگان نخست يمهندس مهد

 )26/2/1358هان یت.(کبه تهران باز خواهد گش ینیخم

 :اعالم کرد یدر دانشگاه صنعت ینین حسیخ عزالدیش

 

 ستین یهم قرار دهد،  مذهب اله يکه مردم را رو در رو یمذهب

 

  .مینک یمحکوم م ییوه یو در هر ش ی، هر رنگیاز بازگشت استبداد و ارتجاع است.ارتجاع را در هر لباس يسانسور، نمونه ا 

 



  .میرا خواستار یو مترق یاسیس يتمام احزاب و گروههات یفعال يما آزاد

 

 .ستیادیبن یده،چون هدف از انقالب دگرگونیانقالب هنوز به ثمر نرس

 

الم کرد: اع یدر دانشگاه صنعت یک سخنرانیروز در یش از ظهر دیکردستان پ یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیخ عزالدیش

از بازگشت استبداد و ارتجاع  يکه بر آنها غالب شده نمونه ا يرفته و سانسور ونیزیو تلویکه بر مطبوعات و راد یاعمال«

 .«میکن یم و سانسور را به هر شکل محکوم میکن یت میقلم حما يشود.  ما از آزادیمحسوب م

 

ا که مردم ر یسعادت به ارمغان آورد. مذهب يد برایمذهب ما با«از سخنانش در مورد مذهب گفت:  يگریاو در بخش د

 .«ستین یهم قرار دهد مذهب اله يا آنها را رو در رویاستثمار کند و 

 

 یسخنران یش از ده هزار تن از مردم در دانشگاه صنعتیکردستان که در حضور ب یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیخ عزالدیش

 :از سخنانش گفت يگریکرد در قسمت د یم

 

تبداد م اسیم و رژیبرداشته ا یهائاست.  ما قدم يادیبن یاز انقالب دگرگونده است.  چون هدف یانقالب ما هنوز به ثمر نرس»

و  ياقتصاد يادیرات بنییو تغ يبدست آوردن آزاد يران برایا يهنوز مبارزه ادامه دارد.  مبارزه خلقها یم ولیرا برانداخته ا

ست د دیائیست.  بیران جدا نیاز ملت ا ران است،  ملت کردیا يهااز مبارزات خلق یاست.  مبارزات خلق کرد بخش یاسیس

احقاق  يراب يمتماد يهام.  ملت کرد سالین انقالب را به ثمر برسانیم ایم تا بتوانیم و وحدت خود را حفظ کنیبدست هم بده

  .«ران شکل گرفته استیا يهاحقوق خود مبارزه کرده است و مبارزاتش در درون مبارزات خلق

 

 ارتجاع فعال است

 

ه ند و ارتجاع را بیران را از راه خود منحرف نماینکه انقالب ایا يران فعال است و برایم ارتجاع هنوز در اید بگویبا«افزود:  يو

 ید آن اراده و وحدتیتوانند در مقابل اراده مردم مقاومت کنند.  ما با ینان نمیا یت دارند.  ولیل کنند،  فعالیران تحمیمردم ا

و یرا که بر مطبوعات و راد یم.  ما اعمالیدار سازیرا در جامعه پا یم و دمکراسیم،  حفظ کنیداشت ل مبارزاتیکه در اوا



ور را م و سانسیکن یت میقلم حما يم. ما از آزادینام یاز بازگشت ارتجاع م يم و آنرا نمونه ایکن یون رفته محکوم میزیتلو

  .«مینک یم یبانیم و از آنها پشتیرا خواستار یاسیس يو گروههات تمام احزاب یفعال يم.  ما آزادیدان یبهر شکل محکوم م

 یدرباره قانون اساس

 

  .ران باشدیا يهارنده حقوق تمام خلقید در برگین شده بایم که قانون تدوید بگویبا یدر مورد قانون اساس

 

اگون در گون يهام ما را به نامیم. نگذاریکنند،  صبر داشته باش یکه بما وارد م یهائد در مقابل تهمتیخواهران و برادران! ما با

ما محترم است. ما  يبرا يدئولوژیدارد با هر ا یران گام بر میکه در راه سعادت ا یا هر حزبیبرابر هم قرار دهند.  هر گروه 

  .میکن یت میحما نیز از حقوق برحق خلق فلسطیم و نیدار یخواهان اعالم میخود را از تمام آزاد یبانیپشت

 

ر یو غ یکنم که اجازه ندهند ارتجاع، آنها را تحت عنوان اسالمیه میمردم توص یم مرکز و تمامیمق يت کردهایمن به جمع

د یبدست آوردن حقوق خود مبارزه کنند.  ما با يران برایران تحت نام ایا يهاد تمام خلقیاندازند.  بایبجان هم ب یاسالم

م.  ما ارتجاع را محکوم یکه باشد از خود طرد کن يوه ایو در هر ش یو هر رنگ یم و ارتجاع را در هر لباسیزآزاد بسا يجامعه ا

  .میکن یم

 

دست بدست هم بدهند و نگذارند  یمترق ير احزاب و گروههایکنم با سایر مردم دعوت میم مرکز و سایمق يمن از کردها

 که مردم یما سعادت همراه آورد. مذهب يد برایآنها استفاده کنند.  مذهب باان یتفرقه م ي، از اختالف مذهب برایکه گروه

و تعصبات خشک  یاسیو جمود س يست.  ارتجاع و جمود فکرین یاله یهم قرار دهد،  مذهب يا رودر رویرا استثمار کند و 

گران بر ما یم دیرد.  نگذاریران سرنوشت خودش را خود بعهده بگیم که ملت ایخواهیم.  ما مینمائ یرا محکوم م یمذهب

  .م دوباره باز گردندیگذاریم و نمیکن یرا محکوم م یسم جهانیالیحکومت کنند. ما امپر

 

و احزاب که در راه  یمترق يم. ما به تمام گروههایکن یاورد، ارج میبه ارمغان ب يو آزاد یلت و راستیکه فض یما به مذهب

 .«میکن یم یبانیم و از آنها پشتینه یدارند، ارج م یران گام بر میا ياحقاق حقوق خلقها

 



 کردستان را در چارچوب يبرا يد کرد که ما خودمختاریش تأکیگر از حرفهایکردستان در قسمت د یاسیو س یرهبر مذهب

  .میخواهیران آزاد میا

 

خلق کرد، چند تن از جمله  يبمناسبت هفته بزرگداشت شهدا ینین حسیعزالد یروز، قبل از شروع سخنرانیدر جلسه د

ن یامام جمعه نقده،  و صارم الد» یمیمال صالح رح«د بزرگ خلق کرد،  یشه» ینیمان معیسل«خواهر زاده » یمیسته کریشا«

  .راد کردندیا یم مرکز سخنانیمق يکردها يسخنگو» يریصادق وز«

 

 غامیسالن پخش شد. (پ ياز قرآن از بلندگو یاتی، قرائت آینین حسیخ عزالدیبدستور ش یقبل از شروع سخنران

  )29/2/1358امروز

 :در مصاحبه با خبرنگاران ینین حسیخ عزالدیش

 

 .خواهندیـم نمیمـردم ق

 

 .د به مردم سپرد  تا خودشان بر خودشان حکومت کنندیحکومت را با

 

 .ت شودید رعایبا یران در قانون اساسیا يهاحقوق خلق

 

 .با اسالم ندارد یچ منافاتیه یستیالیاقتصاد سوس

 

و  یلبا حضور خبرنگاران داخ یک مصاحبه مطبوعاتیکردستان، روز گذشته در  یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیخ عزالدیش

ست تا خواسته ا يگفت رهبر انقالب از و يد بخش بوده است.  ویام ینیت اله خمیجه مذاکراتش با آیاعالم کرد که نت یخارج

  .را حفظ کندت کردستان یامن

 



اد بحث نشده است و فقط با امام در مورد قانون یز یاسیکردستان افزود در سفر به قم، درباره امور س یاسیو س یرهبر مذهب

ود او ت شید رعایبا یران در قانون اساسیا يهاگر خلقیصحبت کرده است و اشاره کرده که حقوق اهل تسنن و حقوق د یاساس

  .«مشروع ما توجه کند يهان است که بخواستهیدولت اانتظار ما از «گفت: 

 

که آن اقتصاد «ک خبرنگار گفت: یدر جواب پرسش  یاز مصاحبه مطبوعات يگریدر بخش د ینین حسیخ عزالدیش

اسالم، صدر  کنم دریبا اسالم ندارد.  من فکر م یچ منافاتیده من هیام،  بعقکه من قبال در مورد آن صحبت کرده یستیالیسوس

را که نه وضع شود، چین زمیدر ا ینید قوانینده بایران آین امر در اقتصاد ایت ایرعا يزم وجود داشته است.  برایالیسوس ینوع

  .«ز را درست کردیشود همه چیبا اخالق نم

 

 ن حکومتد به مردم سپرده شود تا آنکه خودشان بر خودشایحکومت با«کردستان در ادامه سخنانش گفت:  یرهبر مذهب

د در امور یست نبایالیامپر يکشورها«او گفت: ». ف خود را معلوم کنندیتوانند تکل یخواهند و خودشان میم نمیکنند. مردم ق

  .«ران دخالت کنندیا

 

ر یر کشور صورت گرفته است.  او گفت تاکنون با نخست وزید کرد سفر او بدعوت وزیگر تأکیبار د ینین حسیخ عزالدیش

  )30/2/1358غام امروزیر کشور است.(پیهمان وزیشب) مینداشته است، اما امشب (د یمالقات

 کردستان در تهران یو مردم ینیرهبر د

 

اشتند. در سندگان دیها و نویجانیان و پزشکان و انجمن آذربایان و دانشجویبا دانشگاه ییدارهاید ینین حسیدعزالدیدر تهران س

 یرانیبرادران ا يت موضع روشن و استوار خلق کرد را برایکردستان با صراحت و قاطع یو مردم ینین مالقتها رهبر دیتمام ا

دا سم و استبداد جیالیه امپریران علیا يح دادند و آشکارا به همه گفتند که مبارزه مردم کردستان از مبارزه سراسریتوض

مشخص اعالم  ينه رهنمودهاین زمیادآور شدند و در ایخواهان را یون و آزادیشان بکرات لزوم وحدت صفوف انقالبیست، این

 .کردند

 

م مرکز شرکت کردند. اجتماع روز یمق يت کردهایکردستان در جلسه جمع یو مردم یبهشت رهبر مذهبیارد 28روز جمعه 

رشکوه بود. ار پینبود، بس یقبل یغات و آگهیچگونه تبلینکه همراه با هیم مرکز با ایمق يت کردهایبهشت جمعیارد 28جمعه 

ن یهر چه تمامتر از عزالد یهزار نفر در سالن بزرگ ورزش و محوطه اطراف اجتماع کرده بودند و با گرم 25متجاوز از 



ور ن جلسه در دنباله جلسه گذشته و به منظیر بود. اینظ یشان استقبال کردند شور و احساسات واقعا بیات همراه ایو ه ینیحس

در آن چهره مجلس را هر چه باشکوه تر  ینین حسید عزالدیحضور س یده بود ولیکرد بر پا گرد يل از خاطره شهدایتجل

و ترکمن و طالش و خالصه همه در آنجا  یجانیساخته بود، حضار مجلس منحصر به کردها نبودند برادران فارس و آذربا

خواهان و یهمه آزاد یکپارچگیظهر اتحاد و ن مجلس میقت ایبه جلسه داده بود در حق یخاص ين خود معنایحاضر بودند و ا

 اندازهکه عناصر آگاه و مسوول تا چه دادیران بود.حضور گرم و پرشوردر جلسه نشان میا يخلقها یمظهر وحدت انقالب

 به سخن برخاست مجلس ینین حسید عزالدیکه س یهوده نبود وقتیخلقها وقوف دارند. ب یت اتفاق و وحدت انقالبیباهم

و  یشان و تکرار مواضع مردمیا يوایانات شیمدتها فضا را پر کرد ب» ینیدرود بر حس«و یشور و احساسات بود و غرکپارچه ی

مطبوعات و احزاب و  يشتر بر آزادید هر چه بیمردم و لزوم تاک یاساس يهايک در مورد حقوق خلقها و آزادیدموکرات

 ينها برانه ت یژگین خود ویقرار دارند و ا یار مثبتیدر موضع بس کردستان واقعاً یو مردم یاجتماعات نشان داد که رهبر مذهب

نقدر و در گرا یبس یدموکراس يران و بخصوص براینده انقالب و تداوم آن در سراسر ایآ يکردستان بلکه برا يامر خودمختار

« ،هیاشنو یامام جمعه و قاض» يمحمد خضر مال«ان: یآقا یعنیون یات روحانیه يک اعضایکاین جلسه یت است. در ایخور اهم

» یونسی یحاج مال عل«امام جمعه نقده، » یمیحاج مال صالح رح« در مهاباد، يامام مسجد مولو» يم شهر کندیمال محمد کر

د یس يآقا«ه، یامام جمعه بند رضائ» مال عبدالقادر«امام جمعه سقز، » يمال عبداهللا محمد« ه،یزج دول رضائیامام جمعه د

ت یشدند که مورد استقبال گرم و پرشور قرار گرفند، جلسه جمع یره به حضار معرفیون سرپل ذهاب و غینده روحانینما» جالل

ان یقاآ ين جلسه و اجتماع برایسه با آثار ایات رنج سفر در مقایعضو ه ياز علما یکیار بود و بقول یت بسیکردها واجد اهم

گزارش نسبتا  اندانات نقده حضور داشتهیدر تمام جر امام جمعه نقده که شخصاً» یمیحاج مال صالح رح«گوارا بود. یبس

بار مربوط ا عدم انتشار اخیک جانبه اخبار یون را در نشر یزیو تلویوه سانسور مطبوعات و رادید و شیباستحضار رسان يمختصر

داشتند  یو خارج ین داخلیبا مخبر يگریمصاحبه د»  ینین حسید عزالدیس« 29به نقده مورد انتقاد قرار دادند. در روز شنبه 

 .ره شمردندیمطبوعات و غ يکار مردم بمردم و آزاد يکه در آن نظرآتشان را در مورد لزوم واگذار

 

ز شرکت یو فروهر ن یان طالقانیر کشور که آقایوز يسرانجام پس از هشت روز اقامت در تهران بدنبال دعوت شام آقا

 .بازرگان گذاشته شد يبا آقا 30کشنبه یروز  11ساعت  يبرا یاتداشتند، قرار مالق

 

 یاسیس یرا هر چند مذاکرات رسمیبود ز یج مثبتینتا يبه تهران و قم دارا» ینین حسید عزالدیس«همرفته سفر حضرت یرو

ک ین مسافرت یخواهد بود. ا یآثار مثبت يک خود قطعا دارایاز نزد یدوستانه و آشنائ يتبادل نظرها یصورت نگرفت ول

ن با خلق و مبارزه بر حق آ یکیار نزدیوند بسیکردستان پ ینست که رهبران مذهبیان نشان داد و آن ایقت را هر چه عریحق

ار یکردستان در تهران تظاهرات بس یو مردم یرند. مقارن اقامت رهبر مذهبیگیت نمین نقش خود را کم اهمیچگاه ایدارند و ه

و اعتراض به سانسور  يپر شور از امر خودمختار يشان و هواداریاز ا يمختلف کردستان به طرفدار يدر شهرها يدامنه دار



ن ین تظاهرات در مجموع صدها هزار نفر شرکت داشتند و ایصورت گرفت که در ا يکرد يهاون و قطع برنامهیزیو و تلویراد

 )1/3/1358معاصر يخلق کرد در سراسر کردستان است.(صدا یانقالب یاز همبستگ يگریخود نشانه د

 دا ینیمام خومهیئ لَله گه ینیحوس ینیدزهیع دیسه اتوللَهیئا يژیتن وه وت و وید

 

 يئه و وهیکوردستانم له ئ یمنی: هینیمام خو مه یئ

 

 کهرهگه وهیکوردم له ئ یگه ل یش مافی: منینیحوس اله تولَیئا

 

ل هه  دا له گهیچاپه مه ن یژکیکه وت له وت و و ینیمام خومهَیبه ئ يچاو يئه وه  يدوا ینیحوسَ ینید زهید عیسه  اله تولَیئا

ه یئا یو حه زره ت ینیمام خومهیئ لَله گه يوخَ يکرد یده نیکانا له بابه ت د ژنامهوَرَ يتر یرات دهوه و هه والَ» وایه« ير دهوالَ

  .کرد يه،  قسه یهه  يدا سه روکار يوا له ته ك خودموختار یو مه به سنگه لَ یتاله قان التولَ

 

مه ت و یبه ق رقوم زوَ يبو شار مهیئ یچون: « یماما کرد وه وتیئ کردن له گه لَ يدیبه د يشاره یوه ئ هئه و له هه وه لَ  

ران هه مو یئ یبگورن کونه په رستان و دوژمنان یشورش ینیو شو ير يانه ویران ئه یئ یان دوژمنانیمام فه رموینگ بوو.  ئیگر

ش له ینه وه.  منینیئه وان هه ل وه ش يسکه یتار یه کسان بیقسه مان  یش ئه بی همَی.  ئيه کتریان ناوه ته ناوده س یده س

ه ی نه ناو ده سیده س بن یبن ئه یرانیشمان ئیهه مومان مسلمان و هه مو مهیقم،  ئیرواراتا موافیب وه الما عه رزم کرد له گه لَ

 اله تولَیاله کوردستان کرد.  ت يرزوَ یشوسته میپ یمیشورشه که مان بگورن.  ره ژ ینیو شو  يگانه نه توانن ریکه وه تابیکد

و  یشلوتف و مه رحه مه ت فه رمو،  به روخوَ يرزوَ یکرابیسته م کراوه به ت رانیئ ینکی: له هه موو شوَيفه رمو ینی خومهَ

  .وه رگرت ککه لَ رمزوَ ین به راستیکرد له گه الَ ينه وه قسه ین کهیپ

 

 :انیژه کانا وتیوت وه و يجه یله بابه ت نه ت ینیحوس اله تولَیئا

 

له  شیمن» يئه و وهیکوردستانم له ئ یمنیمن ه«ان: یدا ئه وان فه رمو يئاوا مالَ یوادارانه بوو له کاتیه ژیوت وه وَ یئا کام »

 «  .گه ره که وهیکوردم له ئ یگه ل یماف«وتم: وه الما 

 



ش خست و یپ يخوَ یده س ناوخوَ يریمام به الم وزیئ ينه الیستمان بچیو مانخوَ مهیه که: ئیبزانن ئه وه  وستهیک که پیشت

  .تاران بانگ کرد بوَ ي مهیئ

 

دا وا له فه رانسه بوو  يراق بو وه چ له و ده مه یکردوه چ له وچاخه داوا له ع لمامان قه بوَیئ یه تیرابه را همَیئ هن سالَیچه ند

  .هئه ومان قه بولَ یه تیرا به را مهیدا واهاتنه وه تاران ئ يوه چ له و روژ

 

 :یوت» یقانون ئه ساس«ا ییبنه ره ت ياسای يله باره  ینیحوس ینیزه دید عیسه  اله تولَیئا

 

وا  يئه وه   ،يرریش چاو بگیران له پیئ يتر یکورد وه گشت گه له کان یگه ل یا مافیتیبنه ره  ییاسایله  یه ئه بیمن الم وا »

ه گه ئ امنه سلماندوه به لَ يئه و يکردونه وه  ومان بالَیه يووه چونکا حوکو مه ت خَیکراوه من نه م د ییبه ج ییسنا جیتا ئ

  .يچاك کر یئه ب يو چاك کر يده سکار یبش

 

نه خزمه ت یقوما چو يتبوم له شارید يله شار شایوه قسه مان له گه ال کرد له پ یقان تالهَ اله تولَیئه  یده نینه دیله تارانا چو 

 شیمان کرد وه الَیکیاریتر چه ن پرس ینه غه ده وه مه به ستگه ل يشار ي وهیبش يله باره  يعه ت مه داریشه ر اله تولَیئا

  .ه وهیدرا

 

 :انیکوردستانه وه وت يخودموختار یله بابه ت ینیتولال حوسه یئا 

 

 یش ئه بیکیران وه هه روا به شیکه له ئیمه. کوردستان به شیه بو ئیو سرشت یشه رع یکین مافیئه که  يمه داوایکه ئ یماف

ه ل یچ کلوجی،  به هيله مه رکه زمان ئه و یان که م مان هه بیاد یز ینه وه،  ته گه ر شتیب يران جویله ئ يمه ناما نه ویئ

  .یشه سنور دار بووه و ئه بیکورد هه م ینه وه گه لیناب يشتمان جوین یکیدا

 

 یوالت به ده س حوکومه ت يده م سنور و ده ره وه  یمه به ستگه ل  ،یمه رکه زا ئه ب یاتده سه لَ ریشه له ژیئه رئه ش هه م

  .نیئه که  يان گریمه الیئ» يبریک لیهه ر جو رانیئ« ی. گه لیئه ب يمه ر که ز



 

 ؟ یئه وئَ يتان بوَیخودموختار یبه کوردستان ئه زانن و ماف يکو وهیار کرا ئیپرس ینیحوس ینیزه دید عیسه  اله تولَیله تا

 

  .نیبه کوردستان ئه زان نهیئه و شوَ مهیئ یب یینشته ج دایت يکور کیهه رشون: « یوت

 

 :یدا وت يله دوا ینیحوس اه توللَیئا

 

من الم  يئه و شخوَ کمخه لَ ینیدیمن موجاه يئه و شخوازم خوَ يوه تازاو ییو نه ته وه  ریخه باتگ یکان هزَیمن هه مو ه »

  .ه کان ئازادانه خه بات بکه نی ياریرا لهَ مههه مو پارت و کوَ یه ئه بیوا

 

ه وه له یون ل ده س سانسورایزیو تلوی: رادیونا سلماند وه وتیزیو تلویله راد یقه ده غه و قورغ ینیحوس ینیزه دیع اله تولَیئا

ان ر دهله هه ولَ کیه کیه یئه م سازمانه دا هه  یله گشت به شه کان غهه و ئه م قه ده غه و قوَیین دایکخه لَ یتده سه الَ ریژ

کورد و  یگه ل یران نهی: چا وابوو نویوت ماله و ه الَ التولَه یئا یحه زره ت یالبه وه پرسینقیئ يله بابه ت شورا يئه و يرواریب

ه ن،  حوکومه ت بک یئه ب یکخه لَ  ،يئاگادار بکر کیخه لک هه مو شت یه ئه بیهه بن من الم وا رشاشوَ يش له شورایتورک

 )5/3/1358ــوای. (هتیب یکخه لَ  يبه سود یئه ب کیه هه موشتیمن الم وا يناو یسیو کخه لَ

 :در بانه ینین حسیخ عزالدیش سخنان

 

 .دوار کننده بودیام يرامون حقوق کردها، تا اندازه ایمذاکرات در تهران و قم پ

 

مردم بانه  مختلف يهاان استقبال گروهیکردستان، در م یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیخ عزالدیندگان: شیبانه ـ خبرنگار آ

  .ن شهر وارد شدیبه ا

 



م یوانت یم یده است.  ما وقتیان نرسیهنوز انقالب ما به پا«راد کرد،  اظهار داشت: یکه ا یسخنان یپس از ورود به بانه ط يو

اعم از ترك،  کرد،  عرب و بلوچ در  هاران مستقر شود و همه خلقیدر ا یم که دموکراسیده ایم به هدف خود رسیبگوئ

  .«د برسندخو يمستقل و آزاد به آرزو یرانیچارچوب ا

 

د تمام یست و بایران جدا نبوده و نیا يهار خلقیخلق کرد از سا«از سخنان خود خاطرنشان کرد:  يگریدر بخش د يو

  .«میخود بکوش يهاشبرد هدفیگر دهند و در راه پیکدیدست به دست  یشرو و برداران انقالبی،  احزاب پیاسیس يهاگروه

 

د یان شهیشوایر پیو سا» محمد یقاض«، »مال قادر«و » میمالرح«مانند:  یمبارزات مبارزان ت ویاو پس از اشاره به مقام روحان

  .ن اسالم خواستار شدید و دیه قرآن مجیشتر مردم را در سایهر چه ب یکرد، همبستگ

 

رامون یمختلف پ يهاکه با گروه یدر مذاکرات«اد کرد و گفت: یآنگاه از مسافرت خود به تهران و قم  ینین حسیخ عزالدیش

  .«دوار کننده بودیام يبه دست آمد که تا اندازه ا یجیحقوق کردها انجام گرفت نتا

 

کنم که تفرقه و تشتت کنار گذاشته شود و همه، هر چه ید میتأک«را خاطرنشان کرد  و افزود:  یمجددا لزوم همبستگ يو

  )6/3/1358ندگانیآ».(میخود متحد و کوشا باش يهاشبرد هدفیشتر در راه پیب

 

 در بانه ینین حسیاستقبال از عزالد

 

از  ان استقبال دهها هزار نفریروز در میکردستان ظهر د یو مذهب یرهبر مل ینین حسیهان: عزالدیبانه کردستان ـ خبرنگار ک

رل و کنت يبندپستافت هر چند متر ییافراد مسلح و م يچند نفر يمردم بانه وارد شدند. فاصله بانه تا سقز از گروهها

 ییهابا شعار یین و پوسترهایرنگارنگ تزئ یوحش يهاله گلیک به جاده به وسینزد يهایرا دهات ير وینمودند و جاده مسیم

ل از مرند تا سقز را به یله صدها اتومبیها چسبانده بودند، هزاران نفر از بانه بوسخانهشان بر سر در قهوهیايدر مورد رهبر

 ینیاز حس یبانیدر مورد پشت ییخواندند و شعارهایم» بیرق يا« يکه سرود کرد ین در حالیرفته مستقبل ینیاستقبال حس

از  یندگیـ پردار بانه به نما يدان آزادیکردند در م یشهر همراه يدان آزادیو همراهانشان را تا م یات روحانیدادند هیم



شان اظهار یارمقدم بهیضمن خ يبرادر و ینین حسیالدد جاللیحاج س يشان خوش آمد گفت: سپس آقایاطرف مردم به 

 .دار باشدین دیر و برکت به ایکردند که مقدم شما به بانه سبب خ يدواریام

 

م که به هدف ییم بگویتوانیم یده است وقتیان نرسیضمن اظهار تشکر گفتند: که هنوز انقالب ما به پا ینین حسید عزالدیس

 مستقل و آزاد یرانیام و همه خلقها اعم از ترك، کرد، بلوچ و عرب در چارچوب یباش یدمکراس یرانیايم که دارایادهیخود رس

و احزاب  یاسیس يد با تمام گروههایست بایران جدا نبوده و نیا يهار خلقیده باشند خلق کرد از سایخود رس يبه آرزو

شان ضمن اشاره به مقام ی. امیشبرد اهداف خود کوشا باشیگر داده و در پیدست به دست همد یرو و برادران انقالبشیپ

مردم را در هر چه  ید کرد همبستگیان شهیشوایر پیمحمد و سا یم، مال قادر، قاضیت و مبارزات آنان مانند مال رحیروحان

ان با مذاکراتشرشان به تهران و قم و ین اسالم خواستار شدند و گفتند که در مسافرت اخید و دیه قرآن مجیشتر در سایب

برد شیکنم که تفرقه را کنار گذاشته و در پید میباشد تاکیدوار کننده میام يامختلف در مورد حق کرد تا اندازه يهاگروه

دان یبانه در م يمزار شهدا يبعدازطهر بعد از مراجعت از رو 3م. قرار است فردا ساعت یشتر متحد و کوشا باشیاهداف خود ب

 ين منظور برنامهیز فردا به همین یاسیمختلف س يهاها و گروهدسته ند. ضمناًینما یسخنران ده و مجدداًشهر حاضر ش يآزاد

 )6/3/1358هانیخواهند داشت.(ک یسخنران

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (4)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش

 

  

 

 .افتیادامه خواهد  يران: مبارزه در راه خود مختاریا یملت ازقانون اساس يهانار خواستیدرسم ینیحس نیخ عزالدیام شیپ

 

ا روز در سالن دانشگاه تهران بیش از ظهر دیپ یملت از قانون اساس ينار خواستهاین جلسه سمیپارس: پنجم يخبرگزار-تهران

هاباد به امام جمعه م ینین حسیخ عزالدیام شین جلسه پیدر ا  ل شد.یتشک یاسیس يه احزاب و گروههایندگان کلیشرکت نما



 ی(پارلمان يک قوا،  انواع جمهوریر عنوان اصل تفکیان زینار قرائت شد و سپس دکتر ابوالحمد،  از سازمان دانشگاهیسم

ن از یکشور،  کاظم افش يدر رهبر يس جمهوریر عنوان رئیران،  زیخواه ا ينه پور،  از حزب جمهوری) بهمن نقشیستیالیسوس

ر عنوان یز، یان از جبهه ملیت و باالخره احمد سالمتیخواه تحت عنوان سازمان و روابط قدرت در جمهور يحزب جمهور

 .سخن گفتند ین دموکراسیقدرت و تام یرابطه سازمانده

 

 يهاخلق یخیو تار یبارزات طوالنجه میابران محصول و نت یاداور شد که انقالب اسالمیام خود یدر پ ینین حسیعزالد ياقا

 .ران استیا

 

خگو و د پاسین مبارزه بایخواهانه و عدالتخواهانه.  و ایازاد یو همه جانبه،  مبارزات یهمگان یر و پردامنه مبارزاتیگیپ یمبارزات

م یزبان،  نژاد و رنگ پوست و تفکر در برانداختن رژ یرغم گوناگونیباشد که عل یتحقق بخش امال و اهداف ان زنان و مردان

و  و در حفظ یه جوامع مترقیو اول یاساس يهایق ازادیو در قبول و تشو یجابر و ضد خلق سلطنت در استقرار عدالت اجتماع

 .،  وحدت نظر و وحدت عمل داشتندیت انسانیثیو ح يبشر یحرمت حقوق

 

 يمحتوا روند یبشمار م یاسالم یمترق ینیاز اصول ثابت فرهنگ و جهان ب یهمگن اصول که یم ایریبپذ ید وقتیبدون ترد

ظور ز وجهه همت و مراد و منین اهداف و اصول اکنون نیم که تحقق ایریبپذ یدادند و وقت یل میرا تشک یانقالب اسالم یاساس

 نیز شامل و جامع همه ایانقالب ن یاساسم کرد که قانون ین صورت قبول خواهیران است در ایون ایخواهان وانقالبیهمه ازاد

 .باشد هاشهیو اند هادهیا

 

رالمله است و یک کشور کثیران یقت که این حقید کرده است: بنظر ما قبول این تأکیام همچنین پیدر ا ینین حسیخ عزالدیش

 د جوهر و روحیخواهد بود،  با یحقوق ملتها ممکن و عمل يتساو يران تنها بر مبنایا يخلقها ين که اتحاد ازاد و ابدیقبول ا

 .ل دهدیانقالب را تشک یقانون اساس

 

 ادامه مبارزه

 



ه نین زمی،  در ایبعنوان راه حل منطق يرا برا يشه خودمختاریده است و همیجنگ یکسب حقوق مل يشه برایخلق کرد هم

 .شنهاد کرده استیپ

 

 یتانو اس يادار يهايم بندید تقسیابد و از قین را بازیخون ین،  وحدت ملیمطلوب وحدت سرزم ين خودمختاریخلق کرد در ا

تم را از تحت س يخلقها ياگاه است که مسئله خودمختار یکن خلق کرد بخوبیابد لی یم یین رهایشیپ يمجعول و ضد کرد

و  يزادبا مبارزه در راه استقرار ا يمبارزه در راه خودمختارن یک کرد،  بنابرایتوان تفک یران نمیا یو استقالل تمام يمسئله ازاد

 )10/3/1358هان یافت.(کیران همگام و همسان ادامه خواهد ین استقالل ایتام

 :ینین حسیخ عزالدیدر حضور ش

 .شد یطرح دانشگاه کردستان بررس

 

از  یز گروهیو ن ینین حسیهللا عزالداتیبا حضور آ يادانشگاه کردستان، روز چهارشنبه گذشته در جلسه یطرح مقدمات

ات موسس موقت یقرار گرفت و ه ین در شهر مهاباد مورد بررسیکردنش يهاشهر ياز شوراها یندگانیصاحبنظران محل و نما

 .دانشگاه را دنبال کند یل طرح و برپائین نشست انتخاب شد، مامور شد تا کار تکمیدانشگاه که در هم

 

و  يو بهداشت، کشاورز یاز منطقه پزشکیموردن يهاات خود در رشتهین سال حیدر نخستن دانشگاه قرار است که یا

 .ردیو فرهنگ و زبان کرد دانشجو بپذ ی، علوم اجتماعیو صنعت ی، مهندسيدامپرور

 

و  يدامپرور ي، کشاورزی، بهداشتین خدمات و آموزش درمانیدر روستاها به منظور تأم يجاد مراکزیجاد دانشگاه، ایدر طرح ا

 .ان خواهد بودی، محل کار آموزش و خدمات دانشجویشده و روستا به عنوان مراکز پژوهش ینیش بیپ یصنعت

 

 تا عمال کنندیدنبال م رهاخود را در شه یو خدمات ی، پژوهشیدر روستاها، کار آموزش یمقدمات يهاآموزش یان در پیدانشجو

در سطح  شتریخدمات ب يز براین راه خود نیم داشته و ضمنا از ایمردم منطقه مشارکت مستق یاجتماع ید و زندگیدر کار تول

 .نندیالزم را بب یمنطقه و کشور آموزش

 



لق کرد خ يارید و صاحبنظران کشور و با خودیاز اسات يانو و به کمک و همت عده یدانشگاه کردستان، قرار است که در شکل

 )13/3/1358ندگانیبرپا شود.(آ

 .ن کنفرانس از نظر ما مردود استیا

 

خواند و گفت:  یک توطئه ارتجاعیگر کنفرانس سنندج را یشب بار دیکردستان د یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیخ عزالدیش

هماهنگ باشند  هاباشد و مبارزات خلق هاد در درون خلقیدانند مبارزات با یران میاز ا یده ملت کرد که خود را جزئیبه عق«

  .«همه بکند يف براین تکلییتواند تع یک قشر نمیو 

 

در سطح کردستان، انعکاس  و خودسرانه بوده و اساساً يک دعوت فردین کنفرانس از نظر ما مردود است و یا«افزود:  يو

 .دشویون منعکس میزیتلوو یو راد هاست که در روزنامهین يتوجه هستند.  مساله به نحو یندارد و مردم به آن ب یچندان

 

قز، ه، سیرانشهر، اشنویاستمداران کردستان در آن شرکت ندارند و از مهاباد، بوکان، پیاحزاب و س یان مترقیو روحان هاجناح

 یلین مساله خیا«افزود:  يو».  در کنفرانس شرکت ندارند هان شهریاد شده از ای يهاک از گروهیچیوان هیبانه، سردشت و مر

  .«شودیم یت تلقیش پا افتاده و کم اهمیساده و پ

 

 یفتم يآقا ياز سو یتنها تلگرام«شرکت در آن گفت:  يبرا يروز  کنفرانس از ویدر مورد دعوت د ینین حسیخ عزالدیش

  .«نشده است یکنم.  از کنفرانس هنوز دعوتین کنفرانس مخالفت مید که اشاره شده که چرا با ایزاده به من رس

 

ن ین منطقه دعوت نمود که در ایا يندگان از ماکو گزارش داد که کنفرانس سنندج از کردهایگر خبرنگار آید ياز سو

ن خبر یندگان خواستار انعکاس ایماکو به دعوت جواب رد دادند و با مراجعه به دفتر آ يکردها یکنفرانس شرکت کنند ول

  .شدند

 

دار کردند، در کنفرانس سنندج شرکت ید ینیکه با امام خم يات هفت نفریه ک از اعضاءیچین اطالع حاصل شد که هیهمچن

    )20/3/1358ندگانیاند. (آنکرده

 



 درباره کنفرانس سنندج ینین حسیخ عزالدینظر ش

 

« س سنندج گفت: ل کنفرانیرامون تشکیندگان پیشب در گفتگو با آیکردستان، د یو مذهب یاسیرهبر س ینین حسیخ عزالدیش

 .«خلق کرد در آن شرکت نخواهند داشت یندگان واقعیک اقدام خودسرانه است و نماین کنفرانس یا لیتشک

 

ارد به حق ند یست و کسین یمترق یاسیس يهاو گروه یان مترقید روحانیاجتماع فردا (امروز) در سنندج مورد تائ«افزود:  يو

وطئه واقف ن تیاند به اکه در کنفرانس شرکت کرده یکسانک توطئه است و ین یبکند ا ين کاریاسم خلق کرد، اقدام به چن

ز به آنان واقف است.  یم و دولت نیام دولت کردهیخود تسل يماده ا 8خلق کرد را قبال در قطعنامه  يهاستند.  ما خواستهین

  .«نبوده است ین گردهمائیبه چن يازیلذا ن

 

اورد یک اجتماع دعوت به عمل بیشرکت در  يتواند از مردم برایم يادامه داد: البته هر کس بطور فرد ینین حسیخ عزالدیش

م یتوانیر نمگیچکس دینکه نه من و نه هیا يباشد، برا یاسیت سیا جمعیک خلق و یتواند باسم یاست و نم يک حق فردین یو ا

ندگان یآن نما شود، دریل میکه فردا تشک ید نباشد.  کنفرانسیم که مورد تائیبزن یم بنام خلق کرد دست به اقدامیو حق ندار

  .تسید نیچوجه مورد تائیهم که صادر شود، به ه يو هر قطعنامه ا یمیخلق کرد و توده کرد شرکت ندارند و هر تصم یواقع

 

    )20/3/1358ندگانیآ».(رندیم بگیتوانند درباره سرنوشت خلق کرد تصم یم یندگان واقعیتنها نما

 

 ند؟یگویمخالفان چه م

 

تواند یچوجه نمیت ندارد و به هین کنفرانس رسمیا«در مورد کنفرانس سنندج گفت:  یک تماس تلفنیدر  ینین حسیخ عزالدیش

 .«تندسیخلق کرد ن یندگان واقعین کنفرانس شرکت دارند، نمایکه در ا یندگانیرد. نمایم بگیدرباره خلق کرد تصم

 

 یالفتما مخ« ن کنفرانس گفت:یحزب دمکرات کردستان به عنوان ناظر در انده یدر مورد شرکت نما ینین حسیخ عزالدیش

  )21/3/1358ندگانی(آ» ت کنفرانس است.یت دارد، ماهیآنچه اهم یرا آزاد هستند ولیم زیندار



 

 یو قانون اساس یت اهللا ربانیدرباره گزارش آ ینین حسیخ عزالدینظر ش

 

که  را در مورد کردستان يرازیش یت اهللا ربانیخطاب به مطبوعات گزارش آ سرگشاده يابا صدور نامه ینین حسیخ عزالدیش

ک از دشمان قسم یچ ید، غرض ورزنه خواند و اعالم کرد که هیون پخش گرددیزیو و تلویدر مطبوعات چاپ شد و از راد

 يهاانقالب شکوهمند خلقن شرح است: پس از یبه ا ینین حسیکنند.متن نامه سرگشاده عزالدینم ين کاریخورده خلق چن

ران انتظار داشتند که صداقت و عدالت اسالم را بار یتحت ستم ا يهابودن آن خلق یو مخصوصا پس از اعالم اسالم یرانیا

د و وندیق نپیبه تحق یدها عالین امیکه ا رودیم آن میرا از دوش آنها بردارد اما ب یطاغوت يهامین رژین وانگ ننگیسنگ

ه افتم کیقرون وسطام ياد اروپای. به روندیر مسلح وارد جهت حل و فصل امور به مناطق میون غیازروحان یکه برخ یهنگام

گذاشته تا  ارشانیدر اخت یو پول فرستادندیش میچند کش يدهیان مردم ستمدیاشغالگر خود به م يرویاستعمارگران همراه با ن

 یب یعاست و اوضاع اجتمایچون از س یند ولیز اقدام نماین مردم نیا یروح آنان به استثمار يلهیبوس یهمگان با استثمار جسم

اوضاع  و گرفتندیتماس م یرا با عناصر مرتجع و ضد خلقی. زآورندیر قابل جبران به بار میج نامطلوب و غیبهره بودند نتا

ان ریبه گمان ما هم اکنون در ا  یشود ول یخ تکرار نمیند تاری. گودادندیا شده و مالك شناخت قرار میمنطقه را از آنها جو

ن یان به کردستان است. که در حیروحان يخ فرستادهین تکرار تاریا ينمونه شودیتکرار م یقرون وسط ییدارد وضع اروپا

شمن چ دیه که کنندیف میهنگام بازگشت وضع منطقه را چنان توص یول شوندید از احترام و استقبال فراوان برخوردار میبازد

ده، مهاباد، ه، نقی، ارومیبه مناطق کردستان شمال یت اهللا ربانیاش مسافرت آکند نمونهینم ين کاریخلق کرد چن يقسم خورده

 يفهیق وظز طبیون گذاشته و آنها نیزیو تلویار رادیخود را در اخت يج غرض ورزانهیره است که پس از بازگشت نتایبوکان و غ

ل یو تحم یستیر پادگان مهاباد و جنگ فاشیتسخ یو چگونگ یه طلبیبر تجز یرا مبن یربان يآقاش، گزارش یخو یضد مردم

 یروهگ يهادر جهت احقاق حقوق خلقها باشد رسانه یکه مطالب درست یهنگام یول کند،یاعالم م ه خلق کرد مرتباًینقده از ناح

از  ن است که پسیمردم کردستان است. پرسش ا يهایهمان نوازیپاسخ م یت اهللا ربانیو اظهارات آ زندیدرباره آن کمتر دم م

ر شهرستانها پس از انقالب به دست مردم افتاده یکه در تهران و سا ییسوزاندن و منهدم ساختن پادگانها صدها هزار اسلحه ا

 یاوردند ولیز به حساب نه طلب و آتش افرویده چرا آنها را تجزیران و تاراج گردیو یدولت يو فروخته شده کاخها و سازمانها

وس ارتش ستم منحیکردن س یمتالش يام خلق برایق شودیآنها محسوب م یه طلبین کار در کردستان سبب تجزیک هزارم ای

واقع  انیان روحان ين است آقاید ما ایلمها و تأترها امیدر ف ياند بازبوده یو طاغوت یضد مردم ير دستگاههایو سا یضد خلق

د یشد و رس يد اگر از فاسق خبریامان آوردهیکه ایکسان يا« ن آمنو آناجائکم... یها الذیا ایفه یۀ شریتر باشد تا آن تر و آگاه یب

طالق نگردد د بر آنها ایمان بشویو سپس از کردة خودتان پش» دیب برسانیآس یبر قوم ینادان يد مبادا از رویق کنیتحق کامالً

ز و یرقه آنگات تفین آیگر چنیشتر توجه داشته باشد و دین مسئله بیبه ا ینیامام خم قدرین است که رهبر عالیما ا ياستدعا

 .مغرض و متعصب را به کردستان نفرستد



 

 .ینین حسید عزالدیکم سیوالسالم عل

 

ران ید ایدج یس قانون اساسیش نویرامون پیکوتاه با خبرنگار اطالعات در مهاباد، پ يک گفتگویدر  ینین حسیخ عزالدیش

 :توانم نظر خود را اعالم کنمیدر دو مورد م فعالً یام ولنکرده یرا هنوز به دقت بررس یس قانون اساسیش نویاظهار داشت: پ

 

 ستیبایبه نظر من م» ياسالم و مذهب جعفر«آمده است:  یس قانون اساسیش نویران که در پیا یـدر مورد مذهب رسم1

 .«ران اسالم استیمذهب ا«ذکر شود 

 

 )27/3/1358داده نشده است.(اطالعات یچگونه شرحیه يـدر مورد حق خودمختار2

 

 یو قانون اساس یاهللا ربانتیآدرباره گزارش ین حسنیخ عزالدینظر ش

 

ه در را در مورد کردستان ک يرازیش یاهللا ربانتیاسرگشاده خطاب به مطبوعات گزارش يابا صدور نامه ینین حسیخ عزالدیش

ک دشمن قسم خورده یچ ید، غرض ورزانه خواند و اعالم کرد که هیون پخش گرددیزیو و تلویمطبوعات چاپ شد و از راد

 :ن شرح استیابه ینین حسیکند. متن نامه سر گشاده عزالدینم ين کاریخلق چن

 

ه ران انتظار داشتند کیاتحت ستم يهابودن آن خلقیپس از اعالم اسالم و مخصوصاً یرانیايهاپس از انقالب شکوهمند خلق

دها، ین امیارود کهیم آن میرا از دوش آنها بردارد. اما ب یطاغوت يهامین رژین و انگ ننگیصداقت و عدالت اسالم را بار سنگ

 ییاد اروپایروند. به یو فصل امور به مناطق مر صالح وارد جهت حل یون غیاز روحان یکه برخیوندد و هنگامیق نپیبه تحق یعال

 یو پول فرستادندیش میچند کش يدهیان مردم ستمدیاشغالگر خود به م يرویافتم که استعمارگران همراه با نیقرون وسطا م

چون از  یولند یز اقدام نماین مردم نیایآنان به استثمار روح يلهیبوسیارشان گذاشته تا همگان با استثمار جسمیدر اخت

 یلقرا با عناصر مرتجع و ضد خیآورند. زیر قابل جبران به بار میج نامطلوب و غیبهره بودند نتا یب یاست و اوضاع اجتماعیس

ه گمان ب یول شودیخ تکرار نمیند تاریدادند. گویا شده و مالك شناخت قرار میگرفتند و اوضاع منطقه را از آنها جویتماس م

ستان ان به کردیروحان يخ فرستادهین تکرار تاریاينمونه شودیتکرار م یقرون وسط ییران دارد وضع اروپایاما هم اکنون در



ف یهنگام بازگشت وضع منطقه را چنان توص یول شوندید از احترام و استقبال فراوان برخوردار مین بازدیاست که در ح

ان به مناطق کردست یاهللا ربانتیااش مسافرتکند نمونهینم ين کاریخلق کرد چن يچ دشمن قسم خوردهیکنند که هیم

ون یزیو و تلویار رادیخود را در اخت يورزانهج غرضیره است که پس از بازگشت نتایه، نقده، مهاباد، بوکان و غی، ارومیشمال

اباد و ر پادگان مهیتسخ یو چگونگ یطلبهیبر تجز یراهب يش، گزارش آقایخویضد مردم يفهیز طبق وظیگذاشته و آنها ن

ق در جهت احقاق حقو یکه مطالب درستیهنگام یکند، ولیاعالم م ه خلق کرد مرتباًیل نقده از ناحیو تحم یستیجنگ فاش

مردم کردستان  يهاينوازهمانیپاسخ م یاهللا ربانتیازند و اظهاراتیدرباره آن کمتر دم م یگروه يهاها باشد رسانهخلق

 ر شهرستآنهایکه در تهران و سا ییااست که پس از سوزاندن و منهدم ساختن پادگآنها صدها هزار اسلحه نیااست. پرسش

و  طلبهیده چرا آنها را تجزیران و تاراج گردیو یدولت يهاپس از انقالب به دست مردم افتاده و فروخته شده کاخها و سازمان

 يراام خلق بیق شودیآنها محسوب م یطلبهیدر کردستان سبب تجز ن کاریاک هزارمی یاوردند ولیآتش افروز به حساب ن

د یأترها املمها و تیدر ف ياند بازبوده یو طاغوتیضد مردم يهار دستگاهیو سا یستم منحوس ارتش ضد خلقیکردن س یمتالش

د اگر یاان آوردهمیاکهیکسان يا. «..انا جائکمن آمنو یها الذیاایفه یۀ شریاتر باشد تاتر و آگاهنیبان واقعیان روحانین است آقایاما

مان یتان پشخود يو سپس از کرده» دیب برسانیآسیبر قوم ینادان يد مبادا از رویق کنیتحق د کامالًیشد و رس ياز فاسق خبر

گر یو د توجه داشته باشدشتر ین مساله بیابه ینیقدر امام خمین است که رهبر عالیاما يد بر آنها اطالق نگردد استدعایبشو

                                                                                                         ز و مغرض و متعصب را به کردستان نفرستد.                                                                                       یانگات تفرقهیآنیچن

 3/1358/ 28. ینین حسید عزالدیکم سیوالسالم عل

 

ران اظهار یادیدج یس قانون اساسینوشیرامون پیکوتاه با خبرنگار اطالعات در مهاباد پ يک گفتگویدر  ینین حسیخ عزالدیش

 :توانم نظر خود را اعالم کنمیدر دو مورد م فعالً یام ولنکرده یرا هنوز به دقت بررس یس قانون اساسینوشیداشت: پ

 

ست یبایبه نظر من م» ياسالم و مذهب جعفر«آمده است:  یس قانون اساسینوشیران که در پیایـ در مورد مذهب رسم1

 .«ران اسالم استیامذهب«ذکر شود 

 

 )28/3/1358داده نشده است. (اطالعات یگونه شرحچیه يخودمختاردر مورد حق -2

 :ینین حسیخ عزالدیش

 .ار نگران هستندیخلق کرد بس

 



 ين قانون قرار بود بر اساس جمهوریا« گفت: یس قانون اساسینوشیرامون پیپ یدر نظرخواه ینین حسیخ عزالدیش

ه نداشت یکه رنگ مذهب خاص یواقع یاسالم يک جمهوری. مردم واقعا انتظار داشتند و دارند که ينه اثناعشر باشدیاسالم

 ش برود ویب پین ترتیکه اگر وضع بهم یران را در بر داشته باشد. در حالیا يهاباشد، برقرار گردد که حقوق همه خلق

له یسبو ینست که قانون اساسیام ادهی. من عقگرددیه باز میبرآورده نشود وضع بصورت اول ين جمهوریانتظارات خلقها از ا

ن مورد خلق کرد یو در ا ردیگیم میران تصمیدر مورد سرنوشت ملت ا یقانون اساسب شود. چون یمجلس موسسان تصو

د یق یحا در قانون اساسید صریمذهب خاص با يبودن اسالم بجا یو رسم يار نگران هستند و مسأله خودمختاریبس

 )2/4/1358ندگانیآ».(شود

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/7/27 22:42 

 (5)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش

  

 :ینیخم یاهللا العظمتیبه آ یدر تلگرام

 .ر مسلحانه در کردستان هشدار دادیدر مورد درگ ینین حسیعزالد

 

 ینیمنتخب مردم باشد. ـ حس ير نظر شوراهاید زیت بایاستقرار امن

 

ره کرده مخاب ینیاهللا خمتیآ يکه برا یکردستان، در تلگرام یاسیـ س یامام جمعه مهاباد واز رهبران مذهب» ینین حسیعزالد»

ت خشون يهاکه ماال به برخورد ردیگیعناصر در آن منطقه انجام م ياله عدهیکه وس یق خود را از اقداماتیعم یمراتب نگران

ادر ص يدستور موکدت مسأله شخصا یبه سبب اهم ینیاهللا خمتید ابراز داشته و تقاضا کرده است آیز خواهد انجامیآم

 .شده است» ر مسوولیل اسلحه به عناصر غیاز تحو يخوددار«ن تلگرام خواستار یدر ا ینین حسیند. عزالدیفرما

 

 :در تلگرام آمده است

 



ران مستحضر است، خلق مسلمان و مظلوم و مبارز کرد با دل و یه افراد ملت ایف آن حضرت و کلیهمانگونه که خاطر شر»

ه اتحاد و اخوت و یغ ننمود. در سایران شرکت کرد و از بذل جان و مال دریا يم و سرتاسریعظ یاسالمجان در انقالب 

ن اسالم که ین مبید ید و مبانیاستبداد و استکبار و استثمار سرنگون گرد هاو قرن هاپس از سال یم طاغوتیمساوات بود که رژ

 .گر شدجلوه یبه صورت مرام و مراد عموم هاست،حقوق ملت یضعفا و حام یقیحق یحام

 

 ض و ستمیاش پاسخ مثبت بدهد و همه انوع تبعیخیتار يبه همه اهداف و آرزوها یخلق کرد انتظار دارد که انقالب اسالم

 يش و آزادیت و آساین انقالب از نعمت امنیه ایشه نابود سازد. خلق کرد انتظار دارد که در سایهم يرا برا یو مذهب یمل

ن ید. اش بتازیبه سرعت به پ یعامه و بسط عدالت اجتماع یو رونق و رفاه زندگ يق تکامل اقتصادیبرخوردار گردد و در طر

ه در منطقه و خارج منطق هاتیو ضد حقوق مل ین و عناصر ضد انقالبیشیم پیآرزو و اهداف مقدس اکثرا توسط عمال فاسد رژ

له یمناطق کردستان، به وس یده شده است که برخیرا شنی. اخردیگیبه مانع برخورد کرده و در معرض اهمال و اتالف قرار م

 وخین کرد و شیر و مالکیاز سران عشا یو قسمت هاتهیاز داخل دولت و کم اندازاز عناصر و مقامات مرتجع و تفرقه ياعده

از  يریده کثنکه عیده است. با توجه به ایل گردیز تحویانا نیا احیاسلحه داده شده و  یر فراوانیل مقادیشنهاد تحوینما پ یروحان

 يهاست که مقامات استاندارو مدت انددهیخود اخراج گرد ين از روستاهایدهقانان مناطق مختلف کردستان توسط مالک

نکه یده است و با توجه به ایمشروحا منعکس گرد یوسائل ارتباط جمع بانند و درین مشکل دست بگریبا ا یجان غربیآذربا

 مناطق یم و هم اکنون در برخیوه قدیا اخذ بهره مالکانه به شیفروخته شده به دهقانان و  يهانیزمزمه بازپس گرفتن زم

خش د پیعه جدیان، شارسد و با توجه به اوضاع و احوال خاص کردست یمناطق مختلف به گوش م یمختلف هم اکنون در برخ

فتند و یه اسلحه و دفاع از خود بیده و باعث شده که متقابال به فکر تهین گردیل اسلحه، سبب وحشت مردم و زارعیو تحو

 .ن تضاد و تقابل چه خواهد بودیجه ایمعلوم است که نت

 

که همه ما با تمام قوا از  یا به نفع دشمنان مردم؟ در حالید خصومت و خشونت در منطقه به نفع مردم است یا تشدیآ

ش در یراندیکه تمام افراد مصلح و خ یو در حال میکنیم یبانیپشت يزیاز برخورد و خونر يریت و جلوگیآرامش و امن يبرقرار

 يروهایکه هم اکنون مقدمات استقرار ن یو تفاهم مشغولند و در حال يغ روح برادرین به تبلیان زارعیر و در میان عشایم

 ر مسوول و مرتجع رایل اسلحه به عناصر غیچگونه تحو شود،یمنتخب مردم دارد آماده م یاسالم يتحت نظر شوراها یانتظام

ردم ک آنها و مقابله با میق و تحریاز عوامل دست نشانده و تشو يال پول و اسلحه به عدهیاست تحویه کرد؟ سیتوان توج یم

ته نخواس يدر کردستان بوده است و اگر خدا یآشنا و مرسوم حکومت طاغوت وهیش شان،یو اسالم یو انسان یمل يهاو خواست

است را دوباره ین سیران ایا یانقالب اسالم يبخواهند بدون اطالع و موافقت رهبر يو ضدکرد یاز عناصر ضدخلق یبرخ

ضرر تمام مردم، تمام خواهد ت و به یران و به ضرر امنیا یشوم خواهد بود که به ضرر انقالب اسالم ياش کنند، نقشهیآزما

 .شد



 

اطر مبارك خ باشدیم هان نقشهیکه طراح ا یات ناپاك کسانیکه نسبت به ن دانمیش میخو یو مذهب یفه ملینجانب وظیلذا ا

ند که به هر عنوان و به هر شکل از یو به طور موکد دستور فرما م که آن حضرت شخصاًیده و تقاضا بنمایرا متوجه گردان

ط و توس یق قانونیت از طریگردد و در عوض استقرار امن يرمسوول در کردستان خودداریه عناصر غیاسلحه به کلل یتحو

خلق کرد در  ياز تقاضاها ین امر، خود قسمتیرد که ایمنتخب ملت انجام پذ يتحت نظر شوراها یمردم یانتظام يروهاین

 )5/4/1358ندگانیاست.(آ يان تحقق خودمختاریجر

 .دهمی:هشدار مینین حسید عزالدیاهللا ستیآ

 

نشود، کردستان در آستانه جنگ  يدرآمده است که چنانچه در مورد آن فکر یت پخش اسلحه در کردستان به صورتیوضع

 .ردیگیقرار م یداخل

 

له یه وسک یاقداماتق خود را از یعم یمخابره کرد، مراتب نگران ینیامام خم يکه برا ی، در تلگرام»ینین حسیاهللا عزالدتیآ»

د ابراز داشته و تقاضا کرده ید انجامیز خواهیخشونت آم يکه ماال به برخوردها ردیگیعناصر در آن منطقه انجام م ياعده

واستار ن تلگرام، خیدر ا ینین حسیند. عزالدیصادر فرما يدستور موکد ت مسأله، شخصاًیبه سبب اهم ینیاهللا خمتیاست، آ

 :شده است. در تلگرام آمده است» رمسوولیاسلحه به عناصر غل یاز تحو يخوددار«

 

ران مستحضر است، خلق مسلمان و مظلوم و مبارز کرد با دل و یه افراد ملت ایف آن حضرت و کلیهمانگونه که خاطر شر»

حاد و اخوت و ه اتیغ ننمود. در سایران شرکت کرد و از بذل جان و مال دریملت ا يم و سرتاسریعظ یجان در انقالب اسالم

ن اسالم که ین مبید ید و مبانیاستبداد و استکبار و استثمار سرنگون گرد هاو قرن هاپس از سال یم طاغوتیمساوات بود که رژ

 .گر شدجلوه یبه صورت مرام و مراد عموم هاستحقوق ملت یقت ضعفا و حامیحق یحام

 

 یض و ستم ملیپاسخ مثبت دهد و همه انوع تبع اشیخیتار يبه همه اهداف و آرزوها یخلق کرد انتظار دارد که انقالب اسالم

 يش و آزادیت و آساین انقالب از نعمت امنیه ایشه نابود سازد. خلق کرد انتظار دارد که در سایهم يرا برا یو مذهب

ن ید. اش بتازیبه سرعت به پ یعامه و بسط عدالت اجتماع یو رونق و رفاه زندگ يق تکامل اقتصادیبرخوردار گردد و در طر

ه در منطقه و خارج منطق هاتیو ضد حقوق مل ین و عناصر ضد انقالبیشیم پیآرزو و اهداف مقدس اکثرا توسط عمال فاسد رژ

کردستان، به مناطق  یده شده است که در برخیرا شنی. اخردیگیبه مانع برخورد کرده و در معرض اهمال و اتالف قرار م



ن کرد و یر و مالکیاز سران عشا یو قسمت هاتهیاز داخل دولت و کم اندازاز عناصر و مقامات مرتجع و تفرقه ياله عدهیوس

نکه عده یده است. با توجه به ایل گردیز تحویانا نیا احیاسلحه داده شده و  یر فراوانیل مقادیشنهاد تحوینما پ یوخ روحانیش

و مدتهاست که مقامات  انددهیخود اخراج گرد ين از روستاهایاز دهقانان مناطق مختلف کردستان توسط مالک يریکث

و با توجه  ده استیمشروحا منعکس گرد یل ارتباط جمعیبانند و در وساین مشکل دست بگریبا ا یجان غربیآذربا ياستاندار

مناطق  یم هم اکنون در برخیوه قدیا اخذ بهره مالکانه به شیقانان و فروخته شده به ده ينهاینکه زمزمه بازپس گرفتن زمیبه ا

ل اسلحه سبب، وحشت ید پخش و تحویعه جدیرسد و با توجه به اوضاع و احوال خاص کردستان شا یمختلف به گوش م

ن تضاد و یه اجیکه نت افتند و معلوم استیه اسلحه و دفاع از خود بیده و باعث شده که متقابال به فکر تهین گردیمردم و زارع

 .تقابل چه خواهد بود

 

که همه ما با تمام قوا از  یا به نفع دشمنان مردم؟ در حالید خصومت و خشونت در منطقه به نفع مردم است یا تشدیآ

در ش یاندریکه تمام افراد مصلح و خ یو در حال میکنیم یبانیپشت يزیاز برخوردو خونر يریت و جلوگیآرامش و امن يبرقرار

 ياروهیکه هم اکنون مقدمات استقرار ن یو تفاهم مشغولند و در حال يغ روح برادرین، به تبلیان زارعیر و در میان عشایم

ه کرد؟ یتوان توج یر مسوول و مرتجع را میل اسلحه به عناصر غیچگونه تحو شود،یمنتخب مردم دارد آماده م یاسالم

و  یلم يهاک آنها و مقابله با مردم و خواستیق و تحریامل دست نشانده و تشواز عو يال پول و اسلحه به عدهیاست تحویس

ر ضد از عناص ینخواسته برخ يدر کردستان بوده است و اگر خدا یوه آشنا و مرسوم حکومت طاغوتیشان، شیو اسالم یانسان

 ياش کنند، نقشهیاست را دوباره آزماین سیران ایا یانقالب اسالم يبخواهند بدون اطالع و موافقت رهبر يو ضد کرد یخلق

 .افتیان خواهد یت و به ضرر تمام مردم، پایران و به ضرر امنیا یشوم خواهد بود که به ضرر انقالب اسالم

 

اطر باشند، خیم هان نقشهیکه طراح ا یات ناپاك کسانیکه نسبت به ن دانمیش میخو یو مذهب یفه ملین جانب وظیلذا ا

ند که بهر عنوان و به هر یو بطور موکد دستور صادر فرما م که آن حضرت شخصاَید، و تقاضا بنمایگردانمبارك را متوجه 

 )9/4/1358وا یگردد.(ه يرمسوول در کردستان خودداریه عناصر غیل اسلحه به کلیشکل از تحو

 .کرد یدهقانان و کشاورزان را دعوت به اتحاد و همبستگ ینین حسیخ عزالدیش

 

 .را نابود کند يتواند هر ستم گر یم یدهقان يهاهیاتحاد

 

  .دیدفاع از خودتان آماده باش يدائم برا



 

شکل و ت یخطاب به کشاورزان و دهقانان کردستان،  آنان را به اتحاد،  همبستگ ياهیبا صدور اطالع ینین حسیخ عزالدیش

 :ن استیام به کشاورزان چنیدعوت کرد.  متن پ

 

 یاز عناصر مرتجع و اخاللگر م ياگر عدهیزحمتکش کردستان درود و سالم بر شما باد.  بار د نانینشکشاورزان و خوش

 يند و مانع آن شوند که خلق کرد به آرزویو مشروع ما اخالل نما یدر راه تحقق اهداف مل یضدخلق يهاخواستند با توطئه

 یب یر بار ستم باز گردانند.ولینان زحمتکش را به زیخود شما دهقانان و خوش نش یال واهیخواستند با خینه خود برسد.  میرید

 يهاروهر گیسا ياریشمرگان شجاع حزب دموکرات کردستان و یم و متشکل خودتان همراه پیعظ يروینکه شما با نیخبر از ا

به آموزنده ر تجریاخ يدادهایقت رویدر حق  د.ینموده و اجتماع نامقدس آنها را متفرق ساز ین توطئه را خنثید ایتوانست یاسیس

ن یر، ایرا در مغز خود بپرورانند.  تجارب اخ ين توطئه ایکه بخواهند چن یکسان يز برایشما و درس عبرت انگ يست برایا

را نابود و دست هر  يتواند هر ستمگریم یدهقان يهاهیژه تشکل تان در اتحادیاصل مهم را ثابت نمود که اتحاد شما بو

موده ش، وحدت خودتان را حفظ نیش از پین است که بیا ییه من به شما برادران روستایهذا توصید.  علیرا کوتاه نما یمعترض

 نموده و احزاب و یبانید.  همچنان که بارها گفته ام من قاطعانه از مصالح شما پشتیدفاع از خودتان آماده باش يو دائم برا

  .کنمیه منافع شما را بشدت محکوم میم و هر گونه توطئه علینما ید میشما هستند تائ یرا که در عمل حام یسایس يهاگروه

 

ل کرده و برومند و آنها که در صف مردم قرار دارند،  مورد یژه جوانان تحصیف بویر شریاست که آن دسته از عشا یهیبد  

  .ستندیاحترام هستند و از صفوف خلق جدا ن

 

تا اهداف » اندمورد حمله قرار گرفته یاسالم که بخاطر دفاع از انقالب اسالم« یعه سازان حامین شایقضاوت در باره او   

ن توطئه را خورده اند یب ایکه فر یدوارم آنهائیگردد.  ام یشان در کسوت اسالم جلوه گر شود به مردم محول میا يناروا

  .ده کرد باز گردندیتمدمان شده و به صفوف شما خلق مسلمان و سیپش

 کم و رحمت اهللا و برکاتهیوالسالم عل                        

 

 )13/4/1358ندگانی(آ ینین حسید عزالدیس                       

 انیدرباره حمله به جلد ینین حسیخ عزالدینظر ش



 

وز ریکه به من گزارش داده اند د يبطور«ندگان گفت: یشب به آیدر مورد برخورد واقعه نقده د ینین حسیخ عزالدیش  

رفتند که افراد پادگان به طرف آنها شروع به  یک پادگان مینزد ياز روستاها یکیشمرگان کرد به یروز) دو نفر از پی(پر

 .«شدند ین دو نفر زخمیکردند و ا يراندازیت

 

افراد پادگان را دادند و افراد  يهايراندازیپاسخ تان بودند،  یجلد يشمرگان کرد،  که در آبادیپ يراندازین تیا یدر پ »  

جه مزارع یگشودند، در نت يان حمله کردند و آتش بطرف آبادیجلد يکوپتر به طرف آبادیهل 3پادگان با خمپاره انداز و 

 د کهشویاطراف فرار کردند و پراکنده شدند و گفته م يهاشد و مردم از ترس بطرف کوه يدچار آتش سوز ياطراف آباد

   )13/4/1358ندگانیآ»..(شده است یزخم يرین درگیک پاسدار هم در ای

 

      .ن اوستیر نگیکه کردستان ز يدار با مردید

 

 :ینین حسیخ عزالدیش

 

 .اطالعم، در رفراندوم شرکت نکردم یب یاسالم يجمهور يچون از محتوا

 

ک رهبر، نظرتان نسبت به رفراندوم(با ید و به عنوان ینکردم که بحث روز است، چرا در آن شرکت یاز رفراندوم شروع کن ·

 ست؟یبه کردستان)چ يوجود ندادن خودمختار

 

ا ر يزید نخست چیدانم،  چون مردم با ینم یبر دموکراس یاد متکیام، من رفراندوم را زاعالم کرده من نظر خودم را قبالً ·

هستند و توانسته اند  یخوب و مقدس يهاهر دو واژه یو اسالم يبدهند.  درست است که جمهور يبشناسدو سپس به آن را

 یاقدامات یخوب، گاه يهار عنوانیمشخص نشده و در ز یاسالم يجمهور يز به دست آورند، معهذا هنوز محتواین یهواخواهان

 يحکومت جمهور از کشورها اسماً يارینکه در بسیانطباق ندارد.  کما ا یچ وجه با دموکراسیرد که به هیگ یصورت م

قانون  یدولت، رئوس کل ده من بهتر بود قبالًی.  به عقیک است و نه خلقیدر واقع نه دموکرات یک خلق وجود دارد ولیدموکرات

اش  یداد تا با بحث در اطراف آن به بررس یفرصت م هاگذاشت و به آن یار مردم میکرد و در اخت یخود را منتشر م یاساس



وجود دارد، بدون آنکه صد در  ین حکومت اسالمیا چندینک در دنیرا هم ایآمد.  ز یبه عمل م يریگ يبپردازند.  آنگاه را

تحت  راًز ظاهین یکند، در گذشته حکومت عثمانیم یتلق یباشد.  به طور مثال حکومت پاکستان خود را اسالم یصد اسالم

مردم است، نه  يبرا يخواه که تنها هدفم کسب آزاد يک انسان آزادیو  یک روحانیقرآن و اسالم بود. من به عنوان  يلوا

آن ن اش منطبق با قریکه مانند صدر اسالم، قوان یستم، بلکه موافق هم هستم.  به شرطیمخالف ن یاسالم يتنها با جمهور

شود.  ین میکردستان تام يران و از جمله خود مختاریا  يهان صورت است که حقوق تمام خلقیباشد.  چون فقط در ا

 .ستیچ ین کند داخل قوطیین که تعیخواهد، بدون ایم يدربسته است را یکه در قوط يزید چییتأ يکه دولت برایدرحال

 

  .رفتارش شناسانده شود يوهیآن و ش يد محتوایلید، فقط مایمخالفت ندار یاسالم ين حساب شما با جمهوریبا ا       ·

 

 ين رایشک من اول یم، بیشناس یباشد که ما از اسالم م یاصول يرندهیدر بر گ یاسالم ين طور است. اگر جمهوریهم کامالً ·

 .بودم یآن م يدهنده

 

ح ک عامل مطریشود، شما به عنوان یون منعکس میزیو و تلویدولت که در مطبوعات و را د يبا توجه به نقطه نظرها       ·

 .د کردیرا دنبال خواه تانیهاز تحقق خواستهیمسالمت آمقه یبطر یخلق کرد، تا چه زمان يهاخواست يکننده

 

و  ینرایچگاه دوستدار برخورد نبوده ام، چرا که همه ایدارم و ه يزید مسالمت آمیل، دیمسا ینسبت به تمام من اساساً       ·

ز حل ید، به طور مسالمت آمیآ یران بر سر کار میکه در ا یه در چهار چوب حکومتین قضیانتظار دارم ا م.  متقابالًیبرادر هست

خلق کرد به خاطر آن  هااست که در سال یو مشروع یعی، طبیقی، حقیواقع يهاملت کرد، خواسته يهاشود، چون خواسته

 د به مساله توجهیخواه با يک قوم است و قدرت آزادی ین حق واقعیده.  ایکش يده و دربدریمبارزه کرد، کشته داد، زندان د

 .ت بشناساندیآن را به رسم داشته باشد و

 

 کرده؟ يریین ساخت تغید ایکن یبا توجه به ساخت ارتش در گذشته،  فکر م                    ·

 

است.  اگر چه درون ارتش  یستم سابق و هنوز ضد مردمیستم، همان سیه نشده و سینه، ارتش هنوز تصف مسلماً       ·

دا یپ یز اشخاصین درجه داران و افسران نیکه در ب يرند و باوجودیهستند که دوست ندارند در مقابل مردم قرار بگ یسربازان



و کادرها را در  هاز هستند که پادگانین یعناصر ارتجاع دارند، مسلماً یو انقالب یخواه ي،  آزادیمردم يهیشوند که روح یم

مردم کردستان را صادر کرد.  من خودم دستخط  یم که دستور سرکوبیدیرا د یقره نار دارند.  همان گونه که سرلشکر یاخت

به مردم  يراندازیکوپترها و ت یماها  و هلیدم که نوشته بود از پرواز هواپید یرا خطاب به قره ن يد جوادیحاج س يآقا

 .کرد و سرکوب را ادامه خواهم داد نخواهم ين کارین مقام هستم چنیگفته بود،  تا من در ا یقره ن یشود، ول يریجلوگ

 

 ن مساله داشته باشد؟یبا ا یارتباط یقره ن يد برکناریکن یفکر م                    ·

 

را که مرتکب خالف شده  یدهد و کسیر چهره مییاست تغیبود که س یعیرو شد طب یقره ن يدست آقا یبله، وقت       ·

 .کنند یبرکنار م

 

ژه یو به و يارتش،  ژاندارمر يروهایزه بوده و دخالت نیلتاریم يگرید يش از هر منطقهیگذشته بکردستان در        ·

ات تا چه حد عالقمند به کسب خود ین تجربیم در آن وجود داشته.  مردم کردستان با توجه به ایساواك به طور مستق

 هستند؟ ینظام يمختار

 

ک ید یم که بایم و متذکر شده ایاح کردهیاتمان را تشرینظر یشده رئوس کل ینیم امام خمیکه تقد ییدر قطعنامه       ·

رد.  در کردستان خودمختار،  یکه در مقابل ملت قرار نگ یک ارتش مردمی يجاد شود،  به اضافهیارتش واحد در مملکت ا

 کند يجاد خواهد شد که حافظ حقوق مردم باشد و از مرزها پاسداریا یارتش

 

 حکم خواهند راند؟ ين شما و دولت مرکزیب یچه ضوابط يصورت کسب خودمختاردر        ·

 

ش ک ارتیبه پارلمان کشور خواهد فرستاد،  یندگانیخواهد ماند و نما یباق ياز دولت مرکز یکردستان جزئ مسلماً       ·

الت، یبود.  فقط در داخل ا خواهد ي، تابع دولت مرکزیو اصول مملکت یخواهد داشت و از نظر روابط خارجیواحد مردم

 .شودیت میژه رعاین ویو قوان یحکومت مل

 

 چطور؟ یو اجتماع ی، فرهنگياقتصاد يهاضابطه                    ·



 

م داشت و از نظر یخواه یدر منطقه، زبان محل یم، ولیشناس یت میاست و آن را به رسم یکشور فارس یزبان رسم       ·

 هاآن يدارد.  همه یم و هم کشور از ما توقعاتیدار یم بود چون هم ما از کشور توقعاتیبا اقتصاد کشور هماهنگ خواه ياقتصاد

کنم و یدا نمیبا او پ يریدرگ ده خودش را ابراز کند، من اساساًید و عقیایب یکس ید.  وقتیایش نیپ يریرا هستم که درگیرا پذ

د و راند و در ید کشت و کوبینکه آنها را بایا ایست است، ین است، ملحد و کمونید یکافر است، ب یکنم که فالنین نمیتلق

 .مقابل آنها جبهه ساخت

 

ون یزیو و تلویکه راد یدانند، در حال یخود م یو مذهب یبان شما هستند و شما را رهبر ملیاکثر مردم کردستان پشت       ·

 ست؟یچ ین دوگانگیل ایکند. دلیم یرا به عنوان رهبر کردها معرف» زاده یمفت يآقا«

 

ن در د کرده و مییت را تأیرد نظر اکثریمرا بپذ يدارم.  دولت اگر رهبر يشترین است که من طرفداران بیقت ایحق       ·

ن درصدد ویزیو و تلوینکه رادیاکنم.  دوم یقرار خواهم گرفت که قاطع تر و مستحکم تر بتوانم با دولت صحبت م یموضع

دارند. به طور مثال من گفته ام مردم آزاد هستند که در  يشتریزاده توافق ب یمفت ين که آنها با آقایجاد تفرقه است.  سوم ایا

 يشان رابطه ایا یرابطه ندارم، ول یاسیس يهانکه من با تمام جناحیگر ایل دیرفراندوم شرکت کنند.  دل
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 کردستان یو مذهب یبا رهبران مل یاختصاص يگفتگو

 

برادران مورد توجه خاص مردان مبارز و  يهاران، مسائل کردستان و خواستهیل ملت ایدر کشاکش مبارزات اص راًیاشاره: اخ

 یکردستان به چشم م یمذهب و ین مسائل، دوچهره از رهبران ملیقرار گرفته است.  در متن ا یرانیر و آرمانخواهان ایدل

ن جهت از طرف مجله، به دوست و شاعر و یاند و بهمرا موجب شده یمفصل يهاات خود، بحثید و نظریخورند که با عقا

ان بدهد.  کردست یو مذهب یرا با رهبران مل یب گفتگوئیت داده شد تا ضمن تماس، ترتیمأمور» یعمر فاروق«سنده کرد ماینو

 .میپاسخ داده اند.متشکر یو لطف، بسئواالت مجله فردوس یرفته و با مهربانین دعوت ما را پذی، ایگرامنکه سروران یاز ا

 

 :ینده فردوسیدر گفتگو با نما ینین حسیخ عزالدیش



 

 تواند به زمان صدر اسالم بر گردد ینگرانم،  جامعه امروز ما نم یاسالم ين نوع جمهوریمن از ا

 

 ینین حسید عزالدیدرباره س

 

ه و بود» ك-ژ«  يده شده عضو کومه لهیبه شهر کش یاسیس يهاتیده بود و بعد به سبب فعال ياست، سالها مال یروحان

ون آنجا یروحان ياوج گرفته است. سپس در مهاباد ساکن شده و از سو 31شروع و در  29 يخود را از سالها یاسیمبارزات س

ب مردم به یر و ترغیداشته و د رتنو یجمعه عالقمندان فراوان يجانانه او در روزها يهاده شده و خطبهیبرگز يبه امام جمعه ا

داشته و  يه ظلم و ستم نقش فعاالنه و روشنگرانه ایران، علین از آغاز انقالب ملت اید عزالدیار مؤثر بوده است. سیانقالب بس

 یروم او را در گورستان عموم یدارش میبه د یوقت برند. یخلق کرد اسم م یو مذهب یامروز همه جا از او بعنوان رهبر مل

مالقات کردم و او با  يکردند، از او تقاضایفاجعه نقده را دفن م ينفر از شهدا 23که یابم. روز چهارشنبه در حالی یمهاباد م

عمر «به گفتگو نشست. رفت و با مایه و فرانسه را در اطاق کار فرماندار مهاباد پذیترک يندگان خبر گزاری، من و نمایخوشروئ

                                                                                         «یفاروق

 

 د؟یرویو دولت به قم و تهران م ینیجهت مذاکره با امام خم یع است که جنابعالیشا  -

 

ند خوشحال خواهم یامده اما اگر از من دعوت نمایمل ناز من به ع یرا تاکنون دعوتیعه است زیک شاین ی: اینین حسیعزالد

ت اهللا یر با مجاهد بزرگ، حضرت آیباشد و ن یران که مورد اعتماد و اعتقاد من میا یرهبر انقالب اسالم ینیشد که با امام خم

 .میو مهندس بازرگان مالقات و گفتگو نما یطالقان

 

 .زاده اختالفات وجود دارد ین شما و عالمه مفتیده شده که بیشن  -

 

نجا یم. در ایار حساس و مهم هستیبس یخیک مقطع تارینگونه قضاوت کنند.  ما اکنون در یب است که مردم ایعج یلیخ-

م که ملت، ذهن خود را به ما یز تر از آن هستیزاده ناچ ین من و مفتیران و مسئله کردستان مطرح است بنابرایمسئله ا



 یکنم و مفتیم بید. من وجود اختالف را تکذیشیندیران و کردستان بید و به ایع تر فکر کنیوس یلید خیامشغول دارد.  شما ب

 .دانم یزاده را مانند همه، برادر خود م

 

 در کردستان وجود دارد؟ یکاتیا در حال حاضر تحریآ  -

 

 .سابق در صدد آشوب هستندم یوسته عناصر فرصت طلب و وابسته به رژیرسد و پ یم یش گزارشاتیبله کم و ب-

 

 داشت؟ ین حادثه چه علتیم. به نظر شما ایگناه فاجعه نقده بود یمردمان ب يامروز شاهد به خاك سپار-

 

و  یام حساس، عناصر ضد انقالبین ایباشد. متاسفانه در ا یسنندج و گنبد کاووس م يهااز فاجعه يگریفاجعه نقده شکل د-

کرد و  ترك و يهاکات خود از حربهیدا کرده و با تحریراه پ یو صفوف پاسداران انقالب اسالم هاتهیو مرتجع در کم یضد خلق

ته امام و ین کمیدهند. در نقده، مسئولیدفاع را به کشتن م یگناه و ب یاستفاده کرده مردم ب یعه و سنیترکمن و فارس و ش

 .آوردند  ف خود عمل نکرده و خود، فاجعه نقده را بوجودیپاسداران به وظا

 

 شرکت نکردن شما و مردم مهاباد در رفراندوم چه بود؟ یعلت اصل-

 

ران، یا یاسالم يرا من نسبت به جمهوریندهد ز ينگفتم که را یکن به کسیمن خودم در رفراندوم شرکت نکردم ل-

اطالع از  يراب یستیبا یحال ماده شده و یه و پاکستان پیو سور یبیدر ل یاسالم يدارم چون اشکال گوناگون جمهور یهائینگران

ن یا مید بدانیخواهد بود آنگاه با يران، اول را مجلس موسسان به انقراض سلطنت و اعالم جمهوریا یاسالم يجمهور یچگونگ

، اعتقاد دارم یرا خودم به صدر اسالم بخصوص زمان خالفت ابوبکر و عمر و علیا نه زیخواهد بود ی، صددرصد اسالميجمهور

 .ن جهت استیمن از ا یکنم جامعه ما بتواند به آن موقع برگردد و نگرانینم اما گمان

 

 د؟یدر حال حاضر با رهبران انقالب تماس دار  -

 



 .شندیاند یست آنان چگونه میل به تماس هستم اما معلوم نیما باشند و مسلماً یاز نظر من آنها مورد احترام م-

 

 کنند؟چرا؟ یمتهم م ییشما را به چپ گرا هایبعض-

 

آوردن  انیم. پس به میش داریدر پ يمهمتر يرا ما کارهایکنم زیم يریجلوگ یکیدئولوژیا ينست که از جنگهایگناه من ا-

اند. من نظر خاص درباره کروب در همه جا رخنه کردهیره کار دشمنان خلق است که چون میست و اسالم و غیحرف کمون

که وابسته به خارج نبوده و در خدمت  یبه شرط يدئولوژیبا هر مرام و هر ا یندارم بلکه هر گروه مترق یدتیعق يگروهها

کران و روشنف یمترق يمن خواهد بود. من معتقدم فشار وارد کردن بر سازمانها یبانیران باشد، مورد احترام و پشتیا يخلقها

ه دیم و با عقید را محترم بشماریک دموکرات، تمام عقایخواه و یک آزادید به عنوان یان همه ما خواهد بود. ما بایجامعه به ز

چ گروه و یه هد بیم بهر حال نبایل و منطق و برهان ثابت و آنها را ارشاد کنیهست، با دل یم، بلکه اگر لغزشیمبارزه نکن یکس

ذشته، مگر م. از آن گیل کنیگران تحمیبر دد خود را یم عقایتوان یم که مید ما توقع داشته باشیفشار وارد شود و نبا يدسته ا

 ستند؟ین سازمانها همان فرزندان و برادران و خواهران ما نیا ياعضا

 

 د؟ییفرما یه مینها را چگونه توجید. ایصحبت کرده ا یستیالیسم معقول و اقتصاد سوسیالیشما از سوس -

 

ک مسلمان یط زمان هماهنگ باشد و من که یمطابقت کند و با شرا ینیت عیکه با واقع یسمیالیسوس یعنیسم معقول یالیسوس-

من مکتب  نم.  پسیب یکه در صدر اسالم معمول بوده نم يبا اقتصاد یستیالین اقتصاد سوسیدر ب یهستم، تناقض یمترق

 .باشد یآن نم یل قبول مکتب فلسفین دلیرم و ایپذ یسم را میالیسوس ياقتصاد

 

 .افتید سازمان خواهند یدر کردستان تجد ینظام يروهایا نیآ-

 

ا دارد. بهر حال، ر یستم ارتش شاهنشاهینکار را بکند و متاسفانه ارتش ما اکنون همان سیکند که ایم یسع یلیالبته دولت خ-

ت م دولند و من معتقدیکشور مستقر و از آنها مراقبت کند نه در داخل شهرها که مردم را سرکوب نما يد در مرزهایارتش با

 .ت کندیمردم را تقو ید ارتش را کوچکتر و در عوض، تمامیبا

 



             م؟یرا رفع کن یعه و سنیم اختالفات شیتوان یما چگونه م  -

 

 يزیاوشه دستی، همياختالف وجود ندارد. تمام خلقها برادرند و فرقه باز يبرا یلیم پس دلیرو قرآن هستیما همه مسلمان و پ-

 .ندیعناصر ارتجاع تا آب را گل آلود نما يبوده برا

 

 اند؟با ساواك کرده يشما را متهم به همکار يه ایدر اعالم راًیاخ-

 

 . . .عاقالن دانند-

 

 کردستان کدام شهر است؟ يالت خودمختاریمرکز ا يدر صورت خودمختار-

 

 .خواهد بود يهر شهر که خلق کرد انتخاب کند، مرکز خودمختار-

 

 ت خواهد شد؟ی، حقوق خلقها چگونه رعایقانون اساس نیدر تدو  -

 

د یبا جداً یعه و سنین شود و درآن، از بکاربردن شیران تدویا يل خلقهایندگان اصینما ید با شرکت تمامیبا یقانون اساس-

 .ان مراعات شودیاد یگردد و حقوق تمام يخوددار

 

 هستند؟ون و مطبوعات آزاد یزیو تلویا به نظر شما اکنون رادیآ-

 

ابت ن بیبرقرار شده است و از ا يون سانسور قویزیو تلویز معتقدم در رادیکنم و نیرا حس م هامن فشار وارده بر روزنامه-

اوضاع خاتمه  نین به ایرد و انتظار دارم مسئولیقرار گ ید در ارتباط با گروه خاصیهرگز نبا یل ارتباط جمعیرا وسایمتاسفم،  ز

 .ندیطبقات و گروهها امکان و اجازه دهند که مسائل خود را عنوان نمادهند و به همه 



 

 ست؟ینکار چیل ایل داده اند. دلیتشک يه این کردستان، اتحادیاز مالک ياعده راًیاخ-

 

م،  یاشبد متحد یت ما باین موقعیگذراند در اشتباهند بخصوص در ا ین عنوان را بر خود مینها که ایمالک وجود ندارد و ا اوالً-

ن هر گونه یراوستند.  بنابیپ ید به احزاب گوناگون میداشتند با یاسیل داده اند وگرنه اگر اهداف سیتشک یه صنفینها اتحادیا

 .کنمیو فرصت طلبانه را محکوم م یاسیر سیموضع غ

 

 د؟یران در تماس هستیا یا شما با رهبران جامعه سنیآ-

 

ه و استان هرمزگان و ترکمن صحرا و یدری،  اطراف مشهد و تربت جام و تربت حران پراکنده هستندیدرسراسر ا هایسن-

رهبران آنها با من تماس برقرار کرده و نظر همه ما در مورد  یران سکونت دارند. تمامیا يخوزستان، خالصه در اکثر استانها

 .، همان است که گفتمیقانون اساس

 

 د؟یدار يآن چه نظر ياو مجازاته یدر مورد دادگاه انقالب اسالم  -

 

 .اشندتها بیان محاکمه و اصالت محکومیباشد تا تمام مردم در جر ید علنیبه نظر من با يگریا هر دادگاه دیدادگاه انقالب -

 

 در منطقه هستند؟ یکاتیاده موقت مشغول تحریا افراد و رهبران قیآ-

 

شته را کنار گذا یکیدئولوژید اختالفات ایده ام و معتقدم بایند ياز بد در مورد آنها وجود دارد، من شخصاً یعات فراوانیشا-

 .ه دشمن، اختالفها را حل کردیعل

 

 .ن خواهد رفتیاز ب یگوناگون، زبان فارس يده دارند با رواج زبانهایعق ياریبس  -



 

خودمختار، عالوه بر زبان  ياخواهد بود و خلقه یران، زبان فارسیکشور ا یرا در هر حال، زبان رسمیآنها در اشتباه هستند ز-

 .را هم خواهند خواند یسیانگل یو حت یفارس يخود زبانها يمادر

 

 .دیران بفرستیملت ا يبرا یامیپ-

 

د و آبا یرانیا ياستعمار متحد شوند و برا یعنیه دشمن مشترك یت حساس، تمام خلقها علین موقعیخواهم در ا یمن م - 

را کنار  یلکد مسید عقاین کشور منهدم گردد. بایدر ا یف استبداد بکلیکر کثیند تا پیخود مختار تالش نما يآزاد با خلقها

خواهم دور افراد جمع نشوند و وحدت خود را  یاز برادران کرد م م. مخصوصاًیسعادت تالش کن يگذاشته و در سطح اعال برا

ون بردارند چ یخواهم دست از بت پرست یران مید. من از ملت انینما يت کاذب درست کردن، خودداریحفظ کنند و از شخص

 يح برایستم درست و صحیک سیم و با ید اتحاد داشته باشییایم.  بیده اید ياز رهبر فرد یفراوان يانهایخ، زیما در طول تار

زاده سرگرم نسازند،  هدف باالتر و واالتر از  یخواهم خود را به من و مفت یم. من از کردها میسعادت تمام مردم تالش کن

 )26/4/1358ینهاست.(فردوسیا

 

 وانیدرباره فاجعه مر ینین حسینظر عزالد

 

وان یبا اطالعات در مورد زد و خورد مسلحانه مر یدر تماس ینین حسیت اهللا عزالدیخبر نگار اطالعات: صبح امروز آ -مهاباد

وان برپا ین در مریگر مناطق کردنشیمانند تظاهرات د ین اطالع داده شده است تظاهراتروز به میتا آنجا که تا عصر د« گفت:

ر یم تا به طرف مردین شهر گذشتند گویا یته انقالب اسالمیابان از مقابل کمین عبور از خیشده بود. تظاهر کنندگان در ح

 .ز پاسخ داده شده استیشده و از طرف مردم ن يانداز

 

ز شرکت یموقت ن يهاياده این مرتجع و قیان مالکین جرید نشده در ایین گفت: طبق اطالع تأیهمچن ینین حسیت اهللا عزالدیآ

 )31/4/1358نداشته اند.(اطالعات ین کار دخالتیا در این گویداشته اند اما مجاهد

 

      :ریبه نخست وز ینین حسیخ عزالدیتلگرام ش



 

 .کند ید میناخواسته در کردستان،اوضاع منطقه را تهد يهایریدرگ

 

ن استان، یا يهاکردستان، در رابطه با بحران یو مذهب یاسیاز رهبران س یکی ینین حسیخ عزالدیهان ـ شیه: خبرنگار کیاروم

 :ن شرح استیر مخابره کرد. متن تلگرام به ایبه مهندس بازرگان نخست وز یتلگرام

 

ن موقع حساس توجه آنجناب را به یران.  با ابالغ سالم،  در ایا یر انقالب اسالمیزرگان نخست وزمهندس با يجناب آقا

کند.  مسئله ید میش آمده اوضاع منطقه را تهدیناخواسته که پ يهایرید درگیمنطقه کردستان معطوف نموده،  اطالع دار

 یه نموده اند و دخالت بین،  شهر را تخلیمجاهد يهایبعنوان اعتراض به زورگوئ یدر آمده است،  اهال يوان بصورت حادیمر

 ن کشته ویبوجود آورده که تا کنون چند یز مشکالتیه و منطقه سرو نین در اطراف ارومین مجاهدیر مسئوالنه همیجا و غ

زم اره اقدام الن بین مناطق توجه نموده و شخصا در ایمردم ا يهاگذاشته است،  لذا انتظار دارد که دولت بخواسته يبجا یزخم

 ینین حسیخ عزالدیلکم و رحمت اله و برکاته  شیباشد.والسالم عید. تنها راه چاره توجه بخواست مشروع منطقه میمبذول فرمائ

 31/4/58ـ مهاباد 

 

       :ن استیخطاب به مردم کردستان صادر کرد که متن آن چن ياهی، اطالعینین حسیخ عزالدیگر شید ياز سو

 

 میالرحمن الرحبسم اهللا 

 

ارزه خود مب یاحقاق حقوق مل يران که تمام اقشار ملت برایا يخ سرنوشت ساز خلقهاین موقع حساس از تاریبرادران کرد: در ا

ه آگاهانه ن برهمه ماست کید بنابراینمایم ینیو توطئه چ یافکنتمام هم خود را صرف نفاق یکنند عناصر مرتجع و ضد خلقیم

جان و یر کرد بخصوص برادران آذرباین عوامل را به حساب برادران غیا یم و عمال ضد خلقیحوادث بپرداز لیه و تحلیبه تجز

و  کرد و ترك يباشد که برادر ید در راهید بایداریکه برم یم هر قدمیس) نگذاریو پل يارتش (ژاندامر یه و افراد خلقیاورم

ترك،  خود برادران کرد و یکنم که با رفتار آگاهانه و مردمید میهم تأک تر سازد. بازران را مستحکمیده ایستم د ير خلقهایسا

ان د. برادرین خود ندهیاجازه نفوذ در ب یو ضد خلق ید و به عناصر ارتجاعیتر سازران را مستحکمیا ير خلقهایفارس و سا

ت بت به برادران کرد خود کمال محبو کوشش را مبذول دارند و نس یت سعینها ين برادرید در استحکام ایز باین یجانیآذربا

را  یو دوست يت برادریران رعایا ير خلقهاید نسبت به خلق ترك و سایز بایکه برادران کرد نند، همچنانیت نمایرا رعا



ن برادران ید صلح و صفا بیکن یگرند) پس سعیکدیمانداران برادران ین برادران همانا ایفه قرآن (بیه شریند و بمصداق آیبنما

 .کم ورحمت اهللا وبرکاتهید. والسالم علیخود برقرار ساز

 

 )1/5/1358هانی(کینین حسیخ عزالدیش

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/7/27 22:36 

 

 (6)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش

 .کندید میناخواسته در کردستان اوضاع منطقه را تهد يهایریر: درگیبه نخست وز ینین حسیخ عزالدیتلگرام ش 

 

ن استان، یا يکردستان، در رابطه با بحرانها یو مذهب یاسیاز رهبران س یکی ینین حسیخ عزالدیهان: شیه ـ خبرنگار کیاروم    

 :ن شرح استیبه مهندس بازرگان مخابره کرد. متن  تلگرام به ا یتلگرام

 

ن موقع حساس توجه آن جناب را به یران، با ابالغ سالم، در ایا یر انقالب اسالمیمهندس بازرگان نخست وز يجناب آقا    

وان یکند. مساله مرید میش آمده، اوضاع منطقه را تهدیناخواسته که پ يهایرید درگیمنطقه کردستان معطوف نموده، اطالع دار

جا و  یو دخالت ب انده نمودهین، شهر را تخلیمجاهد يهایورگوئبعنوان اعتراض به ز یدرآمده است، اهال يبصورت حاد

 یمن کشته و زخیبوخود آورده که تاکنون چند یز مشکالتین» سرو«و منطقه » هیاروم«ن در اطراف ین مجاهدیرمسووالنه همیغ

 ن باره اقدام الزم مبذولیان مناطق توجه نموده و شخصا در یمردم ا يهاگذاشته است، لذا انتظار دارد که دولت بخواسته يبجا

 .باشدید. تنها راه چاره، توجه بخواست مشروع منطقه میفرمائ

 

 کم و رحمت اهللا و برکاتهیوالسالم عل    

 

  ینین حسیخ عزالدیش    



 

 58/  4/  31مهاباد ـ     

 

 :ن استیآن چنخطاب به مردم کردستان صادر کرد که متن  يه ای، اطالعینین حسیخ عزالدیگر شید ياز سو    

 

 میالرح الرحمنبسم اهللا    

 

 خود یاحقاق حقوق مل يران که تمام اقشار ملت برایا يخ سرنوشت ساز خلقهاین موقع حساس از تاریبرادران کرد،در ا    

ماست که همه  ن برید، بنابراینمایم ینیو توطئه چ ی،تمام هم خود را صرف نفاق افکن یکنند، عناصر مرتجع و ضد خلقیمبارزه م

ر کرد، بخصوص برادران ین عوامل را به حساب برادران غیا یم و عمال ضدخلقیل حوادث بپردازیه و تحلیآگاهانه به تجز

 يباشد که برادر ید در راهید بایداریکه برم یم. هر قدمیس) نگذاریو پل يارتش (ژاندارمر یه و افراد خلقیجان و ارومیآذربا

خود  یکنم که با رفتار آگاهانه و مردمید میران را مستحکم تر سازد. باز هم تاکیده ایستم د ير خلقهایکرد و ترك و سا

ن ی، اجازه نفوذ در بیو ضدخلق ید و به عناصر ارتجاعیران را مستحکمتر سازیا ير خلقهایکرد و ترك و فارس و سا يبرادر

و کوشش را مبذول دارند و نسبت به برادران  یت سعی، نهايرن برادید در استحکام ایز باین یجانید. برادران آذربایخود را نده

ت یاران، رعیا ير خلقهاید نسبت به خلق ترك و سایز بایند، همچنانکه برادران کرد نیت نمایکرد خود، کمال محبت را رعا

د یکن یپس سع» گرند یکدیمانداران، برادران ین برادران، همانا ایب«قه قرآن یه شریند و بمصداق آیرا بنما یو دوست يبرادر

 .دین برادران خود برقرار سازیصلح و صفا ب

 کم و رحت اهللا و برکاتهیوالسالم عل    

  )2/5/1358هانی(کینین حسیخ عزالدیش            

 

 .درآمده است يوان بصورت حادیر اعالم کرد: مسئله مریبه نخست وز یدر تلگرام ینین حسیعزالد    

 

ضور به ح یتلگرام» سرو«وان و یع مریکردستان در ارتباط با وقا یاسیس – یاز رهبران مذهب»  ینین حسیدعزالدیس »    

 :ر استیر فرستاده است. متن تلگرام به شرح زیمهندس بازرگان نخست وز

 



واسته ناخ يهایرید درگی. اطالع دارکندین موقع حساس توجه آنجناب را به منطقه کردستان معطوف میبا ابالغ سالم. در ا    

نوان آنجا به ع ید دآنست که اهالیدرآمده است با يوان بصورت حادی. مسئله مرکندید میش آمده اوضاع منطقه را تهدیکه پ

ه ین در اطراف ارومین مجاهدیر مسووالنه همیجا و غیاند. دخالت به نمودهین شهر را تخلیمجاهد يهایاعتراض به زورگوئ

گذاشته است انتظار دارد که دولت به  يبجا ین کشته و زخمیبوجود آورده که تاکنون چند یز مشکالتین» سرو«منطقه 

ند. تنها راه چاره توجه به خواست ین باره اقدام الزم مبذول فرمایدر ا ن مناطق توجه نموده و شخصاًیمردم ا يهاخواست

 .باشدیمشروع منطقه م

 

                                       )3/5/1358اطالعات(مهاباد – ینین حسید عزالدیس                    

 

 :ارانیوان و کامیبه مردم مر ینین حسیام عزالدیپ    

 

 .اعزام ارتش و پاسداران به کردستان اشتباه است    

 

 .از مرزهاست يفه آنان پاسداریما بدانند که وظ یبرادران ارتش    

 

اران، از مبارزه آنان یوان و کامیبه مردم مر يجداگانه ا يهاامیروز با ارسال پیمهاباد، د یرهبر مذهب ینین حسیعزالد    

اشتباه  «فرانسه، اعزام ارتش و پاسداران را به کردستان  يبا خبرگزار ين در مصاحبه ایهمچن ینین حسیکرد.  عزالد یبانیپشت

  .خواند» 

 

 :استوان آمده یبه مردم مر ینین حسیام عزالدیدر پ    

 

 و يپاسداران مجاهدنما در امور شهر یو زورگوئ يریزانم از خانه و کاشانه تان بخاطر اعتراض به درگیشما عز یآوارگ »    

وابط د که رینما ین امر را ثابت میا هاو سنگالخ هاصخره يکردن بر رو ین جهت، پناه بردن به دامان کوه و دشت و زندگیبه ا

چنانکه دستور قرآن و اسالم است بدون غرض و برادر  یده که افراد انسانیهنوز به آن درجه از رشد و نمو خود نرس یانسان

  .کنند یوار در کنار هم زندگ



 

هن باشد.  ما ضمن اعالم یش و هم میژه اگر از طرف برادر همکیاز طرف هر کس، زشت و ناروا است بو یمسلما زورگوئ    

  .و مقامات ارتش، صلح و صفا به منطقه باز گردد یات اعزامیت هیم در اثر حسن نیداوریبرادران، اماز شما  یبانیپشت

 

رد.  در ل کین منطقه تجلیو اتحاد مردم ا یاران از همبستگیخطاب به مردم کام يگریام دین در پیهمچن ینین حسیعزالد    

 يان پاسدارفه آنید بدانند که وظیز باین یو برخورد امتناع شود و برادران ارتش يرید از درگیاالمکان با یحت«ام آمده است: یپ

دن یران را در راه به ثمر رسانیملت ا يروزیند.  از خداوند متعال، پیز نمایبا مردم پره يریکشور است و از درگ ياز مرزها

  .«خواستارمران باشد،  یده ایستم د يهاکه متضمن حقوق همه خلق یانقالب اسالم

 ینین حسیها با عزالدیمصاحبه خبرگزار    

 

رد که کردستان د کیفرانسه تأک يدر گفتگو با خبرگزار یاز رهبران با نفوذ مذهب یکی ینین حسیفرانسه ـ عزالد يخبرگزار    

  .جاد کرده استیا یبه طور مصنوع يوان) و در شمال (قطور) آرام است و مساله کردستان را حکومت مرکزیدر جنوب (مر

 

ما در مناطق خودمان، پاسداران انقالب «کردها را تکرار کرد و گفت:  يهان حال، درخواستیبا ا ینین حسیعزالد    

  .در مرز مستقر شوند یارتش يگانهاینکه یم، اما مشروط بر ایستیم.  در مقابل ما با حضور ارتش مخالف نیخواهینم

 

 ین در حالیرد و ایدر بگ یاروئین ارتش و کردها رویم دارد بیتر فاش کرد که بیگفتگو با رون در یهمچن ینین حسیعزالد    

  .ار گرفتن دوباره کنترل مناطق کردستان صورت گرفته استیدر اخت يارتش برا ياز سو یاست که اقدمات نظام

 

ه یاقدام عل نیا«خواند و گفت:  یرا به کردستان اشتباه بزرگ یاعزام ارتش و پاسداران انقالب اسالم ینین حسیخ عزالدیش    

  .«ران استیا يهاتمام خلق

 

ن یعزالد».  با مردم یا روئیرو يکشور است نه تالش برا يفه ارتش حفاظت از مرزهایوظ«اضافه کرد:  ینین حسیعزالد    

اران از یاماز ک هاکردها از ورود تانک يریجلوگ یبه تالف یده ام ارتش و پاسداران انقالب اسالمیشن« تر گفت: یبه رو ینیحس

 )8/5/1358ندگانیآ».(انداز جنوب به سنندج مانع شده يو وسائل ضرور یحامل مواد غذائ يهاونیحرکت کام



 

 کایو آمرین با رادیخ عزالدیمصاحبه ش    

 

کا گفت که اگر دولت در کردستان یآمر يبا صدا يکردها در مصاحبه ا یو مذهب یاسیرهبر س ینین حسیخ عزالدیش    

 )14/5/1358هانیکرده است.(ک یمتوسط به زور شود، اشتباه بزرگ

 

 به مردم اورامانات ینین حسیام عزالدیپ    

 

و  تجادبه مردم پاوه، اورامانات وجوانرود فرستاد، مردم را به ا یامیامام جمعه مهاباد در پ ینین حسید عزالدیاورامانات ـ س    

 :ن شرح استیام بایدعوت کرد. متن پ یگانگی

 

 میبسم اهللا الرحمن الرح    

 

که در کردستان وجود دارد و  ید. با توجه به وضع بحرانیریمردم مبارز پاوه، اورامانات و جوانرود سالم و درود مرا بپذ    

جاد یمردم را متفرق نموده ا خواهندیبوده و منکه روز به روز عوامل مرتجع و فرصت طلب در صددتوطئه یبادر نظرگرفتن ا

ردم و م یانقالب يروهاین جز با متحد شدن نیشود و ا ین توطئه خنثیا یانقالب يارید الزم است که با هوشینما يریدرگ

خود در زمان طاغوت و با نثار خون  يهایچنانکه با اتحاد وقهرمانست. لذا همیر نیمسلمان و زحمتکش کردستان امکان پذ

 ين انتظاریور پاوه و اورامانات چنیز خلق کرد از شما مردم غید اکنون نینما يریو فشار جلوگ یید از زورگویجوانانتان توانست

 يااریوفرصت طلب را  یچ قدرت و عوامل ضد خلقید هین فراهم سازیدر مقابل مرتجع يرویدارد که با اتجاد خود آنچنان ن

ت فرص يچ شعاریر هیم که تفرقه اندازان درزیشودکه امور مربوط به خود را انجام داده و اجازه نده ینباشد و سع یستادگیا

 ند ویخ شرمسار نمایشگاه خداوند و خلق کرد و تارید و ما را در پیمردم کرد بدست آمده سلب نما يکه برا يریکم نظ

و اختالف  بیاست و فریق سیدان مبارزه شکست نخورده بلکه از طریاه در مچگین بفرستند.ملت کرد هیندگان بر ما نفریآ

چگونه با وحدت خود، توطئه دشمنان را » سرو« وان و سنندج مهاباد ویدکه برادران شما در مرید بدانیشکست خورده است، با

ستند سرمشق یرا که از شما درون ارانیمان و شهادت مردم کامیغارتگر را به عقب راندند و ا يدند مجاهد نماهایدر هم کوب

ر دو دیر و بلند همت باشیده اورامانات شکست ناپذیسر به فلک کش يهاد و ملت از شما انتظار دارد مانند کوهیقرارده

 .میملت کرد را خوستار يروزید. از خداوند متعال پیآبادو آزاد کوشا باش یرانیچارچوب ا



 

 )21/5/1358(اطالعاتینین حسید عزالدیس    

 

 :وش فروهریبه دار ینین حسیتلگرام عزالد    

 

 .ران لبنان دوم شودید اینگذار    

 

ران از او خواست که در مورد جنگ یر کار و رهبر حزب ملت ایوش فروهر وزیدار يبرا یدر تلگرام ینین حسیخ عزالدیش    

خواهد در مورد یکه م یوش فروهر امروز حاضر نشد در مورد اقداماتیکند. دارین منطقه اقدامیدر ا یناخواسته و برادر کش

مام اطالعات گفت: فروهر با ت یاسیران به خبرنگار سیاز مقامات حزب ملت ا یکیبزند اما  یه کردستان انجام بدهد حرفیقض

وش یدار يـ جناب آقا ن است: وزارت کاریچن ینین حسیدارد. متن تلگراف عزالد یوجود مساله کردستان را در دست بررس

ن یران است در ایملت ا یکپارچگیم که همانا عظمت و یشیاندیک هدف میهر دو به  فروهر با ابالغ سالم دوستانه، مسلماً

ده و بر زورشیادتش دست به یس يخواهند به خاطر بقایگر میست از راه دیالیساز که ارتجاع و امپرموقع حساس و سرنوشت

ند، لذا از آن جانب انتظار یران را به لبنان دوم مبدل نمایند و ایل نمایر پوشش مقدس مذهب تحمیز را یمنطقه جنگ خانگ

ن جنگ ناخواسته را که به یم. که ایت حساس درك نموده و همه باهم تالش کنین موقعیرا در ا یهنیو م یت ملیدارد مسوول

ر یکه به خواست به حق خلق کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ساسر است یم ین هنگامیم و ایینما یل شده است خنثیملت کرد تحم

 )10/6/1358ده شود. (اطالعاتیران جامه عمل پوشیملت ا

 

 نیخ عزالدیه شیاعالم    

 

ن یزالدخ عیبه من گزارش داد که ش یروز ) فرماندار پاوه تلفنین گفت وگو اضافه کرد: امروز(دیاستاندار کرمانشاهان در ا    

 هیه از کردهاخواسته است که به مبارزه خود علین اطالعیدر ا يحطاب به مردم کرد صادر کرده است و ياهیاطالع ینیحس

اه ات متن آن آگییم از جزیه مفصل بود نتوانستیپور افزود چون اطالع يران ادامه دهند سپهریا یاسالم يدولت موقت جمهور

ق کرده یتشو يه دولت مرکزیها را به ادامه شورش علن کردیخ عزالدیداد شیکه فرماندار پاوه گزارش میم اما بطوریشو

 )17/7/1358هانیاست.(ک



 

 نیخ عزالدیش یسخنران    

 

هزار نفر از مردم 70ش از یبود. ب یل عمومیروز در کردستان، تعطی، دینین حسیدعزالدیه سیمهاباد ـ دنبال انتشار اطالع    

روز یبعدازظهر د 3ست مردم سنندج در مورد اخراج  سپاه پاسداران، ساعت از خوا یبانیاطراف، به پشت يمهاباد و روستاها

کا یسم آمریالیه ارتجاع و امپریشهر عل يابانهایبحرکت درآمدند و در خ ين عده از چهار راه آزادیزدند. ا یمائیدست به راهپ

 يبود. آنها با خواندن سرود کرد» کردستان يبرا يران و خودمختاریا يبرا یدموکراس«ان یمایراه پ یشعار دادند. شعار اصل

وش گ ینین حسیخ عزالدیش یاطراف مسجد، گرد آمدند و به سخنران يابانهایو خ هادر مسجد جامع مهاباد و کوچه»بیرق يا«

 .دادند

 

 يخودمختار    

 

تان و کردس يبرا يخودمختار«نست: یران ایشعار خلق کرد ا«مساعته خود گفت: ین یدر سخنران ینین حسید عزالدیس    

ران خواهانند و انتظار دارند یا يچگاه طالب جنگ نبوده و حق خود را مانند تمام خلقهایمردم کرد ه». رانیا يبرا یدموکراس

. ما از میکنیت خود مباهات میرانیم و به ایهست یرانیم که ایرفته شود. بارها اعالم کرده این درخواست برحق مردم کرد پذیا

ثبت مردم سنندج، پاسخ م يهاد به درخواستیند. باینما یبانیم که از حقوق برحق مردم کرد پشتیخواهیران میا يه خلقهایکل

ژه هرچه زودتر یأت ویقبول ندارند.بهتر است که ه يرا در راه گرفتن حق خودمختار يچگونه بهانه ایداده شود. مردم کرد ه

 .«ن خواست مردم برارده شودیم که هر چه زودتر ایند. ما انتظار داریکرد اقدام نمان سرنوشت خلق ییادامه مذاکره و تع يبرا

 

 استرداد شاه مخلوع    

 

د یبا رانیغما برده مردم ایل داده شود و ثروت به یران تحویکا به ایشاه خائن از طرف آمر د حتماًیبا«ان گفت: یدر پا يو    

ن یاز متحصن یبانیمردم کرد و پشت يهادر مورد خواست يگر، قطعنامه اید ین سخنرانیپس از چند». خود برگردد يبه جا

 )15/8/1358ان گرفت. .(اطالعاتیپا ییمایسنندج خوانده شد و راهپ

 .ت کنندیبس را رعاشمرگان و کردها خواست تا آتشیاز پ ینین حسیعزالد    



 

در مهاباد مالقات کرد.  ینین حسیخ عزالدیوش فروهر با شیروز چهارشنبه گذشته، دار 13هان: ساعت یمهاباد ـ خبرنگار ک    

 ياهیاطالع ن مالقاتیز حضور داشتند به هنگام ایبا استاندار کردستان نیو شک یجان غربین مالقات حقگو استاندار آذربایدر ا

 :افتیر انتشار یبه شرح ز ینین حسیخ عزالدیش ياز سو

 

 میبسم اهللا الرحمن الرح    

 

ر در جنگ کردستان (حزب دمکرات کردستان و سازمان یدرگ يروهاین هنگام که نیمسلمان و مبارز کرد، در اخلق     

بس ط مناسب جهت ادامه مذاکرات اعالم آتشیجاد محیت و اینابراز حسن يران کومله) برایزحمتکشان کردستان ا یانقالب

 :دارندینمودند. اعالم م

 

در کردستان استقبال کرده و آغاز جنگ و  یو مذهب یرفع ستم مل يبرا یاسیس يراه حلهاـ ما همواره از مذاکرات و 1    

 .میدانیدانسته و م یلیادامه آنرا تحم

 

و  یالبانق ياریم ضمن حفظ هوشیینمایشمرگان قهرمان را دعوت میو عموم خلق کرد و پ یبانیبس پشتـ از اعالم آتش2    

 .بس بکوشندت کامل آتشیرعا

 

ن به ان دادیکردستان و پا يژه دولت را در جهت تحقق خودمختاریات ویخلق کرد و ه یندگیان نمایق مذاکرات میـ توف3    

ام رهبر یپ يژه در اجرایات ویو ه یانقالب اسالم يدوارم که شورایخواستارم و ام یاز خداوند تبارك و تعال یلیجنگ تحم

 .سته جواب دهندیکردستان به طور قاطع و شا یاسیس يروهاید و نت کامل خلق کرینبه حسن یانقالب اسالم

 

 )9/9/1358هانی(کینین حسید عزالدیکم و رحمه اهللا سیوالسالم عل    

 با سران کردها يمصاحبه دختر نواب صفو    

 



ردها مالقات ک یاسیو س ینبود که بتوانم با رهبران مذهب یم باورکردنیبرا کردستان راه افتادم اصالً ياز تهران که به سو     

ر ین مالقات را غیا يهانهیآمد زمیش به زبان میط ماه پیکردستان در شرا یاسیو س یکنم. آنچه که درباره رهبران مذهب

 يهاه راهتنگناها و کورست از یبایران میکردستان ا یو مذهب یاسیدار و گفتگو با رهبران سید يکرد اما برایره میممکن و ت

خواهند؟ رهبران کرد اکنون در کجا پناه یهستند و چه م یند؟ رهبران کردچه کسانیگویوهم و وحشت گذشت. کردها چه م

عد به شد. از تهران به سنندج و بیست رفت تا پاسخ سوالها داده میبایست؟ باالخره میچ يبرا یاند؟ و جنگ و برادرکشجسته

م. داشته باش يازاده مصاحبهیز در اوج بود. در سنندج قرار بود با عالمه مفتیراه پر خطر بود و جنگ و گر کرمانشاه رفتم.

کوپتر به یاز شاگردانش به گفتگو نشستم. بعد به کرمانشاه رفتم و از آنجا با هل یکیزاده با مصاحبه موافقت نکرد و با یمفت

ر است از ست بهتیسفر بود. خواهر رفتن شما به کوهستانها به مصلحت ن نیا يهایسردشت رفتم. در سردشت سخن از نگران

رند. اما یگید شما را به گروگان میهست يد نواب صفوید راه پر خطر است و اگر بدانند شما دختر شهین سفر صرفه نظر کنیا

خ یگفتند شیکه م ياطرف منطقهن داشت به یسرنش 4، 3که  یبوس ینیاز گاراژها با م یکیم خود را گرفته بودم در یمن تصم

گها (بونا) شمریمنطقه پ يک مسافر کرد به سویاده شدم و با یبوس پ ینین راه از میآنجا هست رفتم. در ب ینین حسیعزالد

ن یزالدخ عین جا بود که شیشمرگها جمع بودند. فروهر آمده بود تا با رهبران کرد مذاکره کند و در همیرفتم در بونا تمام پ

نجا بودند. یهم در ا یدم و با او به گفتگو نشستم. در بونا با استقبال گرم کردها روبرو شدم. چند خبرنگار خارجیرا د ینیحس

شدم.  ییرایزنها پذ ياز سویبردند و به گرم یخبرنگاران شدند مرا به اتاق يرایپذیشمرگها غرق در اسلحه بودند و به گرمیپ

 ياهشمرگ مرا از خانیچند پ ینین حسیخ عزالدیمصاحبه با ش ي. برايگفتند خوش آمدیم زنها قدم به قدم همراه من بودند و

ود. روزنامه ب يروزنامه و خبرها يده از عکسهایوار اتاق پوشینشسته بود در و د ياخ در اتاق سادهیبردند. ش يگریبه خانه د

اش با افهیق خین. شین طرف بنشیا این گفت: دخترم بیخ عزالدیاتاق . اما ش یخال يدر جا یعنیوارد شدم دم در نشستم  یوقت

شش را کوتاه نکرده بود و لباس رزم هم به تن نداشت. یر کرد، اصالًینم یده بودم. فرقیش از او دیکه در چند ماه پ ییعکسها

 .کرد و بعد مصاحبه شروع شد یبا تبسم با من سالم و احوالپرس

 

 ینین حسیخ عزالدیمصاحبه با ش    

 

 ا درست است؟یست. آیکردستان خواست مردم ن يریم درگیس: آنطور که ما استنباط کرد    

 

شه یم و همیم و نبودیستین ین جنگ راضیچ وجه به اینکه ما به هیم که ایکنیم و تکرار میان را بارها گفتهیما ا ج: مسلماً    

قت چ ویابد. ما هیان ین جنگ پایش برود و ایبرنامه پن یا یاسیو صلح و مذاکره س یم از راه مسالمت و دوستیحاضر بود

ان یرانیخواهم که اینم یرانیک ایک مسلمان به عنوان یبه عنوان  یک روحانیبه عنوان  م. من شخصاًیرا دوست ندار یبرادرکش

موقع که  نید در ایتصورکنران بودند و حاال یران هستند و کردها مرزدار این مردم ایترلیکردها اص گر را بکشند. مسلماًیکدی



واهد که دفاع خ یران حمله کند کسیبه ا ياگانهین روز کشاندند. حاال اگر بیعناصر درون دولت به ما حمله کردند و ما را به ا

 .م بودیکرد ما خواه

 ده است؟یجه رسین مذاکرات به نتید ایکنیا فکر میس: آ    

 

را  یم و برادرکشیمذاکره هست يرد. خواست ما خواست خلق کرد است ما آماده برایان پذین جنگ پایم که ایدواریج: ما ام    

است در  يم اساس کار ما خودمختاریخواستین را میم که از راه مذاکره حل شود. اول ما هم ایخواهیم و میدوست ندار

م به سعادت یکن یم و آنرا عملیرار دهد اگر ما قرآن را برنامه قیگویاست که قرآن آن را م يزین چیآزاد ا یرانیچهارچوب ا

ر ، هیید: در زمان حضرت عمر در هر جایگوین میر کرده چنید. خود قرآن چنانچه حضرت رسول آنرا تفسیم رسیخواه یواقع

اند. هر کس آداب و روسم خودش را حفظ اند و به زبان خودشان حرف زدهداشت و به زبان خودشان نوشته يکس خودمختار

ست چونکه اگر ما خود را در چارچوب کردستان یه به نفع ما نیم چونکه تجزیه مخالف هستیما با تجز کرده است اساساً

ه طلب یجزم. تین که از ترس بگویاست و نه ین به نفع ما نیشود ایمان فلج میم ما زندگیرسیچ جا نمیم ما به هیمحاصره کن

 م و اساساًیهست یرانین قوم ایل تریم و اصیهست یرانیما ا یم. ولیگفتیم میه طلب بودیم اگر تجزین شهامت را داریم ما ایستین

 .م شدید ما جدا نخواهیاگر ما را جدا کن م حتماًیکنیه را رد میتجز

 به چه صورت است؟ يخودمختارن چارچوب یس: ا    

 

ران یا يم آن چنان که در کنفرانس خلقهایام و بارها ذکر کردهیال دادهیکه به دولت تحو ییهان چارچوب در قطعنامهیج: ا    

خود کردستان در دست خود  ين معنا که کارهایبد يران خودمختاریکه به طور مشروح و مفصل ذکر شده که ما در درون ا

 .باشد يدر دست دولت مرکز یکل يکه مربوط به منطقه است و کارها ییتان باشد کارهامردم کردس

 ست؟یس: نظرتان راجع به بودن ارتش چ    

 

 .يمرزدار يفقط برا ید باشد. ارتش مرزدار است ولیارتش با ج: مسلماً    

 

 ا درست است؟یاختالف بوجود آمده، آ یاسیمختلف س يم که در گروههایدیر شنین چند روز اخیس: در ا    

 



 دنیجه رسیبه نت يبرا یو آمادگ يدر مساله خودمختار یست. اختالف نظر است ولین اختالف نیده من ایج: به عق    

 .بس همه موافقندآتش

 

 ارتباط ما به چه صورت است؟ يهیو کل یارتباط فرهنگ مثالً يراجع به دولت مرکز يس: نظرتان بعد از خودمختار    

 

 .میبه پاسپورت ندار یاجیران رفت و آمد احتیم در ایهست یرانیما ا یوقت ج: مسلماً     

 ست؟یزاده چیمفت يس: شما نظرتان راجع به آقا    

 

 .م کردیزاده صحبت نخواهیگر از مفتیج: ما د    

 

 د؟یایزاده اتفاق نظر و اتحاد بوجود بیمفت ين شما با آقاید ممکن است بیکنیس: فکر م    

 

 .میریم آن را بپذیبه ما بدهد آماده هست یج: ما با هر کس که دست دوست    

 د؟ییایبه تهران ب یسخنران يا امکان دارد دو مرتبه برایس: آ    

 

شه در طول یم. همیران خود باشیام که با برادران یاشه آمادهیکرد. ما هم ینیبشیز را پیتوان همه چیداند نمیج: خدا م    

ه به سم، وابستیالیطلب، وابسته به امپرهیزنند. تجزیها را به او من تهمتیخ هر کس که بخواهد به حق خودش برسد. ایتار

 .داندیل میاص یرانیکنند. کرد خودش را ایهستند که اسالم را عمل نم یکسان یاسالم يسم، در درون جمهوریونیصه

 

 است؟ ید چه عملیکنیست و فکر میاند چکه سفارت را گرفته یانیرتان درباره دانشجوس: نظ    

 

سم را و نه عناصر ارتجاع یالیسم را دوست ندارم. نه امپریالیامپر مسلماً ین موضوع حرف بزنم ولیخواهم از ایج: من نم    

 .را یو خارج یداخل



 

کها یش خود را کوتاه نموده و مانند چریر رون آورده و ضمناًیت را بیروحانع شده بود که شما لباس ین شایعزالد يس: آقا    

 د؟یجنگیم

 

دانم چون یش بردن مقاصد میپ يبرا یک اسلحه خوبیدانم و آنرا یت را لباس مبارزه میر، من لباس روحانیج: نه خ    

و  ت استیدانم. افتخار من همان روحانیم میرا راه راستنهاست. و راه خود یااند و راه ما راهدهیغمبران با خرافات و کفر جنگیپ

 .گردمید کار من تمام شده و دوباره به مسجد بر میخلق کرد به حق خود رس من هر وقت که واقعاً

 ست؟یان چیرانیا يامتان برایس: شما پ    

 

ان همه جیس، بلوچ، عرب، ترکمن، آذربام و کرد، فاریک ملت هستیگر است. ما یبرادر د يک برادر برایام من بنام یج: پ    

ام و ما بوده میم با هم سهیب و فراز جامعه و تعلیخ در نشیم و در طول تاریاداشته یم. ما سالهاست فرهنگ مشترکیهست یرانیا

د یباند حفظ کرد یران را بایران، شرافت ای. افتخارات ایرانیو فرهنگ ا یرانیت ایک ملیران با یم به نام ایک کشور داری

د ی. ما بایچ راهیو نه از ه یاسین و نه از راه سیبزند.نه از راه د یرانیبه ما و شرافت ا يالطمهیچ نامیچکس با هیم هیبگذار

ن همه یم. ایانبم یرانید ایبوده و با یرانیخ ما ایم بود. در طول تاریخواه یرانیبوده و ا یرانیخ ما ایم در طول تاریبمان یباق یرانیا

 ماند یخود باق يران بر جایگر اید يهاکردستان و کوه يهاب و فراز آمد کوهیآمدند و اسکندرها آمدند و آن همه نش مغولها

گر یدیاق اقوامعر ن نبود مثالًیگر چنید يدر هر جا ین ببرند. ولیت ما را از بینتوانستند موجود یکه اشغالگر بودند ول ییو آنها

 یرانینگ اران و فرهید روح اینطور نبود بایران ایدر ا ین رفته ولیداشتند. فرهنگشان از بکردند و فرهنگ مخصوص یم یزندگ

 )4/9/1358هانیمت شده حفظ کرد.(کیرا به هر ق یرانیت ایو شخص

 

 ینین حسیخ عزالدیه شیاطالع    

 

در مهاباد مالقات  ینین حسیعزالدخ یوش فروهر با شیش، داریروز چهارشنبه هفته پ 13پارس: ساعت  يه ـ خبرگزاریاروم    

 يرگزارز حضور داشتند.بگزارش خبرنگار خبیبا استاندار کردستان، نیو شک یغربجانین مالقات حقگو استاندار آذربایکرد. در ا

 .افتیانتشار  ینین حسیخ عزالدیش ير از سویه زین مالقات، اطالعیپارس بهنگام ا

 



 میبسم اهللا الرحمن الرح    

 

 زحمتکشان کردستان یر در جنگ کردستان و سازمان انقالبیدرگ يروهاین هنگام که نیمبارز  و مسلمان کرد در ا خلق    

 :دارمیط مناسب جهت ادامه مذاکرات اعالم آتش بس نمودند اعالم میجاد محیت و ایابراز حسن ن يران کومله برایا

 

در کردستان، استقبال کرده و آغاز جنگ و ادامه  یو مذهب یرفع ستم مل ي، برایاسیـ ما همواره مذاکرات و راه حل س1    

 .میدانیدانسته و م یلیآنرا تحم

 

، یقالبان ياریضمن حفظ هوش م،یینمایشمرگان قهرمان را دعوت میو عموم خلق کرد و پ یبانیـاز اعالم آتش بس، پشت2    

 .ت کامل آتش بس بکوشندیدر رعا

 

ان یکردستان و پا يژه دولت را در جهت تحقق خودمختاریات ویخلق کرد و ه یندگیات نمایان هیم ق مذاکراتیـ توف3    

رهبر  امیپ يژه، در اجرایات ویو ه یانقالب اسالم يدوارم شورایخواستارم و ام یاز خداوند تبارك و تعال یلیدادن به جنگ تحم

 .سته جواب دهندیکردستان بطور قاطع و شا یاسیس يروهایت کامل خلق و نی، به حسن نیانقالب اسالم

 

 )10/9/1358(اطالعاتینین حسیعزالد    

 

 کند؟یحرکت م ینیام امام خمیر پیژه درمسیات ویا هیت:آینات حسنیبه ه يادر نامه ینین حسیعزالد    

 

است کرده است که مواضع ت دولت در مساله کردستان از آنان درخوینات حسنیبه ه يانامه یط ینین حسیخ عزالدیش    

وانده ختن خیسم ریالیاب امپریرا آب به آس ین نامه هرگونه انحراف از مواضع قبلیخ در ایمذاکره اعالم کنند. ش يخود را برا

خ یست ترك گفته است. درنامه شیکه مشخص ن يانقطه ين مهاباد را به سویخ عزالدیم که شیامروز باخبر شد است.ضمناً

 :ت آمده استینات حسنیبه ه ینین حسیعزالد

 



 میبسم اهللا الرحمن الرح    

 

ات واحترامات وافر از بارگاه حضرت حق یم تحیژه حل مساله کردستان با تقدیمامور و یت دولتینات محترم حسنیه    

اخوت و رفع ق استقرار صلح و یش از طریاندکیرخواه و نیو مجاهدات رجال خ یم که مساعینمایمسئلت م یسبحانه تعال

 کردستان یت راهیجهت ادامه مامور ات شما مجدداًیام که هدهیشن راًیجه مطلوب برسد. اخیحالت حرب وخصومت به ثمر و نت

ن ابتکار واقدام استقبال کرده و از آن ینان بدهم که من از اینم در آغاز سفرتان به شما اطمیبین الزم میشده است. بنابرا

موجود  ییهاها اشارهم لکن نشانهیدهیح میترج یرا بر جنگ و برادرکش یاسین همه ما راه حل سیقی م و بهینمایم یبانیپشت

دهد و از آنجا که من یمذاکرات صلح را در معرض خطر قرار م یکند و تمامیوس میما اناًیاست که ما را به شدت نگران و اح

توجه  میدانیفه خود میم لذا وظینمایت میموجود احساس مسوولک کرد در برابر وضع یو  یرانیک ایک مسلمان یبه عنوان 

 :مین نکات جلب نمایشما را به ا

 

 اتیرا جهت مذاکره با ه يواحد یندگیات نمایاند که هفعال در کردستان توافق کرده یاسیس يهمه سازمانها راًیـ اخ1    

جاد شده یان خلق کرد ایدر م يادیز يدواریب امین ترتیدده است و بین موافقت به امضا همگان رسین بکنند و اییتع یدولت

 یجمعل ارتباطیق وسایده مثبت ما از طرین پدیرد اما مقارن با ایصورت گ ییو نها ين بار مذاکره به طور جدیاست که ا

تگو کرد به گفکند بلکه باخلق یندگان احزاب و گروهها مذاکره نمیاظهار داشته است که با نما یات دولتیم که هیشنویم

  .پردازدیم

 

اکره ک خلق مذی یتوان با تمامیچگونه م د. اوالًین اظهارنظر بنمایچن یاسیس يات برجستهیک هیتعجب است که  يجا    

ق شرکتشان در مبارزات آن یشوند؟ جز از طرین مییندگان آن خلق چگونه تعیندگان همان خلق؟ نمایق نمایکرد؟ جز از طر

 اًیمورد اعتماد همان خلق؟ ثان يکند؟ جز احزاب و سازمانهایم يدهد و رهبریسازمان م یک خلق را چه کسیخلق؟ مبارزات 

 :د انجام داد؟ جواب ساده استیبا یست؟ مذاکره صلح را با چه کسیتش مذاکره نیاساس مامور یژه دولتیات ویمگر ه

 

اند و ز بر عهده داشتهیجه برسانند که امر مبارزه و دفاع را نیه نتد انجام دهند و بیتوانند و بایم یامر صلح را همان کسان    

 .ن قابل تصور استیر از ایغ يگریشق د  یا براستیآ

 



 يررا جهت برقرا یعمل ییو توانا یاسیت سیواحد از طرف خلق کرد که صالح یندگیات نمایک هیل یـ با وجود تشک2    

داگانه ج يهابه مذاکره جداگانه با دسته یل دولتیت از تمایخورد که حکایرا به چشم م یباشد. باز غرائم و اماراتیصلح دارا م

مذاکرات جداگانه محکوم به شکست است. درست در  يوهیام: که شاظهار داشته حاًیفروهر صر يدارد. من در مالقاتم با آقا

اشت اظهار داشتند که بدون حزب دمکرات قرار د ین حمالت اتهامیدتریآن هنگام که حزب دمکرات کردستان مورد شد

ول ر مسوین وسوسه دچار گردند که با اشخاص غیکردستان در مذاکرات شرکت نخواهم کرد اکنون اگر مقامات مسوول به ا

ک یدر صفوف  یا حتید یگر را طرد نماید يهاا دستهیبپردازند و  ینده تراشیان افراد ناصالح به نمایا در مینند یبه مذاکره بنش

عکس  يجهین کارها نتیا يبکوبند همه یا حتیرند یده بگیت افراد همان دسته را نادیبه مذاکره بپردازد و اکثر یدسته با جناح

ت همه نقاط کردستان را ینات حسنیکه ه یدر حال ید و براستیاستقرار صلح به ادامه جنگ خواهد انجام يخواهد داد و به جا

 خلق کرد از یندگینما يهااتیش با هیهاات مذکور در مالقاتیکه ه یده است در حالیگرد ت اوضاع مطلعیگشته و از حقان

 رآنچه در آغاز حمله بهینظ یگر ارتکاب اشتباهیاز گزارشات و اطالعات نادرست اظهار تاسف کرده است د یاشتباهات ناش

ل را نخواهد داشت و ین قبیاز ا يگریفاجعه دران تاب تحمل یه خواهد بود وملت ایر قابل توجیکردستان انجام گرفت غ

 .دین آنرا نخواهد بخشیمرتکب

 

نجانب یو اخوت از جانب ا یام متقابل آشتیران با پیایرهبر انقالب اسالم ینیو اخوت امام خم یام آشتیکه پ یـ در حال3    

دازد کردستان به گفتگو بپر یو مل یهبمذ يتهایت مامور شده است تا با شخصینات حسنیکه ه یشود ودر حالیجواب داده م

انقالب  يا شورایوجود دارد؟ آ یژه مامور حل مساله کردستان هماهنگیات ویانقالب با ه يشورا يات اعضاین نظریا بیآ

فته و نا آش ين فضایک چنیتوان در یم یا براستیکنند؟ آیحرکت م ینیام امام خمیپ ير محتویدر مس یژه دولتیات ویوه

ضا و خلق کرد را به دست ق یخیست اعتماد کرد و سرنوشت تاریروشن ن يت مرکزیف حکومت وحاکمیتکل یکه حت یمعلوم

در  یتح یطین شرایدر چن متنوع و متلون افراد و جماعات مختلف و متفرق شد و اساساً يالت و هوسهایر تمایا اسیقدر سپرد 

 ارائه داد؟نده آن یآ يبرا ینیتوان تضمیصورت وجود توافق هم م

 

 یگر که به ضرورت صلح وآشتیش از هر زمان دیفرستم که از اعماق قلب و پیشما م ين نوشته را برایا یـ من در حال4    

از به یگر نیش از هر زمان دیو نزاع ناراحتم. ب ییکنم و از جداید مییرا تا یاسیگر راه حل سیش از هر زمان دیم. بیمان داریا

چه  یکنم. ولیران احساس میمردم ا یستیالیاز به وحدت صفوف خلق را در مبازه ضد امپریکنم نیمرا احساس  یوحدت مل

 روبرو یکه ما با دشمن غدار خارج یط حساس و بحرانین شرایو در چن ین وحدت را درآستانه مذاکره و صلح داخلیا یکس

گر یدهم من بار دیو حکم قرار م یمن خود شما را قاضزد؟ یریمسم یالیاب امپریآب به آس یزند؟ چه کسیم، بر هم میاشده

 یکنم وآمادگیر میخ يت دارم و دعایموفق يتپد آرزویم يران و آزادیهر کس که قلبش به خاطر اسالم و ا يشما و برا يبرا

ذاکره و فعال و مسوول در جنبش مقاومت کردستان را جهت ادامه م یاسیس يهاشخص خود و همه خلق کرد و تمام سازمان



موقع  الًصورت خواهد گرفت که قب ین مذاکرات هنگامیم. اینماید و تکرار میتاک اًیبه صلح عادالنه و شرافتمندانه قو یدسترس

ن ید عزالدیم احترامات و اخوت.سید. با تقدیده و نسبت به شرکت در آن از ما دعوت به عمل آیو موعد آن به اطالع ما رس

 )12/9/1358هان ی. (کینیحس

 يعتمداریاهللا شرتیآبه ینین حسیخ عزالدیتلگرام ش    

 

 ينظور همدردبه م یتلگرام يعتمداریشریاهللا العظمتیبه مناسبت واقعه منزل آ ینین حسیهان: عزالدیز ـ خبرنگار کیتبر    

 :ن شرح مخابره کردیبه ا

 

 میبسم اهللا الرحمن الرح    

 

ت و خلق کرد را از واقعه یبا ابالغ سالم مراتب تأسف و تأثر خود و جامعه روحان يعتمداریشریاهللا العظمتیحضرت آ    

باشد، اعالم یون میم روحانیت و نقض حرین به جامعه روحانیقت توهیع که در حقییقدر تشیحمله به منزل آن مرجع عال

و خفقان  يکتاتوریه شوم دیگر دچار سایران بار دیسلمان املت میه قرآن و انقالب اسالمیم عالیدوارم در پرتو تعالیدارم. امیم

 .خود برسند یو مذهب یران به حقوق ملیتحت ستم  ا يه خلقهاینگردد و کل یوه و رنگیچ شیدر ه

 

 )15/9/1358هانی(کینین حسید عزالدیکم و رحمت اهللا سیوالسالم عل    

 

 يعتمداریشر یالعظمت اهللا یبه آ ینین حسیخ عزالدیام شیمتن کامل پ    

 

 میبسم اهللا الرحمن الرح    

 

 دامت برکاته  - يعتمداریشر يآقا یت اله العظمیحضرت آ    

 



ع که یت و خلق کرد را از واقعه حمله به منزل آن مرجع عالقدر تشیبا ابالغ سالم مراتب تاثر و تاسف خود و جامعه روحان    

 م قرآن ویم در پرتو تعالیدواریو ام میداریاعالم م باشد،یون میم روحانیرت و نقض حین به جامعه روحانیقت توهیدر حق

ه خلقها ینگردد و کل یوه و رنگیچ شیو خفقان در ه يکتاتوریه شوم دیگر دچار سایران بار دیملت مسلمان ا یانقالب اسالم

 ینین حسیعزالد دیس -کم و رحمت اهللا یخود برسند.والسالم عل یو مذهب یران به حقوق ملیتحت ستم ا

 )17/9/1358یاسالم ي(جمهور16/9/1358

 

      

 

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (7)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش

 

  

 

 ن در مذاکرات کردستانیخ عزالدیسخنان ش

 

خ یول تارگفت: خلق کرد در ط یسخنان یط ینین حسیخ عزالدیندگان مردم کردستان، شیژه با نمایات وین نشست هیدر نخست

ران و یو تکامل و تمدن و فرهنگ مشترك ا يانگذاریران در راه بنیا يهار خلقیب و فراز خود همراه سایخونبار و پر نش

 یستحکمو م یخیوند تارین مبارزه مشترك، پیا يران مبارزه کرده است دستاوردهایاستقالل کشور ا یم مبانیو تحک یاسالم

از  يگریدر قسمت د ین حسنیخ عزالدیدرآورده است. ش يریران را بصورت امر خدشه ناپذیا يهااست که وحدت خلق

ز آنکه اشاره کرد و گفت: پس ا يم مستبد پهلویخلق کرد بدست رژ یستیالیسخنان خود به سرکوب کردن جنبش ضد امپر

ژه یوسم و بیالیه امپریخلق کرد نبرد عل یمبارزات یو اساس یجهت اصل محمد بدست شاه جالد اعدام شد، یما قاض يشوایپ

ران و یو فعاالنه خلق کرد در انقالب ا يکردستان و شرکت جد 47و  46 يبوده است. جنبش مسلحانه سالها یارتجاع داخل



ان از ریا ينکه همراه خلقهایه ستم مضاعف بوده است. عالوه بر ایما عل ی، ادامه مبارزات طوالنیم شاهنشاهیسرنگون کردن رژ

تان را خلق کرد بسته بود و کردس يز که کمر به نابودین یم ـ از ستم استبداد حاکم شاهنشاهیاسم رنج بردهیالیتسلط امپر

ه ده است کیجه رسین نتیخود به ا یخیتجارب تار یم. خلق ما طیز به تنگ آمده بودید نیکشان یرانیغارت کرد و به و

وناگون گ يهانهیدر زم یاست که به ستم مل یمنطق یران راه حلیو استقالل ا یت ارضیتان در چارچوب تمامکردس يخودمختار

است و  دهید ورزیخود تاک يان خواهد داد و لذا مردم کردستان، قاطعانه و آگاهانه بر خودمختاریپا یو فرهنگ ي، اقتصادیاسیس

 يهايزادن آیم که ضمن تأمی، انتظار داشته باشیبود که از دولت موقت انقالب اسالم یعیطب یم شاهنشاهیپس از سقوط رژ

د. ین نمایت شناختن و تضمیز و برادرانه به رسمیآمکردستان را از راه مسالمت يران، متن خودمختاریک در سراسر ایدموکرات

ز مورد توجه قرار گرفته و دو یآمکه راه حل صلحفراهم شده است  یطین در دنباله سخنان خود افزود: اکنون شرایخ عزالدیش

ت باز ن مناسبیم. به ایانشسته يجد يبه مذاکره یان دادن به جنگ برادرکشیمساله کردستان و پا یطرف به عزم حل قطع

وحدت کشور در بر نخواهد داشت، بلکه ضامن  يبرا یانیطلب کرده، ز يآنچه خلق کرد، تحت عنوان خودمختار میکنید میتاک

ر د  یو اجتماع يفرد يهاين آزادیو تام یو ضد ارتجاع یستیالیت انقالب ضد امپریاستحکام و وحدت و استقالل و تمام

 دارند،از ین یکپارچگیش از هر زمان به اتحاد و یران بیط حساس که مردم این شرایدوارم در ایران خواهد بود و امیسراسر ا

 )21/9/1358خلق کرد جواب مثبت بدهد. (اطالعات يت به تقاضایژه هم با نشان دادن تفاهم و حسن نیات ویه

 

 .ران جدا شودیست که از ای: به صالح خلق کرد نینین حسیخ عزالدیش

 

نگار تگو با خبرروز در گفیش از ظهر پریکردها پ یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیخ عزالدیپارس: ش يخبرگزار  -مهاباد 

حل مسئله  يم در کردستان مذاکره برایاآماده یطید کرد که ما در هر زمان و شرایپارس به مهاباد تاک يخبرگذار یاعزام

صوصا در گفت: مخ ینین حسیخ عزالدید.شیو منازعه بدست آ يریان دادن به درگیو پا یجه نهائیم تا نتیکردستان را ادامه ده

تر با دشمن شیابد و ما با وحدت بیان یم که مساله کردستان پایم دوست داریسم روبرو هستیالیبا امپرن موقع حساس که ما یا

که گفت: مذاکرات قطع نشده بل يسوال شد که چرا مذاکرات قطع شده است؟ و ینین حسیخ عزالدیم.از شیکا) روبرو شوی(آمر

 يریان مهلت آتش بس احتمال درگیا پس از پاینکه آیباره ان در ین حسیخ عزالدیدر ادامه آن به وجود آمده است ش ياوقفه

ر گیاگر به ما حمله شود د یول میکنیت میم داد آتش بس را رعایرا ادامه خواه یاسیوجود دارد گفت: مسلما ما مبارزات س

ست بلکه یده من نیعقن تنها یم و ایش قدم بوده ایپ یاسیدن به راه حل سیمذاکره و رس يما برا«گفت:  يست ویر از ما نیتقص

خته یر یرانیبدست ا یرانیآنکه خون ا يم و به جایدانیو مسلمان م یرانیما خود را ا»... «خواهدین میچنخلق کرد هم یندگینما

خواهد جدا  یران جدا شود و نمیست که از ایخته شود به صالح خلق کرد هم نیران رین خونها در راه عظمت اید ایشود با

و  کندیم يریگیمسئله را پ یخلق کرد در چار چوب خاص یندگیات نماین درباره احزاب و گروهها گفت: هیعزالدخ یش». شود



ز  یژه دولت نیات ویخلق کرد را امضا کردند و ه يچ وقت مطرح نبودهو هر سه گروه خواستهایه یدتیدر مذاکرات موضع عق

 )24/9/1358یاسالم ي.(جمهوردانستیمسئله را م

 

 ینین حسیخ عزالدیش اظهارات

 

 يمایس یلگر محبا گزارش ییگفتگو یمردم کردستان مل یاسیو س یرهبر مذهب ینین حسیخ عزالدیشب شیگر دید ياز سو

اسخ در پ ینین حسیل کردستان سطح کرد. عزالدینه مسایخود را در زم ينظرهاران فرستنده مهاباد نقطهیا یاسالم يجمهور

ژه یات ویبوده است گفت: تاکنون چهار دور مذاکره با ه یجیژه تاکنون متضمن چه نتایات ویه ن سئوال شد که مذاکرات بایا

و  از موانع و اشکاالت داشته است یبس و برطرف کردن بعضشتر جنبه معارفه و آتشین مذاکرات در واقع بیم که ایاداشته

 فروهر عنوان يآقا راًیکه اخ یآغاز نشده است. بجز مطالب يجد يگفتگو يموضوع خودمختار یعنی ینه مساله اصلیدر زم

 یانیدوارم با حسن جریدانم و امیصالح مياستمدار و ذیس یژه را مردانیات ویه يم اعضاید بگویبحث دارد با ياند و جاکرده

جه یا به نتمذاکرات م است اگر یهین افزود بدیخ عزالدیجه مطلوب برسد. شیمذاکرات حاکم است گفتگوها به نت يکه در فضا

ان العمل نشن مورد عکسیما در ا اتخاذ کنند و مسلماً یمیمردم کردستان است که چه تصم یندگین بر عهده نماینرسد ا

راه  نیاز ا میکنیآرزو م یم داد. ولیتر خواهز پاسخ حمله را سختیبما بشود ما ن ياچه حملهچنان ین صورتیم و در چنیدهیم

ن یخ عزالدیمردم کردستان ش یندگینما يان اعضایدر م یبرطرف شود. در مورد احتمال وجود اختالفات مذاکره مشکالت

به  یو همگ کنندیرا دنبال م يدارد و در اساس همه اعضاء هدف واحد یکیولوژیدیجنبه ا گفت: اختالفات موجود صرفاً ینیحس

 یحبتخودش ص يبرا یچ دسته و گروهیقاسملو باشد و ه يآقاندگان کرد حزب دموکرات و ینما ياند سخنگودهیجه رسین نتیا

وه یوه، شین شیم اید بگویک حزب وجود داشته باشد بایاند در کردستان فقط خواسته هایکه بعضنینخواهد کرد. در مورد ا

 يو فکر یاسیس ید مردم آزاد باشند که مشیم بایست چرا که ما معتقدید ما نییهم که مورد تا يزیو حزب رستاخ يزیرستاخ

ن مطالب به یدر مورد حزب کومله مطرح شده که ا يریانگمطالب بحث راًیکه اخنیگر ایخود را آزادانه انتخاب کنند. د

و به هر حال  شودیزده م ییت کرده است لذا در اطراف آن حرفهایوجه صحت ندارد حزب کومله چون تازه اعالم موجودچیه

 یک روحانیک فرد مسلمان و یستم بلکه من یوابسته ن یچ گروه و دسته و حزبیمن به هم یاست که بگو ين نکته ضروریا

از  ییز جزیران و خلق کردستان نیک کرد هستم و البته خلق کرد و خلق ایام من قرار گرفته یاسیر امور سیهستم که در مس

 :گفت ینین حسینمازجمعه در مهاباد عزالد يران است. در مورد برگزاریا

 

از  یکیز یاست که نماز جمعه ن یهیو اطاعت کنند. بد يروید از اسالم پیاست و مردم با ین اجتماعیک دیم اسال»

انه نکه متوجه خدا هستند و نشیا یعنی ستندیایمردم در صف نماز جمعه رو به قبله م یرا وقتین است زید یمبان يهاضرورت



نکه ین به فرض ایو برادروار و به خدا قرار دارند. بنابرا یجمعدسته نکه مردم بطورین ایدر مقابل خدا و مب يک صف برادری

 «.انجام دهند يگریرا به امامت شخص د ینیه دین فرضید ایمن هم در شهر نباشم مردم با

 

ما  يم، برایاه دادهیارا يماده ا 27ک طرح یگفت: ما  ینین حسیخ عزالدیحصول به توافق ش يبرا یمنطق يدر رابطه با راه حلها

م یخواهیم یاسالم يران و جمهورین ایخود را در چارچوب  قوان يهاآن بگذارند. ما خواست يرو یکند که چه لفظیفرق نم

ها با گفتگو حل و ن خواستیشوم که تحقق ایاداره امور منطقه است و خوشحال م يبرا یارات داخلیاخت يکه رئوس آن اعطا

که در گوشه و کنار کشور بوجود آمده است  یسئوال شد که نظر شما در مورد حوادث ینین حسیخ عزالدیفصل شود. از ش

ان یحل و فصل کنند. در پا یل خارجیشتر از مسایرا ب یل داخلید مساین پاسخ داد: مسووالن امور بایخ عزالدیست؟شیچ

را  یران موقع حساس کنونیمردم ادوارم تمام یران گفت: امیام خطاب به مردم ایبه عنوان پ ینین حسیخ عزالدیمصاحبه ش

ه از صدا شوند و به خلق کرد ککی یستیالیرفت انقالب و مبارزه ضد امپرشیپ يگر برایکدیدرك کنند و دسته در دست 

 جاد کنند گوش به حرفین آنها اختالف ایکه دوست دارند ب يدر مورد عناصر کنمیه میز توصیر است نیناپذییران جدایا

 .ندینما يریگین روند مذاکرات مربوط به کردستان را پیبد ب یلین و نه خیخوشب یلینه خ ياهیبا روح ها ندهند ونیا

 

 شرفت مذاکراتید پیام

 

ک مقام یما وارد تهران شود. یه شد و ممکن است عصر امروز با هواپیروز دچار درد کلیژه از دیات ویعضو ه یمهندس سحاب

 :د کرد و گفتیین خبر را تایا يریوزتژه کردستان در نخسیآگاه از دفتر و

 

 .ا ظهر فردا به تهران بازگردندیعصر امروز  یات به همراه مهندس سحابیممکن است ه

 

 :ن شخص گفتیهم

 

 .افته استیش یق مذاکره افزایشرفت کار از طرید پیو ام ابدییمذاکرات کردستان ادامه م

 

 قطع مذاکرات



 

ندگان مردم کردستان، بطور یژه با نمایات ویفرستاده ما از مهاباد گزارش داد. مذاکرات هقه بامداد امروز یدق 30و  9ساعت 

 ژه صبحیات ویروند. هیژه عازم کرمانشاه خواهند شد. و از آنجا به پاوه میات ویه يموقت متوقف شد و امروز بعدازظهر، اعضا

، با یان و سحابیان مهندس صباغیله آقایژه بوسیات ویه يهان حال گفت و گروهیو در ع دیآیروز جمعه به تهران م

 وش فروهر در پاسخی. دارابدییدر مهاباد ادامه م یکردستان تا بعدازظهر امروز بطور خصوص یاسیو س یمذهب يهاتیشخص

ن مذاکرات بطور موقت و به منظور یده است؟ گفت: ایبست رسا مذاکرات به بنیسئوال فرستاده اطالعات به مهاباد که آ

ات کماکان ادامه خواهد داشت. فروهر، یندگان مردم کردستان با هیان نمایتماس م ی. ولشودیل قطع میمسا ياپاره یبررس

قرار  یگروه يهاار رسانهیدر اخت یرسم ياهیوعده کرد که هنگام ترك مهاباد، در خصوص علت قطع مذاکرات، اطالع

 )24/9/1358دهند.(اطالعات

 

 ینین حسیخ عزالدینظر ش

 

 يم برایاهآماد یطید کرد: ما در هر زمان و هر شرایتاک ییخلق کرد در گفت و گو یندگیات نمایس هییر ینین حسیخ عزالدیش

فزود: ا ینین حسیخ عزالدیم. شیها برسیریان درگیو پا ییجه نهایم تا به نتیدهیحل مساله کردستان، مذاکرات را ادامه م

دت ابد. و ما با وحیان یم دوست دارم که مساله کردستان پایسم روبرو هستیالیبا امپرن موقع حساس که ما یدر ا مخصوصاً

مذاکرات  ست؟ گفتین سئوال که علت قطع مذاکرات چیدر پاسخ به ا يم. ویکا روبرو شویآمر یعنی یشتر با دشمن اصلیب

 يریرگبس و احتمال دان گرفتن آتشیدرباره مهلت پا ینین حسیخ عزالدیدر آن بوجود آمده است. ش ياقطع نشده بلکه وقفه

اگر به ما حمله شود  یم. ولیکنیت میبس را رعام داد و آتشیرا ادامه خواه یاسیما مبارزات س ده کرد که مسلماًیاظهار عق

ست ین نده میا عقن تنهیم و ایاقدم بودهشیپ یاسیدن به راه حل سیمذاکره و رس يست. او گفت ما برایر از ما نیگر تقصید

ن ید ایاخته شود بیر یرانینکه خون ایا يم و به جایدانیو مسلمان م یرانیز هست. ما خود را ایخلق کرد ن یندگیبلکه نظر نما

خواهد که جدا یران جدا شود و نمیست که از ایخ افزود: به صالح خلق کرد هم نیخته شود. شیران ریخونها در راه عظمت ا

کند یم يریگی، مساله را پیخلق کرد در چهارچوب خاص یندگیات نمایها گفت: هدرباره احزاب و گروه ینین حسیشود. عزالد

ژه دولت یات ویخلق کرد را امضا کردند و ه يچوقت مطرح نبوده و هر سه گروه خواست هایه یدتیو در مذاکرات موضع عق

 .دانستین مساله را میز این

 

گفت و مردم را به  یروز در اجتماع مردم در مسجد پاوه سخنانیژه بعدازظهر دیات ویه وش فروهر عضویدار        ·     

ان یدر انقالب شدبر هم بزنند و با از م يروزیکوشند که اتحاد ما را که باعث پیم يافرا خواند او گفت: عده یگانگیاتحاد و 



شوند و انقالب را با شکست مواجه سازند. فروهر ادامه داد: هن ما یکا بر میسم آمریالین اتحاد مجدد باعث سلطه امپریبردن ا

فه و هر خانواده هستند دنبال یشه و هر حزب و هر طایهر اند يرا با مردم کردستان که دارا یزانیاند که گفتگو و راامام فرموده

ندگان حزب دمکرات، سازمان یاکه نم ياروز در مهاباد در جلسهیخلق کرد بعدازظهر د یندگیات نمایگر هید يم. از سویینما

 ل دادند و مساله مذاکرات را مورد گفت و گویتشک ینین حسیخ عزالدیاست شیبه ر يریوزن صادقیالدکها، کومله و صارمیچر

در دست  یل شد، اطالعیتشک ینین حسیخ عزالدین مذاکرات که در منزل شیج ایقرار دادند. از نتا

  )24/9/1358هانیست.(کین

 

 نیعزالدخ یام شیپ

 

را کنند ام امام را اجیپ واقعاً« ام داد، یژه پیات ویبه ه ییخلق کرد در گفت و گو یندگیس هسات نماییر ینین حسیخ عزالدیش

خواهند که مساله کردستان حل شود، گام بردارند و یدارند و میدر آن گام بر میکه امام و رهبر انقالب اسالم یو در راه

که  ییهانکنند و از حرفها و مصاحبه یه کرد که کارشکنیتوص ین به مقامات دولتیهمچن يو» ردازند.بپ يل جدیشتر به مسایب

هستند و  يدانم که عناصریگر از سخنانش گفت: من مید یدر بخش ینین حسیزند. عزالدیکند بپرهیبه مذاکرات لطمه وارد م

رخ  يگرید ینکه برادرکشیران و بخاطر ایبخاطر حفظ وحدت اکنم یخواهند مذاکرات را بهم بزنند و من از آنان خواهش میم

سم یالینک در مقابل امپریمذاکرات دست بردارند و در کار ما دخالت نکنند چون ما ا يبرا ینیچو توطئه یندهد، از کارشکن

رام است و کردستان گفت: که جز سردشت همه شهرها آ يدر مورد شهرها ینین حسیم. عزالدیروها داریاز به وحدت نین

ان از ن استینماز بخواند) دروغ است و مساجد ا یگذارند کسینکه نمیشود. (مثل ایکه در مورد کردستان پخش م یعاتیشا

برسد و دولت از خودش  يکرد که مذاکرات به مرحله جد يدوارین گفت و گو اظهار امیدر هم يگر نقاط آبادتر است. وید

اعالم داشت: بعدازظهر پنج شنبه  6ه شماره یخلق کرد با انتشار اطالع یندگیات نماین هیت نشان بدهد همچنینحسن

 ه درخواست کرده استین اطالعیات در همین هیخلق کرد فرستاده شده است. ا یندگیات نمایه يس طرح دولت براینوشیپ

 يهاه مذاکرات به بهانهتوجه کرده و نگذارد در را يخلق کرد در مورد خودمختار یبه خواست اساس يکه دولت بطور جد

دستان حل مساله کر يطرح دولت برا یسد: تاکنون در مورد چگونگینویهان میک یاسیسنده سیشود. نو ياندازمختلف سنگ

ن یا یرود پس از بررسیداده نشد و احتمال م یحیگونه توضچیخلق کرد ارائه شده است، ه یندگیات نمایکه از هر طرف ه

 )25/9/1358هانیابد.(کیژه انتشار یات ویخلق کرد با توافق ه یدگنیات نمایه يطرح از سو

 

 یبه مناسبت سالروزشهادت استادنجات الله ینین حسیدعزالدیام سیپ

 



 آن، ضمن اشاره به نقش یفرستاده وط یامیپ» یاستاد کامران نجات الله«، بمناسبت سالروز شهادت ینین حسیدعزالدیس

ظهر رخلق کرد، میفرزندقهرمان و دل ید نجات اللهیمستحکم مبارزه آورده شده است.استاد شهک سنگر یدانشگاه به عنوان 

به  یات اللهد نجیسم وارتجاع بود. شهیالیه امپریمشترك عل يکارهایان وخلق کرد در پیمبارزات دانشگاه یوستگیدرخشان پ

 يجا خلق کرد یان، در واقع، در سنگر مبارزات ملیدانشگاه يکه با شرکت مجدانه در مبارزات ضد استبداد دانستیم یخوب

ون نجات چ یدانش پژوهان ینکه وقتیف را هدف قرارداد، غافل از این استاد ارجمندو شری، قلب ایگرفته است. استبدادسلطنت

گر یکه د ساندریم یودانش ژرف، مبارزه را به آن درجه ازعمق وکارائ ینی، در صفوف مقدم مبارز قرار دارند، با روشن بیالله

ک ینتک ید دانشگاه پلیکسال از شهادت فرزند قهرمان کردستان واستاد شهیمقاومت نخواهد ماند.امروز  يارایدشمن جابررا 

سه ین مقایشده است. چقدر ا ینیمظهر فساد واستبداد، دچار آنچنان سرنوشت شوم وننگ ین است، ولیگذرداو با افتخار قریم

. درود کنندیم خ را فراموشیکه درس تار یچاره کسانیبر او تنگ گشته است و چه ب یتیپهنه گ زاست کهیستم عبرت انگ يبرا

ن.مرگ رایا يان ودانش پژوهان و خلقهایوند مبارزات دانشگاهی، مستحکم تر بادپیدان، نجات اللهید جاویبه روان تابناك شه

 )5/10/1358(اطالعات1358ماه  يپنجم د ینیحسن ید عزالدیسم، دشمن سوگند خورده خلقها و آزادگان. سیالیبرامپر

 

 .ردیم بگیل کردستان تصمیمسا دربارهم شخصاً ی: از امام انتظار دارینین حسیعزالد

 

روز در تمام نقاط کردستان، ید ینین حسیعزالد ياز سو ياهیصدور اطالع یه: در پیهان از ارومیک یمهاباد ـ خبرنگار اعزام

ن یاز تحصن مردم سنندج بخاطر خروج پاسداران از ا یبانیل شد. مردم کردستان به عنوان پشتیتعطادارات و مدارس و بازارها 

 ین شهرها در پیست که مردم ایهان از سقز و بانه حاکیده از خبرنگاران کیرس يل کردند. گزارشهایشهر کار خود را تعط

ران و خواستار خروج پاسدا ییدگان با دادن شعارهاشرکت کردند. تظاهرکنن ییمایک راهپیدر  ینین حسیخ عزالدیه شیاطالع

د برف دست به یزش شدیر صف و ریچند درجه ز يز در سرمایب و مجازات عامالن حوادث سنندج شدند. مردم بانه نیتعق

 یط يکرد. و ین شهر سخنرانیاز مردم مهاباد در مسجد جامع ا یروز گذشته در اجتماع بزرگ ینین حسیتظاهرات زدند. عزالد

لت ژه دویات وینگرفتن ه ياست که مذاکرات متوقف شده و علت آن هم جد ید مدتیگفت: برادران و خواهران بدان یسخنان

ان دادن به جنگ و ین راه پایرا بهتر یاسیمذاکره آماده بوده و راه حل س يشه برایخلق کرد هم یندگیات نمایرا هیاست ز

ات مذاکر یشمارد. ولیرا مردود م یداند و برادرکشینم یچ وجه راه معقولیبه هجنگ را  دانند و اساساًیم يریتشنجات و درگ

 ياناخواسته مذاکرات بر يافزود: اگر خدا يجه باشد. ویبدست آوردن نت يت و براینمثمرثمر خواهد بود که با حسن یهنگام

واهد بود نخ دیمفمنجرگردد؛ قطعاً  یمعن یب يریتوجه نشود و تنها به بهانه گ يل جدیاتالف امرار و وقت باشد و در آن به مسا

انتظار  ینیژه رهبر انقالب امام خمیگفت: از تمام مقامات مسوول، بو يد. ویخلق کرد و دولت خواهد گرد یو موجب نگران

برود  شیپ ن منوالیرند. چون اگر وضع به ایم بگیل کردستان تصمیمسا يدربارهو شخصاً  یک بررسیل را از نزدیم که مسایدار

در آنها بوجود آمده بود که مساله از راه  که قبالً يدیابد مسلم است که خلق کرد نگران خواهد بود و آن امیکات ادامه یو تحر



د جاید ایر مقامات شک و تردیژه دولت و سایات ویت هینمبدل خواهد شد و در حسن يدیأس و ناامیحل بشود به  یاسیس

ن ید رد ایم بایهست یرانیکه ما مسلمان و ا ییانات خود گفت: از آنجایگر از بیدر قسمت د ینین حسیخ عزالدیخواهد کرد. ش

م که در صف واحد بهتر یبا هم داشته باش يقتریند وحدت عمیچیران توطئه میالست دارد در ایت حساس که امپریموقع

و استقالل  رانیرا به ثمره مطلوب که سعادت ملت ا یکا مبارزه کرد و انقالب اسالمیسم آمریالیگانگان و امپریم با بیتوانیم

در چارچوب  يمستقل و آزاد و خلق کرد به حق خودمختار یرانیران به حد مشروع خودشان در چارچوب ایا يخلقها يبرا

و  انریژه مردم این جهان بویق همه مسلمیدر خاتمه سخنانش توف يکنند برسد ویآن  مبارزه م يسال برا يران که سالهایا

 )17/10/1358خواهان را از خداوند خواستار شد. (اطالعات ير آزادیسا

 

 ینین حسید عزالدیپاسخ دفتر س

 

ه یا اعالمیتحت عنوان آ 10/58/ 19خ یبه تار يه ایانی، بینین حسید عزالدیدفتر س يه حزب دمکرات از سویانیدر پاسخ به ب

ه حزب دمکرات درباره یانیاز ب یو در آن، ضمن نقل قسمت افتهیحزب دمکرات در جهت وحدت خلق کرد است ؟انتشار 

بعد ظهر آن روز،  ینین حسیخ عزالدین است که ما موستا شیماه ایو د رمورد حادثه هفدهم د«ماه آمده است: یحادثه د

آن را گرفته ودر جواب  يشمرگان مسلح جلویاز مردم شهر از جمله پ يامطلع شدند که عده یاز ورود ستون نظام یهنگام

کرد شده بود ماموستا با توجه به در خواست حزب  یند گیات نمایکردند. خواستار هیشمرگان حزب که آن را اسکورت میپ

ستون را رها کنند. و کومله و  ي، جلويریاجتناب از در گ يه کردند که برایبه مردم محل توص ییفدا يکهایکومله و چر

نکه یماندند، اما مردم، بخصوص جوانان شهر از ایشمرگان حزب باقیخود را از محل دور کردند وفقط پشمرگان یان فورا پیفدائ

ند بود یر کردستان، وارد شهرشان بشود بشدت ناراضیاخ يط حساس وجونگران کننده روزهایمجهزدر شرا یک واحد نظامی

صادف ک تیه، مورد دستبرد وغارت قرار گرفت وضمن مجبور به بازگشت شد و در را یجه با مخالفت آنان، واحد نظامیودر نت

ن حادثه ومحکوم کردن عمل زشت غارتگران، یز چند نفر از افراد آن کشته ومجروح شدند وما ضمن ابراز تاسف از ایل نیاتومب

ر یآن را در اوضاع حساس اخ ید علت اصلین وآن نسبت داد، بلکه باید به ناحق به ایم که علت بروز آن را نبایداریاعالم م

اد آنوقت در شهر مهاب«کردستان، اضافه شده است:  یه ضمن اشاره به اوضاع بحرانیانیدر ادامۀ و ب». کردستان جستجو کرد

بدهند.  یطالعن ایکوچکتر ینین حسی، به مردم شهر وبه مامو ستا عزالدیاسیس يروهایگر نیبدون آنکه به د کنندیاسکورت م

ن بابت سوال کند یکرده است، از ا یبارها اظهار نگران شیهاهیحق دارند از حزب دمکرات که خوددر اعالم یوضع نیا در چنیآ

د یاد ؟در واقع بیترس یمردم انقالب يارید از هوشیست ؟چرا بایمردم مهاباد ن یانقالب ياریا سوال واعتراض، نشانه هوشی؟آ

ن یاز حساب غارتگران فرصت طلب جدا کرد وا اند،راگرفته یجلو ستون نظام ار را کهیحساب مردم مبارز مهاباد وجوانان هوش

مه در ادا» دهندیص میاز غارتگران تشخ ی، مبارزان را بخوب یپنهان است؟ مردم مهاباد وجوانان انقالب یقت، از چه کسیحق

ده است: خلق کردآم ینده گیات نمایحزب دمکرات درباره  ه یانیاز ب ییهان ضمن نقل قسمتین حسید عزالدیه دفتر سیانیب



کردستان، خواه  یاسیس يروهایش در هماهنگ کردن نیاز ماهها پ ینین حسیخ عزالدیهمه مردم کرد آگاهند که ماموستا ش«

وه مذاکرات یو ش یطلب ي، رهبرين راه با تکرویاند ودر اان مذاکره، کوشش کردهیدر جنبش مقاومت خلق کردوخواه در م

ل یرد تشکخلق ک یندگیت نمایشان، هیمبارزه نموده است تا باالخره با تالش ا یر اصولیگونه امکان بندو بست غجداگانه و هر 

ز حقوق خلق کرد، ا یان را قانع کنند تا بخاطر مصالح عالیین بود کومله وفدایحزب دمکرات، ماموستا بر ا يشد وبر خالف ادعا

کرات حزب دم يادعا«ه افزوده شده: یانیدر ادامه ب». مدافقت کنند یندگیات نمایحزب در ه يصرفنظرکرده وباسخنگو يمساو

ت: ه آمده اسیانیگر بین است ودر قسمت دیک نسبت دروغیک سازمان بخصوص، یاز  ینیماموستا حس يدر مورد طرفدار

 دهدیح میحلق ترج، منافع سازمان خود را بر منافع یاسیک سازمان سیوه، نشانه آنست که ین شیبه ا يطرح مساله رهبر«

تا ن نکته که ماموسید بر ایه ضمن تاکیانیان بیدر پا». دهدیگران نسبت میاست که حزب دمکرات به د يزین همان چیوا

 يارز خودمختیودر راه تحقق مسالمت آم یلیاز جنگ تحم يریکردستان وجلو گ یاسیس يروهایهمواره در راه وحدت ن ینیحس

خ یچون ماموستا ش یز رادرباره شخصیک آمین اظهارات تحریما ا«مبارزه کرده است، آمده است: ، یکردستان و مذاکرات اصول

 زیانگتفرقه يروهایتنها به سود دشمنان خلق کرد ودر خدمت مقاصد شوم ن ینین حسیعزالد

 )18/10/1358اطالعات».(میدانیم

 

 .ت کردندیحما يمسعود رجو ياز نامزد یک ملیکردستان و جبهه دموکرات یاسی،احزاب سینین حسیخ عزالدیش

 

ف با اطالعات در مورد انصرا یوزارت کشور، صبح امروز در گفتگوئ یو اجتماع یاسی، معاون س»میر سلیم یمهندس مصطف »

 ی، تقیاهللا زاده قمتیآ ي، سه نفر به نامهایدر حال حاضر به طور رسم«گفت:  ياست جمهوریاز نامزدها از انتخابات ر يعده ا

انصراف خود را اعالم  یر رسمیز بطور غین يادیو عده ز» کردند يریکناره گ ياست جمهوریر ي، از نامزديان و باقریدرست

 يهان هفته، برنامهیل همیدر اوا«ون گفت: یزیو و تلویاز راد یغات انتخاباتیکردند. معاون وزارت کشور، در مورد شروع تبل

روز  یبدنبال اجتماع انتخابات». ران شروع خواهد شدیا یاسالم يجمهور يمایاز صدا و س ياست جمهوریر يداهایکاند یغاتیتبل

و » يمسعود رجو«کردستان از  یاسیس يو سازمانها ینین حسیخ عزالدیت شین خلق و اعالم حمایپنجشنبه سازمان مجاهد

و  ینیحس نیخ عزالدیشد. ش يوارد مرحله تازه ا یصدر، مبارزه انتخابات یبه نفع بن یخ صادق خلخالیش يرین کناره گیهمچن

ا زحمتکشان کردستان، ب یخلق کرد و سازمان انقالب یندگیأت نمایکردستان از جمله حزب دموکرات، ه یاسیس يسازمانها

مسعود  يداتوریت خود را از کاندی، حماياست جمهوریشرکت در انتخابات ر يبرا یضمن اعالم آمادگ یهائهیصدور اطالع

 که یهائرا برنامه  يکرد از مسعود رجو یاسیس يهات خود و سازمانیل حمایدل ینین حسیخ عزالدیاعالم کردند. ش يورج

 يدایاندک» يرجو«د، برنامه یترد یب«اضافه کرد:  ینین حسیخ عزالدیانتخابات اعالم کرده است، قلمداد کرد. ش يبرا يرجو

او مورد توجه خلق  یستیالیضد امپر يهاران و برنامهیدر سراسر ا یو عموم يفرد يهاين خلق در دفاع از آزادیمجاهد

 )22/10/1358د همه جانبه اوخواهد بود.(اطالعاتیکردوتائ



 

 .شتر کرده استید ما را به مذاکرات بی، امی: حضور حجت االسالم اشراقینین حسیعزالد

 

 ینین حسیهان با عزالدیک يگفتگو

 

 يل جاریژه به مهاباد و مسایات ویو ه یاالسالم اشراقرامون سفر حجتیپ ینین حسیخ عزالدیبا شهان یشب گذشته خبرنگار ک

 :میآوریر میز درناًیگفتگو کرد. متن گفتگو را ع یکردستان، تلفن

 

ا به یآ ز حضور دارندینده امام نینما یاالسالم اشراقژه کردستان،  حجتیات ویر هین که در سفر اخیخ با توجه به ایحضرت ش 

 د؟ین هستیجه مذاکرات خوشبینت

 

ره مذاک یم. ولیدهیح میرا ترج یاسیم و راه حل سیاشه در صلح را باز گذاشتهیم و همیدوار هستیشه به مذاکرات امیـ ما هم

االسالم که با  حجت یاتیم هیبرسد. ما انتظار دار يران به حق خودمختاریجه باشد و خلق کرد در چارچوب ایاخذ نت يد برایبا

نندج به م که اعتصاب مردم سیکنید میم و تاکیه بپردازد و انتظار داریشتر به حل قضیدوباره به منطقه بازگشته ب یاشراق

مام ب دو هفته است که تیبه خواست برحق آنها که خروج پاسداران از سنندج است توجه شود. قر یعنیجه مطلوب برسد. ینت

روز) به یو مسجد جامع متحصن هستند و از امروز (د يها و بازار سنندج بسته است. و مردم در استاندارزهادارات، مدارس، مغا

و درك انقالب  یاسیرشد س يکنم که توجه به خواست مردم، نشانهیاند. تصور مدست زده یاسیاعتصاب غذا و روزه س

 .ستیضعف ن ين نشانهیباشد و ا یاسالم

 

د تنها راه یم که شما گفته بودیبخاطر دار کند؟ ضمناًیشنهاد میرا پ یجه برسد، چه راه حلی، زودتر به نتنکه مذاکراتیا يبرا 

خصوص نده مینما یاالسالم اشراقن هنگام که  حجتیا در ایم امام است. آینده مستقیحل مشکل کردستان، مذاکره با نما يبرا

 زودتر حل شود؟ن مشکالت، ید کرد که ایامام در منطقه هستند چه با

 

ات یه«م که مساله با یدار يشترید بینده امام در منطقه هستند امیبه عنوان نما یاالسالم اشراقن موقع که حجتیـ ما در ا

 .دیجه رسیتوان به نتیم» خلق کرد یندگینما



 

ن حال یمهاباد دانسته و در عماه ید 17صادر کرده و حزب کومله را عامل حوادث  ياهیدمکرات کردستان اعالم حزبراًیاخ 

 د؟ییگوینه چه مین زمید در ایار، سکوت کردهیکرده که شما درباره حوادث ناگوار اخ يادآوری

 

توان یهست. که نم ییهاها، رقابتان احزاب و گروهیم و به طور مسلم در میاداده ياهیاعالم یـ ما جواب حزب دمکرات را  ط

 .طرفه قضاوت کردکی

 

 وجود دارد؟ یمنطقه اختالف يل جارین شما و حزب دمکرات کردستان، بر سر مسایا بیآ 

 

 یالفچ اختین شده است. هییز تعیست. چون چارچوب مذاکرات معلوم و سخنگو نین ياچ مسالهیه يـ بر سر مساله خودمختار

که  یمذاکره است. اما اختالفات يمبنا ياماده 26ست و طرح ین»میدهیح میرا ترج یاسیراه حل س«ن موضوع که: یبر سر ا

 .انداد از حد به آن دامن زدهیع شده است زیشا

 

 اند؟ه حزب کومله با شما در تماس بودهیر خود علیه اخیحزب دمکرات پس از صدور اعالم يا اعضایآ

 

ژه بحث یات ویخلق کرد، در منزل ما بودند و درباره نحوه مذاکره با ه یندگیات نمایه يروز) تمام تمام اعضایـ امروز (د

 .میکرد

 

 حاصل شد؟ یکه امروز به منزل شما آمدند توافق یاتیه يا در بحث با اعضایآ

 

 .میدیمسلم است که به توافق رس  -

 

 شد؟ ییوگوهاژه، چه گفتیات ویو ه یدار امروزتان با حجت االسالم اشراقیدر د



 

صورت نگرفته است. فقط من به اتفاق چند  ينداشته است و مذاکره ا ياژه جلسهیات ویخلق کرد هنوز با ه یندگینماات یه -

م. اما قرار است فردا یژه مالقات کردیات ویو ه یاالسالم اشراقدار و تعارف و تفاهم با حجتیون به منظور دیتن از روحان

 .خلق کرد، شروع شود یندگینماات یژه کردستان با هیات وی(امروز) مذاکره ه

 

دگان نیرامون مساله کردستان از بامداد امروز با نمایژه پیات ویاست که مذاکره ه یده از مهاباد حاکیگزارش رس        ·     

 )24/10/1358ست.(اطالعاتیدر دست ن یات آن اطالعییمردم منطقه آغاز شده که از جز

 

 .ندگان کردها فراهم شدیژه با نمایات ویه یمذاکرات اصل ينه برایدر مهاباد زم

 

ز یوز نریاند بعدازظهر دبه مهاباد سفر کرده یکردستان که به همراه حجت االسالم اشراق يژه دولت برایات ویه يمهاباد: اعضا

 یم اشراقژه در سد مهاباد ادامه دادند. حجت االسالیات ویمهاباد در محل استقرار ه یاسیس يتهایخود با شخص يهایبه رازن

ان و مهندس یه رفتند و مهندس هاشم صباغیروز به ارومیژه عصر دیات ویه ياز اعضا یکیوش فروهر ینده امام و دارینما

ام نشد انج یز مذاکرات رسمیروز نیپارس، د يبرند. به گزارش خبرنگار خبرگزاریهمچنان در مهاباد بسر م یعزت اهللا سحاب

 ينه براین مالقاتها زمیشود در ایان داشت و گفته میمهاباد جر یو مذهب یاسیس يتهایژه و شخصیو ين اعضایمالقات ب یول

 يدگان و بازماندگان حوادث قارنا، سقز و بوکان برایدبیاز آس یروز گروهیشود. بعدازظهر دیفراهم م یاصل يانجام گفتگوها

ات خود را مطرح ساختند. یدند و مشکالت و شکاوش فروهر مالقات کریو دار یخود با  حجت االسالم اشراق يطرح خواستها

مساله  ییحل نها يبرا ينه برایروز اظهار داشت: زمید يدارهایان دیژه در پایات ویه يگر از اعضاید یکی یمهندس سحاب

 اعالمگرفته شده است که بعداً یماتیز تصمیبوجود آمده است و درباره ادامه مذاکرات ن يشتریب يهایدواریفراهم شده و ام

روز) یمروز (دا یهان گفت: حجت االسالم اشراقیبا ک یدر تماس تلفن ینین حسیخ عزالدیدگر شب گذشته ش يخواهد شد.از سو

و دوستانه داشته  ینشده. همه مباحثات، جنبه خصوص ياصورت گرفت، اما هنوز مذاکره يادار دوستانهیدر منزل ما بود و د

ژه یات ویران در هیا یرهبر انقالب اسالم ینیامام خم ياز سو یم حال که شخصیافزود: ما انتظار دار ینین حسیاست. عزالد

اضافه کرد: بر اساس  ینین حسیرد. عزالدیخلق کرد صورت بگ یندگیات نمایبا ه يحضور دارد مذاکرات به صورت جد

غ یتبل يجمهورسییر يدایکاند ییبه نفع مسعود رجوکه  یکسان يده است که در روانسر و جوانرود، برایکه به ما رس یاطالع

ست که به من شده ا یگر، برابر تلفنیاند. از طرف داو و مرا پاره کرده يعکسها یبه وجود آمده و حت یقاتییاند تضکردهیم

ست موجب ین عده معلوم نیاند که چون علت اعزام اپاسدار از کرمانشاه به طرف کامیاران و سننندج حرکت کرده ياعده

مسوول  ين است که مقامهایگر ما ایبکند و خواست د يشتریل توجه بینگونه مسایم دولت به ایدواریمردم شده که ام یناراحت



ر به خروج پاسداران از سنندج توجه الزم معمول ین آنجا دایمردم سنندج و متحصن يبه تقاضاها

 )25/10/1358دارند.(اطالعات

 نظر بدهید |لینک ثابت  |خوشحالی  نوشته شده توسط بهزاد 

 

2007/7/27 22:22 

 

 (8)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش

  

 کایاز قطع رابطه با امر ینین حسیخ عزالدیاستقبال ش 

ا استقبال کرد کیران با امری، از قطع روابط اییروز در گفتگویخلق کرد، د یندگیات نمایس هییر»ینین حسیخ عزالدیش«سنندج:

 ين گفتگو خبرنگار خبرگزاریدر ا». ران خواهد بودیا يسم، در کنار خلقهایالیه امپریخلق کرد در مبارزه عل«داشت: و اعالم 

را  ن قطع رابطهیمن ا«اظهارداشت:  يد. ویپرس ینین حسیخ عزالدیکا ازشیپارس در سنندج، راجع به قطع روابط ابران و امر

افته و یان نیران، هنوز انقالبش پایمسلما ملت ا«افزود:  يو». ران استیا يه خلقهاین قطع رابطه به نفع کلیرا ایکنم، زید میتائ

ه ب توانیران قطع نشود، نمیکا و عوامل ارتجاعش در ایسم امریالیکه دست امپر يو تا روز داردیر انقالب گام برمیدر مس

سم یالیم شاه و سلطه امپریکه در دوران رژ يو استبداد یافتادگه عقب یران با تمام قوا علید مردم ایدوار بود. بایران امیانقالب ا

 .«ران خواهد بودیا يهان مبارزه در کنار خلقیز در ایج شوند و مبارزه را ادامه دهند و خلق کرد نیبوجود آمده بس

نکه، هر یه بر ایبا تک يا شد.ویران وعراق جویا یرا درباره روابط فعل» ینین حسیخ عزالدیش« پارس، نظر يخبرنگار خبرگزار

ا یحکومت بعث عراق و  يکا باشد، خواه از سوین حمله، خواه از طرف امریا«گفت:  کند،یران محکوم میه ملت ایرا عل ياحمله

ران، از جمله مردم کردستان روبرو خواهد یمردم ا يرویبا مقابله ن ، مسلماًیطیو تحت هر شرا يگرید یخارج يرویهر ن

 )23/1/1359اطالعات».(شد

 .میدانیم بعث عراق را دشمن خلق کرد می: رژینین حسیعزالد

 ین شهر سخنانیا» عقاب«دان یمردم سقز در م ين هزار نفریدر اجتماع چند ینین حسیخ عزالدیخبرنگار اطالعات: ش -سقز

ه خلق کرد، نه جنگ طلب است و ن«گفت: د بر تداوم آن یران و تاکیا یستیالیضمن ستودن انقالب ضد امپر يراد کرد. ویا

در «افزود:  يو». ل شده استین مدت، در واقع به ما تحمیا يهایریدرگ یشرکت کند و تمام یحاضر است در برادر کش

آنها راه صلح  جهیست. در نتیر نیها ثابت کرد خلق کرد، سرکوب پذیزین خونریا یخته شد، ولین ریبزم يادیکردستان، خون ز

 .ز قابل حل استیق مسالمت آمیم که مساله کردستان، از طریشنهاد کرده بودیگرفتند، اگر چه ما بارها پش یدر پ



 ارانهیبرخورد هش

« ند: ازخلق کرد که عبارت یاسیات سیژه هیم بویارانه برخورد کنی، هشیاسید با مسائل سیما با« ن اضافه کرد: یخ عزالدیش

 .«رندیش بگید راه اتحاد را پی، با»خلق یفدائ يکهایکومله و چر«، »حزب دموکرات

جنگ بما  میگذاریم، نمیما تا آنجا که قدرت دار«از سخنان خود، ضمن محکوم ساختن جنگ گفت:  يگریدر قسمت د يو

 کنند،ی، از هر طرف توطئه میم. دشمنان خارجید قدرتمند باشیم، باینرو یلین تحمیر بار چنینکه زیا يل شود و برایتحم

 میکنیم دیکا را تائیما قطع رابطه با امر دارد،یه ما بر نمیاست و دست از توطئه عل ياکا مانند مار زخم خوردهیسم امریالیامپر

 .«م کردیران دفاع خواهیا يهاو از همه خلق

 میمذاکره حاضر يبرا

گر یم. دین بگذاریسالحها را زم ز است. اگر مایما شگفت انگ يبر خلع سالح، برا یصدر مبن یبن ياظهارات آقا«افزود:  يو

م و آنگاه است که یجه برسیح به نتیتا از راه مذاکره صح میگذارین نمینخواهد ماند. ما اسلحه را زم یمان باقیبرا يزیچ

 اندهدیه برادران کرد خود اسلحه کشیآن دسته از کردها که عل يبرا یصدر درجائ یبن يموضوع اسلحه مطرح خواهد بود. آقا

 «شود؟یم یشان ناشیت این از حسن نیا ایفرستند، آیمدرود 

بزرگ  ياز خدا یشرفت انقالب تا هدف نهائیپ يبرا«کرد و گفت:  یخود از مردم سقز قدردان یان سخنرانین در پایخ عزالدیش

مذاکره  يم و برایستیران، به حقوق خود برسد. ما جنگ طلب نیدوارم ملت کرد در چهار چوب ایو ام کنمیاستمداد م

 .میاآماده

 ن در سنندجیخ عزالدیش

ن ین شهرگرد آمدند. در ایا» يآزاد«دان یاز مردم سنندج، در م يری، گروه کثینین حسیخ عزالدیگر، بدعوت شید ياز سو

 از یکیچرا که ما بعث را  میکنیما بعث عراق را محکوم م«اظهار داشت:  یسخنان ی، ط»ینین حسیخ عزالدیش«اجتماع، 

ران یا يهرگز دوست کردها کند،یعراق ظلم و ستم م ي. ما حکومت بعث را که به کردهامیدانیدشمنان خلق کرد م

صدر که ضمن آن از گروهها  یر دکتر ابوالحسن بنیاز سخنانش در رابطه با اظهارات اخ يگریدر بخش د يو». میدانینم

اج یدفاع احت ين نخواهند گذاشت، چرا که آنرا برای، سالح بر زمشمرگانیپ«شان را کنار بگذارند، گفت: خواست اسلحه

 .«دارند

ار ت شعین هنگام جمعیدر ا» ران دفاع خواهد کردیشمرگ کرد از استقالل ایران حمله شود، پیهرگاه به ا«ن افزود: یهمچن يو

 )25/1/1359اطالعات».(میکنیکا میران را سراسر گورستان امریا«دادند: 

 

 .ران تجاوز کندیتواند از طرف کردستان به مرز ای: عراق هرگز نمینیحس نیخ عزالدیش



 

ماز خلق کرد که به سنندج رفته بود پس از شرکت در ن یندگیات نمایس هییر ینین حسیخ عزالدیهان: شیسنندج ـ خبرنگار ک

 .ان داشتیب یدولت بعث عراق مطالبکا و تهاجمات یران و آمریرامون قطع رابطه ایهان پیبا خبرنگار ک ییجمعه در گفت و گو

 

سم یالیه امپرم کیدانیافته میخاتمه یران را هنگامیما انقالب ا کا گفت: مسلماًیدر مورد قطع رابطه با آمر ینین حسیخ عزالدیش

 يو رو میها نداشته باشبا آن یچگونه رابطه وابستگیکن شود و هشهیران ریکاو عواملش از ایسم آمریالیو در راس آن امپر

 .باشدید خلق کرد مییران و مورد تایکا به نفع جنبش و انقالب ایسم آمریالین اصل قطع رابطه با امپریهم

 

و امثال آن در هراس باشد و آن را  يبداند از محاصره اقتصاد یکه خود را انقالب یملت يکنم برایافزود: من تصور نم يو

 .را خواهد شدیشرفت انقالب پذیبخاطر پ

 

العمل خلق کرد گفت: ما از وحدت و ران و عکسیا يدولت بعث عراق به مرزها يهادر مورد حمله ینین حسیعزالدخ یش

 یت ارضیشمرگان کردستان و خلق کرد از تمامیم و پیدانیران را منزل و کاشانه خود میم و کشور ایکنیران دفاع میاستقالل ا

نان دارم یران را مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار دهند و اطمیم داد که مرز ایاجازه نخواه ياگانهیچ بیدفاع خواهند کرد و به ه

رد م کیت خواهیران را حمایمرز ا ران تجاوز کند و ما قطعاًیتواند از طرف کردستان به مرز ایکه حکومت بعث عراق هرگز نم

 )25/1/1359هانیها خواهد داد.(کبه آن یشکنو خلق کرد جواب دندان

 

 :هانیبا ک یدر مصاحبه اختصاص ینین حسیخ عزالدیش

 

 .مساله کردستان از راه مذاکره قابل حل است

 

 .را رد کرد ياماده 6خلق کرد، روز اول طرح  یندگیات نمایه

 

 یستار عرفان



 

اختصاص  ینیحس نیخ عزالدیهان از کردستان (مهاباد) به گفتگو با شیک یاختصاص يهاگزارشات و مصاحبه ين قسمت از سویا

 ر کل حزب دمکراتیاز منطقه کردستان و مصاحبه با عبدالرحمن قاسملو دب ياوارده يهاگذشته گزارش يهاافت. در بخشی

اه در ر یآن منطقه، گام یو مذهب یاسید رهبران سیل کردستان از دیدوار است با چاپ مسایهان امیکردستان جلب شد. ک

 .کردستان برداشته باشد ياز اوضاع و احوال جارران یشتر مردم قهرمان ایشناخت ب

 

 د؟یاگرفته یچه موضع یقطع يریست؟ و در درگیعراق چ یس: نظر شما راجع به دولت بعث

 

و کومله و دفتر من  ییفدا يهاکیات خلق کرد که از حزب کردستان و سازمان چریعراق و ه یج: ما درباره دولت بعث

را که از هر  يم و ما هر تجاوزیام که نظر خود من درباره حکومت بعث اعالم داشتهیصادر کرد ياهیک اعالمیباشد یم

م کرد. ما یم و ما وحدت و استقالل کشور را با چنگ و دندان حفظ خواهیکنیرا محکوم مبه خاك اران، باشد آن يکشور

. ما فکر کرد ران اصالًیتوان کردستان را جدا از ایدر نظر ما نم م و اساساًیکنیران احساس میو درکنار مردم ا یرانیخودمان را ا

وم باشد ما آن را محک یاز طرف هر کس يام و هر حملهیکنیم و بعد در درون آن به کردستان فکر میکنیران فکر میاول به ا

چنان حمله همم یکنیران محکوم میا يهاحمله به خلق يران را برایطور که دولت ام و همانیدانیح نمیم و صحیکنیم

 .میکنیران محکوم میرا به مرز ا یخارج يکشورها

 

م که یگجنیهمانطور م یالمللنیسم بیبا کمون«ک اصل آن، که هست، یست؟ درباره یامام چ يام نوروزیس: نظرتان راجع به پ

 د؟یدار يچه نظر» سم غربیالیدر برابر امپر

 

ن یعزالدخیش يت در کنار ما و آقاین جمعیاز ب ين هنگام چند نفریدر ا،  …در برداشت  يادیز يزهایچ ینیام امام خمیج: پ

را خواستند  مانیاز ما کارت خبرنگار ینین حسیخ عزالدیش يز خاموش شد پس از مشورت با آقایقرار گرفتند و ظبط ن ینیحس

 .دیخورد شما عنوان کنیکه به درد م ییهاد تا سوالیدادیها را به ما نشان مسوال یستیبایو بعد عنوان کردند شما اول م

 

 ست؟یصدر عنوان کردند نظرتان چیبن يها، که آقاس: راجع به خلع سالح گروه

 خلع سالح



 

را  یده تا اذهان عمومیش کشیصدر پیبن ياست که آقا ياها خود مسالهگروهدن خلع سالحیش کشین است که پیج: نظر ما ا

باشد و خلق کرد که اگر اسلحه در دست یکه اسلحه در دست دارند به خاطر دفاع از خودشان م یکسان گمراه کند و اساساً

اهد نخو یکرد باق يبه نام مساله ياگر مسالهیافروزان او را سرکوب خواهند کرد و دنداشته باشد پاسداران و ارتش و جنگ

ر را در گید ما همدییایاعالم کردند اول گفتند ب یاسالم يهورادبود جمین در روز یچنو هم يام نوروزیصدر در پیبن يماند، آقا

شود  است توجه يو اگر به خواست خلق کرد که خودمختار یاسیم از راه سیم و با صلح و صفا مساله را حل کنیریآغوش بگ

د تا همه یها را باز نکننیدهد که پوتیصدر به ارتش دستور میبن ينخواهد ماند.آقا یبه نام مساله خلع سالح باق ياگر مسالهید

و  یاست و راه يزین کار خلع سالح چید ایندازیب ییو خلق کرد جدا یاسیس يهاان گروهید تا در میرا خلع سالح کن

 داند و خلق کرد را جدا ازیرا جدا از خلق کرد م یاسیس يهاندارد و گروه یاز کردستان اطالع چندان ییصدر گویبن يآقااساساً 

اند و حرف و زبان مردم هستند و در درون خلق کرد برخواسته یاسیس يهاکه گروهنیخبر از ایداند. بیم  یاسیس يهاگروه

ور صدر تصیبن يکه آقانیندارند و ا یبا خلق کرد تفاوت اساساً یاسیس يهاخواهران و برادران و مادران مردم هستند و گروه

است که  یک اشتباهین یکنند، ایهستند مسلح که در کردستان با زور اسلحه حکومت م يادسته یاسیس يهاکند که گروهیم

ه از شین نخواهد گذاشت، خلق کرد همیوجه اسلحه را بر زمچیخواهد درك بکند. خلق کرد به هیصدر نمیبن يت را آقایموقع

صدر در زمان یبن يم که آقایدانیتوطئه مک یم و آن را یکنین طرح را به شدت رد میران دفاع کرده است و ما ایمردم ا

 .کندیرا عنوان مش آنیجمهورسییر

 

 ست؟ین باره چیها در ان گروهینظر بارتش با در نظر گرفتن اختالف ییجاس: نظر شما راجع به جابه

 

 .ها با هم اختالف نظر ندارندج: گروه

 

لق اختالف خ ییم  که کومله و فداینیبیم یکنند ولیاسکورت م ییشمرگان دمکرات، ارتش را در جابه جایم که پیدانیس: ما م

 .کنندیم ينظر دارند و حزب دمکرات را محکوم به سازشکار

 

ود در شیکه م یضیتوافق کردند. تعو ياخلق کرد بعد از واقعه یندگیات نمایاست که ه ياض مسالهیمساله تعو ج: اساساً

بودند  ان امریدر جر یندگیات نمایها و هکه تمام سازماننیان باشند و بعد از ایدر جر یسایس يهاد تمام سازمانیکردستان، با

نفر  130ض در مقابل یتعو يست تانک برایان باینفر از ارتش 800که امروز به من خبر دادند  يااو را قبول خواهند کرد، مساله



ها اختالف ن گروهیدر ب ین آگاهیست و ایوجه قابل قبول نچیه نفر به 800ن یا یگر ولینفر د 130ض یم با تعویرا ما قبول دار

شما در  ست.ین یاختالف شمرگان کردستان اساساًیان پین را بزرگ جلوه بدهد. در میخواهد ایدولت م یکند ولیبروز م ییجز

مه با هم جنگند و هین میمهاجمشمرگان در کنار هم با یست و تمام پین یاختالف د که اساساًینیبیگر مید ياران و در جاهایکام

 .دارند يهمکارک سنگر با همیدر  یهستند حت

 

 د؟یکنیشنهاد میرا پ یصورت چه اصالحاتنیر ایباشد در غید مییاصل حزب دمکرات مورد تا 6ا یس: آ

 ستیمورد قبول ن ياماده 6طرح 

 

را  ياماده 26شناسد و تنها آن طرح یت نمیبه رسم رارا رد کرد و آن ياماده 6خلق کرد روز اول طرح  یندگیات نمایج: ه

مذاکره و اساس مذاکره  يخلق کرد و از جمله حزب دمکرات به دولت داده شده و آن را مبنا یندگیات نمایکه از طرف ه

 .م گذاشت، قبول داردیخواه

 

 ست؟یشما چد بکند موضع ییرد و حزب دمکرات آن را تاین طرح مورد توافق دولت قرار بگیس: اگر ا

 

کنم که یم کوبد، من فکریگر را مید یکند و بعضیم یکیها نزدگروه یندارد و به بعض يکار ياندازر از تفرقهیغ دولتج: اساساً 

 .م گذاشت قبول داردیجداگانه با دولت مذاکره و اساس مذاکره خواه یهر دسته و هر گروه و هر سازمان

 

 ست؟ید بکند موضوع شما چییرد و حزب دمکرات آن را تایقرار بگن طرح مورد توافق دولت یس: اگر ا

 

کنم یر مکوبد، من فکیگر را مید یکند و بعضیم یکیها نزداز گروه یندارد و به بعض يکار ياندازر از تفرقهیغ دولتج: اساساً 

خواهد مساله را حل بکند ینم دولت اساساًخورد و یجداگانه با دولت مذاکره بکند گول م یکه هر دسته و هر گروه و هر سازمان

ک هدف دارند و همه کرد یگر، چون همه ید یکیباشد و دشمن یها ماز سازمان یکیم برادر و دوست ییم بگویتوانیچون ما نم

 26ح کرده و آن طر یبانیرون آورده و پشتیات خلق کرد اسلحه بیخلق کرد را قبول کردند و ه یندگیات نمایهستند و همه ه

زب کرده که از خود ح یک سخنگو را معرفیخلق کرد  یندگیات نمایه خلق کرد بوده و اساساً  یندگیات نمایخواست ه ياماده

اشد. که اگر بیر کل حزب دمکرات کردستان میباشد که دبیدکتر عبدالرحمن قاسملو م يباشد. که آقایدمکرات کردستان م



رات ه شده و سخنگو از حزب دمکیته د مطرح بشود قبالًیکه با یلیچون مسا خلق کرد بشود اساساً یندگیات نمایمذاکره با ه

 يدر مساله خودمختار یچ اختالفیها مذاکره کند و ما هتواند دولت با آنیات حضور دارند میها فقط در هر سازمانیاست و سا

ساله م درتواند. مثالًیو فالن سازمان نم يمساله خودمختار يتواند بحث کند براید فالن سازمان میگویم که دولت میندار

د را دو ن بود که خلق کریخاطر ا يبرامثالً  یجان غربیا در استان آذربایق انداخت و یانتخابات آمد در استان کردستان به تعو

آمد  ژه رفت ویات وین پنج ماه که هیدارد در مدت ا تینحسنرا که واقعاًیم زیدانیم ياندازک تفرقهین را یدسته بکند و ما ا

که فقط در زندان دولت هستند و  ییهایاند و زنداند شدهیکه تبع یاند؟ چرا کسانمطرح نکرده يک مساله را جدیدارد چرا 

هنوز  رون ببرد کهیکردستان ب را از یر بومیاند، و قرار بود پاسداران غن کارها را انجام ندادهیها را آزاد بکند هنوز اقرار بود آن

ذراند. ما گیاحترام نم یرون کرده بود. دولت به  افکار عمومیها را بکماه تحصن بود تا آخر دولت آنیدر سنندج  هستند مثالً

ست و یکند تا به حال بیم يها با ارتش همکاراز فئودال یکید که یروز به ما خبر رسیم. دیادهیند یتینچگاه از دولت حسنیه

 يهورکه جمیم در صورتیها نداربا فئودال یچ ارتباطید ما هیگویصدر میبن يل دولت داده و آقایچند نفر را گرفته و تحو

را خودشان  یو تنها به خاطر پول و خودفروش یون خرافیها و عناصر مرتجع و مذهبر از فئودالین مدت غیدر طول ا یاسالم

 یاکساوها که قبالًیم ساواکیکنینکرده و ما تعجب م ياچ توجهیتماس هستند به خلق کرد هها در نامند. با آنیمسلمان م

ذاکره آماده م يشه برایما هم یم ولیادهیند یتینچ حسنین دولت هیک هستند تا خلق کرد. ما از ایشتر نزدیاند با دولت ببوده

 .میهست

 

ان یگر بیا هر عضو دیم سابق و یخود با رژ یاز سوابق مبارزات ید کمیدانیکه صالح م یرفع هر گونه شبه، در صورت يس: برا

 د؟ییبفرما

 نداشتم يچگونه همکاریم سابق هیمن با رژ

 

واندره که یم به استقبال خلق کرد در سقز و بوکان و سنندج و دیگذارین را میگر گذشته است و جواب این مساله دیج: واهللا ا

نده ین را به آیشتر آگاه بودند. من ایان بین جریداشت مردم کرد از ایت مین خود واقعیان جواب است و اگر ین خود بهتریا

 .میگویرا قاطعانه منیام انداشته يچگونه همکاریم سابق هیمحول خواهم کرد. من به شما خواهم گفت: که با رژ

 

 با هم ارتباط دارند؟ يه و شورویران و عراق و ترکیا يا کردهایس: آ

 



 کنندیم یجداگانه زندگ ياند و در جاهاگر جدا شدهیکه از همدنیا یباشند ولیک ملت میها کرد هستند و نیا  اًج: مسلم

دام ندارند و هر ک يبا هم همکار یاسیها با هم دوست هستند و در مبارزات سنیا مسلماً یم ولیندار يو اقتصاد یاسیرابطه س

 .خواهند کرد يجا هستند همکارکه در آن ییهادر کشور خودشان با خلق

 

ا ران بیکنند همچنانکه خلق کرد در ایم يکنند همکاریکه در درون عراق مبارزه م یانقالب يهاعراق با خلق يکردها مثالً

گر یبا همد یدارند ول يه همکاریخواهان ترکيه و آزادیون ترکیه با انقالبیترک يدهد و کردهایها مبارزه را ادامه مر خلقیسا

 .ندارند یاسیرابطه س

 

دن یکه در مهاباد د یشگاه عکسیست، چون ما در نماین یاجیکه احتن یا ایباشد ین رفت و آمد با توافق دولت میا ایس: آ

 .میدیجا دست عراق را در آنیم افراد حزب کمونیکرد

 

رفت  یها رفت و آمد دارند ولست آنیلت در مرزها مستقر نهست و دو يند چون مسلم در کردستان آزادیآیها که منیج: ا

فهان موانع به تهران، به اص یبعض یکند حتیخود دولت ممانعت نم یست و از طرفین یاسیست و رفت و آمد سین يو آمد عاد

 .روندیران میا ير جاهایو مشهد و سا

 

 باشد؟یم یدولت رسم يهادعوت یس: ول

 

 .میران هستیجزء اکند ما یم یج: چه فرق

 

 ؟دیدانین را منطبق با احکام اسالم میا اید. آیاران صحبت کردهیا یستیالیتان در اقتصاد سوسس: شما در مصاحبه

 را قبول دارم یستیالیمن اقتصاد سوس

 



 یستیالیصاد سوساقت یرا قبول ندارم ول یستیالیدانم چون من فلسفه هاتریرا مخالف با اسالم نم یستیالیج: بله من اقتصاد سوس

از  یر، در بعضی، در الجزایبیکه در لشود همچنانیصحبت م یستیالیاز اقتصاد سوس یاسالم يشتر کشورهایرا قبول دارم و در ب

 .شودیصحبت م یو اشتراک یستیالیگر مساله اقتصاد سوسید يکشورها

 

م که حضرت ینیبیاند و مط و زمان و مکان حکومت کردهید که منطق با شراینیبید مین نگاه کنیراشد ياگر شما به زمان خلفا

رده، چون ک حلات را کامالً یاسالم مساله ماد کشتم. اساساًیبود من او را میم یک شخصی یگفته که اگر فقر و تنگدست یعل

ز اموال ا ایمت یاز از غنیناندازهاند شما تا جا که نقل شده و گفتهت داده است. تا آنیاهم یاشتراک يهیاسالم را به اساس و پا

 .دیبده یدولت

 

 اند؟دهیرس ییهامطرح شد و به چه توافق یلید چه مسایاداشته یامام مذاکرات يندهیا با نمایس: آ

 

ه حل بشود و او ب یاسیکنند تا مساله کردستان از راه س ين بود که کاریانده امام به منزل ما آمدند و خالصه مسالهیج: نما

 .د و بتواند مذاکره کندیایبه کردستان ب يگریات دیا هیژه یات ویتهران بازگردد و دولت را وادار کند که ه

 

 :دیگویکه م 1 يهیالممتحنه آس: با توجه به سوره

 

اکم ان یخرجون الرسول و ایلحق او قد کفرو بما جاءکم منهم بالمودهیاء تلقون الیو عدوکم اول ين آمنوالتخذو اعدویها الذیا ای

 . . .تومنوان

 

ها با آن یاران خود برگرفته و طرح دوستیند ید کافران را که دشمن من و شماید هرگز نبایامان آوردهیکه به خدا ایکسان ي( ا

 یاسیس  يهاشما با گروه يقرآن حق سخت کافر شدند) مساله همکار یعنیکه بر شما آمد  یکه آنان به کتابید در صورتیافکن

 ست؟یدانند چیست میکه خود را کمون

 کنمیر میخوب تفس یلیمن قرآن را خ

 



خودم  خصاًکه ش یقات و مطالعاتین اسالم را با تحقیکنم ایت و اسالم هستم و تصور میگفتم معتقد به معنو ج: چنانچه قبالً

ام اسالم صدر اول و اسالم رفتهیام و اسالم را پذل کردهیم را تحلدر آن باشد اسال يدیکه مساله تقلام بدون آنانجام داده

ن است قبول و اسالم یمسلم يها و همهانسان يهمه يو برادر یو عدالت اجتماع یاش بر خداشناسهیو اسالم که پا یواقع

ا نام که ب ییهااند و حکومتکرده يبردارکه به از آن بهره یطلبانخ که به دست فرصتیصدر اسالم، و آن اسالم در طول تار

م یقست يمردم را به تعداد متعدد یاند و حتبه اسالم چسبانده يادیز يهاياند و خرافات و ناباوراسالم برگرده مردم سوار شده

اند ها دانستهر خلقیاند و عرب را باالتر از سال شدهین عرب و عجم فرق قایب یاند و حتاند و آن را به اسالم نسبت دادهکرده

م و من قرآن را یو صدر اول را قبول دار یاسالم واقع یم ولیریپذین اسالم را نمیداند، ما این را مردود میا که اسالم اساساً

مرا با  يهمکار یفهمم، ولیدارم و روح قرآن را هم م ییق قرآن و اصول قرآن آشنایکنم و به حقایر میخوب تفس یلیخ

ک یران را به خاطر یا يهار خلقیم و سایکنیمبارزه م يچون به خاطر خلق کرد و مساله خودمختار، یاسیس يهاسازمان

تم ، سيبه نام ستم اقتصاد يزیچ ران به حقوق خودشان برسند و اساساًیها و تمام مردم اکه تمام خلق یحکومت دموکراس

در آن  ياانهگیچ بیباشد که ه یک کشور واحد و مستقلیران یاکه نیخاطر ا بهران نباشد و اساسایدر ا یو مل یو اجتماع یاسیس

ا آن نقاط داشته باشد ت ين مقصد با ما همکاریده و در این ایکه در ا ینداشته باشد و با هر کس ینفوذ نداشته باشد، وابستگ

 باشم و به عنوانیم یک روحانیگر من خودم مستقل هستم و یل دیم کرد و در مسایخواه يم همکاریکه با هم دار یمشترک

ه با ک یک روحانیکنم و آن را به عنوان یل نگاه میبه مسا یدگاه مذهبیخواهم کرد. و از د یل را بررسین مسایا یک روحانی

 .کنمیل میل را تحلیکه قرآن دارد، مسا یروح اسالم و روح

 

 د؟یکنیه میت خودتان را از حزب خلق مسلمان چگونه تو.جیس: حما

 

 .میااله را ما بارها جواب دادهن مسیج: ا

 

 د؟یران داریملت ا يبرا یامیا پیس: آ

 

کنم. ی، دعوت میران را به وحدت و به آگاهیمردم ا یخین مقطع حساس تاریفرستم و در ایران درود میملت ا يج: به همه

ران توطئه یه انقالب ایبر عل یو خارج یمه راه است و هنوز ادامه دارد، دشمنان داخلیدانند در نیانقالب چنانچه خودشان م

ک یشان تقاضا دارم که خودشان از نزدیدهند، من از ایران را در مقابل هم قرار میا يهاخلق یافروزان داخلنند و جنگیچیم

 يالهیشود قبول نداشته باشند و خودشان به هر وسیق دولت مطرح میل کردستان را از طریمسا کنند مثالً یل را بررسیمسا

کس معترض چیهست، ه يک درك بکند که در کردستان اسالم هست، آزادیل کردستان را از نزدیکه امکان دارد مسا



شود و خلق کرد از یها نماز جمعه برگزار ميدر آباد یهفته حت يست و تمام مساجد در کردستان آباد و روزهاین يگرید

ت ندارند و را دوس یگذارند و برادرکشیران نمین مردم ایب یچ فرقیند و هباشیزان میگر یباشند از برادرکشیزان میجنگ گر

 یا ترکی یبه دست فارس يک کردیدوست ندارد خون  دارد و اساساًیمیها را گرامر خلقیخون کرد و فارس و ترك و سا

 .ران استیدر چهارچوب ا يخته شود و بالعکس خواست آن خودمختاریر

 

 به ید و جنگ ارعاب و لشکرکشیحل کند و تهد یاسیل کردستان را از راه حل سیات حاکمه مسایم که هیما انتظار دار

 )31/1/1359هانیوه محکوم است.(کیکردستان به هر ش

 

 نیه عزالدیانیب

 

ن یخ عزالدی. شافتی، انتشار ینین حسیخ عزالدیش ياز سو يه ایانیسقز و سنندج، ب يهایریروز گفته شد که در رابطه با درگید

ار مشکل شده یبس ها،یزخم يو مداوا اندو کشته شده یر، صدها تن زخمیه اعالم کرد که در حمله اخیانین بیدر ا ینیحس

ان در سنندج، مارستیب دو بیز تخریمارستان سقز و نیبه بمباران صدها خانه و تصرف ب ینین حسیخ عزالدیه شیانیاست. در ب

 )7/2/1359اشاره شده است.(اطالعات

 

 ع کردستانین در مورد وقایخ عزالدیاظهارات ش

 

اد گفت:حمله هان به مهابیک یبا خبرنگار اعزام ییخلق کرد بامداد امروز در گفتگو یندگیات نمایس هییر ینین حسیخ عزالدیش

 است که مقاومت خلق کردآن بود که ارتش به دستور دولت شروع کرده است و هدف  ياساختهشیبه کردستان توطئه از پ

 .در هم شکسته شود

 

ن حمله ین تا محو کامل کردستان باز نکند انتظار چنیپوت يها بندهایجمهور اعالم کرد که ارتشسییسپس افزود که ر يو

 .رفتیمآن تصور اد بود که کمتر یز ين حمالت به قدریرفت اما شدت ایم یبزرگ

 



ها بدون دوا و غذا و اند و در مساجد و خانهرخوردهیو ت یمردم زخم يادیاضافه کرد: در سنندج عده ز ینین حسیخ عزالدیش

 .ه هستندیات اولیاز ضرور ياریبس

 

ن یست گفت: ایدر کردستان ن يریارتباط با گسترش درگ یکا بیان آمریجمهور که تجاوز نظامسیین گفته ریدر پاسخ به ا يو

 .ت را نگفته استین مورد واقعیجمهور در اسییر ياتهام دروغ محض است و آقا

 

ا در شمرگان میران دانست و گفت پیا يدفاع از مرزها يز نه برایارتش را به مرز ن يروهایخلق کرد اعزام ن یندگیس نماییر

را ما بهتر از یدرست نبود ز یط کنونیارتش ابدا در شرا يروهایعزام نهستند و ا يمرز عراق آماده مقابله با هرگونه تجاوز

 .میکنیها اداره میارتش

 

ف کرد اما گفت: ارتش اگر زورش برسد یوان و شهر مهاباد را تا امروز آرام توصیتازه در بانه و مر يرهاید درگیبا تاک يو

 .شوندیگناه کشته میخواهد بود که فقط مردم ب ین جنگیر جنگ مسلحانه کند و ایخواهد تمام منطقه کردستان را درگیم

 

 )7/2/1359هانیکرد.(ک یاطالع یسنندج و سقز اظهار ب يهاق تلفات کردها در جنگیان از ذکر آمار دقیدر پا يو

 

 .گذارندین نمیخلق کرد اسلحه را زم

 

ک یال نو اخوت بف یام آشتیامام را بعنوان پام آبانماه یخلق کرد گفت: ما پ یندگیات نمایس هی، رئینین حسیخ عزالدیش

اج به یم. راه حل از همان موقع روشن بود و حاال هم آسان و روشن است. احتیم و پس از آن، آتش بس را قبول کردیگرفت

خلق کرد مذاکره کند. راه حل مشکل  یندگیات نمایبا ه ين است که دولت، بطور جدیم. راه حل ایندار يدیشنهاد جدیپ

ذاکره مسلح م يد با گروههایگویصدر م یبن يا نه؟ آقایکند ین راه حل عمل میا دولت به این است که آی، اشکال در استین

ست، یگروه خاص ن یندگیات نمایه ن بگذارند. اوالًیکه اسلحه را زم یم،به شرطیدهیم و حق خلق کرد را به خودشان میکنینم

لق کرد اسلحه ، و خیاسیس يکند نه فقط گرو ههایقاطع خلق کرد است که مقاومت م یبانیاست که در مورد پشت یبیبلکه ترک

د را یجد ینست که دولت جنگیت ای. واقعيخواهد بود و نه مذاکره ا ین بگذارد نه حرفیگذارد، چون اسلحه را زمین نمیرا زم

توان آرامش را به منطقه بازگرداند.  یم یطین تهاجم و تحت شرایل کرده است، اما باز با قطع ایشتر بما تحمیبا شدت ب



 يداخل و اطراف شهرها یو مواضع تهاجم هابه کردستان، متوقف شود، ارتش به داخل پادگانها برگردد و جاده یروکشین

 ياندگان خلق کرد، بر مبنیات نمایبا ه يکردستان برداشته شود و مذاکرات جد يکردستان را ترك کند، محاصره اقتصاد

قادر است هر  یمردم کردستان بخوب يهاشمرگان و تودهینصورت، مقاومت پیر ایاز سر گرفته شود. در غ ياهماد 26طرح 

 )7/2/1359هانیهمان مذاکره خواهد بود.(ک یرا با شکست روبرو کند و باالخره راه حل نهائ يدیتهاجم جد

 

  

 

 .گذارندین نمیخلق کرد اسلحه را زم

 

ک یال نو اخوت بف یام آشتیام آبانماه امام را بعنوان پیخلق کرد گفت: ما پ یندگیات نمایس هی، رئینین حسیخ عزالدیش

اج به یم. راه حل از همان موقع روشن بود و حاال هم آسان و روشن است. احتیم و پس از آن، آتش بس را قبول کردیگرفت

خلق کرد مذاکره کند. راه حل مشکل  یندگیات نمایبا ه ين است که دولت، بطور جدیم. راه حل ایندار يدیشنهاد جدیپ

ذاکره مسلح م يد با گروههایگویصدر م یبن يا نه؟ آقایکند ین راه حل عمل میا دولت به این است که آیست، اشکال در این

ست، یگروه خاص ن یندگیات نمایه ن بگذارند. اوالًیکه اسلحه را زم یم،به شرطیدهیم و حق خلق کرد را به خودشان میکنینم

لق کرد اسلحه ، و خیاسیس يکند نه فقط گرو ههایقاطع خلق کرد است که مقاومت م یبانیاست که در مورد پشت یبیبلکه ترک

د را یجد ینست که دولت جنگیت ای. واقعيخواهد بود و نه مذاکره ا ین بگذارد نه حرفیگذارد، چون اسلحه را زمین نمیرا زم

توان آرامش را به منطقه بازگرداند.  یم یطین تهاجم و تحت شرایباز با قطع ال کرده است، اما یشتر بما تحمیبا شدت ب

 يداخل و اطراف شهرها یو مواضع تهاجم هابه کردستان، متوقف شود، ارتش به داخل پادگانها برگردد و جاده یروکشین

 ياندگان خلق کرد، بر مبنیات نمایبا ه يکردستان برداشته شود و مذاکرات جد يکردستان را ترك کند، محاصره اقتصاد

قادر است هر  یمردم کردستان بخوب يهاشمرگان و تودهینصورت، مقاومت پیر ایاز سر گرفته شود. در غ ياماده 26طرح 

 )7/2/1359هانیهمان مذاکره خواهد بود.(ک یرا با شکست روبرو کند و باالخره راه حل نهائ يدیتهاجم جد

 

  

 

 به حزب دمکرات ینین حسیحمله عزالد

 



و ر و خلع سالح و بعد از دیشمرگان حزب دمکرات دستگیاندوآب، بوکان توسط پیدر راه م یک ستون نظامیش یچند روز پ

 .روز آزاد شدند

 

 .ستیک سازمان به خصوص درست نین از یعزالد يحزب دمکرات در مورد طرفدار يادعا

 

 يزین همان چیدهد و ایح میسازمان منافع خود را بر منافع خلق ترجک ینصورت نشانه آنست که یبه ا يطرح مساله رهبر

 .دهدیگران نسبت میاست که حزب دمکرات به د

 

 یه خط مشب داًیه شدیانین بیصادر کرد. در ا ياهیانیه حزب دمکرات کردستان، بیدر پاسخ اعالم ینین حسیخ عزالدیدفتر ش

، ه حزب دمکراتیده است. چون اعالمیب گردیآن تکذ یاسیه دفتر سیاز اعالم یحزب دمکرات کردستان حمله شده و بخش

ن یه چنیانیم متن بیکنیز چاپ مین را نیخ عزالدیه دفتر شیانین بی، عیطرفیهان چاپ شده بود به منظور حفظ بیک درقبالً

 :است

 

حزب  یاسیمبارز مهابادـ دفتر سه حزب دمکرات در جهت وحدت خلق کرد است؟ خلق قهرمان کرد ـ مردم یا اعالمیآ

ه ضمن ین اطالعیصادر کرده است، در ا ياهیماه اطالعید 17در رابطه با حادثه  18/10/58خ یران به تاریدمکرات کردستان ا

تر آورده شده است. دف يزیآمکیو تحر یرواقعیهم مطالب غ ینین حسیخ عزالدیاظهارات نادرست به شخص ماموستا ش یبرخ

از آن را منتشر کرده و همه مردم  ییهاقسمت یروشن شدن اذهان عموم يداند برایفه خود میوظ ینیحس نیخ عزالدیش

 :ه آمده استید. در اعالمیان مبارز مهاباد را به تأمل و قضاوت آگاهانه دعوت نمایژه همشهریکردستان بو

 

 حزب ینظام ين شهر بودند به شورایازم امهاباد ع يض پرسنل ژاندارمریکه به منظور تعو یروز هم طبق معمول ستونید

باد تا دروازه مها يلومترین ستون از چند کیبوده و ا ین موافقت نامه کتبینکه ایح ایاند. توضاطالع داده و کسب موافقت کرده

افراد  دیکه ستون مزبور به دروازه شهر رس یاند، متأسفانه وقتشمرگان حزب دمکرات اسکورت شدهیاز پ ياله عدهیشهر بوس

کرر به م يهار و تلفنیگینمودند، تالش پ يریاز ورود آنها به شهر جلوگ ییفدا ياز چرکها يل امر، افرادیمسلح کومله و در اوا

د. در ینرس ییو مراجعات دوستان ما به دفتر ماموسا و افراد کومله درباره حل مشکل به جا ینین حسیخ عزالدیمنزل جناب ش

طلع م یاز ورود ستون نظام یبعدازظهر آن روز هنگام ینین حسیخ عزالدین است که ماموسا شیت اقیماه حقید17مورد حادثه 

شمرگان  حزب دمکرات که آن را یشمرگان مسلح جلو آن را گرفته و در جواب پیاز مردم شهر و از جمله پ ياشدند که عده



خلق کرد شده بودند. ماموسا با توجه به درخواست حزب، به کومله و  یندگیات نمایکردند خواستار نظر هیاسکورت م

 ان فوراًییرا رها کنند. کومله و فدا یستون نظام يجلو يریاجتناب از درگ يه کردند که برایو مردم محل توص ییفدا يکهایچر

احد ک وینکه یشهر از ا جواناناً ماندند، اما مردم و خصوص یشمرگان حزب باقیشمرگان خود را از محل دور کردند و فقط پیپ

بودند و در  یر کردستان وارد شهرشان بشود به شدت ناراضیاخ يط حساس و جو نگران کننده روزهایمجهز در شرا ینظام

ادف ک تصیمجبور به بازگشت شد و در راه راه مورد دستبرد و غارت قرار گرفت. و ضمن  یمخالفت آنها واحد نظام يجهینت

ن حادثه و محکوم کردن عمل زشت یند نفر از افراد آن کشته و مجروح شدند. ما ضمن ابراز تأسف از از چیل نیاتومب

اع آن را در اوض ید علت اصلین و آن نسبت داد. بلکه باید به ناحق به ایم که علت بروز آن را نبایداریغارتگران اعالم م

در مورد اوضاع  12/10/58مورخ  يهاهیخود در اعالمر کردستان جست و جو کرد. حزب دمکرات کردستان، یحساس اخ

 ژه، مرتباًیات ویز اظهارات رهبران حزب ضمن حمله به دولت و هیرانشهر و نیدر مورد پادگان پ  14/10/58کردستان و 

 .ن بودیف کرده است. در واقع هم چنیمرداد ماه توص یلیه حالت قبل از جنگ تحمیو شب یاوضاع کردستان را بحران

 

 یلع سالح ستون نظامخ

 

ز دو ر و خلع سالح و بعد ایشمرگان حزب دمکرات دستگیاندوآب ـ بوکان توسط پیدر راه م یک ستون نظامیش یچند روز پ

ز مسافران پرداختند. پاسداران به یآمکیش تحریاندوآب و سه راه نقده به تفتیمسلح در سه راه م يروز آزاد شدند، واحدها

مجروح به جا گذاشتند و مردم سنندج از آن روز تاکنون به  7کرده، چهار کشته و  يراندازیسنندج تدفاع یمردم ب يسو

 ک واحدی ياران جلویاند. مردم کامو مسجد جامع شهر تحصن کرده ياعالم و در استاندار یل عمومیاعتراض اعتصاب و تعط

وان، افراد یرا به کرمانشاه برگرداندند. در مر سنندج در حرکت بود گرفته و آن يتانک را که به سو 15شامل  ینظام

فر نموده و در پادگان تحصن کردند. هفتصد ن یچیافت کرده بودند از دستور سرپیگردان که دستور حرکت از سنندج را درکی

بجنورد  از شیپ مجهز سه روز پیک تیوستند. یاند به تحصن مردم شهر پد شدهید تهدیسنندج که به تبع ياز افراد ژاندارمر

از مردم قهرمان سنندج اعتراض به  یبانیماه در سراسر کردستان به پشت يد 16به مقصد بانه حرکت کردند و باالخره در روز 

 ییماین شهر مهاباد دهها هزار نفره راهپید و در همیبرگزار گرد ییمایپو راه یل عمومیکات دولت، تعطیژه و تحریات ویه

مجهز را  یک واحد نظامیماه حزب دمکرات کردستان  يد 17، و در یط حساسین شرایدر چن ز پرداختند. آنوقتیآماعتراض

 ینین حسیخ عزالدیو مردم شهر مهاباد و ماموسا ش یاسیس يروهایگر نیکند، بدون آنکه به دیدر شهر مهاباد اسکورت م

 ا حق ندارند ازینگران شوند؟ آ یواحد نظام نیمردم مهاباد حق ندارند از ورود ا ین وضعیا در چنیبدهد. آ ین اطالعیکوچکتر

 ين سئوال و اعتراض نشانهیا این بابت سئوال کنند؟ و آیکرده از ا یش بارها اظهار نگرانیهاهیحزب دمکرات که خود در اعالم

 ست؟یمردم مهاباد ن یانقالب ياریهوش

 



 حساب غارتگران جداست

 

 ستون يکه جلو ییارید حساب مردم مبارز مهاباد و جوانان و هوشیواقع با؟ در دیمردم ترس یانقالب يارید از هوشیچرا با

پنهان است؟ مردم مهاباد، جوانان  یقت از چه کسین حقیطلب جدا دانست و ااند از حساب غارتگران فرصترا گرفته ینظام

 یندگیات نمای. . و اما در مورد ه «.ه گفته شده: یگر از اعالمید یدهند. در بخشیص میاز غارتگران تشخ یرا به خوب یانقالب

ن یا م ویدانیران میم حزب دمکرات کردستان را رهبر مبارزات خلق کرد در کردستان ایاخلق کرد، ما همچنان که بارها گفته

ت که ین واقعیبا توجه به ا یاند، ولد نمودهییحزب و متشکل شدن در صفوف آن تا ياز شعارها يرویرا مردم کردستان به پ

ل ین اصل استوار بوده است، که در مسایاست ما بر ایاند همواره سهمواره مورد احترام ما بوده ینین حسیخ عزالدیاب شجن

 که دولت اعالم کرد که ین جهت وقتیم. بهمیاوریبه عمل ب ينظر و همکارشان تبادلیمربوط به سرنوشت کردستان با ا

اد شنهیر روش دولت به ماموسا پیید ما ضمن استقبال از آن تغیفصل نما خواهد مساله کردستان را از راه مذاکره حل ویم

بادل نظر ز مشورت و تی) نییالذکر (کومله و فدام و با دو گروه فوقینیژه دولت به مذاکره بنشیات ویبا ه  م که مشترکاًیکرد

کردستان  جنبش یندگیات نمایدر ه يمتساو ین دو گروه با حقوقین با اصرار از ما خواستند که ایخ عزالدیجناب ش یم ولیینما

ان که مردم کردست ياخلق کرد به گونه یندگیات نمایه یطوالن يهاها و بحثشرکت داشته باشند. باالخره بعد از نشست

 .«ل شدیاطالع دارند و تشک

 

 یاسیس يروهایهماهنگ کردن ن

 

 يهااست و برداشتیز همواره از سین نیخ عزالدیماموستا ش«ن است که: یتأسف است ا يشتر جایگر آنچه بید ییو در جا

در . »د ماموسا و کومله بوده استییز مورد تایت نیمسوولیطلبانه افراد باعمال آشوب یاند و حتکومله سرسختانه دفاع نموده

در راه هماهنگ کردن ش ین از ماهها پیخ عزالدیخلق کرد همه مردم کردستان آگاهند که ماموسا ش یندگیات نمایمورد ه

، رهبر ين راه با تکرویدان مذاکره کوشش کرده، در ایکردستان خواه در جنبش مقاومت خلق کرد و خواه در م یاسیس يروهاین

ات یه شانیمبارزه نموده است. تا باالخره با تالش ا یر اصولیوه مذاکرات جداگانه و هرگونه امکان بند و بست غیو ش یطلب

ند تا ان را قانع کیین بود که کومله و فدایحزب دمکرات اصرار ماموسا در ا يل شد و بر خالف ادعایتشک خلق کرد یندگینما

ل یشکموافقت کنند. ت یندگیات نمایحزب در ه يصرفنظر کرده و با سخنگو يخلق کرد از حقوق متساو یبه خاطر مصالح عال

م رغیاندازان و علرغم تالش تفرقهیخلق کرد بوده است و ماموسا همواره عل يهایروزیاز پ یکیخلق کرد  یندگیات نمایه

چ حزب و یت مستقل مصالح هیک شخصین راه به عنوان یها از وحدت صفوف آن دفاع کرده و خواهد کرد. در ایکارشکن

ک سازمان یماموسا از  يطرفدار«حزب دمکرات در مورد  يح نداده و نخواهد داد. ادعایرا بر مصالح خلق کرد ترج یسازمان



. ازشان »د ماموسا بوده استییز مورد تایت نیمسوول یطلبانه افراد باعمال آشوب یحت«ن که: یا ان نسبت دروغیو » بخصوص

 .د استیار بعیت بسیمسوول يدارا یاسیک حزب سی

 

 حزب دمکرات يمساله رهبر

 

 ذکر شده است ینین حسیخ عزالدیت ماموسا شیحزب دمکرات در مبارزات خلق کرد که در رابطه با شخص يدر مورد رهبر

کردستان و جنبش مقاومت خلق کرد نشان داده است. که  يران و نهضت خودمختاریر ایانات اخیکرد که جر يادآورید یبا

 ینگوناگو يشهایده و مبارزه خلق بارها آزمایستمد ياهتوده ید در تجربه طوالنیبا یاسیس يهاتیها و شخصها، سازمانحزب

رند. یخلق اثبات کنند تا مورد اعتماد مردم قرار گ یخود را در خدمت به مصالح اساس یستگیبگذرند و در مراحل مختلف شا

ز جامعه رو ژه زحمتکشانیمبارز و بو يهااعالم شود، بلکه توده یا سازمان معنیحزب  يست که از سوین يامر يمساله رهبر

گذارند و  یش میششتر آگاه شده و صالح و ناصالح را در بوته آزمایم خود بیان مبارزه و تجارب مستقیبه روز در جر

آن است  يوه نشانهین شیبه ا ياند، طرح مساله رهبرکورکورانه گذشته يروگر از مرز دنبالهیخلق کرد، د يهاخوشبختانه توده

است که حزب دمکرات به  يزین همان چیدهد و ایح میمنافع سازمان خود را به منافع خلق ترج یاسیک سازمان سیکه 

 یاسیه دفتر سین نکته در اعالمیر مهاباد را بخصوص به ایان دلیدهد. توجه مردم مبارز کردستان و همشهریگران نسبت مید

 .میکنیحزب دمکرات کردستان جلب م

 

ند شان قرار دهیتهایرا در مقابل مسوول ینین حسیخ عزالدیت که هم کومله و هم جناب شحزب از مردم کردستان خواسته اس

ز را یآمکین اظهارات تحریند. ما ایجاد برخورد و اغتشاش را محکوم نمایو ا یکارشکن هرگونهحاً یشان بخواهند که صریو از ا

انداز قهتفر يروهایتنها به سود دشمنان خلق کرد و در خدمت مقاصد شوم ن ینین حسیخ عزالدیچون ماموسا ش یدرباره شخص

ن وحدت صفوف مردم کردستان و یز عیده و امروز نیورز یکه همواره با جنبش مقاومت خلق کرد دشمن ییروهایم. نیدانیم

همواره در راه  ینین حسیخ عزالدیم که ماموسا شیکنید میگر تاکیمشغولند: ما بار د ینیچخلق کرد به توطئه یندگیات نمایه

 يریکردستان، در راه جلوگ يز خودمختاریآم، در راه تحقق مسالمتیکردستان در راه مذاکرات اصول یاسیس يروهایوحدت ن

که  یطیسته است در شرایا شایخلق کرد مبارزه کرده است. آ یندگیات نمایت وحدت هیو در راه تقو یلیاز جنگ مجدد تحم

گوناگون است. حزب دمکرات  يهاده و مبارز کرد در معرض توطئهیمحبوب ما ـ کردستان ـ و خلق ستمدن یدر سرزم

ک ین تحریخ عزالدیو محبوب مانند ماموسا ش ینید یتیه شخصیمردم آنان را عل یانقالب ياریکمک به هش يکردستان به جا

 يگریجه دیاندازان نتگران و تفرقهو کمک به توطئه یر مبارزه مردم از جهت اصلین کار جز منحرف کردن مسیا اید؟ آینما

 .خواهد داشت



 

 مردم ییقضاوت نها

 

 یم. در خاتمه ما به نوبه خود به خاطر مصالح عالیکنیرا به خلق رزمنده کرد واگذار م ییها و قضاوت نهان پرسشیما جواب ا

 یم که به منظور حفظ وحدت صفوف انقالبیخواهیمهاباد مار و مبارز یه مردم کردستان و بخصوص مردم هوشیخلق کرد از کل

نان ند و چون دشمیخود را حفظ نما یز کرده و متانت انقالبیخود از اختالف پره یز کرده و متانت انقالبیخود از اختالف پره

ن یر افتند و دیه آنان نم در دام تفرقیرند تقاضا داریبگ یآلود ماهال خام خود از آب گلیخواهند که به خیخلق کرد مسلما م

 یاسینموده و با رفتار آگاهانه س يبا مساله خوددار یر منطقیبرخورد غ اناًیو اح یاز هر گونه دو دستگ یحساس بحران يروزها

د یاندازان و دشمنان خلق کرد. دفتر سخلق کرد. نابود باد تفرقه یکنند. زنده باد وحدت انقالب یاندازان را خنثتوطئه تفرقه

 )25/10/1358(اطالعات19/10/1358ینین حسیعزالد

 

 .افتیان ین سنندج پایمتحصن ي:اعتصاب غذاینین حسیخ عزالدیام شیبا پ

 

روز به یکه از چند روز قبل دست به اعتصاب غذا زده بودند، د ين مسجد جامع و استانداریاز متحصن یگروه -سنندج

کردستان در  یاسیو س یژه دولت با رهبران مذهبیات ویال مذاکرات هن اقدام به دنبیخود خاتمه دادند. ا ياعتصاب غذا

آمده  ینین حسیخ عزالدیام شیاز پ یون صورت گرفت. در قسمتیخطاب به اعتصاب» ینین حسیخ عزالدیش«ام یمهاباد و قرائت پ

 يلۀ آقایحاصل شده و مضمون آن بوس یژه دولت، توافقیات ویاکنون که درمورد درخواست شما مردم سنندج با ه«است: 

 یخلق کرد، از همه خواهران و برادران یندگیات نمایده است، بنام خود و بنام هیاستاندار کردستان به اطالع رس» یسیشاه و«

را بر خود روا ندارندو دست از اعتصاب  ین، رنج جسمانیش از ایکنم که بیدرخواست م اند،که دست به اعتصاب غذا زده

 )26/10/1358اطالعات».(کشندغذاب

 

 ن سنندجیبه متحصن ینین حسیام عزالدیپ

 

بر خروج پاسداران از  یندگان خلق کرد مبنیت دولت و نمایات حسن نیاعالم توافق ه یخبرنگار اطالعات: در پ -سنندج

ان سنندج، مردم قهرمن شرح است: یام بدین فرستاد. متن پیخطاب به متحصن یامی، پینین حسیخ عزالدیروز شیکردستان، د

 تین حد قاطعیکه با اعتصاب غذا تا آخر يزیکردستان، خواهران و برادران عز ين مبارز مسجد جامع و استانداریمتحصن



و  کندیخلق کرد به شما افتخار م یندگیات نماید، سالم و درود بر همه شما باد. هیرا در مبارزه برحق خود نشان داده ا یاسیس

 یبانین روزها  همواره متوجه سنندج بوده است با پشتی. قلوب مردم کردستان در اداردیم میدرود و سپاس خود را به شما تقد

. اکنون که در مورد خواست برحق شما مردم اندت خواست شما را که خواست همه خلق کرد است، آرزو کردهیگرم، موفق

ن استاندار کردستان به اطالعتا یسیشاه و يله آقایحاصل شده و مضمون آن بوس یژه دولت، توافقیات ویمبارز سنندج با ه

خلق کرد، از همه خواهران و برادران که شجاعانه دست به اعتصاب غذا زده اند  یندگیات نمایده است، بنام خدا و بنام هیرس

امام  يرویتصاب غذا بکشند تا بتوانند با نرا بر خود روا ندارند و دست از اع ین، رنج جسمانیش از ایم که بیکنیدرخواست م

تر  یخروج پاسداران و هدف عال يدن بخواست فوریر خواهران و برادران قهرمان سنندج و همه خلق کرد، تا رسیهمراه سا

 دیروز باشیک، به مبارزه ادامه دهند. پیران آزاد و دمکراتیکردستان در چارچوب ا يکسب خودمختار

 

 )26/10/1358هانیم  بعدازظهر(کیک و نیساعت  25/10/58 ینین حسید عزالدیس–خلق کرد  یندگیات نمایس هییر

 

 .میدیشنیم يزیجمهور کلمات محبت آمسییر ي: بهتر بود از آقاینین حسیعزالد

 

 یبن يان سئوال که حاال که آقیخلق کرد در پاسخ به ا یندگیات نمایس هییر ینین حسیخ عزالدیخبرنگار اطالعات: ش -مهاباد

 یشان چه انتظاراتیخلق کرد، از ا یندگیات نمایس هییانتخاب شده است، شما در سمت ر ياست جمهوریصدر به ر

ما  یلبه طور ک یاظهار نظر کنم، ول یتوانم بدرست یصدر تا حاال اعالم نشده است، نم یبن يآقا يها: چون برنامهد؟گفتیدار

 يدار مرزهاو پاس میبالیت خود میرانیم بود. ما به ایران نبوده و نخواهیه ایبه تجز یچگاه راضیم و هیهست یرانیکه ا مییگویم

 يزیجمهور کلمات محبت آمسییر يگر، از آقایتند د يهاا حرفید با اسلحه یتهد يبهتر بود به جا یم ولیکشور هست

 زمان،یهن عزیز و در چارچوب استقالل میآمم که مساله خلق کرد از راه مسالمت یم و انتظار داریرانی. ما ملت امیدیشنیم

ر م. دیریبگ یاسالم يخود را در جمهور یم که حق قانونیم و منتظریستیچگاه طالب جنگ نبوده و نیران حل شود. ما هیا

 یخود، زندگ یرانیر برادران هموطن ایران آزاد و آباد، مانند سایا يدر فضا يبا خودمختار یاسالم يجمهور

 )9/11/1358م.(اطالعاتیکن

 

 .خواهد ماند یران باقیاز ا ی: کردستان همواره به عنوان بخشینین حسیخ عزالدیش

 



ام آمده ین پیفرستاد. در ا یامین شهر، پیخطاب به مردم ا ینین حسیخ عزالدیافتن تحصن مردم سنندج، شیان یدر رابطه با پا 

رصت و فقط ف دیباشیم یسم و ارتجاع وبر ضد هر نوع وابستگیالیامپره ید که در عمل و نه حرف، علیشما نشان داد«است: 

ران جدا یمردم ا یونیلیم يهاآباد و آزاد، از مبارزات توده یرانیجاد ایا ين مبارزه شما را برایشان هستند که ایطلبان و کج اند

و  رانیچ گاه خود را از ایه م،یکنیکردستان مطرح م يبر خودمختار ینکه همواره خواست برحق خود را مبنی.ما ضمن اداندیم

در  ن خلقیسازمان مجاهد يدایما از کاند یبانیم ماند.پشتیخواه یران باقیاز ا یجداندانسته و همواره به عنوان بخش یرانیا

ما را به عموم نشان داد که طالب جنگ نبوده و تمام  يت خواستهایو حقان یگر صلح طلبی، باردياست جمهوریانتخابات ر

 )12/11/1358م برد.(اطالعاتیبه کار برده و خواه یاسیز سیحل مساله از راه مسالمت آم يتالش خود را برا

 

 .کندی:خلق کرد در انتخابات شرکت مینین حسیخ عز الدیش

 

خابات به اطال عات اعالم کرد که فعاالنه، در انت یتلفن يک گفتگویخلق کرد در  یندگیات نمایس هیی،رینین حسیخ عزالدیش

وبه مردم  میکنیمادر انتخابات شرکت م«گفت:  ینین حسیخ عزالدیران شرکت خواهد کرد.شیا یمل ين مجلس شوراینخست

نمورد یدر ا يا هیخلق کرد چند روز قبل اطالع یندگیات نماین انتخابات شرکت کنند. هیم تا بطور فعال در ایز دستور داده این

اما از مردم انتظار دارم که خودشان  کنم،یه نمیمردم توص يرا برا یبخصوص يدایکاند من شخصاً«افزود:  يو». صادر کرد

 ینین حسیخ عزالدیش». بدهند که بتواند در مجلس، از خلق کرد دفاع کند يرا ییدایخود را اعالم کنند وبه کاند یاسیرشد س

 یاسیس يبه سازمانها يشتریب ين گونه مناظره هااگر آزادیا«خلق کرد گفت:  یندگیات  نمایه یونیزیدر مورد مناظره تلو

ع منطقه سپس به وض يو». م کردیز در آن شرکت خواهیابد و ما نید ادامه یبدهند که بتوانند بهتر از خودشان دفاع بکنند، با

ش یپ یاران وپاوه وجود داردکه مشکالتیتنها مساله  کاماست و يوضع کردستان آرام و عاد«کردستان اشاره کرد وافزود: 

ره ز در محاصیپاوه ونوسود ن کنند،یم یاسیو س يومحاصره اقتصاد بندندیاران راهها را میدر کام«اضافه کرد:  يو». آورده اند

داده ن يرا از طرف فرماندارشان یاند هنوز پرسشنامه کرده یکه خود را در آنجا معرف ییداهایکاند یقرار دارند، حت ياقتصاد

 يود. از سوب یفاتیاران رفت که کارشان تشریهم به سنندج و کام یاتیم وهیژه تماس گرفتیات ویاران، با هیاند. در مورد کام

و  اندازندیان توده مردم کرد تفرقه میبا کردستان ندارند و مخصوصا دارند م ياست که کار یژه مدتیات ویگر هید

رك اران را تیکه کام یگر را بکوبند. آوارگانید یشوند تا جماعت یک مینزد یمساله کرد  حل شود، وبه جماعت خواهندینم

د آنرا از نظر دور یشود ونبا یدگید به خواست آنها رسیکه در سقز متحصن هستند، با یانیدیو تبع اندکرده

 )15/12/1358اطالعات».(داشت

 

 .نتخابات درسنندج شدخواستار انجام ا ینین حسیخ عزالدیش



 

افت. یار انتش ياهیدر سنندج، اطالع یاسالم یمل  يق افتادن انتخابات مجلس شوراین در رابطه با به تعویخ عزالدیش ياز سو

 آزاد  و يجاد فضایجمهور، از اسییر يآقا و خصوصاً یکه مقامات مملکت یطیدر شرا« ه آمده است:ین اطالعیاز ا یدر قسمت

شهر را  نیمسلح در شهر سنندج، انجام انتخابات در ا يند، وزارت کشور به بهانه وخود گروههایگویانتخابات سخن م يامن برا

ر همه اند، شاهد هستند دخواهان سراسر کشور که به کردستان سفر کردهیران و آزادیا یمترق يروهایق انداخته است. نیبه تعو

ن و  حمله چماق بدستان به یخون يها يریاز درگ هاکه روزنامه یاست. در حال ت کامل برقراریکردستان، نظم و امن يشهرها

سر  ت بهیو امن يکردستان در آزاد دهند،یاز اکثر نقاط کشور خبر م یابانید خیشد يتظاهرات و اجتماعات مردم و برخوردها

و ضد  یمترق يروهایران، نیخواهان ایما از از آزاد:«دیگویه مین اطالعیاز ا يگریدر قسمت د ینین حسیعزالد». بردیم

 نموضوع بلند کنند و قاطعانه آنرا محکومیکه بانک اعتراض خود را نسبت به ا میخواهیران میا يو از همه خلقها یستیالیامپر

قرار ان تشیانتخابات هستند در مقابل مسوول يجمهور را که مسوول حفظ و نظارت بر آزادسییر ين رابطه ما آقایند. در اینما

ق انداختن انتخابات یو خود سرانه وزارت کشور را در مورد به تعو یر منطقیم غیکه تصم میخواهیشان میو از ا میدهیم

نگ طلب ون جیه خاطر نشان ساخته که در مقابل ارتجاعین اطالعیان ایدر پا ینین حسیخ عزالدیش». ندینما یسنندج، فورا ملغ

غ از یدر یقاطعانه و ب یبانیو پشت یو وحدت مبارزات یکپارچگید با یو با توانندیران میا يخواه و خلقها يو آزاد یمترق يروهاین

 )22/12/1358ل کنند.(اطالعاتیمساله کردستان را تحل یاسیز سیمسالمت آم يجنبش عادالنه خلق کرد، صلح و راه حلها

 

 .ک خواندیر دموکراتیق انتخابات سنندج را غیتعو ینین حسیخ عزالدیش

 

هان یبا خبرنگار ک یاختصاص يک گفتگویخلق کرد در  یندگیات نمایس هییر ینین حسیخ عزادلیهان: شیکرمانشاه ـ خبرنگار ک

ام است بر خلق کرد چون تم ین عمل دولت ستمیک خواند و گفت: ایر دموکراتیغ یر افتادن انتخابات را عملیخبر به تاخ

ورد ن میدر ا يبفرستند. و یمل يندگان خود را به مجلس شورایابات شرکت کنند و نماخواهند در انتخیمردم کردستان م

از مردم کردستان خواست که بطور فعاالنه در انتخابات مجلس  ياهیخلق کرد با صدور اعالم یندگیات نمایاضافه کرد: ه

 .ه استقبال کردندین اعالمیشرکت کند و همانطور که گفتم مردم از ا یمل يشورا

 

به  يبرا یلیاست چون دل ین عمل دولت بر خالف دمکراسیق افتادن انتخابات در سنندج گفت:  ایسپس با اشاره به تعو يو

ج و دولت هر ين شهر است و برخالف ادعاین مناطق کردستان همیتراز آرام یکیرا یق افتادن انتخابات وجود نداشت زیتعو

 .در منطقه کردستان وجود ندارد یمرج

 



 يکارها يات اعالم کرده است که براین هیات حزب دمکرات به تهران گفت: ایدر رابطه با سفر ه ینین حسیالدخ عزیش

خلق  یگندیات نماین هیدر ب ین صف شکافیده ما ایل مختص به حزب دمکرات به تهران رفته است و به عقیمربوط به مسا

را  شنهاد شده که خودین ما را دارد. بارها به من پیشکاف در ب جادیاز دولت است که قصد ا یآورد، بلکه جناحیکرد بوجود نم

ا ین مساله جوین مورد نظر مردم تهران و اصفهان را راجع به ایها گفت: دولت در اراجع به خلع سالح گروه يکنار بکشم. و

ه؟ چون ا نیع سالح هستند ل به خلیا ماید که آیپرسید نظر مردم گنبد و خوزستان و کردستان را هم میکه با یشده در حال

 ینین حسیست. عزالدیها از حمل اسلحه جنگ با دولت نکه قصد آن ین حالیاج به اسلحه دارند در عیاحت ين مناطق برایدر ا

ا اند و من کار زدهیدست به ا یست چه عواملین درباره ترور چند تن از افراد پرسنل ارتش در قطور گفت: معلوم نیهمچن

ال شک گونه اعمنیم و ایرا ما در آستانه انتخابات و مذاکره هستین اقدام مسلحانه وجود داشته زیا يبرا يازهینگم چه ایدانینم

 .ن عمل اعمال کرده استید خود را راجع به ایز تنفر شدیخلق کرد ن یندگیات نمایکند و هیشتر مید ما را بیو ترد

 

نم کیدفاع نم یچ  گروه و دسته خاصیکردستان گفت: من از ه یاسیس يهاان در مورد موضع  خود در قبال گروهیدر پا يو

ل کردستان را از راه یم مسایخواهیخلق کرد است چون ما مردم کردستان م یندگیات نمایبلکه دفاع من از خلق کرد و ه

 )23/12/1358هانیز حل شود.(کیآممذاکره و بطور مسالمت

 

 .ها را بوجود آوردند و دامن زدنديرین درگیقه ابتدا امسلح منط يها:فئودالینین حسیخ عزالدیش

 

ر غرب کشور گفت: ما خواهان جنگ در منطقه یهان در مورد حوادث اخیبا ک یاختصاص يگفتگو یط ینین حسیخ عزالدیش

 سپس اشاره به اقدامات جناح يم. ویدانیر نمیرا به سود عوامل درگ یمسلحانه و برادرکش يریم و مسوول هر نوع درگیستین

ها در يریاز ما از گسترش درگ یبانید با پشتیدارند با يات حاکمه نفوذین جناح که در درون هیصلح طلب دولت گفت: ا

 .کنند يریکردستان جلوگ يشهرها

 

 ياطهبود در نق ه در حرکتیاشنو يکه از نقده به سو یک ستون ارتشیه گفت: یر منطقه اشنویاخ يهايریدر توجه درگ يو 

شمرگ کرد جان خود را از ین حادثه هفده تن از مردم و سه پیجه این ده حرکت کرد که در نتیتان با توپ به ابه نام قله

 .دست دادند

 



ن یار دارند ایمسلح در اخت يادیا یمستقر در منطقه که همگ يهان مطلب اضافه کرد: فئودالیبه دنبال ا ینین حسیخ عزالدیش

ه ه خانیاطراف اشنو يبه وجود آمده که مردم روستاها یاند و سپس دامن زدند و اکنون وضعها را ابتدا به وجود آوردهيریدرگ

 .اندگر کوچ کردهیو کاشانه خود را رها کرده و به مناطق امن د

 

ه ها را محکوم کرديرین درگیز در جهت بحران کردستان است ایآمحل مسالمتخلق کرد که عالقمند به راه یندگیات نمایه

ه آمده است. هموطنان مبارز خلق رزمنده کرد هنوز فاجعه مردم ین اعالمیاز ا یمنتشر کرده است در قسمت ییهاهیو اعالم

رد. یگیصورت م يگرین دیات ننگیه جنایمان در اطراف اشنوهنیم ياز روستاها یکیها نرفته است که در ادیقارنا از 

. کنندیعام مدفاع را قتلیمردم ب ياحمله کرده و به طرز وحشانه» تانقله«به دهکده  يمزدوران معبود ها، پاسداران وژاندارم

 .شوندیم ینفر زخم 20د و یدفاع شهیان بیشمرگ هفده تن از روستایپ 3عالوه بر شهادت 

 

ت یجنا نیبا مصدومان ا يو همدرد و قاطبه خلق کرد» تانقله يشهدا«ت به بازماندگان یخلق کرد، ضمن تسل یندگیات نمایه

ر ایخواهد که متحد و هوشیکردستان م يشمرگان قهرمان مردم شهر و روستاهایع و کشتار مردم را محکوم کرد و از پیفج

 )10/1/1359هانیبر آب سازند.(کافروزان را نقشجنگ يهاتوطئه یشیت و دوراندیباشند و با قاطع

 

 .ابدییج آرامش خود را باز می: غرب کشور به تدرینین حسیعزالد

 

هان ینگار کبا خبر یخلق کرد در گفتگو کوتاه یندگیات نمایس هییر ینین حسیخ عزالدیهان: شیک یمهاباد ـ خبرنگار اعزام

 .بود آرامباً یروز تقریه و نقده دی، منطقه اشنويریچند روز درگ یرامون اوضاع منطقه گفت: در پیپ

 

 یداده نشده است ول یاطالع يمجدد به و يهايریشب تا کنون در مورد درگیگفت که از د نیچنهم ینین حسیخ عزالدیش

 .آرام بود یروز به طور نسبیمنطقه کردستان د

 

گذار جمهور انیمحمد رهبر و بن یروز شهادت قاضشتر نقاط کردستان به مناسبت سالیروز در بیافزود: د ینین حسیخ عزالدیش

 ید قاضیز مردم بر مزار شهیمختلف کردستان برگزار شد و در مهاباد ن يدر شهرها ییمایپو راه نگیتیخودمختار کردستان م

 .توطئه جنگ افروزان را محکوم ساختند ییهایخلق کرد گرد آمدند و ضمن سخنران ير شهدایمحمد و سا



 

باز و  ين مناظره در فضایگفت: اگر ا یونیزیدر مورد دعوت از دکتر عبدالرحمن قاسملو برا مناظره تلو ینین حسیخ عزالدیش

مخالف  ن کاریبا ا داًیشود من شد یاسیس يبرداراگر قرار باشد از آن بهره یخوب است ول یلیق باشد خیان حقایب يآزاد برا

 .هستم

 

شان به یام بلکه یانده امام در غرب کشور دعوت نکردهینما یاالسالم کرمانان گفت: ما از حجتیدر پا ینین حسیخ عزالدیش

گار رد. خبرنین سفر انجام گیل خود را در مورد سفر به مهاباد اعالم داشتند و امروز قرار است ایمنزل من تلفن کردند و تما

روز جنگ یده تا دیرس يهان گزارشیهان به مهاباد گزارش داد در اطراف شهر نقده و در دره قاسملو بر اساس آخریک یاعزام

الت یک مسوول دفتر حزب دمکرات تشکیهان به نقل از یک ین ادامه داشته است. خبرنگار اعزامچنامسلحانه هم يریو درگ

ان دره قاسملو و اطراف نقده منازل خود را ترك ییشتر روستایمسلحانه ب يهايریمهاباد گزارش داد که به علت ادامه درگ

 )11/1/1359هانیاند.(ککرده

 

 ت از کوملهیدر مورد حما ینین حسیخ عزالدیاظهارات دفتر ش

 

، ینین حسیخ عزالدیش يت کومله از سوینده امام در غرب کشور در مورد حماینما یاالسالم کرماناظهارات حجت یدر پ 

 :گفت ینین حسیخ عزالدیاز مسووالن دفتر ش یکی یعبدالرحمن عبدالله

 

 يکند. ویشنهاد میمذاکره با دولت پ يروه را بران گیخلق کرد است و تنها ا یندگیات نمایطرفدار ه ینین حسیخ عزالدیش

له از سازمان کوم ینین حسیخ عزالدیش ينده امام در غرب کشور در مورد طرفدارینما یاالسالم کرمانانات حجتیافزود که ب

بارها گفته  ینین حسیافزود: عزالد يجاد شود. ویتفرقه ا یاسیس يهان گروهین عمل بیم که با ایکنیت ندارد و ما فکر میواقع

 یبانیهم که در جهت خلق کرد گام بردارد پشت یشناسم و از هر گروهیت میخلق کرد را به رسم یندگیات نمایاست که من ه

هر  ییهارانست بلکه در دویوابسته ن ياچ حزب و دستهیبه ه ینین حسیخ عزالدیز گفت: شیاز مسووالن کومله ن یکیکنم. یم

 )18/1/1359هانیکند.(کیم ییراهنما ما را يریگمیبحث و تصم

 

 :خلق کرد یندگیات نمایس هییر



 

 .ران تجاوز کندیکردستان،به خاك ا ياز مرزها میدهیاجازه نم ياگانهیچ بیبه ه 

 

قز و س يخلق کرد در سفر به شهرها یندگیات نمایس هیی، رینین حسیخ عزالدیسقز و سنندج (خبرنگاران اطالعات): ش

خلق «ن در سقز گفت: یخ عزالدی. شدهدیران را نمین تجاوز بخاك ایگر اعالم کرد که خلق کرد اجازه کوچکتریسنندج، بار د

ق یاز طر میدهیاجازه نم ياگانهیچ بیما به ه«افزود:  يو». گانه پشت ببنددیچ کشور بید به هیکرد در مبارزات خود، نبا

 .«دیران تجاوز نمایکردستان، به خاك ا يمرزها

 

ردم کصد هزار نفر ار میش از یان استقبال بیکه در م ینین حسیخ عزالدیگر، شید يسو هازیبعث يدر مقابل تجاوزها دفاع

 ران و کردستان فاتحهیا يهمه شهدا يافت وبرایسنندج حضور » لهیتا«ن شهر شده بود، در گورستان یسنندج و حومه، وارد ا

 يشمرگان کرد و خودمختارید، درباره مبارزات خلق کرد، کوشش پیمج از قرآن یاتین پس از تالوت آیخ عزالدیخواند.ش

دفاع در مقابل تجاوزات حکومت  يد کرد که خلق کرد برایآن تاک یران آزاد، سخن گفت و طیمردم کردستان در چار چوب ا

ه بسر برد و در نماز جمعز در سنندج یروز را نی، دینین حسیخ عزالدیاست.ش یو جانفشان يبعث عراق، آماده هرگونه فداکار

 )23/1/1359ن شهر، شرکت کرد.(اطالعاتیمردم ا

 

 در سنندج ییمایراهپ

 

 4از ساعت  دادند،یکا شعار میسم امریالیه امپریکه علیاطراف، در حال يهزار نفر از مردم سنندج و بخشها70ش از یب -سنندج

 نیروز همچنیزدند. د ییمایدست به راهپ يدان آزادیمروز، بدعوت حزب دمکرات کردستان، شاخه سنندج، از یبعدازظهر د

 )23/1/1359راد کرد.(اطالعاتیا یافت و سخنرانی، در مسجد جامع سنندج حضور ینین حسیخ عزالدیش

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/7/27 22:17 

 

 (9)و کردستان ینین حسیخ عزالدیش



  

 کایاز قطع رابطه با امر ینین حسیعزالدخ یاستقبال ش 

ا استقبال کرد کیران با امری، از قطع روابط اییروز در گفتگویخلق کرد، د یندگیات نمایس هییر»ینین حسیخ عزالدیش«سنندج:

 يزارخبرگن گفتگو خبرنگار یدر ا». ران خواهد بودیا يسم، در کنار خلقهایالیه امپریخلق کرد در مبارزه عل«و اعالم داشت: 

را  ن قطع رابطهیمن ا«اظهارداشت:  يد. ویپرس ینین حسیخ عزالدیکا ازشیپارس در سنندج، راجع به قطع روابط ابران و امر

افته و یان نیران، هنوز انقالبش پایمسلما ملت ا«افزود:  يو». ران استیا يه خلقهاین قطع رابطه به نفع کلیرا ایکنم، زید میتائ

ه ب توانیران قطع نشود، نمیکا و عوامل ارتجاعش در ایسم امریالیکه دست امپر يو تا روز داردیبرم ر انقالب گامیدر مس

سم یالیم شاه و سلطه امپریکه در دوران رژ يو استبداد یه عقب افتادگیران با تمام قوا علید مردم ایدوار بود. بایران امیانقالب ا

 .«ران خواهد بودیا يهان مبارزه در کنار خلقیز در ایدهند و خلق کرد نج شوند و مبارزه را ادامه یبوجود آمده بس

نکه، هر یه بر ایبا تک يا شد.ویران وعراق جویا یرا درباره روابط فعل» ینین حسیخ عزالدیش« پارس، نظر يخبرنگار خبرگزار

ا یحکومت بعث عراق و  يباشد، خواه از سوکا ین حمله، خواه از طرف امریا«گفت:  کند،یران محکوم میه ملت ایرا عل ياحمله

ران، از جمله مردم کردستان روبرو خواهد یمردم ا يرویبا مقابله ن ، مسلماًیطیو تحت هر شرا يگرید یخارج يرویهر ن

 )23/1/1359اطالعات».(شد

 .میدانیم بعث عراق را دشمن خلق کرد می: رژینین حسیعزالد

 ین شهر سخنانیا» عقاب«دان یمردم سقز در م ين هزار نفریدر اجتماع چند ینیحسن یخ عزالدیخبرنگار اطالعات: ش -سقز

ه خلق کرد، نه جنگ طلب است و ن«د بر تداوم آن گفت: یران و تاکیا یستیالیضمن ستودن انقالب ضد امپر يراد کرد. ویا

در «افزود:  يو». شده است لین مدت، در واقع به ما تحمیا يهایریدرگ یشرکت کند و تمام یحاضر است در برادر کش

آنها راه صلح  جهیست. در نتیر نیها ثابت کرد خلق کرد، سرکوب پذیزین خونریا یخته شد، ولین ریبزم يادیکردستان، خون ز

 .ز قابل حل استیق مسالمت آمیم که مساله کردستان، از طریشنهاد کرده بودیش گرفتند، اگر چه ما بارها پیدر پ

 ارانهیبرخورد هش

« ند: ازخلق کرد که عبارت یاسیات سیژه هیم بویارانه برخورد کنی، هشیاسید با مسائل سیما با« ن اضافه کرد: یعزالدخ یش

 .«رندیش بگید راه اتحاد را پی، با»خلق یفدائ يکهایکومله و چر«، »حزب دموکرات

جنگ بما  میگذاریم، نمیدار ما تا آنجا که قدرت«از سخنان خود، ضمن محکوم ساختن جنگ گفت:  يگریدر قسمت د يو

 کنند،ی، از هر طرف توطئه میم. دشمنان خارجید قدرتمند باشیم، باینرو یلین تحمیر بار چنینکه زیا يل شود و برایتحم

 میکنیم دیکا را تائیما قطع رابطه با امر دارد،یه ما بر نمیاست و دست از توطئه عل ياکا مانند مار زخم خوردهیسم امریالیامپر

 .«م کردیران دفاع خواهیا يهاو از همه خلق



 میمذاکره حاضر يبرا

گر یم. دین بگذاریز است. اگر ما سالحها را زمیما شگفت انگ يبر خلع سالح، برا یصدر مبن یبن ياظهارات آقا«افزود:  يو

م و آنگاه است که یجه برسینتح به یتا از راه مذاکره صح میگذارین نمینخواهد ماند. ما اسلحه را زم یمان باقیبرا يزیچ

 اندهدیه برادران کرد خود اسلحه کشیآن دسته از کردها که عل يبرا یصدر درجائ یبن يموضوع اسلحه مطرح خواهد بود. آقا

 «شود؟یم یشان ناشیت این از حسن نیا ایفرستند، آیدرود م

بزرگ  ياز خدا یشرفت انقالب تا هدف نهائیپ يبرا«کرد و گفت:  یخود از مردم سقز قدردان یان سخنرانین در پایخ عزالدیش

مذاکره  يم و برایستیران، به حقوق خود برسد. ما جنگ طلب نیدوارم ملت کرد در چهار چوب ایو ام کنمیاستمداد م

 .میاآماده

 ن در سنندجیخ عزالدیش

ن ین شهرگرد آمدند. در ایا» يآزاد«دان یاز مردم سنندج، در م يری، گروه کثینین حسیخ عزالدیگر، بدعوت شید ياز سو

 از یکیچرا که ما بعث را  میکنیما بعث عراق را محکوم م«اظهار داشت:  یسخنان ی، ط»ینین حسیخ عزالدیش«اجتماع، 

ران یا يهرگز دوست کردها کند،یعراق ظلم و ستم م ي. ما حکومت بعث را که به کردهامیدانیدشمنان خلق کرد م

صدر که ضمن آن از گروهها  یر دکتر ابوالحسن بنیاز سخنانش در رابطه با اظهارات اخ يگریدر بخش د يو». میدانینم

اج یدفاع احت ين نخواهند گذاشت، چرا که آنرا برایشمرگان، سالح بر زمیپ«شان را کنار بگذارند، گفت: خواست اسلحه

 .«دارند

ار ت شعین هنگام جمعیدر ا» ران دفاع خواهد کردیشمرگ کرد از استقالل ایران حمله شود، پیهرگاه به ا«ن افزود: یهمچن يو

 )25/1/1359اطالعات».(میکنیکا میران را سراسر گورستان امریا«دادند: 

 

 .ران تجاوز کندیتواند از طرف کردستان به مرز ای: عراق هرگز نمینین حسیخ عزالدیش

 

ماز خلق کرد که به سنندج رفته بود پس از شرکت در ن یندگیات نمایس هییر ینین حسیعزالدخ یهان: شیسنندج ـ خبرنگار ک

 .ان داشتیب یکا و تهاجمات دولت بعث عراق مطالبیران و آمریرامون قطع رابطه ایهان پیبا خبرنگار ک ییجمعه در گفت و گو

 

سم یالیه امپرم کیدانیافته میخاتمه یران را هنگامیما انقالب ا کا گفت: مسلماًیدر مورد قطع رابطه با آمر ینین حسیخ عزالدیش

 يو رو میها نداشته باشبا آن یچگونه رابطه وابستگیکن شود و هشهیران ریکاو عواملش از ایسم آمریالیو در راس آن امپر

 .باشدیکرد م د خلقییران و مورد تایکا به نفع جنبش و انقالب ایسم آمریالین اصل قطع رابطه با امپریهم



 

و امثال آن در هراس باشد و آن را  يبداند از محاصره اقتصاد یکه خود را انقالب یملت يکنم برایافزود: من تصور نم يو

 .را خواهد شدیشرفت انقالب پذیبخاطر پ

 

ز وحدت و العمل خلق کرد گفت: ما اران و عکسیا يدولت بعث عراق به مرزها يهادر مورد حمله ینین حسیخ عزالدیش

 یت ارضیشمرگان کردستان و خلق کرد از تمامیم و پیدانیران را منزل و کاشانه خود میم و کشور ایکنیران دفاع میاستقالل ا

نان دارم یران را مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار دهند و اطمیم داد که مرز ایاجازه نخواه ياگانهیچ بیدفاع خواهند کرد و به ه

رد م کیت خواهیران را حمایمرز ا ران تجاوز کند و ما قطعاًیتواند از طرف کردستان به مرز ایعراق هرگز نمکه حکومت بعث 

 )25/1/1359هانیها خواهد داد.(کبه آن یشکنو خلق کرد جواب دندان

 

 :هانیبا ک یدر مصاحبه اختصاص ینین حسیخ عزالدیش

 

 .مساله کردستان از راه مذاکره قابل حل است

 

 .را رد کرد ياماده 6خلق کرد، روز اول طرح  یندگینماات یه

 

 یستار عرفان

 

اختصاص  ینین حسیخ عزالدیهان از کردستان (مهاباد) به گفتگو با شیک یاختصاص يهاگزارشات و مصاحبه ين قسمت از سویا

 ر کل حزب دمکراتیاز منطقه کردستان و مصاحبه با عبدالرحمن قاسملو دب ياوارده يهاگذشته گزارش يهاافت. در بخشی

اه در ر یآن منطقه، گام یو مذهب یاسید رهبران سیل کردستان از دیدوار است با چاپ مسایهان امیکردستان جلب شد. ک

 .کردستان برداشته باشد يران از اوضاع و احوال جاریشتر مردم قهرمان ایشناخت ب

 

 د؟یاگرفته یچه موضع یقطع يریست؟ و در درگیعراق چ یراجع به دولت بعث س: نظر شما



 

و کومله و دفتر من  ییفدا يهاکیات خلق کرد که از حزب کردستان و سازمان چریعراق و ه یج: ما درباره دولت بعث

را که از هر  يهر تجاوزم و ما یام که نظر خود من درباره حکومت بعث اعالم داشتهیصادر کرد ياهیک اعالمیباشد یم

م کرد. ما یم و ما وحدت و استقالل کشور را با چنگ و دندان حفظ خواهیکنیرا محکوم مبه خاك اران، باشد آن يکشور

. ما فکر کرد ران اصالًیتوان کردستان را جدا از ایدر نظر ما نم م و اساساًیکنیران احساس میو درکنار مردم ا یرانیخودمان را ا

وم باشد ما آن را محک یاز طرف هر کس يام و هر حملهیکنیم و بعد در درون آن به کردستان فکر میکنیران فکر میااول به 

چنان حمله م همیکنیران محکوم میا يهاحمله به خلق يران را برایطور که دولت ام و همانیدانیح نمیم و صحیکنیم

 .میکنیران محکوم میرا به مرز ا یخارج يکشورها

 

م که یگجنیهمانطور م یالمللنیسم بیبا کمون«ک اصل آن، که هست، یست؟ درباره یامام چ يام نوروزیس: نظرتان راجع به پ

 د؟یدار يچه نظر» سم غربیالیدر برابر امپر

 

ن یعزالدخیش يت در کنار ما و آقاین جمعیاز ب ين هنگام چند نفری، در ا …در برداشت  يادیز يزهایچ ینیام امام خمیج: پ

را خواستند  مانیاز ما کارت خبرنگار ینین حسیخ عزالدیش يز خاموش شد پس از مشورت با آقایقرار گرفتند و ظبط ن ینیحس

 .دیخورد شما عنوان کنیکه به درد م ییهاد تا سوالیدادیها را به ما نشان مسوال یستیبایو بعد عنوان کردند شما اول م

 

 ست؟یصدر عنوان کردند نظرتان چیبن يها، که آقاوهس: راجع به خلع سالح گر

 خلع سالح

 

را  یده تا اذهان عمومیش کشیصدر پیبن ياست که آقا ياها خود مسالهگروهدن خلع سالحیش کشین است که پیج: نظر ما ا

که اگر اسلحه در دست باشد و خلق کرد یکه اسلحه در دست دارند به خاطر دفاع از خودشان م یکسان گمراه کند و اساساً

اهد نخو یکرد باق يبه نام مساله ياگر مسالهیافروزان او را سرکوب خواهند کرد و دنداشته باشد پاسداران و ارتش و جنگ

ر را در گید ما همدییایاعالم کردند اول گفتند ب یاسالم يادبود جمهورین در روز یچنو هم يام نوروزیصدر در پیبن يماند، آقا

شود  است توجه يو اگر به خواست خلق کرد که خودمختار یاسیم از راه سیم و با صلح و صفا مساله را حل کنیریآغوش بگ

د تا همه یها را باز نکننیدهد که پوتیصدر به ارتش دستور میبن ينخواهد ماند.آقا یبه نام مساله خلع سالح باق ياگر مسالهید

و  یاست و راه يزین کار خلع سالح چید ایندازیب ییو خلق کرد جدا یاسیس يهاان گروهید تا در میرا خلع سالح کن



 داند و خلق کرد را جدا ازیرا جدا از خلق کرد م یاسیس يهاندارد و گروه یاز کردستان اطالع چندان ییصدر گویبن يآقااساساً 

اند و حرف و زبان مردم هستند و برخواستهدر درون خلق کرد  یاسیس يهاکه گروهنیخبر از ایداند. بیم  یاسیس يهاگروه

ور صدر تصیبن يکه آقانیندارند و ا یبا خلق کرد تفاوت اساساً یاسیس يهاخواهران و برادران و مادران مردم هستند و گروه

است که  یک اشتباهین یکنند، ایهستند مسلح که در کردستان با زور اسلحه حکومت م يادسته یاسیس يهاکند که گروهیم

ه از شین نخواهد گذاشت، خلق کرد همیوجه اسلحه را بر زمچیخواهد درك بکند. خلق کرد به هیصدر نمیبن يت را آقایموقع

صدر در زمان یبن يم که آقایدانیک توطئه میم و آن را یکنین طرح را به شدت رد میران دفاع کرده است و ما ایمردم ا

 .ندکیرا عنوان مش آنیجمهورسییر

 

 ست؟ین باره چیها در ان گروهینظر بارتش با در نظر گرفتن اختالف ییجاس: نظر شما راجع به جابه

 

 .ها با هم اختالف نظر ندارندج: گروه

 

لق اختالف خ ییم  که کومله و فداینیبیم یکنند ولیاسکورت م ییشمرگان دمکرات، ارتش را در جابه جایم که پیدانیس: ما م

 .کنندیم ينظر دارند و حزب دمکرات را محکوم به سازشکار

 

ود در شیکه م یضیتوافق کردند. تعو ياخلق کرد بعد از واقعه یندگیات نمایاست که ه ياض مسالهیمساله تعو ج: اساساً

بودند  ان امریدر جر یندگیات نمایو ه هاکه تمام سازماننیان باشند و بعد از ایدر جر یاسیس يهاد تمام سازمانیکردستان، با

نفر  130ض در مقابل یتعو يست تانک برایان باینفر از ارتش 800که امروز به من خبر دادند  يااو را قبول خواهند کرد، مساله

ها اختالف ن گروهیدر ب ین آگاهیست و ایوجه قابل قبول نچینفر به ه 800ن یا یگر ولینفر د 130ض یم با تعویرا ما قبول دار

شما در  ست.ین یاختالف شمرگان کردستان اساساًیان پین را بزرگ جلوه بدهد. در میخواهد ایدولت م یکند ولیبروز م ییجز

مه با هم جنگند و هین میشمرگان در کنار هم با مهاجمیست و تمام پین یاختالف د که اساساًینیبیگر مید ياران و در جاهایکام

 .دارند يهمکارسنگر با همک یدر  یهستند حت

 

 د؟یکنیشنهاد میرا پ یصورت چه اصالحاتنیر ایباشد در غید مییاصل حزب دمکرات مورد تا 6ا یس: آ

 ستیمورد قبول ن ياماده 6طرح 



 

را  ياماده 26شناسد و تنها آن طرح یت نمیرا به رسمرا رد کرد و آن ياماده 6خلق کرد روز اول طرح  یندگیات نمایج: ه

مذاکره و اساس مذاکره  يخلق کرد و از جمله حزب دمکرات به دولت داده شده و آن را مبنا یندگیات نمایکه از طرف ه

 .م گذاشت، قبول داردیخواه

 

 ست؟ید بکند موضع شما چییرد و حزب دمکرات آن را تاین طرح مورد توافق دولت قرار بگیس: اگر ا

 

کنم که یم کوبد، من فکریگر را مید یکند و بعضیم یکیها نزدگروه یندارد و به بعض يکار ياندازر از تفرقهیغ دولتج: اساساً 

 .م گذاشت قبول داردیجداگانه با دولت مذاکره و اساس مذاکره خواه یهر دسته و هر گروه و هر سازمان

 

 ست؟یشما چد بکند موضوع ییرد و حزب دمکرات آن را تاین طرح مورد توافق دولت قرار بگیس: اگر ا

 

کنم یر مکوبد، من فکیگر را مید یکند و بعضیم یکیها نزداز گروه یندارد و به بعض يکار ياندازر از تفرقهیغ دولتج: اساساً 

خواهد مساله را حل بکند ینم خورد و دولت اساساًیجداگانه با دولت مذاکره بکند گول م یکه هر دسته و هر گروه و هر سازمان

ک هدف دارند و همه کرد یگر، چون همه ید یکیباشد و دشمن یها ماز سازمان یکیم برادر و دوست ییم بگویتوانیچون ما نم

 26ح کرده و آن طر یبانیرون آورده و پشتیات خلق کرد اسلحه بیخلق کرد را قبول کردند و ه یندگیات نمایهستند و همه ه

زب کرده که از خود ح یک سخنگو را معرفیخلق کرد  یندگیات نمایه خلق کرد بوده و اساساً  یندگیات نمایخواست ه ياماده

اشد. که اگر بیر کل حزب دمکرات کردستان میباشد که دبیدکتر عبدالرحمن قاسملو م يباشد. که آقایدمکرات کردستان م

رات ه شده و سخنگو از حزب دمکیته ح بشود قبالًد مطریکه با یلیچون مسا خلق کرد بشود اساساً یندگیات نمایمذاکره با ه

 يدر مساله خودمختار یچ اختالفیها مذاکره کند و ما هتواند دولت با آنیات حضور دارند میها فقط در هر سازمانیاست و سا

ساله م درمثالًتواند. یو فالن سازمان نم يمساله خودمختار يتواند بحث کند براید فالن سازمان میگویم که دولت میندار

د را دو ن بود که خلق کریخاطر ا يبرامثالً  یجان غربیا در استان آذربایق انداخت و یانتخابات آمد در استان کردستان به تعو

آمد  ژه رفت ویات وین پنج ماه که هیدارد در مدت ا تینحسنرا که واقعاًیم زیدانیم ياندازک تفرقهین را یدسته بکند و ما ا

که فقط در زندان دولت هستند و  ییهایاند و زنداند شدهیکه تبع یاند؟ چرا کسانمطرح نکرده يک مساله را جدی دارد چرا

هنوز  رون ببرد کهیرا از کردستان ب یر بومیاند، و قرار بود پاسداران غن کارها را انجام ندادهیها را آزاد بکند هنوز اقرار بود آن

ذراند. ما گیاحترام نم یرون کرده بود. دولت به  افکار عمومیها را بتحصن بود تا آخر دولت آنکماه یدر سنندج  هستند مثالً



ست و یکند تا به حال بیم يها با ارتش همکاراز فئودال یکید که یروز به ما خبر رسیم. دیادهیند یتینچگاه از دولت حسنیه

 يهورکه جمیم در صورتیها نداربا فئودال یچ ارتباطید ما هیگویصدر میبن يل دولت داده و آقایچند نفر را گرفته و تحو

را خودشان  یو تنها به خاطر پول و خودفروش یون خرافیها و عناصر مرتجع و مذهبر از فئودالین مدت غیدر طول ا یاسالم

 یاکساوها که قبالًیساواک میکنینکرده و ما تعجب م ياچ توجهیها در تماس هستند به خلق کرد هنامند. با آنیمسلمان م

ذاکره آماده م يشه برایما هم یم ولیادهیند یتینچ حسنین دولت هیک هستند تا خلق کرد. ما از ایشتر نزدیاند با دولت ببوده

 .میهست

 

ان یب گریا هر عضو دیم سابق و یخود با رژ یاز سوابق مبارزات ید کمیدانیکه صالح م یرفع هر گونه شبه، در صورت يس: برا

 د؟ییبفرما

 نداشتم يچگونه همکاریم سابق هیمن با رژ

 

واندره که یم به استقبال خلق کرد در سقز و بوکان و سنندج و دیگذارین را میگر گذشته است و جواب این مساله دیج: واهللا ا

نده ین را به آیودند. من اشتر آگاه بیان بین جریداشت مردم کرد از ایت مین خود واقعین جواب است و اگر این خود بهتریا

 .میگویرا قاطعانه منیام انداشته يچگونه همکاریم سابق هیمحول خواهم کرد. من به شما خواهم گفت: که با رژ

 

 با هم ارتباط دارند؟ يه و شورویران و عراق و ترکیا يا کردهایس: آ

 

 کنندیم یجداگانه زندگ ياند و در جاهاگر جدا شدهیکه از همدنیا یباشند ولیک ملت میها کرد هستند و نیا  ج: مسلماً

دام ندارند و هر ک يبا هم همکار یاسیها با هم دوست هستند و در مبارزات سنیا مسلماً یم ولیندار يو اقتصاد یاسیرابطه س

 .خواهند کرد يجا هستند همکارکه در آن ییهادر کشور خودشان با خلق

 

ا ران بیکنند همچنانکه خلق کرد در ایم يکنند همکاریکه در درون عراق مبارزه م یانقالب يهاعراق با خلق يکردها مثالً

گر یبا همد یدارند ول يه همکاریخواهان ترکيه و آزادیون ترکیه با انقالبیترک يدهد و کردهایها مبارزه را ادامه مر خلقیسا

 .ندارند یاسیرابطه س

 



دن یکه در مهاباد د یشگاه عکسیست، چون ما در نماین یاجیکه احتن یا ایباشد یمن رفت و آمد با توافق دولت یا ایس: آ

 .میدیجا دست عراق را در آنیم افراد حزب کمونیکرد

 

رفت  یها رفت و آمد دارند ولست آنیهست و دولت در مرزها مستقر ن يند چون مسلم در کردستان آزادیآیها که منیج: ا

فهان موانع به تهران، به اص یبعض یکند حتیخود دولت ممانعت نم یست و از طرفین یاسیآمد سست و رفت و ین يو آمد عاد

 .روندیران میا ير جاهایو مشهد و سا

 

 باشد؟یم یدولت رسم يهادعوت یس: ول

 

 .میران هستیکند ما جزء ایم یج: چه فرق

 

 ؟دیدانین را منطبق با احکام اسالم میا ای. آدیاران صحبت کردهیا یستیالیتان در اقتصاد سوسس: شما در مصاحبه

 را قبول دارم یستیالیمن اقتصاد سوس

 

 یستیالیصاد سوساقت یرا قبول ندارم ول یستیالیدانم چون من فلسفه هاتریرا مخالف با اسالم نم یستیالیج: بله من اقتصاد سوس

از  یر، در بعضی، در الجزایبیکه در لشود همچنانیصحبت م یستیالیاز اقتصاد سوس یاسالم يشتر کشورهایرا قبول دارم و در ب

 .شودیصحبت م یو اشتراک یستیالیگر مساله اقتصاد سوسید يکشورها

 

م که حضرت ینیبیاند و مط و زمان و مکان حکومت کردهید که منطق با شراینیبید مین نگاه کنیراشد ياگر شما به زمان خلفا

رده، چون ک حلات را کامالً یاسالم مساله ماد کشتم. اساساًیبود من او را میم یک شخصی یگفته که اگر فقر و تنگدست یعل

ز اموال ا ایمت یاز از غنیناند شما تا اندازهجا که نقل شده و گفتهت داده است. تا آنیاهم یاشتراک يهیاسالم را به اساس و پا

 .دیبده یدولت

 

 اند؟دهیرس ییهامطرح شد و به چه توافق یلید چه مسایاداشته یامام مذاکرات يندهینماا با یس: آ



 

ه حل بشود و او ب یاسیکنند تا مساله کردستان از راه س ين بود که کاریانده امام به منزل ما آمدند و خالصه مسالهیج: نما

 .د و بتواند مذاکره کندیایبه کردستان ب يگریات دیا هیژه یات ویتهران بازگردد و دولت را وادار کند که ه

 

 :دیگویکه م 1 يهیالممتحنه آس: با توجه به سوره

 

اکم ان یخرجون الرسول و ایالحق و قد کفرو بما جاءکم منهم بالمودهیاء تلقون الیو عدوکم اول ين آمنوالتخذو اعدویها الذیا ای

 . . .تومنوان

 

ها با آن یاران خود برگرفته و طرح دوستیند ید کافران را که دشمن من و شماید هرگز نبایاآوردهمان یکه به خدا ایکسان ي( ا

 یاسیس  يهاشما با گروه يقرآن حق سخت کافر شدند) مساله همکار یعنیکه بر شما آمد  یکه آنان به کتابید در صورتیافکن

 ست؟یدانند چیست میکه خود را کمون

 کنمیر میسخوب تف یلیمن قرآن را خ

 

خودم  خصاًکه ش یقات و مطالعاتین اسالم را با تحقیکنم ایت و اسالم هستم و تصور میگفتم معتقد به معنو ج: چنانچه قبالً

ام اسالم صدر اول و اسالم رفتهیام و اسالم را پذل کردهیدر آن باشد اسالم را تحل يدیکه مساله تقلام بدون آنانجام داده

ن است قبول و اسالم یمسلم يها و همهانسان يهمه يو برادر یو عدالت اجتماع یاش بر خداشناسهیو اسالم که پا یواقع

ا نام که ب ییهااند و حکومتکرده يبردارکه به از آن بهره یطلبانخ که به دست فرصتیصدر اسالم، و آن اسالم در طول تار

م یقست يمردم را به تعداد متعدد یاند و حتبه اسالم چسبانده يادیز يهايو ناباور اند و خرافاتاسالم برگرده مردم سوار شده

اند هها دانستر خلقیاند و عرب را باالتر از سال شدهین عرب و عجم فرق قایب یاند و حتاند و آن را به اسالم نسبت دادهکرده

م و من قرآن را یو صدر اول را قبول دار یاسالم واقع یم ولیریذپین اسالم را نمیداند، ما این را مردود میا که اسالم اساساً

مرا با  يهمکار یفهمم، ولیدارم و روح قرآن را هم م ییق قرآن و اصول قرآن آشنایکنم و به حقایر میخوب تفس یلیخ

ک یران را به خاطر یا يهار خلقیم و سایکنیمبارزه م ي، چون به خاطر خلق کرد و مساله خودمختاریاسیس يهاسازمان

تم ، سيبه نام ستم اقتصاد يزیچ ران به حقوق خودشان برسند و اساساًیها و تمام مردم اکه تمام خلق یحکومت دموکراس

در آن  ياانهگیچ بیباشد که ه یک کشور واحد و مستقلیران یکه انیخاطر ا بهران نباشد و اساسایدر ا یو مل یو اجتماع یاسیس

ا آن نقاط داشته باشد ت ين مقصد با ما همکاریده و در این ایکه در ا ینداشته باشد و با هر کس ینفوذ نداشته باشد، وابستگ



 باشم و به عنوانیم یک روحانیگر من خودم مستقل هستم و یل دیم کرد و در مسایخواه يم همکاریکه با هم دار یمشترک

ه با ک یک روحانیکنم و آن را به عنوان یل نگاه میبه مسا یدگاه مذهبیخواهم کرد. و از د یل را بررسین مسایا یک روحانی

 .کنمیل میل را تحلیکه قرآن دارد، مسا یروح اسالم و روح

 

 د؟یکنیه میت خودتان را از حزب خلق مسلمان چگونه تو.جیس: حما

 

 .میان مساله را ما بارها جواب دادهیج: ا

 

 د؟یران داریملت ا يبرا یامیا پیس: آ

 

کنم. ی، دعوت میران را به وحدت و به آگاهیمردم ا یخین مقطع حساس تاریفرستم و در ایران درود میملت ا يج: به همه

ران توطئه یه انقالب ایبر عل یو خارج یمه راه است و هنوز ادامه دارد، دشمنان داخلیدانند در نیانقالب چنانچه خودشان م

ک یشان تقاضا دارم که خودشان از نزدیدهند، من از ایران را در مقابل هم قرار میا يهاخلق یافروزان داخلنند و جنگیچیم

 يالهیشود قبول نداشته باشند و خودشان به هر وسیق دولت مطرح میل کردستان را از طریمسا کنند مثالً یل را بررسیمسا

کس معترض چیهست، ه يبکند که در کردستان اسالم هست، آزادک درك یل کردستان را از نزدیکه امکان دارد مسا

شود و خلق کرد از یها نماز جمعه برگزار ميدر آباد یهفته حت يست و تمام مساجد در کردستان آباد و روزهاین يگرید

ت ندارند و را دوس یگذارند و برادرکشیران نمین مردم ایب یچ فرقیباشند و هیزان میگر یباشند از برادرکشیزان میجنگ گر

 یا ترکی یبه دست فارس يک کردیدوست ندارد خون  دارد و اساساًیمیها را گرامر خلقیخون کرد و فارس و ترك و سا

 .ران استیدر چهارچوب ا يخته شود و بالعکس خواست آن خودمختاریر

 

 به ید و جنگ ارعاب و لشکرکشیحل کند و تهد یاسیل کردستان را از راه حل سیات حاکمه مسایم که هیما انتظار دار

 )31/1/1359هانیوه محکوم است.(کیکردستان به هر ش

 

 نیه عزالدیانیب

 



ن یخ عزالدی. شافتی، انتشار ینین حسیخ عزالدیش ياز سو يه ایانیسقز و سنندج، ب يهایریروز گفته شد که در رابطه با درگید

ار مشکل شده یبس ها،یزخم يو مداوا اندو کشته شده یر، صدها تن زخمیحمله اخه اعالم کرد که در یانین بیدر ا ینیحس

ان در سنندج، مارستیب دو بیز تخریمارستان سقز و نیبه بمباران صدها خانه و تصرف ب ینین حسیخ عزالدیه شیانیاست. در ب

 )7/2/1359اشاره شده است.(اطالعات

 

 ع کردستانین در مورد وقایخ عزالدیاظهارات ش

 

اد گفت:حمله هان به مهابیک یبا خبرنگار اعزام ییخلق کرد بامداد امروز در گفتگو یندگیات نمایس هییر ینین حسیخ عزالدیش

 است که مقاومت خلق کردآن بود که ارتش به دستور دولت شروع کرده است و هدف  ياساختهشیبه کردستان توطئه از پ

 .در هم شکسته شود

 

ن حمله ین تا محو کامل کردستان باز نکند انتظار چنیپوت يها بندهایجمهور اعالم کرد که ارتشسییسپس افزود که ر يو

 .رفتیمآن اد بود که کمتر تصور یز ين حمالت به قدریرفت اما شدت ایم یبزرگ

 

ها بدون دوا و غذا و اند و در مساجد و خانهرخوردهیو ت یمردم زخم يادیاضافه کرد: در سنندج عده ز ینین حسیخ عزالدیش

 .ه هستندیات اولیاز ضرور ياریبس

 

ن یست گفت: ایدر کردستان ن يریارتباط با گسترش درگ یکا بیان آمریجمهور که تجاوز نظامسیین گفته ریدر پاسخ به ا يو

 .ت را نگفته استین مورد واقعیجمهور در اسییر ياتهام دروغ محض است و آقا

 

ا در شمرگان میران دانست و گفت پیا يدفاع از مرزها يز نه برایارتش را به مرز ن يروهایخلق کرد اعزام ن یندگیس نماییر

را ما بهتر از یدرست نبود ز یط کنونیارتش ابدا در شرا يروهایهستند و اعزام ن يمرز عراق آماده مقابله با هرگونه تجاوز

 .میکنیها اداره میارتش

 



ف کرد اما گفت: ارتش اگر زورش برسد یوان و شهر مهاباد را تا امروز آرام توصیتازه در بانه و مر يرهاید درگیبا تاک يو

 .شوندیگناه کشته میخواهد بود که فقط مردم ب ین جنگیر جنگ مسلحانه کند و ایخواهد تمام منطقه کردستان را درگیم

 

 )7/2/1359هانیکرد.(ک یاطالع یج و سقز اظهار بسنند يهاق تلفات کردها در جنگیان از ذکر آمار دقیدر پا يو

 

 .گذارندین نمیخلق کرد اسلحه را زم

 

ک یال نو اخوت بف یام آشتیام آبانماه امام را بعنوان پیخلق کرد گفت: ما پ یندگیات نمایس هی، رئینین حسیخ عزالدیش

اج به یبود و حاال هم آسان و روشن است. احتم. راه حل از همان موقع روشن یم و پس از آن، آتش بس را قبول کردیگرفت

خلق کرد مذاکره کند. راه حل مشکل  یندگیات نمایبا ه ين است که دولت، بطور جدیم. راه حل ایندار يدیشنهاد جدیپ

ذاکره مسلح م يد با گروههایگویصدر م یبن يا نه؟ آقایکند ین راه حل عمل میا دولت به این است که آیست، اشکال در این

ست، یگروه خاص ن یندگیات نمایه ن بگذارند. اوالًیکه اسلحه را زم یم،به شرطیدهیم و حق خلق کرد را به خودشان میکنینم

لق کرد اسلحه ، و خیاسیس يکند نه فقط گرو ههایقاطع خلق کرد است که مقاومت م یبانیاست که در مورد پشت یبیبلکه ترک

د را یجد ینست که دولت جنگیت ای. واقعيخواهد بود و نه مذاکره ا یبگذارد نه حرفن یگذارد، چون اسلحه را زمین نمیرا زم

توان آرامش را به منطقه بازگرداند.  یم یطین تهاجم و تحت شرایل کرده است، اما باز با قطع ایشتر بما تحمیبا شدت ب

 يداخل و اطراف شهرها یواضع تهاجمو م هابه کردستان، متوقف شود، ارتش به داخل پادگانها برگردد و جاده یروکشین

 ياندگان خلق کرد، بر مبنیات نمایبا ه يکردستان برداشته شود و مذاکرات جد يکردستان را ترك کند، محاصره اقتصاد

قادر است هر  یمردم کردستان بخوب يهاشمرگان و تودهینصورت، مقاومت پیر ایاز سر گرفته شود. در غ ياماده 26طرح 

 )7/2/1359هانیهمان مذاکره خواهد بود.(ک یرا با شکست روبرو کند و باالخره راه حل نهائ يدیتهاجم جد
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هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این  

مجموعه با بسیاري از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه 

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

کش هاي مسلکی از سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشا

سوي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار 

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

ه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگون

 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

تاریخ خود را تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از 

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است،تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد59و58و57این مجموعه که از مطبوعات ایران در سال هاي

 

  



 .پیام عالمه احمد مفتی زاده رهبر مذهبی کردستان:فریب نیرنگهاي سرسپردگان رژیم سابق را نخورید

 

مردم هشدار داد که فریب نیرنگهاي گوناگون دشمن را  عالمه احمد مفتی زاده از رهبران طراز اول کردستان طی پیامی به

هایی از این پیام آمده است:موقعیت انقالبی ما در مقایسه با شرایط پیشرفت تدریجی انقالب زودرس بود و نخورید. در قسمت

ند. در النی نیالودلذا اگر نیروهاي نظامی و انتظامی خیلی زود اعالم همبستگی با ملت کردندو دست خود را با جنگ داخلی طو

بینند با وسائل و عناوین مختلف برابر مزدوران رژیم رژیم سابق اینجا و آنجا هستند که چون حیات خود را رو به نابودي می

خواهند دردسر براي مردم ایجاد کنند و اذهان را از مسیر واقعی انقالب منحرف سازند. یکی از این افراد مزدور شخص می

دهد وي پولهاي کالنی براي لشکر هاشمی است که اسناد بدست آمده از ساواك سنندج نشان میهاديسرشناسی بنام شیخ

کشی به شهرها و روستاهاي کردستان جهت سرکوبی انقالب از ساواك گرفته است. این شخص سه بار به بخش کامیاران و 

وه را بوجود آوردکه در توجیه آن اختالف مذهبی را پیش یکبار با افراد مزدورش به پاوه حمله کرد و اخیراً نیز کشتار فجیع قر

کشیده است درحالیکه این ادعا یاوه اي بیش نیست و دژ جنگی او توسط مبارزین قروه فتح شد و اکنون که متواري است و با 

اند! له کردهکند که چون او سنی است اهل تشیع به او حمنوشتن نامه به شهرها و روستاهاي استان کردستان استمداد می

هموطنان آگاه باشید و فریب نیرنگهاي گوناگون دشمن را نخورید. عالمه احمد مفتی زاده در پیام خود ضمن اشاره به وقایع 

اخیر کردستان بار دیگر تاکید کرد که مردم کردستان همراه برادران اهل تشیع خود در پیروزي انقالب شکوهمند ایران جان 

 )1/12/1357(کیهان بر کف تالش خواهند کرد.

 

 یابدهاي محلی رسمیت میعالمه احمد مفتی زاده: گویش

 

 ارسیف زبان همانند شدندمی توصیف لهجه قبالً که ایران مسلمان ملتهاي دار ریشه هايگویش دیگر و کردي زبان –سنندج 

کرد و نوشت. این مطلب را عالمه توان در مدارس و مراجع رسمی محلی با آن تکلم سمیت خواهند یافت و از این پس میر

احمد مفتی زاده، رهبر مذهبی سنندج و سرپرست شوراي انقالب این شهر در گفتگوئی با خبرنگار کیهان اعالم کرد.وي افزود: 

بر اساس توافقهائی که با امام خمینی به عمل آمده است، تمام ملتهاي مسلمان ایرانی آزاد خواهند بود که ویژگیهاي قوي خود 

ا احیا کنند. لباس محلی بپوشند و یا به زبان مادري تکلم کنند. وي همچنین گفت:مقدمان اولیه نشر و چاپ کتابهاي درسی و ر

مطبوعات به زبان کردي فراهم شده است و چنانچه دربرنامه تنظیمی اشکالی پیش نیاید در سال جاري و بطور قطع از سال 

شود. مفتی زاده اضافه کرد: از واهد شد و این برنامه در سطح دانشگاه هم اجرا میآینده تدریس زبان کردي در مدارس آغاز خ

نفر دیپلمه از ماهها قبل  200نظر آشنا کردن معلمان با چگونگی تدریس زبان کردي پیش بینی الزم به عمل آمده است و 

ن در یک مصاحبه رادیویی که از فرستنده اند تا معلمان مدارس را توجیه کنند. مفتی زاده همچنیهاي الزم را دیدهآموزش

 )7/12/1357سنندج پخش شد مسایل یاد شده را بار دیگر تائید کرد.(کیهان



 

 .کنیمعالمه احمد مفتی زاده رهبر مذهبی سنندج: از حق خود مختاري کردها صرفنظر نمی

 

 .از امام خمینی، براي جالل طالبانی تقاضاي مالقات کردم

 

 .دهدمرزهاي جغرافیایی را تغییر نمیخود مختاري کردها، 

 

کردها به برنامه تلویزیونی دو شب قبل که در آن دو تن به عنوان نمایندگان کردها معرفی و با آنها مصاحبه شد اعتراض 

 این هموطنان که به اخبار صدا و سینمايدانند به عقیدهکردند.کردها شرکت کنندگان در این برنامه را نمایندگان خود نمی

اند عالمه احمد مفتی زاده نماینده واقعی مردم کردستان است گرچه مصاحبه اي که چندي قبل با انقالب تلفنی اعالم داشته

ایشان انجام شده بود و به علت کثرت مطالب و چاپ آن به تعویق افتاده بود روز گذشته در کیهان چاپ شد، اما به لحاظ 

فرصت کوتاه توانست با ایشان گفت وگوي دیگر درباره مسایل خاص این منطقه اهمیت موضوع، کیهان با استفاده از یک 

 :خوانیدداشته باشد که آن را می

 

 ـ در پی پیروزي ملت ایران بر استبداد، در کردستان مسئله یا مسائلی پیش آمده است. لطفاً�ً بگویید این مسائل چه هستند؟

 

 خود مختاري، حق طبیعی

 

یی ترین حق انسانی خود شده است. در ایران تنها زبان فارسی، زبان رسمی است. اما غیر از مردم کردستان خواستار ابتدا

هاي مختلف، مردم دیگریی هم در ایران هستند، از جمله مردم کرد. مجموعه ي این ملتها با زبانها و فرهنگ "فارس زبان"

از حق طبیعی و اسالمیشان که  "زبان فارسی"دم غیر از دهد. در نظام استبداد شاهنشاهی مرملت بزرگ ایران را تشکیل می

 خواهدزبان و فرهنگ و خودشان بود محروم بودند و اکنون در این بامداد آزادي، کردستان حق طبیعی و خدادادیش را می

 

 کنید؟براي این خودمختاري حدود هم تعیین می-



 

توان زبان است. اما متناسب با نوع حکومت در اسالم میـ رکن اساسی خود مختاري، آزادي فرهنگی و بخصوص آزادي 

خودمختاري را شامل بسیاري از مسایل انسانی دیگر دانست و از جمله جز در سیاست بین المللی تمام اجزاي یک مملکت 

 .توانند از تمام جهات در امور داخلی اختیار داشته باشنداسالمی می

 

 ی تر است یا نه؟ها به صورت مرحله اي، عملطرح خواست-

 

ها مسلماً مرحله به مرحله خواهد بود. ولی قبول آن و اقرار به حق کردن نباید مرحله اي باشد. باید پیاده شدن درخواست-

هایی که اول همین سال که هنوز امام خمینی در نجف بودند، و بعد که به ایران آمدند و من خدمتشان قاطع باشد.بنا به توافق

شد،، مسئووالن مدرسه سنندج را دعوت کردم و اعالم کردم که از این پس در سرتاسر کردستان، زبان رسمی رسیدم، انجام 

اول، زبان کردي است و زبان فارسی به عنوان زبان واحد تمام ملت ایران همیشه در کنار زبان کردي خواهد بود و آن را 

 .کندتغذیه می

 

 موضع طالبانی

 

 ادگی هم دارید؟براي این رفورم فرهنگی آم-

 

 .آمد، جواب شما مسلماً منفی استـ وقتی که در نظام سابق نوشتن و نیز چاپ کتاب از جرمهاي بزرگ سیاسی به حساب می 

 

 بنابراین مشکل بزرگی در راه خواست شما وجود دارد؟-

 

هاي و انقالب بتواند خواست ـ اجراي این هم مرحله به مرحله خواهد بود. مهم این است که تا چه حد شرایط مساعد باشد

 .ملت ما را تأمین کند

 



 در این قضیه چیست؟ "طالبانی"نقش و موضع  -

 

ـ طالبانی هم یکی از رهبران سیاسی حرکت ملی کردستان عراق است و منعکس کننده خواست آنها، حتماً اطالع دارید که 

کنند. در وردن حقوق ملی و فرهنگی خود مبارزه میحدود یک قرن است که کردها در عراق، ایران و ترکیه براي بدست آ

عراق این جریان شدیدتر و تقریباً مستمر و متوالی بوده است. و مردم اخیراً براي استرداد حقوق خود راهشان را با جالل 

 .اندطالبانی پیش گرفته

 

 وضع در ترکیه در چه مرحله اي است؟-

 

در عراق هست وجود ندارد و نیز آن آزادي حرکتی که در ایران به واسطه  ـ در ترکیه حرکتی و قوي و مستمر آنچنان که

 .شودها هنوز به طور غیر منظم و با صداي غیر رسا اعالم میانقالب اسالمی پیش آمده در آن جا نیست. بدین سبب خواسته

 

اي اند، مقدمه ایجادمرزهکن و پراکندهخودمختاري کردستان ایران با توجه به اینکه کردها در کشور ترکیه و عراق و ایران سا-

 تازه کشوري نخواهد شد و دولت ایران نباید نگران این پیش آمد باشد؟

 

ـ در دیدار قبلیم با امام خمینی، درباره مسأله کردها و جالل طالبانی با ایشان مذاکره کردم و خدمت ایشان عرض کردم 

تواند پشتوانه اي براي تمام را امیدوار کنند که ایران مسلمان آزاد می توانند جالل طالبانی را به حضور بپذیرند و اومی

مستضعفین دنیا باشد. از جمله ملت مستضعف کرد که از حقوق ملی و فرهنگی خود محروم مانده است و این به معناي عوض 

از  نان فیلیپین قیام کند. یا به دفاعتواند به دفاع از مسلماشدن مرزهاي جغرافیایی نیست. نه، ایران همیشه ایران است اما می

 .مسلمانان فلسطین و اریتره. و همین طور به دفاع از مستضعفین آمریکاي التین و آفریقا

 

 خودمختاري سیاسی

 

 شناسید؟الگو و نمونه اي براي خود بیان نوع خودمختاري که طالب آن هستید می -



 

شوروي و یا چکسلواکیا که دو ملت چک و اسالو در آنجا هر کدام داراي  ـ آمریکا از نظر بسیاري از مسایل یاجماهیر متحد 

 .خوردخودمختاري کامل هستند. و به هیچ جاي مملکت و به هیچ جاي استقالل آنها هم صدمه نمی

 

قالل ها بر استهاي خودمختار عموماً از نظر اقتصادي خودکفا هستند. یعنی استقالل اداري و فرهنگی آنها و ایالتملت-

 هایی دارد؟اقتصادي شان استوار است. کردستان چنین توانایی

 

هاي مملکت دهم. اول: همانطور که به روزنامه نگاران خارجی و نماینده لوموند گفتم در گذشته ثروتـ دو جواب به شما می

شد، ران و پیشرفت آن مناطق میآمد خرج عمعموماً به تاراج رفته است. اگر آنچه از کردستان یا هر ناحیه دیگر به دست می

توانستند از نظر اقتصادي خودکفا باشند. با توجه به این واقعیت االن اگر بخواهیم خودمختاري را هرکدام از این مناطق می

مام آنچه ت "و خلق لکم ما فی االرض جمیعاً"ایم.. جواب دوم: به مقتضاي نص قرآنی:شامل وضع اقتصادي هم بکنیم، ستم کرده

ها آفریده شده. درگوشه اي از کره زمین اگر حکومتی اسالمی و فراگیر بوجود نیاید، هر ثروتی زمین هست براي تمام انسان در

هاي کوچک که تحت عنوان ملت ایران در یک نقشه جغرافیایی جمع آید براي تمام بشریت خواهد بود.ملتکه به دست می

 آید باید براي تمام ملت ایران خرجه هر ثروتی از این مملکت به دست میهستند حداقل تطبیق این حکم قرآنی هستند. ک

 .شود

 

 ...اگر در زمینه خودمختاري، خواست شما قبول نشود؟-

 

ـ تمام ملت ایران یکپارچه و هماهنگ در این مبارزات طوالنی شرکت داشتند به امید ایجاد یک حکومت اسالمی بودند و 

د که این رسشود.لذا بعید به نظر میهایشان تأمین میخواستهنان داشتند که در حکومت اسالمیمسلمانان از جمله کردها اطمی

حکومت در برابر مردم مسلمان بی تفاوت بماند و موضعی نامشروع بگیرد. اگر این فرض بعید تحقق یابد، بی تردید هیچ ملتی 

دهد منفورتر از ستمگر ن به ستم میحق ندارد از حقش صرفنظر کند، زیرا در منطق اسالم مظلومی که ت

 )8/12/1357است.(کیهان

 

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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  (2)عالمه  احمد مفتی زاده و کردستان               

 

  

 

 .امور داخلی باید به دست مردم کردستان داده شود

 

رهبران مردم کردستان روز پنج شنبه گذشته در قم اعالم کرد که استان مرزي ایران، هیچگاه از یکی از  "احمد مفتی زاده"

کشور جدا نخواهد شد. احمد مفتی زاده که بالفاصله پس از نطق آیت اهللا خمینی در مدرسه فیضیه قم به سخنرانی پرداخت 

بطور کامل از جمهوري اسالمی حضرت آیت اهللا  کردستان جزء جدایی ناپذیر ایران است و مردم کردستان"اظهار داشت: 

تنها چیزي که مردم کرد خواستار آنند قید و تضمین حقوقشان در قانون ". مفتی زاده ادامه داد: "کنندخمینی پشتیبانی می

 )12/12/1357.(اطالعات"اساسی جدید است که قرار است تدوین گردد و بعداً به تصویب مجلس موسسان برسد

 

 رهبر اهل تسنن از بازرگانپشتیبانی 

 

احمد مفتی زاده رهبر اهل تسنن در پیامی که براي مهندس مهدي بازرگان فرستاد،پشتیبانی خویش را از ایشان اعالم نمود. در 

ها از بسیاري از جهات در وجود اید هرچند شایستگیقسمتی از پیام آمده است: جنابعالی وظیفه اي بس عظیم را تعهد کرده

 )15/12/1357ی جمع هست. اما موانع و مشکالت نیز فراوان است. خداوند یارو مددکار شما باشد. (کیهانجنابعال

 

 .کندها را تأمین میعالمه مفتی زاده رهبر مذهبی مردم سنندج: جمهوري اسالمی آزادي خلق

 



 مساوات حزب موجودیت نگاران خبر با اي مصاحبه در کردستان ملی –سنندج احمد مفتی زاده یکی از رهبران مذهبی  

 اسالمی جمهورري کلمه: گفت چنین اسالمی جمهوري درمورد وي.کرد اعالم دارد عهده به آنرا رهبري خود که را اسالمی

ید انتخاب کنیم درصورتی که جمهوري اسالمی خیلی دمکراتیک تر بااسالمی حکومت سیستم براي ما بناچار که است تعبیري

هاي دیگر است که در دنیا وجود دارد مفتی زاده همچنین گفت: در نظام حکومتی اسالم تمام ملتهایی که از انواع دموکراسی

هاي غیر اسالمی و حتی و چپیها عموماً داراي زبان ملی و فرهنگ منطقه اي هستند داراي آزادي کاملی هستند در اسالم اقلیت

د و در برابر آن متعهد بشوند داراي خودمختاري هستند اما حقوق با این شرط که موجودیت مکتب و نظام خود را معرفی کنن

هاي غیر اسالمی هستند(چپیها) که وانمود و امتیازات ملیتهاي اسالمی چیزي باالتر از خودمختاري است وي اضافه کرد دسته

ازگاري ندارد و همین کنند خواستار حقوق ملت کرد هستند اما روش درخواست آنها با فهم اسالمی و حکومت اسالمی سمی

هایش در مسائل جاري شوند احمد مفتی زاده در زمینه مشورتکند واال این مسائل خیلی زود حل میکار را با اشکال مواجه می

مملکت و بخصوص کردستان با امام خمینی گفت: در مورد مسائل کلی بطور مکرر با هم مشورتهایی داریم که در مرامنامه 

 نیس و شیعه دوفرقه اشتراك اول –بطور اختصار گنجانده شده که عبارت است از چهاربخش اساسی  حزب مساوات اسالمی

ق ملی، فرهنگی، حقو تساوي دوم اجرائی، اقدام نوع هر و موارد سایر و قانونگذاري و اساسی قانون تدوین کارهاي تمام در

خودمختاري براي در همه جا، سوم تعیین حدود اسالمیسیاسی و اجتماعی تمام ملتهاي مسلمان فقط در ایران و در آینده 

بینیم با اینکه رژیم عوض شده هاي مذهبی است که موجودیت و ذمه خودشان را معلوم کند وي افزود: متاسفانه میاقلیت

یف عکنند یا اینکه به اسالمی بودن انقالب ایمان ندارند و به صورت خیلی ضاشخاصی هستند که یا شرایط را درك نمی

خواهند مانند رژیم گذشته نحوة احقاق حق را بین مردم ترویج دهند که البته در کردستان ملت عموماً مسلمان هستند و می

خواهند طبق ضوابطو اصول اسالمی به حق خود برسند وي همچنین گفت مطلب چهارم اجراي نظام اقتصادي و اجتماعی می

است که اینها باید بر کارهها تسلط داشته باشند و قبل از هر چیز باید حقوق اسالم است، حکومت اسالمی حکومت مستضعفین 

مادي و معنوي آنها تأمین شود باید تنظیم برنامه اقتصادي حکومت اسالمی در جهتی باشد که براي تمام قشرهاي مستضعف 

 )20/12/1357در آن حد متوسط زندگی تأمین شود.(کیهان

 

 خبرهاي خبرگزاري پارس

 

 :ري پارس نیز پیرامون وقایع سنندج دیشب گزارشی به این شرح منتشر کرده استخبرگزا

 

 شدن زخمی و نفر یک شدن کشته به منجر که سنندج دیروز عصر متفرقه هايتیراندازي بدنبال:  پارس خبرگزاري –سنندج 

رهبر ملی و مذهبی مردم  "احمد مفتی زاده"فر با اسلحه گرم شد ودکاکین و بازار بسته شد، بعدازظهر دیروز آقاي ن سه

کردستان طی یک پیام تلفنی که از شهر سقز فرستاد و از تلویریون سنندج پخش شد از این واقعه ابراز تاسف کرد و گفت: 



د عملیات انقالب اسالمی در سنندج، چندي پیش یک مقدار وسایل فنی علت بروز تیراندازي این بوده است که کمیته ستا"

سنندج تحویل آنها را منوط به کسب اجازه از ستاد ارتش  28براي حفظ نظم از لشکر کردستان درخواست کرد، ولی لشکر 

شود و مشهریان ما میاي از هملی ایران کرده بود که این امر یعنی عدم موافقت لشکر متاسفانه باعث تحریک احساسات عده

 .در پیام خود، مردم را از هر گونه عمل خشونت آمیز برحذر داشت "مفتی زاده"در نتیجه آشوب امروز سنندج پیش می آید. 

 

خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج، کسب اطالع کرده است که فردا بهمین مناسبت، قرار است بعنوان اعتراض به تیراندازي 

تی انقالب اسالمی سنندج، بازار و دکاکین این شهر تعطیل عمومی بشود. و در مسجد جامع این شهر تحصن به سوي ستاد عملیا

اختیار نمایند زخمی شدگان که در حال حاضر در بیمارستان این شهر بستري هستند، هر سه جوان 

 )28/12/1357هستند.(اطالعات

 

 اعالمیه آقاي مفتی زاده درباره ترك مخاصمه سنندج

 

 :وز این اطالعیه از صداي انقالب اسالمی ایران قرائت شدامر

 

در مورد "عزالدین حسینی"وجناب آقاي "احمد مفتی زاده"به واسطه تفاوت تعبیري که بین اینجانب-بسم اهللا الرحمن الرحیم

تالف داشتند. با ها وجود داشته افرادي تصور وجود اخهاي ملت مسلمان کرد با وجود انقاق در اصل خواستهتشریح خواسته

با حضور چند نفر از  27/12/57توجه به این که در این شرایط، تصور اختالف به زیان ملت است در بعدازظهر روزیکشنبه 

امام جمعه سقز نظرات خود را مطرح کردیم و بر مسائل اساسی  "مال عبداهللا محمدي"رهبران دینی در منزل جناب آقاي 

کنیم که شود. بنابراین هر دو اعالم میاي امضا شده و تکثیر میماده 3وافقنامه بصورت قطعنامه ملت به توافق رسیدیم که این ت

اي که هم اکنون در سنندج اي بنام هر یک از ما علیه دیگري منتشر کند. در مورد واقعهکسی حق ندارد هیچگونه اعالمیه

ها اعالم میداریم. زیرا در این شرایط ري از حمله به پادگانجریان دارد باالتفاق راي خود را مبنی بر ترك مخامصه و خوددا

تالشی، براي حل مسائل روز چه آثار حکومت طاغوتی و اقدامات خشونت آمیز رامردود و به زیان ملت و جمهوري اسالمی 

سأله کاري نکنند که مکنیم که همه برادران از اطراف پادگان سنندج دور شوند و شناسیم. بنابراین قطعاً تاکید میایران می

       )28/12/1357فعلی ما بصورت پیچیده درآید. (اطالعات

 

 اي در مورد دفاع کردستانماده 3توافق نامه



 

 اي از طرف رهبران مذهبی و ملیبدنبال انتشار اعالمیه آقاي مفتی زاده در باره ترك مخاصمه در سنندج، امروز بار دیگر بیانه

 :اي که امروز انتشار یافت به این شرح استمی ایران پخش شد. متن بیانیهکرد از صداي انقالب اسال

 

در مورد  "سید عزالدین حسینی"و جناب آقاي  "احمد مفتی زاده"بواسطه تفاوت تعبیر بین اینجانب  -بسم اهللا الرحمن الرحین 

ور وجود اختالف به زیان ملت است. در هاي افرادي، تصهاي ملت مسلمان کرد با وجود اتفاق در اصل خواستهتشریح خواسته

امام جمعه سقز  "مال عبداهللا محمدي"با حضور چند نفر از رهبران دینی در منزل آقاي  57اسفند  27بعد ازظهر روز یکشنبه 

و اي امضاء شده ماده 3نظرات خود را مطرح کردیم و بر مسائل اساسی ملت به توافق رسیدیم. این توافقنامه بصورت قطعنامه 

ند. اي بنام هر یک از ما علیه دیگري منتشر ککنیم که کسی حق ندارد هیچگونه اعالمیهشود. بنابراین هر دو اعالم میتکثیر می

داریم زیرا در ها اعالم میدر مورد واقعه سنندج به اتفاق، راي خود را مبنی بر ترك مخاصمه و خود داري از حمله به پادگان

 آمیز را مردودحل مسائل سیاسی، مسائل روز و محو آثار حکومت طاغوتی است و اقدامات خشونت این شرایط تالش ما براي

کنیم که همه برادران از اطراف پادگان سنندج دور شناسیم. بنابراین قطعاً تأکید میو به زیان ملت و جمهوري اسالمی ایران می

 .آید اي دربشوند و کاري نکنند که مسأله فعلی ما بصورت پیچیده

 

 :امضا کنندگان

 

عبدالرحمن طاهري  و محمد -امام جمعه سقز  -عبداهللا محمدي-احمد مفتی زاده -سید عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد  

 )28/12/1357(اطالعات1357اسفند  27ربیعی. سقز 

 

 مفتی زاده: مردم سنندج را ضد انقالبی نخوانید

 

کند گفت: علت درگیري مسلحانه بین مردم این بود که ارتش در سنندج زندگی میمفتی زاده یکی از رهبران مذهبی کرد که 

بایست براي حفاظت از شهر به مردم تحویل بدهد خودداري هایی که میدر کردستان از تحویل آن مقدار مهمات و اسلحه

 اجعه کرده بودند ولی به آنهاکرده است.وي گفت: افراد کمیته تحت نظر وي براي گرفتن این مهمات قبالً به مسئوالن مر

جواب رد داده شد مفتی زاده افزود: زدن هر گونه برچسب غیر انقالبی به مردم سنندج مردود است و این عمل صرفاً بر اثر 

 )29/12/1357تحریک احساسات مردم صورت گرفته است.(کیهان



 

 .جهاد را خالی نگذارید اي سنگرپیام عالمه مفتی زاده به آیت اهللا طالقانی:بخاطر نادانی عده

 

سنندج ـ عالمه احمد مفتی زاده رهبر مذهبی سنندج در پیامی به حضرت آیت اهللا طالقانی ضمن ابراز تأسف از سوي خود و 

مردم کردستان از واقعه دستگیري عروس و فرزندان ایشان از آیت اهللا طالقانی مجاهد بزرگ خواست تا سنگر جهاد را به 

         .ي خالی نگذارداخاطر نادانی عده

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 .مجاهد نستوه عالمه بزرگوارحضرت آیت اهللا العظمی طالقانی دامت برکاته

 

حادثه اسفبار اسائه ادب از طرف افرادي بد نیت یا نادان نسبت به فرزندان آن حضرت مردم کردستان و همه مسلمنان ایران 

هاي جسمی و روحی آن بزرگمرد را در راه اسالم که راه هاوشکنجهت ایران هرگز تحمل زندانرا پریشان و متاثر گردانید.  مل

کند و بخصوص مردم سرزمین کردستان خاطره سفر پر برکت آن حضرت را به آزادي و بهروزي انسان است فراموش نمی

نمایندگی از طرف امام خمینی حق  سنندج همیشه زنده نگاه می دارد و بخاطر دارند که در کمال حسن نیت و صراحت به

مشروع خود مختاري را براي مردم این منطقه در اجتماع با شکوه میدان آزادي بعنوان حق دینی و خددادي نه منصبی اعطائی 

اي خالی نگذارد  فرمودید.  کردستان و سراسر ایران امیدوار است که آن مجاهد بزرگ هرگز سنگر جهاد را بخاطر نادانی عده

هاي مرزي و سیاسی به کمین است و دامهاي هاي بین المللی است هنوز در روزنامها دشمن اساسی ملت ایران که استعمارزیر

تزویر و مردم فربیش گسترده ! و براستی دریغ است خالی گذاردن سنگر از مردي که طاقت و پایداري عمار و بالل و تقوي و 

ر داشتیم.  سرورم ! طالقانی محبوب ! به سنگر مبارزه بی امانت برگرد و راه را تا کاردانی و شجاعت عمرو علی را از او انتظا

 )20/1/1358پایان با ملت باش که ملت با تو است. سنندج ـ احمد مفتی  زاده(اطالعات

 

 .مفتی زاده: شوراي شهر سنندج قانونی نیست

 



رنگار اطالعات در سنندج،  نقطه نظرهاي خود را در باره احمد مفتی زاده رهبر مذهبی و سیاسی مردم سنندج در مصاحبه با خب

اوضاع حساس کردستان و انتخابات شوراي یازده نفري سنندج اعالم کرد و  افزود که انتخابات سنندج،  مفهوم صحیح 

لب و اعمال قبرگزارنشده است چرا که هزاران نفر با راهپیمایی.  تحصن و اعتصاب و تعطیل بازار،  اعتراض خود را نسبت به ت

  .زور در انتخابات ابراز داشتند

 

نند ؟ هاي اسالمی ادعامیکآقاي مفتی زاده در پاسخ خبرنگار ما که پرسید:آیا تقلب در انتخابات بهمان شدتی است که انجمن

خلف آنکه ت گفت: بله و حتی خیلی بیشتر از آن،  زیرا آنها در یک اطالعاتشان محدود است به همان چیزي که دیده اند. حال

نفري  ها گرفته شده،  در کمیته پنجبیش از آن است و پرونده بسیار قوري از انواع تقلباتی که در این انتخابات توسط چپی

 هايهاي چپی و اعتراض گرو ههاي اسالمی نسبت به تقلب آنان،  گفت: گروهسنندج موجود است.  وي در مورد تالش گروه

گیري بنفع یازده نفر گروه (پیشرو) تمام شود و گروههاي اسالمی هم وقتی که این تقلبات را چپ تالش کردند که جریان راي 

هزار نفر از ثبت نام شدگان،  در انتخابات شرکت  12دیدند دسته جمعی از اواسط راي گیري آنرا تحریم کردند و حدود 

 .نکردند

 

 اهانت به دختران

 

ها در جریان انتخابات روي داد گفت: خود من چندین دختر را ه وسیله گروهوي ضمن اشاره به وقایع و حوادث ناشایستی ک

ها مورد اهانت و حتی ضرب و جرح قرار گرفتند و نیز در مسجد جامع،  دیدیم که هنگام راي گیري توسط چپ نماها و افراطی

وسط هایشان را تان پاره شدن شناسنامهبین متحصنین،  بسیاري از زنان و مردان سالخورده را دیدیم که با گریه و زاري،  جری

  .ها بیان میکردندچپی

 

ات اند،  آنان با اصل این انتخابآقاي مفتی زاده در مورد تصمیم نهایی متحصنین گفت: همانطور که در قطعنامه خود اعالم کرده

وچه آنها که راي نداده اند همگی نظر به که تقلبی است،  مخالفند و میخواهند انتخابات تجدید شود.  چه آنان که راي داده اند 

  .لغو انتخابات داده اند و خواهان تجدید انتخابات با اصول صحیح و دموکراسی هستند

 

 نتیجه روشن نیست

 



 :خبرنگار ما سئوال کرد: به نظر شما انتخابات آزاد بوده است یا نه ؟ و رهبر مذهبی سنندج پاسخ داد

 

ید و توهین و تقلب بی حساب شده و این خالف آزادي است. و در مورد تاریخ قطعی اعالم در ظاهر آزاد بوده و لیکن تهد

  .نتیجه نهایی و رسمی انتخابات گفت که نتیجه هنوز معلوم نیست و او اطالعی از آن ندارد

 

 :نفري که به این ترتیب انتخاب میشوند گفت 11آقاي عالمه مفتی زاده در باره شوراي 

 

ثمر کنند و کار شورا مگر نمایندگان واقعی مردم،  وظیفه شورا را بعهده بگیرند،  مردم هم با آنها همکاري میبدیهی است که ا

هزار نفر بعلت اعتراض به نحوه انتخابات در  12ثمر خواهد بود ولی چون انتخابات بطور کامل انجام نشده و همانطور که گفتیم 

  شورا،  قانونی نخواهد بوداند بنابراین،  این انتخابات شرکت نکرده

 

 آینده کردستان

 

وي سپس نظر خود را راجع به اوضاع حساس کردستان و آینده این منطقه بیان کرد و افزود: خیلی وقتها در کردستان و در 

یجه تهاي مختلف،  انقالبها بی ثمر مانده و به نجاهاي مختلف ایران و تمام دنیا دیده شده که بخاطر کارشکنی و اخالگري

  .نرسیده است

 

 1332مرداد  28در ایران هم اگر ملت، منتهاي آگاهی خود را بکار نبرد. بیم آن میرود که انقالب،این بار هم سرنوشتی شبیه 

داشته باشد. بویژه در کردستان احتمال دارد کارشکنی و دودستگی ایجاد و آمال چندین قرنی ملت ستمدیده کرد را که حاال به 

ند حاصل شود،  به شکست منتهی کند.  آقاي مفتی زاده در پایان افزود: بی تردید شرایط سیاسی که االن فراهم سهولت میتوا

است،  در تاریخ ملت کرد بی نظیر بوده و اگر تفرقه اندازیها این فضاي حسن نیت را تاریک نکند،  آینده حقوق اسالمی با ملت 

 )25/1/1358کرد روشن است.(اطالعات

 

 مه مفتی زادهپیام عال



 

گذار حزب مساوات اسالمی دیروز در اجتماع معترضین به انتخابات عالمه احمد مفتی زاده، رهبر مذهبی مردم سنندج و بنیان

 :سنندج که در میدان آزادي تشکیل شد پیامی فرستاد، متن پیام چنین است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

نفري اعتراض  11کنند و نسبت به شوراي اي تشکیل مجدد ستاد انقالب میهمشهریان گرامی! گویا برادران مسلمان تقاض

ترین نوع اداره جامعه را بدست خواهد داد دارند. برادران عزیز باید آگاه باشید که هر نظم اجتماعی مبتنی بر شورا مقبول

الت اجتماعی و مراعات اصل منتهی آنچه که باید مد نظر و مورد توجه قرار گیرد سعی در برقراري نظم منطبق بر عد

دمکراسی در جامعه است. منهم مانند شما به هر گونه اعمال نظر و تقلب در انتخابات اعتراض دارم و معتقدم که همشهریان 

گیري مجدد از روي ترتیبی که مشخص خواهد شد، نظارت فرمایند گرامی باید احساس مسوولیت در مورد کنترل نظم در راي

ترین نظام عبارت است از شورا ضمناً چون قصد از اجتماع معلوم مقبول "وامرهم شورا بینهم"ه به مفاد حکم و همه بپذیریم ک

اند قدرت راي مردم آشکار شده و همه شدن قدرت اعتراض بود و اکنون که جمعیتی بزرگ در میدان آزادي اجتماع نموده

زي به ادامه اجتماع باقی نمانده است و بهتر است همه بکار و زندگی اند و من معتقدم که دیگر نیااین واقعیت را مشاهده کرده

 )26/1/1358خود برگردند.والسالم علیکم و رحمت اهللا برادر شما احمد مفتی زاده.(کیهان

 

 تخلف در انتخابات سنندج

 

ته است و شواهد صورت گرفاحمد مفتی زاده در گفتگو با آیندگان معتقد بود که تقلبات و تخلفات آشکار در انتخابات سنندج 

نفري است.  احمد مفتی زاده در این گفتگو همچنین  5و مدارك غیرقابل انکاري وجود دارد که در اختیار شوراي موقت 

ا گرها را درج نمی کنند و بیشتر چپها واقعیتاین روزنامه "هاي آیندگان و کیهان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: روزنامه

مفتی زاده در مورد اجتماع پریروز  "ها دامن زد.  مچنین معتقد بود که هر خبري را نباید درج کرد و به اختالفهستند. وي ه

هزار  22هاي اسالمی که بنا به نظر پرتوماه نماینده آیت اهللا طالقانی به حد نصاب نرسیده بوده و دلیل آنهم شرکت گروه

    )27/1/1358هزار نفر می شدند. .(آیندگان 30دیگر بوده است که بالغ بر  هايبازاري و هزاران نفر دانش آموزان و گروه
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 (3)عالمه احمد مفتی زاده و کردستان

 

                                   

 

                                                         

 

 .کنمعالمه مفتی زاده: اعالم جهاد در سنندج را تکذیب می

 

عالمه احمد مفتی زاده،  رهبر مذهبی سنندج،  در تماس تلفنی با کیهان هرگونه اعالم جهاد از سوي خود را بشدت  -سندج

 .تکذیب کرد

 

صحت ندارد.  من همچنین خواهان تعطیل مراکز شایعات مربوط به حضور افراد قباده موقت در سنندج  "وي همچنین گفت:

چریکها و جمعیت دفاع از آزادي و انقالب نبودیم و مهلت تعیین شده براي تعطیل صرفاً براي کاهش تشنج در شهر تا تصمیم 

 ."گیري بعدي بود

 

 را غیرقانونی می دانند و مردم شوراي شهر "عالمه احمد مفتی زاده در تماس تلفنی با کیهان در مورد راهپیمایی دیروز گفت:

اند و چون مردم نمی توانند معتقدند هواداران چریکهاي فدایی و جمعیت دفاع از آزادي، موجب ناامنی و بی نظمی در شهر شده

 ."خواهند که مراکز موجود، برچیده شودوجود نظامی آنها را تحمل کنند،  لذا می

 



 .ز هر حادثه خونینی جلوگیري بعمل آیدوي افزود: من تالش و سعی خواهم کرد که از برو

 

 :از طرفی فواد روحانی یکی از اطرافیان عالمه مفتی زاده و نفراول شوراي منتخب شهر سنندج در گفتگویی اظهار داشت

 

خلع سالح چریکها صحت ندارد.  ما پیش از انتخابات، توافق کردیم که پس از تعیین اعضاي شوراي شهر،دفاتر تخلیه و بجاي 

ها پاسداران شوراي شهر و نیروهاي انتظامی مستقر شوند و اکنون که هیجان عمومی برانگیخته شده است،  از چریکها و آن

 )28/1/1358جمعیت دفاع از آزادي و انقالب خواستیم که این تصمیم را چند روز زودتر عمل کنند.(کیهان 

 

 قبول انتخابات سنندج بهتر از تجدید آن است ـ مفتی زاده

 

 .پانصد تن از دانش آموزان پیشگام در دادگستري سنندج بست نشستند

 

نفري و در پی اخطار احمد مفتی زاده  11سنندج ـ خبرنگار اعزامی آیندگان : سنندج که بدنبال اعالم نتایج انتخابات شوراي 

 اي بشود با مذاکراتان تازهرفت که درگیر بحربه گروههاي مخالف مبنی بر تخلیه هرچه زودتر دفاتر و تحویل اسلحه می

نفري و استاندار با هر دو گروه اسالمی و پیشرو آرامش خود را حفظ کرد و مردم که در بیم  5مفصل و طوالنی شوراي موقت 

 .بردند کارهاي عادي خود را از سر گرفتندو انتظار بسر می

 

 مردم از نتایج انتخابات"اخطار به آیندگان گفت:  زاده رهبر مذهبی و سیاسی گروه اسالمی سنندج در مورد ایناحمد مفتی

 ".عصبانی بودند چون اعتقاد داشند که تقلباتی صورت گرفته بهمین خاطر پس از اعالم نتایج آرا به خشم آمدند

 

 جمعی حرکت کنید بهتر است چند تن ازکه دستهمن با مردم صحبت کردم و به آنان گفتم بجاي این"زاده ادامه داد: مفتی

صبح به گروههاي مخالف براي  8شود من تا ساعت که گفته میروحانیان را به عنوان نماینده خود براي مذاکره بفرستید و این

ام. این البته اولتیماتوم نبوده بلکه براي راضی کردن مردم و فرو نشاندن خشم آنان ها و تخلیه دفاتر هشدار دادهتحویل سالح

 ".آید. بتوانیم به یک نتیجه مطلبوب و بدون درگیري برسیمیش میبوده است تا با فرصتی که پ



 

مفتی زاده در پاسخ این سئوال که چنانچه مدارك شما در زمینه تقلب در انتخابات مورد تائید قرار گیرد و شورا ابطال 

ه و این مورد نظرم را اعالم کردمن در "انتخابات را اعالم کند. آیا شما راضی به باطل کردن این انتخابات هستید یا نه. گفت: 

 ".گفته ام هر اندازه هم که تقلب شده باشد، قبول آن بهتر است از تجدید انتخابات

 

هاي چپی تقلب صورت گرفته البته ما مدارك غیر قابل انکاري در دست داریم که در این انتخابات از سوي گروه"او افزود: 

 ".است

 

نفري این شهر به  11ي خود پیرامون ترکیب شوراي و انقالب در سنندج به نوبهکمانگر رییس جمعیت دفاع از آزادي 

البته در این انتخابات تقلبات زیادي صورت گرفته که ما نیز مدارك الزم در دست داریم و در اختیار شوراي "آیندگان گفت: 

 ".ین است که شهر بوسیله شورا اداره شودایم اما مساله کمبود راي براي ما مطرح نیست. بلکه منظور انفر گذاشته 5موقت 

 

هاي درگیر با متحصنان در مسجد نفري، استاندار و گروه 5از سوي دیگر ظهر پنجشنبه در شرایطی که مذاکرات شوراي موقت 

ر دهاي موجود سنندج هاي دیگر بعنوان اعتراض به بی نظمیآموزان پیشگام و گروهتن از دانش 500جامع ادامه داشت، حدود 

 .دادگستري این شهر دست به تحصن زدند

 

هاي بعدازظهر دیروز، یونسی استاندار کردستان به همراه رییس دادگستري با نمایندگان متحصنان به گفتگو نشست و خواست

 .آنان را مورد بررسی قرار داد

 

(پنجشنبه  دیشب"آیندگان گفت: در این نشست که خبرنگار اعزامی آیندگان نیز شرکت داشت، استاندار خطاب به فرستاده 

 ".هایی که صورت گرفت شکسته شدشب) تحصن مسمانان در مسجد جامع با توافق

 

ها خیلی کلی بود و هر دو گروه معتقد هستند که شهر باید نظمی داشته باشد و اشخاص تهدید نشوند و استاندار افزود: توافق

 .دآموزان و معلمان با اسلحه به کالس درس نروندانش

 



نفري بسیاري از مشکالت خاتمه پیدا خواهد کرد و از خرید و فروش اسلحه و بی  11یونسی اضافه کرد با شروع کار شوراي 

 .ها جلوگیري خواهد شدنظمی

 

 آوريشهربانی و ژاندارمري همه سالحها از گروههاي مختلف جمعاستاندار همچنین اشاره کرد با مستقر شدن پلیس مردمی

فقط اسلحه در دست افراد پلیس و ژاندارم خواهد بود و هر کس با اسلحه در شهر دیده شود، اسلحه وي ضبط  خواهد شد و

 .خواهد شد

 

هار ها اعتراض کرد و اظآوري اسلحهدر همین جلسه نماینده دفتر هواداران فدایی خلق به گفته استاندار کردستان در مورد جمع

هاي اولیه ـ وزیر کشور گفته بود که پس از این سنندج بوسیله پلیس و ژاندارم از برخوردنامه ـ پس داشت هنگام امضاي توافق

آوري اداره نخواهد شد بلکه اداره امور و انتظامات شهر بر عهده ماموران محلی و مردمی گذاشته خواهد شد. و در مورد جمع

 .اسلحه نیز توافقی صورت نگرفته است

 

کند در حال حاضر شهر سنندج آرام است و مردم از بعدازظهر پنجشنبه گزارش خود اضافه میخبرنگار اعزامی ما در پایان 

 .اندکارهاي عادي خود را از سر گرفته

 

روز ادامه خواهد  7از امروز (جمعه) شروع شده و تا در همین حال رسیدگی به شکایات طرفین ـ گروههاي اسالمی و پیشرو ـ

 )1/2/1358اند.(آیندگاناتفاق دادستان سنندج انجام این کار را بر عهده گرفتهنفري به  5داشت و شوراي موقت 

 

 .عالمه احمد مفتی زاده:از راههاي سیاسی با تشنجات سنندج مقابله کنید

 

عالمه احمد مفتی زاده در پی تشنج در سنندج طی پیامی از رادیوي این شهر،  اعالم جهاد را تکذیب کرد و ضمن دعوت مردم 

 .امش،  از انان خواست با بحث و مذاکره،  تشنجات را بهبود بخشندبه ار

 



مفتی زاده در پیام خود گفت: اشخاصی وابسته به رژیم سابق که امتیازاتشان از دست رفته،  در سرحدات پایگاههائی بوجود 

نند و شایعاتی هم که در شهر کهاي کالنی که در اختیار دارند مزدور استخدام میاورده و براي اجراي مقاصدشان با بودجه

 .کوجود است از سوي همین عوامل می باشد

 

وي در بخشی دیگر از پیام خود افزود: اگر افرادي در مدارس و در شهر براي جوانان مسلمان ناراحتی ایجاد می کنند باید با 

 از و خورده فریب که افراد این از زیادي عده که بگیریم نظر در را این بعالوه …انها از راههاي سیاسی مقابله کنیم نه زور

 که انددهنش متوجه و اند ندیده را واقعی اسالم که است این بخاطر اند افتاده دیگر هايمکتب بدامان و اندشده دور اسالم مسیر

بحث کنند در مدارس و در اجتماعات،  تا حقیقت اسالم را  باز فضاي در افراد.  شود داده میدان انها به باید …چیست اسالم

 .نفر میمانند که از اسالم کناره گیرند 2درك کنند و روشن شوند.  آنگاه می بینید که از صد نفر 

 

 ابق فکرها در سعالمه مفتی زاده در قسمتی از پیام خود به مردم سنندج اشاره به سیاستهاي دینی شاه سابق کرد و گفت:جوان

کردند جامعه اسالمی است و بهمین جهت از اسالم متنفر شده بودند و حاال که اختناق شاهی نمانده مسلماً گرایش به طرف می

 .اسالم واقعی در جوانها بوجود خواهد امد

 

وي سپس گفت: هیچ مصلحت نیست که برادر کشی در شهر راه بیفتد و جهادي هم که من اعالم کردم بد معنی شده است 

اد به معنی تالش و کوشش براي خیر و سعادت جامعه یعنی تالش براي ریشه کن کردن ان چیزهائی که دروغست و جه

 .خیانت و مضر است به حال جامعه

 

عالمه احمد مفتی زاده همچنین از مردم خواست که از احساسات تبعیت نکنند و از ان خائنانی که جوانهاي با ایمان را تحریک 

بوجود می اورند،  پیروي نکنند و افزود: میدانم که خیلی از شما رفتار ناروا در مدارس را در جریان انتخابات  می کنند و کشتار

شود که در شهر کشتار براه بیفتد ما تالش می کنیم که براههاي منطقی عوامل ناراحتی مسلمانان دیده اید ولیکن این باعث نمی

 .را بر طرف کنیم

 

م صحیح دموکراسی اینست که اقلیت تابع اکثریت باشد.  انها کم کم درك خواهند کرد که راهشان وي در پایان گفت: مفهو

غلط است و متوجه خواهند شد که اگر دموکراسی و نظام دموکراتیک بخواهند صحیح نیست که اقلیت به اکثریت جامعه 



د ها به نتیجه برسه و سعی خواهیم کرد این راه حلهائی پیدا شداهانت و تحکم کند.  در موارد مختلف مذاکراتی شده و راه حل

 .و اگر نرسید و هیچ راه حلی نماند انوقت است که دست و بازو بکار انداخته شود

 

وي باردیگر از مردم تقاضا کرد تا زمانی که الزم به استفاده از زور نیست،از درك صحیح و منطق پیروي کنند. (کیهان 

18/2/1358(...... 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 زادهاطالعیه عالمه مفتی

 

زاده خطاب به کلیه صاحبنظران مذهبی ـ سیاسی ـ ملی با هر نوع این اطالعیه دیروز از طرف عالمه احمد مفتیسنندج ـ

هایی یتها و محرومهموطنان عزیز گرفتاري -ایدئولوژي و نظر و اندیشه فکري و سیاسی انتشار یافت: بسم اهللا الرحمن الرحیم

اده هایی دها و فداکاريکرد را زمان رژیم سنم پیشه شاهنشاهی از کورش تا آریامهر تحمل کرده و در این راه جانبازيکه ملت 

ران هاي مسلمان ایاست که برگهاي زرین تاریخ را با خون شهداي خود به ثبت رسانیده است و اکنون که قیام با عظمت ملت

ادگسترخود جایگزین رژیم فاشیست و دیکتاتوري شاهنشاهی شده است. ملت کرد به ثمر رسیده به جمهوري اسالمی با نظام د

هاي آزاده ایران از کلیه حقوق ملی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید برخوردار باشد و براي تهیه و تنظیم همانند سایر ملت

ري اسالمی ایران مستقل با برخورداري از این حقوق شرعی و انسانی و به دست آوردن خودمختاري در چارچوب جمهو

کند وظیفه بسیار سنگین دینی و مذهبی و انسانی بر دوش یکایک هموطنان کرد سنگینی میآن تمامیت و حاکمیت قاطع ارضی 

که براي تهیه و تنظیم برنامه صحیح و درست در این زمینه روز بیستم خرداد ماه جاري در سنندج گردهم آیند و براي تعیین 



و نظرات صاحبنظران مذهبی و سیاسی و ملی را یک برنامه انی و احتماعی و شرعی با هم تبادل نظر و کلیه آراء این حق انس

کند که حضور کلیه برادران و هم میهنان و همرزمان کرد در این گردهمایی کامل و شامل تنظیم نماییم. لذا بار دیگر تاکید می

نماید ر اینکه اشتباهی براي هیچیک از مبارزین و آزدگان پیش نیاید تاکید میبسیار ضروري و حیاتی است. بار دیگر به خاط

که این دعوت و گردهمایی خاص یک قشر با یک حزب و یک ایدئولوژي مخصوص نیست بلکه تمام صاحبنظران مذهبی، 

 مفتی زادهسیاسی و ملی باید در این گردهمایی شرکت فرمایند. والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته.احمد 

 

 پاسخ عالمه مفتی زاده به آیت اهللا روحانی    

 

خبر نگار اطالعات: عالمه مفتی زاده طی اعالمیه اي به اظهارات حضرت اّیت اهللا سید محمد صادق حسینی روحانی  -سنندج

  .اند و در مطبوعات انتشار یافته است پاسخ گفتکه طی آن در مورد مذهب رسمی کشور بحث کرده

 

المیه  گفته شده: نظر باینکه نشر اینگونه مطالب در مطبوعات اثر وسیعی در ایجاد تفرق در صفوف مردم دارد اینکار در اع

دانم در مورد این مطالب اخیر نیز تذکر دهم.  آقاي روحانی باید متوجه خیانتی است به انقالب اسیالمی مردم ایران الزم می

و مورد اتفاق قانون اساسی، براي توزیع آماده نشده است و هر گونه اظهار نظري  باشند که هنوز پیش نویس بتصویب نرسیده

  .ها بی اعتبار استدر مورد اینگونه پیش نویس

 

بعالوه در مذاکرات اخیر با مسئوالن،  باین توافق رسیدیم که براي استحکام هر چه بیشتر پیش نویس قانون اساسی، قبال باید 

نماینده انتخاب و دعوت شوند تا با همکاري آنها پیش نویس مورد قبول قانون اساسی در مطبوعات منتشر از هر استان دو نفر 

 .شود

 

اي که بعد از این مرحله است عبارت خواهد بود از از اینکه پس از تصویب گروهی که فعال در کار قانون اساسی فعالیت مرحله

از رفراندوم هم یک بار  به تصویب رسیده عموم براي اظهار نظر صاحب نظرن کنند و همچنین نمایندگان استانها باید پیش می

هاي مختلف منتشر شود و بنظر همه برسد و سپس در مرکز مورد مطالعه قرار گیرد و پس از تصویب در این مرحله گروه

 .ها فرستاده و منتشر شوبراي انتشار به روزنامه

 



از قبل در مورد چگونگی قانون اساسی و محتوي آن اظهار نظر کند در این صورت با توجه به این مسأله نامعقول است کسی 

 .قانون اساسی آینده جمهوري اسالمی ایران، همان قانون شاهنشاهی خواهد بود

 

کرد و در تالش بود که بین این دو فرقه بوسیله قانون و اعمال این قانون شاهنشاهی بود که اسالم را به دو فرقه تقسیم می

ي هاي مختلف تقسیم بندي نماید و برایگر ایجاد کدورت و نفاق کند.  هر قانونی که چنین کاري بکند و اسالم را به دستهد

ها امتیازي نسبت به دیگران قائل شود قانونی است همانند قانون  شاهنشاهی و کمترین اعتباري ندارد لذا استدعا یکی از دسته

وحانی بار دیگر تکذیب شود و نیز از سوي مراجع ذیصالح در این مورد تذکراتی به نمایم این مطلب از سوي آقاي رمی

منطبوعات داده شود که قانون اساسی تا از مراحلی که اشاره شد نگذرد و چنین اقدامتی صورت نگیرد هر گونه اظهار نظري در 

 )17/3/1358اته. احمد مفتی زاده.(اطالعاتمورد متن آینده قانون اساسی بی اعتبار است.والسالم علیکم ورحمت اهللا وبرک

 

 .زاده: من کاندیداي ریاست جمهوري نیستممفتی

 

خبرنگار اطالعات:عالمه مفتی زاده پس از بیست و پنج روز دوري از کردستان وارد سنندج شد و مورد اسقبال عده  -سنندج

ان در میدان آزادي سنندج پیرامون دانشگاه کثیري از مردم شهرهاي کردستان قرار گرفت.  وي در جمع استقبال کنندگ

ها از جمله کردستان باید در قانون خودمختاري همه استان"کردستان  و خود مختاري این استان سخن گفت و اظهار داشت: 

اساسی پیش بینی شود.  طرح مساله خودمختاري موجب شده است که در بعضی از نقاط کردستان بین برادران شیعه و سنی 

فاتی رخ دهد.  من به آن نقاط رفتم و براي آنها توضیح دادم که در منطقه وسیع کردستان سنی و شیعه با هم زندگی اختال

 "کنند و خود مختاري کردستان براي همه مردم این منطقه استمی

 

واهند ردستان را نخاند غیر کردها حق زندگی در کاساساً خود مختاري کردستان بدین معنی نیست که شایع کرده "وي افزود:

شود. حس ناسیونالیستی خود را براي حفظ کردستان نگاه داشت.  این شایعات از سوي ضد کردها و نژاد پرستان منتشر می

خواهیم داشت ولی غیر کردها هم تا زمانی که بخواهند در کردستان زندگی کنند قدمشان روي چشم ماست.  بویژه خدمات و 

  ".زشمند استهاي آنها براي ما ارتخصص

 



هاي مسکو و لندن عنوان آن شده است مسأله کاندیدا شدن من جهت ریاست جمهوري که از طریق رادیو "وي اضافه کرد:

ام.  این مطلب اصالً براي منحرف کردن اذهان و افکار عمومی است تا خیال کنند من براي رئیس جمهور شدن مبارزه کرده

 )17/3/1358نخواهم کرد.(اطالعاتصحیح نیست و من آن را قبول 

 

 خرداد سنندج 20دعوت مفتی زاده براي شرکت در کنفرانس

 

 :این اطالعیه از سوي عالمه احمد مفتی زاده انتشار یافت -سنندج

 

 "الرحیماهللا الرحمنبسم"

 

از کورش تا آریا مهر   پیشه شاهنشاهیها و محرومیتهایی که ملت کرد از زمان برقراري نظام ستمهموطن عزیز!  گرفتاري

تحمل کرده و مبارزات و جانبازیهاي این ملت بخاطر رفع ستمها بیش از آنست که قابل توصیف باشد.  اکنون که قیام ملتهاي 

مسلمان ایران به ثمر رسیده و بجاي نظام  ستمگر شاهنشاهی،  نظام دادگستر جمهوري اسالمی استقرار یافته و مسئوالن 

دهند، هر انسان آگاه و هاي ملت کرد از جمله حق مشروع خودمحتاري حسن نیت نشان میواستهمملکت در برابر خ

دلسوزملت کرد مکلف است آخرین امکانات خود را در راه استفاده صحیح از موفقیت و بخاطر سعادت و تأمین آینده ملت 

ادي گیري ندارند بلکه تنها راه منطقی اجتماع افربکار گیرد.  بدیهی است که در چنین مسئله اي فرد یا افراد ملت حق تصمیم 

از همه قشرها و گروهاي سیاسی است.  تا از این طریق عده ي به نمایندگی انتخاب شوند و این وعده، طرحهاي الزم را براي 

حساب ن ملت بمذاکره با مقامات مسؤل مملکت تهیه نمایند.  افرادیکه از این طریق انتخاب شوند میتوانند خود را نمایندگا

آورند و به نمایندگی مردم در خیر و صالح آنان تصمیم بگیرند براي تأمین این منظور حیاتی و تشکیل چنین اجتماعی یکبار در 

  .سقز و بار دیگر در کرمانشاه کوشش شد که متأسفانه حوادثی موجب نرسیدن به نتیجه نهایی گردید

 

از آنچه مایه رستگاري و سعادت ملت کرد است چشم پوشید وناچار بار دیگر از اما به هر حال نمی توان بخاطر بعضی حوادث 

عموم صاحب نظران دلسوز کرد طی قطعنامه اي دعوت شده که در روز بیستم خرداد ماه جاري در سنندج حضور به هم 

رح را نتخاب شوند تا بهترین طاي به نمایندگی ارسانند و پس از مذاکرات و بررسی نظرات گوناگون و انتخاب بهترین انها عده

هاي گوناگون ملت و از جمله تأمین حق خود مختاري کردستان در چار چوب جمهوري اسالمی ایران تهیه براي تأمین خواسته

د که از شوو تعقیب نمایند.  بعنوان تأکید دعوت نامه مندرج در قطعنامه مذکور بدین وسیله از هموطنان عزیز کرد دعوت می



ورتها و اختالف نظرهاي شخصی چشم پوشی کنند و مصلحت ملت کرد را بر همه مالحظات دیگر ترجیح دهند ودر انواع کد

صبح روز بیستم باید در مسجد جامع حاضر  5/7کنفرانس روز بیستم خرداد شرکت فرمایند.  شرکت کنندگان در ساعت 

 "والسالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته"ردیده است.        باشند.  محل تشکیل اجتماعات و پذیرایی و استراحت قبالً اماده گ

 

 )18/3/1358برادر شما احمد مفتی زاده(اطالعات"    

 

 زادهسخنرانی عالمه مفتی

 

زاده ساعت پانزده وسی دقیقه روز چهارشنبه در اجتماعی از برادران کرد اهل کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: آقاي عالمه مفتی

هاي این شهر تشکیل شد در مورد توافقی که با شوراي انقالب نی از اقشار مردم کرمانشاه که در مسجد شافعیتسنن ونمایندگا

هاي قانون اساسی خودمختاري و طرحهایی براي تعدیل ثروت وضع بانکداري تجدید اراضی جمهوري اسالمی ایران در زمینه

 :کشاورزي به عمل آمده است سخن گفت

 

دین مبین اسالم شریعت محمدي قرآن ورفع هرگونه اختالف مذهبی و یکپارچگی برادران تشیع و تسنن  وي همچنین از احکام

 :در جمهوري اسالمی سخن گفت

 

زاده گفت: این حق مسلم ما است که قانون اساسی در اتاق در بسته را نپذیریم و لذا مقرر در مورد قانون اساسی عالمه مفتی

براي تهیه نتیجه مطلوب قانون اساسی انتخاب شوند و سپس این قانون به راي عامه گذاشته شده است از هر استان دو نفر 

 .شود

 

وي در مورد خودمختاري که خودمختاري تنها براي کردستان نیست و جمهوري اسالمی همه اقشار بلوچ ـ عرب ـ کرد ـ 

تر اساس استقالل مملکت و امنیت و رفاه بیشگیرد و این رکن ناسیونالیستی است جهت تحکیم ترکمن و فارس را در بر می

هاي اسالمی در منطقه غرب کشور رهسپار پاوه زاده سپس به اتفاق مسئول هماهنگی فعالیتعالمه مفتیملت است: 

 )19/3/1358شد.(اطالعات

 



 زادهسخنرانی عالمه مفتی

 

پنجشنبه در پایان سفر دو روزه کرمانشاهان به  زاده از رهبران روحانی مذهبی کردستانخرداد: عالمه مفتی 17کرمانشاه ـ 

سالمی و زاده درباره انقالب اسنندج بازگشت. در این سفر ملی اجتماعاتی که از نقاط مختلف اورامانات تشکیل شد عالمه مفتی

ناطق محفظ وحدت و یکپارچگی ونیز مساله خودمختاري در چارچوب همبستگی ملی براي عشایر و دیگر گروههاي مردم این 

سخنرانی کرد و از نمایندگان مردم خواست تا در گردهمایی بیستم خرداد سنندج شرکت جویند. این گردهمایی قرار است با 

 .شرکت نمایندگان گروههاي روحانی و سیاسی منطقه براي بررسی طرح خودمختاري کردستان صورت گیرد

 

بار دیگر با انقالب اسالمی به رهبران امام خمینی اعالم داشتند.  همه این نقاط عشایر و مردم اورامانات همبستگی خود را یک

  )19/3/1358(کیهان

 .کنفرانس با سخنان مفتی زاده شروع به کار کرد

 .صندلی بسیاري از گروههاي سیاسی در کنفرانس سنندج خالی بود

 

 خواهد بود ـ مفتی زادهطرح خودمختاي بر اساس فلسفه و نظام اسالمی

 

خبرنگار آیندگان: کنفرانس سنندج دیروز در حالیکه از سوي شیخ عزالدین حسینی رهبر سیاسی و مذهبی کردستان سنندج ـ 

کار خود را شروع کرد. در این  "عالمه احمد مفتی زاده "ها تحریم شده بود با سخنرانیهاي سیاسی و جمعیتو بسیار از گروه

 .یاسی خالی بودهاي سهاي بسیاري گروهکنفرانس صندلی نمایندگی

 

اي هسید عزالدین حسینی، جمعیت معلمان کردستان، جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان، شوراي هماهنگی جمعیت

هاي فدائی خلق شاخه کردستان، سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان و دانشجویان و دانش آموزان کردستان، سازمان چریک

 .د که مخالفت خود را با تشکیل این کنفرانس اعالم کردند و شرکت در آن را تحریم نمودندهایی بودنپیشگام، از جمله گروه

 



بازاریان سنندج، انجمن اسالمی دانش از سوي دیگر گروه اسالمی عدالت خواهان کردستان، گروه اسالمی نصر،انجمن اسالمی

فرانس حمایت کرده و در آن شرکت جستند. آموزان،انجمن اسالمی جوانان و انجمن اسالمی دانشجویان کرد،ازاین کن

 )21/3/1358(آیندگان

 

 آغاز به کارکنگره سنندج

 

واستار دولت خ"عالمه احمد مفتی زاده در نطق افتتاحیه خود طی سخنانی، هدف از تشکیل کنفرانس را تشریح کرد و گفت: 

ارائه شود تا پس از تجزیه و تحلیل و آن شده که طرح جامعی براي خودمختاري کردستان از سوي نمایندگان خلق کرد 

مطالعه کافی در دولت مورد تصویب یا رد قرار گیرد و بهمین مناسبت کنفرانس امروز را تدارك دیدیم و موضوع اساسی آن 

باشد. اما یادآوري این نکته ضروري است که اگر نتیجه واقعی نیز ارائه طرح خودمختاري از جانب نمایندگان منتخب مردم می

هاي دیگري در هر نقطه و مکان از کردستان خواست کلیه خلق کرد، از این کنفرانس حاصل نشود، آماده برگزاري کنفرانس و

 ."خواهیم بود تا هر کس فکر و نظر و طرحی در مورد خودمختاري دارد به صراحت اعالم کند حتی اگر در مقام مخالف باشد

 

ه عنوان محل برگزاري کنفرانس مسأله تعصب شهري یا برتري و تبلیغ ایدئولوژي باید بگویم که انتخاب سنندج ب "او افزود:

خاصی و یا شخص بخصوصی نبوده بلکه مسأله تأمین خواست خلق کرد است. و هر کس دلسوز خلق کرد باشد، خواهان چنین 

ه و ه این طرح بر اساس فسلفتجمعاتی خواهد بود. ناطق آنگاه در مورد طرح پیشنهادي خودمختاري اضافه کرد طبیعی است ک

خواهد بود. زیرا نه در نظام غربی ( فدراتیو ) و نه در نظام سوسیالیستی طرحهاي خودمختاري کامال دموکراتیک و نظام اسالمی

م تشود اما در نظام اسالمی از سها قدرت از باال به پائین دیکته میبر اساس تأمین حقوق ملی و محلی نیست. زیرا در این نظام

ملی و طبقاتی اثري نخواهد بود و قدرت در دست شوراهاي محلی و در نهایت امر شوراي عالی خواهد بود و ما سعی خود را 

 ".خواهیم کرد که یک طرح کلی که تمام حقوق خلق کرد را تأمین کند در مورد خودمختاري به دولت ارائه دهیم

 

ن کنفرانس شرکت کرده بود طی سخنان کوتاه خود بر مسأله اتحاد و که از جانب مردم کرمانشاه در ای "اهللا جلیلیآیت"

 .وحدت کلمه تاکید کرد و تاسف خود را از شرکت نکردن تمام نمایندگان خلق کرد در این کنفرانس اعالم داشت

 

ین اسالم و ح قوانانقالب ملت ایران بخاطر نفت و مسکن نبوده بلکه براي زنده کردن رو "حاج جعفر انصاري،از کرمانشاه، گفت:

 ".قرآن چنین انقالبی صورت گرفته است



 

پیش از آن احمد احمدیان از بوکان و مال عزیز درویشی و قادر قادري از پاوه طرحهاي خود را در مورد خودمختاري بصورت 

 .ضعر و سرود بیان داشتند

 

اي هاین کنفرانس، مردمی نیست و توطئ": هاي فدائی شاخه کردستان نیز در تماسی با آیندگان گفتسخنگوي سازمان چریک

است علیه خلق کرد. براي شرکت در این کنفرانس از سازمان ما دعوت شد اما از آنجائی که روش و نتیجه این کنفرانس با 

 اهللامنافع خلق کرد مغایرت دارد در این گردهمایی شرکت نکردیم و از سوئی تنها رهبر سیاسی ـ مذهبی و ملی خلق کرد آیت

 .شیخ عزالدین حسینی است

 

اصول و  مغایر با "سخنگوي جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان نیز مخالفت خود را با این کنفرانس اعالم کرد و گفت:

 ".باشدخط مشی این جمعیت می

 

گردهمایی اظهار داشته اي نقطه نظرهاي خود را در مورد این هاي کردستان در اطالعیهاز سوي دیگر شوراي هماهنگی جمعیت

 8اي مهاباد ـ ماده 8هایی ( مردم شرافتمند کردستان، خلق کرد بارها طی توافقنامه"و در قمستی از اعالمیه آمده است که: 

ها و اي سنندج ) که به تائید نمایندگان واقعی مردم رسیده خواستهاي برحق خود را اعالم نموده و طی راهپیماییماده

ي جامعه ریزه در سراسر کردستان بر پا گردیده خواستار از بین رفتن هر گونه ستم طبقاتی و ملی و پیهایی کمیتینگ

اي به دموکراتیک با شرکت فعال کلیه زحمتکشان شهري و روستایی و سایر طبقات و اقشار خلق گردیده است. اما اکنون عده

مه معلوم است و خصلت کرد فروشی و کهنه پرستی آنان بر اند که ماهیتشان بر هعنوان رهبران دینی کردستان گردآمده

 ."کسی پوشیده نیست

 

 سخنرانی مفتی زاده از رادیو تلویزیون سنندج بدون اجازه بود

 

اعضاي شوراي شهر در این کنفرانس  "در همین حال دیروز یک عضو شوراي شهر سنندج در مورد کنفرانس سنندج گفت:

ورا اي از اعضاي شراي شرکت در کنفرانس معرفی نشده است. وي افزود البته امکان دارد پارهاي هم بشرکت ندارد و نماینده

بطور فردي در کنفرانس شرکت کند ولی شرکت وي به اسم شوراي شهر ویا نماینده شورا نخواهد بود و تا جائی هم که اطالع 

 ".نکرده استبعدازظهر )کسی از شورا در کنفرانس شرکت  5حاصل شده تا این لحظه ( 



 

اي از شود و پخش هر گونه سخنرانی و اعالمیهبا اینکه رادیو تلویزیون سنندج زیر نظر شورا اداره می "این عضو همچنین گفت:

 ."آن باید با اجازه شورا باشد، ولی آقاي مفتی زاده بدون اطالع و اجازه شوراي شهر سنندج در رادیو تلویزیون سخنرانی کرد

 

 ه مفتی زادهگفتگو با عالم

 

 .عالمه احمد مفتی زاده دیروز در گفتگو با آیندگان نقطه نظرهاي خود را پیرامون کنفرانس سنندج اعالم کرد

 

هاي خلق مفتی زاده در پاسخ این سئوال که کیفیت کنفرانس و نتایج حاصله از آن تا چه حدودي می تواند در تأمین خواست

فرانسی که میتواند ادعاي ملی و مردمی داشته باشد، همانا کنفرانس علنی سنندج است. تنها کن "کرد تاثیر داشته باشد گفت:

زیرا اگر به تناسب شرایط اختناق گذشته، امکان گردهمائی وسیع هنوز کامل از نظر روانی فراهم نشده است. با این حال ورود 

 باشد و تاکیدي بر کارم به سرنوشت خودشان میگروههاي مردم از دورترین نقاط جنوب و شمال کردستان نشانه اهتمام مرد

 ."این کنفرانس

 

: امیدوارم کنید. گفتهاي سیاسی را چگونه توجیه میمفتی زاده در پاسخ به این که شرکت نکردن برخی از گروهها و شخصیت

عادت  بنظر من علت تنهااي وارد نماید. البته علت عدم شرکت بعضی از برادران مسائلی نباشد که به منافع خلق کرد لطمه

گرفت و براي اولین بار است که در ساله بوده که بطور عادي امکان اجتماعات بزرگ را از مردم می 2500کردن با اختناق 

ري را که در هاي دیگشود. و با توجه به همین واقعیت محل برگزاري کنفرانستاریخ ملت کرد چنین کنفرانسی ترتیب داده می

 ".ایمان کرد بتوانند شرکت کنند، باز گذاشتهآن همه صاحبنظر

 

اي ماده 8هائی از جانب بعضی گروهها پیرامون تائید مفاد مفتی زاده در پاسخ سئوال دیگري در مورد انتشار اعالمیه

 :هاي خلق کرد که قبال به دولت تسلیم شده گفتخواسته

 

در چند مورد است. نخست اینکه در خواست این کنفرانس، موضوع اي ماده 8هاي این کنفرانس با آن قطعنامه تفاوت خواسته"

اي براي زحمتکشان فقط سهمی ماده 8خود مختاري کاملتر و بطور همه جانبه مورد تحلیل قرار گرفته. دوم اینکه در قطعنامه 



 تنها حق مستضعفان ودر اداره امور مملکت درخواست شده، در حالیکه این کنفرانس به مقتضاي حکم قرآن اوال حکومت را 

این کنفرانس خواستار اجراي دقیق نظام اقتصادي و اجتماعی اسالم شناسد و ثانیا چنانکه صریحا مطرح شدهزحمتکشان می

 .است. یعنی کمترین فاصله طبقانی چه از نظر مادي و چه از نظر معنوي در بین جامعه نباشد

 

اي افراد معدود و از پیش تعیین شده از ماده 8آن است که در قطعنامه تفاوت دیگر این کنفرانس با اجتماع تصویب کننده 

اند بدون اینکه ملت کرد از آن آگاهی داشته باشد، اما مبناي تشکیالت این بعضی از شهرهاي کردستان دورهم جمع شده

ت جویند. ما این هاي گوناگون سیاسی و مذهبی در آن شرککنفرانس دعوت عمومی و علنی است که همه قشرها و گروه

 ".شناسیماجتماع را به عنوان اقدامی مقدماتی می

 

سخنگوي کنفرانس سنندج در جلسه علنی دیروز در پاسخ سئوال یکی از شرکت کنندگان  "سیدالشهدایی "از سوي دیگر دکتر

لق د اصل حاکمیت خدر مورد عدم حضور استاندار درجلسه گفت: استاندار یک شخصیت دولتی است. اما کنفرانس ما در مور

باشد. استاندار می تواند به عنوان یک فرد آزاد نه به عنوان یک فرد مسوول در کنفرانس شرکت کند و نظرات کرد می

 ".شخصی خود را اعالم نماید

 

این کنفرانس اگر کارش را فقط بر مبناي "از سردشت گفت:  "علی پور"در سخنرانیهاي بعدازظهر دیروز کنفرانس سنندج 

نماینده دانش آموزان مسلمان  "عزت اهللا زندي"ف قرار دهد، طبق قرآن محکوم است و ما حق استیضاح نتایج آنرا داریم. حر

اداره سرزمین کردستان باید بوسیله شوراي منتخب یا مجلس ملی باشد. و حکومت خودمختار کردستان "ییالق سنندج گفت: 

 ."آنها بازگرداندحق زحمتکشان و کارگران و طبقات محروم را به 

 

در حکومت خودمختار کردستان رادیوتلویزیون باید نقش آگاه کننده و راهنما  "وي به نقش رادیوتلویزیون اشاره کرد و گفت:

 ."در جهت خدمت به خلق کرد داشته باشد

 

 چرانداي تفرقه و تشتتکنم و متاسفم که من از سوي خود صحبت می"هاي مقیم تهران گفت: نماینده انجمن اسالمی کرد

رسد. اي کاش اتحاد ما هر چه زودتر وسیعتر شود تا چرخ خودمختاري کردستان بهتر حرکت ها در سنندج بگوش میتازگی

 .هاي انقالبی را دعوت به اتحاد بیشتري کرداو سازمان "کند

 



این "و افراد با تاسف یاد کرد و گفت: ها نماینده زنان انجمن اسالمی سنندج از عدم شرکت بعضی از گروه "پریوش رجبی"

اي نیست. زیرا مسأله مهم سرنوشت خلق کرد است ها براي من به عنوان یک فرد آزادي خواه دلیل قانع کنندهشرکت نکردن

 ."نه اختالفات عقیدتی و فکري

 

با دیگر  فرانس مورد اختالفیاهللا حسینی در این کنامیداورم شرکت نکردن آیت "ازتکاب گفت: "عزیز عبدالقادر پورشریعت"

هاي خلق کرد از دولت مرکزي است با قلبی مملو از محبت رهبران کرد نباشد و از آنجایی که آقاي مفتی زاده خواهان خواسته

 .اهللا حسینی داشته باشندبه مهاباد بروند و دیداري با آیت

 

طراح خودمختاري انتخاب گردیدند که از بین این تعداد  نماینده به عنوان ناظر و 100در جلسه دیروز کنفرانس سنندج حدود 

 .نفر به عنوان نماینده جهت مذاکره با دولت برگزیده خواهند شد 15در پایان جلسه امروز 

 

 هاي استاندار کردستانگفته

 

مقام  من یک"در همین حال دکتر یونسی استاندار کردستان در مورد علت شرکت نکردن خود در کنفرانس سنندج گفت: 

خواهد در این اجتماع که مربوط به خود مردم است، دخالت بکند لذا در آن شرکت نکردم. ولی دولتی هستم و چون دولت نمی

بایست برطرف شود و همه گروهها در این اجتماع شرکت به عنوان یک فرد آزاد نه استاندار معتقدم که اختالفات می

شد و این عقیده شخصی من است. نمایندگان مردم در این کنفرانس در مورد مسائلی هاي کاملتري پیدا میکردند تا راه حلمی

صحبت کردند که از نظر مردم اهمیت دارد. مانند خودمختاري ـ خلع سالح و بسیاري مسائل دیگر و معاون من هم به عنوان 

 ".یک شخص آزاد در کنفرانس شرکت داشت

 

شود تا در مورد آن بتوان اظهار نظر قطعی کنفرانس چه مسائلی مطرح میباید دید در قطعنامه  "وي در پایان گفت:

 )21/3/1358(آیندگان"کرد.

 

 .پول نریخته ایم

 



در این مورد که ما پول ریخته ایم تا دیگران در کنفرانس "احمد مفتی زاده پس از قرائت قطعنامه کنفرانس سنندج گفت: ...

هائی بیجا است.  خوشبختانه کرد این واقعیت را ثابت کرد و با همت خود این متشرکت کنند، این واقعیت ندارد و اینها ته

 ."کنفرانس را ترتیب داد و شبانه روز تالش نمود

 

حتی دولت هم هیچ کمکی بما نکرده است و کمک، فقط از طرف مردم سنندج و سایر کردها بوده است. با اینکه ما  "او افزود: 

،  ولی اینها هماهنگ با ما نبودند و حتی استاندار گفته از تهران بما دستور داده اند که هیچگونه از ادارات کمک خواسته بودیم

 )23/3/1358.(آیندگان"همکاري نکنید

 

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/7/28 10:56 

 

 (4)عالمه احمد مفتی زاده و کردستان

  

 بستهقانون اساسی در اتاق در

 

عضو شوراي شهر،گفته ي یکی دیگر از اعضاي شوراي شهر را که در آیندگان مبنی بر سخنرانی بدون اجازه ي  "هادي مرادي"

 تصور نمی رود کسی از اعضاي شوراي شهر با"شده بود تائید نکرد و گفت:  عالمه مفتی زاده از رادیو تلویزیون سنندج،  درج

  ."آیندگان در این مورد تماس گرفته باشد و اگر هم چنین چیزي وجود داشته باشد،  بررسی خواهیم کرد

 

د در اقعی کرطرحی که براي قانون اساسی بدون حضور نمایندگان و"احمد مفتی زاده همچنین درباره ي قانون اساسی گفت: 

نظر گرفته شود و یا در اتاق دربسته و مخفی آن را بنویسند و آنگاه به آراء عمومی بگذارند، از نظر ما مطرود و مردود 

 )23/3/1358.(آیندگان"است

 



 .عالمه مفتی زاده در مصاحبه اختصاصی با کیهان: هدف اقتصاد توحیدي از بین بردن فواصل طبقاتی است

 

 ن تشریف دارید، داراي علت خاصی است؟اینکه در تهرا -س

 

مرحله تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی از مهمترین مراحل بعد از انقالب است و این، با آینده انقالب ایران بستگی -ج

سی رنزدیکی دارد.  پیش از انتخابات، برخی از گروهها و بدون اطالع، مرا کاندیداي نمایندگی مجلس خبرگان نمودند اما با بر

ها، مصلحت بر این شد که در انتخابات شرکت نکنم.  پیش از انقالب اسالمی شرایط در اجتماع مشتمل بر همه نمایندگان گروه

همیشه، مشکالت پس از پیروزي در بین شخصیتهاي انقالبی مطرح بوده است لذا برخی از آنان با مسائل و مشکالت پس از 

رابطه با همین موضوع و عالقمندي آقایان نمایندگان، توسط آیت اهللا منتظري جهت  انقالب، آشنایی کامل داشتند و من در

همکاري با کمیسیون هفتم که مسائل اقتصادي را مطالعه می کرد، به همکاري دعوت شدم. نظر به حساسیت موضوع و تبدیل 

اتی می هاي طبقن از بین بردن حفرهاقتصاد طاغوتی که جزئی از نظام شرك آلود طاغوتی است به اقتصاد توحیدي که هدف آ

 .باشد، این دعوت را پذیرفتم

 

 از موادي که تاکنون در مجلس خبرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته رضایت دارید؟-س

 

بعضی از اصول بسیار خوب است و بعضی از آنان ناقص و برخی دیگر ضد اسالمی و ارتجاعی است مانند عدم ذکر لفظ -ج

که مربوط به والیت فقیه می باشد و اینکه والیت برعهده فقیه باشد بدون ذکر هیچ مطلب  5نن.  و یا اصل رسمی برمذهب تس

دیگري در رابطه با این موضوع کمی مبهم خواهد بود و چنانچه والیت فقیه، آگاهانه آنطور که قرآن فرموده تصویب میشد، 

که  .  کسانی"اید با نظام شورائی اداره شوند.  شوراها اولواالمر هستندها بجامعه"جاي تردیدي باقی نمی ماند. قرآن می گوید: 

بحث از اداره جامعه بوسیله شوراها می باشد.  نظر به  6هم نسبت به دین و هم نسبت به مسائل روز آگاهی دارند، در اصل 

ذکر می  6کافی را ندارند، اگر در ماده  اینکه هنوز در ابتداي راه هستیم و اکثریت، نسبت به کلیه مسائل اسالمی آگاهی الزم و

ها فکر اي که نسبت به مسائل اسالمی آگاهی دارند، صورت پذیرد.  اشکالی نداشت.  اما اکنون خیلیشد که این امر توسط عده

قالب، شود تا ضد انمی کنند که مقصود از اصل پنجم، تثبیت حکومت توسط آخوندهاست و این بدبینی در مردم باعث می

سانتر مسیر خویش را طی نمایند و همانطور که امام تأکید کردند باید از اختالف بین روحانی و تحصیلکرده پرهیز کرد تا مانع آ

 .پیشرفت کارها نشود

 



 به نظر شما شرایط والیت فقیه چیست؟-س

 

کند دانشمندان اره میبه نظر من کلمه فقیه براي یک دانشمند اسالمی قدري کوچک است. آنچه را که قرآن به آن اش-ج

کند و او کسی است که از همه علوم اعم از فقه، روانشناسی، علوم وسایر اسالمی هستند که با لفظ اولواالمر از آنها یاد می

 .مسائل اسالمی بطور همه جانبه آگاهی داشته باشد، بنابراین تنها کسی که فقه می داند، یک دانشمند اسالمی نیست

 

ر اند اندکی با هم متفاوت است. آیا فکاز اولواالمر کرده اید با آنچه را که فقها والیت فقیه از آن نام برده تعریفی که شما -س

 می کنید که این نقصی در تعبیر است؟

 

اگر هم اینطور باشد بعنوان یک اصل مطرح نیست تدبیر و شجاعت و آگاهی نسبت به مسائل روز براي دانشمند اسالمی -ج

نیست بلکه فهم اسالمی بودن امت و این که چند نفر اداره جامعه را به نحو شورا بدست گیرند، خود اصل مستقلی بودن کافی 

است و شخصی که عضو شوراست باید این خصوصیات را دارا باشد مگر زمانی که جامعه در حالت قحط الرجال باشد.  هم 

آگاهیشان نسبت به اسالم کم و ناچیز در حد صفر است. با همه  اکنون جامعه شناسان و اقتصاددانان در کشور ما هستند که

این مشکالت، باید از آنان در شورا استفاده شود ولی با گذشت زمان، آگاهی آنان نسبت به اسالم افزایش یابد و شورا باید 

شده که با  نشده ولی تالشتصمیم گیرنده باشد.  یکی از ایرادات قانون اساسی اینست که بعضی از مسائل آن از قرآن گرفته 

 .قرآن تطبیق شود در حالی که قانون اساسی، وقتی اسالمیست که همه چیزش قرآنی باشد

 

 اگر انحرافی در شورا بوجود آید به نظر شما چه نیروئی باید با آن مبارزه کند و انحراف مزبور را برطرف نماید؟-س

 

وره بعد از انقالب باشد، شخصی که مورد اطمینان مردم است، باید نظر اگر در شورا انحرافی حاصل شود و این مربوط به د-ج

 دهد و اگر این صالحیت را ندارد چه حقی در عضو بودن در شورا خواهد داشت؟

 

هاي مردم اکثراً به سنت اسالمی است، اگر معیار، فقط افکار عمومی به نظر شما نقش ضوابط چگونه است و چون گرایش -س

 ال روبرو خواهیم شد. نظر شما در این مورد چیست؟باشد ما با اشک

 



این که جامعه هنوز اسالمی کامل نشده حرفی است منطقی.  ومتاسفانه چون انقالب، زودرس بود باعث شد مردم، آگاهی -ج

نسبت به شد. در حال حاضر، وظیفه هر فرد آگاه کامل بدست نیاورند و اگر زمان طوالنی می بود، وضعمان از حال بهتر می

اسالم آن است که تا حد امکان بکوشد انقالب از مسیر خود منحرف نشود.  اما متاسفانه اعمال بعضی از روحانیون باعث 

اند.  به ثمر نرسیدن انقالب ما برابر دلسرد شدن برخی از دانشمندان شده است و آنها کار خود را بواسطه دلسردي رها نموده

هاي امیدي که مردم محروم جهان سوم نسبت به انقالب اسالمی ن شهید و همچنین روزنهاست با پایمال شدن خون هزارا

شود و این شکست مکتب است و تقصیر آن نه از اسالم که از مسلمین است.  هم اکنون دانشمندانی ایران دارند، بسته می

 ی که متحمل رنجها و زحمتهاي فراوانیهستند که صالحیتشان از خبرگان فعلی به مراتب بیشتر است، لذا باید براي مردم

شود اند، مسائل مزبور باید مطرح گردد و بکوشند تا این مسائل حل شود.  با کنار رفتن و منزوي شدن، مسئله اي حل نمیشده

 .در غیر این صورت، شکست حتمی است

 

ته پس از انقالب، وجود داشته است.  دسشود بزرگترین زمینه براي این نارسائیها ناآگاهی مردم بوده که پیش و گفته می-س

اي پشت پرده بودند و هستند که مسائل ضد انقالب را حمایت می کنند، از تمام وسایل براي تحریک مردم و خصوصاً از این 

ا شود، سوءاستفاده نموده و فاجعه کردستان رباصطالح استدالل و دستاویز که حکومت، اسالمی نیست و قوانین تصویب نمی

ود آورده اند و این نه در کردستان، در اوضاع تهران هم مؤثر است.  آیا بنظر شما عوامل امپریالیسم در فاجعه کردستان بوج

 دست داشته اند؟

 

مسلم همین طور است انقالب، به معناي مرگ امپریالیسم است و صاحبان قدرت خارجی که امتیازات زیادي را از دست  -ج

ر روز براي فریب مردم از شخصیتهاي مختلف سوءاستفاده نموده آنها را در مسیر ضد انقالب داده اند، ساکت ننشسته و ه

 .دهندخود سوق می

 

 موضع شما در مقابل حزب دموکرات چیست؟-س

 

روشن بود، تمام تالش من براي احیاي اسالم واقعی چه در ایران و چه در  42موضع من از سالها پیش حتی قبل از سال -ج

شد و به تناسب قدرت خود، کار کردن.  در ایامی که حرکت انقالبی اوج می گرفت و رژیم سابق در ایجاد جنگ خارج می با

داخلی کوشا بود، ما همیشه سعی می کردیم که به مردم تفهیم کنیم فریب رژیم را نخورند و توجیه می کردیم که در حکومت 

همین است تا نظرات مکتب اسالم را تماماً پیاده نمائیم.  ولی متاسفانه  اسالمی، فواصل طبقاتی مفهومی ندارد. االن هم موضع ما

جریان امر نه تنها از طریق عمل بلکه از نظر شکل کار، طوري است که مردم به ناامیدي کشیده می شوند.  مگر مردم بارها از 



را که بین سنی و 12.  پس ما چگونه اصل امام نشنیدند که ایشان، کسانی را نفرین می کرد که بین مذاهب اختالف می اندازند

شیعه فرق گذاشته است براي مردم شرح دهیم؟عکس العمل مردم چه خواهد بود؟جز ناامیدي؟ و اینجاست که حرفمان با 

عملمان در تضاد و مغایرت خواهد افتاد.  البته من می کوشم تا آنجائی که ممکن است، توده را توجیه کنم و اکنون، کار، کمی 

 .می نیست ولی بازهم باید کوشید تا اشکاالت موجود برطرف شوداسال

 

 به نظر شما رهبران حزب دموکرات، چه تیپ و افرادي هستند؟-س

 

ها بزرگترین نقش را در منطقه دارند.  البته حزب دموکرات یک نوع ارتباط بارها شنیده اید که گروههاي چپی حتی ساواکی-ج

رده بود و این، از نظر من خیلی روشن است. اینکه هر عملی صورت می گیرد، به حساب حزب بین عوامل امپریالیسم ایجاد ک

شود. اشتباه است و عمالً می بینیم که غیر از این است. نقش حزب دموکرات دربرابر چریکهاي فدایی، دموکرات گذاشته می

علت هستند حزب دموکرات معلول خواهد  وجود دارند که "پالیزبان"و  "اویسی"خیلی کوچک است.  وقتی شیاطینی چون 

بود. واقعیت این است که در تصمیم گیریها، گروههاي نامبرده مؤثرند ولی با وجود هشدار مسئوالن، همیشه جریانات طوري 

 .مطرح شده است که حزب دموکرات همه کاره است

 

 بنظر شما در کادر رهبري حزب دموکرات، صداقت وجود دارد؟ -س

 

اند.  این حزب از زمان رضا شاه در مبارزه بود ولی از نظر اصول همیشه انحراف داشتند. از اصول منحرف شدهخیر، آنها -ج

نرا مارکسیستی مطلق شود.دوخیانت در حزب صورت گرفته است:یکی اینکه آالبته میانشان اشخاص مذهبی هم یافت می

نوع) همکاري می کنند.  مردم نسبت به این موضوعات بی اطالع  اند و دیگر اینکه با تمام گروههاي غیر اسالمی (از هرکرده

 .هستند و ما تا جائی که امکان داشته باشد، در آگاهی مردم می کوشیم

 

 به نظر شما چه اقدامات پیشگیرانه اي براي جلوگیري از توطئه در کردستان الزم است؟-س

 

فانه هم اکنون، در کردستان، قدرت نظامی وجود دارد و طوري به نظر من قدرت نظامی، بی دوام ترین قدرت است و متاس -ج

هم شایع شده که ارتش ضد مردم است.  اول قدرت سیاسی،سپس قدرت آبادي و بازسازي و آنگاه قدرت نظامی براي مقابله 



با ضد انقالب از ضروریات است، اما االن، قدرت نظامی از نظر مردم بیگانه است، زیرا پشتوانه سیاسی 

 )25/3/1358رد.(کیهانندا

 

ها ها و کارخانهزاده چهره مشخص کردستان در گفتگو با اطالعات: جامعه توحیدي، بدون ملی کردن بانکعالمه احمد مفتی

 .تحقق نخواهد یافت

 

 ،بینم نه شوراي انقالب، نه هیات روحانیت و نه دولت! من نه ساواکی بودم و نه نوکرشاههیچ دستگاهی را انقالبی نمی

 .هاي روزنامه کردستان گواه من استنوشته

 

ل آن ایم که حاصزاده چهره مشخص کردستان که بیست روزي در تهران اقامت گزیده بود به گفتگو نشستهبا عالمه مفتی

 :آیددرپی می

 

ود و دگرگون شزاده: رهبري انقالب اسالمی از جهت مختلف در فشار است سیستم اقتصادي باید بطور بنیادي عالمه مفتی

بطور مستقیم دخالتی در امور داخلی در  "قیاده موقت"مسیر مبارزاتی حزب دمکرات کردستان احقاق حقوق مردم کرد است 

 .پذیردنمیایران نکند اهل تسنن آن قانون اساسی راکه دانشمندان در تدوین آن شرکت نداشته باشند، 

 

 شود. جهت تصویب نهایی آن انجام خواهد شود چیست؟که گفته می "رفراندومی"س: نظرتان در مورد قانون اساسی و 

 

ج: در مورد قانون اساسی دو مطلب باید مورد توجه قرار گیرد: یکی روح و محتواي قانون اساسی و دیگري تنظیم. ترتیب فنی و 

رد قبول یا رد جمهوري توان نتیجه گرفت یک مفهوم و روح کلی است. همانطور که در موعلمی آن. آنچه از رفراندم می

اسالمی به رفراندم مراجعه شد واین کار درستی بود زیرا براي جانشینی نظام جمهوري اسالمی به جاي نظام سلطنتی مختصر 

فنی  هايشناختی کافی بود.اما در تدوین قانون اساسی اضافه بر روح و مطلب کلی آن  ـ  در مورد خواست مردم است ـ جنبه

ح است که عامه مردم را به آن دسترسی نیست. بنابراین آنچه از طریق رفراندم در مورد قانون اساسی و علمی دقیقی مطر

توان بدست آورد تصویب روح کلی این قانون است، نه صورت تدوین آن. نه شمول آن براي مسایل مهم مملکتی در این می

ر این خصوص دانشمندان اهل تسنن نیز با ید شرکت داده باره فقط باید به صاحب نظرآن و آگاهانه مراجعه کرد. که البته د



ایم که اهل تسنن آن قانون اساسی را که دانشمندانش در تدوین آن شرکت نداشته باشند شود. زیرا بارها تاکید کرده

 .پذیردنمی

 

 اید؟هاي اهل تسنن در این زمینه چه اقداماتی کردهس: براي تحقق خواست

 

نفر در تدوین صورت نهایی قانون اساسی شرکت  2زمینه به این نتیجه رسیده است که از هر استان ج: مذاکرات ما در این 

 .داشته باشیم اگر قانون اساسی با دخالت صاحب نظرآن تنظیم شود نیاز به مجلس مووسسان هم نخواهیم داشت

 

    داده ایم؟ س: در مورد چگونگی اداره کشور در چهار چوب جمهوري اسالمی چه مذاکراتی انجام

 

ام که درصورت اجرایی آن براي ج: در مورد نظام سیاسی و اداري کشور نیز از آغاز پیروزي انقالب طرحی پیشنهاد کرده

همیشه مجلس نیرومند خواهیم داشت. مجلسی که در هر لحظه صالحیت دست بردن در قانون اساسی و تکمیل مواد 

را خواهد داشت: در اسالم قوه مجریه و قضاییه و قواي دیگر اسالمی مانند مالیه و بینی نشده حکومت یعنی شورا و الغیر پیش

دفاعیه در کنار شورا نخواهند بود بلکه در نظام حکومت اسالمی تمام قدرت در دست شورا است وپیشنهاد من این بود که در 

د و این شورا قوامی داخلی مجریه قضاییه و هاي اسالمی اقامت دارند  شوراي منطقه ایجاد شومناطق مختلف ایران که ملیت

راي آورند. شوشوند و شوراي عالی مملکتی را بوجود میمالیه را تأسیس کند. نمایندگان این شورا سپس در مرکز جمع می

ت کند، دسعالی، ارتش را تاسیس میکند، درآمد کشور را به نسبت نیاز نه جمعیت ـ بین مناطق خودمختار تقسیم می

 .نماید سپس نقایصی را که در قانون اساسی مشاهده شد تصحیح میکندزند و سیاست خارجه کشور را تعیین میریزي میبرنامه

 

 هاي بزرگملی کردن بانکهاي و کارخانه

 

بهتر در ماه تقاضا کرده بودید  "میلیون تومان 20تا  15"اي وزیر براي توسعه امور دینی بودجهاي از نحستس: قبالً طی نامه

 گرفتند؟نبود این بودجه را براي مصارف دیگري از قبیل، امور اقتصادي، فرهنگی و رفاهی کردستان در نظر می

 



هایی انقالبی و براي تغییر سیستم ایم مانند طرحهاي دیگر نیز به دولت و شوراي انفالب دادهج: پیش از دادن این طرح طرح

براي گذاري از حالت طبقاتی فعلی به نظام توحیدي اسالمی طرحی ضربتی براي  هاياقتصادي و نظام اجتماعی ایران، طرح

اصالح وضع کارگران بیکار و کشاورزي که طرح انقالب سفید موجب کوچیدن آنان از روستاها به شهرها شده بود طرح مذکور 

و به قیمت ارزان در اختیارمصرف ها به خرد گران و بدون دخالت واسطهاین است که دولت محصوالت کشاورزان را با قیمت

کنندگان بگذارد و موضوع آن نامه مربوط به موسسه دینی دلیل خاصی داشت که در مقدمه نامه به آن اشاره شده 

                                                          .است

 

ها و بعد تاسیس قرآن، خادمان مساجد و موذن مطالب آن نامه مربوطه موسسه دینی براي اصالح وضع رهبران دینی، حفاظ

شک و دارو روند پزمدارس دینی و غیره بود.وظیفه محصلین این مدارس این بود که وقتی براي تبلیغ امور دینی به روستاها می

اشی پنیز در اختیار داشته باشد تا هم به وضع درمانی مردم همیشه در فشارهستند رسیدگی کنند وهم امور مربوط به سم

    .ها انجام دهندنباتات و بهداشت دام

 

س: به اقتصاد اسالمی و گذار از جامعه طبقاتی فعلی به جامعه بی طبقه توحیدي اشاره کردید تحقق این امر با توجه به موقعیت 

 بو رژوازي وابسته وسرمایه انباشته شده چگونه خواهدبود ؟

 

 چه بخواهیم سیستم اقتصادي به وضع فعلی باشد هر اقدامید. و گرنه چنانج: سیستم اقتصادي باید بطوربنیادي دگرگون شو

طبقه این است که فقط طبقه اقتصادي طبقه توحیدي جز ظاهرسازي نخواهد بود. مفهوم جامعه بیدر جهت رسیدن به جامعه بی

 .دي باشد خواه معنويدر جامعه اسالمی است. خواه این امتیازات ما "امتیازات"وجود نداشته باشد بلکه نبودن 

 

 چه رهنمودهایی دارید؟ "جامعه بی طبقه توحیدي"س: براي گذار به 

 

ج: اواخر بهمن ماه طرحی ضربتی در چند ماده تسلیم شوراي انقالب کردم که متاسفانه به عمل نزدیک نشد براساس این طرح 

بایست بالاستفاده ملی اعالم شود که البته ها با برقراري همان روابط کار فرمایی و کارگري میها و کارخانهتمام بانک

ی فالن خانم که در خانه قرار دارد از این قاعده مستثنی است. هر جا که روابط هاي ریسندگهاي خصوصی و دستگاهکارگاه

 هاي بزرگی که بصورت تیول از طرفکارگري و کار فرمایی حکمفرماست آنجا کارخانه است و باید ملی اعالم شود. تمام زمین

ها بالفاصله مانده باید ملی اعالم شود. این هایی که در اطراف شهرها واگذار شده و همه زمیننظام گذشته به بعضی نور چشمی



 اند و یا نیمه تمام مانده است داردهاي بزرگ ساختههاي بزرگی که وابستگان به رژیم گذشته یا شرکتامر در مورد ساختمان

زان را شاورهایی که کردم که چگونه باید محصوالت کها نیز در موارد قبلی اشارهبراي جلوگیري از هجوم روستاییان به شهر

 .ها بایستی در اختیار کشاورزان قرار گیردگران خرید و ارزان عرضه کرد. مضافاً به این که زمین

 

 رهبري انقالب از هر جهت در فشار است

 

دآنید و اصوال دولت را هاي مترقی، آیا دولت بازرگانان را داراي قدرت اجرایی کافی میس: براي تحقق یافتن این برنامه

 میدانید؟ انقالبی

 

ج: متاسفانه باید عرض کنم که در حال حاضر، هیچ دستگاهی را در کشور انقالبی نمی بینم، نه شوراي ما انقالبی است نه هیات 

روحانیت و نه دولت تنها چیزي که اذعان میکنم و مجبورم اقرار کنم این است که در رأس دستگاه رهبري، امام خمینی انسانی 

کامالً اسالمی و هستند افراد دیگري که داراي چنین خصالی هستند متاسفانه بدلیل زودرس بودن انقالب  است انقالبی با فهمی

ام اند. ودر دستگاه رهبري افراد انقالبی بسیار کم هستند من درك کردههاي انقالبی کافی براي اداره کشور پرورش نیافتهچهره

هاي اتها و هیست و این فشارها به دلیل نبودن خصال انقالبی در دستگاهکه رهبري رهبري انقالب از جهات مختلف در فشار ا

 .رهبري است

 

 شود و شناخت شما از این شخصیت مذهبی چگونه است؟اهللا عزالدین حسینی از کجا ناشی میس: اختالف شما و آیت

 

خورد معلول همان مواردي ه چشم میج: بین من و آقاي حسینی به ذات اختالفی وجود ندارد و اگر بر حسب طاهر اختالفی ب

است که در مورد دستگاه رهبري ایران اشاره کردم. زودرس بودن انقالب موجب شد که انسانهاي انقالبی در حد نیاز پرورش 

نیابد درکردستان هم مطلب به همین قرار است زودرسی انقالب مجالی نداد که آگاهی انقالبی مردم کامل شود متاسفانه در 

هاي انقالبی هسنتد اما به واسطه نداشتن تجربه هاي انقالبی ـ چه اسالمی و چه غیر اسالمی افراد اصیلی با آرمانوهاین گر

نشان نفوذ کرده کسانی که سابقه ممتمد و طوالنی خدمت به رژیم گذشته را داشتند اکنون ترین افراد در میاکافی، ضد انقالبی

دهد اند. همین امر موجب بروز مسایلی شده که به ظاهر نشان میها نفوذ نمودهدربین این گروهاند و با لباس انقالبی به تن کرده

 .میان من و آقاي حسینی اختالفی هست

 



 اي قرار دارد؟هاي مذهبی غیر فعال در این منطقه برچه پایهس: برداشت شما از حزب دمکرات کردستان ونیروي

 

تاسیس شد  "کومله  دمکرات کردستان"بنام  1320ت که تقریباً در سال ج: حزب دمکرات کردستان وارث حزبی اس

کرد. پس از شکست جمهوري بینی و اهداف این حزب اسالمی و در رابطه با احقاق حقوق غصب شده کردها تالش میجهان

 بطوري که اي یافت.خودمختاري کردستان و تحوالتی چند، این حزب توسط آقاي دکتر عبدالرحمن قاسملو شکل تازه

شود. مسیر اصلی مبارزه حزب همان هدف را دنبال درمقایسه مرامنامه کنونی حزب با مرامنامه اصلی کمی انحراف مشاهده می

هاي دیگر نیز در کردستان فعالیت دارند که همگی مارکسیستی هستند ولی حزب دمکرات کند. اضافه بر این حزب و گروهمی

ها در کردستان نفوذ و اعتبار دارند دلیلش هم این است که مرامنامه حزب تأمین تمامی کردستان بیش از بقیه آن گروه

 .ها در استان موفقیت چندانی نخواهد داشتبینی شده است بقیه احزاب وگروههاي مردم کرد پیشخواسته

 

 .و همکاري با ساواك وسیا "قیاده موقت"

 

کنید و در صورت برقراري خودمختاري در این استان، چگونه توجیه می را درکردستان "قیاده موقت"هاي آشکار س: فعالیت

 اي خواهد بود؟رابطه کردها ایران با همجوار بر چه پایه

 

ج: در مورد کردهاي مقیم عراق و سوریه و یا هر جاي مطلب همان است که در محدوده مسوولیت انسان مسلمان برقرار 

ر کند به نسبت توانایی خود رهایی مستضعفان سراسمسلمانان تعیین شده حکم میاست. مسوولیتی که به موجب  قرآن براي 

زمین تالش کنند. در مورد قیاده موقت باید در نظر داشته باشیم که پس از شکست رهبري بارزانی به علت خیانت 

هاي مختلف ایران زندگی شهربار در شاهنشاهی، عده زیادي از این برادران ایران متواري شدند که اکثر آنها با وضعی ذلت

کنند قیاده موقت یا فرماندهی موقت مانند دولتی است در غربت. زیرا آنها در کشور خود نیستند براي اداره امور این می

طی کنند. اگر شرایپناهندگان یک فرماندهی موقت به وجود آورند اینها به نظر من بطور مستقیم دخالتی در امور ایران نمی

بار کنم ـ این آوارگان به اعتها فراهم شودـ که در مدتی است در این زمینه تالش میها و طالبانید صلح بین بارزانیبراي ایجا

 .قوي به عراق باز خواهند گشت و درکنار هم با صلح وآشتی براي احقاق حقوق خود مبارزه خواهند کرد

 

اخیراً  زنند وهاي خرابکارانه میموساد در منطقه دست به فعالیتگویند افراد قیاده موقت با حمایت سیا ساواك و س:  ولی می

 ...اندهایی را به آنها نسبت دادهقتل



 

ام. در کردستان در ایام تحصنی که در رابطه با نارضایی مردم از انتخابات شوراي ج: دلیلی براي صحت شایعات مذکور ندیده

ه این که مسلمانان مرکز رادیو تلویزیون و پلیس راه در که در تصرف شهر صورت گرفته است حوادثی اتفاق افتاد. از جمل

 .هایی منتشر شد یقین دارم هیچ کدام واقعیت نداردها بود از دست  آنها بیرون آورد همان روز اعالمیهچپی

 

 ماجراي روزنامه کردستان

 

کردید. حمایت از رژیم شاه منتشر می س: شما متهمید که قبال با همکاري ساواك منحله، روزنامه کردستان رادر جهت

 هایی از این روزنامه درنیز در دست است. در این مورد چه توضیحی دارید؟نسخه

 

ج: اگر از روزنامه کردستان را خوانده باشید یا کسانی که زبان کردي میدانند برایتان ترجمه کرده باشند پی خواهید برد 

هاي کردستان را منتشر کردم در اجتماعی توضیح ري که چند نسخه از روزنامهمدرکی است علیه ادعاهاي فوق، نخستین با

هاي کردستان از کردستان منتشر کرده اند.  یک اعالمیه اي مفصل و مشروع ضمیمه نسخهدادم که چقدر ناشیانه کارکرده

ن هاي کردستان که عکس می از شمارهبودند مبنی بر اینکه من مداح و ثناخوان شاه بوده و با ساواك همکاري داشته ام. در یک

ام. اگر آرشیو در روزنامه مراجعه کنید در چه مقاالتی را چاپ کردهچاپ شده بود در کنار و باالي عکس اشاره شده است. که

 .یابید که موضع من برخالف ادعاهایی است که در اعالمیه مذکور به آن اشاره شدمی

 

 ؟س: در مورد وقایع اخیر نظرتان چیست

 

ج:افکار تجزیه طلبانه در هر حال محکوم است زیرا کوچک شدن ممالک اسالمی در قرن گذشته، موجب تسلط استعمارگران 

براین مناطق شد. براي کوتاه کردن دست استعمارگران خارجی باید بر قدرت خود بیفزایم و تجزیه درست بر خالف افزایش 

هاي مسلمان ایران است. و البته این خود کردم حق اسالمی تمام ملت اي که اشارهقدرت است.اما خودمختاري به گونه

مختاري با مفهومی است که در رابطه با تاسیس شوراها و قواي مختلف مجریه، قضائیه و مالیه به آن اشاره شد و گرنه اسالم 

هاي ملت مسلمان ایران واستهها و خها، خود مختاري قایل است. اگر حکومت اسالمی قاطعیت داشت آرزوبراي غیر مسلمان

توانست در مردم اثري داشته باشد. عدم قاطعیت دستگاه رهبري تامین میشد. و دیگر تحریکات دشمنان انقالب اسالمی نمی

شود. هرگز نباید فراموش کرد که اگر رژیم گذشته از ازیکسو و نفوذ استعمار خارجی از سوي دیگر موجب بروز حوادث می



کرده دشمنان انقالب بیکار نخواهند نشست. به یقین، از راههاي گوناگون تالش خود را ادامه میدهند تا  نظر نظامی سقوط

 .همانسلطه استثماري قدیم را براي خود تجدید کنند

 

 روحانیت و دخالت در سیاست

 

داشتند نظر شمادر این زمینه س: گروههاي از مردم پشتیبانی خود را از ریاست جمهوري امام خمینی و آیت اهللا طالقانی اعالم 

 و اصو الً روحانیت در متن سیاست مملکتی چیست ؟

 

هنوز  ها براي مقامات مسوول تعیین شود اکنون کهج: حقیقت این است که باید قانون اساسی بتصویب برسد و سپس مسوولیت

راین یتهاي به عهده خواهد داشت.بنابقانون اساسی منتشر نشده و به تصویب نرسیده معلوم نیست.که رئیس جمهور، چه مسوول

گردد. اظهار نظر در حال حاضر  معقول نیست در مورد اینکه صرف نظراز در مورد مسئله اي که به قانون اساسی باز می

هاي چگونگی دین از سیاست فکري است که در قرون گذشته و شاید براي نخستین بار با تاسیس شاهنشاهی اموي در دستگاه

سالمی پیدا شد ولی این فکر به زبان نمیامد تا در این اواخر که سیاست استعماري با تمام قدرت کوشید این رهبري ضد ا

مطلب را عنوان مسلم قلمداد کند و به خورد مسلمانان بدهد که دین، یعنی نماز وروزه که به این ترتیب، اداره ممالک را بر 

وانند وارد مسایل سیاسی شوند، تصوري نادرست است. رهبري دینی هنگامی تدست گیرند. اصوال تصور اینکه رهبران دینی نمی

واقعی و کامل خواهد بود که به سیاست دین و مسائل جامعه نیز آگاه باشد ولی اگر سیاست دینی نداند، به یقین، صالحیت 

 .تصدي پست ریاست جمهوري و اصوالً هیچ یک از سیاستهاي حساس و مهم را نخو اهد داشت

 

 اید.؟شما شخص بخصوصی رابراي تصدي ریاست جمهوري در نظر گرفتهس: 

 

 .توان کاندیدا کردهرگز. زیرا شخصیتهاي متناسب را می -ج

 

 )27/3/1358رضاخسروي(اطالعات                  

 

 زاده به امام خمینیتلگرام عالمه مفتی



 

خمینی به قم مخابره کرد،نسبت به انتخاب مذهب رسمی کشور در زاده طی تلگرامی که براي امام سنندج ـ عالمه احمد مفتی

 .پیش نویس قانون اساسی جدید اعتراض کرد

 

قم ـ رهبر انقالب اسالمی ایران امام خمینی ـ  ودر مورد مسائل ایران بارها بالواسطه و مستقیم، چه در زمان اقامت در 

شته ایم یکی از اصول همیشگی مذاکرات این بوده است که تشییع و چه از زمان که به ایران بازگشتید مذاکراتی دا "نجف"

هاي رسمیت باید متساوي باشد و تبعیض و امتیازي ما بین این دو مذهب وجود وتسنن در قانون گذاري و امور اجرایی و جنبه

لب اساسی دیگر تایید بهمن ماه گذشته موجوداست که در آن امام این مطلب را ضمن مطا 16نداشته باشد نواري از مذکرات 

اندازان گذشته فقط مذهب جعفري آن مانند کانون تفرقه 13نویس قانون اساسی انتشار یافته و در ماده اند اخیراً پیشفرموده

نه مذهبی، که حکومت ایران اسالمی است،ها و اینبه رسمیت شناخته شده است مطلب این ماده جز این جمله با آن توافق

ساز ما نه تنها در برابر عالم اسالم بشریت و تاریخ آینده مسوولیت داریم اکنون در این مرحله حساس تاریخسازگار نیست. 

کنند که دانم گروهی خواستار امتیاز دادن به مذهب جعفري هستند  و استدالل میکنم میومن مشکالت امام را درك می

ویند روحانیون اهل تسنن در راه اسالم علیه طاغوت جان فشانی کردند گکه میباشند با ایناکثریت مسلمانان ایران جعفري می

هاي ثناخوان رژیم بودند و امثال این استداللها. اما امام باید این برادران را متوجه اما گروهی بنام علملی اهل سنت در همانسال

ا اسالم نامی است خدایی و تسنن و تشییع خود سازد که: اوالً جهاد عبارت از ایثار و گذشتن از خود، نه گرفتن امتیاز. ثآنی

ساخته و اگر افتخاري باشد در نام خدایی است نه در تشییع و تسنن. ثالثا استقرار شاههنشاهی اموي و اخالف آن باگرفتن 

قدرت شورا و جمع آوري نیروي حکومت حکومت و دولت سلطنت موجب تفرق واحد گردید و این تفرقه افکنی قرنهاست 

و چه در عهد ستمگران دیگر در ایران  "صفویه"نان را به جان هم انداخته است و برادررا بادست برادرچه در ایران عهد مسلما

وي آوري به سو نقاط دیگر قتل عام و اکنون نوبت آن است که مسیر انحرافی تاریخ را تصحیح کنیم واز تفرقه خصومت

رین مصداق وحدت کلمه است که رمز پیروزي بوده و امام همیشه بر آن وحدت و برادري اسالم باز دارد و این خود بزرگت

رقه و ي تفخورده استعمار چه داخلی و چه خارجی همیشه درپی یافتن حربهتکیه کرده است. رابعاً نیروهاي اهریمنی شکست

ه قع امتیازي است بسیار خطرناك کاند تا بر انقالب ما چیره شوند و سلطه خود را یابند و این امتیاز مذهبی در واایجاد آشوب

شود و براي مسلمانان چه شیعه چه سنی کمترین مزیت علمی در بر ندارد. خامساً اگر مردم ایران بدست این نیروها داده می

دهد در سایر کشورهاي اسالمی اهل تشییع یا اصالً نیستند و اقدام انقالب اسالمی اکثریت مسلمان را اهل تشییع تشکیل می

ان اثري قاطع درروابط اسالمی مسلمانان دگر دارد و بادادن امتیاز رسمی بودن به مذهب جعفري در ایران مسلمانان را در ایر

کند. صرفنظرکردن از این ها روشن میاندازد و باز آتش خصومت و برادرکشی را براي قرنهاي دیگر نیز به جان هم میکشور

یوند برادري اسالم در همه جا و افتخاري است تاریخی که بنام انقالب اسالمی ایران به امتیاز، سرمشقی است براي استحکام و پ

رسد و پاداش ازآن است که به حساب آید. امیدوارم رهبر انقالب بتوانند این حقایق راکه یقیناً اکثریت قاطع برادران ثبت می

ند، تفهیم فرمایند تا اهلیت خود را در برابر خدا به بهترین آگاه مخلص شیعه به آن اذعان دارند به اقلیتی که به آن توجه ندار



وجه به پایان برساند و اگر جز این باشد بی تردید نه در ایران قابل قبول خواهد بود و نه علم اسالم در برابر آن بی تفاوت 

تی است یرند و این مسئولیپذخواهد ماند و هرچه بیش آید مسوولیتی خطرناك آن بعده کسانی است که تفرق و تبغیض را می

 .بس خطیر و عهدار آن باید قهرمانی باشد بسی قاطع و پر قدرت و بی باك

 

 )29/3/1358اطالعات(28/3/1358 –زاده  سنندج والسالم علیکم احمد مفتی

 

 .خواهیممفتی زاده: ما چیزي باالتر از خودمختاري می

 

 سنندجدیدار و گفتگو با عالمه مفتی زاده رهبر کردهاي 

 

             آقاي مفتی زاده ! راست است که شما نماز جهاد خواندید؟

 

 ارتش وابسته

 

 زنند نظر شما چیست؟گروهی از ارتش خلقی حرف می-

 

اگر از نظر سیاسی بررسی کنیم این مطلب کامالً درست است که ارتش ایران، ارتشی وابسته بوده براي حمایت رژیم گذشته و 

تواند براي  هاي اصلی نمیم هم به امپریالیسم  بین المللی وابسته بوده.  بنابراین ارتش سابق ایران با آن مهرهمیدانیم که رژی

شود که آن عناصري که یک دوران تازه ي انقالبی قابل قبول باشد،  و معنی خلقی به منظور من، در این صورت اینطور می

داران و افسران، که دیدیم در دوران شش ماهه چقدر با مردم بودند.   موجب وابستگی هستند، نه یک یک سربازان و درجه

که با این ترتیب می توانیم امیدوار باشیم این ارتش خلقی یعنی مدافع حقوق خلق باشد نه حقوق استثمار گران نه حقوق بلکه 

د و کنیم که افرادي از مردم مسلح شون مطامع استثمار گران  ولی از نظر نظامی اگر بخواهیم معنی ارتش خلقی را اینطور توجیه

انتظامات داخلی را حفظ کنند تا این حد وظیفه ي پلیس است و به ارتش مربوط نیست و از نظر اسالمی، پلیس در اختیار قوه 

ي قضاییه است و کارش انتظامات داخلی است و الغیره اما براي مقابله با خطرهاي احتمالی که از طرف خارج به ایران رو 



کند، طبیعی است که پلیس داخلی قدرت مقاومت ندارد. جنگ امروز، تنها جنگ تفنگ و مسلسل نیست. به این دلیل، باید 

 .ارتشی به معناي واقعی داشته باشیم، اما با همان معنی سیاسی اگر ارتش تصفیه شود از نظر من کافی است

 

 رفع ستم مذهبی

 

 رد؟خلق کرد به نظر شما چه خواستی دا       ·

 

ان ها ستم ملی است که از زمخواستی ندارد جز اینکه رفع ستم شود سه نوع ستم بر ملت کرد تحمیل شده:  نوعی از ستم   ·

کورش تا اواخر عهد آریامهر ادامه داشته که این مردم از حقوق ملی شان به هر ترتیب محروم بوده اند و امروز اصطالحاً از 

خودمختاري که مفاهیم گوناگون دارد اما از نظر اسالمی کمی باالتر است حقوق متساوي مطرح  شود بهاین حقوق ملی تعبیر می

ها حقوقی به اندازه ي هم دارند.  دیگر در نظام ادراي مرکزي که خودمختاري مفهوم دارد، یک حکومت است همۀ ملت

ها هستند که ق متساوي اسالمی اول ملتمرکزي موجودیت دارد و یک حق را براي ملتی به رسمیت می شناسد، اما در حقو

این تفاوت حقوق اسالمی با خودمختاري است و شوراهاي محلی به وجودمی آورند.  یعنی از قاعده به راس نه از راس به قاعده

حق دیگر که از زمان صفویه خشونت بسیار شدید نسبت به اهل تسنن اعمال میشده و در نتیجه میدیدیم که در قانون اساسی 

هاي ایرانی است، ستم ها قرار داشت و ستم دیگر که شامل این ملت و همه ي ملتشاهنشاهی مذهب تسنن در ردیف اقلیت

طبقاتی است درحالیکه در یک جامعه ي اسالمی نباید هیچگونه امتیازاتی نه مادي و نه معنوي وجود داشته باشد و از نظر 

د کند که همه در آن حرانی و اسراف نباشد.  دولت حد متوسطی را تعیین میمادي باید جامعه اي به وجود بیاید که خوش گذ

خواهد زندگی بکنند، در حالیکه عمالً می بینیم چقدر امتیازات و طبقات در ایران وجود دارد. پس مجموعاً آنچه ملت کرد می

 .عبارت از رفع ستم مذهبی، ستم ملی و ستم طبقاتی است

 خودمختاري

 

 شود شما مخالفید؟مختاري به این شکلی که االن عنوان میبا خود       ·

 

نه مخالف، این حداقل تامین مطلب ملت است یعنی شرعاً از نظر اسالمی، بیش از خودمختاري هم ما حق داریم، ولی این    ·

ه اي  رفتیم به مرحلحداقل است. باید فعالً این حداقل تامین بشود و بعد اگر از نظر مفهوم آزادي و درك دموکراتیک پیش 

 .می رسیم که باالتر از خودمختاري هم بخواهیم



 انقالب

 

حاال که اداره ي امور شهر به شوراها محول شده، آیا از وضع فعلی راضی هستید؟و حاال چه گام مثبتی براي مردم بر      ·

 خواهید داشت؟

 

کردم  و هرگز هم نمی خواستم خودم را با کارها و شخص بنده است خودم را اصالً کاندیدا ن "شما"اگر منظور از  "   ·

گرفتاریهایی درگیر کنم که مجال کارهاي اساسی تر به من ندهد.  اشخاصی از سوي گروههاي اسالمی معرفی شدند که 

اري ک اکثریت آراء را آوردند و اقلیتی هم از سوي گروه پیشرو و مجموعاً هنوز کار شروع نشده، ولی امیدوار هستم که بتوانم

 .بکنم که مقداري آرامش در منطقه بوجود بیاید و نیروها در جهت مصالح ملت به کار بیافتد

 

اي معتقدند نباید به این زودي به دولت پیشنهاد خودمختاري داده میشد و باید صبر میکردند تا کمی اوضاع آرام میشد عده   ·

 بعد این پیشنهاد را می دادند،  شما چه می گویید؟

 

به نظر من اشتباه است اتفاقاً پیش از اینکه این اوضاع پیش بیاید،  بیش از یکسال قبل،  زمانی که امام خمینی در نجف بودند    ·

همان موقع راجع به این سه مطلب با ایشان تماس غیر مستقیم داشتم و ایشان پذیرفته بودند و بعد هم که به ایران آمدند، باز 

شتیم این مطالب را دوباره مطرح کردم ایشات همانطور که از نجف سفارش میکردند باز هم در اولین دیداري که دا

پیشنهادات مرا پذیرفتند و بعد از سقوط رژیم گذشته باز در دیدارهاي بعدي همیشه، هم با ایشان، هم با سایر مقامات سیاسی 

ه وجود می آید،  از همان اول باید قدمهایش را محکم ام و معتقدم وقتی یک نظام انقالبی تازه بروي این مطلب تأکید کرده

بردارد تا اینکه آرام آرام جلو برویم بعداً وقتی می رسیم به مسایل مهمتر با مشکالت روبرو شویم. این است که به عقیدة من 

 .این نوع تصور اشتباه است

 

 مطبوعات

 

دولتی از همان اوایل با دادن خودمختاري به خلق کرد موافق سؤالی پیش می آید که اگر امام خمینی و مقامات مسئول    ·

 کند؟بودند، پس چرا می بینیم دولت در این کار تعلل می



 

حقیقت این است که  مقداري ناهماهنگی شرایط خودمان موجب آن شده است. چند مسئله وجود دارد که الزم نیست به    ·

ران سرگرم این مسایل و مباحث بودیم که موجی از مسایل اختالف انگیز و همه ي آنها اشاره کنم از جمله اینکه ما در ته

تفرقه انداز در مطبوعات منتشر میشد که ایجاد واهمه کرد و بعد باز تماسهایی دیگر وجود داشته اطالع دارید که آقاي 

و همانطور وقتی آقاي طالقانی مهندس بازرگان خودشان اظهار عالقه کردند که طرح این خودمختاري باید به دولت داده شود 

اینجا بودند و تقریباً دوازده، سیزده روز قبل هم خبر دارید که رادیو و تلویزیون دعوتی کردند از بنده براي مسایل کردستان و 

 همینطور از سوي شوراي انقالب هم دعوتی تلفنی شده بود براي کار تدوین قانون اساسی و مجموعاً کاري مثبت و قوي در این

ماده یی وقتی  آقاي طالقانی اینجا بودند از سوي روحانیون تهیه شد. این هم به عنوان یک  27زمینه نشد جز اینکه یک طرح 

زمینه نه به عنوان یک طرح نهایی زیرا طرح نهایی را باید تمام آگاهان ملت تهیه کنند که وقتی تصویب شد قابل اعتراض 

ماه این تالش را کردیم،  ولی آن شرایط پیش آمد که جلساتمان در سقز بهم خورد زیرا نباشد ومجموعاً هر چند اواخر اسفند 

قرار بود در آنجا اول روحانیون جمع شوند نظرشان را خالصه کنند بعد دعوت کنیم از گروههاي دیگرآنها هم نظراتشان را 

 ندگی به تهران بفرستیم و روي آن طرح کارعرضه کنند، از مجموع این نظرات، یک طرح کلی استخراج کنیم و یک هیأت نمای

کنیم.  در سقز روي این مسایل بحث می کردیم که هیأت نمایندگی تعیین کنیم ولی حوادث کردستان پیش آمد و کار ما به 

م، دتاخیر افتاد.  بعد از اینکه مهندس بازرگان به این مطلب اظهار تمایل کرد باز بنده پیش از انتخابات از اشخاص دعوت کر

حبت کند تا تلفن نداشتند ولی به یک نفر گفتم با آقایان ص "حسینی"تلفن نداشتند آقاي  "قاسملو"خواستم تلفن کنم ولی آقاي 

در یک جا جمع شویم و صحبت کنیم ولی مسایل شوراي سنندج موجب شد باز هم کارمان به تاخیر بیافتد.  باز در همین اثناء 

تعدادي از برادران کرد اهل تشیع از جریان رفراندوم ناراضی بودند و بعضی هم شرکت  اشخاصی فرستادم به دلیل اینکه

خواهیم با کردها باشیم این قبیل مسایل مجموعاً پیشنهاد نکردند و حتی اطالع دارید طومارهایی تهیه کرده بودند که ما نمی

کنم رمانشاه بزرگترین شهر کردستان است و فکر میکردم محل اجتماعمان در کرمانشاه باشد که هم دلجویی باشد هم اینکه ک

االن مشکل زیادي از طرف دولت براي مطرح شدن مسئله خودمختاري وجود نداشته باشد باید از طرف ما هم جد و جهدي 

  . . .باشد و بعد بحث کنیم و

 اقتصاد

 

 به نظر شما رابطه ي دین و سیاست چگونه است؟       ·

 

اي اداره ي جامعه باشد جزیی است از دین و جالب توجه این است که ذات کلمه ي دین معنی سیاست اگر به معن   ·

 .مهمترینش سیاست است یعنی اداره ي جامعه،  اداره ي بشریت



 

نظر شما درمورد اقتصاد اسالمی و اقتصاد سوسیالیستی چیست؟ و آیا به نظر شما با توجه به اوضاع اقتصادي ایران در رابطه    ·

 .اقتصاد جهانی کدامیک از این دو شیوه میتوانددر عمل مفیدتر باشندبا 

 

این دو  کنم.  اول تفاوت منطقی و فلسفیدونکته ي اساسی در اقتصاد اسالمی و اقتصاد سوسیالیستی اهمیت دارد که اشاره می   ·

ل سیالیستی به اعتبار یک راه حاقتصاد است که زیر بناي اقتصاد اسالمی ایمان توحیدي است ولی زیر بناي اقتصاد سو

مارکسیستی، فکر ماتریالیستی است و با توجه به این تفاوت از نظر زیربناي  فکري اقتصاد اسالمی،  اقتصادي است موفق و 

سازگارتر با ساخت روانی انسان ولی اقتصاد سوسیالیستی به دلیل اینکه فکر انسان را در جهت ارج نهادن به ماده و در نتیجه 

دهد از این جهت موفقیتش در از بین بردن تفاوتهاي طبقاتی ضعیف است و عمًال در تاریخ هم دیدیم که یات سوق میماد

ضعیف بود و نکته دوم این است که در اقتصاد اسالمی طبقات بطور کلی از بین میروند اما در اقتصاد سوسیالیستی شکلی از 

ر دوباره طبقات بوجود می آید و میدانید که مفهوم طبقات این است که طبقات است که از بین می رود اما به صورتی دیگ

اي دیگر. در اقتصاد سوسیالیستی که میدانید سوسیالیسم، مرحله ي اول اقتصادي مارکسیسم است اي مرفه تر باشند از عدهعده

ت که یک مهندس در شرایط کاري کند مزد می گیرد روشن اسکند و هر اندازه که کار میهر که هر چقدر می تواند کار می

که دارد اتاق تمیز، هواي تصفیه شده، میتواند در روز ساعت بیشتري کار کند در حالیکه کارگري که در معدن زغال سنگ کار 

کند ساعت کمتري می تواند کار کند. پس در اینجا این مهندس بیشتر مزد می ها فعالیت میکند یا توي دود و گاز کارخانهمی

باز می بینیم در نتیجه، یک عده مرفه و یک عده تنگدست خواهند شد  و مرحله ي دومی که مارکسیسم می کوشد آن  گیرد

مدینه ي فاضله را بوجود بیاورد،  می گوید به هر کس به اندازه اي نیازش بدهیم که این کمونیسم است و از نظر منطقی 

اریخ هم نرسید ولی اسالم از همان اوایل طرح اقتصادیش طوري است که سوسیالیزم نمیتواند هر گز به کمونیسم برسد و در ت

دهد. بنابراین اقتصاد اسالمی از نظر از بین به این مرحله ایده آل مارکسیستی می رسد، به هر کس به اندازهاي نیازش می

 .تر استکی براي ایران سازگارها و امتیازات، پیشرفته تر از اقتصاد سوسیالیستی است و روشن است که کدام یبردن فاصله

 

 اسالم شاهنشاهی

 

 کنند، نظر شما و هوادارانتان درباره ي اینها چیست؟در سنندج گروههاي پیشرو و احزابی هستند که فعالیت می   ·

 



ان باید دوستنظر خودم را میتوانم بگویم و نظر آنهایی را که جنابعالی به لفظ هوادار اشاره کردید،  ولی به نظر من برادران و 

گفت نمی توانم اظهار عقیده کنیم،  ولی گروههاي متمایل به چپ، به دو دسته قابل تقسیم اند، یکی افرادي که در رأس هستند 

ها را اجرا می کنند این اکثریت به علت ناآشنایی با ها و کارها هستند و یکی اکثریتی که آن طرحها و برنامهو طراح برنامه

اند. در حقیقت اینها عالقمندند جامعه شان سالم باشد و چون اسالم را در مکتبهاي غیر اسالمی امیدوار شدهاسالم است که به 

اند و اگر با اسالم و بخصوص سیاست و اجتماع و اقتصاد اسالمی آشنا همان مقیاس شاهنشاهی شناخته اند از آن روگردان شده

سالم، اما افرادي که در راس هستند به احتمال قوي آگاهانه این را که شوند، خیلی امکان دارد اکثریت برگردند به سوي ا

اند و احتماالً اگر مردم آگاه نشوند همین افراد انقالب ایران را موجب تفرق و دودستگی ملت اسالم است پیش گرفته

جنگل دچار شد،  و دچار شد، درزمان مشروطه دچار شد، بعد از انقالب  32دچارهمان فاجعه اي می کنند که در سال 

امیدوارم آگاهی ملت، بخصوص جوانان برسد به حدي که امیدهاي ملت بواسطه ي این تفرق و دودستگی به یأس خطرناکی 

 .مرگبار مانند گذشته منتهی نشود

 

 شیخ عزالدین حسینی. . . ؟

 

 و. . . سازمان چریکها ي فدایی خلق. . . ؟       ·

 

  .گروههاي متمایل به چپ است بلکه مارکسیستی است قاطعاً این سازمان هم یکی از        ·

 

 و نظرتان راجع به سازمان مجاهدین انقالب اسالمی چیست؟       ·

 

هنوز زود است که درباره ي این سازمان اظهار نظر کنیم، اهدافشان خوب است.  اما نوپا و تازه کارند.  آیا میتوانند تشکلی    ·

 .هاشان بوجود بیاورند یا خیر، باید مدتی بگذرد بعد قضاوت کنیممتناسب با آمال و خواست 

 

 گروههاي پیشرو از شما به عنوان یک مبارز آگاه یاد نمی کنند،  شما چه جوابی دارید؟       ·

 



عد از بکردند.  بهر حال پیش از شش ماه قبل مبارزي دیگر نداشتیم بدون تعارف در کردستان،  واال آن موقع مرا آگاه می   ·

ضعف رژیم، مبارزه زیاد شد و االن انتظار دارم دوستان، صمیمانه اگر ناآگاهی از من می بینند محبت کنند و روشنم کنند چون 

من سابقه طوالنی در کار مبارزه دارم. این است که اطالعات مبارزاتیم قدیمی است. اینها مبارزان امروزي و نوپا هستند ممکن 

 اشند که به من بدهنداست اطالعاتی داشته ب

 

 مطبوعات تفرقه اندازند  

 

 . . .نظرتان را راجع به شخ عزالدین حسینی بگویید؟و از نظر عقیدتی، اشتراکها و اختالف نظرهایتان را بیان کنید   ·

 

تفاوت مطلبی م ها در مورد هرعرض کنم در تعبیر کلی، ایشان مسلمانند همانطور که من مسلمانم، اما طبیعی است که آگاهی   ·

است و شاید آنطور که من اسالم را می شناسم ایشان نشناسند و از نظر موضع گیري، حقیقت این است که به واسطه ي همان 

لمات کند با آن معنی که ایشان از این کسابقه طوالنی تجربه مبارزاتی، درکی دیگر از معنی انقالب و مبارزه دارم که تفاوت می

اندازیهاي گروههاي چپ را براي ملت ایران عموماً و کردها بخصوص، خطرناك می شمرم و میدانم  گیرند من تفرقهمی

همانطور که سه بار این تفرقه اندازیها موجب شکست انقالب ایران شده و یک بار در مسئله جمهوري مهاباد، ملت کرد 

د این تفرقه و اختالفها باز موجبی باشد براي شکست خورد و سه بار در کردستان عراق، من نگرانم اگر مردم آگاه نباشن

 شکست این انقالب، ولی شاید ایشان این نگرانی را ندارند

 

هایی از قبیل ساواکی یا کمونیست بودن می زنند.  نظر شما چیست و اگر این حرفها را رد می به شیخ عزالدین حسینی تهمت   ·

 ه اید؟کنید، براي رفع این سوء تفاهم تا به حال چه کرد

 

حقیقت این است که بعضی تعبیرات موجب شده که مردم این تصورات را پیدا کنند ولی به نظر من این دلیل کمونیست     ·

 اند در مورد اینکه اقتصاد ایران چطور بایدبودن یا ساواکی بودن نیست از جمله اینکه اگر درست باشد از ایشان سوالی کرده

جه ستی باشد، در حالیکه با آن تعبیري که در مورد تفاوت اقتصاد اسالمی و سوسیالیستی گفتم متوباشد؟ گویا گفته اند سوسیالی

می شویم صرفنظر از تفاوت این دو با هم،  اصوالً این، خیانتی است به ملت ایران که از اقتصاد بی امتیاز و بی طبقه ي اسالم 

ن بدهیم و به هر حال، چنین تعبیراتی موجب سوءطن مردم محرومشان کنیم و اقتصاد طبقاتی سوسیالیستی را به خودشا

 . . . .اندکنم این به هیچ دلیلی باشد جز اینکه ایشان در مورد این دو تا نظام اقتصادي، دقت کافی نکردهشود اما من فکر نمیمی



 

 نماز جهاد

 

 ده و نماز جهاد خوانده اید؟شود که شما به چریکهاي فدایی خلق ساکن در سنندج اولتیماتوم داشنیده می   ·

 

چند روزي که در مسجد جامع تحصن بود، مطالبی که از طرف افرادي گفته می شد مردم را به هیجان می انداخت و بارها    ·

ها از جمله اینکه یک روز پیش از پایان تحصن، این تب به اوج رسید و فریاد بر می آوردند که بروند براي جهاد و کشتار چپی

جمعیتی که در مسجد و در داخل حیاط و اتاقها و در خیابان بودند به حرکت افتادند به سوي مراکز این گروههاي چپی و  انبوه

منهم در داخل مسجد بودم. اولین تالشی که کردم این بود که عده ي زیادي از روحانیون نه تنها سنندج که آنجا بودند، 

ند و کنترل کنند بعد هم فکر کردم شاید اینها نتوانند کنترل کنند بیرون آمدم خواهش کردم که اینها بروندجلو جماعت بیافت

سوار ماشین شدم دور زدم که بروم و جلو جمعیت را بگیرم، رسیدم با نیم ساعت بحث کردن، جماعت را متوقف کردم و با 

از مغرب بود گفتم االن نماز مغرب مقداري تهدید و حتی زدن بعضی از جوانان آنها را مجبور کردم که نشستند بعد وقت نم

می خوانیم بعد کارمان را ادامه می دهیم این هم در ضمن از نظر روانی تاثیر دارد در تسکین هیجان نماز خواندیم و بعد از آن 

م، وبحثی طوالنی کردم که خالصه اش این بود، آیا شما با من هستید یا خیر اگر با من هستید حرف می زنم، اگر نیستید می ر

خوب اکثریت گفتند هستیم و گفتم اگر با من هستید، نظر من این است، بجاي اینکه شما دستجمعی االن حمله کنید به آن 

ساعته به اینها  12مراکز و موجب کشت و کشتار بشود، چند نفر از روحانیون بروند با اینها مذاکره کنند.  بعد هم یک مهلت 

یل بدهند ها را تحوها را می برند گفتم توصیه می کنیم اسلحهلی کنند مردم گفتند. اسلحهمی دهیم تا خودشان پایگاهها را خا

روشن است که چنین چیزي قابل اجرا نیست. در حقیقت، این سیاستی بود براي آرام کردن و برگرداندن مردم از هجوم نه 

ه اگر منهم به طرف مسجد برگشتم، آنهم به این دلیل بود ک ها رفتند واولتیماتوم به آنها که فردا صبح اینکار را بکنند.  نماینده

متفرق می شدیم عده ي زیادي مسلح بودند و کنترل شان مشکل می شد و. . . این بود که بطور دسته جمعی به سوي مسجد 

 ائتالف مراکزشان.ها را آورده اند براي هاي مدرسهبازگشتیم.  و فردا صبح شنیدم آنها رفته اند مدارس را خبر کرده و بچه

ها ي ما اطراف آن مراکز باشند بدیهی اند زیرا وقتی بچهمن همانجا بحثی کردم و گفتم بسیار کاري منطقی و عاقالنه کرده

کنم این کارشان را و مسئله جنبه ي تعقیب بعدي است که دیگر ما هرگز نمی توانیم به سوي آنها هجوم ببریم و تقدیر می

 .ام کردن داشتنداشت بلکه جنبه آر

 

 گفتگو با دیدار و عالمه مفتی زاده،  رهبر کردهاي سنندج

 



اشاره:هفته ي گذشته بخش نخست گفتگو با عالمه مفتی زاده، رهبر کردهاي سنندج را خواندید،و اینک دنباله ي آن را از نظر 

 .شما می گذرانیم

 

 شما در میان کردهاي ایران چقدر، طرفدار دارید؟       ·

 

 .امهیچ معلوم نیست،  هیچوقت. . .  سر شماري نکرده"-       ·

 

 کند؟در سنندج فعالیت می"قیاده موقت"آیا        ·

 

کنم فعالیت داشته باشد اما حقیقت این است که مرز و حدي در کردستان وجود ندارد از همه ي گروهها، نه تنها گمان نمی"-

ن منطقه آمد و شد دارند و این سوال شما مطلبی را به خاطر شما می آورم شاید هم ایرانی،  بلکه عراقی و غیره،  همیشه به ای

هایی منتشر می کنند مبنی بر اینکه افراد قیاده موقت رفتند رادیو منظور شما همین باشد که این روزها گروههاي چپ اعالمیه

از مریوان آمدند به اطراف ارومیه خواروبار ببرند و تلویزیون را گرفتند یا رفتند پلیس راه را گرفتند یا به آن گروهی که 

تیراندازي کردند و از این قبیل مسایل عرض کنم اینها شعاري شده براي تهمت زدن واال آنهایی که رفتند رادیو تلویزیون 

ستند اشخاص سرشناسی هستند که ایهنم ماجرایی دارد. براي جلوگیري از خونریزي مردن به هیجان آمده بوند و می خوا

یی اجرا شده و استاندار را به مسجد احضار کردیم تا از هایی را که در رادیو و تلویزیون بودند بکشند. برنامهاستاندار و چپی

نفر با گروهی از افراد مسلح به  10اي از روحانیون، دبیران وریش سفیدان کارگر و بازاري حدود مردم عذرخواهی کند. عده

 5ي ها بگیرند و آن نگرانیهاي مردم برطرف شود و یک نفر از کمیتهدیم که بروند و آنجا را از چپیرادیو و تلویزیون فرستا

نفري پخش نشود  5ي اي بدون تصویب کمیتهشود  که بر کار رادیو تلویزیون نظارت کند تا هیچ مطلب و اعالمیهنفري تعیین 

راه  اي براي بازدید پلیسهمراه عده"معاون استاندار گفت: "کلیجی"پلیس راه هم همینطور و اتفاقاً دو شب پیش بود که آقاي 

. خالصه این "ها را نگاه کردیم و دیدیم همه سنندجی هستندي موقت آنجا هستند شناسنامهایم زیرا گفته بودند افراد قیادهرفته

  یک حربه است،  اساس ندارد

 

 .کندگویند قیاده موقت با شما همکاري میدم که میاین سوال را به این علت عنوان کر      ·           

 



جوابش همین بود که عرض کردم، آنها که رفتند رادیو و تلویزیون همه از اشخاص سرشناس هستند، چون ریش سفیدان 

شناسند، یک نفر توي اینها نبود که ریش سفید نباشد، از اهل مسجد و متحصنین بودند و خواهش منطقه هستند، همه می

کنم به رادیو و تلویزیون بروند. افرادي هم در پلیس راه بودند، کلیجی رفت و یک یک آنها را شناخته، داستان است، یم

 .اي است براي تهمت زدنحربه

 

آید که آیا شما براي رفع اختالفهاي شود که شما طرفداران مسلح خودتان را به شهر آوردید این سوال پیش میگفته می  ·    

 کنید؟بادیگران، راه دیگري پیشنهاد نمی خودتان

 

نوشتند،  افرادي درست برعکس از اطراف بوکان تا ایالم و قصر شیرین، گروههاي مسلح پانصد نفري و بیشتر نامه می

ده شود انکار کرد که چند صد نفري شاید آمکردم.  تنها بله  نمیفرستادند که بیایند به من کمک کنند و من همه را رد میمی

هاي اند اما گروههاي زیادي نبودند که قبالً کسب تکلیف کنند و بیایند،  مثالً از این ده نفر یک از آن ده نفر دو نفر یا از کمیته

 اند اما به هیچ وجه اجازه ندادم که گروههاي بزرگ وارد شوندپنج نفره و ده نفره آمده اند و قاطی شده

 

شود تا دیگر رهبران کردها آیا توافق خاصی  با دولت کرده اید،  یا واقعاً شما شنیده میاز رادیوتلویزیون نام شما زیاد   ·

 سخنگوي اکثریت مردم هستید؟

 

عرض کنم در مورد توافق،  جوابی که دارم این است که در شراط اختناق و خفقان، وقتی که امام خمینی در نجف بودند،  ما 

هایی است که آن زمان وجود داشته و می دانید که در آن زمان بطور عادي،  توافق توافق کردیم و این توافق، دنباله همان

 ! . . .مردم جرات نداشتند با ایشان تماس بگیرند

 

 اید؟پولها را چه کرده

 

 گویند شما از دولت درخواست پول کرده اید.  و قبالً براي آسیب دیدگان حوادث سنندج، یک میلیون تومان گرفته اید ولیمی

اید،  ماهیانه حداقل پانزده میلیون تومان به معلوم نیست آن پول را چطور خرج کرده اید ،  دیگر اینکه مجدداً از دولت خواسته



شما بدهند تا آن را بین طالب سنندج  (براي هر نفر سیصد تومان) تقسیم کنید تا براي اسالم تبلیغ کنند،  و گفته اید 

 .است و ما اگر براي اسالم تبلیغ کنیم،  به هرحال تسنن از مادیگري بهتر استمادیگري در سنندج بسیار رایج 

 

خواست یک جواب قاطع بدهد تا دیگر پشت سرش از این حرفها انگاري مفتی زاده از این سوال خوشش نیامداما دلش می

 :نزنند، گفت

 

اي که به آقاي مهندس بازرگان نوشته ام و خودم ها نامهچند تا جرئیات در این مسایل شما  مطرح بود که براي جواب بعضی 

آن  اند،  منتها با اعالمیه اي که خودشان بهام،  به آن مراجعه کنید.  البته گروههاي چپی هم بعداً از آن تکثیر کردهتکثیر کرده

طور بوده است. و در مورد ي آقایان را و خواهید فهمید موضوع چاند.  نامه را بادقت بخوانید،  بعداً اعالمیهضمیمه کرده

دولت "ام که درست برعکس است.  دو دفعه به این نکته اشاره کرده "تسنن هرچه باشد بهتر است"هایی از این نامه که نکته

ماده اي  3ایم که یکی از مواد اي که داشتهو اینهم تکیه دارد بر بحثهاي گذشته "کند مثل اینکه زیاد به تسنن توجه نمی

مساوات اسالمی که باید آن تبعیض مذهبی که از زمان صفویه بوجود آمده "ي حزب بوده و ماده اول از مرامنامه روحانیئن

برطرف بشود و اسالم با دو شاخه ي مذهب تسنن و مذهب تشیع،  هر دو تا رسمیت پیدا کند. آن ستم مذهبی بود که که 

و بعد هم در این قالب و مقیاس که سیصد تومان به هر طلبه بدهم  اشاره کردم:.:  به آن عبارت است نه اینکه هر چه باشد 

مطرح نیست،  خیر براي وضع امور دینی در کردستان، عموماً اشاره کردم. در زمان شاهنشاهی و حتی از زمان صفویه که 

مک که م،  نه به عنوان کاروحانیت این منطقه،  چطور توسري خورده این است که پانزده تا بیست میلیون تومان پیشنهاد کرده

ام، چون با همت و با مناعت بوده اند، ام که من با روحانیان صحبت کردهبدهند، بلکه به عنوان بودجه، خصوصاً تأکید کرده

قبول نکردند که به صورت کمک به اینها داده شود، بلکه به صورت یک بودجه ي مؤسسه ي رسمی و بودجه ي دولتی داشته 

ره کنم، پانزده بیست میلیون تومان، نه بعنوان تمام نیازها، بلکه این یک طرح مقدماتی است، که اگر آن طرح باشد، اینهم اشا

براي سراسر کردستان، مدارس دینی دایر کنیم با چهار پنج هزار مدرس از علما و بعداً از حفاظ قرآن، نابینایان، موذنین 

ستند.  پانزده، بیست میلیون تومان، اصالً کافی نیست فقط در آغاز آن مساجد، خادمان مساجد تمام اینها داخل این طرح ه

طرح را می خواهم کوچک پیاده کنم، یک موسسه اسالمی بوجود بیاورم براي تمام شئون اسالمی و بعداً این را گسترش بدهم 

ودجه ام که باید به صورت بهکنم پنجاه شصت میلیون تومان بودجه هم براي آن موسسه کافی نباشد و اشاره کردکه فکر می

ي دولتی باشد، نشان میدهد که باید یک چیز رسمی باشد، نه غیر رسمی که همینطور سیصد تومان به این طلبه و سیصد 

تومان به آن یکی و بعداً درمورد فعالیت طلبه، اشاره کردم که دهات از نظر درمانی خیلی نیاز دارند، این طلبه همانطور که می 

یغ روحی می کنند، کمک مالی هم بکنند براي داروهایی که براي خودشان و دامهاشان به درد می خورد و در مورد آن روند تبل

یک میلیون تومان که براي حوادث سنندج خرج کردیم، مسئله این است، که هنگامیکه آقاي طالقانی اینجا بودند مطالب زیادي 

ها حسابی باز کرده بودیم و از محل آن ر زمان رژیم سابق براي شهدا و زخمیدرمورد احتیاجات این منطقه، از جمله اینکه د



ها ماهیانه مبلغی می دادیم. در حوادث اواخر اسفندو اوایل فروردین کشته زیاد بود و هاي شهدا و زخمیحساب، به خانواده

در حساب مربوطه چیزي پس انداز نشد زخمی بیشتر، کمک خواسته بودیم از مردم، اما پول قابل توجهی جمع نشده بود ولی 

ها کمک کنیم و قرار شد هنگامیکه آقاي طالقانی و همراهانشان تشریف داشتند، کمکی هاي شهدا و زخمیتا ما به خانواده

اساسی براي اینها بفرستند، بعد هم درمورد اینکه صندوق خیریه داریم، بحثی کردیم و قرار بود کمک کنند، بحث کردیم که 

مه اي داده بودند به آقاي فروهر در مورد پرداختن ماهیانه ي بیکاري به کارگران و اینهم هنوز نرسیده و کارگران محتاجند برنا

س تاسی "دکتر سعادت"ها به سرپرستی و از این قبیل مسایل زیاد بود.  و ایشان اول یک مرکز امداد براي معالجه زخمی

از طرف ایشان آمدند و میزان کمک نقدي را حدود یک میلیون تومان برآورد  کردند و بعد از مدتی یک هیات چهارنفري

کردند من کلمه را از ایشان یاد گرفتم چون مبلغ را از آنها تحویل نگرفتم، حدود یک میلیون تومان را که آقایان طالقانی، دکتر 

شاره کردم که دو تا واحد براي رسیدگی داریم هایی داشتیم بنده هم ابهشتی فرستادند،  آوردیم و درمورد مخارج اینها بحث

کردند. گفتم این دو ها رسیدگی مییکی صندوق خیریه مال همان واحدها و یکی هم همان افرادي که به حساب شهدا و زخمی

م نمی دانم هتا مهم تر است و اشخاص را معرفی کردم که اینها را ببینند و آقایان رفتند و دیگر بنده ایشان را ندیدم و دقیقاً 

مبلغی را که آوردند چقدر بود زیرا گفتند حدود یک میلیون تومان و اگر اهل حیف و میل بودم در نامه اي که به آقاي 

کنم، یقیناً این مسئله را در متن نامه نمی آوردم و بازرگان نوشتم و خودم هم در زیر نامه اشاره کردم که این را تکثیر می

ها هاي شهدا،  یک بودجه هم در اختیار این هیاتها و خانوادهرا خرج کردند براي این زخمی مجموعاً آقایان یک قسمت

گذاشته اند براي صندوقی بنام صندوق انقالب اسالمی که طرح اش را قبالً به آقاي طالقانی داده بودیم که وام بدهند به 

ب و یک هیات مدیره هم تعیین کرده بودند، بعداً هم کسانیکه احتیاج دارند و مرکزي هم کرایه کرده بودند براي آن مطل

تماس داشتیم با دکتر بهشتی همان هیات هم قرار بوده میلیونها تومان براي این طرح بفرستند و مجموعاً چون مبلغ خیلی کم 

ردم یات پیشنهاد کشود، این بود که به هبود براي آن طرح و می دانستیم اگر آن روز اول دومیلیون تومان هم باشد، تمام می

به جاي اینکه آن مبلغ به هزینه ي قبلی برسد، بهتر است پول را به صندوق دانشجویان بریزندکه دارند پول جمع می کنند تا 

اند. دانشجوها سه طرح هاي واقعاً گرسنه بخرند  و اینکار را کردند، ولی همه اش را هنوز خرج نکردهمواد خوراکی براي خانواده

اند: اول براي آنها که واقعاً محتاجند مجانی آذوقه بدهند، دوم براي آنها که احتیاج شان کمتر است با قیمت درست کرده

ها با قیمت واقعی تمام شده البته بازهم ارزان است چون ما آذوقه را با قیمت دولتی خریده ایم.  البته ارزان و سوم براي بعضی

 .ام و چند تا فروشگاه در مناطق فقیر نشین تهیه کرده و آذوقه تهیه می کنندیی کردهمن مستقیماً دخالت ندارم،  فقط کارگشا

 

 شود چیست؟شود در رادیو و تلویزیون اعمال مینظر شما درمورد مطبوعات و سانسوري که این روزها گفته می   ·

 

زادي و بی بند و باري،  از یک طرف و سانسور و هم مطبوعات و هم رادیو و تلویزیون،  واقعاَ باید آزاد باشند،  اما بین آ    ·

رعایت نظم از طرف دیگر تفاوتی است که مردم کمتر متوجه می شوند. آزادي تنها در صورتی مفهوم مثبت دارد و به نفع 



اشد بشود که در نشان دادن واقعیات و تبلیغ افکار و عقاید و عرضه کردن نظرات مثبت و خیر خواهانۀ مردم جامعه تمام می

نه تحریف واقعیات و یا منتشر کردن شایعات و ساختن دروغ و بکار بردن روشهاي فریب کارانه و در مورد سانسور هم،  اگر 

سانسور به معنی جلوگیري از نشر افکار و عقاید و انتقادات باشد، بی تردید منفی و به زیان جامعه است،  اما اگر به معنی 

عه سازي باشد،  این نظم است و اتفاقاً انقالب بسیار به نظم نیازمند است.  مردم در درك جلوگیري از دروغ پردازي و شای

کنم که رادیو تلویزیون مکلف است تمام افکار، عقاید و معنی این مسئله دچار اشتباه می شوند و این مطلب را اضافه می

ینطور مکلفند تمام واقعیات را تا آنجا که به درد ها را بدون کمترین سانسور وفشار عرضه کند ومطبوعات هم همایدئولوژي

مردم می خورد، عنوان کنند زیرا بعضی واقعیات، پیش پا افتاده اند و بی ارزش، متاسفانه اطالع دارید که رادیو و تلویزیون 

ان را ر وایدئولوژي شامکانات کافی ندارد،  گاهی هم دعوتهایی بوسیله رادیو و تلویزیون شده اما زیاد استقبال نشده که افکا

 .مطرح کنند و مطبوعات هم جهت گیري شان نامعلوم است

 

شود این کشتار و این مسئله به خاطر این بود که شما به آقاي صفدري بیش از حد میدان داده هنگام کشتار سنندج، گفته می   ·

 بودیدنظر شما چیست؟

 

زده ماه به سقوط رژیم گذشته نمانده بود و به راستی او در آن هنگام،  وقتی من به صفدري میدان میدادم که بیش از پان " -   ·

هایی هم داشت، آن روزها جز صفدري، کسی در مجالس، راجع به رژیم مبارزي شجاع و با ایمان بود،  البته آن موقع ناآگاهی

معلومات و  اشتم اما متاسفانه کمیگذشته با من بحث نمی کرد، بنابراین طبیعی بود که برایش احترام قائل بودم و دوستش د

آگاهی اش،  خصلتی به او داده بود که مثل یک کارگر، فقط براي تخریب به درد می خورد نه عمران،  توانا بود براي کوبیدن 

 رژیم سابق، ولی هنگامی که رژیم سقوط کرد دیگر چنان نبود که او بتواند مفید باشد و هنگامیکه دیدم عمالً نمی داند چکار

دارد میکند با صراحت به او گفتم آقاي صفدري بخاطر این یکسال و نیم مبارزه محترم هستی اما االن دیگر به درد نمی خوري 

کنم از اینجا با احترام برو که سابقه ات پایمال نشود و براي مردم هم سوء تفاهم بوجود نیاید. اگر خودت نروي و خواهش می

و از سنندج به قم بفرستمت، پس براي بعد، دیگر من به او میدان  مجبور می شوم سوار ماشینت بکنم

 )10/4/1358و3نمیدادم.(آیندگان

 

 مجروح 100کشته و  30فاجعه مریوان

 

 10در تماس تلفنی اطالعات با منزل عالمه احمد مفتی زاده در سنندج،  سخنگوي ایشان در مورد حادثه مریوان گفت: ساعت 

 .هاي چپی در مریوان برپاشدي گروهصبح دیروز تظاهراتی از سو



 

 .این گروه بطرف کمیته انقالب این شهر رفتند و زدوخورد شدیدي درگرفت

 

وي اعالم داشت که در پی این زدو خورد هیاتی از سوي اقاي احمد مفتی زاده جهت بررسی و پایان دادن به این جنگ عازم 

 .میتوان بطور دقیق در مورد زدوخورد مریوان اظهار نظر کردمریوان شد و چون این هیات هنوز مراجعت نکرده است ن

 

نفر  100تا  70نفر و مجروحان  30الی  20وي همچنین گفت:که بر اساس شایعات تعداد کشته شدگان مریوان 

 )31/4/1358هستند.(اطالعات

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (5)د مفتی زاده و کردستانعالمه احم

 

  

 

 :گفتگو با عالمه مفتی زاده

 

 .با اجراي نظام مساوات اسالمی، نیازي به مبارزه افراطی نیست

 

 درباره عالمه احمد مفتی زاده

 



 ها و مدارس اسالمی کردستان ایران و عراق تا درجه اجتهاد ادامه و بپایان رسانیده است. ازتحصیالت خود را در مکتب خانه

 32تا30واردمبارزات سیاسی شده و در آغاز مبارزه با کمک یارانش روزنامه خطی منتشر می کرده است و از سال  1328سال 

به تهران آمده و برنامه کردي رادیو ایران را ترتیب و در دانشگاه  36در سنندج به مبارزه ادامه داده و در سال 

اهب اسالمی را تدریس نموده است، سپس روزنامه کردستان را منتشر کرده و هاي الهیات و حقوق) فلسفه و مذتهران(دانشکده

از طرف ساواك بازداشت و در قزل قلعه به بند کشیده شده است و بعد از آزادي، مبارزات خود را در کردستان بصورت 

 .سخنرانیها و ارشاد مردم تاکنون ادامه داده است

 

 .رزات کردستان بین شما و سید عزالدین حسینی اختالفاتی وجود داردمردم عقیده دارند که بر سر رهبري مبا  ·

 

مفتی زاده: آنچه از نظر من مطلقاً مفهوم و ارزش نداشته باشد عنوانها و القاب گوناگون است و من قویاً وجود هر گونه   ·

 .دهندسه گران موضوع را بال و پر میکنم و عنوان رهبري را نمی پذیرم و متاسفانه شایعه پردازان و دسیاختالف را تکذیب می

 

 ها چگونه بوده است؟می گویند شما سالهاست با امام خمینی در تماس هستید.این تماس  ·

 

 .من بوسیله روحانیونی که به عراق آمد و شد داشتند، با امام در تماس بودم و از ارشاد و راهنمائی ایشان برخوردار می شدم-  ·

 

 کرد، شما را متهم به تفرقه اندازي نموده و علیه شما اعالمیه صادر می کنند. در این مورد چه نظري دارید؟اي از جوانان عده  ·

 

هاي دیگري نیز هست که روشنگر می باشند. ماه اخیر علیه من منتشر شده است اعالمیه 6یا  5هایی که در در برابر اعالمیه -  ·

 ي حرکت دادن به مردم و رفع تفرقه بوده استبه عالوه تالش گذشته و حال من، همیشه برا

 

میلیون تومانی که خواسته اید بهتر  20شما نامه اي به مهندس بازرگان نوشته اید که مخالفین تکثیر نموده اند. این ماهیانه   ·

 .نبود بجاي مبارزه با گروههاي مخالف شما، صرف عمران کردستان شود

 



ام اما گروههاي مخالف محبت کرده و در تکثیر نسخ بیشتر با آن اشاره شده خود تکثیر کرده این نامه را همانطور که در ذیل-  ·

من همکاري نموده اند منتها بی محبتی آنان در تفسیر بی انصافانه همراه نامه می باشد. . .  موضوع این نامه یکی از مسائلی 

حضور روحانیون مطرح شد و اخیراً آیت اهللا کرمانی از است که به هنگام مسافرت حضرت آیت اهللا طالقانی به سنندج در 

طرف امام خمینی براي این موضوع خاص (یعنی بیرون آمدن وضع دین از صورت شاهنشاهی زده) مأموریت یافته بودند و آن 

اسالمی یک منطقه میلیون تومان مبلغ نهائی براي بهبود مسائل  20تا  15نامه را در نتیجه مذاکرات با ایشان نوشته ام و مبلغ 

نمی باشد زیرا با توجه به وضع مالها و حافظین قرآن و مؤذنان و خادمین مساجد، بی تردید هزینه اي بیش از این الزم است، 

اما اینکه چنین مبلغی براي عمران منطقه تخصیص داده شود ناشی از یک اشتباه است به این معنی که این دو مطلب، یعنی 

و بهبود عمران منطقه با هم تعارض ندارند و اصوالً هر گاه با امام خمینی ودیگر مسئولین مذاکره نموده اصالح وضع روحانیون 

ام. به عالوه از نظر من انسان با ارزشهاي معنوي می تواند انسان ام، همیشه روي مسائل اساسی تر تأکید نموده و بحث کرده

بیشتر این مطلب جامعه سرخ پوستان آمریکا و جامعه خوش گذران  باشد نه تنها بهبود وضع مادي. می توانید براي درك

 .سفید را مقایسه کنید

 

هاي پیشرو مذاکره نمی کنید، بلکه اقداماتی بر علیه آنها انجام داده اید.  بنظر میرسید شما عالوه بر اینکه با جوانان و سازمان  ·

 .که در مورد چپگران، افراط می کنید

 

ک عده از هموطنان، یک واقعیت عینی است. در مورد افراطی بودن، این مسئله قابل توجه است  که هر چپ گرا بودن ی-  ·

زمان به تناسب، عوامل ضد ملی شکلی از مبارزه ممکن است اوج بگیرد و این اتهام افراطی بودن را در زمان تسلط رژیم 

گی درباري و دین فروشان کنار بیایم. امروز که حکومت گذشته بمن می زدند بخاطر اینکه هرگز حاضر نبودم با دیانت ساخت

ضددینی وجود ندارد طبیعی است که مبارزه افراطی لزومی ندارد و همانطور که بارها گفته ام آمادگی دارم که در محیط صفا و 

سالم ي از جوانان ما از ااتفاهم، با افراد بی عالقه به اسالم، به بحث و گفتگو بپردازم. بخصوص که می دانم، روي گردانی عده

 .معلول قیافه کریه دیانت درباري گذشته می باشد و در این موضع گیري، ضد اسالمی، جوانان را کمتر مقصر می دانم

 

 .شایع است شما با افراد قیاده کوقت در تماس هستید.  به آنان کمک می کنید و تفنگچیهاي آنان نیز در خدمت شما هستند  ·

 

این شایعه بی اساس است،  منتها از اولین دیدار با امام خمینی کوشیده ام به جالل طالبانی، رهبر اتحادیه میهن کردستان -  ·

عراق، اجازه مالقات داده شود و پس از اینکه امام به این موضوع عالقمند شدند، موضوع را در مصاحبه با کیهان گفتم و به 

یک مالقات بین فرزندان مالمصطفی بارزانی (رهبران قیاده موقت) و جالل طالبانی را  ام که امکاندوستان هم سفارش کرده



فراهم نمایند تا اختالفات خود را حل کنند، زیرا آنکس که از این اختالفات ضرر می بیند، خلق کرد است و آنکس که سود می 

 .برد، دشمنان ما هستند

 

 ین منتشر شده است چه می گویید؟در مورد اعالمیه اي که علیه سید عزالد      ·

 

مطلقاً از انتشار این اعالمیه خبر نداشته ام وتا شنیدم که در کرمانشاه و سنندج تکثیر شده بوسیله دوستان خود، آن را جمع  -  ·

 .کنمآوري کردم. من عاملین انتشار اعالمیه را محکوم می

 

 ر رژیم سابق انجام می گیرد. آیا صحت دارد؟شایع است که تحریکاتی در مرزهاي ایران از سوي عناص  ·

 

 بله صحت دارد و خیلی هم خطرناك است-      ·

 

 دورنماي انقالب ایران و آینده کردستان را چگونه مشاهده می کنید؟      ·

 

براي در شرطی که دولت، در پیاده کردن اصول سیاسی و اجتماعی و اقتصادي اسالمی قاطع باشد، یقیناً بهانه اي  -  ·

استثمارگران باقی نخواهد ماند ونظام جمهوري اسالمی استقرار خواهد یافت و یکی از کارهاي انقالبی دولت، اقدام جدي در 

ماده اي رهبران دینی اهل سنت است که ماده اول آن، رفع ستم مذهبی معمول شده از زمان  3مورد اجراي مفاد قطعنامه 

که اسالم می شناسد و در ماده سوم، سیاست رفع ستمهاي مادي و معنوي وطبقاتی صفویه و ماده دوم، تامین خودمختاري 

 .پیش بینی شده است

 

 اگر دولت با خودمختاري موافقت نکند، تکلیف مردم چیست؟      ·

 

نه اانسان مکلف است براي رفع ستم و گرفتن حق به هر شیوه اي که الزم باشد، مبارزه کند، حتی اگر بصورت قیام مسلح-  ·

 .باشد. اما امیدوارم عالقه دولت به اجراي نظام مساوات اسالمی چندان صمیمانه باشد که اصوالً نیازي به مبارزه پیش نیاید



 

 آیا به نظام اقتصادي سوسیالیسم اعتقاد دارید؟      ·

 

یز موفق تبعیض، بسیار پیشرفته تر و ناگر خواسته باشیم به زحمتکشان ستم روا داریم بله،اما اقتصاد اسالمی در جهت رفع -  ·

 .تر از اقتصاد سوسیالیستی است و لذا اسالم، از سوسیالیسم بی نیاز است

 

 در صورت خودمختاري، مرکز ایالت کردستان کجا خواهد بود؟      ·

 

، براي همین موضوعمن مایل هستم که شهر قهرمان شهر(کرمانشاه) بعنوان مرکز ایالت خودمختارکردستان انتخاب شود و -  ·

ام براي تهیه طرح نهائی خودمختاري، در کرمانشاه اجتماع نمایند.  کردهاي منطقه کرمانشاه از صاحب نظران کرد دعوت کرده

از لحاظ حماسی وملی، بسیار قوي و عالقمند هستند لیکن آنها پیرو مذهب تشییع هستند و اکنون از عدم شرکت منطقه اي از 

کنم که این آزردگی را برطرف و روح همبستگی ملی و وم، دلگیر و آزرده می باشند و من تالش کرده و میکردستان در رفراند

 .مذهبی پیش از پیش تجدید و تقویت گردد

 

 نظر شما درباره سانسور رادیو و تلویزیون و مطبوعات، آنهم به صورت تحصن و راهپیمایی علیه آنها چیست؟  ·

 

تفاوت آن با نظم مقتضاي فرمان قرآن، هیچگاه نمی توانم سانسور را اجازه دهم، اما نظم بخصوص در در مورد سانسور و -  ·

 .و انقالب مشروطیت و جنگل را دوباره تجدید نکنیم 32شرایط انقالبی، یک ضرورت است تا سال 

 

 چه پیامی براي ملت ایران دارید؟      ·

 

آگاهی کامل از شرایط منطقه و نفوذ تحریکات استثمارگران بین المللی، اجازه  مهمترین پیام من اینست که ملت ایران با-  ·

 )31/4/1358ندهند که این بار نیز انقالب ما بی ثمر بماند و خفقان و اختناق مانند گذشته تجدید شود.(تهران مصور

 زادهپیام عالمه مفتی



 

عد از انقالب اسالمی ایران خطاب به ملت ایران پیامی به این زاده درباره وقایع اخیر کردستان و وضع کردستان بعالمه مفتی

 .شرح فرستاد

 

 !بسم اهللا الرحمن الرحیم ـ هموطنان مسلمان

 

هاي ساله و درهم کوبیدن النه 2500زمانی که حرکت عظیم انقالبی ملت ایران راهش را بسوي فروریختن کاخهاي ستم 

ه از آنجا گشتند کفروشان جاسوس و مزدور ساواك سراسیمه و به دنبال راهی میوابستگی و نوکري امپریالیسم ادامه نداد وطن

فرار کنند و جان خیانت پیشه خود را از انتقام ملت برهانند منطقه کردستان چه در آذربایجان غربی  و چه استانهاي کردستان 

ستند از آنجا تواناي بود که خائنان میسیاه منطقهو کرمانشاه و با صدها کیلومتر مرز باز بسوي مراکز نفوذ امپریالیسم سرخ و 

بگریزند. بخصوص که رژیم گذشته بخاطر ترس از انتقام ملت زجر دیده این منطقه آن را از ماموران و مزدوران ساواکی پر 

ودند. ده بکرده بود و شاید بتوان گفت که ساواك در حدود یک چهارم از مجموع عوامل خیانت کارشان را به کردستان فرستا

رسید فریاد بود اما متاسفانه پس از مرحله اول پیروزي انقالب نیز ملت ستم در زمان رژیم گذشته آنچه البته به جایی نمی

 .کشیده کرد بارها از تجمع نیروهاي ضد خلقی مزدور در کردستان فریاد برآورد وباز فریادش به جایی نرسید

 

ادران و خواهران کرد شما در مدت شش ماه گذشته پس از پیروزي تحمل کردند هم وطنانم ؛ملت مسلمان ایران؛ آنچه بر

خیلی بیشتر از آنچه در طی مقاله توصیف شد تاثرآور خواهد بود اگر بدانید که شما در همه جاي ایران درجشن و سرور سقوط 

دن بید و بالفاصله بقایاي رژیم با پوشیرژیم شاهنشاهی بودید اما درکردستان این شادي وسرور مردم بیش از چند روز دوام نیا

هاي پس ازانقالب شروع به آزار و کشتار مسلمان در کردستان نمودند و خواهران و ماسکهاي انقالبی و با استفاده از ضعف

ی مبرادران مسلمان شما متاثر بودند که چرا در برابر هجوم همه جنایتکاران ایرانی به کردستان ملت مسلمان و انقالب اسال

اند در این اوآخر اوجگیري جنایت مزدوران مانند کشتار نوجوانان و جوانان مدرسه قرآن مریوان و ایران آنان را فراموش کرده

حمله براي کشتار مسلمانان شد رژیم شاهنشاهی بوسیله مزدوران داخلی و خارجی که از اشراف پهلوي و اویسی و پالیزبان 

مانان کرد را رساتر نمود و راستی آنچه ملت مسلمان ایران در همه شهرها براي نجات جان گرفتند صداي فریاد مسلفرمان می

و ناموس مسلمانان کرد نشان داد خواه با پیشکش کردن بهترین شهدا و خواه با داوطلبی میلیونها مسلمان براي شهادت در راه 

 .هاي گذشته را تسکینی فوري بخشیدنجات مردم کردستان خسارت

 



ساخت سفاکی و کشتار بیرحمانه مزدوران بود نم مسلمانان ایرانی آنچه خواهران و برادران کرد مسلمان شما را نگران میعزیزا

آوري معونات براي مردم سنندج و گرسنه و نه از دست دادن مال و لذا با تشکر وقدردانی فریادرسیهاي شما و از جمله جمع

ه رساند که توطئه کشتار سنندج تقریباً در نطفه خفز محروم کرده بودند و به اطالع میتشنه پاوه که آنان را از آشامیدن آب نی

به  کنیم که انقالب اسالمی با عظمت ایرانشود. از خداوند متعال مسئلت میشد و لذا در این شهر کمبود استثنایی احساس نمی

افزون ادامه دهد. والسالم علیکم و ان با توفیق روزخوردگرهبري عالی امام خمینی راهش را به سوي نجات محرومان و فریب

 )30/5/1358کیهان(زادهمفتی احمد شما برادر – 29/5/58رحمه اهللا و برکاته  

 

 .زاده: توطئه کشتار مردم سنندج در نطفه خفه شدپیام مهم عالمه مفتی

 

اسالمی ایران خطاب به ملت ایران پیامی  عالمه مفتی زاده درباره وقایع اخیر کردستان و وضع کردستان بعد از انقالب

 :فرستاده

 

 الرحیم الرحمن…بسم ا

 

 !هموطنان مسلمان

 

هاي ساله و در هم کوبیدن النه 2500زمانی که حرکت عظیم انقالبی ملت ایران راهش را به سوي فرو ریختن کاخهاي ستم 

تند که گشساواك سراسیمه و نگران به دنبال راهی میفروشان جاسوس و مزدور وابستگی و نوکري امپریالیسم ادامه داد و تن

پیشه خود را از انتقام ملت برهانند، منطقه کردستان چه در آذبایجان غربی و چه استانهاي از آنجا فرار کنند و جان خیانت

توانستند از می خائنان اي بود کهکردستان و کرمانشاه با صدها کیلومتر مرز باز بسوي مراکز نفوذ امپریالیسم سرخ و سیاه نقطه

آنجا بگریزند. به خصوص که رژیم گذشته به خاطر ترس از انتقام ملت زجر دیده این منطقه آنرا از ماموران و مزدوران 

از مجموع عوامل حیانتکارش را به کردستان فرستاده بود.  4/1ساواکی پر کرده بود و شاید بتوان گفت که ساواك در حدود 

رسید فریاد بود اما متاسفانه پس از مرحله اول پیروزي انقالب نیز ملت ستم ه آنچه البته به جایی نمیدر زمان رژیم گذشت

 .کشیده کرد بارها از تجمع نیروهاي ضدخلقی مزدور در کردستان فریاد برآورد و باز فریادش به جایی نرسید

 



مدت شش ماه گذشته پس از پیروزي تحمل کردند خیلی هموطنانم، ملت مسلمان ایران! آنچه برادران و خواهران کرد شما در 

بیشتر از آنچه در طی مقابل توصیف شود، تاثرآور خواهد بود. اگر بدانید که شما در همه جاي ایران در جشن و سرور سقوط 

وشیدن با پ رژیم شاهنشاهی بودید اما در کردستان این شادي و سرور مردم بیش از چند روز نپایید و بالفاصله بقایاي رژیم

هایی پس از انقالب شروع به آزار و کشتار مسلمانان در کردستان نمودند و خواهران و ماسکهاي انقالبی و با استفاده از ضعف

برادران مسلمان شما متاثر بودند که چرا در برابر هجوم همه جنایتکاران ایرانی به کردستان ملت مسلمان و انقالب اسالمی 

اند. در این اواخر اوجگیري جنایت مزدوران مانند کشتار نوجوانان و جوانان مدرسه قرآن مریوان و ش کردهایران آنان را فرامو

حمله براي کشتار مسلمانان ضدرژیم شاهنشاهی بوسیله مزدوران داخلی و خارجی که از اشراف پهلوي و اویسی و پالیزبان 

ود و راستی آنچه ملت مسلمان ایران در همه شهرها براي نجات جان گرفتند، صداي فریاد مسلمانان کرد را رساتر نمفرمان می

و ناموس مسلمانان کرد نشان داد خواه با پیش کش کردن بهترین شهداء و خواه با داوطلبی میلیونها مسلمان براي شهادت در 

 .راه نجات مردم کردستان حسرتهاي گذشته را تسکینی قوي بخشید

 

 !عزیزانم، مسلمانان ایران

 

ساخت سفاکی و کشتار بیرحمانه مزدوران بود، نه از دست دادن مال. نچه خواهران و برادران مسلمان کرد شما را نگران میآ

آوري معونیات براي مردم سنندج و مردم تشنه و گرسنه پاوه و هاي شما و از جمله جمعلذا با تشکر و قدردانی از فریادرسی

رساند که از توطئه کشتار سنندج تقریباً در نطفه خفه محروم کرده بودند به اطالع می دودان که آنان را از آشامیدن آب نیز

 کنیم که انقالب اسالمی با عظمت ایرانشود. از خداي متعال مسئلت میشد و لذا در این شهر کمبودي استثنایی احساس نمی

با توفیق روز افزون ادامه دهد. خوردگان به رهبري عالی امام خمینی راهش را بسوي نجات محرومان و فریب

 ا. . . و برکاتهوالسالم علیکم و رحمه30/5/1358

 

 )30/5/1358زاده(جمهوري اسالمیبرادر شما احمد مفتی 29/5/58

 

   .هدف از تز مشهور همزیستی مسالمت آمیز و امیریالیسم شرق و غرب غارت جهان و تحکم بر اراده ملتهاست

 

سالمی: دیروز عالمه مفتی زاده در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در سنندج به گفتگو سنندج ـ خبرنگار جمهوري ا

 :پرداخت: متن مصاحبه بشرح زیر از نظرتان میگذرد



 

سئوال: لطفابفرمائید حوادثی که هم اکنون در کردستان پیش آمده ناشی از چه مسایلی است و چه کسانی بیش از همه در 

 دارند ؟بوجود آوردن آن دخالت 

 

جواب ـ در جواب این سئوال بدون بررسی و مطالعه دقیق خصوصیات انقالب اسالمی ایران جوابی  ناقص خواهد بود، در قرن 

هاي انقالبی خواه اصیل و غیر اصیل در نقاط مختلف دنیا بوجود آمده است. خصوصیتی که در نقاط مختلف دنیا اخیر حرکت

این حرکتهاي انقالبی بطور مشترك وجود داشته تکیه بر نیروي خارجی بوده است  بوجودآمده است خصوصیتی که در همه

دانید که در واقع االن فقط دو قدرت وجود دارد که بر دنیا حکومت دارند، یکی امپریالیسم جهان غرب و دیگري می

المت د که تز مشهور همزیستی مسامپریالیسم شرقی، این دو طی تالش طوالنی و جدالها و برخوردها بطور نسبی موقعیت یافتن

آمیز را پیاده کنند که مفهوم آن چیزي جز سازش دو نیرو براي غارت جهان و تحکم بر اراده ملتها نبوده است در هر جا که 

اند به یکی از دونیروخواه اند بطور عادي در طول مبارزات ناچار شدهها قیام کردهنیروهاي محلی یا ملتها در برابر حکومت

تقیم و غیر مستقیم تکیه کنند و طبیعی است که مسیر حرکت انقالبی بواسطه تکیه بر یکی از این دو اردوگاه امپریالیستی مس

کند، یعنی این که وقتی یک حرکت انقالبی به استناد یکی از این دو نیرو به پیروزي میرسد در آینده هم آینده اش را تقبیح می

هد بود، آنچه در انقالب اسالمی ایران براي اولین بار در تاریخ مشاهده شده این مساله این حرکت متکی به همین نیرو خوا

استثنایی بود که این حرکت کمترین تکیه بر ایندو نیروي استثمار گر نه مستقیم و نه غیر مستقیم نداشت، آغاز حرکت در بهار 

د و در طول پانزده سال که این حرکت گاهی با شدت دانیم با همبستگی روحانیت و مردم بوجود آمآنطور که همه می 1343

 .بروز میکرد و زمانی مخفی میشد، باز این خصومت ادامه داشت

 

، حرکت انقالبی اوج گرفت و در مدت کمتر از یک سال تمام نیروها و قشرهاي مختلف مردم را دور خود جمع 1357در سال 

نیاز از هیچ نیروي بیگانه کمک نگرفت و هر چه بود، فقط ایمان و  کرد تا رسیدن به پیروزي این حرکت براي رفع کمترین

اراده خود ملت بود. این خصوصیت که در این حرکت انقالبی بطور استثنایی وجود دارد جهت و قدرت جهان خواران است که 

بی ایران مانند سایر از این حرکت دور باشند و در نتیجه از آن بیم و هراس دارند. واقعیت این است که اگر حرکت انقال

ها در اثناي جریان به یکی از این دو نیرو متکی میشد، پس از پیروزي نیز آن نیرو در کنار حرکت قرار میگرفت و نهضت

پشتیبان آن میشد. اما همین عدم اتکاء به هر دو نیرو موجب شده که هر دوي آنها جهت خصوصیات را با این انقالب در پی 

اي بسیار حساس و پر اهمیت براي هر دو نیرو بشمار ر نیز ایران که از نظر سیاسی و اقتصادي منطقهگیرند، از جهتی دیگ

میرفت، پس از سالها جدال سیاسی این دو نیروي جهان خوار توانسته بودند به یک توازن در این منطقه برسند، بدین معنی که 

و سیاست را هاي برخورد در استراتژي هم بتوانند مقیاسها و ضریبدر آمد این مملکت را بنسبتی بین خود تقسیم کنند و از نظ

در منطقه کنترل کنند، با این سابقه طبیعی است که هر حرکتی در ایران بر خالف جهت این توافق پیدا شود، براي نیروهاي 



ا زمانی که به اوج قدرت خود اي از این دو واقعیت این بود ؟ که دیدیم حرکت انقالبی تشود نشانهگران تمام میجهانخواره

رسید و رژیم را سرنگون ساخت یک بار از حیث تبلیغاتی امریکا با شوروي و یا نیروي تازه وارد به جهان استعمار از چنین 

 جماعتی برخورد دار نشد، در واقع نه تنها ایران، یک نقطه التقا و یا تالفی براي ایجاد تفاهم بین دو نیروي بزرگ استثمار واقع

شده بود بلکه بواسطه همت و فضل و بخشش بدون حساب نیروي زمامدار، میدان طمع براي چنین تازه از راه رسیده نیز باز 

شده بود و طبیعی است که زوال این نظام موجب عمق نگرانی نیروهاي استثماري خواهد شد اما بهر حال این حرکت انقالبی 

هاي موجود براي سنجش حرکتهاي انقالبی به تکیه داشت علیرغم تمام مقیاس استثنائی چون بر نیروي اراده و ایمان ملت

پیروزي رسید و باید انتظار داشته باشیم که این نیروهاي امپریالیستی پس از پیروزي نیز آخرین امکانات و قدرت خود را براي 

ر رو توانند با مقابله صریح و رو داند که نمیهایجاد موانع در کار انقالب بکار گیرند. در حقیقت نیروهاي استعماري زود فهمید

که از  ها باقی ماند این بودشدند، بنابراین تنها راهی که براي این نیروکاري از پیش ببرند زیرا با تمام ملت ایران روبرو می

را تکرار نمایند، با  1332طریق توطئه و دسیسه بازي راه پیشروي بسوي اهداف نهائی را مسدود کنند و تا بتوانند فاجعه سال 

شباهتی که نیروهاي جهانخوار از اوضاع سیاسی و اقتصادي و جغرافیائی ایران داشتند پس از بررسی مطالعه شرایط گوناگون 

استراتژي خود را در چهار خط مشهود حرکت ضد انقالبی استوار نمودند، این چهار خط که محاصره انقالب بود بدین ترتیب 

ع حرکت ضد انقالب از کردستان بطرف خوزستان باشد. این خط اول حرکت بود. خط دوم از کردستان به ترمیم شد که شرو

ترکمن صحرا، خط سوم از ترکمن صحرا به سیستان و بلوچستان و خط چهارم از سیستان و بلوچستان به خوزستان که به این 

انقالب بسوي اهداف آینده انقالب مسدود سازند، دلیل  ترتیب میتوانستند حرکت را از تمام جهات محاصره کرده راه پیشروي

اتخاذ این استرتژي معلول همان شرایط سیاسی و جغرافیائی است. میدانید که کردستان صدها کیلومتر با عراق و ترکیه مرز 

ند و نیز داردارد و همچنین عراق و ترکیه خود گرفتار مساله کردستان هستند و نسبت به مسایل ملی کرد حساسیت فراوان 

ریک ها معموال در هر جا که ستم بیشتر باشد، تحباشند، اضافه بر اینعراق و ترکیه میدانی براي نفوذ سنگین امپریالیسم می

 .پذیري نیز بیشتر است

 

و  گیاند، هم از نظر مذهبی و ملی، اقتصادي و هم از نظر فرهنهاي فراوان تحمل کردهمردم کردستان در دوران شاهنشاهی ستم

جهات دیگر و یکی از ستمهاي بزرگ محرومیت ملت کرد کمترین اندازه سواد و معلومات است، بطوریکه به جرات میتوانیم 

مردم کرد از خواندن و نوشتن تقریبا محروم هستند و این محرومیت در کنار محرومیتها و ستمهاي دیگر بطور  %90بگویم 

ها را بخورد و با مجموعه این شرایط حساب ضد انقالب ها و دسیسهزود فریب توطئه طبیعی این اثر را دارد که این مردم خیلی

درست بود، نقطه خوبی براي شروع انتخاب کرده بودند و اینکه خط اول را از کردستان به خوزستان در نظر گرفتند باز به 

است  استراتژي امپریالیستی مطالب فراوانیسبب داشتن این مرزها و شرایط تقریبا متساوي با کردستان بوده است شاهد این 

ها و در مطبوعات و در مبارزات گروههاي ضد اسالمی در مدت این ششماه و حتی چند ماهی پیش از آن که در اطالعیه

 .خوانده ایم و شنیده ایم

 



و  کردستان بحقوق ملیشد که باید ایم که مثالً از سوي فالن سازمان یا گروه مارکسیستی عنوان میدر مطبوعات هم دیده

سیاسی و فرهنگی خود برسد و از این قبیل مطالب طبیعی است که فالن گروه مارکسیستی اصوال توجه به این قبیل مسایل 

اند و خود نیز این جمله را شنیدیم اي که مطرح است همان است بسیاري از مردم کرد از این گروهها شنیدهندارند. تنها نکته

اسفند که در احمد آباد بودیم یک نفر از فدائیان خلق که لباس مراد را دید و فهمید که کرد هستم با گرمی  که در روز چهارده

از من استقبال نمود و با صراحت تمام گفت که تمام امید ما در کردستان شماهستید، همه چشم انتظار ما بسرزمین شما دوخته 

مردم کمک کنند نه که بیایند در اینجا وظایف مزدور خود را تعهد کنند. شده است ؟ که به این سرزمین خدمت کنند، به این 

حرکت ضد انقالبی خود را آغاز کنند هر چند بقیمت نابودي این مردم این سرزمین تمام شود. در مدت این شش ماه مکرر 

ظاهرگروههاي ایدئولوژیک  دیدیم که همه این نیروهاي ضد اسالمی چطور با هم متحد شدند، نه تنها این گروهها،  بر حسب

در  دانیم که در وقت تصمیم گیريهستند . بلکه این گروهها حتی با پست ترین مرتجعان و مزدوران نیزدست اتحاد دادند. می

ترین افراد ساواکی قرار دارند. اطالع که در حوادث سنندج و مریوان همه جا چگونه در کنار این بسیاري از این گروهها یا پست

داران، اي  که بر حسب ظاهراً ایدئولوژیک افرادي از مزدوران سرشناس رژیم گذشته از مامورین ساواك، سرمایهگروهه

اند، البته خوران ، وقاچاقچیان فعالبیت داشتند و راستی در شعاري که گروههاي مارکسیست دارند موفقیت تمام پیدا کردهزمین

اند و مبارزه را علیه انقالب اسالمی اتحاد به تمام نیروهاي مزدور و ضد ملی دادهاش ـ اتحاد و مبارزه، دست فقط در دو مرحله

ایران و علیه تمام ملت ایران و بخصوص ملت کرد شروع کردند، اما اطمینان داریم اگر ملت با آگاهی انقالب را دنبال کند 

 گذردد بهر حال واقعیت آنچه در کردستان میاي که عاید این اتحاد اهریمنی خواهد شد چیزي جز نابودي نخواهد بونتیجه

همین اتحاد همه نیروهاي ضد اسالمی است نه از مردم کرد بلکه از تمام نقاط ایران و حتی نه ازایران که از تمام امکاناتی که 

اما در  با لباس کردي انداند افرادي بودهاز نیروهاي استعماري دارند، خبر دارید که در بین افرادي که در این ایام دستگیر شده

اند و یا حتی عراقی هستند و یا مصري و خبر دارید که چهار جاسوس اسرائیلی واقع فارس، عرب، ترك، بلوچ و غیره بوده

ه آور است که این قضیه ننگین را غالبا ( بعنوان قضیدستگیر شدند و همینطور یک سرهنگ خارجی، با این حساب بسیار تاثر

کنند، در حالیکه در گذشته این ملت همیشه ستم کشیده وارث ستمهاي گذشته است. باز رد قلمداد میاي مربوط به ملت ک

اي که از این ملت که اند و زیاد هستند افراد فریب خوردهنیروهاي ضد انقالبی این سرزمین رامحل تاخت و تاز خود قرار داده

ند اند به خیال اینکه در مقابل دشمن هستدر برابر انقالب قرار گرفته جربه دشمنان انقالب بر آنها کارگر شده و واقعاً صمیمان

دهند با این همه مشقت که این ملت محروم چه بسیارند افرادي که با دسیسه این نیروهاي مزدور جانشان را هم از دست می

وردن ت که چه کسانی در پیش آکند و با اینکه سرزمینشان میدان تاخت و تاز دشمنان ملت شده بار بی انصافی استحمل می

شویم که افراد یا اشخاص زیاد نقش ندارند بلکه گروهها بودند که با اند با توضیحی که دادیم متوجه میاین اوضاع تاثیر داشته

 اتحاد خود کار مبارزه علیه انقالب اسالمی را شرکت کردند و اگر افرادي بیشتر نام آنها به چشم میخورند فقط روپوشی براي

شود بینیم حزب دموکرات کردستان اسمش بیشتر مطرح میها است و حتی افراد، نه افراد که اگر میپنهان کردن دسیسه

براي این است که به این وسیله قیافه حزب توده، چریکهاي فدائی خلق، جمعیت دفاع از آزادي وانقالب و سایر گروههاي 

و نشانه حماقت و سطحی نگري سران حزب دموکرات است گر چه خود پیشگاه وخیل عظیم اسمهاي بی مسمی پنهان شوند 

ها از طرف آنان است و هدف از این کار همه نیروهاي متحد اند که همه خیانتدر توطئه و خیانت دست دارند ولی قبول کرده



 ملت کرد است و ضد انقالب این است که در جهان وانمود کنند جنگ بین ملت کرد و دولت است و بخاطر هدفهاي سیاسی

با این دسیسه به مقابله دولت انقالب و ملت ایران بپردازد و متاسفم که مقامات مسوول نیز متوجه این نیرنگ نیستند. فقط نان 

 .حزب دموکرات است که به زبان میاید

 

کیه در جریانات س ـ خبرهایی مبنی بر دخالتهاي همسایه شمالی ایران و کشور عراق و هم چنین عده اي از کردهاي تر 

 کردستان ایران میرسید، نظر جنابعالی در این مورد چیست؟

 

ج ـ آنچه جاي تردید نیست این است که تنها نیروهاي ضد انقالب ایرانی نیستند که در حوادث کردستان دخالت دارند و 

دخالتها و همینطور گرفتن  شود گواه صادقی است بر اینسالح شوروي و پولهاي کشورهاي مختلفی که از افراد گرفته می

 جاسوسهاي بیگانه

 

س ـ با اینکه بارها از سوي جالل طالبانی اعالم شده است که به انقالب اسالمی ایران احترام میگذارد و در امور ایران دخالت  

 کند بنظر شما انگیزه دخالتهاي افراد طالبانی در حوادث کردستان چیست ؟نمی

 

یا عدم اعالم انسانها و گروههاي ماتریالیستی بسیار نامعقول و نا منطقی است، ماتریالیستها ارزش  ج ـ  اصوال تکیه بر اعالم 

براي اخالق، عهد و پیمان و غیره قائل نیستند، ایده اینها بر این حرف استوار است که بر هر ترتیبی که بهدف برسند مشروع 

یدن بهدف دروغ در نظر آن زیاد پسندیده خواهد بود اما این که است و پسندیده، پس اگر دیدند دروغ وسیله ایست براي رس

 انگیزه آنان چیست مزدوران  معموال انگیزه اي جز مزدوري  ندارند

 

 س: آیا فکر میکنید ضد انقالبیون به جنگهاي پارتیزانی روي بیاورند؟ 

 

ب مبارزه نکند بی تردید گرفتار چنین آشوبی ج ـ  اگر دولت جواب و روشی هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی با ضد انقال

  .خواهد شد

 



س ـ بنظر شما راه حل منطقی و معقول در مقابله با این جریانات همین روشی است که دولت موقت انقالب در پیش گرفته 

 است ؟

 

ه قعیتها کاملًا نشان دادج ـ متاسفانه خیر، روشی که این دولت دارد از نظر سیاسی و تبلیغاتی تقریبا مردود است اوالً وا

شود که مردم را آگاه کنند که مردم وقتی فهمیدند واقعیتها شود. و هم چنین در نشان دادن واقعیتها از وسائلی استفاده نمینمی

 رچگونه است بسیار زود بیدار خواهند شد و ثانیاً در تعقیب نیروهاي ضد انقالب  نوعی سهل انگاري وجود دارد که اوالً کمتر د

وشند این شوند کرد نیستند نمی ککنند و متوجه میکنند و ثالثا وقتی افرادي از اینهارا دستگیر میدستگیري آنها تالش می

 .ها را با تمام وسایل ممکن بمردم تفهیم کنندواقعیت

 

م نیست و ارتباط هس: سئوالی پیش میاید که ممکن است با این مسایل ارتباط نداشته باشد ولی قدر مسلم آن است که بی 

 اند که جوانان کردستان به مکاتب غیر مذهبی و مادي روي بیاورند ؟آن ایم که چه عواملی بیش از همه سبب شده

 

ج: در اول توضیح باید اضافه کنم که الحمداهللا اینطور نیست که بیشتر جوانان کردستان دچار این انحراف فکري شده باشند،در 

اند، اما این که سروصدا و ماجرا در این مورد زیاد بوده و روي ستند که گرفتار این انحراف شدهحقیقت درصدي از جوانان ه

همان روش شناخته شده این گروههاي مارکسیستی است که در حقیقت تنها وسیله پیشرفت خود را سروصدا تبلیغات و دروغ 

سالم با مردم و علت این که چرا بیشتر از اغلب شناسد نه کاري جدي و درست و نه روشنگري و بحث و تبلیغ و فریب می

ت گردد. بخاطر دارید که روحانیاند بگذشته برمینقاط ایران در اینجا جوانان بدام این افکار مادي و ضد اخالقی ومسموم افتاده

 %1ف و نفوذ آن طربقیه نیز بی %99اند و مردم جاسوس رژیم گذشته بوده %1در کردستان چه وضعی داشت، تقریبا در حدود 

 .بوده اند

 

قرار داده بود و بقیه جز زیر نفوذ بودن در  %1چون رژیم گذشته تمام قدرتها و امکانات و امتیازات را خاصتا در انحصار این 

اص خاي نداشتند در این بقیه انسانهاي با ایمان فراوان بودند و حتی اکثریت و واقعاً با ایمان و همینطور اشچاره %1برابر این 

در کنارسلطه  %1باسواد بطور نسبی وجود داشت اما قدرت سربلند کردن و حتی آزادنه فکر کردن را در برابر سلطه این 

سیاسی رژیم از دست داده بودند. و بخاطر دارید که سالها روحانیون با تبلیغات گوناگون خویش ما را چنان در محاصره قرار 

ه جامعه نگران بودند از این که با آمد و شد داشته باشند زیرا تبلیغات روحانیت این داده بودند که حتی جوانان درس خواند

مطلب را در جامعه به همه قبوالنده بود که فالنی مرتد است، ال مذهب است. منافق است، کافر است و از این قبیل تعبیرات 

ه هایشان بطور تحقیر آمیزي رانده شددند از خانوادهاید و حتی جوانانی که در این چند سال پیش با من آشنا شده بوکه شنیده



نستیم آگین علیه روحانیت موقعیتی کرد که نتوابودند و مجموعا نیرو هاي گوناگون ضد انقالبی رژیم سابق بعالوه تبلیغات زهر

الم واقعی را به همه جوانان جامعه خودمان اسالم انقالبی را بشناسانیم و طبیعی است که جوان درس خوانده وقتی اس

 .کنند متنفر باشندشناسد باید از این اسالمی که روحانیون وابسته به دستگاه معرفی مینمی

 

اند که ما بین مذاهب اسالمی فرقی نیست و حتی فرمودند هر کس خالف این را تبلیغ کند. س: امام خمینی بارها اظهار فرموده

م آیا قانون اساسی آینده ایران بر امتیازات و تبعیضات خط بطالن خواهد دشمن اسالم و ایران است با توجه به فرموده اما

 .کشید؟

 

ج: متاسفانه روحانیت عالم تشیع گرفتار دردیست که روحانیت کردستان به آن مبتال است و در برابر جهت انقالب اسالمی 

ل بستگی بآن خواهد داشت که مجموعا این امام خمینی جهت گیریهاي غیر انقالبی و ارتجاعی نیز وجود دارد، جواب این سئوا

اندازه شهامت داشته باشند تا در احیاي اسالم واقعی و کشیدن خط بطالن بر تفرقه نیروهاي مجتمع درمجلس خبرگان چه

 .پیروز شوند

 

 س:آیا در رابطه با مسایل کردستان براي ملت مسلمان ایران پیامی دارید ـ بفرمایید ؟

 

ملت مسلمان ایران دارم اینست که آن همه ستمی که بر ملت کرد در رژیم گذشته تحمیل شده بعالوه  ج: انتظاري که از همه

این همه مشقتی که در شش ماه پس از پیروزي انقالب کشیده شده است براي بدبختی این ملت کافیست و خواهشمندم ملت 

ن ملت اضافه شود و اما پیامم براي برادران کردم این مسلمان ایران اجازه ندهد که تهمت ضد انقالبی بودن نیزبه بدبختی ای

هاي ذلت بارسودآور براي اقتصادي رژیم گذشته که است که بیش از نگذارند بخاطر گاز شوروي و نفت امریکا و دیگر پیمان

ها پس از انقالب دگرگون شده است سرزمین ما ویران شود و خون ملت کرد بیخود ریخته گردد.(جمهوري وضع آن

 )18/6/1358اسالمی

 

 دعوت نامه رییس مجلس خبرگان از عالمه احمد مفتی زاده

 



حضرت آیت اهللا حسینعلی منتظري رییس مجلس خبرگان دیروز تلگرامی باین شرح خطاب به عالمه احمد مفتی زاده به 

 :سنندج مخابره کردند. متن پیام به این شرح است

 

 بسمه تعالی

 

 آقاي احمد مفتی زاده دامت تاییدهدانشمند محترم جناب مستطاب 

 

نماید که براي تشریح نظرات خودتان راجع به قانون مجلس خبرگان از جنابعالی دعوت می 7پس از سالم کمسیون شماره 

اساسی تشریف فرما شوید امید است بپذیرید. ضمنا مستدعی است سالم و تحیت گرم مرا به عمده برادران و خواهران 

 )18/6/1358حسینعلی منتظري(جمهوري اسالمی-ردستان ابالغ فرمائید.رییس مجلس خبرگان مسلمان و مجاهد ک

 

 مجالس یادبود ابوذر زمان در مدرسه مطهري و دانشگاه تهران

 

 شکوهی اب مراسم دیروز عصر طالقانی …بمناسبت بزرگداشت مردي از تبار امامان مجاهد کبیر و معلم قران حضرت آیت اهللا 

. در شد برگزار مطهري شهید مدرسه در اسالمی جمهوري حزب و خبرگان مجلس نمایندگان انقالب شوراي اعضاي بدعوت

این مراسم که با شرکت بیش از صدها هزارتن از طبقات مختلف مردم و نیز شخصیتهاي مملکتی انجام گرفت،ابتدا آیاتی چند 

 :خنانی اظهار داشتطی س "مفتی زاده "از کالم اهللا مجید تالوت شد پس از آن عالمه

 

شناسیم همواره در حرکت و تالش است و این حرکت به اشکال گوناگون در موجودات مختلف نظام هستی تا آنجا که ما  می"

نمودار است اما وقتی به موجودي کاملتر چون نباتات رسیده.حرکت دورانی و مرگ و میر و سوخت و ساز مرحله کاملتر آن 

رکت اول هست باضافه یک حرکت دیگر اختیاري در محدوده مراکز. آنگاه عالمه مفتی زاده در میباشد. در حیوانات دو ح

چه شد که پس از رحلت پیامبر اسالم، "ادامه سخنان خود از تکامل انسان سخن گفت و ماموریت انبیاء را متذکر شد و افزود:

ن حرکتی در گوشه اي از جهان اسالم پدیدار شد و به قرن چنی 14باز  زور گویان بر ملتها مسلط شدند  و چه شد که بعد از 

این پیروزي درخشان رسید. اگر بخواهیم جواب سئوال را مشخص کنیم باید سئوال کنیم که چه شد به جاي رژیم شاهنشاهی، 

 .حکومت اسالمی جایگرین شد؟ پاسخ این سئوال را خداوند در این آیه بیان نموده است



 

من دور بماند، به انحطاط کشیده خواهد شد. بتدریج قرآن فراموش شد. بنیان شاهنشاهی در سرزمین هر کس از یاد من وراه "

اسالم مستقر شد، بعد از شاهنشاهی اموي، شاهنشاهی عباسی زمینه رابراي رشد انواع میکروبها فراهم کرد و انقالب با عظمت 

 .تنها به برکت برگشتن مسلمانها به قرآن بود

 

نددر این ککند. براي همین است که آگاهانه و با تعقل حرکت میانسان را از حرکت بقیه موجودات جدا می خصلتی که حرکت

اي ههاي مخلصی در اسالم بودند که باعث شدند مسلمانان دوباره با اسالم و قرآن آشناشوند. یکی از این چهرهزمینه چهره

د. منت بزرگی که طالقانی براي ملت ایران و مسلمان در سراسر دنیا فقید دانشمند بزرگ ومفسر کبیر، آیت اهللا طالقانی بو

دارد این است که کوشش فراوانی نمود تا مسلمانان دوباره با قرآن که از دست داده بودند آشنا شوند و دوباره به آغوش آن 

ت د بشري داخلی و خارجی را شکسبازگردند. تنها قرآن بود که این قدرت را به ما داد که توانستیم قدرتهاي ضد اسالمی و ض

 .دهیم و بدون قرآن چنین پیروزي براي ما امکان پذیر نبود

 

 :آقاي مفتی زاده در قسمت دیگري از سخنان  خود گفت

 

گوئیم ؟ چرا به کسی که فقط به دست دشمن کشته شده باشد. شهید میگوئیم برادران، خواهران چرا و به چه کسی شهید می"

دهند. معناي شهادت در قرآن. مرگ راجع به حضرت رسول ( ص ) و دانشمندان اسالم هم لقب شهید می در حالی که قرآن

به دست دشمن نیست. معناي شهادت در قرآن مردن نیست زیستن است و حتی نه زیستن و تکامل در آخرت بلکه همین 

 .حیات دنیائی

 

است که باید طی کنیم تا دشمنان بر ما مسلط نشوند.کمترین  شهادت برقد و قامت طالقانی مبارك باشد. ما هنوز خیلی راه

کند و نیز راه را بر ما می شود که دشمن جاي پائی در همان زاویه پیدا میاي پیدا میانحرافی که پیدا کنیم زاویه

 )21/6/1358.(جمهوري اسالمی"بندد

 

 هشدار و پیشنهاد

 



 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

اي هدهد وپدیدده طبیعی با اجتماعی، با تحول تدریجی همراه است اما گاهی اقتصادهائی جعلی رو میمعموالً پیدایش هر پدی

اش که ایمان و عواطف دینی بود توانست. تمام شود.انقالب اسالمی ایران، بواسطه نیروي محرکهظاهر می "زودرس"بطور 

ا ملت در این نیرو اشتراك داشتند، از مقابله مورد نظر رژیم ملت رایکپارچه بحرکت در آورد. و اکثریت قاطع ارتشیها را که ب

ایم. انقالب را خیلی پیش از آنکه در آغاز تصور میرفت، طاغوتی با مردم باز دارد. این علت و عللی دیگر که بارها توضیح داده

 رس زود اي پده هر با المعمو که( مشکالت دنیائی و ندیم ما و.. … رسانید حاکم نظام بر پیروزي به "رس زود"بطور 

 .)است همراه مشکالتی

 

مشکالت بزرگ. عدم تشکل الزم و کافی هم براي اداره شئون آشفته و گسترده. مملکت شاهنشاهی و هم براي مقابله با 

اه ر هاي شکست خورده و گرفتاریها وکار شکنیها، روز افزون شده، و متاسفانه نبودنهاي و کار شکنیهاي عناصر و گروهتوطئه

هاي سیاسی اسالمی راه از هم دور ساخت، و از سوي دیگر موجب رکود در کارهاي اساسی و نیز در بعضی جبران از یکسو گروه

 کند.. مثالموارد اقدامات و حرکاتی شتابزده و نامشروع کردید که مجموعاً این چند عامل انقالبمان را بطور جدي تهدید می

 :به فوریت دارد. بعنوان نمونهاي از مشکالت که حل آن جنشمه

 

ا حتی اند. و یـ بسیاري از گروهها و شخصیتهاي سیاسی اسالمی که در کار نهضت، نقشهاي مهم بعهده داشتند یا منزوي شده 1

 شوند. در حالی که هر گونه اشتباه یا تقصیر، قابل جبران است ؟مجبور بفرار از مملکت می

 

ن امتیازات طبقاتی وپاك کردن عوامل و استضعاف از قیافه جامعه که بااجراي چند اصل ـ بجاي قاطعیت بیشتر در زدود 2

 .کندي گراییدن این اقدامات هستیمگرددشاهدبهانقالبی اعالم شده متحقق می

 

 :ـ با وجود تذکرهاي مکرر، برخورد با حوادث کردستان، از جهاتی نامطلوب است، از جمله 3

 

اخیر ووالن آمده که گروهها و عناصر مخالف با انقالب از همه جاي ایران بکردستان آمده ومشکالتالف: بارها در اظهارات مس

 .شوداند با اینحال گاهی این بدنامی بنام ملت ستم کشیده کرد قلمداد میرا بوجود آورده



 

 .مشتبه سازندوآنرا پایمال کنندهاي مشروع ملت کرد را با جنایات ضد انقالبها ممکن است گاهی با این امر بخواهند خواسته

 

ب: گرچه همزمان با حوادث پاوه، براي غیر سران توطئه و قاتالن درخواست عفو عمومی اینجانب مورد قبول امام قرار گرفت، 

شود. و لذا هنوز هم احساس عدم امنیت و ولی این مطلب به مردم بعضی از نقاط مرزها تفهیم یا حتی در باره آنان رعایت نمی

گیري و ناآشنائی آنان نسبت به گرفتاریهاي گرانی و فرار از مرزها ادامه دارد. وجود نا هماهنگی میان بعضی از مصادر تصمیمن

 .کندمردم این نگرانیها را بیشتر می

 

اند. یا مشمول اند. و غالب کسانی که ماندهج: تقریباً تمام کسانی که سران توطئه یا قاتل بودند. پیش از بروز حادثه فرار کرده

اند و یا الاقل، مستوجب اعدام نیستند. این امر را همچنین قوانین انساندوستانه اسالمی را هنگام ورود آقاي خلخالی، همراه عفو

ه اي کثیر پس از تحقیق و بازجوئی چند ساعتبا اخطاري شدید اللحن به ایشان تذکر دادم.اما متاسفانه رعایت نشد.و براي عده

ه کنند، کسهولت تمام. حکم اعدام صادر کردند. حتی بعنوان اجراي حد اعدام شرعی، کسانی را محکوم به اعدام میفردي با 

شود. براي جلوگیري از این اعمال. از دفتر اگر جامعه صد درصد اسالمی و پاکیزه و سالم هم باشد. چنین احکامی نیز صادر نمی

که آقاي خلخالی به تنهائی کار نکند ( اما باز این اقدام موثر نبود. تا ناچار امام درخواست فرستادن چند نفر قاضی کردم 

 .مجدداًخواهش کردم. که امام شخص دیگر را بعنوان قاضی شرع دادگاه انقالب به کردستان بفرستند)

 

ام ین عمل گروهی بناي پاسدار را کشتند در برابر ااي ناشناس در نزدیکی نقده دست بجنایتی وحشیانه زدند و عدهد: عده

انه هنوز زنند و متاسفدفاع میکنند و بسیار فجیع و ننگین، دست به کشتار اهالی بیحمله می "ده قارنه"به  "پاسدار نقده"

 .اقدامی جدي صورت نگرفته که عامالن جنایت شناخته شوند و به کیفراعمال خود برسند

 

و حتی در کار گذراندن قانون اساسی وجود دارد براي ذات انقالبی این مسایل و بسیاري مشکالت دیگر که در همه شئون 

اسالمی ایران و یا الاقل براي تداوم صحیح آن خطري است که شخصیت استثنائی امام و نفوذ عمیق ایشان در عموم، مانع از 

واهد الهاي آینده بسیار سنگین خاي نیندیشیم خدا ناکرده پشیمانی سباشد. اما اگر از هم اکنون چارهبروز آثار مرگبار آن می

 :ست وحدت و قدرت و صمیمیت آغاز انقالب را تجدید کند این است کها ممکن بنظراینجانب که ايچاره راه تنها و.. …بود 

 



هاي مختلف مورد اعتماد را ماموریت دهند. که با ایجاد مرکزي در تهران یا قم. تمام وقت و امکان خود را امام هیاتی از چهره

 :بکار گیرند در

 

هاي اسالمی با یکدیگر و با مسووالن امور، که این امر زمینه سوء  ـ تالش براي ایجاد تفاهم و هماهنگی هر چه بیشتر گروه1

 .سازد می مضاعف را انقالب منطقی پیشترفت قدرت و …استفاده از بازار آشفته را، از توطئه گران نیز میگیرد.

 

ها و دیگران در رفع گرفتاریها و مناطق مختلف و استفاده معقول وجدي از نتایج تحقیقات این گروهـ اعزام گروههایی براي 2

 .ها، با ترتیب دادن اصولی فوري و اسالمی، براي رفتار با مردم مناطق مختلفکمبودها و برآوردن خواسته

 

اطالعات گوناگون باشند، باشوراي انقالب تا  ـ همکاري مستمر چند نفر از افراد این هیات که داراي دیدها و معلومات و 3

 .حرکت این شورا، دوري سریعتر پیدا کند

 

احمد مفتی  22/6/58و در هر حال خدا همه را در اخالص و صمیمیت با اسالم و مسلمانان توفیق دهد. پنچشنبه 

 )31/6/1358زاده(جمهوري اسالمی

 

 :اعالم کردعالمه مفتی زاده طی پیامی خطاب به مردم سنندج 

 

 .پیمایی و اعتصاب و تحصن خودداري کنیداز هر گونه راه

 

زاده طی یک پیام تلفنی که از تهران به سنندج فرستاد و از رادیوي این شهر سنندج ـ خبرگزاري پارس:عالمه احمد مفتی

داري کنند تا مجالی براي پیمایی و اعتصاب و تحصن خودزدن به هرگونه راهپخش شد. به مردم سنندج هشدار داد از دست

خودنمایی ضد انقالب فراهم نشود. وي شایعات مختلف در مورد نحوه اقامت خود در تهران را رد کرد و گفت دربست روزي 

ام در کمیسیون شماره هفت مجلس خبرگان مسوول بررسی امور اقتصادي هستم و طی چند روز آینده که از سنندج خارج شده

. بدنبال پخش این پیام سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج نیز از مردم شهر دعوت کرد که از دست گردمبه سنندج باز می



زدن به هر گونه اعتصاب و تظاهرات خود داري کنند تا ضد انقالبیون در صفوف مردم رخنه نکنند.(جمهوري 

 )16/7/1358اسالمی

 

 زاده به مردم سنندجپیام عالمه مفتی

 

شهر پخش  نای رادیو واز فرستاد سنندج به تهران از که تلفنی پیام یک طی زادهمفتی احمد عالمه: پارس خبرگزاري –سنندج 

شد به مردم سنندج هشدار داد از دست زدن به هر گونه راهپیمایی و اعتصاب و تحصن خودداري کنند تا مجالی براي 

شایعات مختلف در مورد نحوه اقامت خود در تهران را رد زاده همچنین خودنماي ضد انقالب فراهم نشود عالمه احمد مفتی

در بیست روزي که از سنندج خارج شده ام در کمیسیون شماره هفت مجلس خبرگان مشغول بررسی امور "کرد وگفت: 

نیز  جاقتصادي هستم و طی چند روز آینده به سنندج بازمیگردم. به دنبال پخش این پیام، سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنند

از مردم شهر دعوت کرد که از دست زدن به هر گونه اعتصاب و تظاهرات خودداري کنند تا ضد انقالبیون در صفوف مردم 

 )16/7/1358.(کیهان "رخنه نکنند

 

 اظهارات عالمه مفتی زاده

 

مورد مجلس  را درسنندج ـ خبرگزاري پارس: عالمه مفتی زاده یکشنبه شب گذشته دریک گفتگوي تلفنی نقطه نظرهاي خود 

 .خبرگان تشریح کرد

 

مفتی زاده که از محل مجلس خبرگان صحبت می کرد در پاسخ این سئوال که نتیجه کار این این مجلس و تمدید مدت آن را 

 :بیند گفتچگونه می

 

نی نخواهند اندرکار تدوین قانون اساسی هستند هیچگاه در زمان کم و نه درمدت طوالبنظر من این عده که اکنون دست"

بخشد که شاید تا زمانی که هنوزدر قانون توانست قانون اسالمی در اختیار ملت بگذارند اما تمدیدکارمجلس این امید را می

اساسی، اصل و مهر و موم نشده و نه بصورت غیر قابل تردید به مردم تحمیل نگردیده امکان تغییر قیافه این مجلس و مثال 

ام وجود داشته باشد. عالمه مفتی زاده در مورد اصل براي حضرت آیت اهللا خمینی ارسال داشته اجراي پیشنهادي که اخیرا



شاید خبرگان اگر رقم سیزدهم را به دوازده تغییر دهند و اصل تفرقه مذهبی را بعنوان اصل دوزاده به "سیزدهم قانون گفت: 

لسه وي افزود: طی ج "کندانه اعداد واقعیتها را عوض نمیشود اما متاسفتصویب برساند نحوست آن از سر جامعه برداشته می

شود که در آن روز دوشنبه شانزدهم مهرماه یک بررسی کلی راجع به مسایل گوناگون مربوط به قانون اساسی انجام می

کند ی میکه مسایل را بررس 7شرکت دارم. سئوال شد، آیا کار شما در این مجلس تنها منحصر به شرکت در کمیسیون شماره 

به علت اشکاالتی که بعضی از اصول قانون اساسی براي جامعه ایجاد کرده است. من بطور "خواهد بود ؟ وي اظهار داشت: 

تی برید با مقامات مملکاي که در تهران بسر میسئوال شد آیا در مدت سه هفته "رسمی با کمیسیون مذکور هم همکاري ندارم

من بغیر از تماس با اعضاي مجلس خبرگان با مقامات دیگر مملکتی دیداري "اسخ داد: اید ؟ وي پتماس و گفتگو داشته

ام زیرا مهمترین کار فعلی در مملکت ما همین مساله قانون اساسی است و اگر این قانون اسالمی باشد مشکالتی که تا نداشته

هایی که تا حال در بعضی از شد اما اگر نقصکنون بواسطه رعایت نکردن موازین اسالمی بوجود آمده خود بخود حل خواهد 

هاي گوناگونی را که در جامعه طاغوت زده اصول این قانون وجود داشته باقی بماند قویترین عوامل اجرایی نیز نمی تواند ستم

 االسالم حسنی درهنوز بصورت گذشته حکم فرماست برطرف سازند از عالمه احمد مفتی زاده در مورد اظهار نظر حجت

فانه یکی متاس "روزنامه کیهان که گفته بود در زمستان عرصه را بر دموکراتها تنگ خواهیم کرد سئوال شد.وي در جواب گفت:

از مشکالت کار در کشور ما وجود ناهماهنگی بین مسووالن متعدد امور است.خبرنگار ما سپس نظر ایشان را راجع به تظاهراتی 

جوان سنندجی بحکم حاکم شرع انقالب اسالمی در این شهر برپا گردید جویا شد  9ن که به مناسبت چهلمین روز تیر بارا

هاي نا معقول مسووالن امور و اجراي قوانین غیر مفتی زاده گفت این تظاهرات نتیجه طبیعی بی اقدامی شوراي انقالب و اقدام

در مورد اینکه براي حجاج کردستانی بهنگام باشد عالمه احمد مفتی زاده در پاسخ آخرین سئوال اسالمی مجلس خبرگان می

توانم سفارشی براي حجاج داشته باشم سفر حج چه پیامی دارید اظهار داشت در مورد مسایل سیاسی ایران در حال حاضر نمی

 )19/7/1358.(جمهوري اسالمی"ولی امیدوارم با رعایت اصول و روابط و اخالق اسالمی بتوانند با یکدیگر تفاهمی برقرار کنند

 

 راهپیمایی در سنندج

 

سنندج ـ خبرنگار اطالعات:در دومین روز اقامت هیات ویژه دولت در سنندج، صبح دیروز گروههاي مختلف مردم سنندج به 

ها و اکثر ادارات سنندج بحالت تعطیل راهپیمائی در شهر پرداختند و خواستار تحریم مذاکرات شدند دیروز بازار و مغازه

هاشم صباغیان که خواستار مذاکره با وي احمد مفتی زاده حاضر نشد در این مذاکرات شرکت کند و در جوابدرآمد. عالمه 

من دیگر با دولت حرفی ندارم شما بعنوان مهمان به شهر ما خوش آمدید اما به عنوان وزیر من شما را "شده بود، گفت: 

 )14/8/1358العات.(اط"آیدنخواهم پذیرفت و اصوالً از  کلمه وزیر خوشم نمی

 

 .زاده: جنگ کردستان را عراق به کردها تحمیل کرده استعالمه احمد مفتی



 

نظرهاي خود را در مورد زاده در گفت و گوي اختصاصی با خبرگزاري پارس در سنندج، نقطهسنندج ـ عالمه احمد مفتی

 .حوادث منطقه غرب کشور، سپاه پاسداران و سایر مسایل منطقه اعالم کرد

 

خبرنگار خبرگزاري پارس در اولین سئوال خود گفت:در کردستان شایع است شیخ عزالدین حسینی پس از اطالع از عدم توجه 

براي شما ارسال داشته و طی آن پشتیبانی قاطعانه خود را از شما اعالم مقامات مسوول مملکتی به نظرات و عقایدتان پیامی 

 داشته است. آیا این موضوع صحت دارد؟

 

وي پاسخ داد: خیر. من احتیاجی به توصیه و سفارش کسی ندارم زیرا اهل ترس نیستم. نظر من این است که انقالب اسالمی 

بنیاد یها بهدفهاي خود را پیش ببرد. اگر این امر انجام نشود بقیه حرکتپیش از هر چیز باید با دعوت و تبلیغات اسالمی 

 :جود در کار دولت و شوراي انقالب گفتهاي مواست. وي در مورد علت آشفتگی

 

 :انقالب ما زودرس بود و بهمین دلیل دردسرهاي پیش از انقالب به بعد از انقالب موکول شد. وي اضافه کرد

 

ما براي پیشبرد انقالب با سایر مردم کشور همگام شدیم که مبادا برادرکشی و جنگ بین سنی و شیعه اتفاق بیفتد و به ما 

دن پیاده شود ولی براستی هیات حاکمه در پیاده کرقالبی بچسبانند. تالش من این بوده و هست که قوانین اسالمی مارك ضد ان

هایش در حسینیه ارشاد در تهران در سفر اخیر خود گفت: ناتوانند. وي در تشریح چگونگی فضاي سخنرانیهاي اسالمی برنامه

ید ولی چون به دست بیاکار بردم که قانون اساسی منطبق با قوانین اسالمی من در کمیسیونهاي مجلس خبرگان تالش زیادي ب

پی بردم نتیجه کامل بدست نخواهد داد، یک سلسله سخنرانی در حسینیه ارشاد ترتیب دادم و برخالف نوشته برخی از جراید، 

 .با ابراز احساسات مردم روبرو شدم و شایعه پایین آوردن من از تریبون صحیح نیست

 

زاده در این گفت و گو فاش کرد: در روزهاي آخر عمر رژیم گذشته صیادیان رییس ساواك آذربایجان غربی دفتري را مفتی

این حرکت جامعه تشییع است شما اهل تسنن چرا به این حرکت "گفت در ساواك کردستان گشوده بود و به مردم ما می

 .افزودم که از اختالفهاي مذهبی سوء استفاده نشوداینجا بود که من به کوششهاي خود  "اید؟!ملحق شده

 



هاي زیادي در زاده در مورد شوراها گفت: اساس حکومت در اسالم شورا است من در احمد آباد با مرحوم طالقانی بحثمفتی

بی مورد شورا کردم و گفتم که شورا رکن عظیم براي رفع مشکالت جامعه است، ولی مسووالن فعلی مملکتی قدرت انقال

 .آیند که به چارچوب دین بپردازندندارند و از چارچوب مذهب بیرون نمی

 

زاده در مورد چگونگی جنگ در مناطق غربی کشور گفت: آمریکا و شوروي ابرقدرتهایی هستند که بر دنیا حاکمند و مفتی

در آمریکاي التین و چه در شمال  بی مسما باشد. اینان هر حرکتی را چه در جنوب شرقی آسیا چهخواهند جهان سوم اسمیمی

اند اساساً ممکن نیست کردهاي ما با قیام مسلحانه امتیازي بدست آورند چون قدرتها از روز اول خاك آفریقا سرکوب کرده

اي در سوریه، لذا کردهاي فهمیده روي کمکهاي اي در ترکیه است. قسمتی در ایران و پارهاند. قطعهکردها را قطعه قطعه کرده

فعلی صدام حسین نباید حساب کنند. مگر او با یک مصالحه در الجزایر قدرتهاي علیه شاه را بالفاصله از بین نبرد؟ وانگهی آیا 

صدام حسین یک روز ملت کرد را نخواهد فروخت؟ امکان ندارد کمکهاي کردهاي ترکیه و عراق به کردهاي ما صمیمانه 

اند و در کنند. فعالً که کردهاي ما آلت دست صدام حسین شدهدي زندگی میباشد، زیرا در خاك خودشان هم کردهاي زیا

 .اندجنگی بی حاصل شرکت کرده

 

زداه تاکید کرد که در جنگ فعلی در منطقه غرب کشور کردها پنجاه درصد و دولت پنجاه درصد مقصر است. وي اضافه مفتی

امکان دارد دولت عراق از ته دل به کردهاي ایران کمک کند  کرد: که مساله کردهاي براي خود عراق هم مطرح است. چطور

اي علیه خودشان در خاك خودشان بکار نیافتد؟ طبیعی است که صدام حسین ملت کرد را نفهم و بی که فردا به عنوان حربه

 اه را مثل چماق علمداند. او از نظر مقاصد خویش از حکومت ما ناراحت است، آنوقت ملت کرد، بیچار، بدبخت و ناآگشعور می

ماند. گذارند و سر افراد ما بی کاله میکند دست در دست هم میزند. فردا هم با دولت ما آشتی میکرده و به سر دولت ما می

این جنگ البته بیشتر به کردها تحمیل شده و تحمیل از سوي دولت خودمان، خیر. تحمیل از سوي آنهاست که خواهان ایجاد 

اند ولی کافیست که چهل روز مرز بسوي کردها الب ما هستند. آنها این جنگ را به ملت کرد تحمیل کردهدردسر براي انق

بسته شود کار تمام است. اما بیاري خدا ملت کرد روزي بیدار خواهد شد و پی خواهد برد که تنها راه چاره مذاکرات سیاسی 

 .است

 

راهپیمایان و متحصنین و تظاهرکنندگان در شهرهاي منطقه غرب، هاي خبرنگار خبرگزاري پارس پرسید: یکی از خواست

 .به مناطق خویش استبازگشت سپاهیان پاسدارا غیر بومی

 



زاده گفت: اکثر انسانهایی که تحصیالت عالی دارند در سپاه پاسداران هستند اما عوامل ساواك هم بی تردید در این سپاه مفتی

بدهند، ولی در حال حاضر وضع جاي خود را به سپاهیان بومیاهیان پاسدار غیر بومی اند و به تدریج باید سپرخنه کرده

 .کردستان آشفته است و این کار باید سر فرصت عملی شود

 

ما هایی علیه شها مخالفتزاده گفت: مردم کردستان شما را امسال چون سال پیش دوست ندارند و خیلیخبرنگار به مفتی

 کنند.علت آن چیست؟می

 

وي گفت: کار من به هیچ وجه راضی نگاه داشتن مردم نیست اگر کسی تنها به دنبال احساسات باشد امکان دارد آنکس به 

موجودي خائن تبدیل شود، هدف ما باید سعادت مردم باشد، کسی که به جنگ متوسل بشود خیانت کرده است و من 

رد زاده در موافتم. مفتیبنابراین من هرگز از مسیر خود دور نمی "بارك اله "خواهم وارد جنگ بشوم که بمن بگویند: نمی

هاي عوامل شاه مخلوع و نقش آنها در حوادث اخیر منطقه غرب کشور گفت: عوامل شاه مخلوع هم اکنون در پنجوین و فعالیت

 کردند منه ما کمک میکردند و همان اوایل کار بحلبچه در خاك عراق هستند. اگر مسووالن مملکتی به حرف من توجه می

توانستم هم فراریان را برگردانم و هم پایگاه عوامل شاه مخلوع را در خاك عراق نابود کنم ولی با من همکاري نکردند. در می

 بایست از آغاز اجازهزاده گفت: این کار اشتباه بود، اساساً نمیها و مجالت از سوي دولت کنونی مفتیمورد تعطیل روزنامه

 )14/8/1358شد که بعد تعطیل کنند این محلول آشفتگی در انقالب ما بود. (کیهانآن نشریات داده می انتشار

 

 هیات ویژه دولت براي کردستان

 

 پیام مفتی زاده

 

احمد مفتی زاده نیز طی پیامی اعالم کرد که هر نوع جنگ افروزي در کردستان ازهر طرف، خیانت به اسالم و خلق کرد   

درمورد حوادثی که چند روز اخیر درکامیاران و نقاط دیگر کردستان اتفاق افتاد، در بعضی از "است. در این پیام آمده است: 

دهد، در اي از ماجرا را مستقیم یا غیر مستقیم به صورتی به من نسبت میآن، گوشه اند که مفادها مطالبی چاپ کردهروزنامه

ایم که هر گونه درگیري در اي از برادران هم مسیر، اعالم کردهحالیکه تا کنون چند بار از طرق گوناگون، هم من، هم عده

 ناچاریم علیرغم تمایل به کنار"یادآور شده است: . مفتی زاده در بخشی از پیام خود "دانیمکردستان را خالف وظیفه خود می

گیري به عنوان یک وظیفه دینی و بخاطر جلوگیري از بودن از هرنوع در گیري، یکبار دیگر اعالم کنیم که تصمیم به کناره



اده نسبت دهاي در گیري در حوادث کردستان، هرچند به دالیلی به من برخورد بدفرجام گرفته شده و لذا هیچ کدام از طراف

اي با من ندارند و چنانچه در قبال اوضاع کردستان گرفتن  موضع دیگررا وظیفه دینی خود بدانم، شوند در هیچ اقدامی، رابطه

 )17/11/1358.(اطالعات"بدون تعارف یا بدون واهمه از هر فرد یا گروهی، آنرا اعالم کنیم

 

 .ندمفتی کردستان:مسببان کشتار و تخریب، باید مجازات شو

 

م اهللا بس"با توجه به وقایع اخیر این خطه انتشار یافت:  -حاج محمد خالد مفتی زاده  -اعالمیه زیر از سوي مفتی کردستان

ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدي من بعد ما بین للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اهللا و یلعنم  "الرحمن الرحیم

)به اطالع عموم می رساند که مبارزات حق طلبانه هریک از افراد جامعه روحانیت و حامیان واقعی 159آیه  2الالعنون (سوره

قرآن در نهضت آزادي خواهانه ملت ایران، نمایانگر آراء و عقاید هر انسان راستین و زبان حق گوي آنان، بیانگر منویات خدا 

ون افرادي ازجامعه روحانیت به علت اکتفا به مبارزه سایر علما و آیات باشد. بنابراین اگر تاکنپسندانه سایر افراد آن جامعه می

اند، دلیل و مخالفت ایشان با این مبارزه نبوده و عظام در این نهضت مقدس کتبا به ابزار آراء و عقاید خود مبادرت ننموده

امور مملکتی، نادیده گرفتن مفهوم  سکوت آنان مشعر بر رضایت از اعمال و رفتار خالف قرآنی و خالف انسانی گردانندگان

باشد. بدیهی است طبق آیه مذکور درصدر، کتمان و نمی -العیاذ باهللا-آیۀ: و من لم یحکم بما انزلنا فاولئک هم الظالمون 

خودداري از بیان اصول و عقاید و احکام اسالمی ، سببب حرمان از رحمت خداوند و طرد از جامعه اسالمی است و اکنون که 

م و جور در سراسر ایران به ویژه در شهرستان سنندج به حد اعلی رسیده و افرادي از خدا بی خبر از شرارت و قتل و غارت ظل

خواهند این جنبش ملی و مذهبی را که براي پایان دادن به ظلم و ستم برپاشده اند و میاموال مردم از هر حیث کوتاهی نکرده

و انسانی هر فردي است که به نوبۀ خود براي به هدف رسیدن این نهضت مقدس و از بین ببرند، وظیفۀ عینی اسالمی 

رستگاري از استبداد و استثمار چندین ساله، همگام و هم صدا با دیگران به مبارزه برخیزد. بنابراین اینجانب به عنوان مرجع 

م ندج و سایر مناطق ایران را که سبب کشتار مردافتاي اهل تسنن، با انتشار این اعالمیه، وقایع تأسف انگیز چند روز اخیر سن

ها و به آتش کشیدن حسینیه سنندج به دست اشخاص خدانشناس و خائن به ملت شده بی گناه و غارت و تخریب مغازه

شود که شایعه بی اساس و نامعقول تجزیه طلبی قوم کرد از باشم.ضمنا متذکر میمحکوم نموده خواستار مجازات مسببان می

مغرضان و دشمنان این قیام ملی و اسالمی هدفی جز خنثی کردن مبارزات آزادي خواهانه مردم ستمدیده و محروم از  طرف

دارد که تکرار اینگونه اعمال حقوق فرهنگی و اجتماعی کردستان در نهضت ملت ایران در بر ندارد. در خاتمه اکیدا اعالم می

انداز، سبب برانگیختن خشم و انتقام جویی ملت غیور کرد از بیل شایعات تفرقهخالف انسانی و اقدام به جعل و اشاعه این ق

مفتی  -حاج محمد خالد مفتی زاده-1358بهمن 9برابر با 1399صفر 30مسببان خواهد شد. والسالم علی من تبع هدي دوشنبه 

 )17/11/1358کردستان(اطالعات

 



 .گرددزاده به سنندج باز میعالمه مفتی

 

 زاده در اختیار خبرنگار کیهان دراي که روز جمعه توسط دفتر عالمه احمد مفتیخبرنگار کیهان: براساس اطالعیه کرمانشاه ـ

زاده در پاسخ به تقاضاهاي مکرر برادران و خواهران کرد خود جهت بازگشت به سنندج و کرمانشاه گذاشته شد عالمه مفتی

، در قسمتی از این اطالعیه آمده است در جواب محبت و اعتمادي که ایفاي نقش مفتی کردستان اعالم آمادگی کرده است

اي را که مرحوم عمو و پدر و جدم به عنوان مفتی اي تا وظیفهاي و خواستهنسبت به این برادر خدمتگزار خود ابراز داشته

هد ذشته این وظیفه را عمالً  تعدارم به همان ترتیب که در گاند به عهده بگیرند بدین وسیله اعالم میکردستان ایفا کرده

 )6/6/1359پذیرم. (کیهان ام از این به بعد رسماً آن را میکرده



 آیت ا... خمینی و کردستان

 

  

 بهزاد خوشحالی

 

  

 

Ayatollah Khomeini & Kurdistan 

 

  

 

Behzad Khoshhali 

 

  

 

 بهزاد خوشحالی

 

  



 

       

 

هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این 

رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه مجموعه با بسیاري از 

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي 

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

 پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونهمجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه 

 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تاریخ خود را 

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57ز مطبوعات ایران در سال هاياین مجموعه ا

 

  



 

 اعزام نماینده ي ویژه از سوي امام

 

براي پایان دادن به بحران کردستان به  ايخبرگزاري فرانسه: امام خمینی رهبر مذهبی مردم ایران دیروز نماینده ویژه -تهران

سال، زمزمه تجزیه  29یکبار دیگر پس از  کنند،بخش ایران در کنار عراق زندگی می ترینسنندج فرستاد. کردها که در غربی

ان، از شهرهاي این استان با شرکت معلم ايحاکی است که تظاهرات گسترده رسد. اخباري که از کردستان میاندطلبی برداشته

رات، بعنوان حرکت مخالف علیه دولت کارگران، دانش آموزان، نظامیان و مردان مسلح صورت گرفته است و این تظاه

 )3/12/1357مرکزي تلقی شده است (اطالعات

 

 توصیه امام

 

امام خمینی دیروز به شیخ االسالم کردستان که براي تبریک و تهنیت به مناسبت انقالب اسالمی به حضور ایشان رفته بود 

ند چون از اختالف، فقط فرصت طلبان بهره برداري برهمه علماي دین واجب است که در زمینه وحدت کلمه کوشا باش«گفتند: 

بیانات  پیش از». و این نقش امپریالیسم در گذشته و حال است و همه مسلمانان باید مانند صدر اسالم، متحد باشند کنندمی

ا به ران رامام، شیخ االسالم در زمینه وحدت اسالمی و توحید کلمه بین مسلمانان مطالبی بیان داشت و سپاس اهل سنت ای

حضور امام تقدیم کرد. شیخ االسالم، مسأله تجزیه طلبی کردها مقیم ایران را شایعه دانست و اطمینان داد که اهالی کردستان 

و اهل سنت در ایران، مانند همیشه در کنار برادران اهل تشیع جزو پاسداران راستین انقالب در آینده نزدیک خواهند 

 )9/12/1357بود.(اطالعات

 

 المیه امام خمینی در باره وقایع کردستاناع

 

این اعالمیه از سوي امام خمینی، حدود ساعت یک بعد از ظهر امروز در باره وقایع کردستان انتشار یافت. بسم اهللا الرحمن 

ند خواهو نمی اندوضع کردستان عزیز را مغشوش کرده ايبه اهالی محترم مسلمان کردستان: شنیده شده که عده -الرحیم

. این عده به ارتش که اکنون بسوي ملت مسلمان بر کنندبگذارید مسلمانان آسایش داشته باشند و بر خالف اسالم عمل می

دهند. این قبیل کارها بر خالف اسالم و مصالح مردم برند و آنها را مورد توهین قرار میکنند حمله میگشته و از آن تبعیت می

ایر نقاط باید بدانند که هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمري از نظر ما مردود است و ما با مسلمان است. مردم کردستان و س



برادران اهل سنت خود هیچ اختالفی نداریم همه اهل ملت واحد و قران واحد هستیم ارتش و ژاندارمري و پلیس نیز باید 

و اگر کسی به آنها حمله کند از مردم مسلمان نیست و از بدانند که از این به بعد آنها حافظ مصالح و استقالال مردم مسلمانند 

اعمال اجانب است و باید نیروهاي مصلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هر گونه حمله اي را به خود و 

 )28/12/1357کیهان(99 الثانی ربیع 20 – 28/12/57به نوامیس مردم با قدرت دفع نمایند. روح اهللا الموسوي خمینی

 

 .ایران شوندخواهند مانع وحدت مسلمانانامام خمینی:می   

 

اي که به دنبال وقایع سنندج انتشار یافت هرگونه توهین و حمله به ارتش و امام خمینی در اعالمیهاهللا العظمی ایتحضرت

همه اهل ملت واحد و قرآن واحد هستند  ایران چه شیعه و چه سنیژاندارمري را مردود اعالم داشته و یادآوري کرد که مردم

ین تفاهم اخواهند بگذارند کهاند نمیهیچ اختالفی بین شیعه و سنی وجود ندارد و افرادي که وضع کردستان را مغشوش کرده

 :این شرح استاهللا امام خمینی بهآیتاید. متن اعالمیهایران بوجودبین جامعه مسلمان

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

خواهند بگذارند مسلمانان اند و نمیاي وضع کردستان را مغشوش کرده. شنیده شده که عدهبه اهالی محترم کردستان  

این عده به ارتشی که اکنون به سوي ملت مسلمان برگشته و از آن کنندایران اسالم عمل میآسایش داشته باشند و بر خالف

این قبیل کارها برخالف اسالم و مصالح مردم مسلمان است دهندرد توهین قرار میبرند و آنها را موکنند حمله میتبعیت می

مردم کردستان و سایر نقاط باید بدانند که هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمري از نظر ما مردود است و ما با براداران اهل 

بعد  این بهندارمري و پلیس باید بدانند که ازسنت خود هیچ اختالفی نداریم همه اهل ملت واحد و قرآن واحد هستیم ارتش ژا

حافظ مصالح و استقالل مردم مسلمانند و اگر کسی به آنها حمله کند از مردم مسلمان نیست و از اعمال اجانب است و باید 

ت دفع نیروهاي مسلح با قدرت از منابع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هرگونه حمله را به خود و ناموس مردم با قدر

 )29/12/1357روح اهللا الموسوي الخمینی(کیهان-نمایند.

 مالقات استاندار کردستان با امام خمینی 

 



در پی دیدار پنجشنبه بعد از ظهر هیات دولت، دکتر یونسی استاندار کردستان نیز با امام خمینی مالقات کرد. در این مالقات 

صورت گرفت، استاندار کردستان ضمن ایراد گزارشی از وضع کردستان، که به اتفاق احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور 

 .مسائل این منطقه را براي امام خمینی توضیح داد

 

امام خمینی در این مالقات، موکدا خواست که آرامش در منطقه حفظ شود و رفاه اهالی این منطقه مورد توجه شدید قرار 

ود با اهللا در مذاکرات خرفت که آیت شریعتمدارياهللا العظمیبه مالقات آیتگیرد. همچنین صبح دیروز استاندار کردستان، 

کرد و حفظ آرامش و امنیت منطقه را مورد  هائیوي براي رفع اختالفاتی که میان کردها و ترکها بروز کرده است، توصیه

 )8/2/1358تاکید قرار داد.(آیندگان

 

 .امام: مرزها را باید مرزنشینان حفظ کنند

 

ایران در قم مالقات کردند و ـ خبرنگار کیهان: گروهی از برادران کرد مریوان پریروز با امام خمینی رهبر انقالب اسالمی  قم

 .ایران اعالم داشتندضمن تشریح خواستهاي منطقه آمادگی خود را براي جانبازي در راه اهداف جمهوري اسالمی 

 

 :ایراد کردمریوان مطالبی به شرح زیر این دیدار، خطاب به کردهاي امام خمینی در 

 

اي که پیش داریم جلو برویم و در این مرحلهدانید که االن موقع حساسی است که ما باید از شما می-بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ایناشیم و اینهایی که اساس یک ملت است و ما االن در جلو داریم باید همه برادرها با هم متحد باین مراحل اولیه جمهوري

کاري کردند و االن هم این مراحل پیش برود و لذا دیدید که در رفراندوم شلوغمسایل را در صدد هستند که نگذارند. 

ي اینکه اسالم دین برابري و برادرترسند براي اینها از اسالم میخواهند شلوغ بکنند و نگذارند مسایل اسالمی پیش رود. می

در اسالم مطرح نیست آن چیزي که در اسالم مطرح  د مطرح نیست. کرد، فارس، ترك، و عرب ابداًنژا است و در آن اصالً

د، این مملکت تحقیق پیدا بکندانند که اگر اسالم آن طوري که هست در است تقوي و صفا، برابري و برابري است، آنها می

ها را ادامه بدهند یا کردند همانهایی که میگريچپاول ها و همانخواهند که همان قلندريدستشان کوتاه خواهد شد آنها می

هایی بکنند. یک نفاقها و خواهند شلوغیاینها میاین جهت اینها را بگیرد، از تواند جلو برگرانند. تنها اسالم است که می

اج به نند خودشان را اداره کنند. محتتوااینها نمیاین مراحل ابتدایی نگذرد، در خارج منعکس کنند. کهایجاد کنند کهاختالفاتی

یک قیمتی بیاید آنها را اداره بکند و باز برادرهاي مرزنشین و مرکزنشین، همان طوري که در ابتداي این هستند که یک کمی 



 این نهضت را پیش بردید حکومت اسالمی مستقر پیدا بکنیم. با قوانین اسالم، آنوقتنهضت همه با هم بودید همه با هم 

که براي دهقان بیشتر مقام قایل است تا براي پرور است آن رژیمی که عدالتخواهید دید و خواهید فهمید که آن رژیمی

این مطلب را به دنیا صادر کنیم که مملکت ما یک مملکتی ها و زبانها مطرح نیست اسالم است. ما باید کوشش کنیم،گروه

اسالمی انسانی و محتوایش و واقعیتش تغییر و تحول واقعی کرد. فقط اسم نبود  است که متحول شد از رژیم طاغوتی به رژیم

دا ایران تحقق پیخواهیم تمام قواعد اسالمی همانطور که در صدر اسالم بوده است در که ما بگوئیم جمهوري اسالمی  نه ما می

ان و ضعفا بیشتر عنایت دارند تا بحال دیگران، این است آن که به حال مستمندکند و به دنیا ارائه بدهیم که اسالم مترقی 

خواهد مستضعفین را از قید و بند آن گرفتاریها بیرون بیاورد آن اسالم است که میآنکه طرفدار مستضعفین است، آن رژیمی 

ه وقتی در کنشینی اسالم است. رژیمیمطرح نیست، مرزنشینی و مرکزنشینی، باال نشینی و پائین که اصالًاست، آن رژیمی 

آمدند در یک مجلسی که اصحاب حضرت و حضرت نشسته بودند باال و راس حکومتش مثل رسول اهللا باشد وقتی که می

پرسیدند کدام یکی آن پیامبر هستید اگر هم یک حصیري بوده حصیر آن وقت براي مسجد بوده روي پائین معلوم نبود و می

الن خواهیم اگرفتند یک چنین حکومتی ما میکردند و ممالک را میز قوا مینشستند، از همان مسجد تجهیآن حصیر همه می

بینیم، من امیدوارم شما که در مرز هستید و امیدوارم که اش را نمیهایی است که در کردستان شبیهنشینیدر خود تهران زاغه

ک کالم داشته باشیم و آن اسالم و جمهوري اینجا هستیم همه یمرزها را شما خودتان با قدرت خودتان حفظ کنید و ماها که 

این اراده و تصمیم قویتان را حفظ کنید و با این وحدت را حفظ کنید و خواهیم که اسالمی، من از شما و همه دوستان آنجا می

 .هایی که هست، پوشالهایی که هست بگیرنداین خاشاكاین بازوها قدرتمند جلوي 

 

اینها از اي پیدا کنند همه خواهند باز یک سلطهخواستند و میاینهایی که میخودتان باشد و همه  انشاءاهللا مملکت خودتان براي

 )26/4/1358بین خواهند رفت. (کیهان

 .براي حل مشکالت مردم، نماینده امام به آذربایجان رفت

 

االسالم عبدالکریم موسوي اردبیلی در پی حوادث اخیر مناطق آذربایجان، امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران به حجت

 .ماموریت داد تا مسایل و مشکالت مردم این مناطق را بررسی و برطرف سازد

 

 :متن دست خط امام بشرح زیر است

 

 باسمه تعالی



 

 االسالم آقاي حاج سید عبدالکریم موسوي اردبیل دامت برکاتهخدمت جناب مستطاب حجت

 

وظ و به انجام وظایف الهی مشغول باشید. ضمنا با توجه به اوضاع منطقه مشکین شهر و امید است وخود آنجناب از بلیات محف

مناطق دیگر آذربایجان شرقی و غربی و مشکالت و گرفتاریهاي اهالی محل، مقتضی است جنابعالی مسافرتی به آن منطقه 

دام اق دانیدمشکالت، بهر نحو مصلحت میبنمائید و از نزدیک، اوضاع مردم و گرفتاریهاي آنان را بررسی نموده و در رفع 

دریغ نفرمائید. از خداي تعال،ادامه توفیقات  ـدامت برکاتهمـ  نمائید و در هر منطقه از همکاري و تفاهم با علماي اعالم محل

.روح اهللا الموسوي 99شعبان  27آن جناب را در راه خدمت به اسالم و مسلمین خواستارم. والسالم علیکم .

 )1/5/1358الخمینی(کیهان

 

 .گران: اشتباه کردیم که انقالبی عمل نکردیمآخرین هشدار امام به توطئه

 

خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران بعدازظهر دیروز در حضور صدها تن از مردم قم و زایرانی که از قم ـ خبرنگار کیهان: امام 

شهرهاي مختلف به این شهرآمده بودند نطق مهمی دررابطه با مسایل مملکت و همچنین تقش اسالم در جهان ایراد کرد متن 

 :سخنان امام چنین است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

المت و کنم و سدولتهایی که در این نداي اسالم با ما موافقت کردند و به نداي اسالم لبیک گفتند، تشکر میمن از ملتها و 

تایید همه را از خداوند تعالی خواستارم. روز قدس یک روز اسالمی و یک بسیج عمومی اسالمی بود و من امیدوارم که این امر 

نیا  و من امیدوارم که یک حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا اي باشد براي یک حزب مستضعفین در تمام دمقدمه

 بوجود آید و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و مشکالتی را که بر سر راه مستضعفین است از میان

 

لم ظلم کنند و نداي ابردارند و در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق قیام کنند و دیگر اجازه ندهند مستکبرین بر مستضفین ع

اسالم و وعده اسالم را که حکومت مستضعفین بر مستکبرین و وارث زمین براي مستضعفین است، متحقق کنند تاکنون 



قق پیدا اي از پیوند مستضعفین در بالد مسلیمن تحگیرد اکنون که نمونهکاري انجام میاند و یا تفرقهمستضعفین متفرق بوده

تري در تمام قشرهاي انسانهاي تاریخ حال و آینده تحقق پیدا کند به اسم حزب مستضعفین در سطح وسیعکرد، این نمونه باید 

اهللا است و موافق اراده خداي تبارك و تعالی است که مستضعفین باید وارث زمین بشوند. ما از جمیع که همان حزب

د و مشکالت خودشان را دسته جمعی و با اراده و کنیم که با هم در حزب مستضعفین وارد بشونمستضعفین عالم دعوت می

آید بوسیله این حزب مستضعفین رفع بشود. من اي که در هر جا و در هر ملتی پیش میتصمیم عمومی رفع کنند هر مساله

م ما هباید با کمال تاسف عرض کنم که یک اشتباه دولتها وملتهاي اسالم و خصوصا دولتها و ملتهاي عرب کردند و یک اشتباه 

دولتها و ملتهاي عرب کردند این بود که به اسراییل مهلت دادند و اغراض  در ایران کردیم، اشتباهی که همه مسلیمن خصوصاً

االسف همین شخصی ملتها مانع شد از این که صداي اسراییل را در همان اول خفه کنند و نگذارند قدرت پیدا کند و مع

سال فریاد زدیم وآنها را به اتحاد بر ضد اسراییل دعوت  20ه در طول نزدیک به اغراض مانع شد که صبحتهاي ما را ک

کردیم، اجابت کنند مهلت دادند تا این که به اینجا رسید که االن دست تعدادي از آنها دراز شده است و جنوب لبنان را به 

خواهد کرد و المقدس اکتفا ند به قدس و بیتخواهند عقب بزنند و ما گفتیم اسراییل این فاسکشند و فلسطین را میآتش  می

اگر مهلت داده شود، تمام دول اسالمی در معرض خطر است اشتباه سابق باید جبران بشود اتحاد مسلیمن و تشکیل حزب 

 ین اشتباه دولاسراییل است. امستضعفین بر ضد مستکبرین تحقق یابد که در راس آنها آمریکاي جانی و نوکر بسیار فاسد آن 

بود و باید جبران کنند. این اشتباه را در پیشگاه خداي تبارك و تعالی توبه کنند و اما اشتباهی که ما  اسالمی و اعراب خصوصاً

کردیم این بود که بطور انقالبی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهاي فاسد و دولت انقالب و ارتش انقالب و پاسدار 

 )27/5/58انقالبی نکردند و انقالبی نبودند. (کیهانانقالب هیچ یک از اینها عمل 

 

 .امام:نگذارید اشرار بگریزند

 

العظمی امام خمینی به رییس کل ستادارتش رییس کل ژاندارمري، رییس اهللاین دستور دیشب از طرف حضرت آیتقم:

 :پاسداران انقالب صادر شد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

دهم که به نیروهاي دستورمی ژاندارمري جمهوري اسالمی، ورییس پاسداران انقالب اکیداً به رییس ستاد ارتش، رییس کل

اعزامی به منطقه کردستان دستوردهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرارهستند تعقیب نمایندو آنان رادستگیر نموده و با 

ستور د ریت به بندند که اشرا ر به خارج نگریزند و اکیداًفوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند و تمام مرزهاي منطقه را با فو



نمایند. اهمال در این امر تخلف از وظیفه و مورد مواخذه شدید دهم که سران اشرا را با کمال قدرت دستگیرنموده و تسلیممی

 )27/5/1358(کیهان99شهررمضان24خواهدشد.                           والسالم،

 

 ران ارتش و ژاندارمري در مورد پاوهاخطار امام به س

 

ازظهر امروز، امام خمینی، به عنوان فرمانده کل قوا به ارتش دستور داد براي سرکوبی مهاجمان پاوه اقدام جدي کنند در پیش

فتار ی راینده عمل مثبتی انجام نشود فرماندهان ارتش و ژاندارمري مسوول خواهند بود و با آنان انقالبساعت 24صورتی که تا 

 :خواهد شد متن پیام امام خمینی بشرح زیراست

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

اندکه من هم دستور دهم به سوي پاوه رفته و ایران گروههاي مختلف ارتش و پاسدار و مردم غیرتمند تقاضا کردهاز اطراف

کنم، اگر با توپها و تانکها، قواي مجهز تا طار می. به دولت و ارتش و ژاندارمري اخکنمغائله را ختم کنم من از آنان تشکر می

دانم و به عنوان ریاست کل قوا، به رییس ستاد ارتش ساعت دیگر حرکت به سوي پاوه نشود، من همه را مسوول می 24

ور تدهم که بی انتظار دستور دیگر، و بدونه فوت وقت، با تمام تجهیزات به سوي پاوه حرکت کنند و به دولت دسدستور می

 .فراهم کند دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراًمی

 

نان این دستور نمایند با آدانم و در صورتی که تخلف ازمیاین کشتار وحشیانه را قواي انتظامی تا دستور ثانوي، من مسوول

ساعت دیگر عمل  24ر تا دهند که دولت و ارتش کاري انجام نداده است من اگ. مکرر از نقطه اطالع میکنمعمل انقالبی می

 )27/5/1358دانم. والسالم روح اهللا الموسی الخمینی(اطالعاتمثبت انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمري را مسوول می

 

 فرمان امام به عنوان رییس کل قوا درباره حوادث پاوه

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 



اند که من دستور بدهم بسوي پاوه رفته غائله را غیرتمند تقاضا کردهاز طرف ایران نیروهاي مختلف ارتش و پاسداران و مردم 

 24کنم اگر با توپها و تانکها و قواي مجهز تا کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمري اخطار میختم کنند. من از آنان تشکر می

 .دانمساعت دیگر حرکت به سوي پاوه نشود من همه را مسوول می

 

با تجهیزات کامل عازم منطقه شوند و با تمام  دهم که فوراًل قوا به رییس ستاد ارتش دستور میمن به عنوان ریاست ک

دهم وسایل حرکت پاسداران را انتظار حرکت کنند وبه دولت دستور میدهم که بیپادگانهاي ارتش و ژاندارمري دستور می

 .فراهم کنند فوراً

 

دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند با آنان را قواي انتظامی می تا دستور ثانوي من مسوول این کشتار وحشیانه

دانم.  والسالم ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد سران ارتش و ژاندارمري را مسوول می 24کنم. من اگر تا عمل انقالبی می

  )28/5/1358روح اهللا الموسی الخمینی(کیهان

 

 مینی،هوایی و دریاییفرمان امام خمینی به واحدهاي ز

 

 .امام: بدون فوت وقت به سنندج بروید

 

 :این دستور ظهر امروز از طرف رهبر انقالب اسالمی ایران امام خمینی صادر شد

 

 :کلیه نیروها و قواي انتظامی به این دستور توجه فرمایند

 

 :بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

اند و اگر تا نیم ساعت دیگر هاي آنان را محاصره کردهها و سازمانیالساعه خبر رسید که در سنندج، حزب دمکرات، ارتش 

اند، اند که حزب دمکرات زنهاي ما را به گروگان بردهبرند. و از مسجد سنندج به ما اطالع دادهها را میکمک نرسد اسلحه



نند و با ه قدر کافی به طرف سنندج حرکت ککه به پادگانهاي مراکز ابالغ کنند که بدهمبه کلیه قواي انتظامی دستور می اکیداً

شدت اشرار را سرکوب نمایند، پاسداران انقالب در هر محلی هستند به مقدار کافی بطرف سنندج و تمام کردستان با پل 

 .هوایی بسیج شوند و با شدت تمام اشرار را سرکوب نمایند

 

که مراقب باشند هر یک از خواهماز ملت ایران می شودساعت تخلف از وظیفه، به شدت تعقیب میتاخیر ولو بقدر یک

ساعت دیگر از قواي انتظامی به من خبر بسیج عمومی اطالع دهند. من انتظار دارم که تا نیم مامورین تخلف کردند فوراً

 )28/5/58روح اهللا موسوي الخمینی (کیهان یکشنبه  58مردادماه  28برسد.والسالم 

 

رویم و باکی از این طرف و آن طرف نداریم... یک حزب گان مجلس خبرگان:مسیر خودمان را میامام خمینی خطاب به نمایند

 .کنیمگذاریم عمل بکنند و باقی را ممنوع اعالم میکنند، میو یا چند حزب را که صحیح عمل می

 

 امام خمینی خطاب به عصر دیروز اعضاي منتخب مجلس خبرگان در  قم به حضور امام خمینی رسیدند و ضمن جلسه معارفه

 :آنان چنین فرمودند

 

این خرابکاریها را پیش آوردند براي اینکه اذهان را بجاي دیگري متوجه کنند و شاید به خیال خودشان بتوانند آقایان را از 

ن ای جمهور، باز ما منتظر هستیم کهادامه کار خودشان باز دارند بعد هم که بخواهیم مجلس شورایی درست بشود و رییس

دهند چه این مسایل پیش بیاید و لیکن ملت راه خودش را پیدا کرده است ملت و دولت و همه قشرها با این راه ادامه می

ار خواهیم حداالمکان با مالیمت رفتنکنند و سرکوبی اینها هم خیلی دشوار نیست ولی ما میها را اینها بکنند و چه کاريشلوع

ر صورت ما منتظر این هستیم که این خرابکاریها به دست این خرابکارها و به دست این اجانب کنیم ـ خونریزي نشود ـ در ه

حزب فداییان هاي مختلف مثل حزب دموکرات ، اند بشود اینها براي مقاصد خودشان و با این اسمکه اینها را آلت قرار داده

گاهی با عمل و همین طور که من دیروز دهند، گاهی با قلم،  معنی به این کارهاي خالف انسانی ادامهخلق و این طور الفاظ بی

 .خواستیم بعد از انقالب هم خیلی با مالیمت رفتار کنیمبه گردن ماست. انقالب نباید اینطور باشد، ما میعرض کردم گناه این 

 

 .اگر اوضاع دوباره برگردد

 



کردند، گفتار را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به خیال اینکه  مرزها را باز گذاشتند و همه را آزاد کردند، قلم ها را آزاد

اقل کشد الاینها مردمی هستند که اگر الاقل مسلمان نیستند آدم هستند بر اي مملکتی که ملت براي خود آنها زحمت می

ا ن نیست و اینها عمال آمریکآنقدر ادراك دارند که اگر اوضاع دوباره برگردد براي همه بداست، لکن معلوم شد خیر قضیه ای

ها، ها ماهیت اینها، ماهیت این نویسندههستند حاال یا عمال خارجی هستند و یا عمال جاهاي دیگر هستند حاال براي ملت

ه شما توانند بگویند کمعنی روشن شد. اگر ما االن انقالبی رفتار کنیم نمیماهیت این احزاب، ماهیت این الفاظ فریبنده بی

ندارید ما آزادي دادیم ولی سوءاستفاده شد و آزادي دیگر نخواهیم داد آزادي به این معنی که اینها بخواهند خرابکاري  آزادي

بکنند این آزادي داده نخواهد شد آزادي در حدودي است که قوانین اقتضا بکند، در حدودي که اسالم به ما اجازه بدهد، 

بریم براي اینکه وقتی که ملت فهمید که اینها هایشان را از بین مینوشتهامدهد مملکت پخش بشود، تماسالم اجازه نمی

شود با مالیمت رفتار کرد حزب دموکرات کردستان یک جمعیت خرابکارهستند. یک خرابکارند دیگر با این اشخاص نمی

 دلشان توانیم بگذاریم که هر کاري کهجمعیت فاسد هستند. یک جمعیت مفسد هستند اینها را ما نمی

 

کنید نظیر آنها که در پریروز و جند روز پیش اند که خود شماها دارید این کارها را میخواهد بکنند حاال هم  اعتراض کردهمی

کنند بعد گردن مردم آن خرابکاري را کردند و بعد گفتند که خود مردم این کارها را کردند. خودشان ایجاد غائله می

 .نامه دیدیم که آنها عزالدین حسینی فاسد و همینطور قاسملو فاسد که البد اینجا نیستگذارند. حاال هم در روزمی

 

 .باید با شدت رفتار کرد

 

که سر پاسدارها را بریدند سر مردم را گویند که خود پاسدارها که آمدند مردم رابه این وضع در آوردند در صورتی اینها می

شود با آشتی و با مصالحه رفتار کرد با اینها باید با چنین مردمی هستند با اینها نمی ها که نکردند. یکها را چهبریدند، بچه

خواهد کسانی که قلم دارند کسانی که به االمکان حاال هم ما دلمان میکنیم و منتها حتیشدت رفتار کرد و با شدت رفتار می

آنها با مالیمت رفتار کنیم لکن باید دست از کار دهند با ها تشکیل میخیال خودشان روشنفکر هستند کسانی که جبهه

خودشان بردارند، مسیر ملت معلوم است یک چیزي نیست که مجهول باشد همه کسانی که بر اوضاع ایران مطلع و آگاه 

شیده وهیچکس پخواهد بر کسی پوشیده نیست  به خارجیها، به داخلیها، به احزاب، به دانند که این ملت چه میهستند همه می

اند و خواهد حاال چند نفر آدم فاسد آمدهخواهد جمهوري اسالمی است. اسالم را مینیست که این ملت آنچه را که می

خواهند به یک ملت تحمیل بشوند و بعد، بگویند که ما آزاد نیستیم. گویند اسالم نه، همان جمهوري و این چند نفر آدم میمی

لیت هستید و آنهم نه اقلیتی که حزبهاي بعضی از آنها اقل و بعضی اکثرند. آن اقلیتی آزادي این است که شمایی که در اق

هستید که همه گروهایتان را با هم جمع کردید و همه کارها را انجام دادید و همه خرابکاریها را هم کردید و از صد یک، یک و 

ندومی در دنیا سابقه نداشت که اینطور رفراندوم باشد رفته که مخالف با قضیه بود. یک چنین رفراهمنیم فوقش دو همه روي



ها از همین شیاطین یک چنین رفراندوم آزادي که همه مردم را آزاد گذاشتند و مردم به آزادي راي دادند ولی بعضی

ها نخواهند که این مملکت به حال خودش باقی بماند و این مملکت و این نهضت پیش برود. ایجلوگیري کردند اینها نمی

ها را از کار بازداشتند و مردم را از راي دادن بازداشتند. و سوزي و کارخانهمنظورشان اینست که نگذارند پیش برود واال خرمن

خواهند تهیه کنند این بساط را درست کردند و وقت راي گرفتن آنطور و وقت تشکیل در وقتی که مردم مجلس خبرگان را می

نفع خلق کنیم آیا بهها و براي خلق داریم کار میگویید ما براي ملت و براي تودهشمایی که میاین طور، این مسیر ملت است 

ق کنید این به نفع خلها و خلق راي بدهند و شما جلوگیري میخواهند تودهاست سوزاندن حاصل رنج یکساله یک جمعیت می

ها هستیم و به نفع خلق هستیم و این عمامه و نعلین است که کنند که ما به نفع تودهها است که ادعا میاست و به نفع توده

که همه قدرت در دست شما است. قدرت در ماه است  که به شما مهلت داده در صورتی  5برخالف است، عمامه نعلین حاال 

ل به عمامه و نعلین اند بله اشکااید جز اینکه آنها هر جا خرابکاري کردههمه جا در دست عمامه و نعلین بوده شما چه کرده

است که به شما خرابکاران مهلت داده است. این اشکال وارد است اگر بنا بود از اول مثل سایر انقالباتی که در دنیا واقع 

شود پشت سر هر انقالب چند هزار از این اسالمی در اینجا بیاید طرحش مردود است، شود عمل کنیم انقالباتی که واقع میمی

اسالمی بر خالف وکالت شما است. مثل اینکه یک مساله علمی را بخواهید در اینجا بحث بکنید مانعی ندارد  طرح مساله غیر

توانید بحث بکنید. اما برخالف وکالت شما است طرح کردن یک مساله غیر اسالمی هرچه باشد، هرچه مترقی باشد شما نمی

د که در مسایل غیراسالمی بحث بکند و از چارچوب مسایل طرح کنید. ملت خودش اختیار دارد یک دسته دیگري درست کن

 .اسالمی البته مسایل اداري راجع به اداره امور مسایل دیگري است

 

 .از هیچ چیز باك نداریم

 

اما مطالبی که مربوط به اسالم نیست اگر یکی بخواهد طرح کند او بر خالف مسیر ملت است و عالوه بر خالف حدود وکالتش 

اش درست نیست اگر خداي ناخواسته همه آقایان هم راي بدهند لت بیشتر از این نیست اگر راي هم بدهد راياست حد وکا

اند که برخالف راي بدهند ما از هیچ چیز باك به یک مساله غیر اسالمی برخالف وکالتشان است. مردم وکالتشان نکرده

ر آزادي طلب یا دیکتاتور حساب بکنند و نه باك داریم از این غی نداریم نه باك داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثالً

ها را به ما بزنند و ما همه تهمتها را قبول طور حساب بکند. اینها چون منافعشان در خطر است باید همه تهمتکه غرب این 

تبارك و تعالی داریم و به  گویند بسیار خوب اما ما جمهوري اسالمی را آنطوري که دستور از خدايکنیم. هر چه آنها میمی

کند ما این مسیر را خواهیم رفت و آقایان هم همین مسیر را خواهند رفت و که مصالح مملکت ما و ملت ما التزام میآنطوري

گویند البته اگر بخواهید همه مردم براي هرچه هر که بگوید هیچ مورد اعتماد و اعتنا نیست و باکی هم از این نیست که چه می

هایتان و هیچکس شما را نبیند براي حضرت امیر هم هزاران چیز گفتند براي پیغمبر خوب بگویند باید بروید داخل خانه شما

اي شما گوید که برگویند ما باکی از این حرفها نداریم. غربی براي پیغمبر ما بدتر از این میاکرم گفتند. حاال هم دارند می



گویند االن منافعشان در معرض خطر است البته آنها باید خواهند میراي همه آنها آنچه میگوید. براي همه خلفاي اسالم. بمی

قایان هم کنیم و آمیکنیم تا آنجایی که بتوانیم مسیر خودمان را طی بر علیه ما حرف بزنند. الکن ما مسیر خودمان را طی می

 .ور داشته باشندور وآن  کنند و بدون اینکه باکی از حرفهاي اینمسیر خودشان را طی می

 

 .المله شوندخواهند وجیهمی

 

خواهید براي المله بشوید و نه ما در این مجلس نمیخواهید وجیهخواهیم براي خودمان درست کنیم نه شما میما وجاهت نمی 

آنچه اسالم شما را  خواهد و مطابقکه ملت از شما میروید آنطوري خودتان وجاهت درست کنید شما که در این مجلس می

که خداي نخواسته آرایی دارند کنم به آنهایی موظف کرده است همانطور عمل بکنید و عمل خواهید کرد و من سفارش می

آراییشان را بگذارند براي یک وقت دیگر و حاال وقت این نیست که آرایی که برخالف مسیر ملت برخالف مسیر ملت طرح

دشان را در بین ملت از بین ببرند. من میل ندارم حیثیت آقایان از بین برود اگر در این مجلس است اظهار بکنند و حیثیت خو

برند و خداي نخواسته بعدها حرفهاي زده بشود که برخالف مسیر ملت است اینها وجاهت خودشان را در بین ملت از بین می

خواهید مطابق دمکراسی عمل بکنید، دمکراسی این میبرایشان خیلی نفع ندارد. همان مسیري که ملت داشتند بروید و اگر 

 طور اکثریت معتبر است. اکثریت هر چه گفتند، آن معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد،است که آراء اکثریت، آن هم این

 

کنم از گویند. به ضرر شما است شما وکیل آنها هستید ولی سرپرست آنها نیستید خواهش میشما ولی آنها نیستید که می

اي طرح کنند آن مساله برخالف مسیر ملت نباشد شما آن مسایلی را که مربوط به وکالتتان خواهند مسالهکه میاشخاصی 

تان این است که این مسیري که ملت رفته خالف مصلحتش است و آن مسیري که ملت ما دارد روي آن مسیر بروید و عقیده

خواهد انجام بدهد. ملت راي داده و بکند. شما چکار دارید خالف مصلحتش را می طورخواهد این است. خوب باشد ملت می

چون راي داده راي اکثریت در همه دنیا معتبر است. آنهم یک چنین اکثریتی، آنهم یک فریاد چند ماهه و چندساله ملت، آنهم 

یش ایید مطلبی بگویید برخالف مسیر است و پاند انصاف نیست که حاال شما بیکه ملت ما در این راه کشیدههاییاین مصیبت

مخالف با وضع وکالت شما است  و شما وکیل  رود براي اینکه اوالًرود. اگر چنانچه یک چیزي هم گفته بشود پیش نمیهم نمی

برخالف مصلحت مملکت است. برخالف مصلحت ملت است. برخالف مصلحت  نیستند از طرف ملت براي هر چیزي و ثانیاً

قایان است و ما از خداي تبارك و تعالی خواهانیم که آقایان انشاءاهللا با سالمت و موفقیت این راه را طی بکنند و یک خود آ

هرچه  دانیم و هر کسها میترین مکتبقانونی که مطابق با اسالم و همه چیزش مترقی است تدوین کنید و ما اسالم را مترقی

اسمش را  خواهیم مترقیدانیم و شما فرض کنید مکتب مترقی نیست ما این را میقی میخواهد بگوید ما اسالم را مکتب مترمی

 خواهیم ملت ما همدانید بدانید. ما این را میگذارید بگذارید. ما را وحشی هم میگذارید بگذارید. غیرمترقی اسمش را میمی



گرم تشریف آوردند موید باشید.و السالم علیکم و خواهم از آقایان که در این هواي خواهند. و من معذرت میاین را می

 )28/5/1358الرحمته و برکاته(کیهان

 

 بیانات امام خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان

 

دیروز به منظور معارفه و مالقات با امام خمینی اعضاي منتخب مجلس خبرگان به اتفاق  18تهران ـ خبرگزاري پارس: ساعت 

 .کشور وارد قم شدند و با امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران در محل اقامتشان دیدار کردندآقاي هاشم صباغیان وزیر 

 

 .دقیقه طی سخنانی تاریخی خود در استانها گشایش مجلس خبرگان نمایندگان مردم را ارشاد کردند 30امام خمینی به مدت 

 

د به قانون اساسی مطابق با شرح و در چارچوب مسایل امام خمینی در این دیدار خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان گفتن

 )28/5/1358اسالمی و شرح و قانون جمهوري اسالمی عمل کنید. (جمهوري اسالمی

 

 اطالعیه امام

 

 :این اطالعیه دیشب از طرف امام خمینی خطاب به رییس ستاد ارتش، رییس ژاندارمري و رییس پاسداران صادر شد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

دهم که به نیروهاي اعزامی به دستور می به رییس کل ستاد ارتش و رییس کل ژاندارمري اسالمی و رییس پاسداران اکیداً

منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند و آنان را که دستگیر نموده و با 

ستور د مام مرزهاي منطقه را هر چه سریعتر ببندند که اشرار به خارج نگریزند. اکیداًفوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند و ت

دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر تخلف از وظیفه و مورد مواخذه می



الموسوي الخمینی(جمهوري …وح ار 27/5/58برابر با  99شدید خواهد شد.والسالم بیست و چهارم شهر رمضان 

  )28/5/1358اسالمی

 و دریایی؛فرمان امام خمینی به واحدهاي زمینی، هوایی،

 .امام : بدون فوت وقت به سنندج بروید

 

 :این دستور ظهر دیروز از سوي رهبر انقالب اسالمی ایران امام خمینی صادر شد

 

 :یندکلیه نیروها و قوا انتظامی به این دستور توجه فرما

 

گر اند و اآنان را محاصره کردهها و سازمانهايارتشیبسم اهللا الرحمن الرحیم : الساعه خبر رسید که در سنندج حزب دمکرات،

اند که حزب دمکرات زنهاي ما را به ها را میبرند و از مسجد شهر به ما اطالع دادهتا نیم ساعت دیگر کمک نرسد اسلحه

دهم که به پادگانهاي مراکز ابالغ کنند که به قدر کافی بطرف سنندج کلیه قوا انتظامی دستور می به اند اکیداًگروگان برده

حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند پاسداران انقالب در هر محلی هستند به مقدار کافی به طرف سنندج و تمام 

 .نمایند کردستان با پل هوایی بسیج شوند و با شدت تمام اشرار را سرکوب

 

 خواهم مراقب باشند هر یک از مامورینشود و از ملت ایران میتاخیر ولو بقدر یکساعت تخلف از وظیفه و به شدت تعقیب می

اطالع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قواي انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد.والسالم  تخلف کردند فوراً

 )29/5/1358 موسوي الخمینی(کیهانروح اهللا 58مردادماه  28

 

 .امام: سر کردگان حزب دمکرات کردستان را دستگیر کنید

 

 .امام خمینی مردم کردستان را دعوت به آرامش کرد

 

 .سر کردگان حزب دمکرات جوانا ن را به برادرکشی کشاندند



 

 .اهالی کر دستان صادر نمودخطاب بهساعت یک بعدازظهر امروز امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران پیام مهمی 

 

 :متن پیام بشرح زیر است

 الرحیماهللا الرحمنبسم

 

اهالی محترم کردستان؛دوستان معظم من؛پس از پیروزي اتقالب و اعالم جمهوري اسالمی گروههایی که با اسالم دشمن هستند 

نها نمودند حتی بعضی از آر ضد جمهوري اسالمیباشند شروع به فعالیت بر ضد نهضت اسالمی و بو از وابستگان اجانب می

مخالفت کرده و رفراندوم را تحریم نمودندوشما برادران دیدید که حزب دمکرات کردستان وابستگی مستقیم با آمریکا و  علناً

 .صهیونیسم دارد

 

غفال حزب جوانان را ادر آستانه تشکیل مجلس خبرگان و پس از راهپیمایی عظیم مسلمین براي قدس سرکردگان خائن این 

 .نموده و به برادرکشی کشاندند

 

خواهند کشور مسلمان ما را به کفر بکشند گوشس برادران مسلمان من شما به تبلیغات فریبنده این مخالفین اسالم که می

 .ندهید و نگذارید جوانان عزیز ما به دام این منحرفین بیفتند

 

کنم که از کنم که به تعهد انسانی و اسالمی خود باقی هستند و از آنان تقاضا مییمن از اهالی محترم کردستان تشکر و افرا م

قواي انتظامی اسالمی پشتیبانی کنندو سران این حزب و مفسدین را در منطقه بگیرند و تحویل مامورین بدهند و بدانند که با 

 .ندااین عمل رضاي خداوند تعالی وپیغمبر عظیم الشان اسالم را بدست آورده

 

حزب دمکرات کردستان غیر رسمی و غیر قانونی اعالم شد و چون حزب شیطانی است باید تمام اهالی کردستان به وظیفه 

 شرعیه عمل جوانان خود از عضویت در این حزب ممنوع نمایند. با قاطعیت

 



 .ش اسالمی معرفی کنندگاههاي سران آنها را به دولت و ارتتمام از این توطئه این جنایتکاران جلوگیري و مخفی

 

 .امید است این عمل شما موجب قبولی عبادات شما در درگاه حق تعالی شود

 

 .رسندو در زیر پرچم پرافتخارآن همه گروهها به حقوق خود میکنم که اسالم تنها پناهگاه همه ما استدر خاتمه تاکید می

 

د براي تحریک برادران اهل سنت دامن زده و برادرکشی قضیه بیننعوامل اجانب که منافع خودو اربابانشان را در خطر می

خواهند با شیطنت بین برادران اختالف ایجادکنند. در جمهوري اسالمی همه برادران شیعه و شیعه و سنی را طرح نموده و می

م و ایران است و سنی در کار هم و باهم برادر و برابر در حقوق مساوي هستند.هر کس خالف این را تبلیغ کند دشمن اسال

برادران کرد باید این تبلیغات غیر اسالمی را در منطقه خفه کنند.از خداوند تعالی وحدت کلمه مسلمین و نابودي منافقین را 
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 .امام از مردم تشکر کرد

 

 :انقالب اسالمی ایران امام خمینی انتشار یافتاین اطالعیه از سوي رهبر 

 

 الرحمن الرحیم…بسم ا

 

هاي بسیاري از اطراف و اکناف کشور آمادگی خود را براي حرکت به منطقه و سرکوب نمودن اشرار پیرو مسایل پاوه گروه

 .انداعالم نموده

 

سنندج که به اطالع رسیده به قواي انتظامی دستور کنم و پیرو مساله من از مردم غیرتمند و برادران عزیزم تشکر وافر می

بسیج فوري دادم. از طرف قواي انتظامیه اطالع رسید که اقدام موثر و فوري شده است. اکنون مطلع شدم که اهالی محترم و 

ارم به داند ضمن تشکر فراوان از آنان تقاضا جمعی پیاده به طرف سنندج حرکت کردهبرادران غیور کرمانشاه بطور دسته



ام غائله کردستان را ختم نموده و مردم شریف منازل خود مراجعت نمایند. به قواي انتظامیه و سپاه پاسداران دستور اکید داده

آن منطقه را از دست ضدانقالبیون نجات داده و آن منطقه را از لوث اشرار خارج و داخل پاك نمایند. از خداوند تعالی 
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 .امام:حزب دمکرات حزب شیطان است

 

خود، از قواي انتظامی، در به مردم کردستان، از آنان خواست با وفاداري به تعهدات انسانی و اسالمیامام خمینی در پیامی

هیزند. خواهند کشور را به کفر و الحاد بکشانند، بپرگرفتاري در دام منحرفین که میسرکوب ضد انقالب، پشتیبانی کنند و از 

 :متن پیام امام بدین شرح است

 

 هاییاهالی محترم کردستان! دوستان معظم من! پس از پیروزي انقالب و اعدام جمهوري اسالمی، گروه-بسم اهللا الرحمن الرحیم

عضی از آنها . حتی بنمودندباشند، شروع به فعالیت بر ضد جمهوري اسالمی اجانب می که با اسالم دشمن هستند و از وابستگان

علنی مخالفت کرده و رفراندوم را تحریم نمودند و شما برادارن دیدید که حزب دمکرات کردستان وابستگی مستقیم با آمریکا 

این یم مسلمین، براي قدس، سرگردان خائنو صهیونیسم دارند. در آستانه تشکیل مجلس خبرگان و پس از راهپیمائی عظ

م که این مخالفین اسال. برادران مسلمان من! شما به تبلیغات فریبندهحزب، جوانان را اغفال نموده و به برادرکشی کشاندند

ز اهالی ا. من این منحرفین بیفتندخواهند کشور مسلمان ما را به کفر بکشند، گوش ندهید و نگذارید جوانان عزیز، بداممی

واي کنم که از قخود، باقی هستند و از آنان تقاضا میکنم که به تعهد انسانی و اسالمی محترم کردستان، تشکر وافر می

این این حزب و مفسدین را در منطقه بگیرند و تحویل مأمورین دهند و بدانند که بااسالمی، پشتیبانی کنند و سرانانتظامی

ونی و غیر قانآورند. حزب دمکرات کردستان، غیر رسمی الشان اسالم را بدست میپیغمبر عظیم عمل، رضاي خداوند تعالی و

 این حزباعالم شد و چون حزب شیطان است، باید تمام اهالی کردستان، به وطیفه شرعی عمل و جوانان خود را از عضویت در

 این حزبسران آنان را از عضویت در هايي و مخفی گاهاین جنایتکاران جلوگیرممنوع نمایند و با قاطعیت از توطئهمنحله

سران آنان را بدولت و ارتش اسالمی  هايگاهاین جنایتکاران جلوگیري و مخفیمنحله، ممنوع نمایند و با قاصعیت از توطئه

نها کنم که اسالم، ت. در خاتمه تاکید میاین عمل شما، موجب قبولی عبادات در درگاه حق تعالی شودمعرفی کنند. امید است

رسند. عوامل اجانب که منافع خود و به حقوق خود می هاپناهگاه همه ما است و در زیر پرچم پر افتخار آن همه گروه

بینند، براي تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادرکشی قضیه سنی و شیعه در کنار هم و با بابانشان را در خطر میار

این ایران است و برادران کرد، دشمن باید. دشمن اسالم واین را تبلیغ کردهم برادر و در حقوق مساوي هستند. هر کسی خالف

. از خداوند تعالی، وحدت کلمه مسلمین و نابودي منافقین را خواهانم.و السالم علیکم خفه کنندرا در نطفه تبلیغات غیر اسالمی
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 پیام امام به پاسداران انقالب

 

اي فرماندهی سپاه پاسداران به حضور امام بعدازظهر دیروز منصوري فرمانده سپاه پاسداران انقالب به اتفاق بشارتی از شور

رسیدند. و ضمن تشریح فعالیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جریان حوادث کردستان نحوه عملیات و جانبازهاي سپاه 

از پاسداران انقالب را به عرض امام رساندند. امام خمینی بعد از ابراز رضایت از جانبازي پاسداران انقالب در این دیدار 

 فعالیت آنها تشکر کرد و خطاب به آنان پیامی فرستاد. متن پیام امام به پاسداران انقالب به این شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

گردد. اگر سپاه نبود کشورهم نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز من از سپاه راضی هستم و به هیچ وجه نظرم از شما بر نمی

اي جز سابقه اسالمی ندارید. سالم مرا به همه برسانید. من از همه شما رم. چشم من به شما است.شما هیچ سابقهداو گرامی می

شود. خطر مملکت را تهدید ها رفع میشود. نارضایتیکنم. اوضاع انشاء اهللا بتدریج درست میمتشکرم. من به همه دعا می

کنیم. باید بیشتر کار کرد. باید بیدار بود. اوضاع مملکت خوب ر کوب میکند. آنها را سکند. زحمت ما را فراوان مینمی

تان را هرچه زودتر دهم صریحانه به کارهاي شما رسیدگی کند و بودجهماند. به دولت دستور میشود. و این طور میمی
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 :دستانپیام تاریخی امام به مردم کر

 

 .حزب دمکرات وابستگی مستقیم با آمریکا و صهیونیسم دارد

 

قم ـ خبرگزاري پارس: امام خمینی در پیامی به مردم کردستان از آنان خواستند که با وفاداري به تعهدات انسانی و اسالمی 

فر و خواهند کشور را به کمی خود از قواي انتظامی در سرکوب ضدانقالب پشتیبانی کنند و از گرفتاري در دام منحرفین که

 .الحاد بکشانند بپرهیزند

 



 :متن پیام امام بدین شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 !اهالی محترم کردستان

 

هایی که با اسالم دشمن هستند از وابستگان اجانب دوستان معظم من پس از پیروزي انقالب و اعالم جمهوري اسالمی گروه

رده و مخالفت ک لیت بر ضد نهضت اسالمی و بر ضد جمهوري اسالمی نمودند حتی بعضی از آنها علناًباشند شروع به فعامی

رفراندوم را تحریم نمودند و شما برادران دیدید که حزب دمکرات کردستان وابستگی مستقیم با آمریکا و صهیونیسم دارد در 

راي قدس سرکردگان خائن این حزب جوانان را اغفال نموده پیمایی عظیم مسلمین بآستانه تشکیل مجلس خبرگان و پس از راه

سلمان ما را خواهند کشور مو به برادر کشی کشاندند و برادران مسلمان من شما به تبلیغات فریبنده این مخالفین اسالم که می

ر وافر م کردستان تشکبه کفر بکشند گوش ندهید و نگذارید جوانان عزیز ما به دام این منحرفین بیفتد من از اهالی محتر

و  کنم که از قواي انتظامیه اسالمی پشتیبانی کنندکنم که به تعهد انسانی و اسالمی خود باقی هستند و از آنان تقاضا میمی

سران این حزب و مفسدین در منطقه را بگیرند و تحویل مامورین دهند و بدانند که با این عمل رضاي خداوند تعالی و پیغمبر 

آورند حزب دمکرات کردستان غیررسمی و غیرقانونی اعالم شد و چون حزب شیطان است ن اسالم را بدست میالشاعظیم

باید تمامی اهالی کردستان به وظیفه شرعی جوانان خود را از عضویت در این حزب منحل، ممنوع نمایند و با قاطعیت تمام از 

ن را به دولت و ارتش اسالمی معرفی کنند امیداست این عمل شما هاي سران آنااي جنایتکاران جلوگیري و مخفی گاهتوطئه

 .موجب قبولی عبادات در درگاه حق تعالی شود

 

ند. رسها به حقوق خود میکنم که اسالم تنها پناهگاه همه ما است و در زیر پرچم پر افتخار آن همه گروهدر خاتمه تاکید می

بینند و براي تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادرکشی در خطر میعوامل اجانب که منافع خود و اربابانشان را 

خواهند با شیطنت بین بردران اختالفات ایجاد کنند در جمهوري اسالمی همه بردران قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و می

غ کرد دشمن اسالم و ایران است و سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوي هستند هرکس خالف این را تبلی

برادران کرد باید تبلیغات غیر اسالمی را در نطفه خفه کنند از خداوند تعالی وحدت کلمه مسلمین و نابودي منافقین را 

 .خواهانم

 



 )30/5/1358(جمهوري اسالمی59مرداد  29والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته.روح اهللا الموسوي خمینی 

 

  

 نظر بدهید |لینک ثابت  |توسط بهزاد خوشحالی   نوشته شده
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 (2)آیت ا... خمینی و کردستان

 

  

 

  .امام ضمن اعالم پشتیبانی از قواي انتظامی و پاسداران اعالم کرد:توطئه گران دردادگاههاي صحرایی محاکمه می شوند

 

قواي جمهوري اسالمی طی پیام مهمی پشتیبانی کامل خود را از ارتش  امام خمینی رهبر انقالب اسالمی و فرمانده کل

 .ژاندارمري شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد

 

 :متن پیام به شرح زیر است

 

 بسم اهللا المنتقم

 

  :به نام مقام رهبري انقالب و فرماندهی کل قوا اخطار می کنم

 



قواي انتظامی ارتش ژاندارمري شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم میکنم و اجازه ـ اینجانب پشتیبانی خود را از 1

دهم قلم و یاقدمی در تضعیف آنان بکار رود متخلفین مجرم و در صورت احساس توطئه در دادگاههاي انقالبی محاکمه نمی

 .ا نداردانقالبی میشوند و از این تاریخ هیچکس و هیچ مقامی حق تضعیف آنان ر

 

ـ فراد قواي انتظامی فوق باید اطالعات از مافوق و حفظ مراتب را بکنند و در صورت تخلف مجرم شتاخته میشوند و با 2

 احساس توطئه دستور محاکمه در دادگاههاي صحرایی را میدهیم

 

د و محرکین ضد انقالب شود و در صورت تخلف مجرم شناخته میشونممنوع اعالم می ـ اعتصابات قواي انتظامی اکیدا3ً

شناخته میشوند و در دادگاههاي انقالبی به کیفر انقالبی میرسند و با احساس توطئه دستور دادگاههاي صحرایی نسبت به آنان 

 دهمرا می

 

دهم که قواي انتظامی بخصوص ارتش و پاسداران انقالب هماهنگ باشند و تمام گروههاي پاسدار نیز دستور می ـ اکیدا4ً

هماهنگ باشند و در سرکوب اشرار و پاك سازي مناطق بخصوص کردستان و خوزستان همکاري کنند متخلفین مجرم و 

 .محرکین محاکمه انقالبی میشوند

 

گر این احزاب و خیانتگران به ملت و اسالم هاي غیور پاکدل که از طرف سران توطئهـ به اعضاي حزب دمکرات و گروه5

شود در صورتی که خائن ها را رها کرده و بملت و به اسالم بپیوندند و خود را به پادگانها و مقامات اند اعالم میاغفال شده

وند و اگر سران خائن را دستگیر و تحویل دهند انتظامی معرفی کرده و سالح خودشان را تحویل دهند مورد عفو واقع میش

دهم و در صورتی که به مخالفت با ملت ودولت پایداري کنند به سزاي اعمال ضد اسالمی خود پاداشی بزرگ بهاانان می

 .شودمیرسند و با شدت با آنان عمل می

 

نیم و از حقوق برابر با سایر برادران ایرانی در ـ به مردم شریف کردستان اعالم میکنم که ما شما را برادر و برابر خود میدا6

 هر کجا باشید برخوردارخواهید شد و در جمهوري اسالمی هیچ فرقی بین ترك و کرد و لر و عرب، فارس و بلوچ نمی باشد

 



 تـ به مدیر عامل شرکت نفت دستور دادم که با مذاکره با دولت پولی یک روز نفت را به کردستان اختصاص دهد و دول7

موظف است به اسر ع وقت عرض یک هفته این امر را انجام دهد و برادران عزیز کرد ما که مورد هجوم اشرار قرار گرفته اند 

 شودمورد توجه قرار دهد و نسبت به سایر استانها نیز اقدام می

 

 راي سرکوبی اشرار و حفظـ از ملت رزمنده و شریف ایران باید تشکر کنم که با کمال صداقت و شجاعت آمادگی خودرا ب8

سرحدات کشور اعالم داشتند و به پشتیبانی از قواي انتظامی برخاستند پاسداران و سایر قواي انتظامی امروز از اسالم و در 

.روح اهللا الموسوي 58مرداد  31 -99رمضان 28مسیر اسالم هستند و پشتیبانی از آنان وظیفه شرعی و ملت همگی ماست. 
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 پیام امام خمینی بمناسبت روز عید سعید فطر

 

 :امام خمینی به مناسبت عید سعید فطر پیامی به شرح زیر فرستاد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

کنم. امید است خداوند تبارك و تعالی عید سعید فطر را به همه مسلمین در شرق زمین و غرب زمین تبریک عرض می

این ماه بزرگ قبول فرماید و عید را مبارك فرماید. اسالم دین سیاست است، دینی است که در احکام و عبادتهاي شما را در 

شود و هر روز اجتماعات در تمام مساجد کشورهاي اسالمی از شهرستانها گرفته تا در موافق او سیاست به وضوح دیده می

از شود تا نممین در هر بلدي از احوال خودشان تشکیل میشود. تا این که مسلدهات و قراء و قصبات چند مرتبه بر پا می

جمعه که مشتمل دو خطبه است و در آن باید مسایل روز و احتیاجات کشور از جهات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي طرح شود 

از حمد و  کنند و دو خطبه نماز عید هم بعدباشد که در آن مردم اجتماع میبر پا شود. از طرفی در هر سال دو عید می

صلوات بر پیغمبر اکرم (ص) و ائمه علیه السالم جهات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و به طورکلی احتیاجاتی که کشور و منطقه 

کنند و از همه باالتر در هر سال یک مرتبه شود و بدین وسیله خطبا مردم را نسبت به مسایل آگاه میدارد در آنها طرح می

کنند و از همه بالد اسالمی اشخاصی که مستطیع و واجب شده بر آنها که اجتماع نمایند در آنجا و در مراسم حج اجتماع می

و سایر موافقی که در آنجا » ص«در مراسم اسالم در موافق حج . بخصوص در منا و در خود مکه و در خود حرم رسول اکرم 

نجا در حقیقت یک مجلس عالی است براي بررسی تمام هست بیان نماید و اوضاع تمام کشورهاي اسالمی بررسی شوند.و در آ



شود براي رسیدگی به اوضاع شهر و محله و در هر اوضاع کشورهاي اسالمی. پس مطلب این است که در محله ها اجتماع می

 یهفته اجتماع بزرگ براي نماز جمعه جهت بررسی اوضاع شهرستان و تمام کشور و در هر سال دو اجتماع بزرگ براي بررس

به اوضاع کشورها و در هر سال دو اجتماع بزرگ براي بررسی اوضاع کشورها و در هر سال یک اجتماع بسیار بزرگ از تمام 

شود تا به اوضا ع تمام کشورهاي اسالمی رسیدگی شود. تمام اینها مسایل سیاسی است و ممالک اسالمی براي حج برپا می

ه داشته باشند. مع الوصف از این مسایل غفلت شده است و از اجتماعات نتیجه باشد که مسلمین باید به آن توجمسایلی می

کنند لکن مثل اینکه از هم جدا هستند. اجتماعات در نماز شود. مسلمین در مکه مکرمه و در موافق دیگر اجتماع میگرفته نمی

د. اسالم مردم را به این اجتماعات براي جمعه و نماز عید برگزار می گرد و لکن افراد مثل اینکه باید وحدت کلمه ندارن

شود دو سوره انتخاب شده و امام را دعوت کرده که آن مقصدهاي بزرگ دعوت کرده است. در روز جمعه که اجتماعات می

ي جمعه راجع به بعثت رسول اکرم ي منافقین. در سورهدو سوره را بخوانند در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره

اند براي اینکه مردم را تزکیه نمایند و کتاب و مبعوث شده» ص«سر بعثت رسول اکرم آمده است که پیامبر اکرم  و» ص«

حکمت به آنها بیاموزند. تزکیه مردم در اینجا مقدم بر تعلیم حکمت و کتاب است. تزکیه و تربیت را ذکر فرموده است تا این 

 ي جمعه آمده است که سر بعثت رسولآنان عرضه بدارد و تعلیم کند در سوره که آنها پاك و تزکیه شوند آنگاه حکمت را بر

اکرم تزکیه و تعلیم امت است آنهم تمام قسمتها و تعلیم، چون کتاب و حکمت تمام بخشهاي تعلیمات را واجد است بعد از 

کنند که با اند لکن به آن عمل نمیموختهفرماید: آنان که علم را آآنکه تعلیم و تربیت را ذکر کرده است وضع علما را بیان می

کنند مانند االغی هستند که کتاب بر بدترین وجه از آنها اسم برده است. آنان که کتاب را بر پشت دارند و به آن عمل نمی

اشد باند لکن علم در آنان اثر خودش را نگذاشته است، مانند االغی است که بارش کتاب پشت دارند مثل آنها که عالم شده

س مثل ها باشد یا بر پشت. پوقتی که علم در انسان تأثیر نکند و انسان را انسان نکند چه فایده دارد این همه کتاب بر سینه

این، مانند حیوان است که کتاب بر دوش آن باشد همانطور که کتاب براي حیوان هیچ فایده ندارد این علمی که دنبالش تعهد 

ري و هدایت مردم  نباشد نظیر همان است که به دوشش کتاب باشد و این مطلب را در اینجا نباشد دنبالش  عمل، رشد فک

فرماید تا به مردم تذکر دهد براي اینکه عالم بد را از غیر عالم بد تمییز بدهد و از طرفی براي تذکر به عالم و ذکر می

 .هست دانشمند که تلکیف خودش را بفهمد. البته نکاتی دیگر هم در این سوره

 

ظهار اسالم کنند ادهد که اینها بیشتر اظهار دیانت میي منافقین است کیفیت منافقین را توضیح میي دوم که سورهدر سوره

تا مردم آنان  فرمایدگویند اینها مسلم نیستند. ایشان منافقند و منافقین را هم به بدترین وجه ذکر مینمایند. لکن دروغ میمی

ین که به مجرد این که کسی گفت من مسلم هستم و به مجرد این که کسی گفت: من جمهوري اسالمی را را بشناسند براي ا

 اندها در جمهوري اسالمی چه تعهداتی دارند چه کاري کردهشود باور کرد. باید اعمال او را دید باید دید اینقبول دارم نمی

هاي کشند خرمنکنند لکن در بالد ایران مردم را به آتش میم میبراي کشور خودشان چه فکري دارند اینهایی که اظهار اسال

کشند در کردستان عزیز آنقدر از جوانهاي ما و از خود کردها کشند جوانهاي مردم را در اطراف میمردم را به آتش می

 ید: که شماها منافقفرماتوان باور کرد قرآن میگویند ما مسلم هستیم نمیشوند. و در عین حال میکشند و کشته میمی



هستید، که شماها مسلم نیستید. شماها که قولتان غیر عملتان است و حرفتان غیر از نیت واقعیتان است شما مسلم نیستید بلکه 

د سنی گوییخواهید مردم را گول بزنید، شماهایی که االن در کردستان دست به خرابی زدید و معهذا میمنافقید. فقط شما می

االمر اطاعت کنید. سنت هستیم بر شما واجب است به جهت فتواي علماي بزرگ اهل سنت واجب است از اولی هستیم و اهل

االمر، دولت و ما هستیم حکم اسالم و به حکم قرآن و به جهت رأي علما و مشایخ خودتان از ما تبعیت کنید. شما امروز اولی

عو ي اطیعواهللا و اطیي شریفهطوري که علماي شما استفاده از آیه کنید. چون آناگر مسلم هستید چرا از قرآن تبعیت نمی

کنید و به جهت واقع مسلمان کنند شما در صورت و ظاهر اظهار اسالم میکنند. اطاعت نمیالرسول و اولی االمر را توصیه می

هار نافق بشناسند و آنهایی که اظنیستید. کردستان عزیز جوانهاي کرد ما این میزان در دستشان باشد که منافق را از غیر م

نمایند و مردم را به زحمت و به مضیقه می اندازند آنان که کشند اظهار اسالم میکنند و تسلیمی را به آتش میاسالم می

ستند ه هابرند باید اینها را بشناسید و بدانید اینها همانزنند و مردم را سر میکنند و بیمارستان را آتش میاظهار اسالم می

کنند. اغفال نشوید توجه کنید که اینها چه مردمی هستند اینهایی که اینها منافقند اینها امروز براي اغفال شما اظهار اسالم می

خواهیم. مسلم باید به جمهوري اسالمی رأي بدهد و جمهوري اسالمی را ندانند که معنایش این است که ما طاغوت را می

. آنها که تحریم کردند تا رأي به جمهوري اسالمی داده نشود منافقند. آنان که گندمها را آتش حکومت عدل اسالمی را بپذیرد

زدند و مانع رأي دادن مردم شدند آنان مسلمان نیستند و ما با آنان به طوري عمل خواهیم کرد که با غیر مسلمین عمل 

م ما تاکنون براي این که به مردم عالم بفهمانیم و مردم کنیکنیم و آنان را سرکوب میکنیم با آنها مثل منافقین عمل میمی

حزب و  200بفهمند که با چه اشخاصی روبرو هستیم آزادي دادیم. آنهم آزادي مطلق که در ظرف این چند ماه، قریب به 

ي هبه هم هاي زیادي منتشر شد و هیچکس جلوگیري نکرد در عین حال که شماگروه پیدا شد و مطبوعات و مجالت و روزنامه

مقدسات ما توهین کردید و در عین اینکه با حکومات آن طور رفتار کردید و با اسالم آنگونه رفتار نمودید، معذلک به شما 

نید. منافق هستید خواهید فتنه بکگر هستید شما منافق هستید که میتعرض نشد تا اینکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم که شما فتنه

ضد کشور توطئه کردید و بر ضد ملت توطئه نمودید شما اشخاصی هستید که با خارج روابط دارید.  که بر ضد اسالم و بر

 خواهند مملکت ما باز به حالرفت و آمد شما کنترل است به ما اطالع دادند که شما با اشخاصی که در رژیم سابق بودن و می

شما ثابت شد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصی هستید دیگر  ياول برگردد رفت و آمد و روابط دارید. بعد از این که توطئه

خواهید بکنید. شما را سرکوب خواهیم کرد من به ملت عزیز و مردم بزرگ توانیم اجازه بدهید آزادانه هر کاري مینمی

ان اي عزیز کردستکنم که توجه داشته باشند و بر اعمال اینها مطالعه بکنند در حال اینها، من به جوانهکردستان هشدار می

کند و اینها تابع اجانب هستند اگر در حزب ي ما است، براي شما همه چیز را فراهم میدهم که اسالم پناهگاه همههشدار می

خواهم که این سران بسیار خبیث و خائن خودشان را اینها وارد شدید بیرون بیایید و با اینها روابط پیدا نکنید. من از شما می

حویل دهند جوانان ما اغفال نشوند این یک مشت اراذل و اشخاص منافق هستند که خداي تبارك و تعالی به اسم بگیرند و ت

دهم که اینها در هر جا ي قشرهاي ملت هشدار مینماید ولی به همهفرماید و اوصافشان را در کتاب بیان میمنافقین ذکر می

نمایند. اگر چنانچه اینان از شیطنت دست برندارند بسیجی فوق این که هستند و با هر صورت که هستند از آن خودداري 

کنم باید هوشیار باشید باید ملت ما مهیا باشد، نگذارید که این دهیم و تمام را پاکسازي میبسیج که انجام گرفت انجام می

آن را بر ما مسلط کند. من از خداي  جرثومه هاي فساد دوباره مملکت ما را به حال اول برگرداند و رژیم شاهنشاهی یا بدتر از



ي مسلمین مبارك فرماید و مسلمین را بیدار کند که همه ي اعیاد را بر همهکنم که این عید و همهتعالی و تبارك مسئلت می

ها هم نبا هم و در کنار هم در همه جاي عالم براي مصالح مسلمین اقدام نماید. براي گرفتاریهایی که ما در افغانستان داریم آ

کنند. لکن منافق هستند همینطور در قدس و محلهاي دیگر گرفتار بدست همین طایفه منافقین هستند که اظهار اسالمی می

کشند. یکنند و آنان را به آتش مباشند و ابرقدرتها با صهیونیسم موافقت میمثل لبنان، فلسطین که برادرهاي ما گرفتار می

و هر روز دعا کنند به ایشان و در روز عمل، عمل کنند. من امیدوارم که بتوانیم پرچم مسلمین همه توجه داشته باشند 

جمهوري اسالمی را در همه جاي دنیا برپا کنیم. و اسالم که حق است همه از آن تبعیت کنند. این نکته را بادي تذکر بدهم ما 

ران ایش این نبود که حزبهاي صحیحی هم که در ایکه گفتیم حزبی به نام حزب مستضعفین در همه جاي دنیا تشکیل شود معن

باشد اگر انشاءاهللا مسلمین موفق بشوند و چنین است نباشد. حزبهاي منطقه به جاي خود و حزب تمام مناطق در جاي خود می

حزبی که حزب مستضعفین است براي همه جا تأسیس کنند، بسیار به جا است لکن معناي آن این نیست که در محل و در 

منطقه ها حزب نباشد در منطقه ها احزاب هستند،البته مادامی که توطئه معلوم نشده است.والسالم علیکم والرحمه اهللا و برکاته 
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 .کنندرییس بنیاد مستضعفین کرمانشاه:عشایر مسلح کرمانشاه از مرزها حفاظت می

 

کرمانشاه آمادگی خود را براي حراست و نگهداري از مرزهاي غربی  کرمانشاه ـ خبرنگارکیهان : کلیه عشایر مرزي منطقه

اهللا محمد رضا کاظمی رییس بنیاد مستضعفین کرمانشاه و روحانی اعزامی به ایران داوطلبانه اعالم کردند این مطلب را آیت

و سایر  دوند ایتی وند، هرسینشهرستان پاوه در گفتگویی باخبرنگار کیهان اعالم کرد وي گفت عشایر کاکاوند اوالد قباد ول

عشایر بزرگ منطقه با ارسال تلگرام و اعزام افراد مسلح به کرمانشاه مراتب آمادگی خودرا براي سرکوبی افراد ضد انقالب 

اهللا کاظمی گفت: با توجه به اینکه این عشایرمومن به انقالب اسالمی بوده و در نگهداري مرزها در صورت اعالم کردند آیت

کنند الزم است که دولت و مسووالن محلی در اینمورد اقدام الزم را اسلحه و حمایت  مقامات و ارتش جانفشانی می داشتن

 .بعمل آورند

 

وي افزود: همکاري اینگونه عشایر با نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمی و ژاندارمري مرزهاي ما را براي همیشه از وجود 

کند زیرا در حوادث اخیر منطقه دیدیم که ضد انقالب چگونه در پناه بعضی از روستاها و یعناصر ضد انقالب و مهاجم پاك م

 .روستاییان بی دفاع به شهرهاي مرزي حمله کرد

 



هاي عشایر مرزي رخنه عوامل مهاجم را بداخل خاك وي گفت: گسترش اقدامات رفاهی و عمران در روستاها با توجه به نیاز

 .ندکرفی روحیه عشایر را تقویت کرده و آنها را در مقابله با افراد ضدانقالب و اخاللگر دلگرم میما از بین میبرد و از ط

 

اهللا کاظمی درمورد نقش روحانیت در بسیج عشایر مرزي منطقه گفت: روحانیون همیشه تذکر و هشدار الزم را به مقامات آیت

اند و چنانچه بعضی از مسووالن محلی به این تذکرات آنان دادهمحلی در مورد بحساب آوردن عشایر مرزي و رفع کمبودهاي 

  .آمدکردند شاید حوادث خونین اخیر در سطح منطقه بوجود نمیو هشدارها توجه کافی می

 

وي به عنوان نمونه گفت: ضد انقالب از چندي پیش با آتش زدن کشتزارها و خرمن روستاییان و باج خواهی از آنها حضور 

 منطقه اعالم وزمینه انفجار را فراهم ساخته بود اگر در همانخود را در 

 

موقع در اجراي فرمان امام براي مقابله با این اقدامات ارتش و سایر واحدهاي انتظامی عملیات تعقیب و سرکوب متجاوزین را 

نجا آمدند حاال وضع به اینمیبا کنترل مرزهاي غربی انجام میدادند و این همه در مقابل تحصن و تحریکات غیر منطقی کوتاه 

 .ایمرسید که امروز دیدهنمی

 

اهللا کاظمی در پایان پیام امام خمینی را در پاسخ به تلگرام جامعه روحانیت کرمانشاه باین شرح در اختیار خبرنگار کیهان آیت 

 :گذاشت

 

 بسمه تعالی

 

دامت برکاته مرقوم محترم آقایان واصل و موجب تشکر خدمت حضرات آقایان محترم، علماي اعالم و حجج اسالم کرمانشاه 

گردید مراتب تشکر و سالم اینجانب را به عموم اهالی محترم و عشایر غیور منطقه که در مبارزه با دشمنان اسالم و مملکت 

 .در چند روزه متحمل زحمات زیادي شدند برسانید

 



و نابودي دشمنان اسالم و مسلمین خواستارم.در مورد پاکسازي  از خداي تعالی موفقیت همگان را در راه عتالي کلمه طیبه

اید انشاء اهللا تعالی تدریجا اقدام خواهد شد.والسالم علیکم و رحمه منطقه از افرادضد انقالب و کمونیست نیز که مرقوم داشته

 )1/6/1358روح اهللا الموسوي الخمینی(کیهان 99رمضان المبارك  27اله وبرکاته 

 ده اي امام در مورد قواي انتظامی در کردستانما 8اخطار 

 

امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران،  دیشب پیام مهمی،  براي ملت ایران فرستاد و طی آن پشتیبانی ازقواي انتظامی کشور 

ه ف قواي انتظامی برا وظیفه شرعی و ملی اعالم کرد.  امام در همین پیام،  تأکید کرد: اجازه نمی دهم،  قلم یا قدمی در تضعی

کار رود. امام همچنین دستور داد،  درآمد یک روز حاصل از فروش نفت،  به کردستان اختصاص یابد.  متن پیام امام،  به 

 :شرح زیر است

 بسم اهللا المنتقم

 

 :کنماز مقام رهبري انقالب و فرماندهی کل قوا اخطار می

 

(ارتش ـ ژاندارمري ـ شهربانی ـ پاسداران انقالب) اعالم میکنم و اجازه نمیدهم ـ اینجانب پشتیبانی خود را از قواي انتظامی  1

انقالب،  محاکمه  هايقلم و یا قدمی در تضعیف آنان به کار رود.  متخلفین،  مجرم و در صورت احساس توطئه در دادگاه

  .انقالبی میشوند و از این تاریخ،  هیچکس و هیچ مقامی،  حق تضعیف آنان را ندارد

 

ـ افراد قواي انتظامی فوق،  باید اطاعت از مافوق و حس سلسله مراتب را بکنند و در صورت عدم تخلف،  مجرم شناخته  2

  .و با احساس توطئه،  دستور محاکمه در دادگاههاي صحرائی را میدهم شوندمی

 

رم شناخته میشوند و محرکین ضد انقالب شود و در صورت تخلف،  مجـ اعتصابات قواي انتظامی،  اکیدا ممنوع اعالم می 3

شناخته میشوند و در دادگاههاي انقالبی به کیفر انقالبی میرسند و با احساس توطئه،  دستور دادگاههاي صحرائی نسبت به 

  .آنان را می دهم

 



ز روههاي پاسدار نیـ اکیدا دستور میدهم که قواي انتظامی،  بخصوص ارتش و پاسداران انقالب،  هماهنگ باشند و تمام گ 4

هماهنگ باشند و در سرکوبی اشرار و پاکسازي مناطق،  بخصوص کردستان و خوزستان،  همکاري کنند.  متخلفین،  مجرم و 

  .شوندمحرکین،  محاکمه انقالبی می

 

اسالم و ـ به اعضاي حزب دمکرات و کردهاي غیور پاك دل،  که از طرف سران توطئه گر این احزاب و خیانت گران به  5

شود،  در صورتیکه خانت را رها کرده و بملت و به اسالم بپیوندند و خود را به پادگانها و اند،  اعالم میملت،  اغفال شده

مقامات انتظامی معرفی کرده،  سالح خود را تحویل دهند،  مورد عفو واقع میشوند و اگر سران خائن را دستگیر و تحویل دهند،  

ن می دهم و در صورتی که بمخالفت با ملت و دولت پایداري کنند،  به سزاي اعمال ضد اسالمی خود پاداشی بزرگ به آنا

  .شودمیرسند و با شدت با آنان عمل می

 

ـ به مردم شریف کردستان اعالم میکنم که ما را برادر و برابر خود بدانید و از حقوق برابر،  با سایر برادران ایرانی تان در  6

د،  برخوردار خواهید شد و در جمهوري اسالمی،  هیچ فرقی بین ترك،  کرد و لر و عرب و فارس و بلوچ نمی هر کجا باشی

  .باشد

 

ـ به مدیر عامل شرکت نفت دستور دادم با مذاکره با دولت،  پول یک روز نفت را به کردستان اختصاص دهد و دولت  7

را انجام دهد و برادران عزیز کرد ما را که مورد هجوم اشرار قرا موظف است،  به اسرع وقت در عرض یک هفته،  این امر 

  .شوداند،  مورد توجه قرار دهد و نسبت به سایر استانها نیز اقدام میگرفته

 

از ملت رزمنده و شریف ایران،  باید تشکر کنم که با کمال صداقت و شجاعت،  آمادگی خود را براي سرکوبی اشرار و ـ 8

ور اعالم داشتندو به پشتیبانی از قواي انتظامی برخاستند پاسداران و سایر قواي انتظامی،  امروز از اسالم و حفظ سرحدات کش

روح اهللا  58مرداد  31ـ  99شهر رمضان 28در مسیر هستند و پشتیبانی از آنان،  وظیفه شرعی و ملی همگی ما است.  

 )2/6/1358الموسوي الخمینی(اطالعات

 

 ب اسالمی مهاباد به امام خمینینامه شوراي انقال

 



 !مقام عالیقدر امام خمینی رهبر بزرگ ملت ایران

 

دارد که ملت کرد در بدو مبارزات شجاعانه ملت ایران به رهبري آن با نهایت احترام خاطر مبارك آن جانب را مستحضر می

ده و به پاس آن فداکاري از شخص جناب دوش بدوش سایر برادران هموطن شرکت در این مورد صدها کشته و مجروح دا

الشأن انتظار دارد مراحم و الطاف همه جانبه امام شامل حال این ملت ستمدیده که سالهاي سال تحت ستم طاغوتیان امام عظیم

بوده باشد متأسفانه در این مواقع حساس از طرف بعضی افراد ناآگاه اطالعات سراپا دروغ و کذب محض به محضرآن امام 

ند. من باب مثال موضوع پادگان سنندج و یا گروگان زنان ارتشی است که مورد تکذیب استاندار کردستان و مقامات رسانمی

دارد که مردم این منطقه با مملکتی واقع شده لذا با آگاهی و اطالع کامل از اوضاع منطقه حضور مبارك تقدیم معروض می

باشد و جمهوري اسالمی و دولت موقت جمهوري اسالمی مؤمن و معتقد میالهام از تدابیر خردمندانه آن رهبر صدیقانه به 

مفتخر است که بار دیگر همبستگی کامل همه مردم مسلمان این منطقه را حضور آن امام اعالم و در مقابل امید دارند که آن 

مئن توجه نفرمایند و مط آلود بعضی افراد که خواهان تفرقه و دودستگی بین اقشار مردم هستندحضرت به تلقینات غرض

بوده و خواهد بود.                                                            باشند که ملت کرد حافظ و نگهبان این مرزوبوم و جمهوري اسالمی 

 )4/6/1358عبدالرحیم عباسی رییس شوراي انقالب  اسالمی شهرستان مهاباد(اطالعات

 

 ره کردستان و آزادي مطبوعاتدستورالعمل امام در با

 

را موظف ساخت مجددا در احوال  هادادگاه هايامام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران دیشب طی دستورالعملی،  دادستان

که مضر بحال مصالح ملی کشور نباشند،  در کمال آزادي  هائیو روزنامه نگاران تحقیق و رسیدگی کنند تا روزنامه هاروزنامه

  .بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند

 

بر حذر داشته است.  امام تأکید کرد در صورتیکه  هاامام در این دستورالعمل همچنین مردم را از تعرض به کتاب فروشی

شخیص دادند،  وظیفه دارند از انتشار آنها جلوگیري کنند.  نشریاتی را مضر به انقالب و مصلحت کشور ت هادادگاه هايدادستان

 :دستورالعمل امام بشرح زیر است

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 



ـ هماهنگی در قواي انتظامی (ارتش ـ ژاندارمري ـ سپاه پاسداران) بطور قاطع ادامه پیدا کند.  متخلفین چهارم مالحظه  1

  .و مواخذه می گردند شوندمی

 

سران حزب منحله دمکرات و دیگر سران که خائنان به ملت و کشور اسالمی هستند و قیام برضد حکومت مرکزي ـ با  2

  .دهندشود و جوانان عزیز و برومند کرد،  آنان را گرفته و تحویل نیروهاي انتظامینمودند،  باشدت،  عمل می

 

ري کنند و مخفیگاه خائنان را در صورتیکه می دانند،  به آنان ـ علماي اعالم اهل سنت،  مکلفند شرعا با قواي انتظامی همکا 3

  .نشان دهند و با آن معامله مرتد از اسالم نمایند تا نزد خدا مسئول نباشند

 

ام که در اسالم،  نژاد،  زبان،  قومیت و ناحیه مطرح نیست.  تمام مسلمین،  چه اهل سنت و چه ـ من مکرر اعالم کرده 4

که بدخواهان به اسالم مرتبک  هاییبرابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسالمی هستند.  از جمله جنایتشیعه،  برادر و 

اند،  ایجاد اختالف بین برادران سنی و شیعی است.  من از همه برادران اهل سنت،  تقاضا دارم که این شایعات را محکوم شده

  .دو شایعه سازان را به جزاي اعمالشان برسانن

 

ـ هیچکس به هیچ عنوان،  حق تجاوز به جان و مال برادران کردستانی ما را ندارد. متجاوزین، شدیدا به جزاي اعمال خود  5

  .می رسند

 

 ـ آن دسته از اعضاي حزب منحله دمکرات و سایر برادران ماکه بوسیله تبلیغات باطل سران جنایتکار این حزب،  اغفال 6

اند،  در صورتیکه به برادران مسلمان خود بپیوندند،  اسلحه را زمین گذاشته و تسلیم شوند،  باز هم مورد عفو هستند و در شده

  .امان حکومت جمهوري اسالمی می باشند

 

 ق موظفـ  در عین حال که باید سلسله مراتب در قواي انتظامی دقیقا مراعات شود و اطاعت از مافوق حتمی است،  مافو 7

  .است بازیردست رفتار اسالمی ـ انسانی داشته باشد

 



 شود و دولت را متهم به اختناق میکند،  جداضد انقالب که از چپ و راست برخالف مسیر ملت می هايـ شایعه سازي 8

مردود است.  ما در طول پیروزي انقالب گوشزد کردیم که آزادي مطبوعات مورد نظر ما است لیکن از خیانت و توطئه،  بطور 

شود.  مطبوعاتی که توطئه گر و مخالف مسیر ملت نباشند،  پس از تحقیق،  آزاد خواهند جدي و بدون اغماض جلوگیري می

  .بود

 

د که بار دیگر رسیدگی به مطبوعات و حال نویسندگان آنها را بر عهده گیرند و هر یک از موظفن هادادگاه هايـ دادستان 9

مطبوعات را که توطئه گرومخالف مصالح ملت و کشور نداشتند اجازه نشر دهند و از نشریات مخالف مصالح ملت و کشور 

  .جدا جلوگیري کنند

 

مضر  نشریاتی را هاشهرستان هايض نمایند،  در صورتیکه دادستانتعر هاـ مردم به هیچوجه،  حق ندارند به کتابفروشی 10

انقالب و مصلحت کشور تشخیص دادند،موظف به جلوگیري هستند.  اشخاص،  غیر مسئول،  از دخالت در این امور جدا 

  .شوندخودداري کنند واال مواخذه می

 

شود و یا مخالف واقع است،  خووداري کنند و دم میـ مطبوعات موظفند از تیترهائی که موجب تحریک و یا تضعیف مر 11

ن شود،  خودداري کنند که ایخود را با مسیر انقالب تطبیق دهند و نیز از درج مقاالتی که مضر به انقالب و موجب تفرقه می

 )6/6/1358شود.  والسالم.روح اهللا الموسوي الخمینی(اطالعاتخود، توطئه محسوب می

 

 .موظفند با قواي انتظامی همکاري کنندامام:علماي اهل سنت 

 

امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران دیشب خطاب به ملت ایران پیامی فرستاد. امام در این پیام به تفصیل پیرامون هماهنگی 

و  گرانها، توطئهدر ارتش، حزب دموکرات کردستان، وظیفه علماي اهل سنت، آزاد شدن مطبوعات، تعرض به کتابفروشی

 هاي جدیدي داده استها دستورالعملتیترهاي روزنامه

 



هاي دادگاهها را موظف ساختند که مجددا در امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران شب گذشته طی دستوالعملی دادستان

ال باشند در کمهایی که مضر بحال مصالح ملی کشور ننگاران تحقیق و رسیدگی کنند. تا روزنامهها و روزنامهاحوال روزنامه

 .آزادي بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند

 

ه در صورتیک«اند اما تاکید فرمودند: ها برحذر داشتهامام در این دستورالعمل همچنین مردم را از تعرض به کتاب فروشی

 .«لوگیري کنندها نشریاتی را مضر به انقالب و مصلحت کشور تشخیص دادند وظیفه دارند از آنها جدادستان شهرستان

 

 :دستورالعمل امام از این قرار است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ارتش،  ژاندارمري وسپاه پاسداران بطور قاطع باید ادامه پیدا کند متخلفین مجرم شناخته ـ  هماهنگی در قواي انتظامی، 1

 .شوند و مواخذه میگردندمی

 

به ملت و کشور اسالمی هستند و قیام بر ضد حکومت مرکزي نمودند وبا ـ باسران حزب دموکرات و دیگر سران که خائنان 2

 .شود و جوانان عزیز و برومند کرد آنان را گرفته و تحویل نیروي انتظامی دهندشدت عمل می

 

 نـ علماي اهل سنت مکلفند شرعا،با قواي انتظامی همکاري کنند و مخفیگاه خائنان را در صورتی که میدانند به آنان نشا3

 .دهند و با آنان معامله مرتد از اسالم نمایند تا نزد خدا مسوول نباشند

 

ام که در اسالم، نژاد، زبان، قومیت و ناحیه مطرح نیست تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعی برادر ـ من مکرراعالم کرده4

اند ایجاد که بدخواهان به اسالم مرتکب شدهو برابر و همه برخوردار از همه مزایاو حقوق اسالمی هستند. از جمله جنایتهاي 

را به  سازاناختالف بین برادران سنی و شیعی است من از همه برادارن اهل سنت تقاضادارم که این شایعات را محکوم و شایعه

 .جزاي اعمالشان برسانند



 

به جزاي اعمال خود  شدیداً  ـ هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان را ندارد متجاوزین5

 .میرسند

 

اند در ـ آن دسته از اعضاي حزب دموکرات و سایر برادران ما که بوسیله تبلیغات باطل سران جنایتکار این حزب اغفال شده6

 تصورتیکه به برادران مسلمان خود بپیوندند اسلحه را زمین گذاشته و تسلیم شوند باز هم مورد عفو هستند و در امان حکوم

 .باشندجمهوري اسالمی می

 

ـ در عین حال که باید سلسله مراتب در قواي انتظامی دقیقا مراعات شود و اطاعت از مافوق حتمی است مافوق موظف است 7

 .بازیردست رفتار اسالمی و انسانی داشته باشد

 

کنند جدا مردود تهم به اختناق میشود ودولت را مهاي ضد انقالب که از چپ و راست برخالف مسیر ملت میسازيـ شایعه8

است. ما در طول پیروزي انقالب گوشزد کردیم که آزادي مطبوعات مورد نظر ما است. لیکن از خیانت و توطئه بطور جدي و 

 .شود مطبوعاتی که توطئه گر ومخالف مسیر ملت نباشند پس از تحقیق آزاد خواهند بودبدون اغماض جلوگیري می

 

ادگاهها موظف هستند که بار دیگر رسیدگی به مطبوعات و حال نویسندگان آنها را برعهده گیرند و هر یک هاي دـ دادستان9

از مطبوعات را که توطئه گروه مخالف مصالح کشور و ملت ندانستند اجازه نشر دهند و از نشریات مخالف مصالح کشور و 

 .ملت جدا جلوگیري کنند

 

قالب و ها نشریاتی را مضر انبفروشی ها تعرض نمایند در صورتیکه دادستان شهرستانمردم بهیچوجه حق ندارند به کتا -10

مصلحت کشور تشخیص دادند موظف به جلوگیري هستند اشخاص غیر مسوول از دخالت در این امر جدا خودداري کنند و اال 

 .مواخذه میشوند

 



شود و مخالف واقع است خودداري کنند و خود می مطبوعات موظفند از تیترهایی که موجب تحریک و یا تضعیف مردم -11

 شود خودداري کنند که اینرا با مسیر انقالب تطبیق دهند ونیز از درج مقاالتی که مضر به حال انقالب و موجب تفرقه می

 شود.والسالم روح اهللا الموسوي الخمینیخود توطئه محسوب می

 

 اعزام نماینده امام به کردستان

 

نی طی فرمانی حجت السالم حاج شیخ حسین کرمانی را به دلیل آشنایی به محیط جهت بررسی وضع دیروز امام خمی

کردستان به این منطقه اعزام نمودند نامبرده ماموریت یافته است جهت شناسایی و رفع مشکالت و نابسامانیها اقدام وبا 

 :مامورین انتظامی همکاري نماید متن پیام بشرح زیر است

 

 بسمه تعالی

 

الی اي که جنابعجناب مستطاب حجت االسالم آقاي حاج شیخ حسین کرمانی دامت افاضاته: با توجه با آشناسایی و سابقه

نسبت به منطقه کردستان دارید مقتضی است مسافرتی بد آنجا نموده و با همکاري ومشورت با آقایان علماء اعالم و روحانیون 

ه پاسداران و کلیه افراد زیرصالح در رفع مشکالت و کمبودهاي منطقه سعی کافی محل و هم چنین ارتش و ژاندارمري و سپا

را مبذول دارید و به هر تحو به نظر جنابعالی و آقایان مصلحت بود در آرامش منطقه اقدام نمایید و مقصود آن نیست که با 

موفقیت همگان را در راه خدمت به اسالم و  جنایتکاران که سران هستند مذاکره کنید آنان باید سرکوب شوند. از خداي تعالی

 )6/6/1358کیهان(الخمینی الموسوي اهللا روح99 شوال شهریور 5اهللا رحمه و علیکم والسالم –مسلمین خواستارم 

 .امام خمینی: می خواهند اسالم را از کردستان محو کنند

 

مختلف مردم که عصر روز  هايخطاب به گروه قم ـ امام خمینی در نخستین دیدار عمومی خود بعد از ماه مبارك رمضان

پنجشنبه در مدرسه فیضیه قم اجتماع کرده بودند سخنانی ایراد کرد و یادآور شد که رحمت خداوند بر غضب او پیشی دارد،  

 :اما نباید کاري کرد که باب غضب خداوند گشوده شود.  متن سخنان امام به این شرح است

 



الرحیم است و قرآن با الرحمن الرحیم و تکرار آن آغاز شده است.  خداوند نسبت به همه  مفتاح کالم خدا بسم الرحمن

بندگانش رحمت دارد و همین رحمت موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب بقاو و زندگی آنها و موجب فرستادن انبیاء 

  .عادت برساندبزرگ است.  رحمت خدا اقتضاء دارد که بندگان خود را در دنیا و آخرت به س

 

اند،  و با آن در خداوند تمام اسباب مادي و معنی را فراهم فرموده است بندگان خدا با اسم رحمان و با اسم رحیم شروع شده

دهند.  بنابراین رحمت حق تعالی بر غضبش سبقت دارد،  لکن اگر مردم قدر رحمت حق تعالی را دنیا و آخرت ادامه حیات می

شود.  از میشود و باب غضب بفرمان او تخلف کنند و موجب فتنه و فساد بشوند و باب رحمت نیمه بسته مینداشته باشند و از

بترسید از اینکه باب رحمت نیم بسته و باب غضب باز شود.  پیغمبر اکرم (ص) نبی رحمت بود و با مردم به رحمت رفتار می 

اي مردم غصه می خورد و براي اشخاصی که در ضاللت بودند فرمود و همان رحمت بود که مردم را هدایت می کرد  و بر

را می دید که مشغول فساد هستند و ممکن است فساد آنها به فساد امت منتهی بشود و ماننده  هائیمتاثر بود ولی وقتی ریشه

الن هم دنباله آنها سرطانی جامعه را فاسد کنند، باب غضب را باز می کرد.  یهود بنی قریضه همان فاسدهایی که ا هايغده

نها را امر فرمودند تمام آ شوندفاسد هستند،  بعد از آنکه پیغمبر اکرم دید فاسد هستند و موجب فساد می هايصهیونیست

  .گردن زدند،  و این ماده سرطانی را از بین بردند

 

ها سد هستند،  شمشیر کشید و تمام آنامیر المؤمنین علیه السالم با آنهمه عطوفت و رحمت وقتی دید خوارج،مردمی فاسد و مف

 .را اال بعضی که فرار کردند،  از دم شمشیر گذراند

 

بنابراین در وقت رحمت،  رحمت و اگر کسانی الیق رحمت نباشند،  انتقام و غضب در کار است.  ما بعد از آنکه براي ملتمان 

باب رحمت را بروي ملت و همه قشرها بطور کامل و   پیروزي حاصل شد و خیانتکاران و جنایتکاران از صحنه بیرون رفتند،

 هايهمه قشرها بطور کامل بازکردیم و با رحمت عمل شد و در نتیجه همه ازاد شدند.  مرزها آزاد شد.  قلمها آزاد ـ فعالیت

چ انقالبی مثل سیاسی آزاد ـ تمام آزاد شدند و با آنها با رحمت عمل شد.  هیچ انقالبی مثل انقالب ما رحمت نداشت و هی

انقالب ما با مردم و خیانتکاران رفتار نکرد.  همه را آزاد گذاشتیم ـ دولت ما با همه بطور رحمت رفتار کرد ـ قلمها را آزاد 

را آزاد گذاشتند و باب رحمت را به روي همه باز کردند،  همان  هاگذاشتند ـ مطبوعات و احزاب را آزاد گذاشتند ـ گروه

 هايفساد که غده هايه رحمت اسالم و رحمت رسول خداست ـ لیکن دیدید که خیانتکاران و جرثومهرحمتی که بدنبال

سرطانی هستند به اخاللگري و فتنه انگیزي برخاستند.  ملتی که با خون خودش عدل و اسالم را میخواست پیاده کند و بطور 

شغول توطئه شدند،  و اگر توطئه ادامه پیدا کند باب رحمت اي قدر این رحمت را ندانستند و مرحمت با همه رفتار کند،  عده

ارند.  همین را کنار بگذ هاشود و باب غضب الهی باز.  کاري نکنند که باب رحمت بسته شود،  توطئهبسته و یا نیم بسته می

فاده کردند،از آزادي رحمت و همین مدارا و مالیمت بود که فاجعه کردستان را بوجود آورد.  از فرصت و از رحمت سوء است



تان را خواهند کردسکه رحمت خداست سوء استفاده کردند و فاسدهائی که با خارج پیوند دارند و خائن به مملکت هستند، می

  .به نظام کمونیستی بکشانند

 

خل بکار افتاده و خواهند اسالم را از کردستان محو کنند،  االن هم مشغول تلیغات سوء هستند،  االن هم قلمهاي خارج و دامی

خواهیم حفظ کنیم و از طرف دیگر می گویند تبلیغات سوء استفاده می کنند.  از آن طرف می گویند که ما ملت کرد را می

  .خواهد کردها را سرکوب کند.  مسئله کرد مطرح نیست ـ مسئله کمونیست مطرح استدولت می

 

خواهند کردستان ما را به ضاللت و به مسلم جنگ ندارد.  اینها می ملت کرد ما مسلمان و متعهد به اسالم است و مسلم با

اد را معرفی فس هاينظام کمونیستی بکشانند.  ملت کرد باید بیدار شود.  علماء کردستان توجه داشته باشند،  این جرثومه

نمایند.  ملت کردستان توجه داشته باشند که اینها به اسالم عقیده ندارند،  اینها اسالم را با منافع خودشان منافی می دانند،  

خواهند خراب کنند تا خواهند کردستان را آباد کنند،  بلکه میاینها اسالم را مخالف با اربابان خود می دانند،  اینها نمی

را به ضاللت بکشانند و از اسالم خارج کنند.  شما کردستانیها جوانهاي خود را دریابید،  علماء معظم کردستان،   کردستان

فاسد شما نمی توانید کاري انجام دهید و باید  هايمردم کردستان را دریابند،  اسالم را دریابند،  اسالم را دریابید ـ اي ریشه

مدفون می کنیم ـ شما قابل هدایت نبودید.  آنهائی که جوانهاي ما را اغفال کردند،  آنهائی از صحنه بیرون بروید،  ما شما را 

خواهند مملکت ما را به فساد و تباهی بکشند باید سرکوب شوند ـ و ملت ما آنها که با اسم دموکراسی و با اسم دموکرات می

رحمت بسته.  ارتش،  ژاندارمري،  پاسداران ملزمند که با را سرکوب خواهد کرد.  کاري نکنید که باب عقوبت باز شود و باب 

مجرمند.  روساي ارتش موظفند که   شوند،هم تفاهم داشته باشند و با هم هماهنگ باشند.  اگر هماهنگ نبودند تادیب می

فاسد را  هاياین ریشه وسائل جنگی براي برادران پاسدار ما فراهم کنند،  مسامحه نکنند و آنها را مجهز کنند.  باید با فوریت

  .بکنند و ملت به آنها مهلت ندهد.  سران اینها قابل هدایت نیستند.  اینها از یهود بنی قریضه بدترند،  و اینها باید اعدام شوند

 

تمام کردستان به استثناء این چند عددي که سران آنها هستند در امانند و باب رحمت خدا به روي آنها باز است و همه، 

ها و شود،  حوائج آندران ما هستند.  نظر ما به برادران کردستانی از دیگر برادران بیشتر است.  رفاه براي آنها حاصل میبرا

شود،  تبلیغات سوء را توجه نکنید،  اسالم به شما محبت دارد. رحمت اسالم به خواهند به آنها داده میچیزهایی را که آنها می

  .خائن را بگیرید و تحویل دهید سوي شما باز است.  این سران

 

د را از فسا هايرا کنار بگذارید،  به آغوش اسالم در آیید و به برادران ارتشی کمک کنید و این ریشه هابرادران کرد! اسلحه

ند،  شما را آتش می زن هايخواهد. اینها که خرمنبیخ و بن در آورید.  اسالم براي شما پناه است،  اسالم صالح شما را می



دهند،  اینهایی که جوانانی را که براي کمک به کشاورزي و پاکسازي رفته اند،  اعدام اینهائی که جوانان شما را به کشتن می

ه تباهی خواهند کردستان را بمی کنند،  اینها انسان نیستند،  اینها خوي حیوانی دارند بلکه از خوي حیوانی هم بدترند.  اینها می

فساد نجات دهد و ما به اذن خدا و امر خدا با آنها باشدت رفتار  هايد شما و کردستان را از شر این جرثومهبکشانند.  خداون

می کنیم و آنها را به همین زودي سرکوب خواهیم کرد.  رحمت بر تمام قشرهاي کردستانی برادر ما و لعنت و غضب بر سران 

سعادت و سالمت همه مومنین را خواستارم و امید است خداوند تعالی  مفسده جوي مفسد آن سامان،  از خداي تبارك و تعالی

                )6/6/1358به همه آنها رحمت عنایت کند و مفسدین را براندازد.(اطالعات

 

 .اي به کردستان فرستادنددو پیام از امام:امام خمینی نماینده

 

 .کنید،آنها باید سرکوب شوندمقصود آن نیست که با جنایتکاران که سران هستند مذاکره 

 

ایران،حجت االسالم حسنی کرمانی ماموریت یافت براي از میان برداشتن مشکالت از سوي امام خمینی رهبر انقالب اسالمی

مساله کردستان با همکاري مسووالن مربوط اقدام کنند امام تاکید کردند که جنایتکاران منطقه کردستان و سران آنها باید 

 :. متن دستور امام خمینی خطاب به حجت االسالم حسینی کرمانی چنین استندسرکوب شو

 

 بسمه تعالی

 

 :جناب مستطاب حجت االسالم آقاي حاج شیخ حسین کرمانی دامت افاضاته

 

با توجه به آشنائی که جنابعالی نسبت به منطقه کردستان دارید مقتضی است مسافرتی بدانجا نموده و با علماي اعالم و 

صالح در رفع مشکالت و کمبودهاي منطقه روحانیون محل و هم چنین ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران و کلیه افراد ذي

ست . مقصود آن نیسعی کافی را مبذول دارید و به هر نحو به نظر جنابعالی و آقایان مصلحت بود،. در حل مساله اقدام نمائید

. از خداي تعالی موفقیت همگان را در راه ستند مذاکره کنید آنان باید سرکوب شوندکه با جنایتکاران که بر سران آنها ه

 .روح اهللا الموسوي الخمینی 1499شهر شوال 5خدمت به اسالم و مسلمین خواستاریم.والسالم علیکم و رحمت اهللا

 



  

 

 :ادندایران فرستبشرح زیر به ملتایران دیشب پیامی امام خمینی رهبر انقالب اسالمی 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 :شودمتعاقب زیر اعالم می

 

. متخلفین مجرم شناخته ارتش، ژاندارمري، سپاه پاسداران بطور قاطع باید ادامه پیدا کندـ هماهنگی در قواي انتظامی 1

 .گردندشوند و مؤاخذه میمی

 

هستند و قیام بر ضد حکومت مرکزي کشور اسالمی  ـ با سران حزب منحله دموکرات و دیگر سران که خائنان به ملت و2

 .دهندشود و جوانان عزیز و برومند کرد آنان را گرفته و تحویل نیروهاي انتظامیاند با شدت عمل مینموده

 

آنان  دانند بهگاه خائنان را در صورتی که میهمکاري کنند و مخفیـ علماي اعالم اهل سنت مکلفند شرعا با قواي انتظامی3

 .نشان دهند و با آنان معامله مرتد از اسالم نمایند تا نزد خدا مسوول نباشند

 

ام که در اسالم نژاد، زبان، قومیت و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعی اعالم کرده ـ من مکرراً 4

جمله خیانتهایی که بدخواهان به اسالم مرتکب  . ازهستندبرادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسالمی

این شایعات را محکوم و . من از همه برادران اهل سنی تقاضا دارم کهایجاد اختالف بین برادران سنی و شیعه استاندشده

 .شایعه سازان را به جزاي اعمالشان برسانند

 

 .رسندرا ندارند متجاوزین شدیدا به جزاي اعمال خود میـ هیچکس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کرد ما 5



 

 این حزب اغفالـ آن دسته ار اعضاي حزب منحله دموکرات و سایر برادران که بوسیله تبلیغات باطل سران جنایتکار 6

تند و در ورد عفو هس. در صورتی که به برادران مسلمان خود بپیوندند و اسلحه را زمین گذاشته و تسلیم شوند باز هم ماندشده

 .باشندمیامان حکومت جمهوري اسالمی

 

است، مافوق موظف مراعات شود و اطاعت از مافوق حتمی  دقیقاًـ در عین حال که باید سلسله مراتب در قواي انتظامی  7

 :انسانی داشته باشداست با زیردست رفتار اسالمی و 

 

کند خدا شود و دولت را متهم به اختناق میاست بر خالف مسیر ملت میهاي ضد انقالب که از چپ و رـ شایعه سازي 8

ایم که آزادي مطبوعات مورد نظر ماست لکن از خیانت و توطئه بصورت مردود است ما در طول پیروزي انقالب گوشزد کرده

 .دتحقیق آزاد خواهند شگر و مخالف مسیر ملت نباشند پس از . مطبوعاتی که توطئهشودجدي و بدون اغماض جلوگیري می

 

ـ دادستان دادگاهها مؤظفند که بار دیگر رسیدگی به مطبوعات و حال نویسندگان آنها را بر عهده گیرند و هر یک از  9

گر و مخالف مصالح ملت و کشور ندانستند اجازه نشر دهند و از نشریات مخالف مصالح ملت و کشور مطبوعات را که توطئه

 .جدا جلوگیري کند

 

. در صورتی که دادستان شهرستآنها نشریاتی را مضر انقالب تعرض نمایند هاوجه حق ندارند به کتابفروشیـ مردم به هیچ 10

خودداري کنند  این امور جداًو مصلحت کشور تشخیص دادند، موظف به جلوگیري هستند. اشخاص غیر مسوول از دخالت در

 .شوندواال مؤاخذه می

 

شود و یا مخالف واقع است خودداري کنند و ظفند از تیترهایی که موجب تحریک و یا تضعیف مردم میـ مطبوعات مؤ 11

این خود توطئه محسوب . خودداري کنند کهشودخود را با مسیر انقالب تطبیق دهند و از گفتن انقالب موجب تفرقه می

 )6/6/1358.    والسالم ـ روح اهللا الموسوي الخمینی(جمهوري اسالمی شودمی

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (3)آیت ا... خمینی و کردستان

 

  

 

 .خواهیم از مفسدین جلوگیري کنیممردم کرج و عجب شیر: ما می هايگفتار امام با هیات

 

 .نداریم» مجلس شورا«این است که ما هست و علتش هاییخالف

 

هر کس در هر محلی است آرامش را حفظ کند تا دولت بتواند به آن امر رسیدگی کند واال ممکن است ضد انقالب ریشه 

 .اي ببار آوردکرده و یک فاجعه

 

 .میخواهید نگذارند اسالم تحقق پیدا کند

 

رده باال که توطئه گر و مفسد هستند، تمام آنها درامانند. احدي به آنها تعدي نخواهد تمام کردستان و تمام طبقاتشان جز آن 

 .کرد و دادگاهی آنها را نخواهد خواست

 

 .، مصلحت شما استدر منطقه شما آنچه ما را وادار کرده است همه قوا را متوجه آنجا بکنیم

 

 .پیدا کنداینست که نگذارند اسالم تحقق کنند برايتحریکاتی که می

 



 دیدار نمایندگان اصناف و پاسداران کرج با امام خمینی

 

ی امام خمینازظهر دیروز نمایندگان اصناف و پاسداران شهر کرج به حضور رهبر انقالب اسالمیقم ـ خبرگزاري پارس: پیش

 .موجود را باز گو کردند هايرسیدند و مشکالت و نابسامانی

 

 :ایراد کردنداین شرحبیانایاتی بهاین مالقات امام خمینی در

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

. آالن اشرار در کردستان مشغول به شرارت باشداالمکان باید در باره آن گوشزد کرد برقراري آرامش میآنچه که حتی

شتت ود چون افکار ماین قضیه را حل کنند و نباید گذاشت هر جا یک صدایی بلند شهستند و تمام اذهان متوجه آنجاست که

مام کارها اینکه ت. شما نباید عجله کنید درکنماید و کردستان و هم رفتید من از شما تشکر می. آقایان که از کرج آمدهشودمی

. هر کسی در هر محلی است آرامش خود را حفظ کند تا کشیها تمام بشودفورا درست بشود باید مقداري صبر کرد تا آن آدم

این امور که . انشااهللا بهاي ببار آوردند به آن امر رسیدگی کند و اال ممکن است ضد انقالب ریشه کرده و یک فاجعهدولت بتوا

چون  ایران مساله استدانم که آشفتگی و نابسامانی زیاد است اما االن کردستان براي. من میذکرکردید رسیدگی خواهد شد

این است که جوانهایی از دست ما برود توانند بکنند اما خوف. ولو کاري نمیودطرف مرز ممکن است به آنها کمک شاز آن

اید شود االن مردم باین مسایل در مجلس شورا حل می. تمامباید صبرانقالبی داشته باشید و همانطور که تا بحال داشتید

عمل  و مسایلی که بر خالف موازین اسالم هاکوشش کنند تا وکالي صالح و متدین به مجلس شورا بفرستند تا تمام گرفتاري

. و تندمتدین هس . ملت ما اکثراًتواند خودش کاري بکند که بر خالف باشد نه دیگري. در آنوقت نه دولت میشود حل شودمی

هست  ائیه. البته االن خالفاین مشکل و مشکالت برطرف خواهد شدوقتی وکالي متدین و مقید به احکام شرع باشند آنوقت

قانونی  دهد یا اجماالًگذارد یا طرحی میاي میکند یا برنامهاین است که ما مجلس شورا نداریم هر کس کاري میو علتش

این است و امیدوارم کهخورد مجلس شورا یک مجلس اسالمی گذارند که البته بعد از تشکیل مجلس شورا همه به هم میمی

مقداري خرابی  هاایران مسایلی هست هم در کمیتهاجرا شود اکنون در همه جايیر اسالمیغ هاينگذارد برنامهمجلس اسالمی 

دولت صحیح نیست البته همه را من مطلعم لکن االن وقتی  هاياینکه بعضی وقتها برنامهوجود دارد هم در دادگاهها و هم در

وضوعات را که اشاره کردید جلوگیري خواهد اگر در نیست که بخواهیم همه چیز را بهم بزنیم و دگرگون کنیم البته بعضی م

این با موازین اسالم جور نیست و من امیدوارم که هااین ریشهدارد و هاییبازار دیدید صحبتی هست تعقیب کنید که ریشه

 والسالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته مسایل حل بشود و بر خالف اسالم چیزي واقع نشود انشاهللا



 

 مام در دیدار با گروه عجبشیر وجوانرودبیانات ا

 

شیر جوان رود از توابع استان ایران دیروز در دیدار با گروه عجبقم ـ خبرگزاري پارس: امام خمینی رهبر انقالب اسالمی 

 .ایراد کرداین شرح در قمآذربایجان شرقی بیاناتی به

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 :امام دو مطلب را تأکید کردهکه داشته هائیام و در نوشتهایراد کردهکه هائیدر خطابه من کراراً

 

اینطور چیزها مطرح نیست اسالم براي همه و بنفع همه است و ما یاشما که در اسالم نژاد، گروه، دستجات واینیک مطلب

جدا نیستیم و باید با هم  زندگی کنیم ـ االن و بقیه مسلمین بحکم قرآن و اسالم برادر و از هم  هاکردها ـ با ترکها با بلوچ

ـ منافع ما را  هااند یا در زوایا هستند خارجیاین جنابتکاران داخلی هم یا فرار کردهدست اجانب از مملکت ما کوتاه شده و

یکی همین معنا دارند و ما هم به آنها مجال نخواهیم داد، آن چیزي که من تاکید کردم بردند و باین زودي دست بر نمیمی

بود که برادران سنی ما گمان نکنند که در اسالم فرقی بین شما و ما باشد همانطور که چهار مذهب در میان اهل تسنن است 

منی است که دشاین هم مذهب پنجمیچطور آن مذاهب با آن که ازیکدیگر جدا است لیکن آنان با هم برادرند و دشمن نیستند

ر همه مسلمان همه اهل قرآن و همه تاریخ رسول اهللا و اهللا ـ بنابراین معنا وانگذارید. اگر چنانچه هم در کار نیست همه براد

ند و ایجاد کرژیم سابق و طرفداران اجانب است که بنفع آنان میخواهد اغتشاش هايکسی در آنجا به شما القا کند جز ریشه

م مخالفند نه اینها با اسالایران حکومت کنداست که نگذارند اسالم در ائیهاینها توطئهشما باید باین معنا توجه داشته باشید که

 اینها جلوگیري کرده واین است که ازها تکلیفشانبا کرد نه با فارس آنها با اساس که اسالم است مخالفند و همه مسلمان

تند تمام آنها گر و مفسد هسباال که توطئهاین مطلب را گفتم که تمام کردستان و تمام طبقآتشان جز آن رده سرکوب بکنند من

خواهیم از مفسدین یعنی همآنهائی که شما در امانند احدي به آنها تعدي نخواهند کرد و دادگاهی آنها را نخواهد خواست ما می

آنجا بکنیم اندازند جلوگیري کنیم االن در منطقه شما آنچه که ما را وادارکرده است که همه قوا را متوجه را به زحمت می

همه  خواهندفاسد هستید و با اسمهاي مختلف می هاياین قشراین است که شما و خانواده شما گرفتارمصلحت شماست براي

کنند براي همین است که نگذارند اسالم تحقق پیدا بکند و اال حزب  دمکرات با اسالم شما را از بین ببرند و تحریکاتی که می

 گویند اطاعت اولی االمر واجب استگوید من سنی هستم همه فقهاي اهل سنت میسنی هستم اگر می کاري ندارد تا بگوید من



نی خواهند شما را بازي بدهند بگویند که ما ساینها میکنند پس بدانید سنی نیستندکنند بعضی خالف میاینها اطاعت نمیو

ا اینکه به شررات دست بزنند جنگی در کار نبود مود، چرا قبل ازکنند اگر شیعه با سنی مخالف ببا ما چه می هاهستیم و شیعه

 این را بعداً. بنابراین هیچ خوفی نیست ومابا شما برادر هستیم و همه در برابر حق و برابر اسالم و قانون اسالم مساوي هستید

 ها که در زمانند: و اما قضیه گرفتاريکنید ـ امام خمینی خطاب به گروه عجبشیر جوانرود اضافه کردمیاز هم اعالم عمومی 

سابق داشتید به شما اختصاص نداشته است، همین قوم آنقدر گرفتاري در زمان شاه سابق و پدرش که هر دو طرفدار 

شته رفتند ک هااینها کشیدـ حبسها و تبعیدآنان بودند داشت و همین حوزه علمیه قم مصیبتهائی از هايو نوکري هاخارجی

این مدرسه فیضیه به طوري که به ما نقل کردند آتش زدند، ما هم گرفتار را درقرآن و کتابهاي اسالمی  -ارت شدنددادند غ

رفع شد و  هااین گرفتاري. الحمداهللابودیم شما هم گرفتار بودید ما بر برادرهاي ما هم در راه اسالم و جهاد گرفتار بودند

اینها عقب نگاه دانیم که همه مناطق راکه در همه جا باید یک اصالحاتی بشود ما میاینامیدوارم دیگر برنگردد و راجع به

این هم اختصاص به شما . وکه باید برخوردار باشند محرومند نه آب است، نه برق، نه آسفالت است هائیداشتند از همه چیز

کنید که ارند شما با خآنهاي که دارید خیال میزیادي است که االن هیچ ند هايندارد شما بروید تهران طرف جنوب ـ محله

. هیات نهائی االن در تهران همه کارها درست شده است، االن اول چیزي که در نظر است مناطق شماست ما االن در صددیم

رند نگذارید وبراي رسیدگی به آنجا فرستاده شود و امیدواریم که همه گرفتاریها را رفع بکنید شما نگذارید جوانهایتان فریب بخ

خواهند شما را از اسالم دور کنند اینها می.. آنکه خیرخواه همه است اسالم استاینها خیر خواه شما نیستنداینها یاري بخواهند،از

من کنند خرکشی میکه آدم هاگرائیاین چپاول.برقرار باشد هاکرد حاال هم همان چپاولو مثل سابق که اربابشان چپاول می

راي اند که تابع اسالم هستند و آنها ب. آنکه براي ملت دلسوز است اسالم و آنهائیاینها دلسور براي ملت نیستندزنندمی آتش

این . شما مطمئن باشید کهکنند مربی همه قرآن است، و آنکه باید همه ما زیر سایه او باشیم اطاعت از قرآن استشما کار می

کشی کردند و ارتش ما براي جلوگیري کاري و جنگ و آدماهدید که آنها شروع به شلوغتبلیغات غلط است و شما خود ش

ایرانی و همه ما مسلمان ایران است و همه مااست و از. مناطق آنجا اسالمی کشیدندرفته است که داشتند، آنجا را به آتش می

 )8/6/1358.(جمهوري اسالمی علیکم و رحمت اهللا برکاته . انشاهللا همه شما مؤید و موفق باشید و السالمو تابع قرآن هستیم

 

 .امام:اختالف بین سنی و شیعه نیست

 

شیرـ جوانرود ـ از توابع استانی آذربایجان شرقی ـ بیاناتی امام خمینی،رهبر انقالب اسالمی ایران، دیروز در دیدار با گروه عجب

 :به این شرح در قم ایراد کرد

 

 یمبسم اهللا الرحمن الرح



 

ام. یک مطلب این که، در اسالم، ام دو مطلب را تأکید کردههایی که داشتهام ودر نوشتههایی که ایراد کردهدر خطابه ،من کراراً

نژاد، گروه، دستجات، و این طور چیزها مطرح نیست. اسالم، براي همه و به نفع همه است و ما با شما، با کردها، با ترکها، با 

قرآن و اسالم، برادریم و از هم جدا نیستیم و باید با هم زندگی کنیم. االن دست اجانب از  بلوچها، و بقیه مسلمین، به حکم

بردند و به این زودي دست بر ها، منافع ما را میاند. خارجیمملکت ما کوتاه شده و این جنایتکاران داخلی هم، فرار کرده

تأکید کردم، یکی همین معنا بود که برادران سنی ما، گمان دارند و ما هم به آنها مجال نخواهیم داد. آن چیزي که من نمی

مذهب در میان اهل تسنن است، چطور آن مذاهب با آن که از  4نکنند که در اسالم فرقی ما بین شما و ما باشد. همانطور که 

. همه کار نیست یکدیگر جدا است، لیکن آنان با هم برادرند و دشمن نیستند؟ این هم مذهب پنجمی است که دشمنی هم در

وآله، بنابراین این معنا را اگر چنانچه کسی در آنجا اهللا و علیهبرادر، همه مسلمان، همه اهل قرآن و همه تابع رسول اکرم صل

خواهد اغتشاش ایجاد کند و شما باید هاي رژیم سابق و طرفداران اجانب است که به نفع آنان میبه شما القاء کند، جزء ریشه

هایی است که نگذارند اسالم در ایران حکومت کند. اینها با اسالم مخالفند. نه با نا توجه داشته باشید که اینها، توطئهبه این مع

کرد مخالفند، نه با فارس. آنها با اساس که اسالم است. مخالفند. و همه مسلمانها تکلیفشان این است که از اینها جلوگیري 

را گفتم که تمام کردستان و تمام طبقاتشان جز آن رده باال که توطئه گر و مفسد  کرده و سرکوب بکنند. من این مطلب

خواهیم از مفسدین یعنی هستند، تمام آنها در امانند.احدي به آنها تعهدي نخواهد کرد و دادگاهی آنها را نخواهد خواست ما می

ه شما، آنچه که ما را وادار کرده است که همه قوا را اندازند، جلوگیري کنیم. االن در منطقهمانهایی که شما را به زحمت می

متوجه آنجا بکنیم، مصلحت شماست، براي این است که شما و خانواده شما گرفتار این قشرهاي فاسد هستید و با اسمهاي 

یدا بکند واال، پکنند براي همین است که نگذارند اسالم تحقق ي شما را از بین ببرند وتحریکاتی که میخواهند همهمختلف، می

ویند گگوید من سنی هستم. همه فقهاي اهل سنت میحزب دمکرات با اسالم، کاري ندارد، تا بگوید من سنی هستم. اگر می

واهند شما خکنند پس بدانند که سنی نیستند. اینها میکنند. یعنی خالف میاطاعت اولی االمر، واجب است و اینها اطاعت نمی

ها به کنند. اگر شیعه با سنی مخالف بود چرا قبل از این که اینها با ما چه میند که ما سنی هستیم و شیعهرا بازي بدهند. بگوی

این شرارت دست بزنند، جنگی در کار نبود؟ ما با شما برادر هستیم و همه در برابر حق و در برابر اسالم و قانون اسالم، 

کنیم. امام خمینی، خطاب به گروه عجب شیر هم اعالم عمومی می ن را بعداًمساوي هستیم. بنابراین، هیچ خوفی نیست و ما ای

جوانرود، اضافه کرد: و اما قضیه گرفتاریها که در زمان سابق داشتید، به شما اختصاص نداشته است همین قم آنقدر گرفتاري 

هایی از مین حوزه علمیه قم، مصیبتدر زمان شاه سابق و پدرش که هردو طرفدار خارجیها و نوکرهاي آنان بودند داشت و ه

ها و تبعیدها رفتند. کشته دادند، غارت شدند، قرآن و کتابهاي اسالمی را در این مدرسه فیضیه به ها، حبساینها کشید، حرف

 .طوري که به ما نقل کردند، آتش زدند. ما هم گرفتار بودیم. شما هم گرفتار بودید

 

و جهاد گرفتار بودند. الحمداهللا این گرفتاریها رفع شد و امیدوارم، دیگر برنگردد و راجع به سایر برادرهاي ماهم در راه اسالم 

دانیم که همه مناطق را اینها عقب نگاه داشتند. از همه چیزهایی که باید این که در همه جا باید یک اصالحاتی بشود، ما می



لت است و این هم اختصاص به شما ندارد. شما بروید تهران ـ برخوردار باشند، محرومند. نه آب است، نه برق است، نه آسفا

کنید که االن در تهران همه اي دارید. شما خیال میهاي زیادي است که االن هیچ ندارند شما باز خانهطرف جنوب، محله

رسیدگی به  هایی برايکارها درست شده است؟ االن اول چیزي که در نظر است، مناطق شماست. ما االن درصددیم هیأت

آنجا فرستاده شود و امیدوارم که همه گرفتاریها را رفع بکنید. شما نگذارید جوانهایتان فریب بخورند. نگذارید از اینها، بازي 

خواهند شما را از اسالم دور کنند مثل سابق بخورند. اینها خیرخواه شما نیستند. آنکه خیرخواه همه است، اسالم است. اینها می

زنند، کنند، خرمن آتش میکشی میگرهایی که آدمکرد حاال هم همان چپاولها برقرار باشد. این چپاولن چپاول میکه اربابشا

اند که تابع اسالم هستند و آنها براي شما کار اینها دلسوز براي ملت نیستند. آنکه براي ملت دلسوز است، اسالم و آنهایی

ا زیر سایه او باشیم اطاعت از قرآن است. شما مطمئن باشید که این تبلیغات غلط کنند. مربی همه قرآن است و آنکه همه ممی

است و شما خود شاهدید که آنها شروع به شلوغ کاري و جنگ و آدم کشی کردند و ارتش ما، براي جلوگیري رفته است که 

ایرانی و همه ما مسلمان و تابع قرآن  کشیدند. مناطق آنجا اسالمی است و از ایران است و همه ماداشتندآنجا را به آتش می

                                             هستیم.  انشاءاهللا، همه شما مؤید و موفق باشید.                                                                                
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 .پیا م امام خمینی به مردم سنندج: سران خائن را بگیرید و تحویل دهید

 

 .امام در اجتماع عظیم مدرسه فیضیه:رحمت خداوند بر غضب او سبقت دارد

 

 .شوداگر مردم قدر رحمت حق تعالی را ندانند و موجب فتنه و فساد بشوند، باب غضب خداوند باز می

 

 .کرده فاجعه کردستان را بوجود آوردنداز آزادي و رحمت سوءاستفاده 

 

 .که با خارج در ارتباطند میخواهند کردستان را به نظام فاسد کمونیستی بکشانند هائیفاسد

 

 .دهند، بگیرید و تحویل بدهیداینهائی که جوانان شما را به کشتن می

 



ه عصر دیروز در مدرسه فیضیه قم قم ـ خبرگزاري پارس: امام خمینی طی سخنانی خطاب به گروههاي مختلف مردم ک

اجتماع کرده بودند. یاد آور شدند. که رحمت خداوند بر غضب او پیشی دارد. اما نباید کاري کرد که باب غضب خداوند 

 .گشوده شود. امام ضمن این بیانات گفتند

 

شده است. خداوند نسبت به همه مفتاح کالم خدا با اسم ( رحمن الرحیم ) است و قرآن با رحمان الرحیم و تکرار آن آغاز 

بندگانش رحمت دارد و همین رحمت موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه وزندگی آنها و موجب فرستادن انبیاء 

 .بزرگ است.. رحمت خدا اقتضاء دارد مه بندگان خود را در دنیا و آخرت به سعادت برساند

 

و با آن در دنیا  اندوده است بندگان خدا با اسم رحمان و با اسم رحیم شروع شدهخدا تمام اسباب مادي و معنوي را فراهم فرم

دهند بنابراین رحمت حق تعالی بر غضبش سبقت دارد، لکن اگر مردم قدر رحمت حق تعالی را و آخرت ادامه حیات می

شود. یمیزشود و باب غضب باز م نداشته باشند و از فرمان او تخلف کنند وموجب فتنه و فساد بشوند باب رحمت نیمه بسته

بترسید از اینکه باب رحمت بسته و باب غضب باز شود، پیغمبر اکرم ( ص ) نبی رحمت بود و با مردم به رحمت رفتار 

و براي اشخاصی که در فالکت بودند. متاثر  خوردمفرمود.و همان رحمت بود که مردم را هدایت میکرد و براي مردم غصه می

 هايکه مشعول فساد هستند و ممکن است فساد آنهابه فساد امت منتهی بشود و مانند غده دیدرا می هائیریشهبود ولی وقتی 

و یهود بنی قریضه همان فاسدهائی که االن هم دنباله آنها  کردسرطانی  جامعه را فاسد کنند  باب غضب را باز می

اگردن شوند. امر فرمود تمام آنها راسد هستند و موجب فساد میصهیونیستهاي فاسد هستند بعد از اینکه پیغمبر اکرم دید ف

 .سرطانی را از بین بردند هايزدند. و این غده

 

امیر المومنین علیه السالم با آنهمه عطوفت و رحمت وقتی دید خوارج مردمی فاسد و مفسد هستند، شمشیر کشید و تمام آنها 

د، بنابراین در وقت رحمت رحمت و اگر کسانی الیق رحمت نباشند انتقام و را اال بعضی که فرارکردند ار دم شمشیر گذران

غضب در کار است ما بعد از اینکه براي ملتمان پیروزي حاصل شد و خیانتکاران و جنایتکاران را از صحنه بیرون رفتند باب 

مت عمل شد و در نتیجه همه رحمت را بروي ملت و همه قشرها بطور کامل و همه قشرها بطور کامل باز کردیم و با رح

زاد شدند و با آنها با رحمت عمل شد. هیچ انقالبی مثل آزادشدند. مرزها  آزاد شده قلمها آزاد ـ فعالیتهاي سیاسی آزا د،تمام آ

مه هانقالب ما رحمت نداشت وهیچ انقالبی مثل انقالب ما با مردم و خیانتکاران رفتار نکرد. همه را آزا گذاشتیم، دولت ما با 

را آزاد گذاشتند و باب رحمت  هابطور رحمت رفتار کرد ـ قلمها را آزاد گذاشتند مطبوعات و احزاب را آزاد گذاشتند ـ گرده

را بروي همه باز کردند، همان رحمتی که بدنباله رحمت اسالم و رحمت رسول خداست لکن دیدید که خیانتکاران و 

سرطانی هستند به اخالگري و فتنه گري برخاستند. ملتی که با خون خودش عدل و اسالم را  هايفساد که غده هايجرثومه

قدر این رحمت را ندانسته و مشغول توطئه شدند و اگر توطئه  ايپیاده کند و بطور رحمت با همه رفتار کند عده خواستمی



باز ـ کاري نکنند که باب رحمت بسته شود  شود. و باب غضب الهیادامه پیدا کند باب رحمت بسته و یانیمه بسته می

غیر اسالمی را کنار بگذارند همین رحمت و همین هشدار  هايرا کنار بگذارند قلمهاي مسموم  را کنار بگذارندفعالیت هاتوطئه

که با او مالیمت بود که فاجعه کردستان را بوجود آورد از فرصت و از رحمت سوء استفاده کردند از آزادي  و فاسدهائی 

ردستان اسالم را از ک خواهندکردستان را نظام کمونیستی بکشانند. می خواهندخارج پیوند دارند و خائن به هدایت هستند و می

محو کنند، االن هم مشغول تبلیغات سوء  هستند االن هم قشرهاي خارج و داخل بکار افتاده و تبلیغات سومی هستند از آن 

دولت میخواهید کردها را سرکوب کند.  گویندحفظ کنیم و از طرف دیگر می خواهیمرا می که ما ملت کرد گویندطرف می

مساله کرد مطرح نیست مساله کمونیست مطرح است ملت کرد ما مسلمان و متعهد به اسالم است و مسلم با مسلم جنگ 

وجه ت کرد باید بیدار شود. علماء کردستان تکردستان ما را به هالکت و به نظام کمونیستی بکشانند مل خواهندندارد. اینها می

فساد را معرفی نمایند. ملت کردستان توجه داشته باشند که اینها به اسالم عقیده ندارند، اینها  هايداشته باشند این جرثومه

ا آباد خواهند کردستان رمیاینها ن دانند،. آنها اسالم را مخالف با منافع اربابان خود میداننداسالم را با منافع خودشان منافی می

هاي خود را جوان هاکنند بلکه میخواهند خراب کنند تا کردستان را به ضاللت بکشانند و از اسالم خارج کنند.شما کردستانی

فاسد شما نمی توانید کاري انجام  هايدریابید، علماء معظم کردستان مردم کردستان را دریابند اسالم را دریابید،اي ریشه

ـ شما قابل هدایت نبودید. آنهائی که جوانهاي ما را اغفال کردند،  کنیمباید از صحنه بیرون بروید ما شما را مدفون می دهید و

آنها ئیکه به اسم دموکراسی و باسم دموکرات میخواهند مملکت ما را به فساد و تباهی بکشانند باید سرکوب شوند و ملت ما 

ید که باب عقوبت باز شود و باب رحمت بسته، ارتش، ژاندارمري و پاسداران منتظمند آنها را سرکوب خواهد کرد کار ي نکن

شوند، مجرمند و رؤساي ارتش موظفند که که با هم تفاهم داشته باشند و با هم هماهنگ باشند. اگر هماهنگ نبودند تادیب می

ساد را ف هايمجهز کنند. باید با فوریت این ریشه ویایل جنگی براي برادران پاسدار ما فراهم کنند. مسامحه نکنند و آنها را

بکنند و ملت با آنها مهلت ندهد. سران اینها قابل هدایت نیستند اینها از یهود بنی قریضه بدترند و اینها باید اعدام شوند تمام 

است. همه برادران ما کردستان بااستثناي این چند نفري که سران آنها هستند در امانند و باب رحمت خدا بروي آنها باز 

 شود، حوائج آنها و چیزهاي را کههستند نظر ما به برادران کردستانی از دیگر برادران بیشتر است. رفاه براي آنها حاصل می

شود. تبلیغات سوءرا توجیه نکنید اسالم به شما محبت دارد رحمت اسالم بسوي شما باز است آنها میخواهند به آنها داده می

را کنار بگذارید به آغوش اسالم در آیید و به برادران ارتشی  هاائن را بگیرید و تحویل دهید. برادران کرد اسلحهاین سران خ

ه اینها ک خواهدفاسد را از بیخ و بن در آورید. اسالم براي شما پناه است.اسالم سالح شما را می هايکمک کنید و این ریشه

دهند اینهائی که جوانان را که براي کمک به کشاورزي و ه جوانان شما را به کشتن میشما را آتش میزنند اینهائی ک هايخرمن

کنند اینها انسان نیستند اینها خوي حیوانی دارند بلکه از حیوان هم بدترند اینها میخواهند کردستان اعدام می اندپاکسازي رفته

فساد نجات دهد و ما به اذن خدا و امر خدا با آنها  هايومهرا به تباهی بکشانند. خداوند شما و کردستان را از شر این جرث

. رحمت بر تمام قشرهاي کردستانی برادر ما و لعنت و غضب کنیمو آنها را به همین زودي سرکوب می کنیمبشدت رفتار می

است خداوند تعالی به بر سران مفسده آن سامان از خداي تبارك و تعالی سعادت و سالمت همه مومنین را خواستارم  و امید 
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 .امام: در کردستان،فقط مساله کمونیسم مطرح است

 

 طی سخنانی اظهار داشتند امام خمینی دیروز خطاب به گروه هاي مختلف مردمی که در مدرسه فیضیه قم اجتماع کرده بودند

 :که رحمت خداوند بر غضب او پیشی دارد اما نباید کاري کرد که باب غضب خداوندگشوده شود. امام ضمن این بیانات گفتند

 

است و قرآن با رحمن الرحیم و تکرار آن آغاز شده است خداوند نسبت به همه » رحمن الرحیم«مفتاح کالم خدا با اسم 

و همین رحمت موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و زندگی آنها و موجب فرستادن انبیاء  بندگانش رحمت دارد

 .بزرگ است. رحمت خدا اقتضاء دارد که بندگان خود را در دنیا و آخرت به سعادت برساند

 

اند و با آن در یم شروع شدهخداوند تمام اسباب مادي ومعنوي را فراهم فرموده است بندگان خدا با اسم رحمان و با اسم رح

دنیا و آخرت ادامه حیات می دهند بنابراین رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد لکن اگر مردم قدر رحمت حق تعالی را نداشته 

شود. پیغمبر شود و باب غضب باز میباشند و از فرمان او تخلف کنند و موجب فتنه و فساد بشوند باب رحمت نیمه بسته می

کرد و براي مردم ی رحمت بود و با مردم به رحمت رفتار می فرمود و همان رحمت بود که مردم را هدآیت میاکرم (ص) نب

هایی را می دید که مشغول فساد هستند و ممکن خورد وبراي اشخاصی که در ضاللت بودند متاثر بود ولی وقتی ریشهغصه می

بنی  کرد و یهودي سرطانی جامعه را فاسد کنند باب غضب را باز میهااست فساد آنها به فساد امت منتهی بشود و مانند غده

هاي فاسد هستند بعد از انکه پیغمبر اکرم دید فاسد هستند و قریضه همان فاشدهایی که االن هم دنباله آنها صهیونیست

 .دهایی سرطانی را از بین بردنشوند امر فرمود تمام آنها را گردن زدند و این غذهموجب فساد می

 

امیرالمومنین علی علیه السالم با آن همه عطوفت و رحمت وقتی دید خوارج مردمی فاسد و مفسد هستند شمشیر کشید و تمام 

آنها را اال بعضی که فرار کردند از دم شمشیر گذراند. بنابراین در وقت رحمت، رحمت واگر کسانی الیق رحمت نباشند انتقام 

آنکه براي ملتمان پیروزي حاصل شد و خیانتکاران و جنایتکاران از صحنه بیرون رفتند باب و غضب در کار است ما بعد از 

رحمت را بر وروي ملت و همه قشرها بطور کامل باز کردیم و با رحمت عمل شد و در نتیجه همه آزاد شدند هیچ انقالبی 

 .نتکاران رفتار نکردمانند انقالب ما رحمت نداشت و هیچ انقالبی مثل انقالب ما با مردم و خیا

 

همه را آزاد گذاشتیم دولت ما به همه بطور رحمت رفتار کرد. قلمها را آزاد گذاشتند و باب رحمت را براي همه باز کردند 

 هايهاي فاسد که غدههمان رحمتی که به دنبال رحمت اسالم و رحمت رسول خداست. لکن دیدید که خیانتکاران و جرثومه



ور خواست پیاده کند و بطاللگري و فتنه گري برخاستند ملتی که با خون خودش عدل و اسالم را میسرطانی هستند به اخ

اي قدر این رحمت را ندانسته و مشغول توطئه شدند و اگر توطئه ادامه پیدا کند باب رحمت رحمت با همه رفتار کند عده

هاي غیر اسالمی را منار بگذارند. همین رحمت فعالیت -ذارندها را کنار بگذارند قلمهاي مسموم را کنار بگشود توطئهبسته می

و همین مدارا و مالیمت بود که فاجعه کردستان را بوجود آورد از فرصت و از رحمت سوء استفاده کردند از آزادي که رحمت 

ه اهند کردستان را بخوخداوند است سوء استفاده کردند و فاسدهایی که با خارج پیوند دارند و خائن به مملکت هستند می

خواهند اسالم را از کردستان محو کنند االن هم مشغول تبلیغات سوء هستند االن هم قلمهاي نظام کمونیستی بکشانند می

خواهیم حفظ کنیم و از طرف گویند که ما ملت کرد را میکنند. از آن طرف میخارج و داخل به کار افتاده و تبلیغات سوء می

خواهد کردها را سرکوب کند مساله کرد مطرح نیست مساله کمونیست مطرح است. ملت کرد ما لت میگویند دودیگر می

مسلمان و متعهد به اسالم است و مسلم با مسلم جنگ ندارد. اینها می خواهند کردستان ما را به ضاللت و به نظام کمونیستی 

 بکشانند ملت کرد باید بیدار شود علماء

 

هاي فساد را معرفی نمایندملت کردستان توجه داشته باشند که اینها به اسالم عقیده اشند. این جرثومهکردستان توجه داشته ب

دانند اینها ندارند  اینها اسالم را با منافع خودشان منافی می دانند اینها اسالم را مخالف با منافع اربابان خود می

کنند تا کردستان را به ضاللت بکشانند و ازاسالم خارج کنند شما خواهند خراب خواهندکردستان را آباد کنند بلکه مینمی

د شما هاي فاسکردستانیها جوانان خود را دریابید علما معظم کردستان مردم کردستان را دریابند. اسالم را دریابند.اي ریشه

 که یآنهای –قابل هدآیت نبودید کنیم شما توانید کاري انجام دهید و باید از صحنه بیرون بروید ما شما را مدفون مینمی

 کشانندب تباهی و فساد به را ما مملکت خواهند می دموکرات اسم با و دموکراسی اسن با که آنهایی. کردند اغفال را ما جوانهاي

 ارتش،. تهبس رحمت باب و بشود باز عقوبت باب که نکنید کاري کرد خواهد سرکوب را آنها ما مملکت و شوند سرکوب باید

و پاسداران ملزمند که با هم تفاهم داشته باشند و اگر با هم هماهنگ نبودند تادیب می شوند مجرمند. روساي  ژاندارمري

ارتش موظفند که وسائل جنگی براي برادران پاسدار ما فراهم کنند. مسامحه نکنند و آنها را مجهز کنند باید با فوریت این 

ا مهلت ندهد سران اینها قابل هدآیت نیستند. اینها از یهود بنی قریضه بدترندو اینها هاي فاسد را بکنند و ملت به آنهریشه

باید اعدام بشوند تمام کردستان به استثناء این جند نفري که سران آنها هستند در امانند و باب رحمت خدا به روي آنها باز 

وائج شود. حرداران بیشتر است رفاه براي آنها حاصل میاست. همه برادران ما هستند نظر ما به برادران کردستانی از دیگر ب

شود تبلیغات سوء را توجه نکنید. اسالم به شما محبت دارد رحمت اسالم انها و چیزهایی را که آنها می خواهند به آنها داده می

 .به سوي شما باز است. این سران خائن را بگیرید و تحویل دهید

 

بیخ  هاي فساد را ازبگذارند به آغوش اسالم درآیید و به برادران ارتشی کمک کنند و این ریشهها را کنار برادران کرد اسلحه

زنند اینهایی که هاي شما را آتش  میخواهد اینها که خرمنو بن درآورید. اسالم براي شما پناه است اسالم صالح شما را می



نند. اینها کبراي کمک به کشاورزي و پاك سازي رفته اند اعدام میدهند اینهایی که جوانانی را که جوانان شمار ا به کشتن می

د خواهند کردستان را به تباهی بکشانند. خداونانسان نیستند اینها خوي حیوانی دارند بلکه از حیوان هم بدتر هستند اینها می

ا با انها با شدت رفتار می کنیم و آنها هاي فساد نجات دهد و ما به اذن خداوند و امر خدشما و کردستان را از شر این جرثومه

کنیم رحمت برتمام قشرهاي کردستانی برادر ما و لعنت و غضب بر سران مفسد جوي مفسد آن را به همین زودي سرکوب می

سامان.از خداي تبارك و تعالی سعادت و سالمت همه مومنین را خواستارم و امید است خداوند تعالی به همه آنها رحمت 

 )10/6/1358ند و مفسدین را براندازد والسالم علیکم ورحمت اهللا. (کیهان عنایت ک

 .کشند سرکوب خواهند شداینها که اسلحه به روي ملت کرد عزیز می

 

 :قم ـ امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران عصر پریروز د رمدرسه فیضه قم سخنانی به این شرح ایراد کردند

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

عید سعید فطر بر همه مسلمین مبارك باد. سال گذشته عید فطر ما عید خون بود و مبارك و امسال هم براي برادران کرد ما 

عید خون است و مبارك، اسالم با خون رشد پیدا کرد، دینهاي بزرگ پیامبران سابق و دین بسیار بزرگ اسالم در حالی که 

لیه با اهللا عها بود. ابراهیم خلیل سالمیت مردم است دست دیگرشان به اسلحهیک دستشان به کتابهاي آسمانی و براي هدا

داشت و  اهللا علیه با یک دست توراتیک دست صحف را داشت و با یک دست دیگر تیر براي سرکوبی بتها، موسی کلیم سالم

بلعید پیغمبر یی که خیانتکاران را میبا دست دیگر عصا، عصایی که فرعونیان را به خاك ذلت نشاند. عصایی که اژدها بود عصا

بزرگ اسالم با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر، شمشیر براي سرکوبی خیانتکاران و قرآن براي هدایت 

نها، گر بودند با شمشیر بر سر آشدند و توطئهکسانی که قابل هدایت بودند قرآن راهنماي آنها بود و کسانی که هدایت نمی

ید. ما در عید فطر سابق که عید خون بود و در این عید هم که عید خون است هراسی از خون نداریم، اسالم دین خون کوبمی

است و دین هدایت است براي همین دیگر اولیاي ما بی هراس خون دادند و بی هراس در جنگهاي خونین وارد شدند و 

ران گالی که نهچ البالغه براي هدایت داشت شمشیر هم براي توطئهعلیه آن موجود یگانه در عین حاهللامیرالمومنین سالم

داشت ما خونها دادیم و شهدا دادیم، اسالم خون داد و شهید داد ما فرقهاي شکافته دادیم مثل علی ابن ابیطالب و علی ابن 

با خون و با شمشیر و با اسلحه حسین و سرهاي برنیزه رفته دادیم مثل سیدالشهداء و اصحاب و اعوان و انصار در تمام اعصار 

به پیش رفت و آسایش پیدا کرد، ما از شهید دادن باکی نداریم در عید فطر سال قبل و در آن ایام شهدا دادیم و در این عید 

ایم. از شهادت باکی نداریم اولیاء ما هم شهید شدند یا مسموم شدند یا مقتول شدند فطر و در این سال روزه هم شهدا داده

ما بعضی از آنها در حبس و بعضی از آنها در تبعید به سر بردند براي اسالم هر چه بدهیم کم دادیم و جانها ما الیق لیاءاو



 رسدنیست بدخواهان گمان نکنند که جوانهاي ما ار مردن و از شهادت باکی دارند. شهادت ارثی است که از اولیاء به ما می

دانیم چه باکی داریم خائنان باید بترسند دانند، ما که بعد از مرگ را حیات میرا فنا میکه مرگ آنها باید از مردن بترسند،

شهربانی ما، پادسداران ما ترسی ندارند. پاسدارن ما را که در خادمهاي به اسالم ازمرگ خوفی ندارند، ارتش ما، ژاندارمري ما، 

هر چه مهلت چه خواستیم این قشرهاي فاسد را هدایت کنیم، پاوه و امثال آن سربریدند، به حیات جاودان رسیدند، ما هر

دادیم که هدایت بشوند به خود بیایند، به مصالح کشور نظر کنند، عکس آنرا عمل کردند هرچه به آنها آزادي دادیم که 

زاد گذاشتیم که اگر آزادي را براي ملت، وسیله رشد قرار بدهند. آزادي قلم دادیم آزادي بیان دادیم اجتماعات و احزاب را آ

ها حکومت مردم بر خواهند اگر اینکنند و دمکرات هستند، حکومت مردم بر مردم میگویند و براي ملت کار میدرست می

خواهند مردم حکومت خودشان را گذارند مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند، چرا با خربکارها میخواهند چرا نمیمردم می

گذارند که ملت قانون اساسی خودش را بدست خبرگان خویش تعیین کند، اینها ها نمیغائله آفرینیتعیین کنند، چرا با 

خواهند براي اربابان خودشان کار کنند، ملت عزیز دمکرات نیستند، اینها خیانتکار هستند، که با اسم حزب دمکرات می

 کنند که ما برايمردم خائن و منافق هستند اظهار می کردستان ما بیدار باشند، از اعمال اینها بفهمند که اینها یک مشت

ها کشند، چرا بیمارستاندهند، چرا جوانهاي این ملت را میخواهیم عمل بکنیم ولی چرا مصالح ملت را به باد میمصالح ملت می

ردم بر رید حکومت مگذارند این ملت سرنوشت خودش را تعیین کند. اگر شما دمکرات هستید بگذاکنند، چرا نمیرا خراب می

اید، مردم تحقق پیدا کند شما دمکرات نیستید، شما منافق هستید، شما دیکتاتورهایی هستید. بصورت دمکرات در بیرون آمده

برادران کردستان من عزیزان من، کسانی که از سران خودفروخته گول خوردید به اسالم برگردید اسالم عفو دارد، اسالم براي 

باب رحمت است برگردید به دامن اسالم، و از آن گروههاي فاسد دست بردارید اسالم با شما با عطوفت همه است، اسالم 

اب رحمت کند، بکند و به شما رحمت و مدارا میکند و با خائنان با خشونت، با شمشیر و اسلحه خائنان را سرکوب میرفتار می

وندید و از این خائنان گول نخورید. با کمال تاسف در مراکز هم گاهی باز است، باب عفو باز است بیایید به باب رحمت حق، بپی

کنند خواهند جوانان ما آزاد باشند و براي آزادي جوانان ما جنگ میخواهند، اینها که میافراد فاسد هست، اینها که آزادي می

ها باز ها و عشرتکدهخانهباز باشد و مشوربها خواهند جوانان ما آزاد بشوند و قمارخانهخواهند، میبه چه نحو آزادي را می

اي را بخواهند، عمل کنند، این چیزي ها آزاد باشند و هر مفسدهباشد، بطور آزاد، هرویین کشها هم آزاد باشند، تریاك کش

 وانانمان راخواهیم جها به میدان جنگ ببریم، ما میخواهیم جوانانمان را از عشرتکدهاست که از غرب دیکته شده است ما می

اند و نویسندگان یا غافلند ویا خائن خواهند آزادي است که قدرتمندان دیکته کردهاز فساد برهانیم این آزادي که آقایان می

گیرند. ها از ابرقدرتها الهام میکس را گرفت اینها که می گویند باید آزادي باشد و به هیچ وجه نباید جلوي هیچاین دمکرات

تفاوت باشند جوانهایی که مبتال به مخدرات هستند در امور کشوري بی ند ما را غارت کنند و جوانهاي ما بیخواهآنها می

ر ندارند. توجهند و به مصالح مملکت کاشوند نسبت به مصالح مملکت بیتفاوت هستند. جوانهایی که در مراکز فحشا بزرگ می

ا توانند مملکت رخوانند اینها میوانند و در قنوت دعاهاي مفصل را میخرییس پاسداران به من گفت جوانهاي ما نماز شب می

گویید نیست، این آزادي مملکت را خواهیم مملکت را حفظ کنیم و حفظ ممکلت به آن آزادي که شما مینگه دارند. ما می

برند و ما جوانهاي پاك نداشته خواهید آزادي دیکته شده است، براي اینکه مملکت را بدهد، این آزادي که شما میبرباد می

هایی به مملکت وارد شد، براي اینکه جوانهاي ما ها را خراب کنند، چنانچه دیدیم که آنها چه کردند و چه مصیبتباشیم، خوبی



مرتجع  اخواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره ببرند بلکه مرا به فساد کشیده بودند، شما می

 .هستیم و شما روشنکر هستید

 

سال قبل  1400ترسید که اگر ما همه آنان را مثل سال قبل برنگردیم شما می 1400خواهید که به ترتیب شما روشنفکرها می

م تیکوشیدند، ما مرتجع هستربیت بکنیم که با جمعیت کم دو امپراتوري بزرگ را به باد داد و از پاي درآورد از این جهت می

خواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید و بلکه آنها را تعلیماتی که براي ممالک استعماري دارند تربیت ولی شمایی که می

خواهید، شما روشنفکر هستید و یک نحو آزادي را بکنید شما روشنفکر هستید و آزادي همه چیز و از جمله آزادي فحشا را می

خواهید که ملت را خواهید که راه را براي مستکبرین باز کند، آزادي میفاسد کند، آزادي میخواهید که جوانان ما را می

اي است که از خارج به شما تلقین شده است شما حدودي براي خواهید و این دیکتهشما این آزادي را میتاآخربه بند بکشد، 

دانید ما شما را آزاد دانید شما شما فحشارا آزادي مییآزادي قائل نیستید و بی بندوباري را و فساد اخالقی را آزادي م

 .گذاشتیم و خودتان را به فحشا کشیدید

 

گران، مملکت ما را آبروي خودتان را پیش ملت بردید ما شما را آزاد گذاشتیم و دیدیم که قلمهاي مسموم شما توطئه

نفکري و با اسمهاي مختلف خائنان بادست باز شروع به خواست به باد بدهد. به اسم دموکراتی و آزدیخواهی، به اسم روشمی

گرها ها هستند که براي توطئهها بودند که غائله کردستان را بوجود آوردند و همین خائنفعالیت کردند و توطئه همین خائن

فتند. براي گقصاص میگیرند. آنهایی که جوانهاي ما را سر بریدند برایشان حرفی نیست ولی آنهایی که خیانتکاران را عزا می

خواهیم مملکت خودمان را از دست خیانتکاران و چپاولگران نجات دهیم ما زنند آنوقت ما که میآن خیانتکاران نوحه سینه می

 .سلب آزادي کردیم

 

د این یخواهتوانیم ان آزادي را بدهیم آن آزادي که شما میالبته آزادي که منتهی به فساد و تباهی ملت و کشور بشود نمی

ها است که جوانهاي ما را بی تفاوت بار بیاورند و دولتهاي بزرگ تمام منابع ما را ببرند آنها مشغول عشرت باشند، عشرتخانه

درست کردند. سینماها درست کردند، جوانهاي زن و مرد را با هم مخلوط کردند و به فساد کشیدند هر دو را به اسم آزادي 

که آزاد بودند و به آزادي عمل کردند بی تفاوت بودند. همین روشنفکرها هم بی تفاوت بودند همین  مملکت ما را بردند و اینها

هاي عزیزن. همین دمکراتها هم بی تفاوت بودند. آنها که مملکت ما را نجات دادند همین توده جمعیت است همین دانشگاهی

به بالدند. همین کارگر کشاورز است، اینها هستند که مملکت طالب علوم دینیه عزیزند. همین علماء بالدند. همین تجار و کس

خواهید آنها را دوباره به حال اول برگردانید و خواهی و دمکراسی میما را نجات دادند و اکنون شما به اسم آزادي و آزادي

پیدا نشود، این همان آزادي خواهند بکنند و بعد از یک نسل یک انسان متعهد خواهید آزاد بگذارید تا اینها هر کاري میمی

کنیم ما باید این ملت را حفظ کنیم ما باید این جوانان را حفظ کنیم ما است که شما ازخارج گرفتید آزادي وارداتی را قبول نمی



 خواهیمجو میخواهیم ما جوانهاي حماسهها بکشیم و قدرتمند کنیم ما انسان رزمنده میها را از تباهیباید دست این جوان

خواهیم. البته در بین روشنفکرها و در بین طبقات تحمیل کرده اشخاصی صحیح بسازند لیکن اینهایی روشن فکر اینطوري نمی

کشند اینها کنند و اسلحه به روي ملت کرد عزیز میکنند و با قلم بر ضد مردم اقدام میکه با قلم بر ضد ملت قلم فرسایی می

 .سرکوب خواهند شد

 

گر  نسبت به توطئه گران، به کفار که توطئه» بینهماشداء علی الکفار رحناء«فرماید: تعالی در مورد مومنین می خداي تبارك و

 گره کرده وما هم از آن صف هستند و سران این احزاب هم از آن سنخ هستند نسبت به آنها اشداد یعنی باشدت و با مشت

ی رحیم دوست هستیم ما خادم همه هستیم ما چون خادم شما هستیم این کنیم و با ملت رحناء یعنبه دستور اسالم عمل می

کنند ما خادم برادران کردستانی هستیم و خادم برادران کنیم براي اینکه اینها به شما خیانت میخیانتکاران را سرکوب می

ن ها شما هم کمک کنید و ایئنخواهیم شما را نجات بدهیم از دست این خابلوچستانی و سیستانی و همه طبقات هستیم ما می

خائنان را از خود دور کنید سران آنها را بگیرند و تحویل بدهند اینها به اسالم عقیده ندارند اینها با قرآن مخالفند اگر به قرآن 

 قیام بر ضدکنند چرا اعتقاد دارند قرآن فرموده است اطیعو اهللا اطیعو الرسول و اولواالمر منکم چرا از اولواالمر اطاعت نمی

اند. اي علماي کردستان جوانان خود را بیدار کنید اي علماء کردستان از اسالم اند چرا قیام بر ضد اولواالمر کردهحکومت کرده

سالمی بدهند هاي اکردستان این خیانتکاران را برانید و دستور دهید اینها را بگیرند و تحویل دادگاهپشتیبانی کنید اي علماء

نها از مرزها فرار کنند ارتش مواظب است که تمام مرزها را با قدرت نگهدارد. قواي انتظامی وحدت کلمه پیدا بکنند نگذارید ای

و هماهنگ باشند اگر هماهنگ نباشند خائنند. امروز مخالفت، خیانت است، امروز دسته دسته بودن، خیانت است اگر شما 

ن شود و ایهاي فساد کنده میرید و انشاءاهللا به همین زودي این ریشهبدهید و زود به پیش میهماهنگ باشید کشته نمی

رسند. خداوند همه شما را و همه ما را هدایت کند و خائنان را از صحنه روزگار بردارد خیانتکاران به سزاي خودشان می

 )10/6/1358اهللا و برکاته(جمهوري اسالمیوالسالم علیکم و رحمه

 .نی به کردستان رفتهیاتی به دستور امام خمی

 

 شورک وزارت نماینده باتفاق معادیخواه االسالم حجت ایران اسالمی انقالب رهبر خمینی امام بدستور: پارس خبرگزاري –قم 

 .است شرح باین دستورامام متن روندمی منطقه این به کردستان عمرانی وضع  بررسی جهت

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم. جناب حجت االسالم آقاي معادیخواه دامت افاضاته. جنابعالی به اتفاق نماینده وزارت کشور و نماینده 

اند براي رسیدگی بوضع عمرانی کردستا ن به آن منطقه بروید و از احتیاجات برادران جهاد سازندگی و گروهی که انتخاب شده



گزارش تفصیلی از کار این گروه را بدهید.                                                                       عزیز کرد اطالع پیدا کرده و 

 )11/6/1358روح اهللا الموسوي الخمینی(کیهان 10/6/58تاریخ 

 

 فرمان عفو عمومی امام خمینی به مردم کردستان و کرمانشاه

 

شیخ حسین کرمانی نماینده تام االختیار امام خمینی در منطقه کردستان و کرمانشاهان، کرمانشاه ـ خبرنگار اطالعات: از جانب 

 :اي به شرح زیر صادر شداطالعیه

 

 اطالعیه

 

رساند با توجه به فرمان عفو عمومی امام جز سرگرد کانی که عامل آشوب و به اطالع استانهاي کردستان و کرمانشاهان می

د اند در صورتی که به محل خوکلیه کسانی که اغفال شده و به عضویت حزب دمکرات در آمده اند،کشتار مردم بیگناه بوده

اند. در این مورد بازگشته و یا اسلحه خود را تحویل دهند، در پناه دولت جمهوري اسالمی از هرگونه تعقیب و محاکمه در امان

ن االسالم کرمانی همچنیشود. حجتب اثري داده نمینظرهاي شخصی است ترتیبه شکایات افراد مغرض که ناشی از اختالف

هاي عمرانی و کارهاي اولیه منطقه جوانرود فوري و براي اجراي برنامه«در یک گفتگوي کوتاه به خبرنگار ما اظهار داشت: 

نبال به د: «وي افزود». میلیون تومان درخواست شده است. این مبلغ رقم کوچکی از اعتبار عمران این منطقه است 10ضروري 

درخواست شد تا مقدار زیادي خواروبار در اختیار این شرکت گذاشته  ایجاد شرکت تعاونی روستایی در منطقه جوانرود، فوراً

 )13/6/1358اطالعات».(شود

 

 پیام امام به علماي اعالم و مردم غیور و مسلمان کردستان

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

مقام از مهاباد واصل  15نفر از ائمه جماعت و رونوشت براي  18ید دو فوریت وبا اسم و امضاي امروز ( پریروز ) تلگرافی با ق

. امشد که در آن اظهار تاسف شده است که اینجانب به واسطه تبلیغات سوء بر ضد کردها و اهل تسنن بسیج عمومی نموده



ه و پر واصح است ک دانیدواقعه را آنطور که هست می هامن با اینکه میدانم علماي اعالم کردستان در مهاباد و سایر شهرستان

. معهذا الزم است براي اند. و با علماء واقعه جماعت را الزام به امضاء نمودهاندسران اشرار با حمل امضاء به اسم علماء نموده

سران خائن چون خود را چند مین بار باستحضار علماي اعالم کردستان و برادران کردستانی و سایر طبقات برسانم این 

. از اول پیروزي انقالب تاکنون در هر اندشکست خورده و مورد تنفر ملت ایران میدانند دست به این تشنجات واهی زده

که در اسالم و ترك و فارس و بلوچ و عرب ولر و ترکمن و غیر اینها مطرح  ایمموقعیتی که پیش آمده است اعالم کرده

ست و جمهوري اسالمی حق همه گروهها را با عدالت اسالمی ادا خواهند کرد در عین حال این خائنان نیست. اسالم براي همه ا

که از کشورهاي  هائیبه ایران. خصوصا کردستان دست از خیانت و جنایت برنداشته و طرحهاي مسالمت آمیز را با اسلحه

 اندو برادران ما را که براي حفاظت برادران کردستانی خود بسیج شده اندجواب داده اندخارجی و یا از غارتگران بدست آورده

حتی به برادران کردستانی ما و به کسانی که براي جهادسازندگی و  اندو سر بریده اندبا کمال بی رحمی و شقاوت بآتش کشیده

عمومی  بسیج هااگر ما برضد کرد گوئیمیکمک به کردستان آمده بودند رحم نکردند و آنان را اعدام نمودند ما به این اشرار م

کردستان مثل تقده و سنندج و پاوه و دیگر جاها پس از پاکسازي غیر از برادري اسالمی رفتار  هايچرا در شهرستان نمودیممی

از بنشده است و چرا برادران کردستانی ما از ارتش و پاسداران و سایر قواي انتظامی استقبال پرشور کردند و با آغوش 

پذیرفتند و چرا ما گروهی را براي بازسازي آن منطقه فرستادیم که حوایج برادران اهل سنت را برآورده کرده و با تمام امکان 

ی هیچ فرق ایمدانیم که بارها و بارها اعالم کردهوسایل آسایش و رفاه آنان را فراهم کند. آیا ما برادران اهل سنت را دشمن می

با کرد  ایمکه آن سامان را به بهترین وجه آباد کنیم و مقدماتش را فراهم کرده ایمست. ما که تصمیم گرفتهبین این دو فرقه نی

ر بکنیم . طرفدار کرد هستید اما بسیج عمومی اگکنیدمخالفیم با شما که اسلحه بدست گرفته و بهیچ چیز و بهیچ کس رحم نمی

آنان از اشرار است و بخواست خداوند متعال شر آنان را بزودي دفع و سران براي پشتیبانی از برادران کردستانی و استخالص 

اگر به  اندخائن را شدیدا به جزاي اعمالشان رسانده و با برادران کرد حتی آنانی که در حزب منحله دموکرات داخل شده

 ود.والسالم علی عباداهللا الصالحین .روحو همه در پناه اسالم خواهند ب کنیمآغوش ملت برگردند. با برادري و برابري رفتار می

 )13/6/1358اهللا الموسوي الخمینی(جمهوري اسالمی

 

 بیانیه امام

 

اي بدین شرح که از طرف امام خمینی در پاسخ تلگرام رسیده از مهاباد صادر شده است منتشر دفتر امام دیروز بیانیه

مقام فرستاده شده  15نفر از ائمه جماعت که رونوشت آن براي  18فوریت و به اسم و امضاء  2امروز تلگرامی با قید کرد:

است، از مهاباد واصل شد که در آن اظهار تأسف شده است که اینجانب به واسطه تبلیغات سوء بر ضد کردها و اهل تسنن، 

انند و دطور که هست میآندانم علماي کردستان در مهاباد و سایر شهرستانها، واقعه را ام. من با اینکه میبسیج عمومی نموده

اند معذالک الزم است براي چندمین بار به استحضار علماي پر واضح است که سران اشرار یا جعل امضاء به اسم علماء نموده



اعالم کردستان و برادران کردستانی و سایر طبقات برسانم، این سران خائن، چون خود را شکست خورده و مورد تنفر ملت 

اعالم اند. از اول پیروزي انقالب تاکنون، در هر موقعی که پیش آمده است، د دست به این تشبهات واهی زدهداننایران می

کردیم که در اسالم کرد، ترك، فارس، بلوچ، عرب، لر و ترکمن و غیر اینها مطرح نیست. اسالم براي همه است و جمهوري 

کردستان، دست از  کرد. در عین حال این خائنان به ایران خصوصاً اسالمی، حق همه گروهها را با عدالت اسالمی ادا خواهد

هایی که از کشورهاي خارجی و یا از غارتگري بدست آمیز را با اسلحهخیانت و خسارت برنداشته و طرحهاي مسالمت

 کمال بیرحمی و شقاوتاند و برادران ما را که براي حفاظت برادران کردستانی خود بسیج شده بودند با اند. جواب دادهآورده

به آتش کشیدند و سر بریدند، حتی به برادران کردستانی ما به کسانی که براي جهادسازندگی و کمک به کردستان آمده 

گوییم، اگر ما بر ضد کردها بسیج عمومی نمودیم چرا در بودند رحم نکردند و آنان را اعدام کردند. ما به این اشرار می

ل نقده و سنندج و پاوه و دیگر جاها پس از پاکسازي از اشرار، به غیربرادري اسالمی رفتار نشده شهرستانهاي کردستان مث

است و چرا برادران کردستانی ما از ارتش و پاسداران و سایر قواي انتظامی استقبال پرشوري کردند و با آغوش باز آنان را 

دیم که حوایج برادران اهل سنت را برآورده کرده و با تمام امکان پذیرفتند و چرا ما گروهها را براي بازسازي آن منطقه فرستا

 ایم که هیچدانیم که بارها و بارها اعالم کردهوسایل آسایش و رفاه آنان را فراهم کنند. آیا ما برادران اهل سنت را دشمن می

آباد کنیم و مقدماتش را فراهم  ایم آن سامان را به بهترین وجهفرقی بین این دو فرقه نیست؟ ما هم که تصمیم گرفته

د کنید، طرفدار کراید و به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمییا شما که اسلحه به دست گرفتهایم. ما با کرد مخالفیم؟ کرده

هستید؟ ما بسیج عمومی اگر بکنیم، براي پشتیبانی از برادران کردستانی و استخالص آنها از اشرار است و به خواست خداوند 

به جزاي اعمالشان رسانده و با برادران کرد، حتی آنانی که در حزب  ل شر آنان را به زودي رفع و سران خائن را شدیداًمتعا

کنیم و همه در پناه اسالم هستند و خواهند اند، اگر به آغوش ملت بازگردند با برادري و برابري رفتارمیدمکرات داخل شده

والسالم علی عباده الصالحین روح اهللا                                                                   بود.                              

 )13/6/1358(کیهان12/6/1358الموسوي خمینی

 

 اطالعیه دفتر امام

 

اعالم  فطر وقم ـ در پاسخ به تلگرافهاي متعددي که از سراسر کشور و از طرف افراد مختلف مردم جهت تبریک عید سعید 

 :آمادگی براي سرکوبی ضد انقالب،  بحضور امام مخابره شده بود،  دفتر امام عصر روز پنجشنبه اطالعیه زیر را انتشار داد

 

 بسمه تعالی

 



 هاياخیرا تلگرافهاي زیادي از علماي اعالم شهرستانها،  عشایر غیور،  کارگران،  کشاورزان،  کارمندان،  سازمانها،  شخصیت

سیاسی،  و سایر گروهها در مورد تبریک عید سعید فطر و اعالم آمادگی جهت سرکوبی ضد انقالب و توطئه گران و پشتیبانی 

از جمهوري اسالمی بدفتر امام واصل گردید.  امام بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را به عموم تلگراف کنندگان ابالغ 

رافات نتوانستیم یه یکایک آنها پاسخ دهیم معذرت خواسته و از خداي تعالی موفقیت مینماید و از اینکه بعلت کثرت تلگ

 )14/6/1358همگان را در راه خدمت به اسالم و مسلمین و پیروزي کامل بر دشمنان خواستاریم. قم دفتر امام خمینی(کیهان

 

 .هاي عمرانی پیاده خواهد شدامام: اگر کردستان آرام شود طرح

 

سنت ترکمن و نیز افراد کمیته شمیرانات، دیروز و پریروز با امام خمینی مالقات کردند. در این دیدارها امام علماي اهل 

خوانید. امام خطاب به علماي اهل سنت گفت:یکی از برکات این نهضت، اجتماع هایی از آن را میبیاناتی ایراد کرد که گزیده

رسد. کنند، به گوش آقایان با مسایلی که ما داریم و خالفش را تبلیغ میباشد، تعلماي تشیع و تسنن در زیر یک سقف می

نفر از ائمه جماعت مهاباد و اطراف که  18هم اعالم کردم و شاید هم شنیده باشید، تلگرافی به امضاء  دیروز چنانچه من قبالً

ن در این نهضت شریک بودیم و زحمت نفر از مقامات بود، رسید که در آن آمده بود، ما اهالی کردستا 15رونوشت آن به 

اند و شما همه ایرانیان را بر ضد کشیدیم و حاال اشخاصی ذهن شما را مشوش و نسبت به ما اهالی کردستان بدبین کرده

مه گویند. این یک مطلبی است که به اسم ائدانم که علماي آنجا یک چنین چیزي را نمیکردستان بسیج کردید. البته من می

 براًاند باید این را امضا کنید، آنها هم جاند آنجا و گفتهاطالعند و یا دیگران با سر نیزه رفتهاند و خودشان هم بیوشتهجماعت ن

خواستیم ببینیم علماي کردستان و اهالی کردستان و سایر بالد که برادران اهل سنت هستند، در این پنج، امضا کردند. ما می

اند و نسبت به کردستان و بلوچستان و سیستان و سایر جاها چه عملی ست چه مطلبی دیدهشش ماهی که جمهوري اسالمی ا

شده است که بر خالف مصالح آنها باشد؟ یا چه امتیازي در این مدت بین اهالی کردستان یا بلوچستان، یا اهالی تهران گذاشته 

د. هر کدام محیط و گرفتاریهاي خودشان را شده است و یک گرفتاریهایی شما دارید که همه قشرهاي این مملکت دارن

لفی هاي مختام، گروهاند. و شاید در ذهنشان این آمده باشد که جاهاي دیگر اینطور نباشد. من در این مدتی که اینجا بودهدیده

اند. هر ختلف آمدهها که از جاهاي ماند چه از کردستان و چه از جاهاي دیگر، از قبیل بختیاریها و قشقاییها و همه گروهآمده

اند، آن قدري که به ما ظلم شده است به دیگران ظلم نشده است. و آن قدري که ما عقب مانده هستیم اي ادعا کردهدسته

ام شما محیط خودتان را دیگران نیستند. نه آب داریم، نه آسفالت داریم، نه برق داریم، نه غذا داریم. من هم به آنها گفته

جاهاي دیگر را هم ببینید، ببینید آیا آنها هم دارند و شما ندارید و یا اینکه همه ندارند؟  بنابراین بوده که همه بینید، بروید می

هایی که در گوشه و کنار تهران واقع است ببینید. من در گویم بروید عشایر بلکه بروید تهران و محلهنداشته باشید، من نمی

نوشته بودند. آنطوري که در ذهن من است، حدود سی محله را نوشته بودند که در ها را برایم نجف که بودم صورت محله

تهران است که نه آب دارند، نه برق دارند، نه آسفالت دارند، نه خانه دارند. شما اگر تلویزیون را مالحظه کرده باشید من یکی 



آمدند که به اصطالح اسمش ک سوراخی در میدو دفعه تلویزیون را نگاه کردم که هفت، هشت، ده نفر، بزرگ و کوچک از ی

اند. وضع آنجا طوري است که براي آوردن آب باید کوزه را بردارد، پنجاه و چند پله از گودال پایین برود، تا را خانه گذاشته

ت. این اسبرسد به آنجایی که آبی پیدا شود. شما مالحظه کنید در زمستان، چه خواهد شد. خیال نکنید که اطراف شما خراب 

ه کنند براي اینکخرابی همه جا بوده، و این ارثی است که از رژیم گذشته به ما رسیده است. در جمهوري اسالمی کوشش می

میلیون تومانی  450شود آباد کرد. االن براي کردستان، یک بودجه آباد کنند، لکن آنقدر خرابی هست که به این زودي نمی

است براي هر یک از این استانهایی که هست، بروند. براي هر کدام از استانها مثل سیستان و اند و هیاتی هم بنتصویب کرده

اند، براي آبادي این مناطق یعنی درست کردن میلیون تومان باشد، قرار داده 450بلوچستان هم یکروز نفت که شاید حدود 

ها مسایلی است که در فکر هستند االن جمهوري مدرسه، آباد کردن زمینها و اصالح کشاورزي و درست کردن همه جا، این

پنجاه و چند ساله  اینساله مخصوصاً 2500اسالمی هنوز یک بچه شش ماهه است، از یک بچه شش ماهه در مقابل یک خرابی 

 هتوان داشت؟ این پدر و پسر یادتان هست که چه کردند. همه دست به هم داداخیر که همه ما شاهد بودیم، چه انتظاري می

بودند براي این که بچاپند و ببرند و این ملت را عقب نگهدارند. فرهنگ را عقب نگهدارند و اقتصاد را به تباهی بکشانند، 

فتم اند اینجا، گوزیر و سایر وزراء که آمدهآوریم. من تا حاال چند دفعه به آقاي نخستکنیم. تمدن بزرگ میکذایی درست می

خواهند م میاند و کار هاند، لیکن اینها تبلیغ نکردهکنند که کار کردهکردند و میولی تبلیغ میکنید که آقایان، شما کار می

توانند بکنند. نیت مشغولند، لکن آنقدر آشفتگی است که نمیکنیم. اینها با حسنگویند که ما داریم چه میبکنند، ولی نمی

دند و به اسم آقایان یا الزام کرده بودند که آقایان امضا بکنند که بینیم که این دمکراتها، تلگراف درست کرده بوآنوقت می

خودشان پاسخ را خواهند داد. ما پاسدارها، ارتش و ژاندارمري را که بسیج کردیم، براي آنجا براي چه بسیج کردیم  البته بعداً

نند سرکوب کاند، و میسرکوب کرده که کردها را سرکوب کنند؟ یا به عکس بسیج کردیم که آنها بروند کسانی که کردها را

 کنند. همین دیشب در رادیو راجعکنند و شما دیدید که هم کردها آنها را با آغوش باز پذیرفتند و هم اینها از کردها تشکر می

سالم اکند. این لشکر لشکر اسالم است و لشکر به آقاي چمران بود که از او تعریف کرده بودند که چقدر با ما خوشرفتاري می

خواهد جیب خودش و جیب اربابهایش را پر کند که اینها عبارت از این کند که میکند. آنکسی بدرفتاري میبد رفتاري نمی

کنید. آنها ها را بکنند. ما فرستادیم که خرابی نگذارید بشود و ترمیم خرابیحزبها و سران آنها هستند که خرابی کردند و می

کنید؟ سنی و شیعه مطرح نیست. فارس و ترك در اسالم مطرح نیست. ها چه میکه شما با سنی حاال فریادشان درآمده است

در  بینید،ایم. در اسالم برادري و برابري است بنابراین آنچه که شما میمان با هم نشستهدر اسالم همه برادر هستند. همه

یگر هم، کم کار شده است. مشکالت زیاد است، االن طرح آنجاها کم کار شده، براي این است که کار زیاد است. در جاهاي د

ها هست و تصویب شده است و است، هم براي اطراف شما و هم برا ي اطراف خوزستان و بلوچستان و سایر جاها. طرح

ا بشود ت دانید که کار کردن باید در یک محیط آرام باشد،انشاءاهللا عمل خواهد شد. البته اگر این مفسدین بگذارند، چون می

جروح ریزند و سر اشخاصی که مکشند، میکنند، و به آتش میدر کردستان یک کاري کرد. وقتی محیط را این طور متشنج می

شود کار کرد، اما انشاءاهللا وقتی شر اینها کنده شد، کارها اند، با این وضع، نمیبرند و مردم را در مضیقه گذاشتهبودند می

  همه چیز مطابق میل آقایان انجام خواهد شد. انشاءاهللاشود و انشاءاهللاشروع می



 

فخر شما چه در دنیا پیروز بشوید و چه به شهادت برسید پیروزمندید، مثل لشکر اسالم در صدر اسالم که خودشان را پیروز 

ی به ارك و تعالکنم. خداي تبدهم و تبریک عرض میدیدند، چه کشته بشوند و چه بکشند. من به شما مژده پیروزي میمی

شما نظر دارد. همان نظر لطف خدا بود که شما با نداشتن سازمان و با نداشتن ساز و برگ نظامی، ابرقدرتهاي بزرگ پیروز 

شدید. این نظر خداي تبارك و تعالی و تایید اسالم بود و این نظر اسالم است که شما را متحول کرده است. خداوند با 

کنیم و کردیم و پیروز خواهیم بود. شما حق هستید و در مقابل ه ماست. ما براي قرآن، قیام میشماست. قرآن کریم پناه هم

اید و حق پیروز است. شما براي اسالم قیام کردید و پشتیبان شما اسالم است و کسی که پشتیبان او قرآن و باطل ایستاده

خداي تبارك و تعالی خواستارم. این دسته اشرار که االن اسالم باشد، پیروز است. من سالمت همه شما و پیروزي شما را از 

مشغول شرارت هستند چیزي نیستند. اینها دفن خواهند شد. خداوند شما را به اشرار غلبه ده. من از شما و آقایانی که تشریف 

فرستم و به همه سالم می کنم و همه آقایان که آمدند، چه از مشهد و چه از شمیران و چه از جاهاي دیگر،اید، تشکر میآورده
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 .امام در دیداري با عشایر: ارتش را براي کمک به برادران گرفتار فرستادیم

 

 ذهاب و مرزنشینانروز گروهی از نمایندگان عشایر سرپلقم ـ خبرگزاري پارس :بگزارش خبرگزاري پارس، پیش از ظهر دی

 .آن منطقه به حضور امام خمینی رسیدند و با رهبر انقالب اسالمی مالقات کردند

 

 :در این دیدار امام خمینی سخنانی به این شرح ایراد کردند

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

با هم زیر یک سقف جمع کرده است تا مسائلی که مورد حاجت از برکات نهضت اسالمی این است که برادرهاي اسالمی را 

 .است مورد بحث قرار گیرد

 



آقایان باید بدانند این معنائی را که در تدارکش هستیم و با همت همه قشرهاي ملت امیدواریم تحقق پیدا بکند این است که 

 .اسالم در ایران حکومت کند

 

طاغوت و عوامل آن براي ملت ما پیدا شد انشاء اهللا با همت همه جوانهاي ملت و حکومت خدا باشد و گرفتاریهائی که بدست 

ما تمام بشود و همه جا بیرق اسالم باشد ـ یعنی طوري باشد که اگر در نخست وزیري برویم ببینیم که آنجا اسالم است و اگر 

 .یر برویم ببینیم آنجا هم اوضاع اسالمی استبرویم ببینیم اوضاع اسالمی است و باز اگر در میان عشا هادر سایر وزارتخانه

 

و اگر در بازار برویم هم اوضاعش اسالمی است،  اگر چنانچه اسالم به معناي خودش و آنطوریکه خداي تبارك و تعالی وحی 

ه ن فرموده است به پیغمبر اکرم تحقق پیدا بکند آنوقت است که همه مردم در زیر پرچم اسالم در رفاه و سالمت هستند و

تنها سعادت این عالم بلکه به سعادت آن عالم نیز میرسند وما از خدا میخواهیم که یک سعادتی به ما بدهد تا بتوانیم این 

 .خدمتی را که بنا داریم انجام بدهیم و قدرت آنرا داشته باشیم. و این قدرت هم در وقتی است که ملت با ما باشد

 

سطه قدرت ملت کارها را انجام بدهیم چنانچه دیدید که چون ملت با هم بودند قدرتهاي اگر ملت باما باشد ما میتوانیم به وا

از بین برود و پاکسازي شود باز محتاج به این است که ملت  هابزرگی را از بین بردند ـ حاال هم که وقت این است آن مفسده

ا بکنند منتهی هر جا به یک صورتی آنجاهائی که زیادي در کار هست که برادرها را از هم جد هايهمراه باشد االن توطئه

با  هاو شیعه هاشهرها بزرگ است به یک شکل و در جاهائی که مرز است و برادرهاي اهل سنت ما آنجا هستند به اینکه سنی

تان یک هم اختالف دارند تا دو طایفه را هر دو مسلمند به جان هم بریزند و حال آنکه شاید همه شما بدانید که در کردس

همان رژیم سابق  هايدسته اي که وابسته به خارج بودند و آنطوري که از رفت و آمدهایشان کشف شده است از وابسته

هستند و با اسرائیل و بعضی ممالک دیگري که اجنبی هستند روابط دارند غائله کردستان را درست کردند بطوریکه مردم 

اي ت فرستاد مفسدین را از آن مقداري که میشد دستگیر یا سرکوب کرد و عدهکردستان از دست آنها به عذاب بودند و دول

هم فرار کردند و در آن وقت در خارج آنهائی که عمال اجانب هستند شروع کردند چیز نوشتن که دولت ایران یا فالنی همه 

 .مردم ایران را برضد کردها و بر ضد اهل سنت بسیج کرده است

 

و حال آنکه ما ارتش را فرستادیم براي کمک به برادرهائی که گرفتار بودند باید هوشیار بود، اشخاصی را که میخواهند فساد 

در  هایشان می بردندکنند و بین برادرها جدائی بیاندازند از صحنه خارج کنید اینها چون دیدند منافعی که خودشان و ارباب

شود به این فکر افتادند که دو باره آن مسائل را پیش بیاورند و دوباره همانها را به کار میخطر افتاده است و دستشان کوتاه 

مسلط کنند.  همه زندگی این مردم را بهم بزنند.  در طول تاریخ همه این عشایر و همه این مرزنشینها در فشار این 



ت خواهد رسیدگی کند اینها مهلو حاال که دولت می طاغوتیهابودند و برایشان هیچگونه وسایل زندگی و کار هم درست نکردند

 اینها توجه کنیم تا انشااهللا این هاينمیدهند که دولت دست به چنین کاري بزند باید امروز همه ما بیدار باشیم به توطئه

روع از مستمندها شاز بین برود و مملکت آرام بشود و شما بدانید که سر لوحه برنامه این دولت این است که ابتدا  هاتوطئه

 .کند از مرزها شروع کند و به رفع حوایجی که تا حاال نبوده است از قبیل برق آسفالت و آب و امثال آن بپردازد

 

من میدانم که در بسیاري از جاها این چیزها نیست و یا کمیاب است که البته دولت در صدد است انجام دهد و انشاء اهللا 

ر است که حتی راجع به علماي اهل سنت که من کرارا به وزیراوقاف و ارشاد ملی هم گفته ام عمل خواهد کرد و دولت در فک

بطور شایسته نسبت به آنها همراهی بکنند و بنا است که صورت از همه جاهائی که درایران است بردارند و رسیدگی نمایند.  

ه است که همه اینها ارثهائی است ک هائییک بهم ریختگیلیکن میدانند که االن همه جا بهم ریخته است بعد از انقالب همیشه 

از دولت سابق ما بردیم باید جبران بشود.  جمهوري اسالمی ما یک بچه شش هفت ماهه است و باید یک قدري به آن مهلت 

 دبدهند تا این اغتشاشاتی که مفسدین درست کردند یک قدري کم بشود و آنوقت رسیدگی کامل بشود. حاال هم در صد

هستند براي هراستانی پول نفت را قرار داده اند که برسانند و میرسانند و البته من هم تأکید میکنم به این که زودتر کمک 

برسانند.  انشاءاهللا امیدوارم بزودي آن گرفتاریها رفع بشود و عمده این است که شما به حرف این مفسدین گوش ندهید.  اینها 

و مدارس و  هاه اي براي هر استانی تصویب کرده است تا براي امور ساختن حمام و آسفالتدر عین حال که دولت هم بودج

غیره بپردازد و در صدد هستند که نگذارند این کارها انجام بشود شما میدانید انجام دادن این کارها شرطش این است که 

شود.انشاءاهللا موفق نشاء اهللا این امور درست میشود در آن کاري کرد.امنطقه آرام باشد یک منطقه غیر آرام جنگی را نمی
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 .امام در دیدار با عشایر سرپل ذهاب: برنامه دولت این است که ابتدا از مستمندها شروع کند

 

منطقه به قم ـ خبرگزاري پارس: پیش از ظهر روز سه شنبه گروهی از نمایندگان عشایر سر پل ذهاب و مرزنشینهاي آن 

 .حضور امام خمینی رسیدند و با رهبر انقالب اسالمی مالقات کردند

 

 :در این دیدار امام خمینی سخنانی به این شرح ایراد کردند

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم



 

از برکات نهضت اسالمی این است که برادرهاي اسالمی را با هم زیر یک سقف جمع کرده است. تا مسایلی که مورد حاجت 

 .است مورد بحث قرار گیرد

 

آقایان باید بدانند این مفاهیم را که در فکرش هستیم و یا هست همه قشرهاي ملت امیدواریم تحقق پیدا بکند این امت که 

 .کنداسالم در ایران حکومت می

 

ت همه جوانهاي ملت و حکومت خدا باشد و گرفتاریهائی که بدست طاغوت و عوامل آن براي ملت ما پیدا شد.ان شااهللا با هم

ما تمام بشود و همه جا بیرق اسالم باشد ـ یعنی طوري باشد که اگر در نخست وزیري برویم ببینیم که آنجا اسالم است و اگر 

 .برویم ببینیم اوضاع اسالمی است هادر سایر وزارتخانه

 

 .و باز اگر در میان عشایر برویم، ببینیم آنجا هم اوضاع اسالمی است

 

ر بازار برویم بازار هم اوضاعش اسالمی است. اگر چنانچه اسالم به معناي خودش و آنطوري که خداي تبارك و تعالی و اگر د

وحی فرموده است، به پیغمبر اکرم تحقق پیدا بکند آنوقت است که همه مردم در زیر پرچم اسالم در رفاه و سالمت هستند و 

خواهیم  بلکه سعادتی به ما بدهد تا بتوانیم این لم نیز میرسید و ما از خدا مینه تنها شهادت این عالم بلکه به سعادت آن عا

 .خدمتی را که بنا داریم انجام بدهیم. قدرت آنرا داشته باشیم و این قدرت هم در وقتی است که ملت با ما باشد

 

دیدید که چون ملت با هم بودند قدرتهاي توانیم به واسطه قدرت ملت کارها را انجام بدهیم چنانچه اگر ملت با ما باشد ما می

 .بزرگی را بین بردند

 

 .از بین برود و پاکسازي شود هاحاال هم که وقت این است آن مفسده

 



زیادي در کار هست که برادرها را از هم جدا بکنند و منتهی هر  هايباز محتاج به این است که ملت همراه باشند، االن توطئه

ائی که شهرها بزرگ است به یک شکل و در جاهائی که مرز است و برادرهاي اهل سنت ما انجا جا به یک صورتی آن جاه

 با هم اختالف دارند، تا دو طایفه را که دو مسلمانند به جان هم بریزند و حال آنکه شاید همه هاوشیعه هاهستند به اینکه، سنی

 

بودند و آنطوري که از رفت و آمدهایشان کشف شده است. از اي که وابسته به خارج شما ندانید که در کردستان یک دسته

همان رژیم سابق هستند و با اسرائیل و بمعنی ممالک دیگر که اجنبی هستند روابط دارند. غائله کردستان را درست  هايوابسته

گیر یا شد دستي که مینها به عذاب بودند و دولت فرستاد مفسدین را آن  مقدارکردند. بطوري که مردم کردستان از دست آ

اي هم فرار کردند و در آن وقت در خارج انهائی که عمال اجانب هستند شروع کردند چیز نوشتن که سرکوب کرد و یک عده

 .دولت ایران با فالنی همه مردم ایران را بر ضد کردها و بر ضد اهل  سنت بسیج کرده است

 

واهند فساد خادرهائی که گرفتار بودند. باید هشیار بود. اشخاصی را که میو حال آنکه ما  ارتش رافرستادیم براي کمک به بر

در خطر  دندبرخودشان و اربابهایشان می کهکنند و بین برادرها جدائی بیاندازند، از صحنه خارج کنید، اینها چون دیدند منافعی

ل را پیش یباورند و دوباره همانها را به ما مسلط شود به این فکر افتادند که دوباره آن مسایافتاده است و دستشان کوتاه می

کنند. همه زندگی این مردم را بهم بزنند. در طول تاریخ همه عشایر و همه این مرزنشینها در فشار این طاغوتی ها بودند و 

لت که دو دهندرسیدگی کند مهلت نمی خواهدبرایشان هیچگونه وسایل زندگی و کار هم درست نکردند و حاال که دولت می

بین برود و  از هادست به چنین کاري بزند. باید امروز همه ما بیدار باشیم، به توانیهاي اینها توجه کنیم، تا انشاهللا این توطئه

مملکت آرام بشود و شما بدانید که سر لوحه برنامه این دولت این است که ابتدازمستمندهاشروع کند، از مرزها شروع کند و 

 .ه تا حاال نبوده است از قبیل برق و اسفالت و آب و امثال آن بپردازندبه رفع حوایجی ک

 

دانم که در بسیاري از جاها این چیزها نیست و یا کمیاب است که البته دولت در صدد است که انجام دهد و انشاهللا من می

 امیر اوقاف و ارشاد ملی هم گفتهعمل خواهد کرد و دولت در فکر است که حتی راجع به علماي اهل سنت که من کرارا به وز

بطور شایسته نسبت به آنها همراهی بکند. و بنا است که صورت از همه جاهائی که در ایران است بردارند و رسیدگی نمایند 

ت است که همه اینها ارثهائی اس هائیلیکن میدانید که االن همه جا بهم ریخته ایست. بعد از انقالب همیشه یک بهم ریختگی

از دولت سابق ما بردیم باید جبران بشود. جمهوري اسالمی ما یک بچه شش هفت ماهه است و باید یک قدري به آن  که

 .مهلت بدهند تا این اغتشاشاتی که مفسدین درست کردند یک قدري کم بشود و آنوقت رسیدگی کامل بشود

 



صددند که برسانند و میرسانند و البته من هم تاکید حاال هم در صدد هستند براي هر استانی پول نفت را قرار دادند و در 

میکنم به این که زودتر کمک برسانند. انشاهللا امیدوارم بزودي آن گرفتاریها رفع بشود. عمده این است که شما به حرف این 

 ر ساختنمفسدین گوش ندهید. اینها در عین حال که دولت هم بودجه اي براي هر استانی تصویب کرده است تا براي امو

و مدارس و غیره بپردازد.در صدد هستند که نگذارند به این کارها انجام بشود، شما میدانید انجام دادن این  هاحمام و اسفالت

شود در آن کاري کرد.انشاهللا این امور کارها شرط اش این است که منطقه آرام باشد. یک منطقه غیر آرام جنگی را نمی

 )22/6/1358باشید.(جمهوري اسالمیشود.انشاهللا موفق درست می

 

 .امام در دیداري با عشایر:ارتش را براي کمک به برادران گرفتارفرستادیم

 

ازظهر دیروز گروهی از نمایندگان عشایر پل ذهاب و مرزنشینهاي آن قم : خبرگزاري پارس: بگزارش خبرگزاري پارس پیش

سالمی مالقات کردند.در این دیدار امام خمینی سخنانی به این شرح منطقه به حضور امام خمینی رسیدند و بارهبر انقالب ا

 ایراد کردند

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

از برکات نهضت اسالمی این است که برادرهاي اسالمی را باهم زیر یک سقف جمع کرده است تا مسایلی که کورد حاجت 

 .است مورد بحث قرار گیرد

 

ا که در فکرش هستیم و با همت  همه قشرهاي امیدواریم تحقق پیدا بکند این است که اسالم آقایان باید بدانند این معناي ر

 .در ایران حکومت کند

 

وحکومت خدا باشد و گرفتاریهایی که بدست طاغوت و عوامل آن براي مکلت ما پیدا شده انشاء اهللا با همت همه جوانهاي 

وزیري برویم ببینیم که آنجا اسالم است و نی طوري باشد اگر در نخستملت ما تمام بشود و همه جا بیرق اسالم باشد ـ یع

 .ها برویم ببینیم اوضاع اسالمی است و باز اگر در میان عشایر برویم ببینیم آنجا هم اوضاع اسالمی استاگر در سایر وزارتخانه

 



خودش و آن طوري که خداي تبارك و تعالی  و اگر در بازار برویم،بازار هم اوضاعش اسالمی است،اگر چنانچه اسالم به معناي

وحی فرموده است به پیغمبر اکرم تحقق پیدا کند آنوقت است که همه مردم در زیر پرچم اسالم در رفاه و سالمت هستند و 

م که یخواهیم که یک سعادتی به ما بدهد تا بتواننه تنها سعادت این عالم بلکه به سعادت آن عالم نیز میرسند و ما از خدا می

 .این خدمتی را که بنا داریم انجام بدهیم و قدرت آنرا داشته باشیم و این قدرت هم در وقت است که ملت با ما باشد

 

توانیم به واسطه قدرت ملت کارها را انجام بدهیم چنانکه دیدید که چون ملت با هم بودند قدرتهاي اگر ملت با ما باشد،ما می

ها از بین برود و پاکسازي شود باز محتاج به این است که ملت هم که وقت این است آن مفسدهبزرگی را از بین بردند، حاال 

هاي زیادي در کار هست که برادرها را از هم جدا بکنند. منتهی هر جا به یک صورتی آنجاهاي که همراه باشند االن توطئه

ها با ها و شیعهسنت ما آنجا هستند به اینکه سنی شهرها بزرگ است به یک شکل و در جاهایی که مرز است و برادرهاي اهل

هم اختالف دارند تا دو طایفه را که هر دو مسلمند به جان هم بریزند و حال آنکه شاید همه شما بدانید که در کردستان یک 

یم سابق هاي همان رژاي که وابسته به خارج بودندو آن طوري که از رفت و آمدهایشان کشف شده است از وابستهدسته

هستند   و با اسراییل و بعضی ممالک دیگر که اجنبی هستند روابط دارند غائله کردستان را درست کردند بطوري که مردم 

شد دستگیر و یا سرکوب کرد و یک کردستان از دست آنها به عذاب بودند و دولت فرستاد مفسدین را آن مقداري که می

خارج آنهایی که عمال اجناب هستند شروع کردند چیز نوشتن که دولت ایران یا اي هم فرار کردند و در آن وقت در عده

 .فالنی همه مردم ایران را بر ضد کردها و بر ضد اهل سنت بسیج کرده است

 

 فرستادن ارتش براي کمک

 

واهند فساد خکه می و حال آنکه ما ارتش را فرستادیم براي کمک به برادرهایی که گرفتار بودند  باید هوشیار بود اشخاصی را

دند در خطر برکنند و بین برادران جدایی بیاندازند از صحنه خارج کنید اینها چون دیدند منافعی که خودشان و اربابهایشان می

شود به این فکر افتادند که دوباره آن مسایل را پیش بیاورند و دوباره همانها را به کار مسلط افتاده است و دستشان کوتاه می

. همه زندگی این مردم را بهم بزنند. در طول تاریخ همه این عشایرو همه این مرزنشینها در فشار این طاغوتیها بودند و کنند

که  دهندبرایشان هیچگونه وسایل زندگی و کار هم درست نکردند و حاال که دولت می خواهد رسیدگی کند اینها مهلت نمی

ها ا ز بین اهللا این توطئههاي اینها توجه کنیم تا انشاءمه ما بیدار باشیم به توطئهدولت دست به چنین کاري بزند باید امروز ه

برود و مملکت آرام بشود و شما بدانید که سرلوحه برنامه این دولت این است که ابتد از مستمندها شروع کند از مرزها شروع 

 و آب و امثال آن بپردازد کند و به رفع حوایجی که تا حاال نبوده است از قبیل برق و اسفالت

 



 دستور راجع به علماء اهل سنت

 

دانم که در بسیاري از جاها این چیزها نیست و یا کمیاب است که البته دولت در صدد است انجام دهد و انشاء اهللا من می

ام ارشاد ملی هم گفتهعمل خواهد کرد و دولت در فکر است که حتی راجع به علماي اهل سنت که من کرارا به وزیر اوقاف و 

که بطور شایسته نسبت به آنها همراهی بکنند. و بنا است که صورت از همه جاهایی که در ایران است بردارند و رسیدگی 

یی هایی است که همه اینها ارثهانمایند. لیکن میدانید که االن همه جا بهم ریخته است بعد از انقالب همیشه یک بهم ریختگی

سابق ما بردیم باید جبران بشود.جمهوري اسالمی ما یک بچه شش هفت ماهه است و باید یک قدري به آن  است که از دولت

مهلت بدهند تا این اغتشاشاتی که مفسدین درست کردند یک قدري کم بشود و آنوقت رسیدگی کامل بشود. حاال هم در 

کنم به رسانند و البته من هم تاکید میبرسانند و می اند و درصددند کهصدد هستند براي هر استانی پول نفت را قرار داده

اینکه زودتر کمک برسانند. انشااهللا امیدوارم به زودي آن گرفتاریها رفع بشود و عمده این است که شما به حرف این مفسدین 

 اختن حمام واي براي هر استانی تصویب کرده است تا براي امور سگوش ندهید. اینها در عین حال که دولت هم بودجه

 

ها و مدارس و غیره بپردازد و درصدد هستند که نگذارند این کارها انجام بشود شما میدانید انجام دادن این کارها آسفالت

شود در آن کاري کرد. انشاء اهللا این امور درست شرط این است که منطقه آرام باشد یک منطقه غیرآرام جنگی را نمی

 )22/6/1358د.( کیهانشود. انشااهللا موفق باشیمی
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 (4)آیت ا... خمینی و کردستان

 



  

 

 مالقات با خانواده هاي کرد

 

همدان حضور امام خمینی  هاي کرد روستاي قارناي شهرستان مهاباد و گروهی از پاسداران انقالببعدازظهر دیروز با خانواده

 :در قم رسیدند در این مالقات امام سخنانی به این شرح بیان فرمودند

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

دانی خواهیم و تو می دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم و تو میدانی که در این قیام رضاي تو را میخداوندا تو می

دانی که از تعدیات و ظلمها بیزار و منزجر هستیم. من راجع به مسایلی که شما کردیم و تو می که براي اجراي عدالت قیام

ب آقاي هم دیش کنم و شما بدانید این اشخاص که بر شما ظلم کردند و قبالًکنم و بعد هم اقدام میآقایان نوشتید مطالعه می

مل کنم که به عدالت عفتار خواهند شد و من در این باب اقدام میخلخالی به من گفتند: از اشرار بودند سرانجام انشاءاهللا گر

باشند شود این افرادي که ستم کردند مربوط به نظام اسالمی و جمهوري اسالمی نبودند کسانی که مربوط به جمهوري اسالمی 

م انشاءاهللا و کنو منهم اقدام میکنند. اینها از اشرار بودند که باید انشاءاهللا تعقیب بشوند آدمکش نیستند تعدي و ظلم نمی

کنم و امیدوارم جبران بشود. امام خمینی در ضمن بیانات خود در توجیه گویید تحقیق میاي که شما مینسبت به آن دهکده

ی شود حتخواهیم و در این مملکت بر قرار کنیم اسالمی که راضی نمیحکومت اسالمی اظهار داشت: ما عدالت اسالمی را می

خواهیم که آن شخص اولش و آن فرد آخر در مقابل قانون زن یهودي که در پناه اسالم است تعدي بشود، اسالم را می به یک

هم به همان صورت عمل کرده » ص«کند قانون الهی است. پیغمبر اکرم مساوي باشند. در اسالم آن چیزي که حکومت می

کند شخص هیچ حکومتی ندارد ولو آن در اسالم قانون حکومت میاست، حاال هم ما مؤظفیم که به همان صورت عمل کنیم. 

شخص رسول خدا و خلیفه رسول خدا باشد. امام خمینی در قسمت دیگري از سخنان خود افزود: اسالم یک قانون است و آن 

خدا است امام کنند پیغمبر مجري احکام قانون الهی است. حکمفرما یک چیز است و آن حکم خدا، همه اجراي آن حکم را می

مجري احکام خدا است. دولت اسالمی مجري احکام خدا است. خودشان از خودشان چیزي ندارند. همه اجراي دستورات 

کنند. من امیدوارم آن آرزویی که ما داریم آن تقاضایی که ما از خداي تبارك و تعالی داریم ما را خداوند تبارك و تعالی را می

ي افراد ملت بکنیم خداوند توفیق بدهد که وظایف خود را انجام بدهیم و آن خدمتی را که به همه موفق کند به اینکه بتوانیم

 )24/6/1358انجام بدهیم.(اطالعات



 

 دیدارسفیر ایران در مسکو با امام خمینی

 

ا نظور تودیح بسفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروي، ساعت دوازده دیروز بم» محمد مکري«قم ـ خبرگزاري پارس: آقاي دکتر 

 .امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران دیدار و گفتگوکرد

 

آقاي دکتر مکري در این دیدار نسبت به یک سلسله مسایل حسن همجواري با کشور شوروي و تشکیل گروه حج براي 

چنین خارج از کشور و هم برادران مسلمان شوروي و نیز تحریکات بین المللی افراد ضد انقالب ایرانی ووابسته به بیگانه در

اثرات پیروزي انقالب اسالمی ایران در دیگر کشورهاي مسلمان همانند مالزي و قاره افریقا و تشکیل جلسات بحث و گفتگو در 

سطح سفراي کشورهاي اسالمی که در سفارت جمهوري اسالمی ایران در مسکو در ماه مبارك رمضان که براي اولین بار در 

د و همچنین در مورد حوادث کردستان مطالبی بعرض امام رساند و امام در مورد کردستان فرمودند: ما ششوروي تشکیل می

اي بسیار کم که با مراکز جاسوسی غربی و صهیونیستی ایم و حساب عدهبا محبت و در نهایت برادري با آنان رفتار کرده

 میدانند از حساب اکثریت قریب باتفاق مردم مسلمان کردستانارتباط دارند و احیانا خود را به کشورهاي سوسیالیستی مرتبط 

 )2/7/1358جداست امام در پایان این دیدار براي موفقیت آقاي عسکري در مامؤریتشان دعا کردند.(جمهوري اسالمی

 

 :در دیدار با اعضاي ستاد جهادسازندگی یزد

 

 0د می دانیمامام:دولت از سرکوب اشرار عاجز نیست اما ما ملت کرد را از خو

 

ازظهر دیروز گروهی از اعضاي ستاد جهادسازندگی شهرستان یزد در قم بحضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی قم ـ پیش

 :ایران رسیدند.امام خمینی پیرامون حوادث اخیر کردستان و تشکیل شوراها سخنانی باین شرح ایراد کرد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 



قضایاي کردستان نه این است که قابل حل نیست  ونه این من اول راجع به این قضیه ناگوار کردستان چند کلمه عرض کنم، 

است که دولت یا ملت از سرکوب اشرار عاجز هستند،لیکن براي اینکه ما ملت کرد را از خود میدانیم چنانچه ملت کرد هم ما 

گر بخواهیم با شدت زیادي رفتار کنیم خوف این است که برادران کرد ما خیلی صدمه را از خود میداند از هم جدا نیستیم، ا

خواهیم که بطور متوسط نه مالیمت و نه با شدت به نحوي که خایین سرکوب عمومی گردند. این را بدانید ببینند و لهذا ما می

کشند و به بسیار ناقص، که میایند چند نفر را میکه اینها چیزي نیستند، اینها االن حالت دفاعی به خودشان گرفتند، چریکی 

شود، و قواي دولتی و مبارزین اسالمی پیشروي میکنند و کنند و انشاء اهللا از این جنگلها هم کلکشان کنده میجنگلها فرار می

ر عین دهم که دمیاهللا سرحدات کنترل میشوند و راه کمک به انها بسته میگردد و من به ملت کرد این مطلب را تذکر انشاء

شود که بعضی از این افراد از دموکراتها بازي حالیکه ما تمام افراد را اال آن طبقه باالي خائن را عفو کردیم مع االسف دیده می

آید باید بدانند که از آنها جز خرابکاري،کاري نمیخواهند بکنند،کنند که اینها برایشان یک خدمتی میخوردند و خیال می

نیست که بخواهند به ملت کرد خدمت بکنند، اینها روابطشان با اجانب، با صهیونیسم، با آمریکا و با رژیم سابق ثابت آنطور 

خواهند ملت کرد تا آخر وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار داشته باشند، کنند. انها میاست و دارند براي آنها کار می

معرفی بکنند و خودشان هم به قواي دولتی کمک کنند تا منطقه پاکسازي بشود، ما  ملت کرد باید بیدار بشوند و اینها را

اي وارد عمل شوند که خداي نخواسته برادرهاي کرد ما هم زیر پا بروند و اال براي ما خواهیم با شدت وقدرت فوق العادهنمی

و آنها را از بین ببریم، این کاري ندارد، اما در این  روز غائله را حل کنیم و این قضایا را تمام  2این معنی که در یک روز در 

 ايکار محظور اشت که برادرها و خواهرهاي کرد ما در آنجا هستند. باید برادران کرد ما متوجه باشید که اینها یک طایفه

 هار دادند وهمینها هستند که شما را درفشار قراخواهند خدمت بکنند، همینخواهند اخالل بکنند نه اینکه میهستند می

ها هستند که کارگرها را از کار زنند و همینها را آتش میهستند که جوانهاي ایران را میکشند و همین ها هستند که خرمن

اهللا خواهند چرخ اقتصادي مملکت گردش نکند و قصور اینها خدمت به اجانب و ایجاد فتنه و فساد است. انشاءدارند و میبازمی

ها قطع بشود و اما جهاد سازندگی من از همه برادرها و خواهرهایی که در این راه مجاهده کردند بزودي این ریشهامیدوارم که 

شوم وقتی می بینم برادرها و خواهرها نسبت به طوایف ضعیف بینم و بسیار خرسند میکنند و گاهی در تلویزیون میو می

د به اینکه کارهاي زیادتري بکنند، امیدوارم که با این قدرت اسالمی همه کنند، آنها هم خودشان تشویق میشونخدمتگذاري می

امور اصالح بشود و این تحولی که در جوانها ما و در خواهرها و برادرهاي ما حاصل شده است که اینطور حس تعاون، حس 

ه کند که با این قدرت ایمانی کیخدمت به ملت وبه اسالم پیدا شده است محفوظ بماند. این موضوع ایشان را خیلی امیدوار م

ماند همه کارها انجام بگیرد و من امیدوارم که آقایان در هر جا و در هر ومحلی که اهللا باقی میاالن در ملت ما است و انشاء

درات قهستند راجع به قضیه این شوراها جدیت کنند که مبادا یک افراد  فاسدي در این شوراها پیدا بشوند، براي اینکه تمام م

یک شهرستان در دست شوراها است و اگر خداي ناخواسته یک اشخاص فاسد در این شوراها پیدا بشوند ممکن است که 

شهرستان را بلکه ایران را بلکه اسالم را به فساد بکشند، باید درست متوجه باشید اشخاصی که انتخاب میکنید سوابقشان را 

ر از هر تیپی که هستند واز هنند که افراد متعهد و افراد صحیح چه کسی هستند،مطالعه بکنید، بدانید، خوب هر شهري میدا

جمعیتی که هستند شناسایی کامل شوند که در زمان سابق چه جور بودند، در زمان انقالب چه جور بودند و از اول انقالب تا 

آن چه اندازه است، در هر شهري باید  مقدار معلوماتشحاال چه جور بودندو سوابق خانوادگیشان چیست، عقایدشان چیست،



هاي فاسد یک اشخاص مومن، معتقد، مومن به نهضت اسالمی، به جمهوري اسالمی و منحرف نبودن به سبب این مکتب

هللا اجرا ااهللا مقدرات شهر را در دست بگیرند و کارهاي موافق صالح ملت و صالح شهرستان خود انشاءانتخاب کنند، تا انشاء

برم، و خیلی هم من خود میل داشتم که بروم یکدفعه ن از همه شما متشکر هستم و از این حس تعاونتان خیلی حظ میبکنند، م

آید خدمت این است که اما خوب من محظوراتم زیاد است و خدمتی هم از من نمیدر این جهادسازندگی منهم خدمت بکنم،

 )19/7/1358د موفق و موید باشید.(کیهانبه شما این است انشااهللا خداوند همه شما را حفظ کن

 

 .شودامام در جمع گروهی از اعضاي جهادسازندگی اعالم کرد: راه کمک به مهاجمان کردستان بسته می

 

گروهی از اعضاي ستاد جهادسازندگی شهرستان یزد دیروز در قم به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی رسیدند. در این 

 «. :ون حوادث اخیر کردستان و تشکیل شوراها، سخنانی به این شرح ایراد کردنددیدار، امام، پیرام

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

عرض کنم. قضایاي کردستان نه این است که قابل حل نیست و نه  ايمن اول راجب به این قضیه ناگوار کردستان چندکلمه

دانیم، چنانچه ملت کرد براي اینکه ما ملت کرد را از خود میاین است که دولت یا ملت از سرکوب اشرار عاجز هستند لکن 

از هم جدا نیستیم اگر بخواهیم با شدت زیادي رفتار کنیم خوف این است که برادران کرد ما خیلی  دانندهم ما را از خود می

بطور مستقیم نه مالیمت و نه با شدت به نحوي که خائنین سرکوبی عمومی گردند. این را  خواهیمصدمه ببینند لذا ما می

 کشندنفر را می چند آیند. چریکی بسیار ناقص که میاندبدانید که اینها چیزي نیستند اینها االن حالت دفاعی بخودشان گرفته

کند و شود و قواي دولتی و مبارز اسالم پیشروي میکنده می کنند و انشاءاهللا از این جنگلها هم کلکشانو به جنگلها فرار می

ن حال در عی دهمگردد. من به ملت کرد، این مطلب را تذکر میشود و راه کمک به آنها بسته میانشاءاهللا سرحدات کنترل می

ند افراد از دمکراتها بازي خورد شود که بعضی از اینکه ما تمام افراد را اال طبقۀ باالي خائن را عفو کردیم مع الوصف دیده می

بکنند. باید بدانند که از آنها جز خرابکاري کاري بر نمی آید. آنطور  خواهندکنند که اینها برایشان یک خدمت میو خیال می

 نیست که بخواهند به ملت کرد خدمت بکنند اینها روابطشان با اجانب، با صهیونیسم، با آمریکا، با رژیم سابق ثابت است و

ملت کرد تا آخر، وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار داشته باشند. ملت  خواهندکنند. آنها میدارند براي آنها کار می

با  خواهیمکرد باید بیدار شوند و اینها را معرفی بکنند و خودشان هم به قواي دولتی کمک کنند تا منطقه بازسازي شود. ما نمی

وارد عمل شوند که خداي ناخواسته برادرهاي کرد ما هم زیر پا بروند و اال براي ما اینکه معنی  ايشدت و قدرت فوق العاده

در یک روز  در دو روز غائله را حل کنیم و این قضایا را تمام و آنها را از بین ببریم این کاري ندارد اما در این کار محصور 



هستند که  ايبرادران کرد ما متوجه باشند که اینها یک طایفه است که برادرها و خواهرهاي کرد ما در آنجا هستند باید

 هستند که هاهستند که شما را فشار قرار دادند و همین هاخدمت بکنند. همین خواهنداخالل بکنند. نه اینکه می خواهندمی

 و دارندکارگرها را از کار باز میهستند که  هاو همین زنندهستند که خرمنها را آتش می هاو همین کشندجوانهاي ایران را می

چرخ اقتصادي مملکت گردش نکند و قصور اینها خدمت به اجانب و ایجاد فتنه و فساد است انشاءاهللا امیدوارم که  خواهندمی

 کنندقطع بشود و اما جهادسازندگی: من از همۀ برادرها و خواهرهایی که در این راه مجاهدت کردند و می هابزودي این ریشه

ري برادرها و خواهرها نسبت به طوایف ضعیف، خدمتگذا بینیمشویم وقتی میو بسیار خرسند می بینیمو گاهی در تلویزیون می

شوند به این که کارهاي زیادتري بکنند. امیدوارم که با این قدرت اسالم، همۀ امور اصالح کنند آنها هم خودشان تشویق میمی

اي ما و در خواهرها و برادرهاي ما حاصل شده است که اینطور حس تعاون، حس خدمت به بشود و این تحولی که در جوانه

کند که با این قدرت ایمانی که االن در ملت و به اسالم پیدا شده است محفوظ بماند این موضوع، ایشان را خیلی امیدوار می

که  ايمن امیدوارم که آقایان در هر جا و در هر محله کارها انجام بگیرد و ماندهمۀملت ما است و انشاءاهللا باقی بماند و می

هستند، راجع به قضیۀ این شوراها جدیت کنند که مبادا یک افراد فاسد در این شوراها پیدا بشوند. براي اینکه تمام مقدرات 

است که  یک شهرستان در دست شوراها است و اگر خداي ناخواسته یک افراد فاسد در این شوراها پیدا بشوند ممکن

سوابقشان را  دکنیشهرستان را بلکه ایران را بلکه اسالم را به فساد بکشد باید درست متوجه باشید اشخاصی که انتخاب می

که افراد متعهد و افراد صحیح چه کسی است از هر تیپی که هستند و از هر  دانندمطالعه کنید و بدانید. خوب، هر شهري می

جمعیتی که هستند شناسایی کامل شوند که درزمان سابق چه جور بودند در زمان انقالب چه جور بودند و سوابق خانوادگیشان 

ن، معتقد، مؤمن به نهضت چیست؟ عقایدشان چیست؟ مقدار معلوماتشان چه اندازه است. در هر شهري باید اشخاص مؤم

اسالمی، به جمهوري اسالمی و منحرف نبودن و به سبب این مکتبهاي فاسد انتخاب کنند تا انشاءاهللا مقدرات شهر را در دست 

بگیرند و کارهاي موافق صالح مملکت و صالح شهرهاي خود انشاءاهللا اجرا بکنند من از همۀ شماها متشکر هستم و از این 

و خیلی هم خود میل داشتم که بروم یکدفعه در جهادسازندگی، من هم خدمت بکنم. من  برمخیلی حظ میحس تعاونی شما 

 )21/7/1358اطالعات».(محضوراتم زیاد است و خدمتی هم از من نمی آید و خدمت من این است که به شما دعا کنم

 

  .امام،یکی از افراد فرقه نقشبندي را بخشید

 

 :اطالعیه دیروز از سوي دفتر امام خمینی صادر شدقم ـ خبرنگار کیهان:این 

 

سید هادي "رساند که به دنبال اعالم وفاداري به جمهوري اسالمی ایران از سوي آقاي دفتر امام بدین وسیله به اطالع می

المی هوري اسیکی از افراد فرقه نقشبندي،امام خمینی ایشان و کلیه افرادي که وفادار به جم "شیخ هادي"معروف به  "هاشمی



اند.امید است که در آینده کسانی که مورد عفو واقع کنند، مورد عفو قرار دادهایران هستند و این وفاداري را اعالم کرده و می

 )23/7/1358اند خدمتگزار به کشور ایران و جمهوري اسالمی باشند.قم ـ دفتر امام خمینی(کیهانشده

 

  .دشت:دشمنان اسالم به دست و پا افتاده که نگذارند اسالم تحقق پیدا کندامام در دیدار با خانوادهاي شهداي سر

 

اهللا العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی در اقامتگاه امام خمینی دیشب حضرت آیت 21قم ـ خبرگزاري پارس: ساعت 

 دقیقه گفتگو کرد 30حضور یافته و با رهبر انقالب اسالمی ایران به طور خصوصی به مدت 

 

هاي شهداي اخیر سردشت که از اصفهان به حضورشان ـ امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران در دیدار با خانواده قم

من به همه شهداي که در راه اسالم جان خودشان را فدا کردند سالم می فرستم واز خداي «رسیدند در سخنان  خود گفت:

 .«تبارك و تعالی براي همه رحمت و آمرزش طلب میکنم

 

هاي برومند ما و با همت ملت بزرگ ما با ینجا رسیده است من امیدوارم که این نهضت تا آنجا که آمده است با همت جوان»

 .«اهللا اسالم آنطور که مترقی است در ایران هم تحقق پیدا کندشودو انشاءاز این به بعد هم با همت انها این راه طی می

 

اند که نگذارند اسالم تحقق پیدا کند در کردستان ان دشمنان اسالم االن به دست و پا افتاده می دانید که«امام خمینی افزود:

ما  شود و برادرهايهمه غائله درست کردند و اینها دشمنان اسالم هستند اینها بتلیغاتی است که بر ضد جمهوري اسالمی می

به بعد هم با همان ایمان و قدرت اسالمی و با وحدت کلمه و با نباید با این تبلیغاتی گوش کنند. باید همانطور که ما از این 

 .«وحدت اسالم این راه را طی کنند

 

من از خداي تبارك وتعالی سالمت همه شما را خواستارم و براي شهدا سعادت و اجر « امام خمینی در پایان گفت:

  )30/7/1358کیهان».(خواهممی

 

 .دفتر امام،کشتار کردستان را محکوم کرد



 

 :قم ـ این  اطالعیه دیروز از سوي دفتر امام خمینی در رابطه با حوادث اخیر کردستان انتشار یافت

 

 بسمه تعالی

 

بار دیگر ضد انقالب و مزدوران بیگانه حادثه دلخراش و جانکاهی را در غرب کشور بوجود آوردند. آنان در حالی که زنان و 

بانه به ارتش اي را در راه سردشت ـ ویش قرار داده بودند. حمله ناجوانمردانهکودکان معصوم و بیگناه کرد را در جلوي خ

خواستند دستشان به خون زنان و کودکان آغاز نمودند و از اینکه برادران ارتشی غیور و فداکار ما نمیقهرمان جمهوري اسالمی 

ر کردند. دفتو دالوري حمالت را از خود دفع میعزیز رنگین گردد. مجروحین و شهدایی را که به جاي گذاشتند و با شهامت 

که در طول ماههاي گذشته نسبت به برادران کرد و سپاه امام ضمن محکوم کردن این جنایات و اعمال وحشیانه و ضد مردمی 

به درجه  داران. افسرانی که با شهامتانجام شده است به بازماندگان و سربازان و درجهپاسداران انقالب و قواي انتظامی 

شود که از نفوذ عوامل فساد در درون خود جلوگیري شهادت نائل شدند تسلیت گفته و به برادران مسلمان کرد یادآور می

زنند تنها براي بر هم زدن امنیت منطقه است و نه به جهت  اي مینمایند اینان که در کردستان دست به چنین اعمال وحشیانه

شما بازیچه دست مشتی خائن و وابسته به بیگانه گردد. از ندهید مجد و عظمت اسالمی دلسوزي براي مردم کرد.اجازه 

 )13/8/1358)(کیهان11/8/1358ـ دفتر امام خمینی. (-خداوند متعال رفاه و آسایش و پیروزي مسلمین را خواستاریم.قم

 

 مصاحبه خبرنگاران شبکه رادیو تلویزیون آلمان غربی با رهبر انقالب

 

 .له ما و کردها، همان مسأله بین ما و فارس هاستامام:مسا

 

 .امیدواریم با توجه به کار هیاتی که رفتند کردستان، قضیه با حسن تفاهم حل بشود

 

 .در قضایاي خرمشهر و خوزستان و قضایاي کردستان، آمریکا دست داشته است

 



 .داریم که به ضرر آمریکا تمام خواهد شد اگر ما دیدیم آمریکا بیشتر از این میخواهد جلو برود، ما هم کارهایی

 

 .آورد،مذهب استآن چیزي که آرامش می

 

خبرنگار شبکه رادیو تلویزیونی آلمان غربی هفته گذشته در قم با امام خمینی مصاحبه مفصلی به عمل آورد که قسمتی از آن 

 :کندمنتشر می را عیناًمنتشر شده است. خبرگزاري پارس صورت کامل این مصاحبه » دویچه وله«بوسیله 

 

اي برقرار کنید  که نمونه ارزشهایش در صدر اسالم،در زمان پیغمبر اسالم در مدینه و کنید جامعهسئوال: امام شما کوشش می

جامعه کوفه در زمان حضرت امیر دیده شده است. شما تصور می کنید که این ارزشها که در آن جامعه بوده قابل انطباق با 

 جدید قرن بیستم هست یا خیر، چگونه؟دنیاي 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 :امام خمینی:ارزشها در عالم در دو قسم است

 

یک قسم ارزشهاي معنوي از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعی، حکومت عدل و رفتاري  

ها که در صدر اسالم یا قبل از اسالم از آن ها و امثال ایندر بین ملتها و بسط عدالت اجتماعی ها با ملتعادالنه حکومت

وقتی انبیاء مبعوث شدند وجود داشته و قابل تغییر نیست، عدالت معنایی نیست که تغییر بکند، یک وقت صحیح و زمانی غیر 

ه و عد از آن نیز وجود داشتشدن کشورها ضمن و بصحیح باشد ارزشهاي معنوي ارزشهاي همیشگی هستند که قبل از صنعتی

کند در زمان سابق یک دارد عدالت ارتباطی بین این امور ندارد. قسم دیگر اموري است مادي که به اقتضاي زمان فرق می

طور بوده است و بعد رو به ترقی رفته است تا به مرحله کنونی رسیده است و بعد از این هم باالتر خواهد رفت آنچه میزان 

وط به اجتماع و سیاست است ارزشهاي معنوي است. در صدر اسالم در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسالم حکومت و مرب

. در این دو کردمحقق شد. یکبار در زمان رسواهللا (ص) و دیگر وقتی که در کوفه علی ابن ابی طالب سالم اهللا علیه حکومت می

 .کردمورد بود که ارزشهاي معنوي حکومت می

 



 حکومت عدلبرقراري 

 

کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و اي از قانون تخلف نمییعنی یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره

شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدان گونه سراغ نداشته باشد حکومتی که کم ولی امرش که حاال به سلطان یا رییس 

در السواء باشد. در حکومت صکند علیترین فردي که در آنجا زندگی میانون با پایینکنند در مقابل قجمهور تعبیرش می

م وقت اهللا علیه حاکاي که از حضرت امیر در تاریخ است، در وقتی که حضرت امیر سالماسالم این معنی بوده است حتی قضیه

شد در یک هم از طرف خودش تعیین می و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاي بسیار دیگر بسط داشت قضات

اي که ادعایی بود بین حضرت امیر و یک نفر یعنی که آنهم از اتباع همان مملکت بود قاضی حضرت امیر را خواست. در قضیه

صورتی که قاضی دست نشانده خود او بود و حضرت امیر بر قاضی وارد شده و قاضی خواست به او احترام بگذارد امام فرمود 

در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء باشیم و بعد هم قاضی که بر ضد حضرت امیر حکم کرد با روي که 

گشاده قبول کرد  این حکومتی است که در مقابل قانون همگی علی السویه خاضعند. براي اینکه قانون اسالم، قانون الهی است. 

حاضرند. چه حاکم و چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم، ما حاال آرزوي و همه در مقابل خداي تبارك و تعالی 

این را داریم که حکومت ما شباهتی به حکومت صدر اسالم پیدا کند و این طور نیست که همچو قدرتی داشته باشیم که 

ل این مملکت و چند سا پنجاهکنیم که اقالًگی میکه ما در زمانی زند بتوانیم همه محتواي اسالم را بالفاصله پیاده کنیم. خصوصاً

شده است. اگر بخواهیم تمام مغزهاي فاسد شده را به مغزهاي محتوایش تغییر کرده است و همه چیزش منحط و غیر اسالمی

 .به گور ببردشود و اگر نخواهد باید این آرزو را ، و صالحی برگردانیم مدتی الزم وقت الزم دارد اگر خدا بخواهد میاسالمی

 

 بحران کردستان

 

حران بینید و به بیک مقداري شدید شد.چه راه حلی را در کردستان میسئوال خبرنگار: امام، در کردستان فعالیتهاي نظامی 

 نگرید؟کردستان چگونه می

 

ه طوائفی که در ایران امام:در کردستان قضایایی نیست که بین ما و دولت ما و بین کردها باشد. کردها یا غیر کردها و هم

داریم. کنند همگی در مقابل قانون مساوي هستند. هیچ فرقی بین کرد و لر و ترك و غیره نیست، ما حکومت اسالمیزندگی می

همان است که در صدر اسالم بوده است که همه طوائف در مقابل قانون علی السواء،بودند ما االن گوییم حکومت اسالمیمی

چو معنایی را متحقق بکنیم که تمام طوائف علی السواء باشند. ما با کرد هیچ اختالفی نداریم. کردها هم با ما خواهیم یک هممی

د. و از این گیرنشوند و الهام میاي هستند که از خارج ارتزاق میاختالفی ندارند. اینها که قضیه کردستان را ایجاد کردند، دسته



اند موید آن است و معلوم شد که در بدست آورده چنانکه بعضی نوشتجات هم که اخیراً از آمریکا طرف یا از آن طرف اکثراً

قضایاي خرمشهر و خوزستان و قضایاي کردستان آمریکا دست داشته است این مطلبی است که آنها پیش آوردند، ما گرفتار 

تاج به حل باشد مساله ما و کردها همان اي بین ما و کردها نیست که محاجانب هستیم همانطور که تا حاال بودیم. مساله

خواهند که امور شهرشان را خودشان اداره کنند و هیاتی را براي ها هم از ما میها است فارساي است که بین ما و فارسمساله

رها ل امور شهرستان تعیین کنند که آباد بشود و برق و آسفالت و همه چیزشان درست بشود. این همان چیزي است که کردها،

 .خواهندها هم میو ترك

 

 فرقی بین کردها و دیگران نیست

 

کردیم. قضیه کردستان پیش ما وطن خودمان فکر نمیهاي همفرقی بین آنها نیست اگر بود ما براي خاطر کردها و زن و بچه

راد کردند خود افها دخالت نمیشد بلکه اگر نظامیاش درست انجام میچیزي نبود که راه حلی الزم داشته باشد. راه حل نظامی

خواستند که بروند، عشایر و کسان دیگر خواستند که براي اصالح کارها به آنجا بروند و رفتند مکرر از ما میمملکت ایران می

ضیه قخواهیم که برادرکشی بشود. ما امیدواریم با توجه به کار هیاتی که رفتند کردستان این کارها را اصالح بکنند لکن ما نمی

 .با حسن تفاهم حل بشود و خود جمعیت کرد اشخاص خرابکار را کنار بگذارند تا تمام جهات حاصل بشود

 

یروز گردند ها پسئوال خبرنگار: در خواست شما نابودي کشور اسراییل است.اگر این منجر به نابودي اسراییل شود و فلسطینی

 یهودیان چه سرنوشتی خواهند داشت؟

 

ها غلبه پیدا کنند همان حالی را پیدا ها جداست، اگر چنانچه مسلمین بر صهیونیستحسابشان از صهیونیست هاامام: یهودي

د و گیرها کاري ندارند. ملتی هستند مثل سایر ملل، زندگی آنها آنجا میکنند که شاه مخلوع پیدا کرد و اما با یهوديمی

 .تصرفی به آنها نیست

 

 رابطه واشنگتن و تهران

 



ال:حضرت امام،رابطه بین واشنگتن و تهران در حال حاضر خیلی بحرانی است و در حالت مهیبی است بخصوص بعد از سئو

 اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان.بنظر شما این روابط چگونه باید باشد و با نظر به موفقیت شخص شما چیست؟

 

ها کند، مسلمین و ملت ما به حسب نظر اولیایشان مابین ملتایجاد میامام: نظر من این است که تمام این بحرانها را آمریکا 

گذارد این عدالتی کنند لکن آمریکا است که نمیگذارند. باین معنا که بخواهند با یکی عدالت و با یکی بیهیچ فرقی نمی

وانهاي ما دسته جمعی در سال به این مملکت خیانت کرد و به امر او ج 50آرامش پیدا بشود، آمریکا آن کسی است که 

خیابانها کشته شدند و علما و روشنفکران ما به حبس رفتند و کشته شدند. آواره شدند، تبعید شدند، یک همچو موجودي را که 

کند و با جوانهاي دهد و او عائله اش را احترام میبرد و در منزل خودش در جاي میتمام ملت ما با او دشمن است آمریکا می

کنند، واکنش این اعمال است که ملت بریزند و این کار را انجام دهند و کنند با خشونت رفتار میرآنجا اعتراض میما که د

هایی بوده که حاال کشف شده است و با وجود این مسوولیت آن از خود آمریکاست و سفارتی که در ایران است یک توطئه

 خواهند بکنند. از این جهت خود آمریکا منشاء ایند و آنها هر کاري که میشود گفت که ملت بنشینند و نگاه کننها نمیتوطئه

امور است. منشاء کارهاي که انجام گرفته است و در مقابل کارهاي ناحقی است که آمریکا ظرف چندین سال با ما انجام داد، 

باید آمریکا بفهمد که دیگر وقت آن ظلمها خواهند انجام بدهند تحمل کنیم، از این جهت توانیم کارهایی که آنها میدیگر نمی

 خواهد جلو برود ما هم کارهایی داریم که بهگذشته است و باید حساب کار خودش را بکند و اگر ما دیدیم که بیشتر از این می

 .ضرر آمریکا تمام خواهد شد

 

 رش نسبت به سالهاي گذشته کمترشود مقدار صدوخبرنگار: امام خیلی از شما متشکریم. در حال حاضر نفتی که صادر می

 است، آیا این وضع ثابت خواهد ماند یا پایین تر خواهد رفت یا باالتر خواهد رفت؟

 

دهد اگر مصلحت امام: این تابع صالح دید دولت است، دولت هر طور صالح بداند و هر چه مصلحت مملکت باشد انجام می

 )19/8/1358رود.(کیهان آید و اگر باالتر برود باالتر میمی تر صادر کردن باشد، پایین ترمملکتشان در پایین

 

 .حق اداره امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض متعلق به تمام ملت است

 

 :امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران دیروز پیام مهمی به ملت ایران فرستادند.متن پیام امام به این شرح است

 



سالم بر خواهران و برادران کرد که با وفاداري خود به اسالم و جمهوري اسالمی از توطئه خائنین به -بسم اهللا الرحمن الرحیم

ملت جلوگیري کردید.گزارشات هیات ویژه همان طور بود که متوقع از خواهران وبرادران کرد بودکه هرگز خود را جدا از 

هند چیزي جز افساد و توطئه گري نیست.اکنون من باید به شما اسالم وایران نمی دانند و آنچه بدخواهان به آنان نسبت می د

 :خواهران و برادران کرد و سایر خواهران و برادران مطالبی را تذکر دهم

 

در این موقع حساس که ملت ما با چپاول گران که در راس آنها آمریکا مواجه است و براي احقاق حق خود و به دست -1

رضا پهلوي به غارت برده وبه محاکمه کشیدن این جانی قیام نموده و همه قشرهاي ملت با آوردن ذخایر هنگفتی که محمد 

هم در این امر حیاتی همدل و همصدا شده اند برادران و خواهران کرد ما  هرجا هستند باید به طور اولویت در این امر شرکت 

فاتی که بدخواهان ایجاد می کنند به طور قاطع جلوگیري کنند و با سایر خواهران و برادران هماهنگ شوند و الزم است از اختال

 .کنند

 

برادان من امروز هر اختالفی به نفع آمریکا و دیگر اجانب است.آنان هستند که از اختالف ما بهره می کنند و ما را می خواهند 

نید یا ید و از مناطق خود بیرون کبه اسارت بکشند.بپاخیزید و توطئه گران را نصیحت کنید و در صورت عدم قبول از خود بران

 .انان را گرفته تسلیم مقامات قانونی کنید

 

اینجانب و همه ملت از ستم هایی که بر شما برادران کرد در طول حکومت استبدادي شده است و از تبعیضهایی که بر -2

نبودید که مورد ستم و ظلم واقع خالف اسالم بر شما روا داشته شده اند مطلعم لیکن باید بدانید که این شما برادران 

شدید.سایر برادران ترك ولر و عرب و بلوچ و فارس و ترکمن هم با شماها شریک بوده اند و همه محروم بودند از آنچه شما 

محروم بودید.شما اگر به زاغه نشینان و گود نشینان توجه نمایید خواهید دید که آنان از همه محروم ترند.اینجانب می دانم که 

در حکومت موقت هم آنطور که خواست شما وملت است رسیدگی نشده لیکن باید بدانید باز در این امر همه برادران شما 

شریک می باشند و دولت موقت با کمال جدیت اقدام به کار و سامان دادن بود لیکن آشفتگی ها به قدري زیاد است که 

 .اصالح محتاج به زمان است

 

همه ملت و براي شما برادران کرد وسایل رفاه حاصل شود.شما برادران می دانید که نوسازي و عمران  و من امیدوارم که براي

در محیطی که آشفته است و مردم در امان نیستند مشکل یا غیر ممکن است.شما برادران غرب کوشش کنید و آرامش را 

 .و به صالح اسالم و مسلمین استحفظ کنید و بدانید که با آرامش کارها اصالح می شود و به صالح شما 



 

از هیات ویژه می خواهم که با کمال حسن نیت به مذاکرات خود ادامه دهند و با شخصیت هاي ملی و سیاسی و مذهبی و -3

سایر قشرها تماس بگیرند تا تامین خواسته هاي آنان که خواست ما نیز هست به طور دلبخواه بشود و آرامش وامن که از 

تهاي الهی است درمنطقه برقرار گردد و شما برادران کرد در کنار سایر برادران به طور رفاه و آسایش زندگی بزرگترین نعم

 .نموده و طمع اجانب براي همیشه از کشورمان قطع گردد

 

 ااسالم بزرگ تمام تبعیض ها را محکوم نموده و براي هیچ گروهی ویژه گی خاصی قرار نداده و تقوا و تعهد اسالم تنه-4

کرامت انسان هاست و در پناه اسالم و جمهوري اسالمی حق اداره امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی 

واقتصادي و سیاسی متعلق به همه قشرهاي ملت است منجمله برادران کرد که دولت جمهوري اسالمی موظف و متعهد به 

 .ه آن به زودي تدوین می شود انشاء اهللاتامین آن در اسرع وقت است و مقررات و قوانین مربوط ب

 

اخیرا نظر شریف علماي اعالم و مشایخ عظام و روشنفکران و سایر برادران عزیز در سراسر ایران را به موضع حساس -5

امروز ایران و جبهه گیري هاي دشمنان میهن و اسالم و در مقابل ملت عزیز و تشبثات همه جانبه آنان براي سرکوبی نهضت 

می و ملت معظم و براي اعاده سلطه همه جانبه بر کشور اسالمی ما جلب می کنیم.آیا در این موقع تقاضاي متواضعانه این اسال

 خدمتگزار که روزهاي آخر عمرش را می گذراند بجا نیست؟

 

ر خدا و اسالم خواهران و برادران هم میهن در سراسر کشور من دست خود را به پیش شما دراز می کنم و از شما به خاط-6

و کشور عاجزانه می خواهم که تمام توان خود را براي نجات کشورتان به کار برید و اسلحه هاي سرد و گرم یعنی قلم و بیان و 

مسلسل را از نشانه گیري بر روي یکدیگر منحرف و به سوي دشمن هاي انسانیت که در راس آن آمریکاست نشانه 

که نصیحت به ملت است به قدر توان ضعیف خود انجام دادم و تو اي خداي بزرگ با قدرت روید.بارالها من ماموریت خود را 

الیزال خود قلوب ملت ما را پیوند برادرانه عطا نما انک قریب مجیب.سالم گرم من به ملت عزیز و برادران کرد و رحمت 

   )27/8/1358(کیهان99ذیحجه26-58آبان26خداوند بر همه.روح اهللا الموسوي الخمینی.

 

 ها،امام باردیگر به کردها هشدار دادضمن تشکر از حمایت و پشتیبانی مردم کردستان در مورد توطئه

 

 :این اطالعیه امروز از سوي دفتر امام خمینی از قم انتشار یافت



 

 بسمه تعالی

 

ف تلفنهاي زیادي از شهرهاي مختلها و با انتشار پیام محبت آمیز و تاریخی امام خمینی به ملت عزیز و شریف تلگرافها، نامه

و انقالب ملت شریف امام به دفتر واصل و به عرض کردستان به عنوان تشکر از امام و پشتیبانی و حمایت از جمهوري اسالمی

تاکید فرمودند به برادران و خواهران کرد ابالغ شود در این  امام رسید. معظم له ضمن تقدیر و سپاس از عموم آنان مجدداً

مراقب و هوشیار باشند. سرزمین خود را از نفوذ توطئه گران و دشمنان اسالم و مملکت محافظت نمایند  عیت حساس کامالًموق

و نگذارند اینان در لباس دلسوزي و تحت عناوین فریبنده در میان مردم رسوب کرده و تفرقه افکنی کنند.قم دفتر امام خمینی 

 )30/8/1358(کیهان1400اول محرم 

 

 .شودقانون اساسی ترمیم می 12اصل 

 

پیشنهاد ترمیم اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از طرف برادران اهل سنت به دکتر ابراهیم یزدي نماینده 

 .ویژه امام خمینی به تایید امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران رسید

 

 بسمه تعالی

 

ی رهبر انقالب اسالمی ایران همانطور که مطلع هستید از جانب پیروان اهل تسنن اهللا العظمی خمینحضور محترم حضرت آیت

نسبت به برخی از اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نگرانیهایی ابراز شده است. در سفر به استان سیستان و 

ل این مذاکرات آقایان مولوي بلوچستان یکی از مسایل که مورد بحث و مذاکره قرار گرفت همین مسایل بوده است. بدنبا

   .پیشنهاد نمودند الدین ترمیم اصل دوازدهم را بدین شرح کتباًعبدالعزیز و مولوي مصلح

 

اصل دوازدهم ـ دین رسمی ایران اسالم و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی االبد غیر قابل تغییر است، اما 

کی، حنبلی و زیدي در مناطقی که پیروان آنها اکثریت هستند نیز رسمیت داشته و مذهب دیگر اسالم اعم از حنفی، شافعی، مال

هاي حقوقی و جزایی مقررات فقه این مذاهب نیز معتبر خواهد بود. با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب در تاریخ در دادگاه



 ماموریت خود پیشنهاد آقایان را عنوان هیات ویژه اعزامی به به استان سیستان و بلوچستان ضمن گزارش سفر 58هشتم دیماه 

نمود که مورد تصویب حضرتعالی قرار گرفت و توصیه فرمودید که به نظر شوراي انقالب نیز برسد. شوراي انقالب در روز 

 هبعد از استماع گزارش هیات ویژه این پیشنهاد ترمیمی را به اتفاق آراء تصویب نمود. اکنون با توجه ب 58شنبه هشتم دیماه 

شود دستور فرمایید تا مسوولین امور که بر طبق موازین قانونی قرار است متمم قانون اساسی را مراتب یاد شده درخواست می

تدوین نمایند پیشنهاد ترمیمی اصل دوازدهم به شرح ذکر شده را نیز در دستور کار خود جهت اقدامات قانونی قرار بدهند تا 

هل تسنن بشود. امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران در جواب چنین نظر دادند:بسم اهللا رفع نگرانیهاي برخی از پیروان ا

ت شود تصویب آن در صالحیت ملت استرمیم این اصل و بعضی اصول دیگر که متمم قانون اساسی نوشته می-الرحمن الرحیم

 )30/10/1358سوي خمینی(اطالعاتالموشود و ازنظر اینجانب بالمانع است.روح اهللاو به رفراندوم گذاشته می

 

 .نمایندگان پیشمرگان مسلمان کرد با امام مالقات کردند

 

ار، و رسیدند و با ایشان دیدپیش از ظهر دیروز، نمایندگان پیشمرگان کرد مسلمان به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی

 :گفتگو کردند. در این دیدار امام خمینی طی سخنان کوتاهی گفتند

 

کردستان مال خود شماست و مردم دیدند گروههاي سیاسی با مردم چه کردند، به مردم سفارش کنید که خودشان، آنها را »

 .«. موفق باشیدشودوضع درست می اهللاکنند، هم آنها و هم خود شما کمک کنید. انشاءاز منطقه بیرون 

 

طره و تا آخرین ق ایمما تا بحال مبارزه کرده«خطاب به امام گفت: در این دیدار، یکی از نمایندگان پیشمرگان کرد مسلمان 

 خواهیمخون خود نیز در کنار همه یاران مان، در راه شما و اسالم عزیز آماده فداکاري هستیم و از دولت جمهوري اسالمی می

 )22/2/1359کیهان».(که ما را در برابر گروههاي ضدانقالب تقویت کند

 

 :کردستان 28دار با فرمانده لشکر امام خمینی، در دی

 

 .آنها که مردم کردستان را آزار کردند، باید پاکسازي شوند

 



کردستان را  28پیش از ظهر دیروز امام خمینی رهبر انقالب و بنیانگزار جمهوري اسالمی ایران سرهنگ صدري، فرمانده لشکر 

به لطف امام و سربازان امام، «وضع کردستان گفت:  بحضور پذیرفت. در این دیدار سرهنگ صدري، طی گزارشی پیرامون

دادي از را زمین گذاشتند و تع هایشانسنندج را از لوث کفار پاك کردیم، ما سنندج را پاکسازي کردیم، البته مهاجمین تفنگ

 ویم آنجا را درستکه بر ایمآنها فرار کردند که در تعقیب آنها در روستاها هستیم و در شهرهاي دیگر هم برنامه ریزي کرده

ر که برآورد آنطو بکنیم.آنها تمام نیروهایشان را در سنندج جمع کرده بودند و تمام فعالیت اصلی شان در سنندج بود. تقریباً

ده هزار نفر بودند که از شهرهاي مختلف و جاهاي دیگر آمده بودند و تمام امیدشان سنندج بود که خوشبختانه به  ایمکرده

من امیدوارم که به خواست خدا و همت ارتش و همت پاسداران، «. سپس امام خمینی طی سخنانی فرمودند: »یأس تبدیل شد

ل که اشرار . حاکنمکردستان بزودي تصفیه و درست بشود. من از فداکاریهاي شما براي کشور خودتان، براي اسالم تشکر می

آنان، شما را رها نخواهند کرد. من به شما ارتشیان دلیر و سپاه  را از آنجا راندید، باید توجه به این معنی داشته باشید که

که اشرار باید از کردستان تصفیه شوند. آنها کردستان را به فساد  دهمپاسداران و شوراي انقالب و فرمانده کل قوا هشدار می

کردند و همه را کشتند. دیگر نباید کشاندند و مردم کردستان را به طرز وحشتناکی اذیت و آزار کردند. آنان، مردم را غارت 

به اینها مهلت داد. باید درست پاکسازي بشوند، تا دست اینها کوتاه و امیدشان قطع شود. البته مسأله مهم این است که ارتش 

ر د و پاسداران و ژاندارمري با یکدیگر همزبان و هم پیمان باشند و مهمتر اینکه در عمل، با هم هماهنگی داشته باشند زیرا

 .«شودهماهنگی است که پیروزي میسر می

 

 حفظ سلسله مراتب

 

باید سران با هم تفاهم داشته باشند که بحمداهللا دارند. باید سلسله مراتب محفوظ باشد. باید اطاعت بی چون و چرا انجام 

 هم باید باشد. حضرتگیرد. ولی درست مثل صدر اسالم، اطاعت بدون هیچ اغماضی باید باشد و محبت و دوستی و برادري 

امیر رییس کل قوا بودند ولی نسبت به سایر افراد ارتش اسالم هم عطوفت داشت و هرگز در سپاه اسالم تحمیل نیست. یعنی 

درست یک عده برادر هستند که در کنار هم براي خدا می جنگند که یکی فرمانده است و دیگري فرمانبردار و تخلف از 

رعایت شود. باید فرماندهان به سربازان بفهمانند که همه با هم برادریم و همه با  باید نظم کامالً دستور فرمانده جایز نیست.

کاري را انجام دهیم ولی ارتش هم باید از فرمانده کل قوایش که آقاي بنی صدر است، اطاعت کند. خالصه  خواهیمهم می

بعید بنظر می رسد، باید منسجم باشیم، زیرا اگر انسجام بوجود  در خطر هستیم، البته به نظر من هاامروز که ما از طرف قدرت

آید هیچ قدرتی نمی تواند به شما زور بگوید و پیروزي از آن شماست. امروز ارتش، پشتیبان بسیار قوي دارد و آن ملت است. 

متعهد باهم منسجم و ملت با ارتش است و با ارتش عزیز ما همراه است. امید است که دولت و ملت و ارتش و گروههاي 

متعهد و یکدست شوید و نیروئی بدست آورید که هیچ کس نتواند در مقابل آن بایستد. من از ارتش و سپاه و ژاندارمري و 

در کردستان فعالیت کردند تا کفار را شکست دادند تشکر میکنم و  خصوصاً اند،سایر نیروهائی که براي اسالم زحمت کشیده



که به شما و سایرین قدرت عنایت کند.شما االن  خواهمو از خداوند می گویمي بزرگ خودمان تسلیت میشهدا هايبه خانواده

و مقامتان عالیست و پیش خداي تبارك  کنندسرباز اسالم هستید. درست مثل سربازهاي زمان حضرت رسول با شما عمل می

و تعالی ارجمند هستید. این مملکت مال شماست و خودتان هم باید نگهش داریدمهم رضایت خداست. که عمل شما موجب 

ه عرض باید ب«آنگاه سرهنگ صدري گفت: ». رضایت خداست انشاءاهللا خداوند همه شماها را در پیشرفت و پیروزي تائید کند

 جانفشانی کردند. لخت رسانم که سربازان اسالم، افتخار براي کشور هستند. حضرت امام، طبقه سرباز واقعاًحضرت امام ب

همکاري بین  .کردندبرویم طبق فرمان اماممان شهید بشویم، تا این حد فداکاري می خواهیمما می گفتندمیشدند بدون لباس می

رقی بین ف رفی نیست در حدي است که آنچه را که بخواهند ما میکنیم. اصالًح پاسداران و ارتش تا آنجائیکه من هستم، مطلقاً

 .«ارتش و پاسداران نیست

 

 سر پیشرفت اسالم

 

در اینجا امام فرمودند: خداوند انشاءاهللا همه شماها را تائید کند و سرپیشرفتی که در صدر اسالم شد این است که در صدر 

ه داشتند، در مقابل تعداد زیادي از سربازان دشمنی که یکی ایران و یکی رم بود که اسالم، سربازان اسالم با تعداد کمی ک

بسیار هم مجهز بودند ایستادند و پیروز شدند. زیرا سالح معنوي داشتند یعنی اعتقادشان بر همین بود که ما اگر برویم کشته 

ه بر طرف فقط براي دنیا بود که آنهم پافشاري بود کبشویم بازهم سعادتمند هستیم و اگر بکشیم هم ما سعادتمندیم. آنوقت آن

دشمن سربازان را به زنجیر بسته بود که فرار نکنند. آیا با این اعتقاد میشود » ذات السالسل«اینها می آوردند. ببینید در جنگ 

خدا نبود ه اینکه ایمان بلشکر اسالم پیروز شد و آنها شکست خوردند همین بود که آنها روحیه شان را بواسط اینکهجنگید؟ سرّ

بکلی از دست داده بودند. آخرآنها براي چه کسی کار بکنند و براي چه منظوري خودشان را بکشند؟ آیا خودشان را بکشند که 

یک نفر فرض کنید که شاه، یک نفر پسر شاه آنهمه بساط داشته باشد براي چی؟ و این سربازها آنطور فداکاري کنند. اما 

یست اینجا فداکاري براي اسالم است، فداکاریست براي خدا. خدا هم بر ما حق دارد. هرچه ماداریم از خداست و اینجااینطور ن

پیروزي صدر اسالم، همین دو کلمه بود: ایمان به خدا و ایمان نداشتن به  هرچه داریم باید در راه او بدهیم. بنابراین سرّ

نهائی که ایمان داشتند قوي بودند. باید با یک همچون قدرت روحیه اي به خدا.آنهائی که ایمان نداشتند ضعیف بودند و ای

شهید بشویم، من از آنوقتی که نهضت شروع شد مکرر هر چند  خواهیمما می گفتندآنها می گوئیدپیش برویم. اینکه شما می

که  مکنشهید بشویم و من دعا می که شما دعا بکنید که ما کردندپیش من اصرار می امدندروز یک مرتبه زنان و مردان می

شما موفق بشوید و ثواب شهادت را داشته باشید. براي اسالم خدمت کنید این روحیه موجب پیشرفت است، جدیت کنید که 

این روحیه محفوظ باشد. جوانهائی که در ارتش و سپاه پاسداران هستند اینها تقویت روحی بشوند و الحمداهللا از نظر روحی هم 

تند و ایمان آنها را تقویت کنید. یک سرباز مؤمن می تواند یک گروه را در هم شکند و انشاءاهللا من امیدوارم که این قوي هس

پیش خداي تبارك و تعالی مقاماتی را داشته باشند که لشکر اسالم در جنگ احد  اند،شهیدانی که براي خدا به شهادت رسیده



ندان و مثل اینکه فرز گویمآنها را سالمت بدارد و منهم به آنها تسلیت می هايوند خانهو در سایر جنگها داشتند. انشاءاهللا خدا

خود من باشند اینها از خود ما هستند. من متاثر هستم و مفتخر به این که یک همچون روحیه اي در همه سربازها پیدایش 

و نه هر چه دارید در طبق بگذارید و به آنها بدهید و شده و انشاءاهللا امیدوارم که با همین روحیه بر همه مشکالت غلبه کنند 

من بهمه سربازهائی که در کردستان «امام در پایان افزودند: ». خودتان همینطوري بگردید. خدا انشاءاهللا همه شما را تائید کند

و از همه آنها متشکرم و  کنمبراي اسالم سربازي کردند و همه پاسدارانی که براي اسالم پاسداري و فداکاري کردند، دعا می

که چرا نمی توانم بروم و همراه آنان جنگ بکنم. براي اینکه من ضعیف هستم. امیدوارم که آنها  دانممن خود را منفعل می

موفق و موید باشند و پیش خدا روسفید، چنانچه هستند و در پیشگاه اسالم از سربازان و پاسداران اسالم محسوب بشوند. با 
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 .امام خمینی رهبر انقالب:اشرار باید از کردستان تصفیه شوند

 

را  کردستان 28ازظهر دیروز اما خمینی رهبر انقالب و بنیانگزار جمهوري اسالمی ایران و سرهنگ صدري فرمانده لشکر پیش

 .به حضور پذیرفت

 

به گزارش خبرگزاري پارس در این دیدار سرهنگ صدري طی گزارشی پیرامون وضع کردستان گفت به لطف امام و سربازان 

ایم البته مهاجمین تفنگهایشان را زمین گذاشتند و ایم. ما سنندج را پاکسازي کردهاسالم سنندج را لوس کفار پاك کرده

 اند که برویم آنجا را درستریزي کردهدر روستاها  هستند در شهرهاي دیگر هم برنامه دند که تعقیباًتعدادي از آنها فرار کر

ور که برآورد طآن  بکنیم آنها تمام نیروهایشان را در سنندج جمع کرده بودند و تمام فعالیت اصلیشان در سنندج بود تقریباً

ف و جاهاي دیگر آمده بودند و تمام امیدشان سنندج بود که خوشبختانه به ایم دهها هزار نفر بودند که از شهرهاي مختلکرده

یأس تبدیل شد. سپس امام خمینی طی سخنانی افزودند: من امیدوارم که به خواست خدا و همت ارتش و همت پاسداران 

. حال که اشرار را از کنمهاي شما براي کشور خودتان براي اسالم تشکر میکردستان به زودي درست شود. من از فداکاري

آنجا راندید باید توجه به این معنی داشته باشید  که آنان شما را رها نخواهند کرد. من به شما ارتشیان دلیر سپاه پاسداران و 

 .دهم که اشرار باید از کردستان تسویه شوندشوراي انقالب و فرمانده کل قوا هشدار می

 

اند و اند آنها مردم را غارت کردهدم کردستان را بطرز وحشتناکی اذیت و آزار کردهآنان کردستان را به فساد کشاندند و مر

همه را کشتند دیگر نباید به اینها مهلت داد و باید درست پاکسازي بشود تا دست اینها کوتاه و امیدشان قطع شود. البته حاال 

ان و هم پیمان باشند و مهمتر اینکه در عمل با همدیگر مهم این است که حاال ارتش و پاسداران و ژاندارمري با یکدیگر همزم



شود. باید سران با هم تفاهم داشته باشند که به حمداهللا هماهنگی داشته باشند زیرا در هماهنگی است که پیروزي میسر می

 .دارند

 

م اطاعت بدون هیچ باید سلسله مراتب محفوظ باشد.باید اطاعت بدون چون و چرا انجام گیرد ولی درست مثل صدر اسال

اغماضی باید باشد و محبت و دوستی وبرادري هم باید باشد حضور حضرت امیر رییس کل قوا بودند ولی نسبت به سایر افراد 

ارتش اسالم هم عطوفت داشت و هرگز در سپاه اسالم تحمیل نیست یعنی درست یک عده برادر هستند که در کنار هم براي 

ایت شود. باید رع ده است و یکی فرمانبردار و تخلف از دستور فرمانده جایز نیست. باید نظم کامالًجنگند که یکی فرمانخدا می

خواهیم کاري را انجام دهیم ولی ارتش هم باید از فرماندهان به سربازان بفهمانند که همه با همه برادریم و همه با هم می

امروز که ما از طرف قدرتها در خطر هستیم البته به نظر من  صدر است اطاعت کند خالصهفرمانده کل قوایش که آقاي بنی

تواند به شما زور بگوید و پیروزي از آن رسد باید منسجم باشیم زیرا اگر انسجام به وجود آید هیچ قدرتی نمیبعید می

ت مراه است امید اسملت است، ملت با ارتش است و با ارتش عزیز ما هآن شماست. امروز ارتش پشتیبان بسیار قوي دارد و

که دولت و ملت و ارتش و گروههاي متعهد با هم منسجم و یکدست شویم و نیروي به دست آوریم که هیچ کس نتواند در 

ان در کردست اند. خصوصاًبایستد. من از ارتش و سپاه و ژاندارمري و سایر نیروهاي که براي اسالم زحمت کشیدهآن مقابل

ایرین گویم و از سهاي شهداي بزرگ خودمان تسلیت میکنم و به خانوادهشکست دادند، تشکر میفعالیت کردند تا کفار را 

 کنند و مقامتانقدرت عنایت کنم. شما االن سرباز اسالم هستید درست مثل سربازهاي زمان حضرت روسل با شما عمل می

است و خودتان هم باید نگهش دارید مهم عالی است و پیش خداي تبارك و تعالی ارجمند هستید. این مملکت مال شما 

رضایت خدا است که عمل شما موجب رضایت خدا است انشااهللا خداوند همه شماها را در پیشرفت و پیروزي تایید کنند. 

آنگاه سرهنگ صدري گفت: باید به عرض حضرت امام برسانم که سربازان اسالم افتخاري براي کشور هستند. حضرت امام 

م خواهیم برویم طبق فرمان امامان شهید شویگفتند ما میشدند و بدون لباس میجان فشانی کردند لخت می قعاًطبقه سرباز وا

کردند و رفتند و دشمن را شکست دادند تعداد زیادي از افسران بیش از حد انتظار فداکاري کردند تا این حد فداکاري می

ا بخواهند م حرفی نیست در حدي است که آنجا را که قبالً متلقاً همکاري بین پاسداران و ارتش تا آنجایی که من هستم

 .فرقی بین ارتش و پاسداران نیست کنیم. اصالًمی

 

اند: خداوند انشااهللا همه شما را تایید کنند و سر پیشرفتی که در صدر اسالم شد این است که در صدر در این جا امام فرموده

ه داشتند در مقابل تعداد زیادي از سربازان دشمنی که یکی ایران و یکی روم بود که اسالم سربازان اسالم با تعداد کمی ک

بسیار مهم مجهز بودند ایستادند و پیروز شدند زیرا سالح معنوي داشتند. یعنی اعتقادشان بر همین بود که ما اگر برویم و 

هم پافشاري آنطرف فقط براي دنیا بود که آن قت و. آنکشته بشویم بازهم سعادتمند هستیم و اگر بکشیم هم ما سعادتمندیم

ها کمی آوردند ببینید در جنگ ذات الثالثه دشمن سربازان را به زنجیر بسته بود که فرار نکند آیا با این اعتقاد بود که بر آن



ه ایمان ا به واسته اینکشان رشود جنگید. سر اینکه لشکر اسالم پیروز شد و آنها شکست خوردند همین بود که آنها روحیهمی

به خدا نبودند به کلی از دست داده بودند. آخر آنها براي چه کسی کار بکنند و براي چه منظوري خودشان را بکشند که یک 

نجا طور فداکاري کنند اما ایآنهمه بساط داشته باشد براي چی و این سربازها آن نفر فرض کنید که شاه یک نفر پسر شاه 

ت اینجا فداکاري براي اسالم است فداکاري است براي خدا، خدا هم بر ما حق دارد هر چه ما داریم از خداست و اینطور نیس

هر چه داریم باید در راه او بدهیم. بنابراین سر پیروزي صدر اسالم همین دو کلمه بود ایمان به خدا و ایمان نداشتن به خدا. 

اي به پیش هایی که ایمان داشتند قوي بودند. باید با یک همچین قدرت و روحیهآنهایی که ایمان نداشتند ضعیف بودند و این

 وقتی که این نهضت شروع شد مکرر هر چندآن خواهیم شهید بشویم من از گفتند اما ما میگویید آنها میبرویم اینکه شما می

ه شما کنم ککنید ما شهید بشویم و من دعا میکردند که شما دعا بآمدند پیش من اصرار میروز یک مرتبه زنان و مردان می

موفق بشوید و آواي شهادت را داشته باشید. براي اسالم خدمت کنید این روحیه موجب پیشرفت است جدیت کنید که این 

روحیه محفوظ باشد. جوانهاي که در ارتش و سپاه پاسداران هستند و تقویت روحی بشوند و الحمداهللا از نظر روحی هم قوي 

تواند یک گروه را در هم شکند و انشااهللا من امیدوارم که این شهدایی ستند و ایمان آنها را تقویت کنیم. یک سرباز مومن میه

اند پیش خداي تبارك و تعالی مقاماتی راداشته باشند که لشکر اسالم در جنگ احد و سایر که براي خدا به شهادت رسیده

گویم و مثل اینکه فرزندان خود من هاي آنها را سالمت بدارد و من هم به آنها تسلیت میهجنگها داشتند. انشااهللا خداوند خان

 .باشند اینها از خود ما هستند

 

اند و همه پاسدارانی که براي اسالم امام در پایان افزود: من به همه سربازهایی که در کردستان براي اسالم سربازي کرده

توانم بروم و همراه آنها جنگ بکنم دانم که چرا نمیز همه آنها متشکرم و من خود را منفع میکنم و ااند دعا میفداکاري کرده

براي اینکه من ضعیف هستم امیدورام که آنها موفق و مویید باشند و در پیشگاه اسالم از سربازان و پاسداران اسالم محسوب 

 )28/2/1359بکنید و به پیش بروید.انشاءاهللا(کیهانبشوند با سالمت و سعادت و عزت و حرمت مملکت خودتان را ادره 

 

 دیدار پیشمرگان کرد با رهبر انقالب

 

 .امام خمینی:امیدواریم این بار دیگر حرف نباشد و همه جهات مملکت اصالح شود

 

 .من از این جوانان پیشمرگ که به راستی اثبات کردند فداکار اسالم هستند تشکر می کنم

 



گروهی از نمایندگان پیشمرگان مسلمان کرد به حضور امام رسدندبه گزارش خبرگزاري پارس امام در این پیش از ظهر دیروز 

 :دیدار فرمودند

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

کنم. من از این جوانهاي پیشمرگ که به راستی اثبات کردند که فداکار اسالم هستند و لشکر پیغمبر اسالم هستند تشکر می

اد در کنم. از وقتی که شما قیام کردهي یک مسلم بر مسلم و یک پدر با فرزند، و شما را دعا میه دارم، عالقهمن به شما عالق

کنم و خواستند نهضت اسالمی را سرکوب کنند من از شما با تمام قوا هم پشتیبانی میمقابل اشرار و در مقابل اشخاصی که می

اسالم حفظ کند و شما جوانان را در پیشگاه خداي مقدس، خداي بزرگ، آبرومند هم دعا کردم خداوند شما ا انشاءاهللا براي 

دانید که ما غرضی در این مسایل نداشتیم جز اینکه حکومت جبار برود تا جا او حکومت اسالم برگردد. اینهایی کند، شما می

د اشخاصی بودند که به اسالم اطاعت که در طول این مدت چه در کردستان و چه در جاهاي دیگر با این نهضت مقابله کردن

ودند ـ دانید که عمال غیر بي حرکات اینها بهتر میخواستند که حکومت اسالم برقرار باشد. شما از طرز و شیوهنداشتند و نمی

ارید کار دآمد. شما محکم و استوار باشید که براي اسالم ها از کجا میهایی که داشتند شما دیدید که این سالحاز کیفیت سالح

کنید. ـ شما مثل سربازهاي صدر اسالم هستید، شما باکی از این شکست بخورید ـ نداشته باشید. براي اینکه براي لشکر می

هید در هر شوید یا شاسالم هیچوقت شکست نیست ـ شهادت شکست نیست ـ پیروزي هم شکست نیست ـ شما یا پیروز می

هاي فساد که یک مقدار از آنها از رژیم سابق هستند و یک مقداري که این ریشه دو جهت پیروزي با شماست و من امیدوارم

گیرند، نتوانند کاري انجام بدهند. شما دیدید در این دو سه روزي که گذشت بنا هم از این افرادي هستند که الهام از خارج می

تار کرد و کشف شد و بسیاري از این جنایتکاران گرفطرفه بکنند خداي تبارك و تعالی با ما همکاري همه بود یک کودتاي مثالً

ی با شود و خداي تبارك و تعالشدند و بسیاري از آنها را در تعقیبشان هستند و باندهایی هم که داشتند انشاءاهللا کشف می

قر ت اسالم مستکنید ـ انشاءاهللا این حکومهاي نورانی اسالمی در هر جا که هستید براي اسالم خدمت میشماست و شما چهره

شید و ي جهات موفق بابشود تا دنیا بداند که حکومت اسالمی یعنی چه. خداوند انشاءاهللا به شما توفیق عنایت کند و در همه

ما امیدواریم که کردستان را قبل از اینکه به جاهاي دیگر به آنجا عنایت شود و دولت اسالم به جاهاي دیگر عنایت شود و 

مین دارد که کردستان را انشاءاهللا آباد کند و مثل سابق نباشد که حرف بود و خرابی و امیدواریم که این دولت اسالم بنابر ه

ي شما جوانها عنایت کند و خدا شما را ي جهات منطقه اصالح بشود. انشاءاهللا خدا به همهدفعه که دیگر حرف نباشدو همه

 اهللا و برکاتهالم علیکم و رحمتبراي اسالم ذخیره قرار بدهد و موفق و مؤید کند.والس

 سخنان پیشمرگان خطاب به امام

 



 :پیش از سخنان امام، نماینده پیشمرگان سخنانی به شرح زیر به عرض رسانید

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

 اهللا العظمی خمینیگذار جمهوري اسالمی ایران آیتحضور محترم رهبر انقالب اسالمی و بنیان

 

ست بر رحمت خدا بر زمین، اي یاور همیشه بیدار مستضعفان جهان، اي مجري کتاب خدا و سنت پیامبر، ما اي امام امت اي د

 اکنون در پیشگاه واال و با عزت شما یکبار دیگر پشتیبانی خود را ازنمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد مفتخریم که هم

نهایت اي مختصر عشق و ایمان قلبی و بیي شما اعالم داشته و چند کلمهجمهوري اسالمی ایران و رهبري پیامبرگونه و قاطعانه

 .خود را نسبت به اسالم عزیز و امام امتمان بیان داریم

 

سوزي و با نور خود ي مقاومت و شکیبایی، تو همچون شمع پرنوري و براي رضاي خدا میاي امام تو آیتی خدایی و اسطوره

 .کنیخروشی که قدرت تفکر را از آنان سلب میو تاریکیها هستی و چنان بر دشمن اسالم میگشی ملت در ظلمت راهبر و راه

 

 مسوولیت کهکاري مسووالن بیخواهی به خاطر ناتوانی و مصامحهاي امام امت تو از پیشگاه خدا و رسول اکرم و مردم عذر می

 .اندنقالب اسالمی را درك نکردهدیده را نداشته و اتوانایی پاسخگویی به نیازهاي برحق مردم رنج

 

کاریها و سازشها چگونه ضد انقالب کفار به نام دفاع از خلق کرد خنجر به دانی که به خاطر همین مساحمهاي امام تو خوب می

ند. اي کنمیوار به نام دفاع از خواهران و برادرانمان، وحشیانه ذبح مارکسیستی آمریکایی کرده و ي پر درد ما زده وقیمسینه

ي مایی خداوند عمر طویل عطایت دهندهامام حاضر نیستیم دل پر درد خون تو را دردمندتر سازیم اما تو که رهبر و نجات

هاي عمیق آنان بخش زخمفرماید تا مظلومان و ستمدیدگان را در زیر سایه پر مهر خود با رشادت مرهم

 )22/4/1359شوي.(کیهان

 

 .ي رسیدگی به موضوع روحانیون عازم کردستان شدنماینده دفتر امام برا



 

االسالم سید موسی موسوي از سوي دفتر امام ماموریت یافت براي رسیدگی به وضع روحانیون کردستان به این منطقه حجت

 .سفر کنند

 

 مناطقروي نیروهاي انتظامی و پاکسازي ها از غرب کشور و منطقه کردستان حاکیست که پیشهمچنین آخرین گزارش

همچنان ادامه دارد. در این عملیات روستاهاي مناطق نوسود و دوآب توسط نیروهاي انتظامی پاکسازي شد و طی آن یک 

 .پاسدار شهید شد

 

االسالم سید موسی موسوي از سوي دفتر امام خمینی مأموریت یافت براي گزارش از خبرگزاري پارس حاکیست که حجت

 :دستان به این منطق عزیمت کند.متن طالعیه دفتر امام چنین استرسیدگی به وضع علماي اعالم کر

 

 تعالیبسمه

 

ظري اهللا منتبا حضرت آیت االسالم آقاي سید موسی موسوي دامت افاضاته، پیرو مذاکراتی که حضوراًجناب مستطاب حجت

ک به موضوع علماي اعالم آن منطقه عالی مسافرتی به کردستان نموده و از نزدیاید مقتضی است جنابنمودهدامت و برکاته

وسیله به حضور امام خیمنی مدضلله گزارش دهید تا چنانچه کمبودي احساس شود در رفع آن رسیدگی نموده و نتیجه را بدین

عالی را مسئلت داریم والسالم علیکم و رحمت اهللا. دفتر امام ي توفیقات جناباقدام شود. از خداي تعالی ادامه

 .)23/4/1359خمینی(کیهان

 

 .شودامام:این مسایلی که در کردستان هست,حل می

 

نمایندگان مهاجرین قشر فرهنگی نوسود از غرب کشور به اتفاق فرماندار و فرمانده سپاه پاسداران شهر پاوه بعدازظهر دیروز به 

ار مشکالت این منطقه را به استحضحضور رهبر انقالب امام خمینی رسیدند. در این دیدار یکی از نمایندگان مهاجرین مسایل و 

 :امام خمینی ساند سپس امام خمینی بیاناتی بدین شرح خطاب به آنان فرمودند

 



 الرحیمالرحمناهللابسم

 

نا از اول طرح این مع اخباري هستند. اصالَ�ً ايحنبلی و دسته ايیکدسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته حنفی و دسته

 .که همه میخواهند به اسالم خدمت کنند و براي اسالم باشند این مسایل نباید طرح شود ايجامعهدرست نبوده. در یک 

 

ما همه برادر هستیم وبا هم هستیم فتوا به یک چیز دادند شما تقلید از علماي خود کردید و شدید حنفی یکدسته فتواي  

 .ند, اینها شدند شیعهشافعی را عمل کردند و یکدسته دیگر فتواي حضرت صادق را عمل کرد

 

 .دلیل اختالف نیست, ما نباید باهم اختالف یا یک تضادي داشته باشیم هااین 

 

 ما تنها به نفع ما همه باهم برادریم. برادران شیعه و سنی باید از هر اختالفی احتراز کنند. امروز اختالف بین

 

مذهب حنفی و یا سایر فرق. آنها میخواهند نه این باشدنه آن.راه را آنهائی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به  

که بین شما و ما اختالف بیاندازند ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل  داننداینطور می

 .قرآن و اهل توحید هستیم و باید براي قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم

 

واقع  ايدوارم که شما در این جمهوري که مال خودتان است نه یکدسته خاص, چون جمهوري اسالمی است هیچ خدشهامی

نشود و موفق و موید باشید و البته راجع به این مسایلی که در کردستان و یا در اطراف منطقه شما هست این مسایل حل 

عاگوي تمام شما هستم و  امیدوارم که همه ما در زیر سایه اسالم شود. من دکنند و تمام میاصالح می آیندشود و میمی

وبیرق توحید با هم مقابل آنهائی که برادرهاي ما را درآنجا بازي دادند و کشاندنشان به جاهاي دیگر بایستیم و البته اعالم 

و همانطور که من اسلحه ندارم,  شده است که هر کدام به آغوش اسالم برگردند و اسلحه را زمین بگذارند, از خود ما هستند

شما هستم آنها هم اسلحه نداشته باشند. هیچ ابدا اختالفی نیست و دیگر تعرضی بوجود نخواهد آمد. موفق  گويدعا

 )29/4/1359.(اطالعات اهللاباشیدانشاء

 |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  



 آیت ا...خلخالی و کردستان

 

  

 

 بهزاد خوشحالی

 

  

 

Ayatollah Khomeini & Kurdistan 

 

  

 

Behzad Khoshhali 

 

  

 

 بهزاد خوشحالی

 



  

 

  

 

هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان        

از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان این مجموعه با بسیاري 

 .عصر،وجایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

وي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار س

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

نه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگو

 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از  تاریخ خود را

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57از مطبوعات ایران در سال هاياین مجموعه 

 



  

 

 .امپریالیسم و اسرائیل را نقش بر آب کرد هاياهللا خلخالی: دادگاههاي انقالب،نقشهآیت

 

درس امام  هايسال در محضر ایشان و در حوزه 13اهللا العظمی خمینی است که اهللا صادق خلخالی یکی از شاگردان آیتآیت

قبل از تبعید به تعلیم مشغول بوده است. وي در دوره طاغوت از آن دسته روحانیونی بود که همواره تبعید و زندان را بر تسلیم 

علمیه هستم  هايسال استاد در حوزه 25: «کنداي با کیهان خود را چنین معرفی میاهللا خلخالی در مصاحبه. آیتدادترجیح می

ساله جز یکی دو مرتبه  13درس مرحوم آیات عظام بروجردي و حجت شرکت کرده ام در زمان تبعید  سال در جلسه و 4

هیچ عامل خارجی  دانمام و میام قبل از انقالب امام را به همین صورت امروز شناختههمواره در جلسه درس امام حاضر شده

گاه جز فضیلت و تقواي حوزه ما نظر داشته و هیچ هاظمت حوزهدر امام تأثیر نداشته. امام همواره در اوضاع بحرانی نظر به ع

گاه جدا از امام ندانسته و عمرم را وقف راه امام ام و خود را هیچدیگري نداشته است من در جلسات درس از امام بهره گرفته

بزنیم  نازه منحوس پهلوي را آتشج خواستیمام. در دوران طلبگی فعالیت سیاسی را شروع کردم و زمانی با تهیه بنزین میکرده

به خاطر همکاري با فداییان اسالم یکسال از ورود به مدرسه فیضیه محروم شدم. در تمام جریانات سیاسی بعد وارد بودم ولی 

اعر است. ش» کمیت«کورکورانه هم وارد هیچ راهی نشدم. زندان رفتم، تبعیدم کردند و... شاید بتوانم بگویم زندگی من مثل 

این را هم بگویم فقط با » سقوط شاه، سقوط شاه....«فقط یک حاجت داشتم که در سفر مکه هم از خدا خواستم  40از سال من 

در سرنگونی  خواندندتوان انقالب کرد. من حتی آن زمان که دوستان آیه یأس میهاي ما و ادامه حرکت انقالبی میحرکت

 .رژیم شک نداشتم

 

 .یابد گسترش بایدجمهوري اسالمی

 

 دنبال کند و شعاع گسترش این جمهوري چیست؟ بایدنظرتان نسبت به هدفهایی که جمهوري اسالمی  ·    

 

سوق الجیشی آن ماشین جنگی  هاياهمیت جمهوري اسالمی استقرار آن در منطقه خاورمیانه است که منابع و جنبه-

ملتهاي اسالمی از خواب  خواهد. ما دلمان میآوردکت درمیامپریالیسم غرب و صهیونیسم و اتحاد جماهیر شوروي را به حر

غفلت بیدار شوند و دست سرسپردگان شیاطین صفت امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم از منابع غنی این منطقه کوتاه شود. همه 

وشت د و خود سرنمرزهاي دیکته شده قبلی باید نابود شود و نفت و دیگر منابع زیرزمینی وروي زمینی از آن خودشان باش



یجاد توان با اهاي خاورمیانه بیدار شدند و در زیر پرچم جمهوري اسالمی جمع آمدند دیگر نمیخود را تعیین کنند وقتی ملت

طلبی بود. آنها در کردستان مساله تجزیه ها را رودرروي هم قرار داد. مثالًهاي مصنوعی و مشکالت مرزي مسلمانبحران

سنی را رودرروي ما قرار دهند و چون مردم و رهبران کرد آگاه هستند تیرشان به سنگ خورد... در اسالم برادران  خواستندمی

مرزهایمان را به هم نزدیک کنیم. زمانی در ترکیه فرهنگ اسالمی را در  خواهیمکرد و عرب و عجم و بلوچ و لر نداریم، ما می

این کار را به دست نوکر انگلیسیها،رضا خان بکنند ولی موفق نشدند  ندخواستزمان آتاتورك از بین بردند و در ایران هم می

جمهوري اسالمی ایجاد کنیم که در آن غارت و چپاول ثروت ملی وسیله  خواهیماالن مساله تجزیه طلبی شروع شده ما می

امپریالیسم و در رأس آن، آمریکا را از بین برده و برادري و یگانگی برقرار شود و فرقی بین مردم ایران از هر نژادي که باشد، 

 .نباشد

 

 خودمختاري نه استقالل

 

بلکه آنها فقط خودمختاري داخلی را تقاضا  خواهندد و نه استقالل میکردها نه تجزیه طلب هستن دانمتا آنجا که من می

 )29/1/1358.(کیهانکنندمی

 :اهللا صادق خلخالیآیت

 .کشور اعزام ارتش به مرزهاست هايراه حل بحران

 

 .ادافت مصر یا هر کشور دیگر، پناهگاه مطمئنی براي شاه مخلوع نیست  و هر جا که باشد ، بدست فدائیان اسالم خواهد

 

 .اعالم بی طرفی  ارتش، خیانت آشکار به ملت بود

 

 .قره باغی می خواست به دادگاه جعفریان و جهانبانی حمله کند

 

 .در مورد قانون اساسی، نظري افراطی ندارم

 



قاطع و  تصمیماهللا صادق خلخالی در گفتگو با کیهان، راه حل توطئه در خوزستان و کردستان را قم ـ خبرنگار کیهان : آیت

 .فرستادن ارتش به نقاط مرزي خواند

 

 :اهللا  خلخالی در مورد تشنجات کردستان و خوزستان گفتآیت

 

وخود توطئه در مناطق مرزي مخصوصا در خوزستان و کردستان ،از مدتها پیش احساس میشد و بدولت پیشنهاد کردیم که از 

و حاال میگوئیم اگر کوتاهی بشود، با توجه به اینکه تشکیل مجلس خبرگان قواي انتظامی و ارتشی در مناطق مرزي استفاده کند 

در پیش است، ممکن است سروصداي ضد انقالب بیشتر شود و راه حل این جریان، تصمیم قاطع و فرستادن ارتش به 

 .مرزهاست

 

 :وي اشاره به قتل سناتور موسوي توسط مردم بهبهان در بازداشتگاهش گفت

 

اکمه و مجازات عوامل رژیم و فساد را دارند ولی متوجه میشوند که عفو عمومی شامل حالشان شده است. مردم انتظار مح

 .مانند مردم قم که در انتظار محاکمه دکتر فاطمی شریعت پناهی بودند، ولی حاال شاهد آزادیش هستند

 

شخصا وارد عمل شوند، نتیجه چیز خوبی  اگر قرار باشد عفو عمومی شامل این گروه شود و از سوي دیگر مردم« وي افزود:

 «.نخواهد شد

 

بل ملی معرفی کردند، گفت: بختیار ق ايشاپور بختیار را چهره اهللا خلخالی در اشاره به مطالب برخی از مطبوعات که اخیراًآیت

آشکار شد و کشتار از انقالب هم معلوم نبود که یک فرد ملی و مومن باشد ولی پس از روي کار آمدن، قیافه او بر همه 

بیرحمانه اي که با دست او صورت گرفت، حتی شریف امامی و ازهاري را روسفید کرد. اینها با خط و امضاي خود، دستور 

کشتار مردم بی پناه را دادند و حتی خط و امضاي بختیار در اینمورد ،وخود دارد. کسانیکه در جراید دفاع از بختیار میکنند یا 

 .رند، یا اینکه غرض دارنداز جریانات بی خب

 



اگر بختیار میخواست جمهوري اعالم کند چرا پس از فرار شاه از ایران، اینکار را نکرد. در حالیکه با براه انداختن تظاهرات 

قاومت مردم م هاي. و جاوید شاه گویان در برابر خواستههاو رستاخیزي هاقالبی به طرفداري از قانون اساسی با شرکت ساواکی

اهللا خالخالی در پاسخ به علت حمایت هیات حاکمه مصر بویژه کرد. او در صدد خدمت به امپریالیسم جهانخوار بود. آیت

 :انورسادات از شاه مخلوع گفت

 

د نپارلمان مصر نمونه مجلس شورا و سناي زمان شاه مخلوع ایران است که اینها خود دست نشانده و نوکر و تابع دستور هست

 .و خود انور سادات که ادعاي ریاست جمهوري ملت مصر را میکند، از سرسپردگان صهیونیسم و امپریالیسم است

 

انورسادات با رضایت قلبی به شاه مخلوع پناهندگی نمی دهد بلکه با دیکته کارتر، کیسینجر، نیکسون، جرالد فورد و جاویتس و 

پناهندگی داده است. در واقع آنها میدانند که شاه مخلوع بایران بر نخواهد گشت  سایر نمایندگان انحصارات امپریالیسم به شاه

  .که انقالب ایران را بانحطاط بکشانند کنندولی نومیدانه تالش می

 

اهللا خلخالی، مصر یا هر کشور دیگري را پناهگاه نامطمئنی براي شاه فراري خواند و گفت: شاه هر کجا باشد بزودي بدست آیت

دگان و فدائیان اسالم خواهد افتاد و در این، جاي تردیدي نیست. هدف، کشتن شاه است و ما براي رسیدن باین هدف، رزمن

 .و گروههاي متعددي را تدارك دیده ایم هانقشه

 

از  هاد ترور شاهپیشن« اهللا صادق خلخالی پرداخت مبالغ هنگفت به کارلوس براي کشتن شاه مخلوع را تکذیب کرد و گفت:آیت

سوي کارلوس و نمایندگانش بوده و هیچ مبلغی هم از ما نمیخواهد و تشخیص با ماست که راهی را انتخاب کنیم که با هیچیک 

 «.از موازین شرعی و عرفی مخالفتی نداشته باشد

 اعالم بیطرفی ارتش ،خیانت بملت بود

 

اهللا خلخالی گفت: وي هیچگاه درصدد تسلیم ارتش ،آیت، آخرین رییس ستاد ارتش شاه مخلوع »ارتشبد قره باغی«در مورد 

 .نبوده و اعالم بیطرفی ارتش نیز بوسیله سپهبد معدوم مقدم و قره باغی ،خیانتی آشکار به این ملت بود

 



صد سیع قو اينظیر جریان فرودگاه عنتبه خواند  و گفت: قره باغی با نقشه اياهللا خلخالی حتی قره باغی را عامل توطئهآیت

داشت که در جریان محاکمه جعفریان و نادر جهانبانی به دادگاه انقالب حمله کند و لذا ما سریعا وارد عمل شدیم و با 

 .را خنثی کردیم و بنظر من، قره باغی باید اعدام شود هاانقالبی و دستجمعی مجرمین و ضدانقالبیون، توطئه هاياعدام

 

جمهور و نخست وزیر و وزراء و مفاد قانون اساسی، نظري افراطی ندارم ولی باید رییساهللا خلخالی اعالم کرد: در مورد آیت

 .وکالي مجلس ،صدرصد اسالمی و فعال متعهد و مروج اسالم باشند

 

دستگاه گذشته نیز بظاهر مسلمان بود و نوکران سرسپرده رژیم سابق نیز همگی قسم خورده بودند که به اسالم خیانت نکنند 

 .. قسم جلوي هیچکس را نمیگیرد و باید مواد قسم، از قانون اساسی حذف شودولی کردند

 

مشروبات الکلی و مواد مخدر باید در قانون قدغن شود و کلی گوئی در قانون اساسی نیز باعث اغواي مردم 

 )3/5/1358میشود.(کیهان

 

 .مار صهیونیسم و امپریالیسم نجات پیدا کردنداهللا خلخالی: ملت ایران با هوشیاري خود، دهها هزار سال از یوغ استعآیت

 

آقاي صادق خلخالی در گفتگویی مردم را به صبر انقالبی دعوت کرد و از مردم خواست که عجوالنه تصمیم نگیرند، وي افزود: 

ته باشد ي داشتبهکاران باید به سزاي اعمالشان برسند. اگر دادگاه هم نتوانست آنها را محکوم به اعدام کند، شاید خطر دیگر

 .دهند و این درست نیست و باید دادگاه کار آنها را یکسره کندکه وقتی بیرون بیایند مردم آنها را مورد حمله قرار می

 

دانید گفت: حاکم شرع بودن که مربوط به دانستن نیست ما وقتی در پاسخ به این سئوال که آیا شما خود هنوز حاکم شرع می

که عبارتست از اجتهاد بوده باشد، علمی که نسبت به این مساله هست خوب ما داریم شرکت  ان مساله حاکم شرع بودن

 .کردن و نکردن یک مساله دیگر است

 

گرانه وي طی پیامی با توجه به حساس بودن این روزها از مردم خواست که با کمال هوشیاري و آمادگی مواظب حرکتهاي فتنه

امپریالیسم و صهیونیسم بوده باشند که اینها با تمام قدرتی که در اختیار دارند کوشش گرانه و اهریمنانه دستگاه و آشوب



لمه کند، اتحاد ککنند که این جمهوري اسالمی ما از هم پاشیده شود، ولی آنچه که بقاء این حکومت اسالمی را تضمین میمی

این جمهوري اسالمی مورد خطر واقع شود. من نه  هاکنم که به این زودياست و در پشت سر امام ایستادن و من باور نمی

کنم دهها هزار سال ملت ایران از یوغ استعمار صهیونیسم و سال بلکه با هوشیاري ملت ایران گمان می 300سال نه  200

تیم و و هس ایمامپریالیسم نجات پیدا کرده و این جمهوري اسالمی ما برقرار خواهد بود ولی مواجه با این مشکالت مسلمان بوده

 )27/5/1358خواهیم بود.(جمهوري اسالمی

 

 .خلخالی به کرمانشاه اعزام شد

 

به فرمان امام خمینی حجت االسالم شیخ صادق خلخالی براي رسیدگی به وضع اشرار کردستان به کرمانشاه اعزام گردید شیخ 

 )28/5/1358رد.(کیهانصادق خلخالی به محض ورود به کرمانشاه بررسی پیرامون وضع اشرار را آغاز ک

 

 اعالمیه فدائیان اسالم

 

 .اي زیر خطاب فدائیان اسالم صادر شداهللا صادق خلخالی، دیروز اطالعیهآیتازسوي

 

 هوالعزیز

 

 – . دفتر مرکز فدائیان اسالمفدائیان اسالم در سراسر کشور به نداي امام خمینی پاسخ گفته و به طرف پاوه حرکت کنند

 )29/5/1358اطالعات( 27/5/58 خلخالی صادق -افسران باشگاه

 

 عزیمت حجت االسالم خلخالی از قم به کرمانشاه

 

تهران ـ خبرگزاري پارس: حجت االسالم حاج شیخ صادق خلخالی براي رسیدگی به اوضاع متشنج پاوه و کردستان از قم راهی 

ل از ترك قم به خبرنگار خبرگزاري پارس در این شهر کرمانشاه شد. وي از جانب امام خمینی به این ماموریت اعزام شده قب



گفت: به عنوان حاکم شرع عازم این ماموریت شده است و امیدوار است هر چه زودتر صداي ضدانقالب را در مرزهاي غرب 

اه خاموش کند. وي همچنین ابراز اطمینان کرد که براي همیشه دست اشرار را از سر برادران و خواهران هموطن کرد کوت

 )29/5/1358خواهد کرد.(جمهوري اسالمی

 

 خلخالی بعنوان حاکم شرع به کردستان رفت

 

اهللا صادق خلخالی براي رسیدگی به اوضاع متشنج پاوه و کردستان از قم راهی کرمانشاه شد. وي که از جانب امام خمینی آیت

این این شهر گفت که بعنوان حاکم شرع، عازمرس دراین ماموریت اعام شده است، قبل از ترك قم، به خبرنگار خبرگزاري پابه

ماموریت شده و امیدوار است که هر چه زودتر، صداي ضد انقالب را در مرزهاي غرب کشور خاموش کند. وي همچنین ابراز 

اطمینان کرد که براي همیشه دست اشرار را از سر برادران و خواهران هموطن کرد کوتاه خواهد کرد. (اطالعات 

29/5/1358( 

 

 .عضو حزب دمکرات تیرباران شدند9 

 

اهللا خلخالی حاکم شرع که به اتفاق همراهان روز گذشته در پی حوادث پاوه وارد آن شهرستان شد، پیش از ظهر امروز، آیت

 این حکم بالفاصله بمرحله اجرا درآمد بیستم ستادتن از اعضاي حزب دمکرات کردستان را صادر کردند که 9حکم اعدام 

این باره گزارش داد که خلخالی پس از ورود به پاوه از کلیه نقاط خسارت دیده شهر از جمله بیمارستان پاوه که عملیاتی پاوه در

توسط مهاجمین به وضع دلخراشی تخریب شده بود، بازدید کرد و سپس به بررسی پرونده مجرمین حادثه پاوه پرداخت و پس 

افراد حزب دمکرات کردستان را مفسد فی االرض محارب با خدا و رسول خدا شناخته  تن از 9ساعت رسیدگی و شور  14از 

بامداد امروز در همان مکانی که مجاهدان و پاسداران شهید شده بودند باجرا  6و محکوم به اعدام کرد. حکم اعدام ساعت 

، محمد حیدري، علی شهباز بهدین شیرین، شدگان:بهمن عزتی، عباس کریمی، عبداهللا زارعی، حآمد امینیاعدامدرآمد. اسامی

 )1358/ 30/5حبیب چراغی، ابوالقاسم رشوند سرداري، فیض الدین ضیائی. (اطالعات

 

 گفت وگو با حجت االسالم خلخالی

 



حجت االسالم خلخالی در گفتگویی که باخبرنگارخبرگزاري پارس گفت: بدستور امام خمینی براي سرکشی به وضع منطقه و 

تمند خواهند بدینوسیله ملت شرافمحاکمه خانین و مفسدین فی االرض و ایادي وابسته به اجانب که می رار و احیاناًسرکوبی اش

ام. باید بگویم ملت کرد از زمانهاي گذشته تا به حال در جهت استقالل ایران کرد را به انحطاط بکشانند به این منطقه آمده

اش ضرب المثل بوده و من خود به اند ملت کرد باشرافت ذاتی ویژهبرداشتهعزیز و در خدمت به اسالم قدمهاي راسخی 

ام. من به نوبه خود از احساسات نوازي ملت کرد واقعم و کرارا مشاهده کردهنفسی و میهماننیت و جوانمردي  نیکخلوص

قام رند ما هم از آنها بیزار بوده انتکنم ولی همانطوري که مردم کردستان از اجنبی صفتها بیزاپاك و صمیمانه آنها تشکر می

ملت کرد و ایران را از افراد وابسته و امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم و وابستگان آنها خواهیم گرفت. خبرنگار پرسید: گفته 

ما چه شپذیري اهالی منطقه اورامانات فقر اقتصادي و تنگدستی است در این مورد بنظر شود یکی از علتهاي عمده آسیبمی

 شود؟اقداماتی می

 

ها بعمل خواهد آمد. در دوره طاغوتی همه در فقر و آقاي خلخالی در پاسخ گفت: در این مورد قضاوت پس از بررسی 

بردند ولی با صبر انقالبی بر مشکالت فائق خواهیم  آمد و اکنون نیز از برادران کرد توقع داریم که مجال روزي بسر میسیه

گران سلب کنند و نقش خود را در جمهوري نوپاي اسالمی ایفا نمایند فقر اي ضد ملی و ضد دینی را از فتنههرگونه فعالیته

گران قرار گیرد. در مورد مدت توقف در منطقه غرب آقاي خلخالی گفت: آویز رخنهمالی در سایه ایمان کامل نباید دست

را تعیین کرد. آقاي خلخالی در پایان پیامی براي مردم منطقه غرب توان زمان آن مادام که همه ماموریتها فیصله نیابد نمی

 :فرستاد و طی آن گفت

 

من از برادران کرد و مسلمانم میخواهم که با پاسداران انقالب و ارتش جمهوري اسالمی همکاري صمیمانه بکنند تا اشرار و 

 )30/5/1358برسند.(کیهانمتجاسرین هرچه زودتر گرفتار و به جزاي اعمال ننگین خود 

 

  .ضدانقالب در پاوه تیرباران شدند 18ساعت گذشته، 24در 

 

اهللا حاج سید محمد صادق خلخالی تشکیل شد و به پریشب و دیروز در جلسات دادگاه انقالب اسالمی پاوه به ریاست آیت

ها محرز شد و بعنوان مفسد فی االرض محارب اتهامات سیزده نفر در ارتباط با وقایع اخیر پاوه رسیدگی به عمل آمد. جرم آن

 .با خدا و رسول خدا به اعدا محکوم شدند و حکم اعدام در مورد آنها در سحرگاه و پیش از شهر دیرز اجرا شد

 



نام خانوادگی نه تن اول روي بیسیم ژاندارنري به این شرح مخابره شده است: عزتی، امینی، کریمی، چراغی، شیرین، حیدري، 

ازظهر دیروز اعدام شدند مخابره نشده است. بدین ترتیب در کرمانشاه و ، ضیایی، رجوند. اسامی چهار تن دیگر که پیشزارعی

 )31/5/1358اند. (جمهوري اسالمیهیجده نفر اعدام شده پاوه پریشب و دیروز جمعاً

 .اهللا خلخالی به افراد مسلح در غرب کشور هشدار دادآیت

 

 :اطالعیه از سوي حجت االسالم صادق خلخالی حاکم شرع انتشار یافت در پی حوادث پاوه این

 

 بسمه تعالی

 

شود تا به شهر و دیار خود برگردند ودست از شورش بدین وسیله به همه افراد مسلح و شورشی در مناطق کردنشین اعالم می

جازات تنبیه شده و در سرجاي خود و یاغیگري بردارند و مزاحمت براي خود درست نکنند و در غیر اینصورت به اشد م

خواهند نشست. ملت شریف کردستان طالب آرامش هستند و دولت جمهوري اسالمی نمیتواند به ایجاد امنیت در منطقه بی 

تفاوت بماند و هر جا اشرار باشند به اشد وجه مجازات خواهد کرد.درود فراوان بر مردم اصیل و مسلمان و شرافتمند کردستان 

 )31/5/1358کیهان(خلخالی صادق – 30/5/58بتاریخ 

 .نفر دیگر امروز تیر باران شدند9

 

آمد پس از بازدید از کلیه مناطق خسارت صادق خلخالی که از طرف امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران به پاوهاهللاآیت

اخت ی پرونده مجروحین این حادثه پرددیده شهر از جمله بیمارستانی که توسط مهاجمین بوضع دلخراشی تبدیل شده به بررس

ساعت شور ورسیدگی افراد زیر را که از حزب دموکرات بودند مفسدین فی االرض محارب با خدا و رسول خدا  14و پس از 

مرداد ) در همان مکانی که برادران مجاهد و   30بامداد امروز (  6شناخته شده و محکوم به اعدام کرد. حکم اعدام ساعت 

 .ن بوضع ناهنجاري قتل عام شده بودند به مورد اجرا درآمدپاسدارا

 

 :اسامی اعدام شدگان بشرح زیر است

 

 بهمن عزتی -1



 

 ـ ابوالقاسم رشوند سرداري2

 

 ـ حامد امینی3

 

 ـ عباس کریمی4

 

 ـ عبداله زارعی5

 

 ـ محمد حیدري6

 

 ـ علی شهباز بهدین شیرین7

 

 ـ حبیب چراغی8

 

 )1/6/1358جمهوري اسالمیـ فیض الدین ضیایی(9

 گزارش خلخالی از وقایع پاوه

آیت اهللا صادق خلخالی،  که نامش با کسب مأموریت از امام به عنوان حاکم شرع در مناطق کردستان،  یکبار دیگر بر 

مرگ دانست و  نفر از مهاجمان به پاوه را در یک دادگاه انقالبی صحرایی مستحق 9سرزبانها افتاده است،  دیروز،  در پاوه،  

  .داد هاراي به تیرباران آن

 

خلخالی که پیش از این به عنوان قاضی شرع،  شاه مخلوع،  فرح،  فریده دیبا،  اردشیر زاهدي،  شاپور بختیار،  ازهاري،  شریف 

ر به غرب کشو امامی و جمعی دیگر از وابستگان به محمد رضا را محکوم به مرگ کرده است،  همراه جمعی از فدائیان اسالم، 



اوه را پ هايفرستاده اطالعات به غرب،  ماجراي درگیري» خلیل بهرامی« رفته است،  وي در یک گفتگو و گوي اختصاصی با

پاسدار به تهران  11اند که جسد نفر از پاسداران و مردم آن شهر کشته شده 29تشریح کرد و گفت:در درگیریهاي پاوه جمعا 

شهید،  در پاوه به خاك سپرده شده و دو جسد در بیابان یافته ایم که با کمال شقاوت،   9جسد «زود: انتقال یافته است.  وي اف

  «.سر آنها را از بدن جدا کرده بودند

 

باس ع«، » یداهللا زارعی « خلخالی گفت: سه قمه کش که از روانسر به پاوه آمده بودند،  محکوم به اعدام شدند.  این سه تن، 

نیز که  »بهمن عزتی« نام داشتند و عضو حزب دموکرات و قوم و خویش یکدیگر بودند. » شهبازبیگی شیري علی«و »کریمی 

اعدام شد،  دبیر دبیرستان و از طرفداران سرشناس تجزیه کردستان بود که در آخرین نفس نیز از مرام خود دفاع میکرد.  او 

داشت و همراه دکتر رشوند (اهل قلهک تهران) در اطراف در تحریک مردم براي کشتار بی رحمانه پاسداران فعالیت 

بیمارستان بوسیله پاسداران دستگیر شدند.  کلیه اعدام شدگان در همان محلی که دست به قتل جوانان مبارز زده بودند،  

  «.تیرباران شدند و در بازجوئی اعتراف کردند که در حمله مسلحانه به پاوه،  دست داشته اند

 

که از سردمداران اشرار منطقه است،  از عوامل کشتار پاسداران در » حمید امینی « : این دو تن به دستور خلخالی گفت

  .بیمارستان پاوه بوده اند

 

نفر از افراد طالبانی،  با اسلحه،  مهمات و نارنجک به پاوه  16خلخالی افزود: با مطالعاتی که شد،  دو تن از تیرباران شدگان و 

  .محاکمه آنها،  بطور صحرایی انجام شد و به مرگ محکوم شدند حمله کردند و

 

من به تمام مناطق کردستان سرخواهم زد و تا «خلخالی در بخش دیگري از گفتگوي خود با خبرنگار اعزامی ما اظهار داشت: 

ه در و مسلمان کرد را کچند روز دیگر،  براي تعیین تکلیف ضدانقالبیون،  به سنندج خواهم رفت.  من مردم اصیل و متدین 

اند به حکم وظیفه اسالمی تنها نمی گذارم و تمام کسانی که در این توطئه مراحل بحرانی، اسیر توطئه گران صهیونیسم شده

 «.خونین دست داشته اند،  دستگیر و به سزاي اعمالشان،  خواهم رساند

 

هستند و پاسدارن و افراد ارتش اسالمی،  آنها را تا پشت اي از فرقه به اصطالح دموکرات فعال متواري عده« خلخالی گفت:

مرزها تعقیب خواهند کرد.  هم اکنون تجمع اشرار تجزیه طلب بهم خورده و هر کدام در فکر جان خویش هستند،  ولی 

  «.عدالت، آنها را تعقیب خواهد کرد



 

دازه سپاسگزار بودند که امام،  یک نفر قاطع را به علماي پاوه و اطراف و اکناف و سایر طبقات،  بدیدن من آمدند و بی ان»

منطقه فرستاده تا انها را از شر اشرار،  نجات دهد.  البته آنها می گفتند: منطقه عشیره اي است و باید دستور عفو صادر کنید.  

  .«من در جواب گفتم: عفو،  فقط از رهبر انقالب و فرمانده کل قوا ـ امام خمینی ـ باید صادر شو

 

که از گردان جاویدان سابق بود و در جریان انقالب،  توبه کرده و به پاسداران انقالب پیوسته » بنام قاسم طاهري« یکی از شهدا

بود،  در درگیري اطراف بیمارستان پاوه،  با کمال شهامت آخرین تیر خود را به قلب متجاوزین زد و پاسداران دیگر را به 

  )2/6/1358اطالعات».(از ثمرات انقالب اسالمی است استقامت دعوت کرد و این یکی

 

 توان نسبت به ایجاد امنیت در منطقه بی تفاوت بمانداهللا خلخالی: دولت جمهوري اسالمی نمیآیت

 اهللا صادق خلخالیآیتاطالعیه

 

  :اهللا صادق خلخالی خطاب به اشرار کردستان صادر شداین اطالعیه از سوي آیت 

 بسمه تعالی

 

شود تا به شهر و دیار خود برگردند و دست از شورش نوسیله به همه افراد مسلح و شورشی در مناطق کردنشین اعالم میبدی

گري بردارند و مزاحمت براي خود درست نکنند و در غیر اینصورت باشد مجازات تنبیه شده و سر جاي خود خواهند و یاغی

تواند نسبت به ایجاد امن در منطقه ولت جمهوري اسالمی نمینشست. ملت شریف کردستان طالب آرامش هستند و د

تفاوت بماند و هر جا اشرار باشد وجه مجازات خواهد کرد.درود فراوان بر مردم اصیل و مسلمان و شرافتمند کردستان: به بی

 30/5/58تاریخ 

 )2/6/1358صادق خلخالی(جمهوري اسالمی                      

 

 مریوانورود خلخالی به 

 



هاي اهللا خلخالی حاکم شرع که بنا به فرمان امام خمینی رسیدگی به پروندهبنا به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج آیت

از پاوه وارد مریوان شد و   58ر6ر2اشرارو ضد انقالبیون کردستان را برعهده دارد و ساعت بیست و سه و سی دقیقه دیروز 

 .افراد ضدانقالب اسالمی ایران را آغاز نمودهاي بالدرنگ رسیدگی به پرونده

 

اهللا خلخالی به خبرگزاري پارس اظهار داشت که در نخستین مرحله بازجویی تعدادي از بازداشت شدگان به قید ضمانت آیت

 .اند ولی تعداد دقیق آزاد شدگان  را اعالم نکردآزاد شده

 

 اهللا خلخالیمصاحبه آیت

 

ز گذشته در یک مصاحبه تلفنی با صداي جمهوري اسالمی ایران درباره ماموریت خود در غرب اهللا خلخالی همچنین روآیت

کشور و همچنین چگونگی اعدام یکی از دستگیر شدگان سخن گفت وي در این گفتگو اعالم کرد اعزام من به منطقه غرب در 

براي بررسی اوضاع اشرار و متجاسرین و  پی جریاناتی بود که متعاقب ان اخبار وحشت آوري از غرب به گوش میرسد و من

اند به امر امام حرکت کردم و خودم را به ها که امروز قیافه خودشان را عوض کرده و به شکل دموکراتها در آمدهساواکی

ه در کاهللا خلخالی سپس گفت: یکی از افراد جالب توجهی جنگ تمام شده بود آیت اینجا رساندم  وقتی من به پاوه آمدم تقریباُ

که به هیچوجه زبان کردي را » قلهک« این جریانات بازداشت شد دکتري بود به نام دکتر ابوالقاسم رشوند سرداري اهل 

نمیدانست اما با لباس کردي در اطراف بیمارستان پاوه در  سنگر و مسلح بدست مامورین افتاد وي در سنگر خود خلع سالح 

کمونیست و معتقد به حزب دموکرات و تجزیه کردستان  است  و در جریان حوادث  شد و در جریان بازجویی اعتراف کرد که

پاوه مسلحانه جنگیده و داروي الزم را که می شتاخته و مورد نیاز افراد زخمی دموکرات بود از بیمارستان سرقت کرده است 

تور بریدن سر پاسداران راداده بوده حاکم شرع سپس افزود کتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دس

اي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خیلی از پاسداران را سر بریده و حتی سرمی را است از یکی از همکاران او قمه

اند این فرد پس از دستگیري اسیر جنگی بوده است و که به بدن پاسداران بیمار خون می رسانده است  از دست بیمار کشیده

 اي نداشت جز اینکه حکم اعدام او را صادر کنیمچاره لذا

 

ند و به ها دستگیر شداهللا خلخالی سپس درباره دستگیري سران حزب دموکرات گفت: از افراد مقصر و ضد انقالب خیلیآیت

ه نفر از سران اند و دو ساند وبه همین سبب ارتش و پاسداران مرز را بستهجزا رسیدند و گروهی هم به عراق پناهنده شده

  )3/6/1358اند.(کیهانحزب دموکرات درپاوه ودر سنندج و مریوان بازداشت شده



 

 خلخالی در مریوان

 

 هايبنا به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج،  آیت اهللا خلخالی حاکم شرع که بنا به فرمان امام خمینی رسیدگی به پرونده

) از پاوه وارد مریوان شد 2/6/58ارد در ساعت بیست و سه و سی دقیقه دیروز (اشرار و ضد انقالبیون کردستان را بر عهده د

  .افراد ضد انقالب اسالمی ایران را آغاز نمود هايو بالدرنگ رسیدگی به پرونده

 

 مصاحبه با آیت اهللا خلخالی

 

باره مأموریت خود در غرب  آیت اهللا خلخالی همچنین روز گذشته در یک مصاحبه تلفنی با صداي جمهوري اسالمی ایران در

کشور و همچنین چگونگی اعدام یکی از دستگیر شدگان سخن گفت.  وي در این گفتگو اعالم کرد: اعزام من به منطقه غرب 

در پی جریاناتی بود که متعاقب آن اخبار وحشت آوري از غرب بگوش میرسید و من براي بررسی اوضاع اشرار و متجاسرین و 

ز قیافه خودشان را عوض کرده و به شکل دموکراتها در آمده اند به امر امام حرکت کردم و خودم را به که امرو هاساواکی

  .اینجا رساندم.  وقتی من به پاوه آمدم تقریبا جنگ تمام شده بود

 

ابوالقاسم  ردکت«آیت اهللا خلخالی سپس گفت: یکی از افراد جالب توجهی که در این جریانات بازداشت شد،  دکتري بود بنام 

(اهل قلهک) که به هیچوجه،  زبان کردي را نمیدانست اما با لباس کردي در اطراف بیمارستان پاوه،  در » رشوند سرداري

سنگر و مسلح بدست مأمورین افتاد.  وي در جریان بازجویی اعتراف کرد که کمونیست و معتقد به حزب دموکرات و تجزیه 

سلحانه جنگیده و داروي الزم را که می شناخته و مورد نیاز افراد زخمی دموکراتها بود، از کردستان و در جریان حوادث پاوه م

بیمارستان سرقت کرده است.  حاکم شرع سپس افزود: دکتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور 

ست آمده است و طبق اعترافات خودش خیلی از بریدن سر پاسداران را داده بود است.  از یکی از همکاران او قمه اي بد

پاسداران را سر بریده و حتی سرمی را که به بدن پاسداران بیمار،  خون می رسانده است از دست بیماران کشیده اسب،  این 

  .فرد پس از دستگیري، اسیر جنگی بوده است و لذا چاره اي نداشتیم جز اینکه حکم اعدام او را صادر کنیم

 



دند و به دستگیر ش ها خلخالی سپس در باره دستگیري سران حزب دموکرات گفت: از افراد مقصر و ضد انقالب خیلیآیت اهللا

اند و به همین سبب ارتش و پاسداران، مرز را بسته اند و دو سه نفر از سران جزا رسیدند و گروهی هم به عراق پناهنده شده

     )3/6/1358اند. (کیهانازداشت شدهحزب دموکرات در پاوه و در سنندج و مریوان ب

 

  .اهللا خلخالی:دکتر رشوند پس از اعتراف به قصد تجزیه کردستان و دستور قتل عام، اعدام شدآیت

 

خبرگزاري پارس: از قول محافل نزدیک به حجت االسالم صادق خلخالی حاکم شرع درباره اعدام دکتر ابولقاسم رشوندي 

کردي در منطقه جنگی در اطراف بیمارستان پاوه در سنگر خلع سالح و دستگیر شد، طبق  سرداري (اهل قلهک) با لباس

اعترافات خود وي یک نفر کمونیست معتقد به حزب دمکرات و خواستار تجزیه کردستان بوده است و به همین منظور به 

و در قوري قلعه هم با دمکراتها تشریک  منطقه کردستان اعزام شده بود. وي دستور قتل پاسداران را در بیمارستان داده است

مساعی کرده است و براي همین منظور از تهران با یک کرمانشاهی به نام عزیز همکاري نزدیک داشته است، ابوالقاسم رشوند 

نامید چون وي معتقد و جمهوري اسالمی را ارتجاعی و قرون وسطایی می اعتراف کرده است به آرمان فداییان خلق کامالً

تش به خون پاسداران انقالب آغشته بود و به این جهت ناگزیر حکم اعدام وي صادر شده است.(جمهوري اسالمی دس

3/6/1358( 

 

 .خلخالی دالیل اعدام دکتر رشوند را اعالم کرد

 

 زاهللا شیخ صادق خلخالی حاکم شرع در یک مصاحبه تلفنی با صداي جمهوري اسالمی ایران درباره  مأموریت خود  اآیت

غرب کشور و نیز چگونگی اعدام یکی از دستگیرشدگان گفت: اعزام من به منطقه غرب در پی جریاناتی بود که متعاقب آن 

ها که امروز قیافه خودشان رسید و من براي بررسی اوضاع اشرار و متجاسرین و ساواکیآوري از غرب بگوش میاخبار وحشت

ند به امر امام به اینجا حرکت کردم و خودم را به پاوه رساندم. وقتی من به پاوه ارا عوض کرده و به شکل دمکراتها در آمده

اهللا خلخالی سپس گفت: یکی از افراد جالب توجهی که در این جریانات بازداشت شد جنگ تمام شده بود. آیت آمدم تقریباً

را نمی دانست  اما با لباس کردي در اطراف  دکتري بود به نام ابوالقاسم رشوند سرداري (اهل قلهک) که بهیچوجه زبان کردي

بیمارستانم پاوه، در سنگر و  مسلح بدست مأمورین افتاد وي در جریان بازجویی اعتراف کرد که کمونیست و معتقد به حزب 

می د زخدمکرات و تجزیه کردستان و در جریان حوادث پاوه، مسلحانه جنگیده و داروي الزم را که می شناخته و مورد نیاز افرا

با یک دبیر کرمانشاهی بنام » قوري قلعه«دمکراتها بوده از بیمارستان سرقت کرده است. حاکم شرع سپس افزود: وي در 

کرده است، حاکم شرع ادامه داد: دکتر و به آرمان فداییان خلق معتقد بوده و جمهوري اسالمی را ارتجاعی معرفی می» عزیز«



ه بود و در همانجا دستور بریدن سر پاسداران را داده بوده است. از یکی از همکاران او رشوند دستش به خون پاسداران آلود

قمه اي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خیلی از پاسداران را سربریده و حتی سرمی را که به بدن پاسداران بیمار 

این که  اي نداشتیم جزگی بوده است و لذا چارهرسانده از دست بیمار کشیده است. این فرد پس از دستگیري اسیر جنخون می

اهللا شیخ صادق خلخالی سپس درباره دستگیري سران حزب دمکرات گفت: از افراد مقصر و حکم اعدام او را صادر کنیم. آیت

اسداران  پاند  وبه همین سبب ارتش و اند و به جزا رسیدند و گروهی هم به عراق پناهنده شدهها دستگیر شدهضدانقالب خیلی

 )3/6/1358اند.(کیهانمرز را بسته اند و دوسه نفر از سران حزب دمکرات در پاوه و در سنندج و مریوان بازداشت شده

 

  چگونه پاسداران انقالب را سربریدند؟

 

 .ها به عراق پناهنده شدنداي از ضدانقالبیاهللا خلخالی: عدهآیت

 

بان کردي بلد نبود و دستور کشتار بیمارستان پاوه را صادر کرده و داروهاي دکتر رشوندي اهل قلهک بود و به هیچ وجه ز

 .هاي دمکراتها سرقت کرده بودبیمارستان را براي زخمی

 

 اهللا خلخالیمصاحبه با آیت

 

 :حجت االسالم خلخالی حاکم شرع در منطقه کرمانشاه در گفتگویی در مورد سفر اخیرش به مناطق کردستان و کرمانشاه گفت

 

رسید و من براي بازرسی اوضاع اشرار و متجاسرین و آوري از منطقه غرب به گوش میدر طی جریانی که اخبار وحشت

اند به امر امام به منطقه کرمانشاه اند و به جلد دموکراتها درآمدهها که امروز قیافه خودشان را عوض کردهاخاللگران و ساواکی

جنگ فروکش کرده بود البته تمام نشده بود. از افرادي که جالب  به پاوه رساندم. تقریباًو کردستان حرکت کردم و خودم را 

ا بلد نبود وجه زبان کردي رتوجه است که بازداشت کردیم یکی از آنها دکتري بود بنام آقاي دکتر ابولقاسم رشوند که به هیچ

ه در سنگر مسلحانه بدست مامورین و پاسداران انقالب و اهل قلهک با لباس کردي در منطقه جنگی در اطراف بیمارستان پاو

افتاد و در سنگر خلع سالح شد و طبق اعترافات خود وي یک نفر کمونیست معتقد به حزب دمکرات و تجریه کردستان بوده 

پاسداران  لاست و براي همین منظور و به ثمررساندن تجزیه کردستان به منطقه اعزام شده بود و مسلحانه جنگیده و دستور قت



خورده آنها را با خود به سرقت برده و به شناخته و به درد زخمیهاي دمکراتها میرا در بیمارستان داده و داروي الزم را که می

کرد براي همین که در نزدیکهاي پاوه است با دمکراتها تشریک مساعی می» قوري قلعه«ها دمکرات داده است و در زخمی

نفر دبیر کرمانشاهی و در همه مراحل همکاري نزدیک داشته و با ارمان فداییان خلق معتقد و پاي بند منظور از تهران با یک 

کرده و دستش به خون پاسداران انقالب آغشته بود، لیکن در بوده و جمهوري اسالمی را ارتجاعی و قرون وسطایی معرفی می

 بریدند، ایشان از افرادي بود که دستشداران انقالب را سر میکردند، پاسبحبوبه جنگ در همان جایی که هلیکوپترها کار می

به خون پاسداران انقالب آغشته بوده، همه همراهانش را گرفتیم، اعترافات متناقض خود آنها و اعترافاتی که خودش داشته و 

، تجزیه کردستان بوده است پاسداران آنها را مسلحانه دستگیر نمودند. دلیل این بود که وي از معتقدان درجه یک به آرمان

پاسداران ما را سر بریدند. سرم خونی که به رگ پاسداري رفته بود کشیدند و همه اینها در تلویزیون ضبط شده و آن روز 

اید و بعد این داروها را برده و مسلحانه هم جنگیده و بعد دستگیر شده وقتی که دستگیر شد اسیر جنگی است و لذا ما او دیده

 .اي هم نداشتیم که حکم اعدام او را صادر نماییمیم و چارهرا گرفت

 

آقاي خلخالی در جواب این سئوالی که آیا عوامل ضدانقالب در منطقه شناسایی و دستگیر شدند گفت: خیلی از آنها دستگیر 

م و نها را ما شناسایی کردیاند و بعضی از آها هم به جزاي عملشان رسیدند و بعضی از آنها به عراق پناهنده شدهشدند و بعضی

اند امیدواریم که اینها هر ارتش جمهوري اسالمی و پاسداران انقالب چون قسمت مرز را از قصر شیرین تا حدود مریوان بسته

 .چه زودتر به چنگ ما بیافتند

 

ریوان و اند واال در مر شدهگویم دو سه نفر، این دو سه نفر در پاوه دستگیاین که میگران گفت: وي در مورد دستگیري توطئه

 .اند و در اسرع وقت این ها را محاکمه خواهیم کردسنندج هم گرفتار شده

 

 3/6/1358من به مناطق دیگر کرمانشاه و کردستان سفر خواهم کرد. (جمهوري اسالمیاهللا خلخالی اضافه کرد:آیت

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:21 1386ششم مرداد شنبه 

 

 (2)آیت ا...خلخالی و کردستان



 

  

 

 :حجت االسالم خلخالی گفت

 

 .گروههاي ضدانقالبی در هر کجا که باشند جان سالم بدر نخواهند برد

 

 .باید دست ساواك و صهیونیست بین الملل و امپریالیسم و موساد بکلی کوتاه شود 

 

امام خمینی براي شرکت در محاکمه ضدانقالبیون عازم کردستان شده بود. حجت االسالم شیخ صادق خلخالی که از سوي 

دیروز در گفتگویی درباره اقداماتی که براي مبارزه با ضدانقالب در کردستان به عمل آمده و محاکمه خیانتکاران مطالبی بیان 

 .داشت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

به  این جوري بود که از افراد ضدانقالبی و سردسته آنها را گرفتیم و تقریباً ايمن به امر امام به این منطقه وارد شدم و عده

اي که پاسداران انقالب با آن قمه سرشان بریده شد بود و افرادي که ها را محاکمه کردیم که قمهعنوان محاکمه صحرایی آن

ی آور این است که بعضآوردند و تعجبمهمات میها و با اسلحه و گروههاي عراقی و گفتند جالل طالبانی با کامیونها و ماشین

دانستند و در تهران بزرگ شده بودند و اینها جزء عوامل ضدانقالب بودند که در حین درگیري به کلی کردي نمی از اینها اصالً

دار کنند طرفعا میو در حین جنگ آنها را گرفتند و ما اینها را محاکمه کردیم و ماهیت ضدخلقی اینها را با این که خودشان اد

 خواستند به نابودي بکشانند.خواستند و اینها را میکردند و از اینها رشوه میاند مردم دهات و شهر پاوه را اینها تهدید میخلق

به جرم اینکه آنها طرفداران اسالمند و پایبند به قرآن هستند. این افراد که به اصطالح به عنوان طرفداري از حزب دموکرات 

هاي سابق براي ما ثابت شده که اینها همان ساواکی اند تقریباًاعضاي حزب دموکرات خودشان را در این منطقه جا زدهیا 

 .شودگیرند و به اینها کمک میهستند که از ماوراء مرز الهام می

 



آمده بودند و دیشب (پریشب) مردم پاوه و مردم این اطراف که امروز (دیروز)  هایمان معلوم شد که مثالًبراي ما در رسیدگی

از علماي اطراف که به دیدن من آمده بودند گفتند علما از اصناف محترم،  آمده بودند و دیروز (پریروز) آمده بودند مخصوصاً

 و این یک لطف الهی بود که امام خمینی دستور قاطعانه صادر کرد و شر این اشرار را از سر ما کوتاه نمود و ما الی االبد ممنون

خواستند رحمی بکنند و تمام متشکر از مراحم ایشان هستیم اینها نه به مسجد ما نه به اسالم ما، نه به قرآن ما هیچ نمی

خواهیم اینها را تصفیه کنید و ما هم قاطعانه وارد عمل شدیم و این بلوف موجودیات ما در خطر بود و ما از شما قاطعانه می

هاي گویم و حقیقت این است. این گرودانند که اهل بلوف نیستم. حقیقت را میشناسند مینیست چون کسانی که بنده را می

اند و هیچکدام از اینها جان سالم به در نخواهند برد چون تصمیم ضدانقالبی در هر کجا که بوده باشند تحت تعقیب قرار گرفته

اصیل و مردم شرافتمند، مردم متدین و مسلمان،  امام هم همین است که با خالصه در مناطق کردنشین مناطقی که مردم

کنند و پناهشان فقط و فقط امام خمینی است براي آن جهت باید شر اشرار را از پایبند به نمازجمعه و نماز جماعت زندگی می

شهر، در بانه تا ها کوتاه کرد، براي آن جهت در تمام این مناطق، در دهات، در پاوه، در نوسود، در مریوان، در پیرانسر این

سردشت تا خود سنندج و مهاباد در این مناطق به حول و قوه الهی باید به کلی از دست این اشرار و اوباش یعنی دست ساواك 

دانیم، این المللی و دست امپریالیسم و دست موساد باید به کلی کوتاه شود. اینها چه می گویند ما نمیو دست صهیونیست بین

می را برقرار کرده، مردم این مملکت جمهوري اسالمی را برقرار کرده، واین جمهوري اسالمی پس از مملکت حقوق اسال

شکست مفتضحانه شاه با همه قدرت اهریمنی که داشته با دست ملت قهرمان ایران من جمله مردم غیور و قهرمان کردستان 

الی گونه مجاند هیچگرانی که االن در سوراخهاي خود رفتهبه انحطاط کشیده شد و بعد از این ما به این اوباش و به این رخنه

 )4/6/1358نخواهیم داد.(جمهوري اسالمی

 

 تن از افراد ضدانقالب در مریوان 9اعدام 

 

دیشب اعالم کرد توسط حجت االسالم خلخالی پس از تشکیل دادگاه انقالب و چند ساعت بررسی  24رادیو ایران در ساعت 

 )4/6/1358الب در مریوان اعدام شدند.(جمهوري اسالمیتن از افراد ضدانق 9

 

 .یک روحانی سقزي به کرمان تبعید شد

 

سقز ـ خبرنگار کیهان :دادگاه انقالب اسالمی سقز به ریاست آیت اهللا شیخ صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه رسیدگی به 

به اتهام همکاري با حزب منحله دموکرات به خلع تشکیل شد در این دادگاه،  مال جالل شافعی » مال جالل شافعی« اتهامات

 .سالح لباس روحانیت و دو سال تبعید به کرمان محکوم شد



 

کار خود را آغاز کرد و دیروز افراد »امیر احمدي « از سوي دیگر برابر گزارش رسیده،  شهربانی سقز به ریاست سرگرد

  )5/6/1358شیرینی پاشیدند.(کیهان شهربانی در خیابانها رژه رفتند و مردم به روي آنها گل و

 

 .یک روحانی سقز به کرمان تبعید شد

 

 به رسیدگی براي شرع حاکم خلخالی صادق شیخ اهللاآیت ریاست به سقز اسالمی انقالب دادگاه: کیهان خبرنگار –سقز 

 لباس خلع به دموکرات حزب با همکاري اتهام به شافعی جالل مال دادگاه این در.شد تشکیل شافعی جالل مال اتهامات

 .محکوم شد کرمان به تبعید سال دو و روحانیت

 

از سوي دیگر برابر گزارش رسیده شهربانی سقز به ریاست سرگرد امیر احمدي کار خود را آغاز کرد و دیروز افراد شهربانی 

 )5/6/1358در خیابانها رژه رفتند و مردم به روي انها گل و شیرینی پاشیدند. (کیهان

 

 گذرد؟اهللا خلخالی:در کردستان چه میو با آیتگفتگ

 

 23اهللا صادق خلخالی، حاکم شرع انور، براي محاکمه ساعتی، پس از آنکه کار دادگاه انقالبی اسالمی سنندج به ریاست آیت

زامی نفر دیگر صادر کرد، خلیل بهرامی، خبر نگار اع 12تن و آزادي  11نفر پایان گرفت و خلخالی، راي بر محکومیت 

اطالعات به کردستان،گفت و گوي کوتاهی با صادق خلخالی، ترتیب داد. خلخالی در پاسخ این سئوال خبرنگار ما که پرسیده 

اند و معتقدند او در عملیات مسلحانه پاوه، شرکت نداشته، بود، گروهی از جمله همکاران دکتر رشوند، به اعدام او اعتراض کرده

حکوم به مرگ کرده اید؟ پاسخ داد: دکتر رشوند، پس از آنکه در سنگر و با لباس کردي و اسلحه به به چه دالیلی، شما او را م

کرد، آتش زد. پاسدارانی که او را مدارك موجود را که حکایت از هویت او می» توالت«دست، به دام افتاد به بهانه رفتن به 

 خواهدهاي گروهی یا هر کس که میرا براي نمایندگان رسانهدانند و بدون شک، ماجرا دستگیر کرده بودند جزییات را می

حقیقت ماجرا را بداند، خواهند گفت، اما آنچه که من باید بگویم، این است که آقاي رشوند، با کمال تاسف، به اعتقادات و 

ین که دستورهاي او را گذارد، پشت کرده بود و من شرم دارم از اها احترام میسوگند پزشکی که هر پزشکی در دنیا، بدان

تحت مراقبت و حفاظت پزشک باشد، بازگو کنم. یک پزشک چگونه بخود  درباره پاسداران بی گناه و مجروح که باید معموالً

 !کنند؟» مثله«دهد دستور دهد جوانان مجروح این کشور را جرأت می



 

له اید: دستور مثله کردن داده است بوده، یا مساا گفتهخبرنگار: او چه کرده بود که شما از گفتنش شرم دارید؟ آیا فقط همین ر

دیگري هم در بین است؟ خلخالی: شرم دارم بگویم که او دستور داده بود، آلت تناسلی بعضی از پاسداران را ببرند در دهان 

د و شاید لسطین درآورنخواستند کردستان را به صورت فها میآنان فرو کنند! خلخالی، در تشریح وقایع پاوه و سقز گفت: این

اند ومبارزه اند به کردستان آمدههایی که در تهران تحت تعقیب بودند و هنوز بدام نیفتادهجالب باشد که بدانید همه ساواکی

 .کنند. یکی از آنها در مریوان، گرفتار و اعدام شدمسلحانه می

 

 شرکت افراد طالبانی

 

ردستان تواند منافع مشترك با افراد مسلح در کل طالبانی، با توجه به این که او نمیخبرنگار ما پرسید، شایعه فعالیت افراد جال

د، چون دادناي از خود نشان میالعادهداشته باشد تا چه حدي درست است؟ خلخالی پاسخ داد: افراد جالل طالبانی، فعالیت فوق

ناطق یکی از م» پنجوین«رفت و آمد داشتند که منطقه  ها بین ایران و عراق،بوسها مینیپنجوین نزدیک مریوان است و شب

فعالیت جالل طالبانی و افراد اوست. خلخالی ادامه داد: آنچه که قابل توجه است و از لطف خداست با این اعدامهاي انقالبی 

را  کلی روحیه خود شود و دشمن، بهدشمن روحیه خود را باخته است. اکنون از همه نواحی کردستان، به ما اعالم همبستگی می

 .باخته است

 پاسداران و ارتش

 

خواستند فرودگاه خلخالی در رابطه با اعدامهاي دیروز در سنندج گفت: من دیروز (پریروز) وارد سنندج شدم، افرداي که می

اه انقالبی، یک دادگسنندج را با خمپاره از کار بیندازند، خوشبختانه در نزدیکی فرودگاه، بدست پاسداران انقالب افتادند و در 

کنند. آنها با آنکه از نظر تاکتیک، ها، رل مهمی بازي میحکم اعدام آنها، صادر شد. پاسداران انقالب اسالمی، رد تمام جبهه

شوم و  هايجنگد و تمام نقشهکامل نیستند، ولی ایمان، منشاء حرکت انقالبی آنهاست. خلخالی افزود: ارتش خیلی خوب می

درصد جمعیت  95هاي دشمن زیاد بود و مردم عادي که نان را در سقز و جاهاي دیگر بر باد داد. تعداد کشتهخائنانه دشم

دهند و در رأس آنها، علماي اعالم کردستان، خواهان قلع قمع اشرار و خودفروختگان هستند، چون کردستان را تشکیل می

هیچ یک از مقدسات دین، اعتقاد ندارند و در واقع، آنها با خروجشان، اینان، اهل جمعه و جماعتند، ولی دمکراتهاي وابسته، به 

 .باشندعلیه حکومت اسالمی، مرتد و منافق می

 دان تاریخزباله



 

صادق خلخالی، آنگاه گفت: امیدوارم هر چه زودتر، جریان مهاباد حل بشود و مساله دمکرات و قاسملو و عزالدین حسینی، 

دانم چگونه چند نفر، با تغییر چهره، خود را بر یک عده ساواکی و خود فروخته، تحمیل اریخ بیفتد. من نمیدان تاالبد، به زبالهالی

گرفت و ثناخوان او بود و حاال طرفدار به اصطالح خلق کرد است. اند. این آقاي عزالدین، تا قبل از انقالب، از شاه، پول میکرده

 !، ولی در جنگ با علی، طرفدار قرآن بودکردکه پیغمبر را مذمت می» عمروعاص«عین 

 بلوف و شانتاژ

 

خلخالی در پاسخ حزب دمکرات که اعالم کرده در مقابل اعدام هر یک نفر از دمکراتها، یک پاسدار را اعدام خواهد کرد،گفت: 

اینها قبل از آنکه من به کردستان بیایم، مردم بی پناه و پاسداران انقالب را به خاك و خون کشیده، بودند، پس چنین بلوفی 

تسلیم این قبیل شانتاژهاي تو خالی نخواهد بود وآنها باید گور خود را با دست خودشان  مسموع نیست و ملت قهرمان ایران،

ه باشم. طلبان داشتتوانم کوچکترین رحمی، در مورد تجزیهبکنند. خلخالی افزود: من به عنوان یک فرد مسوول و مسلمان، نمی

خودمختاري کردستان در یک ایران آزاد و مستقل هستیم. طلب نیستیم. ما خواهان گویند ما تجزیهخبرنگار ما گفت: اینها می

اند و بدان اي است که هم رهبري انقالب، و هم دولت جمهوري اسالمی، آن را پذیرفتهخودمختاري، مسالهخلخالی پاسخ داد: 

م از تواند دیعمل خواهد شد، اما کسی که (قاسملو) چندین جزوه و کتاب، درباره چگونگی تجزیه کردستان نوشته است، نم

 .حقوق ملت ایران بزند قاسملو، طرفدار تجزیه کردستان و صهیونیسم است

 سفر به مهاباد

 

خلخالی در پاسخ این سئوال که از سنندج به کجا خواهد رفت، گفت: من به تمام مناطق کردستان، از جمله به مهاباد ـ  

ها، با جاوید شاه گویان و طرفداران تجزیه ا ضدانقالب، با ساواکیاي خون در بدن دارم، بانشاءاهللا ـ سر خواهم زد و تا قطره

کردستان، یا هر منطقه از خاك پاك ایران، مبارزه رو در رو خواهم کرد. خلخالی با تاسف از ترور حاج مهدي عراقی، عضو 

 )6/6/1358دهم. (اطالعاتقدیمی و فعال فداییان اسالم گفت: راه شهدا و فداییان اسالم را ادامه می

 

 .شیخ االسالم مریوان به مشهد تبعید شد

 

 یروزد میبرد بسر منطقه این در غرب، حوادث  متهمان پرونده به رسیدگی براي که خلخالی صادق االسالم حجت –سنندج 

 :کرد اعالم ايمصاحبه در



 

سفر خواهم کرد و نتایج محاکمات در اجراي ماموریت خود پس از سنندج به سقز، بانه  مهاباد و دیگر شهرهاي منطقه نیز 

 .هاي گروهی قرار خواهم دادسنندج و دیگر شهرهاي کردستان را در پایان محاکمات در اختیار رسانه

 

نفر در مریوان که به توطئه علیه انقالب متهم بودند شیخ االسالم  9حجت االسالم خلخالی افزود: در پی محاکمه و اعدام 

 )6/6/1358شد و حکم تبعید نیز به اجرا درآمد.(کیهان مریوان نیز به مشهد تبعید 

 پیام خلخالی

اهللا صادق خلخالی، بوسیله علماي اهل تسنن سقز، پیامی براي جالل حسینی (برادر عزالدین حسینی) که هم اکنون در بانه آیت

یاسی تواند با مشی ست و نمیبرد فرستاد. خلخالی در این پیام، از جالل حسینی خواست به دلیل اینکه مذهبی اسبسر می

براي جالل حسینی ارسال شده، ضمن دعوت  دمکراتها، موافق باشد، از حمایت آنان دست بردارد. خلخالی در پیام خود که کتباً

 )6/6/1358جالل حسینی به سقز، تضمین کرده است که او را نزد امام ببرد تا مسایل نزد امام حل و فصل شود.(اطالعات

 

  :ذربایجان غربیاستاندار آ

 

  .شهر آذربایجان غربی  در خطر قحطی است 4

 

در مقابل هر نفري که در کرمانشاه و  پاوه اعدام بشود ما نیز دو «در حالی که حزب دموکرات کردستان اعالم کرده است که : 

صادق خلخالی نشکیل شد  دیروز دادگاه انقالب اسالمی سنندج که به ریاست حجت االسالم شیخ» نفر را اعدام خواهیم کرد

شناخت و محکوم » محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی االرض«یازده تن از عوامل ضد انقالب و وابسته به رژیم سابق را 

 .به اعدام کرد

 

 بعدازظهر دیروز به مرحله اجرا درامد و محکومین برابر جوخه آتش ایستادند 5حکم اعدام درباره این یازده تن در ساعت 

 

 :تیرباران شدگان عبارت بودند از



 

 ـ تیمسار بازنشسته مظفر نیازمند فرمانده سابق ناحیه ژاندارمري کردستان در رژیم سابق1

 

 ـ سیروس منوچهري معاون ساواك منحله کردستان2

 

 ـ عیسی پیرولی3

 

 ناصرسلیمی -4

 

 عبداهللا فوالدي -5

 

 علی اصغر مبصري -6

 

 علی وحسن ناهید -7

 

 رحیمیمطفر  -8

 

 شهریار ناهید -9

 

 جمیل یخچالی – 10

 

 .عطاء اهللا زندي -11



 

دیروز پس از صدور دستور تیرباران این یازده تن به منظور ادامه محاکمات اشرار و عوامل ضد » حجت االسالم خلخالی»

 )6/6/1358انقالب دیشب از سنندج به مقصد شهرستان سقز عزیمت کرد. (کیهان 

 

 .سنندج،مریوان وسقز تیرباران شدندنفر در 40

 

نفر در مریوان، با رأي دادگاه انقالبی به مرگ محکوم شدند و حکم درباره آنان اجرا شد.  9نفر درسنندج و پریروز  11دیروز 

گزارش خلیل بهرامی، فرستاده ویژه روزنامه اطالعات به غرب کشور، از سنندج حاکی است: صبح دیروز، دادگاه انقالبی 

اهللا صادق خلخالی تشکیل شد و پس از چندساعت بررسی و شور، یازده نفر را المی سنندج، در آن شهرستان به ریاست آیتاس

اله صالحی، نفر را صادر کرد. آزادشدگان عبارتند از: فیض 12هاي مختلف، مستحق مرگ دانست و حکم تبرئه به جرم

دختر که با صدور رأي دادگاه آزادي خود را  6الدین گلبو و نجم هوشنگ خالدي، عیسی ساعی، علی حسینی، ناصر بندگی،

دقیقه دیروز در سنندج اجرا شد با ذکر 30و16بازیافتند. یازده نفري که به مرگ محکوم شدند و حکم اعدام آنان، ساعت 

 :اندموارد جرم هر یک، به شرح زیر بوده

 

ت خواه سنندج در طول مبارزاکردستان به جرم سرکوبی مردم آزادي ـ سرتیپ مظفرنیازمند، فرمانده سابق ناحیه ژاندارمري1

ـ 2رهایی بخش ملت ایران (پیش از پیروزي انقالب) دادگاه همچنین، رأي برتوقیف اموال سرتیپ نیازمند راصادرکرد. 

یم مستق کشی اطراف شهر سنندج و دخالتسیروس منوچهري، رییس امنیت داخلی ساواك سنندج، به جرم شرکت در چماق

در سرکوبی مردم و صدور دستور قتل و کشتار مردم بیگناه و آزاده سنندج. به غیر از این دوتن یاد شده باال که پس از 

نفر دیگر در رابطه با وقایع کردستان، پس ازپیروزي انقالب،  9اند، پیروزي انقالب دستگیر و تاکنون در سنندج، زندانی بوده

، او 58مرداد  28ـ عطاءاهللا زندي، به جرم حمل مواد منفجره و خمپاره در شب 1بارت بودند از: تن ع 9تیرباران شدند. این 

ـ علی اصغر مبصري، به جرم فعالیت مسلحانه و 2هنگامی که قصد داشت فرودگاه سنندج را منفجر کند، دستگیر شده بود. 

خمپاره در اطراف فرودگاه سنندج دستگیر شده بود) دعوت مردم به ایجاد شورش و بلوا علیه حکومت اسالمی (او هنگام حمل 

آموز دبیرستان صنعتی ارتش در مسجد سلیمان و از طرفداران تجزیه کردستان که از مسجد سلیمان ـ جمیل یخچالی، دانش3

محسن،  ـ هریارناهید، فرزند4به سنندج آمده بود و در فعالیتهاي مسلحانه شرکت داشت، به جرم قیام علیه حکومت اسالمی. 

ساکن مجیدیه تهران که براي درگیریهاي مسلحانه به بانه، مریوان و سقز و سنندج حرکت کرده و در برخوردهاي مسلحانه 

این شهرها شرکت داشته (او هنگام مبارزه مسلحانه در سنندج، خلع سالح و دستگیرشده بود و عضو سازمان چریکهاي فدایی 

، جنگیدهالدین به جرم حمل اسلحه و مواد منفجره (او هنگامی که در سنگر مسلحانه میـ مظفر رحیمی محی5خلق تهران بود). 



ـ ناصر سلیمی، به جرم اقدام براي تجزیه کردستان و شرکت در 6توسط پاسداران در سنگر دستگیر و خلع سالح شده بود). 

ـ علی احسن ناهید، به 7گلوله قرار گرفته بود). جنگید، از ناحیه دست، هدف درگیریهاي خونین پاوه (او هنگامی که در پاوه می

جرم شرکت در کلیه جریانات خونین کردستان (او در ماجراهاي قطور، نقده، مهاباد، سقز و مریوان شرکت مستقیم داشت و از 

ین ماه اهللا در ماجراهاي فروردـ عیسی پیرولی، به جرم قتل شاطر محمد و پسرش حشمت8فرماندهان گروههاي مهاجم بود). 

ـ عبداهللا فوالدي، فرزند محمد به جرم به رگبار بستن اتومبیل پاسداران و شرکت در خلع سالح پادگان، در حوادث 9سنندج. 

 .اخیر کردستان (او داراي سوابق و پشتیبان حکومت کمونیستی بود

 در مریوان

 

اهللا خلخالی تیرماه گذشته مریوان، با رأي آیت 23ن نفرکه غروب پریروزـ چهارم شهریورماه ـ در ارتباط با وقایع خونی 9اسامی 

در سنندج به شرح زیر اعالم شد: سیدحسین و » اطالعات«حاکم شرع، محاکمه و در مریوان اعدام شدند، به گزارش خبرنگار 

سید احمدپیرخضراییان، حسین و امین مصطفی سلطانی، فایق عظیمی، علی دادستانی، بهمن احضري، جالل نسیمی و 

و افراد جالل طالبانی بود. » جوتیاران«رابط بین اتحاد 6حمدقادرزاده. به گفته خلخالی حاکم شرع، علی دادستانی متهم ردیف ا

آوري افراد مسلح محاکمه و اعدام به گفته حاکم شرع همچنین این عده به علت شرکت مستقیم در وقایع مریوان و جمع

 .شدند

 

 اهللا خلخالیپیام آیت

 

ضدانقالب اسلحه و مهمات دردست دارد باید در اسرع وقت به پادگان سنندج آورده تحویل دهد و در این صورت دمکرات و 

ا الطریق بمورد لطف و عفو امام خمینی قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت طبق مقررات شرع مقدس اسالم به عنوان قطاع

 )6/6/1358حاکم شرع ـ صادق خلخالی(اطالعات                      آنها معامله خواهد شد.                             

 

 اعدامی دیگر 20

 

اهللا خلخالی، دیروز وارد سقز شد و در محل تیپ سقز دادگاه سقز ـ خلیل بهرامی ـ خبرنگار اعزامی اطالعات به کردستان: آیت

هاي دستگیرشدگانی که در حوادث سقز دست داشتند و حمله به تیپ سقز و به صحرایی خود را براي رسیدگی به پرونده

دار نفر افسر و درجه 20شده بودند حمله کرده بودند، تشکیل جلسه داد و به اتهاماتگردانهایی که از سنندج و کرمانشاه اعزام 



داران موقعی که به پادگان حمله شده اي از افسران و درجهژاندارمري و ارتش و غیرنظامیان این حوادث رسیدگی کرد. عده

د. تیرباران شدگان عبارتند از: ستوان دوم بود، سرخدمت حاضر نشده بودند که در نتیجه متهم به همکاري با مهاجمان شدن

احمدسعیدي، ستوان دوم قادربهادر، ستوان دوم قادرخطیبی، گروهبان یکم محمدپامیري، گروهبان سوم وظیفه ناصر حدادي، 

گروهبان یکم کادر رسول امینی، گروهبان سوم محمد غفاري، گروهبان سوم ژاندارمري ناجی خورشیدي، استواردوم ژاندارمري 

اي، کریم رضایی و غیرنظامیان انور اردالن، سیف اهللا فیضی، علی فخرایی، عبداهللا بهرامی، سید حسن احدي، محمد درویش نقره

زاده. حکم اعدام صبح امروز، در سقز به مرحله اجرا درآمد. صادق کریم شیریانی، ابوبکرصمدي، احمد مقدم وجلیل جمال

پرونده گروه دیگري  ن دیگر از متهمان در سقز، آنان را با قرار قانونی آزاد کرد. ضمناًت 25خلخالی، پس از رسیدگی به پرونده 

 )7/6/1358ازمتهمین در دست رسیدگی است. (اطالعات

 

            .نفر در سقز تیرباران شدند 20به حکم دادگاه انقالب اسالمی:

 

 .تن از اعدام شدگان، افسر و درجه دار بودند9 

 

سالم صادق خلخالی حاکم شرع،  پریشب وارد سقز شد و پس از تشکیل دادگاه انقالب اسالمی به کار رسیدگی سقز ـ حجت اال

اي از عده هايدستگیر شدگان در برخورد با نیروهاي نظامی و پاسداران انقالب در این شهرستان و نیز پرونده هايبه پرونده

ت و بیست نفر از آنان را محکوم به اعدام کرد که و حکم اعدام پرسنل نظامی که خدمت خود را ترك کرده بودند پرداخ

 :ساعت هفت بامداد دیروز به مورد اجرا در آمد.  اسامی اعدام شدگان به این شرح است

 

ـ 5ـ گروهبان یکم محمد بابا میري  4ـ ستواندوم خاطر خطیبی 3ـ ستواندوم قادر بهار 2ـ ستوان دوم احمد سعیدي  1

ـ گروهبان سوم ژاندارم 8ـ گروهبان سوم وظیفه ناصر حدادي 7ـ گروهبان سوم محمد غفاري 6ل امینی گروهبان یکم رسو

ـ علی 12ـ غیر نظامی سیف اهللا فیضی 11ـ غیر نظامی انور اردالن 10ـ استوار دوم ژاندارم کریم رضائی 9ناجی خورشیدي 

ـ 18ـ ابوبکرحمیدي 17ـ کریم شیرینی 16اي قرهـ محمد درویش ن15ـ سید حسن احدي 14ـ عبداهللا بهرامی 13فخرائی 

  )7/6/1358ـ یوسف کشی زاده. (کیهان20ـ جلیل جمالزاده 19احمد مقدم 

 

 .انداهللا خلخالی:اشرار کردستان به پشت مرز فرارکردهآیت   

 



تان را تشریح نی کردساهللا شیخ صادق خلخالی حاکم شرع اعزامی به کردستان دیشب در گفتگوي با خبرنگاران اوضاع کنوآیت

 :هاي اخیري که در این منطقه انجام شده است توضیحاتی دادکرد و همچنین درباره اعدام

 

اهللا خلخالی گفت: اوضاع کردستان در نوار مرزي پاوه، مریوان سقز و سنندج خیلی آراماست و در شهرها آرامش آیت

ر منطقه و دموکراتهاي وابسته به پشت مرز فرار کردند و تعدادزیادي هاي انقالبی همه اشرابرقرارشده و مخصوصا با این اعدام

از زخمیها را به اردوگاه حلبچه که از طرف دولت عراق برقرار شده منتقل نمودند و بی اندازه به وحشت افتادند و همه 

اسلحه  گویم اگر برگدند وا میمتجاسرین وحشت دارند از این که بدست دادگاه انقالب بیفتند ولی من به نوبه خود به همه آنه

را تحویل دهند مسلما مورد بخشش خواهند بود مشکلی که در وضع فعلی هست قضیه مهاباد است که هر چه زودتر حل 

دان تاریخ خواهند رفت صدي هشتاد وپنج مردم شرافتمندو قهرمان و خواهد شد و دمکراتها و دار و دسته قاسملو به زباله

ام امروز (دیروز) جالل الدین حسینی برادر شیخ عزالدین حسینی در بانه وفاداري نمودهاند و من شنیده اصیل کردستان اعالم

مردم را علیه دولت مرکزي دعوت به شورش کرده ولی تعداد زیادي از جمعیت و مخصوصا روشن فکران و بازاریان و سایر 

اباد و سردشت نیستید و حق صحبت ندارید روي این اصل آنها اند که شما نماینده مردم بانه و مهاصناف به او پرخاش کرده

 .منتظرند قواي ارتش هر چه زودتر به مهاباد و بانه و سردشت وارد بشود تا اینکه متجاوزین گور خود را گم کنند

 

در وحشت و کند، وبی اندازه ام قاسملو در اطراف مهاباد از این کوه به آن کوه هر ساعت جاي خود را عوض میمن شنیده

ري کنند بردااند از آن بهرهاند نتوانستهاضطراب است و رادیوو تلویزیون مهاباد نیز خاموش است و آنها با کوششی که داشته

در مهاباد اصناف، روشنفکران و تجار با عزالدین مخالفت کرده و روي این اصل عزالدین مهابادرا ترك نموده است و معلوم 

 .نیست در کجا بسر میبرد

 

وي که ما از هاي قاهللا صادق خلخالی گفت: یازده نفري که در سنندج تیرباران شدند تعدادي از آنها قصد داشتند با خمپارهآیت

ایم فرودگاه سنندج را منفجر کنند و بیست و دو نفر دیگر نیز امروز (دیروز) ساعت هفت و نیم در سقز اعدام شدند آنها گرفته

ارتشی ها بودند که به دسته دموکرات پیوسته بودند و بقیه در سنگر گرفته شدند و از رهبران دموکرات که هفت نفر آنها از 

هاي عصر که طی آن از قول وي گفته شده بود که رهبر خبر منتشر شده در یکی از روزنامه اهللا خلخالی ضمناًسقز بودند. آیت

ب محض اعالم کرد و گفت کم روحم از این مطلب اطالعی انقالب ودولت مساله خودمختاري کردستان را پذیرفته کذ

 )7/6/1358ندارد.(کیهان

 

 .خلخالی دکتر نیلوفري را آزاد کرد



 

دکتر احمد نیلوفري، رییس بیمارستان شیروخورشید سرخ سقز که متهم به تحویل دادن نظامیان و پاسداران مجروح حوادث 

ضامن معتبر، آزاد شده تا گروگانهاي مصدوم را به سقز بازگرداند. این سقز به افراد حزب دمکرات کردستان است، با قید 

اهللا خلخالی، اهللا خلخالی، صبح امروز، گزارش داده است. همین گزارش حاکی است: آیتمطلب را روزنامه بامداد از قول آیت

ت: افراد معمولی حتی دمکراتها، اگر در مالقاتی که با گروهی از روحانیون و نمایندگان اقشار مختلف داشته، اعالم کرده اس

 )8/6/1358ي خود را زمین بگذارند و تحویل پادگان دهند مورد عفو امام خواهند بود.(کیهاناسلحه

 

 .اندگروهی از مجروحان بستري در بیمارستان سقز گم شده

 

 يپاکساز عملیات پیرامون پارس خبرگزاري خبرنگاران با ايمصاحبه در خلخالی صادق محمد شیخ االسالم حجت –سقز 

 تمام اتقریب سقز و سنندج مریوان، پاوه، جمله از روستاها و بخشها و شهر این اهالی بودم و رفتم من که جا هر: گفت کردستان

 .قاطع ما و در سرکوبی اشرار درس عبرتی بود که به سردمداران داده شد  عمل شدند؛چون تسلیم انقالب ضد

 

افزود: این در مهاباد و سایر نقاط باید پیشرفت داشته باشد تنا بلواگران و دموکراتهاي وابسته و خود حجت االسالم خلخالی 

فروخته و ایادي صهیونیسم و امپریالیسم و موساد الی االبد در منطقه کردستان و یا سایر مناطق ایران گور خودشان را گم 

 .کنند

 

ه شدن دست ایادي خائن آن در تاراج ملت ایران دست به تالش مذبوحانه این تالش مذبوحانه امپریالیسم است که با کوتا

 .دیگري زده است تا ایران را در ناآرامی فرو ببرد

 

اند. میلیون ملت ایران از هر نژادي که باشند در پشت سر امام خمینی قرار دارند و تا پاي جان ایستاده 36غافل از آنکه 

میکنند در زیر استنتار این عنوان قصد کثیف خود را که همان تجزبه طلبی است پنهان  کسانیکه امروز خودمختاري را عنوان

خواهد زیر بار این ننگ برود این میکنند ملت مسلمان و شرافتمند کرد هیچگاه حاضر به این تجزیه طلبی نیست و نمی

حجت االسالم خلخالی به وضع بیمارستان سقز  اند.دموکراتها هستند که در پاوه، مریوان، سنندج و سقز حمام خون راه انداخته

اشاره کرد و گفت: آنچه در این بیمارستان گذشته است بدتر از جریان پاوه است ولی در جراید منعکس نشده. من به شما 

رد و داخبرنگاران خبرگزاري پارس میگویم که بیمارستان سقز در اختیار دموکراتها بوده و هر کس از پاسداران وافسران درجه



نظامیان که زخمی و نیمه جان بوده و به بیمارستان سقز برده شده در این بیمارستان بوسیله ایادي دموکرات یا کشته شده و یا 

 .ناپدید گشته است

 

ند  از هیچ ااي داشتهتمام پرسنل بیمارستان از دکتر گرفته تا پرستار و بهیار به هم در این کار هیتلري همکاري صمیمانه

 .اندی فروگذاري نکردهجنایت

 

اند و بدن آنها را داغ کرده و به آتش  داران ارتش و افسران و پاسداران انقالب به طرز فجیعی شکنجه شدههفت نفر از درجه

 .انداند. فکهاي آنها را شکسته و دهان آنها را خرد کرده و دندانهایشان را در داخل دهانشان فرو بردهسوزانده

 

 .ایمها پیدا کردهاند و ما جسدهاي متعفن آنها را در این چالهبه قبرستان سقز برده و داخل چاله ریختهآنگاه آنها را 

 

 :شیخ صادق خلخالی اضافه کرد

 

این یکی از فجایع بیمارستان سقز بود که در درگیري اخیر حتی در پشت بام بیمارستان از وجود کولرها استفاده کرده  وروي 

 .کشیده بودندو از آنجا نیروها به رگبار مسلسل بسته بودندآنها را گونی 

 

هاي هاي موجوددر بیمارستان سقز، مهاباد بانه و بوکان براي فعالیتاي که قابل توجه است استفاده از برخی آمبوالنسمساله

ایی خلق سهم موثري جنگی بوده است تا حدي که این آمبوالنس ها در پیاده کردن قواي حزب دموکرات و یا چریکهاي فد

اند و حتی آمبوالنس شهرداري سقز در خدمت چریکهاي دموکرات بوده است گروه بیمارستان سقز دسته جمعی در داشته

ا منجر به حمله گروه مسلح جوتیاران به مقر کمیته قیاده موقت آنه کار عاقبت و اندداشته شرکت مریوان –پیمایی سقز راه

 ها با هم متحد بودندو تصورن سنی مادر انجا کشته شدندو سرهاي آنها بریده شد. اینها در تمام زمینهاي از برادرابوده که عده

 .شودکرده بودند که کردستان تجزیه می

 

حجت االسالم خلخالی گفت: مساله دیگري که باید همه بدانند آن است که بعضی از مجروحان تیرخورده که نامشان در دفتر 

 .اند و از مرده یا زنده آنها خبري نیستناپدید شده بیمارستان ثبت است



 

: تعدادي از جمله نفر اعالم کرده است و گفت 100حجت االسالم خلخالی تعداد مجروحان پاسدار، ارتشی و ژاندارمري را 

ورد. دکتر خمی اي از کار دکتر نیلوفري به چشماند ودر تمام این عملیات نشانهستوان یکم میرزایی به گروگان گرفته شده

 .نیلوفري، فاروق کیخسروي را که سردسته اشرار است به مهاباد منتقل کرده است

 

یکی دیگر از مفقود شدگان  استوار یکم بهروز علی روستا است که از او خبري در دست نیست شاهد عینی این قضیه حسین »

ه که اظهار داشته است دکتر نیلوفري را با کالشینکف رمضانی که خود یکی از متهمان است و راننده آمبوالنس شهرداري بود

 یکی دیگر از خبرنگاران از». کرده استبدست در حالیکه قطار فشنگ به کمر داشته دیده است که به پاسداران حمله می

لی هاي اخیر پرسید و حجت االسالم خلخاحجت االسالم خلخالی در مورد اظهار عدم رضآیت بعضی مردم سنندج از اعدام

ثه با اند شب حادها را رسیدگی بکنید اینها حتی قصد داشتهگفت: این سروصداها از هشت ماه قبل بوده شما بروید پرونده

اند حتی خود نیلوفري به من خمپاره فرودگاه سنندج را مورد حمله قرار دهند و اکثر آنها در بحبوحه جنگ دستگیر شده

انه از کرد نماینده اهالی بالسالم خلخالی با خبرنگاران خبرگزاري پارس گفتگو میاعتراف کرده است در این موقع که حجت ا

 )8/6/1358اند.(کیهانطرف امام جمعه این شهر وارد شد و عنوان کرد مردم درصدد کوچ کردن برآمده

 

 .اندآیت اهللا خلخالی:اشرار کردستان به پشت مرز فرار کرده

 

اعزامی به کردستان دیشب در گفت گویی با خبرنگاران اوضاع کنونی کردستان را در  آیت اهللا شیخ صادق خلخالی حاکم شرع

 :مناطق مختلف تشریح کرد و همچنین در باره اعدامهاي اخیري که در این منطقه انجام شده است توضیحاتی داد

 

آرامش  هارام است و در شهرآیت اهللا خلخالی گفت: اوضاع کردستان در نوار مرزي پاوه،  مریوان،  سقز و سنندج خیلی آ

را به اردوگاه (حلبچه) که از طرف دولت  هابرقرار شده و دموکراتهاي وابسته به پشت مرز فرار کردند و تعداد زیادي از زخمی

عراق برقرار شده منتقل نموده اند و بی اندازه به وحشت افتاده اند و همه متجاسرین وحشت دارند از اینکه بدست دادگاه 

گویم اگر برگردند و اسلحه را تحویل دهند مسلما مورد بخشش خواهند بود. ب بیفتند ولی من به نوبه خود به همه آنها میانقال

مشکلی که در وضع فعلی هست قضیه مهاباد است که هر چه زود تر حل خواهد شد و دموکراتها و دارو دسته قاسملو به زباله 

ج مردم شرافتمند و قهرمان و اصیل کردستان اعالم وفاداري نموده اند و من شنیده دان تاریخ خواهند افتاد. صدي هشتادو پن

ام امروز (دیروز) جالل الدین حسینی برادر شیخ عزالدین حسینی در بانه،  مردم را علیه دولت مرکزي دعوت به شورش کرده 



 اند که شما نماینده مردم بانه وپرخاش کرده ولی تعداد زیادي از جمعیت مخصوصا روشنفکران و بازاریان و سایر اصناف به او

مهاباد و سردشت نیستید و حق صحبت ندارید.روي این اصل آنها منتظرند که قوار ارتشی هر چه زودتر به مهاباد و بانه و 

 .سردشت وارد شود تا اینکه متجاوزین گور خود را گم کنند

 

اندازه در وحشت و کند، و بین کوه هر ساعت جاي خود را عوض میام قاسملو در اطراف مهاباد از این کوه به آمن شنیده

اضطراب است و رادیو وتلویزیون مهاباد نیز خاموش است و آنها با کوششی که داشته اند نتوانسته اند از آن بهره برداري 

مهاباد را ترك نموده است و کنند.  در مهاباد اصناف،  روشنفکران و تجار با عزالدین مخالفت کرده و روي این اصل عزالدین 

  .معلوم نیست در کجا بسر میبرد

 

ما از آنها  قوي که هايآیت اهللا خلخالی گفت: یازده نفري که در سنندج تیرباران شدند. تعدادي از آنها قصد داشتند با خمپاره

ه ونیم در سقز اعدام شدند ک گرفته ایم فرودگاه سنندج را منفجر  کنند و بیست و دو نفر دیگر امروز (دیروز) ساعت هفت

بودند که به دموکراتها پیوسته بودند و بقیه در سنگر گرفته شدند و از رهبران دموکرات سقز بودند.   هاهفت نفر آنها از ارتشی

عصر که طی آن از قول وي گفته شده بود که رهبر انقالب و  هايآیت اهللا خلخالی ضمنا خبر منتشر شده در یکی از روزنامه

دولت مسئله خود مختاري کردستان را پذیرفته کذب محض اعالم کرد و گفت من روحم از این مطلب اطالعی 

 )10/6/1358ندارد.(کیهان

 

 .امان نامه خلخالی براي برنامه مردم فرستاده شد

 

 .به دادگاه انقالب سقز حمله شد 106با توپ 

 

اهللا خلخالی سحرگاه انداز به گلوله بسته شد. آیتو خمپاره 106دیشب مقر دادگاه انقالبی اسالمی در سقز با توپ  23ساعت 

گلوله توپ به قسمتهاي مختلف پادگان به مقر دادگاه انقالب  20امروز در تماسی تلفنی با روزنامه اطالعات گفت: قریب 

ه است. حمله مهاجمان با حمله متقابل قواي ارتشی و پاسداران پاسخ داده شد و مهاجمان اسالمی در آن قرار دارد اصابت کرد

اهللا خلخالی گفت: رزمندگان هوانیروز لحظاتی پس از حمله دقیقه به حمال خود پایان دادند و متواري شدند. آیت 15پس از 

زخمی به جاي گذاشت که  5اهللا خلخالی ه به گفته آیتمهاجمان به مقابله با آنان پرداختند و به کمک پادگان آمدند این حادث

اهللا خلخالی در اهللا خلخالی گفت: ارتش در کردستان راه خود را ادامه خواهد داد آیتحال هیچکدام از آنان وخیم نیست. آیت



و حمله  تقر هستندچگونه است؟ گفت: پاسداران و قواي انتظامی در تمام شهر و حومه سقز مس پاسخ این سئوال که سقز فعالً

تن  300دمکراتها در مقر دادگاه سقز آخرین تالش آنان در سقز بود. وي افزود: دیروز اهالی سقز و علماي آن شهر که حدود 

ادي اي نیز منتشر شد. سقزیها امروز کار عبودند براي اعالم همبستگی به پادگان آمدند. من براي آنان سخنرانی کردم و بیانیه

 .اندها و ادارات به طور طبیعی آغاز کردهودن مغازهخود را با گش

 

گزارشهاي رسیده از کردستان حاکیست که اوضاع شهرهاي این منطقه بطور کلی آرام است تنها شهرستان بانه خالی از تشنج 

انه و ب نیست. به استناد همین گزارشها شب جمعه گذشته به سوي سه هلیکوپتر که مشغل عملیات اکتشافی در مناطق بین

 )10/6/1358اي رخ نداد.(اطالعاتمریوان بود تیراندازي شد اما حادثه

 

 مصاحبه با آیت اهللا خلخالی

 

مذاکره ما با ضد انقالبیون و سران فریب خورده و سرسپرده حزب دموکرات فقط با زبان اسلحه "کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان :

 ."خواهد بود

 

  .الی در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار اعزامی کیهان در مریوان اعالم کرداین مطلب را حجت االسالم صادق خلخ

 

  .وي همچنین افزود: ما اصال وجود دموکراتها را به رسمیت نمی شناسیم چون آنها یک عده خائن و آدمکش هستند

 

ا در اروپا،  ه میدهند،  دفتر تبلیغاتی آنهگیرند و در حالیکه پیشنهاد مذاکرنامبرده اضافه کرد: دموکراتها از صهیونیستها الهام می

 .کردستان را دولت مستقل میداند،  و این نشانه آن است که آنها خواستار تجزیه کردستان بهر طریق هستند

 

حجت االسالم خلخالی در مورد خبر اعالم سفر امام به کردستان گفت: من از راه دور به پیشگاه امام عرض میکنم که سربازان 

کف و پاسداران از جان گذشته در خدمت امام، در کوهستان کردستان با عناصر ناپاك میجنگند.  خیال امام باید از هر  جان به

جهت راحت باشد که دشمنان اسالم سرکوب خواهند شد و به این منظور به کردستان تشریف نیاورند. تا ما در سنگر قرار 

 :هام دهنده ما در قم باشد،  وي در مورد گروگان گیري در بیمارستان سقز گفتداریم،  نوبت امام نخواهد بود،  امام باید ال



 

در مرز عراق بازداشت هستند،  بازداشت و گروگان گیري آنها » امیر آباد« سقز در ده  هاينفر از گروگان 60در حدود »

ا و دکتر وثوقی بوده که این عده را تحویل دموکراتها داده اند. ضمن» دکتر صالحی« ، »دکتر نیلوفري« بوسیله دموکراتها تقصیر

اند.این عده را قبل از کشتن داغ کرده و بعد بعی شهید شدهو پاسداران بطرز فج هانفر از ارتشی 8در حمله به بیمارستان سقز 

سوزانده اند.این عمل ضد انسانی و ضد بشري و تبهکارانه که با همکاري دکتر نیلوفري،  دکتر صالحی و دکتر وثوقی انجام 

 «.گرفت،  خاطره کوره آدم سوزي آلمان نازي را مجددا زنده کرده است

 

کنم که بیایند و این صحنه را ببینند تا متوجه ن از همه دنیا و صلیب سرخ جهانی دعوت میحجت االسالم خلخالی افزود: م

شوند که اعدامهاي ما غیر منطقی و غیر اخالقی نیست. ما کسانی را اعدام می کنیم که در سنگر بوده و فرمان قتل عام مردم 

ران حزب دموکرات از قبیل قاسملو مورد عفو امام اند.  وي در مورد خبر عفو سران حزب دموکرات گفت: سرا صادر کرده

نیستند و من هیچگاه این مطلب را نگفته ام.  اگر دست من به قاسملو برسد او را بگیرم حسابش را خواهم رسید.  فرمان عفو 

  .شود که گول تبلیغات حزب دموکرات را خورده و دستشان به خون کسی آلوده نشده استامام فقط شامل کسانی می

 

من از تهدید دموکراتها که کمر به قتل من بسته اند نمی ترسم.  چند شب پیش نیز آنها بخیال آنکه « نامبرده همچنین گفت:

مانند  هر شب من در محل دادگاه سقز هستم با توپ به آنجا حمله کردند ولی به مقصود خود نرسیدند.  اگر گلوله بهدف 

  .«که در پادگان بازداشت هستند نابود میشدندمیخورد،  تعدادي از همرزمان خود آنها 

 

وي در پایان خبر بازسازي و فعالیت مجدد شهربانی سقز را اعالم کرد و متذکر شد که تمام پرسنل شهربانی با لباس فرم به 

  )10/6/1358کار خود باز گشتند.(کبهان

 

 گیري مجروحان در سقزچگونگی گروگان

 

رئیس بیمارستان سقز، فراهم میشد و خبرش دیروز در اطالعات به چاپ رسید، » نیلوفريدکتر « در حالیکه مقدمات تبعید

به دموکراتها تحویل مقامات رسمی اعالم کردند او، همدست دموکراتها بوده و نظامیان و پاسداران زخمی را بعنوان گروگان

راي دادگاه انقالبی سقز، به رفسنجان تبعید شده  داده است. مقامات مسئول اعالم کردند دکتر احمد نیلوفري، دو روز قبل، با

بود، اما با کشف ماجراهایی که در باال بدانها اشاره رفت و شهادت شهود و کسانی که باوي در این عمل همکاري و همدستی 



« مه ایستاد.کداشتند، قبل از آنکه به سوي رفسنجان ـ اقامتگاه اجباري خود ـ حرکت کند. باردیگر دستگیر شد و پاي میز محا

روز گذشته، دادگاه شرع، به ریاست آیت اهللا « به کردستان صبح امروز از سقز گزارش داد:» خبرنگار اعزامی«، »خلیل بهرامی

صادق خلخالی، در پادگان سقز تشکیل شد جلسه دادگاه و به اتهامات تازه دکتر احمد نیلوفري، رئیس بیمارستان شیر خورشید 

، (خبرنگار روزنامه هیرش ) کردستان، رسیدگی »ابراهیم رستمی«را ننده آمبوالنس شیر و خورشید و » حسین رمضانی«سرخ و 

دکتر نیلوفریظ، دو روز پیش از این، باتهام اینکه، از پذیرفتن مجروحان ارتشی و پاسداران خود داري کرده بود، در دادگاه «کرد.

گامی که قصد دریافت حکم تبعید خود را داشت یکی از پزشکان به اقامت اجباري در رفسنجان، محکوم شده بود، اما هن

، به بیمارستان، به پاسداران واحد اطالع دادکه او چند افسر و پاسدار مجروح را که در بیمارستان بستري بودند. بعنوان گروگان

، که در استخدام شهرداري سقز مهاباد و بوکان فرستاده است.این پزشک، همچنین اعالم کرد که در این عمل راننده آمبوالنس

است دخالت مستقیم داشته است.تحقیق مسئولین در این مورد ادامه یافت و براساس همین تحقیقات راننده آمبوالنس بنام 

حسین رمضانی، هنگامی که مشغول باز کردن هلیکوپتر ي بود که به علت نقص فنی روي زمین متوقف بود. دستگیر 

: من راننده اتوبوس زباله کش شهرداري هستم و روزي که جنگ در سقز شروع شد رئیس شد.رمضانی در دادگاه گفت

قل و مجروحان را به بیمارستان منت» با آمبوالنس در شهر حرکت کن« بیمارستان، یک روپوش سفید به تن من کرد و گفت:

ه دستور همین پزشک دموکرات ها را به ب آوردمکن، من نیز قبول کردم و من عالوه بر اینکه مجروحان را به بیمارستان می

سنگرهایشان میرساندم، زیرا پاسداران و سربازان، بطرف آمبوالنس تیراندازي نمی کردند، حسین رمضانی اعتراف کرد که من 

جنازه  ينفر از سربازان، افسران و پاسداران را که زخمی بودند با آمبوالنس به بیمارستان آوردم، اما ساعتی بعد. دکتر نیلوفر 7

د ارتشی است شهی«نفر را بمن سپرد و گفت: آنها را تحویل قبرستان بده وقتی من آنها را بردم. متصدي گورستان گفت:  7این 

را تحویل نگرفت و من ناگزیر، آنها را گودالی انداختم و به بیمارستان  هاو باید مجوز براي دفن داشته باشیم.و جنازه

اي دیگر از مجروحان را به نیلوفري، تحویل داده رد حسین رمضانی بعمل آمد نشان داد که او عدهتحقیقاتی که در مو».بازگشتم

» میابراهیم رست«به مهاباد و بوکان برده شده اند.و نیلوفري نیز، آنان را در اختیار دموکراتها گذاشته که با عنوان گروگان

، گفت: من در بیمارستان بودم و شنیدم که دکتر نیلوفري دو کردستان، که فعال تعطیل شده است "هیرش  "خبرنگار مجله 

و صورتشان مجروح شده بود با اتومبیل خود به بوکان برد و آنها را تحویل دموکراتها داده و سپس به  هاسرباز را که دست

به عمل آمد، تعداد زیادي اسالید از فعالیتهاي » ابراهیم رستمی« بیمارستان سقز باز گشته است. در بازرسی که از خانه

دکتر نیلوفري را هنگامی که در شهر سقز «جددا گفت: فدایی خلق بدست آمد.حسین رمضانی، م هايدموکراتها و چریک

بدستور خلخالی، خانه دکتر نیلوفري بازرسی شد و یک قبضه » .  امدیده کرد،و با کالشینکف، تیراندازي می گشتمی

ورده آ و دموکراتها را به بیمارستان ها، چریک»دکتر نیلوفري«کالشینکف از خانه وي بدست آمد.حسین رمضانی اضافه کرد: 

و سرباز دیگري را که پایش تیر خورده بود، به بهانه بردن به دستشویی، تحویل آنان داده و پس از » ستوان میزرائی« بود و

به » یلوفرين« در تحقیقاتی که از».و دموکراتها، به مهاباد فرستاد هابوسیله چریکبستن چشم مجروحان، آنان را بعنوان گروگان

مجبور بودم آن عمل این را انجام دهم، زیرا دموکراتها مرا مجبور کرده بودند و من  ها،ر مورد زخمیعمل آمد،وي گفت: من د

توانستم به مجروحان کمک کردم، حتی پاسداران مجروح زنجان را توانستم با هلیکوپتر به سنندج و کرمانشاه تا آنجا که می

پوش سفید پوشاندم تا به او تیراندازي نکنند، دوسربازي را که با دکتر نیلوفري افزود: من به همین رمضانی، رو» منتقل کنم



اتومبیل خودم به بوکان برده بودم، براي انجام رادیو گرافی بود. رئیس بیمارستان شیر و خورشیدسقز به رئیس دادگاه گفت: 

ه گفت: رئیس دادگا».ه سقز باز گردانماند، بحاضرم  به مهاباد بروم و سروان میرزائی و سرباز دیگري را که به مهاباد برده شده

چه مجروحان را که به مهاباد فرستاده اي باز نگردند، دهی و چناناین کار را بوسیله یکی از نزدیکترین بستگانت انجام می

تري سمحکوم به مرگ خواهی شد.دو تن از درجه داران تیپ سقز در دادگاه،اعالم کردند: چهار نفر از پاسداران در بیمارستان ب

ات هستند و هاي حزب دموکربودند که ما براي تحویل گرفتن آنها به بیمارستان رفتیم. آنها دکتر نیلوفري گفت: آنها گروگان

درجه دار و سرباز سالم را در بیمارستان به  10حاضریم به ازاي این چهار مجروح، «نمی توانم تحویلشان دهم. ما گفتیم: 

یرا این دو احتیاج به مداوا دارند، اما نیلوفري، قبول نکرد. ما ناچار به زور  و تهدید، توسل در آوریم ز هادموکراتگروگان

با توجه به اینکه در آن موقع هیچ مقام « دکتر نیلوفري در پاسخ دو درجه دار گفت:».جستیم و دو مجروح را تحویل گرفتیم

پاسداران انقالب اسالمی زنجان هم در بیمارستان بعنوان مسئولی، حاضر به کنترل و حفظ بیمارستان در آن شرایط نبود و 

من  کردندبودند که توسط حزب دموکرات تحویل بیمارستان شده بودند و دائما براي باز پس گرفتن آنها، مراجعه میگروگان

محیط  ادر نبودمتوانند اسیر شما محسوب شوند، با اینهمه من قکه بیمار هستند و نمی گفتمضمن آنکه همیشه به آنها می

نیلوفري در مورد اسلحه اي که در خانه اش بدست آمد، گفت: من ». بیمارستان را از شرایطی که بوجود آمده بود.. خارج کنم

، با محاکمه این پزشک و دو تن از همدستانش: «نویسدکالشینکف را بخاطر حفظ محیط بیمارستان خریده بودم. خبرنگار ما می

 )10/6/1358اطالعات».(ی و داخلی در پادگان سقز انجام شد و هنوز هم ادامه داردحضور خبرنگاران خارج

 

 مصاحبه آیت اهللا خلخالی

 

که در سنگر و با لباس کردي و حجت االسالم خلخالی در مصاحبه با اطالعات دیروز عنوان کرد دکتر رشوند پس از آن 

کرد آتش زد و پاسدارانی که او وجود را که حکایت از هویت او میاسلحه بدست بدام افتاد به بهانه رفتن به توالت مدارك م

خواهد گروهی یا هرکسی که می هايو بدون شک ماجرا را براي نمایندگان رسانه داننداند جزئیات را میرا دستگیر کرده

ند اسف به اعتقادات و سوگحقیقت ماجرا را بداند خواهند گفت: اما آنچه من باید بگویم این است که آقاي رشوند با کمال ت

گذارد پشت کرده بود و من شرم دارم از اینکه دستورهاي او را در پاوه در مورد پزشکی که هر پزشکی در دنیا بدان احترام می

ستور او د«گناه و مجروح که باید معموال تحت مراقبت و حفاظت پزشک باشند، باز گو کنم. وي در ادامه افزود: پاسداران بی

ود آلت تناسلی بعضی از پاسداران را ببرند و در دهان آنان فرو کنند وحتی بنا به گزارش رسیده موقع دستگیري وي داده ب

تن از  8است و تماس با وابستگان تعدادي از بیماران در مدت اعتصاب  کردهتکرار می شعار زنده باد حزب دموکرات را مرتباً

اند، از جمله این افراد حسین دشتی، در اثر مسمومیت و ن خود از دست دادهبیماران بعلت عدم دسترسی به بیمارستان جا

الدوله) به علت عدم پذیرش در بیمارستان لقمان در راه مراجعت به فرزند آقاي ابوالقاسم جاللت (کارگر بیمارستان لقمان

لقمان «ون مسئله فوق به بیمارستان بیمارستان دیگري جان خود را از دست داده است.خبرنگار ما که براي تحقیق در پیرام



اند و به محض اطالع از جریان اعتصاب اي از پزشکان متعهد مسئول که در مرخصی بودهرفته بود گزارش داد با عده» الدوله

گروهی از پزشکان، براي کمک به بیماران از مرخصی خود صرف نظر نموده و خود را به بیمارستان رسانده بودند.و در حال 

 .)10/6/1358ویزیت بیماران بودند، مالقات نمود.(اطالعات حاضر

 

 گزارش

 

گزارش هیات اعزامی خبرگزاري پارس به غرب کشور از سقز حاکیست که دیشب روحانیون و نمایندگان اقشار مردم سقز  

ه مردم چنانچ«دار گفت:االسالم خلخالی در این دیاالسالم خلخالی مالقات و گفتگو کردند و حجتدر پادگان این شهر با حجت

مسلح کرد سالحها را به زمین بگذارند مورد عفو قرار میگیرند و حتی شیخ عزالدین حسینی و قاسملو هم چنانچه به حضور امام 

 )11/6/1358جمهوري اسالمی»..(خمینی بروند مورد عفو قرار خواهند گرفت

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:19 1386به ششم مرداد شن

 

 (3)آیت ا...خلخالی و کردستان

 

  

 

 مصاحبه با حجت االسالم خلخالی حاکم شرع

 

از سقز ـ  خبرگزاري پارس: حجت االسالم حاج شیخ محمد صادق خلخالی ظهر امروز در گفتگوئی اختصاصی با هیات اعزامی

خبرنگاران خبرگزاري پارس پیرامون عملیات پاکسازي منطقه حبرگزاري پارس شرکت کرد وي در مورد نخستین پرسش 

این شهرها و بخشها و روستاها از جمله پاوه ـ مریوان ـ سنندج و سقز تقریبا تمام هر جا که من رفتم و مردم اهالی«گفت:  

 عناصر ضد انقالب تسلیم شدند



 

این حجت االسالم خلخالی افزود:». ان داده شدچون عمل ما قاطع در سرکوبی اشرار، درس عبرتی بود که به سردمدار»

ي صهیونیسم ایاداقدامات در مهاباد و سایر مناطق باید پیشترفت داشته باشد تا بلواگران و دموکراتهاي وابسته و خود فروخته و

 .ایران گور خودشان را گم کنندو امپریالیسم و موساد، الی االبد در منطقه کردستان و یا سایر مناطق

 

ایران، دست به تالش مذبوحانه ایادي خائن آن در تاراج ملتاین تالش مذبوحانه امپریالیسم است که با کوتاه شدن دست

 .فرو ببرندایران را در ناآرامیدیگري زده اند تا

 

نیکه اند کساایستادهنایران از هر نژادي که باشند در پشت سر امام خمینی قرار دارند و تاپاي جامیلیون ملت 36اینکه غافل از

نند کاین عنوان قصد خبیث خود را که همان تجزیه طلبی است پنهان میکنند در زیر استتارامروز خودمختاري را عنوان می

این برود این تنگخواهد زیر باراین تجزیه طلبی نیست و نمیملت کرد و ملت شرافتمند و ملت مسلمان کرد هیچگاه حاضر به

 .«اندتند که در پاوه ـ مریوان ـ سنندج و سقز حمام خون راه انداختهدموکراتها هس

 

این بیمارستان گذشته بدتر از جریان پاوه است حجت االسالم خلخالی به وضع بیمارستان سقز اشاره کرد وگفت:آنچه که در

هر  ز در اختیار دموکراتها بوده وگویم که بیمارستان سقولی در جراید ممکن نشده من به شما خبرنگاران خبرگزاري پارس می

اند و نیمه جان بوده و به بیمارستان سقز برده شده شدهداران و نظامیان ارتشی که زخمیکس از پاسداران و افسران و درجه

 .اندایادي دموکرات یا کشته شده و یا ناپدید کشتهاین بیمارستان بوسیلهدر

 

د و از هیچ اناین کار هیتلري همکاري صمیمآنهاي داشتهپرستار و بهیار با هم در تمام پرسنل بیمارستان از دکتر گرفته تا

اند به طرز فجیعی شکنجه شدهداران ارتش وافسران و پاسداران انقالب اسالمیاند هشت نفر از درجهجنایاتی فرو گذار نکرده

هان آنها را خرد کرده و دندآنهایشان را داخل وبدن آنها را داغ کرده و با آتش سوزانده اند فکهاي آنها را شکسته و د

 .انددهانشان فرو برده

 

از  این یکی.پیداکردیم هااین چالهاندو ما جسدهاي متعفن آنها را درآنگاه آنها را به قبرستان سقز برده و داخل چاله ریخته

نی وجود کولرها استفاده کرده و روي آنها را گو فجابع بیمارستان سقز بود که در درگیري اخیر تنها در پشت بام بیمارستان از

اي که قابل توجه است استفاده از برخی آمبوالنسهاي . مسالهکشیده بودند و ازآنجا نیروها را به رگبار مسلسل بسته بودند



اي پیاده کردن قواین آمبوالنسها در . تا حدي کهموجود در سقز ـ مهاباد ـ بانه ـ و بوکان براي فعالیتهاي جنگی بوده است

هاي اند و حتی آمبوالنس شهرداري سقز در خدمت چریکهاي فدائی خلق سهم موثري داشتهحزب دموکرات و یا چریک

جر اند و عاقبت کار آنها منجمعی در راه پیمائی سقز ـ مریوان شرکت داشته. گروه بیمارستان سقز دستدموکرات بوده است

اي از برادران سنی ما در آنجا کشته شدند و سرهاي به مقر کمیته قیاده موقت بود که عده» جوتیاران«به حمله گروه مسلح 

 .شودبا هم متحد بودند و تصور کرده بودند که کردستان تجزیه می هااینها در تمام زمینهآنها بریده شد

 

مجروحان تیر خورده که نامشان در مساله دیگري که باید همه بدانند آن است که بعضی از « حجت االسالم خلخالی گفت: 

حجت االسالم خلخالی تعداد مجروحان ». اند و از مرده و یا زنده آنان خبري نیستدفتر بیمارستان ثبت است ناپدید شده

. و در تعدادي از جمله ستوان یکم میرزایی به گروگان گرفته شدند« نفر اعالم کردو گفت:  100پاسدار ارتشی و ژاندارمري را 

این عملیات نشآنهاي از کار دکتر نیلوفري به چشم میخورد و دکتر نیلوفري فاروق کیخسروي را که سر دسته اشرار است مامت

د . که از او هم خبري نیست شاهاستوار یکم بهروز علی روستا است ها. یکی دیگر از مفقود شده»به مهاباد منتقل کرده است

خود یکی از متهمان است و راننده آمبوالنس شهرداري بودو اظهار داشته است دکتر این قضیه حسین رمضانی است که عینی

کرده است . دیده است که به پاسداران حمله مینیلوفري را کالشینکف بدست در حالی که قطار فشنگ به کمر داشته است

م سنندج از اعدامهاي اخیر پرسید و یکی دیگر از خبرنگاران از حجت االسالم خلخالی در مورد اظهار عدم رضایت بعضی مرد

د اینها حتی قصرا رسیدگی بکنید هااین سروصداها از هشت ماه قبل بوده شما بروید پرونده«حجت االسالم خلخالی گفت: 

خود  اند حتیاند شب حادثه با خمپاره فرودگاه سنندج را مورد حمله قرار دهند و اکثر آنها در جبهه جنگ دستگیر شدهداشته

کرد این موقع که حجت االسالم خلخالی با خبرنگاران خبرگزاري پارس گفتگو میدر». لوفري به من اعتراف کرده استنی

. حجت االسالم انداین شهر وارد شد و عنوان کرد که مردم در صدد کوچ کردن برآمدهنماینده اهالی بانه از طرف امام جمعه

 .این شهر به امام جمعه بانه دادي مردماین امان نامه را براگفتگو را قطع کرد و

 

 بسمه تعالی

 

اند که تسلیم شورشیان و بلواگران و سالم من به مردم شریف اصیل و مبارز بانه،مردم در مراحل بحرانی نشان داده

که منجر به  وجه عملی. من از طرف امام و همه مردم امان میدهم  که در حین ورود ارتش بهیچانددموکراتهاي وابسته نبوده

این پیام را خونریزي و غارت شود انجام نخواهد شد آنها مطمئن باشند که من با کمال آرامش ارتش را وارد بانه خواهم کرد.

 )11/6/1358.(اطالعاتفرستادم.سالم من بر همه دوستان و همه اهل بانه» کاك احمد سمیعی«بوسیله اخوي آقاي 

 



 اطالعیه

 

 :ي آیت اهللا خلخالی حاکم شرع در اختیار رادیو مریوان گذاشته شد. متن اطالعیه چنین استاز سو ايدیروز اطالعیه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

شود که باید در اسرع وقت اسلحه و مهمات به همه اهالی محترم کردستان بخصوص نواحی مریوان و حومه اطالع داده می

 هايتحویل دهند و رسید دریافت دارند. و اگر چنانچه تا بیستم ماه جاري اسلحه خود را به پادگان مریوان و یا پادگانهاي دیگر

خود را تحویل ندهند و در منازل و جایگاههاي دیگر نگه  دارند افراد ضد انقالب محسوب شده و به اشد مجازات محکوم شده 

ه افراد فریب خورده از تمام طبقات ولو و کیفر خواهند دید. امیدواریم این اصل مراعات گردد. الزم به یاد آوري است ک

دموکرات بوده باشند مشمول عفو قرار گرفته مگر آدمکش و سران برجسته دموکرات باشند. حاکم شرع آیت اهللا 

 )12/6/1358خلخالی.(جمهوري اسالمی

 

 اهللا خلخالیمصاحبه با آیت

 

 اسلحه انزب به فقط دموکرات حزب سرسپرده و خورده فریب سران و انقالبیون ضد با ما مذاکره: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

 .بود خواهد ممکن

 

 .این مطلب را حجت االسالم صادق خلخالی در یک گفتگویی اختصاصی با خبرنگار اعزامی کیهان در مریوان اعالم کرد

 

 .و آدم کش هستندشناسیم چون آنهایم عده خائن وجود دموکراتها را به رسمیت نمی وي همچنین افزود: ما اصالً

 

ها در اروپا، دهند دفتر تبلیغاتی آننامبرده اضافه کردند: دموکراتها از صهونیستها الهام میگیرند و در حالیکه پیشنهاد مذاکره می

 .داند، و این نشانه آن است که آنها خواستار تجزیه کردستان بهر طریق هستندکردستان را دولت مستقل می



 

ازان کنم که سربپیشگاه امام عرض میدر مورد خبر اعالم سفر امام به کردستان گفت: من از راه دور بهحجت االسالم خلخالی 

در خدمت امام در کوهستانهاي کردستان با عناصر ناپاك میجنگند. خیال امام باید از جان به کف و پاسداران از جان گذشته 

با این منظور به کردستان تشریف نیاوردند تا مادر سنگر قرار  هر جهت راحت باشد که دشمنان اسالم سرکوب خواهند شد و

 :گیري در بیمارستان سقز گفت، نوبت امام  نخواهد بود امام بایدالهام دهنده ما در قم باشد، وي در مورد گروگانداریم

 

و گروگان گیري آنها بوسیله نفر از گروگان هاي سقز در ده میرآباد در مرزهاي عراق بازداشت هستند. بازداست  60در حدود 

ه به اند در حملدموکراتها تقصیر دکتر نیلوفري، دکتر صالحی و دکتر وثوقی بوده که این عده را تحویل دموکراتها داده

 .اندهاو پاسداران بطرز فجیعی کشته شدهنفر از ارتشی 8بیمارستان سقز 

 

ن عمل ضد انسانی و ضد بشري و تبهکارانه که با همکاري دکتر اند. ایاین عده را قبل از کشتن داغ کرده و بعد سوزانده

 .خاطره کوره آدم سوزي المان نازي را مجددا زنده کرده استنیلوفري، دکتر صالحی ووثوقی انجام گرفت،

 

جه ومن از همه دنیا و صلیب سرخ جهانی دعوت می کنم که بیایندو این صحنه را ببینند تا متحجت االسالم خلخالی افزود:

کنیم که در سنگر بوده و فرمان قتل عام مردم را شوند که اعدامهاي ما غیرمنطقی و غیر اخالقی نیست ما کسانی را اعدام می

اند وي در مورد خبر عفوسران حزب دموکرات گفت: سران حزب دموکرات از قبیل قاسملو مورد عفو امام نیستند صادر کرده

. اگر دست من به قاسملو برسد و اورا بگیرم حسابش را خواهم رسید. فرمان عفوامام فقط امو من هیچگاه این مطلب را نگفته

شود که گول تبلیغات حزب دموکرات را خورده و دستشان به خون کسی آلوده نشده است. نامبرده همچنین شامل کسانی می

ر یش نیز آنها بخیال انکه مثل هر شب من دترسم. چند شب پاند نمیگفت: من از تهدید دموکراتها که کمر به قتل من بسته

خورد محل دادگاه پادگان سقز مستقر هستند با توپ به آنجا حمله کردند ولی به مقصود خود نرسیدند. اگر گلوله به هدف می

 .شدندتعدادي از همرزمان خود آنها که در پادگان بازداشت هستند نابود می

 

د شهربانی سقز را اعالم کرد و متذکر شد که تمام پرسنل شهربانی با لباس فرم به وي در پایان خبربازسازي و فعالیت مجد 

  )12/6/1358کار خود بازگشتند.(کیهان

 

 .دو نفر در سنندج تیرباران شدند



 

هاي انقالب اسالمی، روز گذشته از سقز وارد سنندج شد و پس از ورود به دادگاه شرع حاکم خلخالی صادق اهللاآیت –سنندج 

ه اند، رسیدگی کردو حکم دادگاهاي گوناگون دستگیرشدههاي دو تن از عوامل رژیم سابق و سه نفر دیگر که به اتهاموندهپر

 :انقالب اسالمی سنندج باین شرح صادر شد

 

محارب با خدا و رسول ـ سرهنگ غالمعلی ایوبی ریس سابق ضد اطالعات ارتش بجرم قتل سه نفر در دوره مرحوم مصدق، 1

 .ا شناخته و محکوم به اعدام شدخد

 

ـ پاسبان اسماعیل احمدي نژاد بجرم زناي محصنه و تیراندازي به سوي مبارزان سنندح، مفسد فی االرض شناخته و اعدام 2

 شد.حکم اعدام روز گذشته در محوطه فرودگاه سنندج اجرا شد

 

هوشنگ را بجرم دایر کردن مشروب سازي و کشف دادگاه انقالب سنندج همچنین جبار دالل فرجی، محمد بنکل و محمد 

 ) 13/6/1358ضربه شالق محکوم کرد.(کیهان  100اسلحه ومهمات به 

 

 اهللا خلخالیاظهارات آیت

 

بین سقز تلفنی تماس برقرار کردیم. با همکاري ارتش » خان«امروز در دره «اهللا خلخالی اظهار داشت: ازظهر دیروز، با آیتقبل

اهللا خلخالی گفت: بانه و مهاباد، آیت». قه از وجود مهاجمان پاك شد و این گردنه بدست نیروهاي دولتی افتادو پاسداران منط

هم اکنون آرام است و موادغذایی و نفت و بنزین که در بانه و مهاباد، کمیاب بود، به طرف این دو محل حرکت کرد و کمبود 

وز) در پادگان سنندج براي پرسنل ارتش و ژاندارمري و پلیس، از هدفهاي دیروز (پریر«اهللا خلخالی گفت: آیت». برطرف شد

ه جا الزم است بگوییم کجمهوري اسالمی، سخن گفتم و لزوم وفاداري پلیس و ارتش را به جمهوري اسالمی، بیان داشتم. همین

. خلخالی »و مناطق ناآرام، استقرار یابند ارتش و پاسداران و گروه تکاوران، از جان گذشتگی کردند تا بتوانند در شهرها حقیقتاً

وز به رشهربانی سقز سه روز است که کار مجدد خود را آغاز کرده و پرسنل شهربانی، شبانه«درباره اوضاع شهر سقز گفت: 

 .«کنندطور مسلحانه در شهر، انجام وظیفه می

 



 هاي انقالبیدر دادگاه

 

امروز (دیروز) دو تن به اعدام محکوم شدند و حکم در دادگاه انقالبی، «داشت: اهللا خلخالی در ادامه سخنان خود اظهار آیت

درباره آنان اجرا شد. این دو تن، سرهنگ ایوبی و پاسبان اسماعیل احمدزاده نام داشتند که با حضور خبرنگاران و فیلمبرداران 

به اعترافاتی که به خط خود نوشته اعتراف  سرهنگ ایوبی«خلخالی توضیح داد: ». تلویزیون سنندج محاکمه و محکوم شدند

نفر را صادر کرده است. این محکوم در  15کرده است که در زمان دکتر مصدق سه نفر را کشته و دستور تیراندازي به سوي 

 تاوراق بازجویی هم  دکتر مصدق را خائن دانسته و هر جا که اوراق بازجویی نامی از دکتر مصدق به میان آورده به وي صف

پاسبان اسماعیل احمدزاده به غیر از دو فقره زناي محصنه، یک کودك را نیز کشته و متجاوز «خلخالی گفت: ». خائن داده است

اهللا خلخالی، همچنین دو تن از کسبه سقز را که گرانفروشی کرده آیت». تیر فشنگ به سوي مردم سنندج رها کرده بود 120از 

در مالء عام محکوم کرده و حکم بیدرنگ، در میدان سقز به اجرا درآمد. خلخالی همچنین  ضربه شالق 50بودند هر یک را به 

ضربه شالق در دو نوبت  100نفر دیگر را به جرم دایر کردن مرکز فحشا، فروش اسلحه، تریاك و مشروب هر یک به  3

 )14/6/13658اطالعات».(محکوم کرد

 

 .داهللا خلخالی: دکتر نیلوفري عضو ساواك بوآیت

 

در جریان حوادث اخیر کردستان نظامیان و مجروحان مصدوم را به عنوان  دکتر احمد نیلوفري رییس بیمارستان سقز که قبالً

 اهللا خلخالی عنوانگذاشت، عضو ساواك بوده است. این مطلب را آیتگروگان، در اختیار اعضاي حزب دمکرات کردستان می

که دانشجوي دانشگاه تهران سال پیش بدین سو از زمانی  18دکتر احمد نیلوفري، از «اهللا خلخالی همچنین گفت: کرد. آیت

بوده با سازمان امنیت همکاري صمیمانه داشته و همراه برادرش جمیل نیلوفري که او نیز عضو سازمان ساواك بوده در آن 

اي از پزشکان، از جمله دکتر مدرس اهوازي، شاهد قضایا، عده«اهللا خلخالی افزود: آیت». کرده استسازمان جهنمی کار می

ساواك  در باشند، حتماًوسیله تلفن ما را در جریان گذاشت. پرونده پرسنلی این دو برادر که عضو ساواك میباشد که بمی

منحله تهران موجود است. یکی دیگر از افراد فعال ماجراهاي سقز که در سپردن مصدومین به عنوان گروگان به دمکراتها 

هرداري به حکم دادگاه شرع به نایین تبعید شده است. دکتر شرکت داشته به نام حسین رمضانی راننده کامیون زباله ش

نیلوفري، پس از آنکه نتوانست گروگانها را به سقز بازگرداند، به حکم دادگاه شرع، به رفسنجان، تبعید 

 )16/6/1358اطالعات».(شد

 

 .نفر در سقز تیرباران شدند 4



 

خلع سالح افراد مسلح دولت کرده بودند را به مرگ محکوم کرد  دادگاه شرع سقز، چهار تن که با سنگربندي در سقز اقدام به

و حکم پس از ابالغ به محکومان بیدرنگ اجرا شد. دادگاه شرع سقز به ریاست صادق خلخالی تشکیل جلسه داده بود و چهار 

 .نوري نفر را به شرح زیر، مستحق مجازات مرگ دانست: عطاءاهللا محمدي، حسین محمدي، ابراهیم محمدي و حسین

 

 :تن را به شرح زیر اعالم کرد 4اهللا خلخالی قبل ازظهر دیروز دالیل دادگاه در مورد اعدام این آیت

 

ساعت  10این چهار نفر در مقابل مأمورین سنگر گرفته بودند تا آنها را خلع سالح کنند. جریان این اقدام مسلحانه، حدود »

حقیقات از پس از ت«اهللا خلخالی افزود: آیت». نان منهدم شد و دستگیر شدندطول کشید و سرانجام با پرتاب نارنجک، سنگر آ

اي از مردم اند و عدهدستگیرشدگان، معلوم شد که آنان مدتها در ایران به دزدي و چپاول و حتی کشتن مردم مشغول بوده

ی، بوده است. شهود عینسعید رستمی  شدگان، مردي به ناماند که از جمله کشتهبیگناه و مسلمان اطراف دیواندره را کشته

مرگ سعید رستمی، ورثه مقتول و زن و پنج فرزند صغیرش، در دادگاه حاضر بودند. این چهار تن پس از انجام چندین فقره 

با توجه به نفوذ دمکراتها در غرب به ایران  دزدي، و قتل و خلع سالح مأموران ژاندارمري به عراق گریخته بودند. و اخیراً

ازگشته و عملیات گذشته خود را در اطراف سقز و دیواندره از سر گرفتند و حین اقدام به خلع سالح ماموران، دستگیر ب

اعدام انقالبی این چهار تن که از سران اشرار منطقه بودند با حسن استقبال روبرو شده «خلخالی افزود: ». شدند

 )16/6/1358کیهان».(است

 

 اهللا خلخالیبازدید آیت

 

نفر بازداشت شدگان این شهر  7تن از  5اهللا خلخالی در سفر به کردستان از بوکان بازدید کرد در جریان این بازدید، آیت 

کیلومتري بوکان را تحت مراقبت دارند و این گروه از  15آزاد شد. به گفته مسوولین امر، نیروهاي پاسدار و ارتش  تا شعاع 

فعالیت مؤثري داشته اند. از سوي دیگر فرمانده سپاه » تیکان تپه«اصلی هستند که در  نفر از عوامل 6پاسداران در تعقیب 

پاسداران مستقر در سقز از ساکنین این شهرستان خواست سالحهاي خود را تحویل دهند وگرنه تحویل دادگاه هاي انقالب 

 )18/6/1358خواهند شد. (اطالعات

 

 دندان در مقابل دندان



 

اهللا خلخالی در مورد یکی از آخرین  محاکماتش  به صحبت پرداخت و گفت: به گفت وگو نشستیم.آیت اهللا خلخالیبا آیت

را که یکی از خبرچین ها و همکاران ساواك منحله بود محاکمه کردم،او در زمان رژیم سابق » تدین«دیروز مردي به نام 

او و دستش و همچنین معیوب کردن چشمهاي دندان  3را شکنجه کرده و باعث شکستن » درویش مناف«مردي به نام 

دندان تدین را به قصاص دندانهاي شاکی بشکنند و در مورد دست و  3درویش مناف شده بود.پس از بررسی،دستور دادم 

اهللا هزار ریال ضرر و زیان محکوم کردم و به این ترتیب رضایت شاکی فراهم شد.آیت 100چشم شاکی نیز او را به پرداخت 

ز اول چند ،اگر ااند،باید به سزاي جنایت خود برسند: کسانی که در کشتار مردم دست داشتهدر مورد عفو عمومی گفتخلخالی 

  )20/6/1358کشید.(کیهانکردند و کار به اینجا نمی،بقیه حساب کارشان را میکردیمنفر از آنان را اعدام می

 

 اخطار شدید خلخالی در مهاباد

 

روز پنجشنبه گذشته وارد مهاباد شد و در پادگان آن شهرستان با رؤساي بعضی ادارات، اصناف و لی،اهللا صادق خلخاآیت

اهللا خلخالی به دنبال این مالقات در پی تماسی با روزنامه اطالعات گفت: بازاریان و چند تن از علماي مهاباد مالقات کرد. آیت

هر کس، ولو از دمکراتها، اسلحه خود را تحویل دهد و از طرفداري کنم: امر امام خمینی به عنوان حاکم شرع اعالم می«

ضدانقالب دست بردارد، مشمول عفو امام خواهد بود. بازار باید وضع عادي خود را پیدا کند و شهربانی افتتاح و کار را شروع 

سداران عمل کند طبق کند و هرگونه تظاهرات ضد ملی و ضد دینی ممنوع گردد و اگر کسی برخالف مقررات ارتش و پا

مراکز مشروب فروشی و مشروب سازي در شهر از این تاریخ ممنوع است و گرانفروشان،  مقررات با او رفتار خواهد شد. ضمناً

در همین زمینه، خبرنگاران اعزامی اطالعات به ». خواران به اشد وجه مجازات خواهند شدمحتکران و رباخواران و زمین

شنبه، صادق خلخالی وارد مهاباد شد و در پادگان شهر، براي خوانید:بعدازظهر پنجدارد که می کردستان، گزارش مفصلی

نفر از اهالی کردستان را  200ساواك «روحانیون، معتمدین محل و بعضی از افراد محلی مهاباد، سخنرانی کرد. خلخالی گفت: 

عد از ب«در ضمن تشریح چگونگی این حادثه فجیع اظهار داشت: ». ها را کشتکه با من زندانی بودند، از زندان خارج کرد و آن

د اید که دمکراتهاي دو آتشه، رفتناید  و آنجا را دیدهحادثه مریوان، حادثه پاوه پیش آمد دستی از دور به آتش دارید و یا رفته

 .«شرکت کردند» قوري قلعه«و در کنفرانس 

 

ند و با این سنی بودند سربرید وند (اهل قلهک تهران) تمام مسلمانان را که اکثراًخلخالی گفت: به دستور دکتر ابوالقاسم رش   ·

درصد  98طور به حال خود باشند. با وجود اینکه گر باشیم و از دور بگوییم: ملت کردستان، همینتوانستیم نظارهوضع، ما نمی

و مسلمان هستند در این وسط بود که امام با حس  هاي تازه به دوران رسیده، اهل نماز جمعهملت کردستان غیر از این بچه



مسوولیت به عنوان فرمانده کل قوا، دیدند، شاید دولت غیر انقالبی حرکت کند. دستور دادند، ارتش دمکراتها را سرکوب 

 .«کند

 

اتها ایش تحویل دمکرنفر از ارتشیان و پاسداران ما ناپدید شدند. این عده را همین دکتر نیلوفري و رفق 70در مساله سقز،   ·

الملل و خواستم دکتر نیلوفري را به مرگ محکوم کنم حقوق بیندادند و آنها نیز اسراي ما را به عراق بردند و اگر حاال من می

خواهند ریشه کن کنند. در مهاباد شایعه کردند که خلخالی یک بچه کردند که دکترها را میطرفداران حقوق بشر حرکت می

اند و اند که ما کسانی را اعدام کردیم که یا در سنگر بودهاند، دیدهحکوم به اعدام کرده است. اینها حضور داشتهساله را م 12

 ؟»کندیا از خارج آمدند، در پاوه کسانی را گرفتیم که مسیحی بودند. مسیحی آنجا چکار می

 

خواهیم. عزالدین رهبر اند ما پاسدار نمیگفتهاند و دیروز شنیدم که در مهاباد تظاهرات شده و یک مشت بچه جمع شده»

داند یا دکترند یا مهندسند یا دیپلمه هستند. شما با اینها بینید خدا میماست. این پاسدارانی که شما آنها را در این لباس می

». ندار آمدهگیرند و فقط به خاطر اسالم است که به این لباس دصحبت کنید که اخالقشان چطور است؟ اینها حقوق نمی

 .«دادگرفت. امام جمعه هم بود بعضی موقع هم اجازه اجتهاد میعزالدین حسینی هم صالح از ساواك حقوق می«خلخالی گفت: 

 

 جوجه دمکراتها

 

ستن تحصن و ب«نویسد: خلخالی از علما خواست که کاري کنند که از فردا بازار مهاباد باز شود و افزود: خبرنگار اعزامی ما می

د ایم هر کس بخواهازار معنی ندارد و از این تاریخ تظاهرات به هر عنوانی که باشد، قدغن است. به پاسداران و ارتش گفتهب

ه توانیم ببینیم در میان ما، علیه ملت ما و علیه دین ما فعالیت داشتکنیم. ما دیگر نمیتظاهرات کند با او طبق مقررات رفتار می

تواند جوجه دمکراتهاي وابسته و این جوجه کمونیستها را سر ا آن عظمتش شکست داد در آن واحد میباشند. ملتی که شاه را ب

تان چه همه مردم کردس«خلخالی در بخش دیگري از سخنانش افزود: ». ریختندجایشان بنشانند. اینها به آسیاب صهیونیسم می

سپس به بحث و گفتگو کشیده شد و در هر مورد خلخالی جلسه سخنرانی » دمکرات و غیره مشمول عفوند، مگر سران دمکرات

 .به سئوالها پاسخ داد

 

 گذشته خارجیها

 



ها هر چه آمریکایی«خلخالی پاسخ داد: ». هاي خارجی با ما رفتار نشودخواهم که به گفته و نوشتهما می«یکی از روحانیون گفت: 

 3ما به آنها توجهی نداریم آنها در روزنامه نوشته بودند که ارتش تا خواهند بگویند. خواهند بنویسند و اروپاییها هر چه میمی

ها وشتهبه این ن تواند به مهاباد برسد. ما که جمهوري اسالمی هستیم که این یک الگوست. شما نباید اصالًسال دیگر هم نمی

ما نباید اند؟ شهایی را غارت کردهند یا خانهاتوجه کنید. آیا وقتی ارتش و پاسداران وارد مهاباد شدند تا حاال یک نفر را کشته

 .«این شایعات را تکرار کنید

 

 قول علماي مهاباد

 

در این «اند یکی از اعضاي شوراي شهر را بازداشت کنند، اما خلخالی گفت: در این مجلس قصد داشته«نویسد: خبرنگار ما می

در این بین جوانی از بین جمعیت به ». هر تظاهراتی نخواهد شداند دیگر در ششود و علما قول دادهمجلس کسی بازداشت نمی

تعداد امضاي زیر قطعنامه «خلخالی پرسید: ». اي صادر شده استاز طرف مردم مهاباد و حومه، قطعنامه«پا خواست و گفت: 

 ؟»چقدر است

 

 .جوان پاسخ داد: امضایی ندارد

 

 .نامه دارید. پاسخ شنیدند ندارموکالتخلخالی گفت: آیا از طرف مردم مهاباد و حومه 

 

 :جوان قطعنامه را قرائت کرد». قطعنامه را بخوانید«خلخالی گفت: 

 

 .ـ به رهبران مذهبی و سیاسی کرد که خون آنها با خون ملت کرد یکی است هیچگونه توهینی نشد1ماده 

 

 .کردنشین را نداشته باشندـ مجاهدان حق ورود به شهر و دهات اطراف کردستان و مناطق 2ماده 

 

 .ـ عفو عمومی براي تمام ملت کرد که شامل سران حزبی هم باشد3ماده 



 

 قبول نداریم

 

ماده اظهار داشت: ما عزالدین حسینی و قاسملو را به عنوان سران کرد قبول نداریم. مجاهدین نیز به  3خلخالی در پاسخ این 

 :ه دادهمه جا خواهند رفت. جوان؛ قطعنامه را ادام

 

 .هاي انقالبی در مهابادـ تشکیل نشدن دادگاه4ماده 

 

 .«ممکن نیست. دادگاه باید وظیفه خود را انجام دهد«خلخالی گفت: 

 

 :ماده دیگر قطعنامه قرائت شد

 

 .ـ آزادي برادران کرد که در مهاباد دستگیر شدند5ماده 

 

ند مشمول عفو خواهند شد و آنهایی که از سران هستند، حساب اند، اگر توبه کنخلخالی پاسخ داد آنها که ضد خلقی بوده 

 .دیگري دارند

 

 :به شرح زیر قرائت شد 6سپس ماده 

 

 ابداً «کردند و اکنون در پادگان ارومیه زندانی هستند. خلخالی پاسخ داد: اي از برادران ارتشی که در مهاباد خدمت میعفو عده

 گیرند باید مردم خدمتها بفهمند وقتی از مردم حقوق میشود تا ارتشیها رفتار میقبول نداریم و طبق قرارداد ارتش با آن

این خواسته هم «قرائت شد از اعدام برادران کرد. در شهر سنندج جلوگیري شود. خلخالی پاسخ داد:  7آنگاه ماده ». کنند

 .«اي باشد آنها مطرح خواهند کردمسالهممکن نیست و شما نباید این حرفها را بزنید زیرا علما اینجا نشستند و اگر 



 

 ساعته 48مهلت 

 

ساعت از رادیو و تلویزیون بدهید. خلخالی گفت:  48جوانی که قطعنامه را می خواند گفت: پاسخ این هفت ماده را باید ظرف 

بگویید تظاهرات قدغن است و ارتش و  ساعت مهلت نیست. ضمناً 48ام و دیگر احتیاجی به ها را همین حاال دادهپاسخ«

 )18/6/1358اطالعات».(پاسدارا ن همه جا هستند

 

 .عراقی در کردستان محکوم به اعدام شدند6

 

دادگاه انقالبی کردستان، به ریاست صادق خلخالی، ده نفر از سران حزب دمکرات بوکان را به دهسال زندان در شیراز محکوم 

مان اباذري، عمر عبدالقادر، محمد صدیق مسعودي، علی دباغی، عبداهللا دباغی (جمعی کرد. محکومان عبارتند از: رح

ژاندارمري)، اسماعیل قاسملو (از بستگان رحمان قاسملو، رهبر حزب دمکرات و رییس مخابرات بوکان) خسرو ملکی، رشید 

رهاي سردشت (نزدیک مرز ایران و عراق) به نفر از اتباع عراق که در سنگ 6 سپهري، رحیم بهرام آزاد و عمر سعید پور. ضمناً

جنگیدند، پس از دستگیري در دادگاه انقالبی به ریاست صادق خلخالی به مرگ محکوم شدند، کمک دمکراتها آمده بودند و می

فر، ن اهللا خلخالی، در این زمینه گفت: این ششولی حکم در مورد آنها اجرا نشد و محکومان عراقی به تهران عازم شدند. آیت

چون دستشان به خون سرباز ایرانی و پاسداران آغشته شده بود، به اعدام محکوم شدند، ولی براي اجراي حکم و تصمیم نهایی، 

 )19/6/1358به تهران فرستاده شدند، چون ممکن است مصالح جمهوري اسالمی، اعدام آنها را اقتضا نکند.(اطالعات

 

 اطالعیه حجت االسالم خلخالی

 

سالم بر مردم مبارز و مسلمان شهرستان میاندوآب و حومه با گزارشهاي واصله متعدد مورد وثوق کمیته قبلی -لیبسمه تعا

میاندوآب هیچگونه صالحیت اداره شهرستان میاندوآب را ندارد و باید در اسرع وقت منحل و الزم است همه اسلحه و 

ستان بگذارند. تمرد از این حکم تمرد از حکم خداست و طبق مهمات موجود را در اختیار سپاه پاسداران انقالب این شهر

 )22/6/1358(جمهوري اسالمی20/6/58مقرارت با متمردین رفتارخواهد شد. صادق خلخالی 

 



 گفتگو با صادق خلخالی  

 

قاط ناالسالم حاج شیخ صادق خلخالی حاکم شرع که در جریان درگیریهاي منطقه کردستان به قم ـ خبرگزاري پارس: حجت

سالم االاي از گزارشات و مشاهدات خود به حضور امام خمینی به قم آمد.حجتمذکور رفته بود صبح پنجشنبه براي دادن پاره

تا اندازه اي کارهاي آنجا روبراه شده و افراد فدائیان خلق در مناطق «در گفت گوئی با خبرنگار خبرگزاري پارس در قم گفت: 

نفر از گروگانها که بین آنها ارتشی و  160فعالیتهائی دارند و در حدود » میرآباد«سردشت و  که بین پیرانشهر و» الوتان«

خلخالی » کنندپاسدار و افراد عادي مردم بوسیله افراد دموکرات اسیر هستند و شدیدا براي نگهداري این گروگانها فعالیت می

نیست نه تنها اصالحات ارضی در زمان گذشته صورت  مشکالت کردستان یکی دو تا«در قسمت دیگري از سخنانش افزود: 

نگرفته بلکه مردم بی پناه و فقیرمورد همه گونه تلقینات ناروا و ضد دینی قرار دارند و به روي همین اصل است که فدائیان 

از این رهگذر جمهوري اسالمی را بایکوت کنند. جهاد سازندگی  خواهندکنند و میاین مسایل را عنوان می هاخلق و کمونیست

در تمام شهر و روستا و روستاها باید در اسرع وقت اصالحات چشمگیري انجام دهند به وضع فقرا و درماندگان رسیدگی شود. 

د و راههاي اصلی هرچه زودتر براي آنها مسکن تهیه شو اندو آوارگانی که در جنگ خانه و زندگیشان را از دست داده

دولتی مانند آموزش و پرورش مخابرات  هايکردستان باید اسفالت شود و دست کمونیستها و بومیها ي دموکرات از سازمان

دادگستري و پست کوتاه شود همچنین سینماهاي موجود در کردستان باید به کانون فرهنگی و سینمائی اسالمی تبدیل شود و 

 )24/6/1358جمهوري اسالمی».(ننگین هرچه زودتر قطع شود هايشته و فئودالرژیم گذ هايدست همه جمعیت

 

 .خلخالی:عزالدین، قاسملو و طالبانی به عراق گریختند

 

امروز در تماسی تلفنی با حجت االسالم صادق خلخالی حاکم شرع استان کردستان اطالع حاصل شد که عزالدین حسینی،   

و عده دیگر از رهبران حزب منحله کردستان به عراق گریخته اند.  نامبرده اعالم کرد که  عبدالرحمن قاسملو،  جالل طالبانی

بدنبال ورود پیروزمندانه ارتش جمهوري اسالمی ایران که با استقبال شایان توجه مردم روبرو گشت مهاجمین که تمامی شهر 

ت تدافعی گرفته وبا سنگر گیري در مقابل را در اشغال داشتند و تحت رهبري عناصر رهبري حزب منحله دموکرات حال

نیروهاي نظامی آرایش نظامی گرفته بودند بدنبال ورود ارتش و مستقر شدن در شهر و شکستن حلقه محاصره و مقاومت 

شورشیان،  رهبران حزب منحله بالفاصله از شهر خارج و متواري و از مرزها گریخته و اکنون در عراق هستند و در شهر هم 

  )25/6/1358شود و آرامش حاکم است.(کیهانري از وجود شورشیان مشاهده نمیهیچ اث

 

  .خلخالی:دست امام جمعه هاي رژیم سابق باید از کردستان قطع شود



 

قم: حجت االسالم صادق خلخالی حاکم شرع که در جریان درگیریهاي منطقه کردستان به آن منطقه رفته بود براي دادن 

  مشاهدات خود به حضور امام خمینی به قم آمد اي از گزارشات وپاره

 

که بین » الوتان«اي کارهاي آنجا روبراه شده و افراد فداییان خلق در مناطق حجت االسالم خلخالی اعالم کرد: تا اندازه

دار و افراد نفر از گروگانها که بین آنها ارتشی و پاس 160پیرانشهر و سردشت و میرآباد است فعالیت هایی دارند ودر حدود 

 کنندبراي نگهداري این گروگانها فعالیت می عادي بوسیله افراد دمکرات اسیر هستند وشدیداً

 

حجت االسالم خلخالی افزود: مشکالت کردستان یکی دوتا نیست،نه تنها اصطالحات ارضی در زمان گذشته صورت 

ضد دینی قرار دارند و روي همین اصل است که فداییان خلق نگرفته،بلکه مردم بی پناه وفقیر در مورد همه گونه تلفات ناروا و 

کنند.جهاد سازندگی در » بایکوت«خواهند از این رهگذر جمهوري اسالمی راکنند و میها این مسایل را عنوان میو کمونیست

ی یدگی شود و آوارگانتمام شهرها و روستاها باید در اسرع وقت،اصالحات چشمگیر انجام دهد و به وضع فقرا و بازماندگان رس

اند هر چه زودتر براي آنها مسکن تهیه شود و راههاي اصلی کردستان باید خانه و زندگیشان را از دست دادهکه در جنگ،

هاي دولتی مانند آموزش و پرورش،مخابرات،دادگستري و آسفالت شود و دست کمونیست ها و بومیهاي دموکرات از سازمان

ن سینماهاي موجود در کردستان باید به کانون فرهنگی  تبلیغاتی اسالمی تبدیل شود و دست امام پست کوتاه شود و هم چنی

 )25/6/1358هاي ننگین هر چه زودترقطع شود.(کیهانهاي رژیم فاسد گذشته و فئودالجمعه

 

  .اهللا خلخالی اعتراض استاندار کردستان را رد کرددرباره اعدام چهار نفر در کردستان؛آیت

 

نفر در سنندج، دیوانده و کامیاران که در  4استاندار کردستان به اعدام » دکتر شکیبا«اهللا صادق خلخالی در پی اعتراض آیت

 .تهران تایمز درج شد، در تماسی با کیهان، اعتراض وي را رد کرد

 

 :وي در توضیح پیرامون اعدامها گفت

 



رخانه بود، به بهانه ناامن بودن پاسدارخانه،شب با ضمانت بخانه و همکارش،دختري را که در پاسدا» حاجی علی بیگردي»

کنند و دادگاه نیز بحکم قرآن و اسالم، آن دو نفر را محکوم به اعدام و نفر دیگر به دختر تجاوز می 9کدخدا میبرند ولی باتفاق 

 شرکاي جرم را به حبس یا تبعید محکوم کرد

 

گان را از مالکین با نفود منطقه خوانده و جرم آنان را کشتار دستجمعی و تجاوز تن دیگر از اعدام شد 2اهللا خلخالی آیت

 ناموسی به دختران آبادي و بستن غل و زنجیر به پاي مردم اعالم کرد

 

وي افزود:در آبادي که آب آشامیدنی و توالت نبود،مالکین براي میهمانانشان حمام فراهم کرده و وسائل عیش و نوش پالیزبان 

 .و مادر فرح واردشیر زاهدي را تدارك دیده بودند اویسی

 

رد و آنرا ها با برانکارد به دادگاه را به شدت تکذیب کاهللا خلخالی اظهارات شکیبا استاندار کردستان مبنی بر انتقال فتودالآیت

موس بیچارگان خیانت اگر اعدام یک فرد فاسد و ادمکش و متجاوز به نا«افترایی از سوي استاندار خواند و اضافه کرد:

 )25/6/1358(کیهان» باشد،پس معنی عدالت چیست؟

 

 گزارش خلخالی درباره غرب کشور به امام

 

 .اندنفر توسط دمکراتها به گروگان گرفته شده 150خلخالی: 

 

ارشی از گزاهللا خلخالی که به فرمان امام خمینی به منطقه کردستان رفته است بطور موقت این منطقه را ترك کرد تا آیت

اوضاع غرب کشور به حضور امام تقدیم کند. صادق خلخالی شب گذشته قبل از آنکه به سوي قم حرکت نماید، در گفتگویی با 

گروهی که در غرب کشور حدود «گیري توسط دمکراتها فاش ساخت. وي گفت: اي را از ماجراي گروگاناطالعات، نکات تازه

زود: وي اف». اندکه در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار دارد پنهان شده» اکوتان«هاي ر جنگلاند دنفر را به گروگان گرفته 150

 دانند و لهجه اکثر آنها اصفهانی، شیرازي و رشتیرسد که از فداییان خلق باشند زیرا هیچکدام کردي نمیاین افراد به نظر می«

، »پهلوي دژ«کیلومتري جنوب شرقی بانه در دهی به نام  25در  دو شب قبل، توپخانه عراق«صادق خلخالی آنگاه گفت: ». است

ه در این درگیري تلفات سنگینی ب«خلخالی افزود:». نشینی کردند و آنها به طرف مرز ایران رفتنددمکراتها را وادار به عقب



اهللا خلخالی که به عنوان آیت ».دمکراتها وارد شد زیرا آنها از دو طرف در مقابل دو ارتش ایران و عراق قرار گرفته بودند

نفر از  2در آخرین دادگاهی که تشکیل شد، «هاي انقالب گفت: برد در مورد کار دادگاهحاکم شرع در غرب کشور به سر می

 نفر را به قتل رسانده بود و جرایمی از قبیل 13پناه و رعایاي دهات که یکی از آنها تنها خوانین کامیاران به جرم قتل مردم بی

زناي محصنه نیز داشت محکوم به اعدام شدند. اموال وي نیز که از راه نامشروع بدست آمده بود به نفع مستضعفان روستایی 

اي کرد مصادره شد. نفر دوم که به جرم قتل و تجاوز ناموسی دستگیر و اعدام شد پدر شوهر خوانندهکه در آنجا زندگی می

نفر دیگر نیز بنام حاج علی بیگلري و حبیب بیگلري در دادگاه محکوم به اعدام  2«ت: اهللا خلخالی گفآیت». بنام مهستی بود

شدند. این دو نفر یکی از آنان خویشاوند خود را در خانه پناه داده بودند ولی شب هنگام او را مورد تجاوز قرار داده 

 )25/6/1358اطالعات ».(بودند

 

 .ا بشدت تکذیب کرداالسالم صادق خلخالی شایعات صهیونیسم رحجت

 

ناطق بم  االسالم حاج صادق خلخالی حاکم شرع براي رسیدگی بوضع زندانیان و متهمین، مجدداًقم ـ خبرگزاري پارس: حجت

االسالم خلخالی قبل از سفر به همدان، جمعه شب گذشته در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار غرب کشور سفر کرد حجت

 هايما از خط مشی امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران تجاوز نکرده و نخواهیم کرد و تهمت«خبرگزاري پارس گفت: 

کنم که شود تکذیب میکنم و اعالم میدر جراید داخلی و خارجی بمن نسبت داده میناروائی که بوسیله صهیونیسم بین المللی 

در «. …االسالم خلخالی افزود حجت». کننداین مسایل را در واقع دشمنان اسالم، مسلمین، قران و آزادي و انسانیت مطرح می

اید خارجی منعکس شده است ساخته و پرداخته گویند با برانکارد و ملحفه بدادگاه آورده شدند و در جرمورد کسانی که می

ردستان و هاي ککنند که اعالم شده یکی از فئودالصهیونیزم مونتاژ می را یقیناً هايدست امپریالیزم است و این قبیل عکس

ان ایشکامیاران بود و همه شاهد بودند در کمال صحت و با پاي خود به محکمه آمده و هیچگونه بیماري و کسالتی در وجود 

خانواري او وضع  150نبود. این مرد براي خود در کامیاران ویالیی به سبک ویالهاي اروپایی ساخته بود در حالیکه روستاي 

رقت باري داشت. کشاورزان این روستا حتی زمین براي کشاورزي نداشتند این شخص باموال همه افراد منطقه تجاوز و 

متجاوز از پنجاه فقره زناي محصنه داشت و چندین نفر را بقتل رسانده بود. غل و نوامیس آنها را هتک حرمت کرده بود. و 

 خواهنددانم چه دستی در کار است که از این نوع افراد دژخیم میزنجیر بپاي روستائیان مظلوم و بی پناه زده بود و من نمی

دلسوز بسازد و مطالبی را در روزنامه یک پزشک  خواهدفرشته درست کنند. همان دستی که از یک دکتر ضد انسانی می

 بیمار روانی بودم و حال آنکه همگان» چهرازي«من یکسال و نیم در بیمارستان  انددهند تا بعنوان مثال شایع کردهانتشار می

م یا بود توانند ارائه بدهند من در این مدت شانزده سال تمام تبعیدجز موهومات نیست آیا مدارکی هم می هادانند که اینمی

هاي انجام شده در کردستان االسالم خلخالی حاکم شرع در مورد اعدامکردم حجتدر زندان و با در حوزه علیمه تدریس می

هایی که در کردستان صورت گرفته انتقادهایی شده است ولی اگر آنها مدارك قانع گفت در بعضی از جراید در مورد اعدام



میدوارم که انشاءاهللا اینگونه اشخاص توجه داشته باشند و از این پس با کلی گویی، مطالب را اي دارند ارائه دهند. و اکننده

هاي جنسی و نقدي که با دست من انجام شده وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم ساده لوح را مشوش ننمایند. چرا در باره کمک

 شود ؟حرفی زده نمی اند،که آزاد شده هانفر از زندانی 1500و در تمام شهرهاي استان توزیع گردیده و هم چنین متجاوز از 

 

خارجی امپریالیزم و صهیونیزم را فراهم کنیم  هايچرا ما باید طوري رفتار کنیم که با دست خود، خوراك جراید و رادیو

  )1/7/1358جمهوري اسالمی».(خداوند بهمه ما بینش اسالمی و قرانی مرحمت کند

 0ی اتهامات و شایعات مخالفین خود را رد کردحجت  االسالم  خلخال

 

حاکم شرع براي رسیدگی بوضع زندانیان و متهمین مجددا به مناطق غرب کشور سفر » حجت االسالم حاج صادق خلخالی»

کرد. حجت االسالم خلخالی قبل از سفر به همدان جمعه شب گذشته در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري پارس 

هاي ناروایی که بوسیله ا از خط مشی امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران تجاوز نکرده و نخواهم کرد و تهمتم«گفت: 

شود تکذیب میکنم و اعالم میکنم  این مسایل را در واقع المللی در جراید داخلی وخارجی به من نسبت داده میصهیونیسم بین

 .یت مطرح می کننددشمنان اسالم، مسلمین، قرآن، آزادي و انسان

 

گویند با برانکارد و ملحفه به دادگاه آورده شدند و در جراید خارجی حجت االسالم خلخالی افزود: در موردکسانی که می

د متهمی که کنمنعکس شده است ساخته و پرداخته دست امپریالیزم است و این قبیل عکس ها را یقینا صهیو نیزم مونتاژ می

فئودال ها ي کردستان و کامیاران بود و همه شاهد بودند در کمال صحت و با پاي خود به محکمه امده و اعالم شده یکی از 

هیچگونه بیماري و کسالتی در وجود ازایشان نبود این مرد براي خود در کامیاران ویالیی به سبک ویالهاي اروپایی ساخته بود 

شت کشاورزان این روستا حتی زمین براي کشاورزي نداشتند این خانواري او وضع رقبت باري دا 150در حالی که روستاي 

فقره زناي محصنه داشت و چندین نفر  50شخص به اموال همه افراد منطقه تجاوز و نوامیس انها را هتک کرده بودو متجاوز از 

ن نوع تی در کار است که از ایدانم چه دسرا بقتل رسانده بود کندو زنجیر به پاي روستاییان مظلوم و بی پناه زده بود من نمی

 افراد دژخیم می خواهند فرشته درست کنند

 

ه دهند تا بها انتشار میخواهد یک پزشک دلسوز بسازد و مطالبی را در روزنامههمان دستی که از یک دکتر ضدانسانی می

جز  دانند که اینهاال آنکه همگان میاند من یکسال و نیم در بیمارستان چهرازي بیمار روانی بودم و حعنوان مثال شایع کرده

موهومات نیست آیا مدارکی هم میتوانند ارائه بدهند من در این مدت شانزده سال یا در تبعید بودم یا در زندان و یا در حوزه 



 کردم حجت االسالم خلخالی حاکم شرع در مورد اعدامهاي انجام شده در کردستان گفت در بعضی از جرایدعلمیه تدریس می

اي دارند ارائه دهند در مورد اعدامهایی که در کردستان صورت گرفته انتقاداتی شده است ولی اگر آنها مدارك قانع کننده

اهللا اینگونه اشخاص توجه داشته باشند و از این پس با کلی گویی مطالب را وارونه جلوه ندهند و اذهان وامیدوارم که انشاء

چرا درباره کمکهاي جنسی و نقدي که با دست من انجام شده ودر تمام شهرهاي کردستان مردم ساده لوح را مشوش ننمایند 

شود؟ چرا ما باید طوري رفتار بکنیم اند حرفی زده نمیها که آزاد شدهنفر از زندانی1500توزیع گردیده و همچنین متجاوز از 

را فراهم کنیم خداوند بهمه ما بینش اسالمی و قرانی  که با دست خودخوراك جراید و رادیوهاي خارجی امپریالیزم و صهیونیزم

 )1/7/1358مرحمت کند.(کیهان

 

 .االسالم خلخالی مدارك نیلوفري را فاش کردحجت

 

قم ـ  خبرگزاري پارس: دیروز آیت اهللا صادق خلخالی که براي رسیدگی به چند پرونده به همدان رفته است. در تماسی با 

دکتر «رد سخنان انتقادآمیز شب شنبه آقاي اسالم کاظمیه در میزگرد تلویزیونی راجع به پرونده خبرگزاري پارس در قم در مو

شخص غیر مسوولی بنام اسالم کاظمیه در تلویزیون صحبت کرده و سرسختانه از دکتر نیلوفري دفاع نموده «گفت: » نیلوفري

زخمی ارتشی و پاسداران به  هايدارد ؟ آیا از دادن گروگاناست. آیا ایشان از پرونده ساواك دکتر نیلوفري و برادر او اطالع 

که با دست دکتر نیلوفري و دکتر وثوقی و دکتر صالحی انجام شده اطالع دارد ؟ آیا از اسلحه کالشینکف و  هادموکرات

که به کمر بسته و مدت سه ساعت با سالح در کنار پل با پاسداران انقالب اسالمی و ارتشیان جمهوري اسالمی  هائیفشنگ

جنگیده است با خبر است ؟ آیا چهار نفر گروگان پاسدار که زخمی بودند و آقاي نیلوفري با اتومبیل خود آنان را به بوکان 

 شاهد جریان است. مطلع اند ؟برده و تحویل مهاجمین داده و آقاي حسین رمضانی 

 

بانه، بوکان، سردشت، مهاباد، سقز را در  هايآقاي دکتر نیلوفري چگونه میتواند جواب دهد. در صورتی که تمام آمبوالنس

  )2/7/1358اند. (جمهوري اسالمیکردهاختیار چریکهاي افراد مهاجم گذارده بطوریکه در پشت جبهه نفرات پیاده می

 

 السالم صادق خلخالیااطالعیه حجت

 

االسالم صادق خلخالی حاکم شرع به اهالی شهرهاي غرب کشور به قم ـ  خبرگزاري پارس: این اطالعیه دیشب از سوي حجت

 :این شرح صادر شد



 

 بسمه تعالی

 

حله من گردد، هر گونه تظاهر و تحصن به نفع حزببدینوسیله به اهالی محترم مهاباد ـ سقز ـ بوکان و سردشت اعالم می

گونه اعمال ضد انقالب  بزنند طبق مقررات با آنها دموکرات از طرف جمهوري اسالمی ممنوع است کسانی که دست به این

 )4/7/1358.(جمهوري اسالمی1358رفتار خواهد شد. حاکم شرع ـ صادق خلخالی چهارم مهرماه 

 

 0تقل شدندخلخالی:در مدتی کمتر از شش ماه همه کارمندان کرد به کردستان من 

 

اهللا خلخالی حاکم شرع در منطقه غرب کشور طی یک گفتگو مطالبی راجع به کردستان بازگوکرد وي درباره اعدام دکتر آیت

هاي شود ساکن قلهک تهران است او در نزدیکیرشنودي چنین گفت: دکتر عبدالقاسم رشوندي سرداري را که گفته می

تمام طول محاکماتش  یک کالم نگفت که من براي معالجه بیماران آمدم بلکه  بیمارستان مسلسل به دست دستگیر شدو در

ام اودر طول یکی از جلسات از من اجازه گرفت به به منطقه آمده …داشت براي کوهنوردي شکار و غیره و اظهار می

ه هاي خودش و کاغذهایی را کهدستشویی برود. یکنفر را در پی او فرستادم، رفت و دید او در توالت کبریت درآورده و پروند

 .زنددر جیبش بود آتش می

 

اي این آدم وقتی دستگیر شد که داروي بیماران را دزدیده بود و داده بود به دست دشمن البته از این جهت براي ما مساله 

ه ودند و پاسداران را بنیست زیرا، زخمی، زخمی است ولی گروهی به دستور همین آقا، سرم خون را از بازوي پاسداران کشیده ب

 .گونه فجیعی سر بریده بودند

 

بگذارید برایتان بگویم که در پاوه اینها آلت تناسلی پاسداران را بریده بودند و در دهانشان گذاشته بودندو آنوقت این آقا در 

ر است و از تهران آمده دانستم که او دکتالبته من عواقب اینکار را  می …گفت: درود بر خلق قهرمان کرد اش میمحاکمه

است و البد گروهی هم به طرفداري او برخواهند خاست. اما توقع من از مردم آزاده این است که مطالب را درست بررسی 

دي به آید براي کوهنوراش بیرون نمیکنند آقایی که سالها با فداییان خلق ارتباط داشته است، حاال که در پاوه مرغ هم از خانه

نند دو تواگفت دو شب در کوهها بوده، اما در این کوهها افراد بومی هم نمیکند. وتازه با لباس کردي او میسفر میاین منطقه 

شب بمانند ولی این آقاي غریب همراه با یک دبیر کرمانشاهی چگونه دو روز رادر کوه بوده است، حاال فداییان خلق درباره این 



خواهند حقایق را بگویند، اینها اگر واقعه، طرفدار خلق هستند باید بگویند چه کسی ها نمیکنند. اینموضوع خیلی قلم فرسایی می

ها و بیماران به بیمارستان مراجعه کردند، چه کسی آنها را به دموکراتها سر پاسداران را در بیمارستان برید، یاوقتی زخمی

  …بردنداز اینها هیچ اسم نمیو آنها را به بانه و مهاباد بردند. فداییان خلق تحویل داد؟ 

 

اند، اینها در منطقه هرویین اش کردهاند. هرویینیاینها آقایی را که رضا نام دارد، روي زانویش عالمت داس و چکش کوبیده

مل اش کاکنند. آنهم بوسیله دخترها تا اینها مجري دستورات آنها باشند، این آقا رضا در مهاباد گرفتار شده، پروندهپخش می

ن فداییان خلق آدمهایی خوبی باشندو مسلما هم هستند و با ایام که وي رابه تهران منتقل کنند. شاید بعضی از اعضاءاست گفته

 .توانیم اعمال اینها را توجیه کنیمطرز فکر و اندیشه هم مخالفند ولی آخر چگونه می

 

به یک نکته دیگر در مورد کردستان توجه کنید در عرض کمتر از شش ماه تمامی  گوید: اما ضمناًاو باز درباره کردستان می

هاي کردستان در تمام ادارات از تلگراف چی گرفته تا کارمند بیمارستان و پستچی و کارمند دادگستري و فرهنگ همه به بومی

مه پیش امده که آخر چگونه دولت با این هکردستان منتقل شدند و این مانند مساله فلسطین یک فاجعه بود. اصال این سئوال 

 0انتقال موافقت کرده است

 

 :خلخالی در قسمت دیگري از این مصاحبه گفت

 

اي از اینها را گرفیتم و کارهاي اساسی که ما در کردستان کردیم، یکی توقیف نزول خوارها بود که هنوز هم ادامه دارد و عده

شالق زدن چند نفر از محکترین و گرانفروشان قیمتها پایین آمدو کاري که از نظر ها بود که بوسیله یکی هم کنترل قیمت

دولتی ما کردیم و دولت نمی توانست در ظرف چهار پنچ ماه انجام دهد احیاء شهربانی ها بود، شهربانی پاوه شهربانی سنندج، 

 را احیاء کردیمشهربانی سقز، شهربانی بوکان، شهربانی مهاباد، بانه و بقیه ما همه اینها 

 

 شد ؟آیا از پالیزبان و اردشیر زاهدي و از این قماش حضور کسی در کردستان احساس می -

 

پالیزبان و زاهدي ممکن است در منطقه پول بفرستندولی خودشان انجا نیستند، چون اینها آدمهاي بزمی  0اینها نیستند -

 .و گلوله هستند نه رزمی که بلند شوند بروند در منطقه وسط تیر



 

 ـ شما اگر الزم باشد مثل یک چریک زندگی بکنید این کار را خواهید کرد؟

 

 .ـ  این زندگی را هم که در کردستان داشتم و اکنون دارم کمتر از زندگی چریکی نیست

 

 :گویداهللا خلخالی پیرامون دخالت جالل طالبانی در کردستان میآیت 

 

ن مطالبی از طرف م طالبانی و اطرافیان نزدیکش دستگیرم نشده است و اگر هم احیاناً من تاکنون کوچکترین دخالتی ازجالل»

ن از نزدیکان کرد که ماظهار می» استادي«انتشار یافته بخاطر این بوده است که بعضی از دستگیر شدگان مثل علی دادستانی 

دمکراتیک یا فدایی خلق یا وابسته به صهیونیزم شود که افراد حزب ها زیاد دیده میجالل طالبانی هستم و از این توطئه

 .خواهند بین ایرانیان و جالل طالبانی اختالف ایجاد کنندخودشان را طرفدار طالبانی معرفی میکنند و می

 

 ام و نه اینکه جماهیر شوروي، بهر حال آنچه را که برایمتا بحال من نه دست اتحاد به جالل طالبانی در کردستان داده ضمناً

 )5/7/1358(کیهان0الملل و ایادي آنان استها از جانب صهیونیزم بینمسلم است اینگونه دسیسه

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:16 1386شنبه ششم مرداد 

 

 (4)آیت ا...خلخالی و کردستان

 

  

 

 .شهر ممنوع اعالم شد 5مکرات در از سوي آیت اهللا صادق خلخالی: تظاهر و تحصن به نفع حزب  د



 

 االسالم خلخالیاطالعیه حجت

 

االسالم صادق خلخالی حاکم شرع به اهالی شهرهاي غرب کشور به این شرح صادر شد: این اطالعیه دیشب از سوي حجت 

نفع  تظاهر و تخصن بهگردد هر گونه بسمه تعالی. بدینوسیله به اهالی محترم مهاباد، سقز، بانه، بوکان و سردشت اعالم می

حزب منحله دمکرات از طرف جمهوري اسالمی ممنوع است کسانی که دست به اینگونه اعمال ضد اسالمی بزنند طبق 

 )5/7/1358مقررات با آنها رفتار خواهد شد.حاکم شرع. صادق خلخالی چهارم مهرماه (اطالعات

 

 .خلخالی: چرا در کردستان حکم اعدام صادر کردم

 

صادق خلخالی، پیش از ظهر دیروز، قم را به قصد همدان ترك کرد. خبرنگار ما پیش از عزیمت خلخالی به همدان و آیت اهللا 

پس از «رود؟ گفت و گویی با وي ترتیب داد. خلخالی پاسخ داد: کردستان، با طرح این سئوال که براي چه به کردستان می

که انشاءاهللا آنها را از زندانها، آزاد خواهم کرد. خلخالی در  اندوقیف شدهدر آن منطقه ت ايآنکه، کردستان را ترك کردم، عده

که حقایق را  کنممن از ارباب جراید در ایران، گله می« ادامه سخنان خود با گله از ارباب جراید در داخل کشور، اظهار داشت:

تومان، چک و سفته نزولی را از دست نزولخواران گرفته و به  ها. در کردستان، شاید میلیوناندآنطوري که شاید و باید، ننوشته

فی به جراید، از اینها حر ام،و مبالغ هنگفتی، کمک جنسی و نقدي به نیازمندان نموده امنفع یک مشت، آدم بدبخت، پاره کرده

 .«یش از این روشن شودفرشته بسازند که امیدوارم حقایق ب» جانی«کنند، از یک یا چند ولی سعی می آورند،میان نمی

 

 من کسی نیستم

 

ایل وس«کنند، گفت: عمومی در خارج از کشور، بشدت به وي حمله می هايخلخالی در پاسخ این سئوال که چرا جراید و رسانه

انقالبی اسالمی، هرچه دلشان  هايارتباط جمعی اروپا و آمریکا در اختیار صهیونیسم بین الملل است و علیه ما و دادگاه

روحیه ما را تضعیف کنند و در واقع انقالب اسالمی ما را به  خواهندو از این رهگذر، می نویسندو می گویندمی خواهندمی

انحطاط بکشانند، آنها با شخص من، طرف نیستند، چون من کسی نیستم. آنها، با اسالم و قرآن و دین پیغمبر ما، دشمنی 

. کشتار بی رحمانه اندمیلیون انسان را کشته 80اول و دوم جهانی، شاید متجاوز از  هايدر جنگ هادیرینه دارند.همین اروپایی

الجزایر، در همین زمانهاي اخیر بیاد داریم. کشتار بیرحمانه امریکا  انگلستان را در هندوستان، چین و ژاپن و آفریقا و مخصوصاً



ی را در دنیا، فراموش نکرده است.قتل عام مردم ویتنام، در جنگ دوم جهانی و آزمایش بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاک

بی رحمانه  ها،زنده است. در حال حاضر هم، با دست کثیف ایاالت متحده آمریکا، فلسطینی هاکامبوج و الئوس، در خاطره

دزیا شکنجه، در رو شود.این همه ظلم و کشتار وشوند و موجودیت آنها، از طرف مقامات آمریکایی، نادیده گرفته میکشتار می

اما جراید  د،گیرو آنگوال و موزامبیک و افریقاي جنوبی و سایر نواحی، بوسیله دست نشاندگان ایاالت متحده امریکا، صورت می

کنند، ولی چند جنایتکار خون آشام که در امریکا و اروپاي غربی، نسبت به این همه کشتار و قتلهاي بی رحمانه، سکوت می

شود و صفحات تلویزیون، پر می هاروزنامه هايو ستون افتدبه کار می هاشوند، قلمر مناطق ایران، اعدام میکردستان و سای

هیچکس را با برانکار در محاکمه انقالبی  داننددهند و حال آنکه همه میمونتاژ شده را با کمال وقاحت، نشان می هايعکس

و با پاي خود، به طرف جوخه اعدام  اندبودند و با پاي خود به محاکمه آمده. همه آنها سالم امکردستان، محاکمه نکرده

 .. این همه تبلیغات جز مشوش کردن اذهان عمومی و ساده لوحانه چیز دیگري نیستاندرفته

 

 پاسخ به مفتی زاده

 

ود، م در کردستان عنوان کرده بدر مورد محکومین به اعدا» عالمه مفتی زاده«سپس با اشاره به مطالبی که » آیت اهللا خلخالی»

یر انقالب اسالمی سنندج و سا هايتمام کسانیکه در دادگاه ایشان (عالمه مفتی زاده ) بیان فرمودند که تقریباً«اظهار داشت: 

ه آقاي ک .باید بگویماندمستحق عفو امام بوده اند،و یا به زندان و تبعید روانه گشته اندنواحی کردستان محکوم به اعدام شده

کند. یکی از و محاکمات تنها و پیش خود و یا با روح ناسیونالیستی کاذب کردي قضاوت می هامفتی زاده درباره اعدام

و پسر او بود که همه مردم با شنیدن اعدام او به وجد » شاطر محمد«که در سنندج صورت گرفت، مربوط به قاتل  هائیاعدام

ع کامل داشتند، چرا که این مجرم، وقت ارتکاب عمل، ساطور قصابی را در دست خود آمدند، چون مردم خود از ماجرا اطال

و وقیحانه میگفته گوشت طرفداران خمینی ارزان شده است وحرفهاي دیگري که از گفتن آن شرم دارم، دومین  چرخاندهمی

ر را در اطراف همدان صادر کرده بود. نف 15محکوم، سرهنگ ایوبی بود که خود به سه فقره قتل اعتراف کرده و دستور کشتن 

سومین محکوم، سرتیپ نیازمند بود که در دوره طاغوت، مردم کردستان را کشته و فرمان قتل عده زیادي را داده بود. 

چهارمین محکوم، سیروس منوچهري معاون ساواك منحله سنندج بود که چنین فقره کشتار و زناي محصنه مرتکب شده 

، پاسبانی بود بنام احمد اسماعیل زاده که پرونده او مشتمل بر قتل یک بچه و رابطه نامشروع با زنان بودند. همین محکوم

زندانیان دوره طاغوتی در سنندج بوده است. هشتمین محکوم، دکتر ابوالقاسم رشوند سرداري بود که با اسلحه، در سنگر 

م، حاج محمد علی بیگلري و حبیب اهللا کرمی بودند که به دستگیر شد و از سران حزب  دمکرات بود. نهمین و دهمین محکو

و شب  دگیرنجرم زنا با زنی بنام شریفه علی زاده، محکوم به اعدام شدند. این دو نفر زن بیچاره را در پاسدارخانه به امانت می

ی باشد، ه باید زیر پرچم جمهوري اسالمپناه ببرد؟ آیا به غیر از اینک بایدکنند. این زن بی پناه به کجا میهنگام به او تجاوز می

و رفیق او بود که سنگر سقز با دستور جالل شافعی و فلسفی، در »  اينقره«جاي دیگري دارد؟ یازدهمین  و دوازدهمین محکوم 



هام لمقابل ارتش اولتیماتوم دادند که ما براي مقاومت در مقابل ارتش از حزب دمکرات مهاباد و عزالدین حسینی و قاسملو ا

. اندکه این افراد در سقز موجب کشتار دهها نفر، منجمله سرهنگ فرخ نیا و گروگان گرفتن تعداد زیادي بوده ایمگرفته

سیزدهمین و چهاردهمین نفر هم قاتالن برادران کهنه پوش در مریوان بودند که پس از اداي شهادت عده زیادي از اهالی 

 .«اعدام شدند محترم و علماي اعالم مریوان محکوم به

 

 توقع از مفتی زاده

 

میلی  106چرا آقاي مفتی زاده درباره حمله ناجوانمردانه نیمه شب در مهاباد و بانه و سقز که با گلوله «خلخالی آنگاه گفت: 

.، کنندسکوت اختیار می کشند،کنند و پاسداران انقالب را میحمله می هاکه به پادگان 7و آرـ پی ـ جی اندازمتري و خمپاره

دهند؟ من از ایشان توقع دارم که در جریانات بیش از خود، مطالب نادرست را اشاعه می هايولی بدون توجه به عواقب گفته

 (6/7/1358)؟»این تحمل بفرمایند و بهانه به دست دشمنان ندهند

 

 .تظاهرات و تحصن به نفع دموکراتها در چند شهر کردستان ممنوع شد

 

 و تظاهرات سنندج اسالمی انقالب پاسداران سپاه و شرع حاکم خلخالی صادق االسالم حجت اعالمیه براساس –نندج و قم س

 شد خواهد سرکوب شدت به تظاهرات واینگونه شد ممنوع کردستان شهر 5 در دموکرات حزب نفع به تحصن

 

 :کردستان به این شرح استشهر  5اعالمیه حجت االسالم خلخالی در مورد ممنوعیت تظاهرات در 

 

 بسمه تعالی

 

بدینوسیله به اهالی محترم مهاباد ـ سقزـ بوکان ـ بانه و سردشت اعالم میگردد هرگونه تظاهرات و تحصن بنفع حزب 

دموکرات کردستان از طرف جمهوري اسالمی ممنوع است کسانی که دست به اینگونه اعمال ضد اسالمی بزنند طبق مقررات 

 )7/7/1358(جمهوري اسالمی1358حاکم شرع صادق خلخالی چهارم مهرماه 0رفتار خواهد شدبا انها 



 

 به حکم داداگاه انقالب اسالمی، 

 

  .دمکرات درمهاباد تیرباران شدند3

 

باد مها اخیر درگیریهاي در که را نفر 4 خلخالی االسالم حجت ریاست به مهاباد اسالمی انقالب دادگاه کیهان خبرتگار –ارومیه 

 بامداد دیروز اجرا شد 4دستگیر شده بودند، محاکمه و آنها را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام در مورد محکومین ساعت 

 

 :اند به این شرح استاسامی این چهار نفر که به حکم دادگاه محکوم شده

 

 بهار وجدانی به جرم همکاري مستقیم با حزب دمکرات کردستان-

 

 .مسلح بود و به پاسداران تیراندازي کرده است جلیل گل اندام که- 

 

 .رضا رحیم پور با داشتن نارنجک و در حال حمله به سپاه پاسداران انقالب دستگیر شده است-

 

 .ساله را  به قتل رسانده است8علی دادفر که یک پسر بچه -

 

نفر در مهاباد به علت درگیري با پاسداران  طبق خبر اعالم شده از دادگاه انقالب اسالمی مهاباد، ظرف دوسه روز گذشته صد

اند که بعد از نفر از انها بی گناه بود و آزاد شدند وبقیه هنوز بازجویی و محاکمه نشده 30اند که انقالب اسالمی دستگیر شده

 بازجویی، بی گناهان آزاد شده و آنها که مقصر هستند به کزیفر خواهند رسید

 



پاسدار بر اثر پر تاب  4هاي دوسه روز اخیر مهاباد یک پاسدار به ضرب گلوله شهید و ريخبر دیگر حاکیست که در درگی

  )7/7/1358(کیهان 0نارنجک از سوي مهاجمین مجروح شدند که براي معالجه به تهران فرستاده شدند

 

 .ماجراي گروگانگیري دمکراتها فاش شد

 

شتم شکاري اصفهان و یکی از پنج گروگان آزاد شدة دمکراتها به جمعی پایگاه ه» سهراب شیخ سامنی«کرمانشاه ـ گروهبان 

کرمانشاه بازگشت و درگفتگوئی با خبرنگار خبرگزاري پارس در این شهر چگونگی گروگانگیري دمکراتها را فاش کرد و گفت: 

از  دود ساعت یک بامدادبازداشت شدیم چشم ما را بستند و به دهی در ارتفاعات بردند. ح» بوکان«پس از آنکه در مسیر راه 

دهکده مذکور ما را به قسمت دیگري از ارتفاعات بردند، در این روستا وسایل شخصی ما را به ما پس دادند و لوازم ارتشی را 

 .«همان روز براي ما دادگاه تشکیل دادند 18از ما گرفتند و ساعت 

 

فتند: و گ» همراه داشتیم به عنوان مدرك علیه ما تلقی کرده کارتها و برگهاي عبوري را که از سپاه پاسداران«وي اضافه کرد: 

 23با ارائه مدارك ثابت کردیم که پاسدار نیستیم، بازجوئی و محاکمه تا ساعت  اید،شما پاسدارید و براي سرکوبی ما آمده

د و از اهالی نظریه ادامه داشت و روز بعد ما را به دهی دیگر در جمع مردم بردند و وضع ما را براي مردم روشن کردن

ان گفت: اینها گناهی ندارند و آزادش گذاشتندبه او احترام می اهالیخواستند که آیا ما را اعدام کنند یا ببخشند. پیر مردي که

تی به وقدر حالیکه روي سرهایمان پتو انداخته بودند به طرف جاده آوردند،» سیمرغ«کنید، بعدازظهر همانروز ما را با جیبهاي 

ر کجا ه جاده رسیدیم اتومبیل شخصی یکی از همراهانمان را به ما پس دادند و در حالیکه وسایل داخلی آن را بردند گفتند به

 «.بروید خواهیدکه می

 

 خواهیمخودمختاري می

 

گروهبان شیخ سامنی در پاسخ به پرسشهاي خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد وضع منطقه و نحوه برخورد اهالی با دمکراتها 

سلح م موقع محل را بشناسیم. مردم با دمکراتها همکاري داشتند، همه لباس کردي پوشیده و اکثراً توانستیمما نمی«گفت: 

ضع و خواهیمدیدید قصد ما آدم کشی نیست ما خودمختاري می«و گفت: » بودند، یکی از دمکراتها براي ما سخنرانی کرد

ن فارسی زبا کردا بهتر شود، شخصی که ما را محاکمه میکه زندگی آنه خواهیمما می بینیدزندگی مردم اینجا این است که می

کردند، یک معلم تهرانی که خود را فدائی خلق و و دیگران پاسخهاي ما را در بازجوئی برایش ترجمه می دانستنمی



 و معرفی کرد در بین آنها بود و یک نفر لیسانسیه تهرانی را نیز مشاهده کردیم که او هم از حزب کمونیست»پیشمرگ«

خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد رفتاري که دمکراتها با گروگانها شیخ سامنی داشته ». مبارزات خلق براي ما صحبت کرد

کنند و وقتی فهمیدند ما درجه دار ارتش هستیم دیگر مزاحمتی برایمان آنها بیشتر با پاسداران انقالب بدرفتاري می« گفت:

 )8/7/1358اطالعات».(ایجاد نکردند

 

 :االسالم خلخالیحجت

 

 .سرسپردگان پالکاردهاي خوش آمد گوئی سربازان اسرائیلی به مهاباد را تهیه کرده بودند

 

 .انددموکراتها تعدادي پاسدار، طبیب و بهیار را دزدیده و با خود به کوهستانها برده

 

شهرهاي پاوه، مریوان،  ور مخصوصاًاوضاع غرب کش«االسالم شیخ صادق خلخالی امروز در تماسی با اطالعات گفت: حجت

شود که ایادي و معلوم می گیردبچگانه و سرسري در شهر مهاباد صورت می هايسقز، بانه و سردشت آرام است ولی حرکت

بدین وسیله نشان دهند که اوضاع غرب کشور در آشوب و بحران  خواهندسرسپرده دموکرات وابسته به عمال صهیونیسم می

و شاید هم این امر موجب شود که رادیو مسکو منطقه کردستان را بحران زده بحساب آورد. ولی حقیقت امر این  بردبه سر می

است که ارتش غیور ایران و پاسداران انقالب اسالمی در همه جا حضور دارند و ناظر اعمال تبهکاران هستند. آنها با کمال 

ه از طرف دموکراتها در منطقه رخ دهد مشغول انجام وظیفه هستند. ضد انسانی ک هايخونسردي و بدون توجه به همه جرکت

خانه عزالدین حسینی گرفتند و به  هاينفر از پاسداران انقالب اسالمی را از نزدیکی 2روز چهارشنبه «صادق خلخالی گفت: 

آنها را از حدقه درآوردند و با چاقو و دشنه بدن آنها را سوراخ سوراخ کرده و کشتند و دو نفر دیگر از  هايطرز وحشیانه چشم

شب نیز عوامل سر سپرده تعدادي پاسدار و طبیب و بهیار را دزدیدندو با خود به  هايسربازان را روز پنجشنبه دزدیدند نیمه

 ايهکنند، بخانهجز خود سلب آزادي و آسایش می هاولی از همه انسان ما دمکرات هستیم گویندکوهستانها بردند اینها می

کنند و مانع بازشدن پرتاب می هانارنجک به مغازه زنندبرند آنها را به جرم عدم همکاري کتک میمردم در مهاباد هجوم می

اینها ستون پنجم ایادي صهیونیسم بین با این اعمال ارعاب و وحشت در دلها ایجاد کنند  خواهندشوند. انها میمی هامغازه

المللی هستند. با اطالعات دقیقی که به دست آمده اینها حتی پالکارد و تابلوهاي خوش آمد براي ورود سربازان اسرائیلی به 

ودشان خائنانه آنها را بر باد داد. اینها به خیال خ هايمهاباد تهیه کرده بودند که جوش و خروش ارتش قهرمان ما همه نقشه

پارتیزانی روحیه پاسدار و ارتش را تضعیف کنند ولی باالتر از همه، مردم بومی منطقه و کردهاي  هايبا جنگ خواهندمی

 دهند و در شهرها و روستاها سکنی دارند با عمل آنها مخالفندمسلمان که اکثریت قریب به اتفاق سکنه کردستان را تشکیل می



دست بگیرند و ریشه فساد را بکنند. امید است که این فرقه دمکرات و این وصله ناجور هرچه اسلحه به  خواهندو خودشان می

االسالم خلخالی در پایان گفت: مگر ارتش ایران و پاسداران انقالب اسالمی زودتر دست از اعمال خائنانه خودبردارند. حجت

ی و آنارشیستی و فاشیست هابیرون بیاید؟ این حرکت آنها از حدقه هايیک ارتش اشغالگر است که باید دزدیده شود و چشم

کند و زیر بار آن نمی رود. ارتش غیور ما در صدد است ریشه این میلیتاریستی را هیچ منطق و هیچ نظامی در دنیا قبول نمی

 )8/7/1358تبهکاري را هرچه زودتر از بیخ و بن بسوزانند. (اطالعات

 :ن سردشتصادق خلخالی در مجلس بزرگداشت شهیدا

 

 0آوري شدبدنهاي سوخته پاسداران،در گونی جمع

 

بعدازظهر دیروز حجت االسالم حاج شیخ صادق خلخالی در مجلسی به مناسبت تجلیل از شهداي اخیر سردشت در اجتماع 

 .چندین هزار نفري از اقشار مردم شهر قم و در حضور رهبر انقالب اسالمی ایران امام خمینی سخنانی ایراد کرد

 

وي ضمن اشاره به چگونگی گشته شدن پاسداران در راه سردشت بانه گفت:  بعد از کشتن این عده بدنهاي آنان را بطرز 

آوري و به کرمانشاه وبه تهران فرستاده شد. و این فجیعی سوزاندند قطعات بدنهاي پاره پاره شده پاسداران در داخل گونی جمع

 .آخرین توطئه و خیانت دموکراتها نیست

 

الملل و نوکران سرسپرده آنان منجمله شاه خائن را بیرون ملت ایران درزیر لواي رهبري امام خمینی توانست امپریالیسم بین

ابودي الملل و کاخ نشینان تل آویو را به نهاي الهام گرفته از صهیونیسم بینکند و بهمین ترتیب خواهد توانست جوجه دمکرات

نشدند میتینگ پرشکوه ملت ایران را که پارسال در جلوي کاخ واشنگتن صورت گرفت پخش کنند  بکشاند. امپریالیستها حاضر

و بنویسند ولی حاال صد نفر صهیونیست و ساواکی فراري از ایران را که در انگلستان و فرانسه بسر میبرند و دور بختیار بی 

 .کنندگردند هزاران نفر قلمداد میاختیار می

 

ضعف جهان را در ویتنام، کامبوج، الئوس، فلسطین، ایران، فیلیپین، اریتره و پولیساریو به زمین ریختند ولی آنها خون ملت مست

 .ملت بپاخاسته ایران همه این خونهاي ناحق را از سرسپردگان صهیونیسم و امپریالیسم گرفتند

 



با دستور صهیونیسم صورت گرفت و در کویت هم ایشان را راه ندادند به  مهاجرت رهبر انقالب اسالمی ایران از عراق دقیقاً

کوري چشم همه دشمنان در نوفل لوشاتو پناهگاه همه ملت مستضغف جهان بودند. از ایران، عراق، کویت، بحرین، عربستان 

فتند اي امام ه خدمت امام رسیدند و گسعودي، مصر، تونس، لیبی، الجزایر، سودان، اریتره، فیلیپین، لبنان، فلسطین و افغانستان ب

تو رهبر همه ما هستی. یاسرعرفات هم وقتی که در تهران به خدمت امام رسید عرض کرد که امام تنها رهبر ملت ایران 

هاي مستضعف جهان چشمشان به ایران و به رهبري عالیقدرش امام خمینی نیست بلکه رهبر فلسطین هم هست. االن مام ملت

و با عنوان کردن حزب مستضعفین لرزه بر اندام نوکران سرسپرده در منطقه بحرین، کویت و عربستان سعودي و دوخته شده 

 .حسن وحسین و انور سادات انداخته است

 

بعد از استقرار جمهوري اسالمی در ایران پایگاه سومی در زیر لواي اسالم و قرآن در منطقه پیاده شد که با دست پرقدرت و 

یخ و پیشواي عظیم الشان کبیر ملت ایران امام خمینی بودکه با شور و شعف همه مستضعفان جهان متوجه این پایگاه ابرمرد تار

شدند.دشمنان ما چند نفر دمکرات در کردستان نیستند که با تالش مذبوحانه در کوهها سردشت و بانه انسانی و اسالمی

سم، امپریالیسم و ایاالت متحده آمریکا است و این ملت دشمنان خود  را کنند. دشمنان واقعی این مملکت صهیونیخودنمایی می

 )18/7/1358کند.(کیهانکند و ردپاي آنها را تعقیب میدرك می

 

االسالم خلخالی در مراسم تجلیل از شهدا سردشت: امام با طرح حزب جهانی مستضعفین لرزه بر اندام سرسپردگان حجت

 .آمریکا انداخته است

 

االسالم حاج شیخ صادق خلخالی در مجلسی به مناسبت تجلیل از خبرگزاري پارس: بعدازظهر روز سه شنبه حجتقم ـ 

شهداي اخیر سردشت در اجتماع چندین هزار نفري از اقشار مردم قم و در حضور رهبر انقالب اسالمی ایران امام خمینی 

شدن پاسداران در راه سردشت ـ بانه گفت: بعد از کشته  سخنانی ایراد کرد. صادق خلخالی ضمن اشاره به چگونگی کشته

ه آوري و بشدن این عده بدنهاي آنها را بطور فجیعی سوزاندند. قطعات بدنهاي پاره پاره شده پاسداران در داخل گونی جمع

ر سر دارند ولی همه دیگري هم د هايها توطئهکرمانشاه و تهران آورده شد و این آخرین توطئه و خیانت دموکراتها نیست این

در اثر هوشیاري ملت ایران به نابودي کشیده خواهد شد. ملت ایران در زیر لواي رهبري امام خمینی توانست  هااین توطئه

المللی و نوکران سرسپرده آنان محمدشاه خائن را بیرون کند و به همین ترتیب خواهد توانست جوجه امپریالیسم بین

 هايانهرا به نابودي بکشاند. امپریالیزم بین الملل با رس» آیوتل«نشینان المللی و کاخاز صهیونیزم بین هاي الهام گرفتهدموکرات

کند که بعد از استقرار جمهوري اسالمی در ایران گروهی که در اروپاي غربی و ایاالت متحده امریکا در اختیار دارد کوشش می

میتینگ پر شکوه ملت ایران که پارسال در جلو کاخ واشینگتن صورت گرفت ها حاضر نشدند از پر کاهی، کوهی بسازد. آن

برند و دور پخش کنند و بنویسند ولی حاال چند صد نفر صهیونیزم و ساواکی فراري از ایران که در انگلستان و فرانسه بسر می



د نشان بدهند که جمهوري اسالمی ایران خواهنکنند که از این رهگذر میگردند، هزاران نفر قلمداد میبختیار بی اختیار می

ه کنند بکنند. رهبر انقالب اسالمی ایران را با هیتلر مقایسه میاساس و پایه ندارد و راه حمله به ایران را در غرب آماده می

ر ما را د کند آنها بودند که شهداي بزرگبازي می هادهند که با جمجمهمثال ایشان عکس ایشان را در کنار هیتلر نشان می

شهریور شهدا و آزادي و سراسر ایران براي خاطر یک نوکر سرسپرده محمد رضا  تا این اواخر هم نادیده  17میدانهاي 

آنها خون ملت مستضعف جهان را در ویتنام، کامبوج، الئوس، فلسطین، ایران، فلیپین، اریتره، پولیساریو به زمین  گرفتندمی

یک آنها را هاي ناحق را از سرسپردگان صهیونیزم و امپریالیسم گرفتند. یکایران همه این خونریختند. ولی ملت به پا خواست 

ا ب هاي اسالمی محاکمه و به جزاي اعمال شومشان رساندند. مهاجرت رهبر انقالب اسالمی ایران از عراق دقیقاًبه دست دادگاه

ی که وقت» نوفل لوشاتو«ند. به کوري چشم همه دشمنان در دستور صهیونیزم صورت گرفت و در کویت هم ایشان را راه نداد

هاي مستضعف جهان چشمشان به ایران و به گاه ملت مستضعف جهان بودند. االن تمام ملتبه درخت سیب تکیه زدند پناه

ه نطققدرش امام خمینی دوخته شده و با عنوان کردن حزب مستضعفین لرزه بر اندام نوکران سرسپرده در مرهبري عالی

بحرین و کویت و عربستان سعودي و حسن و حسین و انور سادات انداخته است. این ما نیستیم که انقالب را صادر میکنیم این 

مستضعف رنجیده و زحمت کشیده ملت خاورمیانه است. که پس از سالها زندگی نکبت بار در زیر چکمه دژخیمان  هايتوده

وانست تواند و در آتیه خواهد تخواهد و میپاخواسته میفتن از جمهوري اسالمی ایران که بهامپریالیسم و میلیتاریسم با الهام گر

دان تاریخ بریزد و این خواسته جمهوري اسالمی نیست بلکه خواسته همه انگلهاي اجتماع ملت مسلمان در منطقه را به زباله

انترناسیونالیست کمونیستی پایگاه اتحاد جماهیرشوروي و  هاباشد. براي کمونیستهاي محروم و مستضعف جهان میتمام ملت

خ ما گویید پایگاه خودشان را به رکه شما چه می کنیپا افتاده هم وقتی سئوال می. از یک کمونیست پیشباشدو یا چین می

رده آمریکا نوکران سرسپکند و تمام الملل پایگاه خودشان را در سراسر جهان ایاالت متحده معرفی میکشند. امپریالیسم بینمی

قرار . بعد از استاندازندالمللی در جنوب لبنان کشت و کشتار راه میدر منطقه خاورمیانه با الهام گرفتن از این ژاندارم بین

جمهوري اسالمی در ایران پایگاه سومی در زیر لواي اسالم و قرآن در منطقه پیدا شد که با دست پرقدرت و ابرمرد تاریخ و 

عظیم الشأن کبیر ملت ایران امام خمینی بود که با شور و شعف همه مستضعفان جهان متوجه این پایگاه انسانی و  پیشواي

الملل و اسالمی شدند و این پایگاه که اطرافش را ملت مستضعف ایران و خاورمیانه بود پتک سنگینی بر فراغ کمونیزم بین

و فهمیدند براي مستضعفان جهان پایگاه سومی تدارك دیده شده است و لذا  صهیونیزم بود که آنها از خواب گران بیدار شدند

افکنانه و اشاعه دروغ و پخش اخبار جعلی و کذب درباره ضد انسانی و اهریمنی و نفاق هايبا هر حیله و نیرنگ و شیوه

ی ایجاد کنند ولی هر روز که جمهوري اسالمی ایران به دست و پا خواسته که بتوانند در میان ملت ایران نفاق و دودستگ

 قدرش را مانند زنجیري محکم گرفته وشود. ملت مستضعف دور رهبر عالیتر میگذرد اتحاد و همبستگی این ملت فشردهمی

هرگز  دگویو می خنددهاي وابسته به امپرنوسیستها و روپزیونیستها میطلبان و دموکراتافکنان و فرصتبه ریش نفاق

ملت از خواب بیدار شده را دوباره به خواب برگردانید. گور شما در خاورمیانه کنده شده است.(جمهوري  توانید ایننمی

 )19/7/1358اسالمی

 



 هشدار شیخ صادق خلخالی به توطئه گران بین المللی

 

ان در سال پس از سخنرانی فرمانده سپاه پاسداران شیخ صادق خلخالی ضمن اشاره به مجاهدات قهرمانانه مردم ایر.....

گذشته و اینکه چگونه مردم با تالش انقالبی خود استعمار شرق و غرب را از ایران بیرون راندند مساله فتنه انگیزیهاي جدید را 

دهند روزي در لباس کرد و گران خود را در لباسهاي مختلف نشان میفتنه«در گوشه و کنار کشور یاد آور شد و اظهار داشت: 

 .«کمنروزدیگر بلوچ و تر

 

تواند روي پاي خود بایستد اما همان گویند ؟ مقصود اینها این است که بگویند جمهوري اسالمی ایران نمیاینها چه می

ه و بان هايهایی که توسط اعمال سرسپرده شاه خائن در میدانها به شهادت میرسیدند هم اکنون در کردستان در گردنهجوان

 .شوندان کشته میسردشت و مهاباد و پیرانشهر و بوک

 

و براي ادامه حیات خویش باید خون و شهید بدهد. خونی که از رگ پاسداران انقالب ما و  شناسندرا می هاملت ایران توطئه

اهللا  که صدايکند هنگامیشود، و در واقع راه آینده مستضعفین جهان را ترسیم میغیور ما در کردستان جاري می هايارتشی

اال هم و ح گذاشتندهاي توطئه گر پا به فرار میتمام دموکرات رفتباال می ايدر هر گردنه هااکبر پاسداران انقالب و ارتشی

رف صهیونیستها و مپریالیستها و از طرف دفاتر دموکراتها در ژنو و آمریکا و پاسداران و علیرغم همه تبلیغات نفاق افکنانه از ط

خائنانه همه آنها را نقش بر آب خواهد  هايو نقشه هاارتش غیور ما دست به دست هم با پشتوانه بزرگ ملت ایران توطئه

 )23/7/1358کرد.(جمهوري اسالمی

 

 .پاسخ دادخلخالی به مخالفان اعدامهاي کردستان 

 

 .مطبوعات صهیونیستی با مونتاژ عکس حقایق را وارونه جلوه می دهند 

 

به مناطق غرب کشور  حجت االسالم شیخ صادق خلخالی حاکم شرع، براي رسیدگی بوضع زندانیان و متهمین مجدداً -قم

مشی  ما از خط«پارس گفت:  عزیمت کرد. حجت االسالم خلخالی قبل از سفر به همدان در گفتگوي اختصاصی با خبرگزاري

ناروائی که بوسیله صهیونیسم بین المللی در  هايامام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران تجاوز نکرده و نخواهیم کرد و تهمت



کنم این مسائل را در واقع، دشمنان اسالم، مسلمین، قرآن، شود، تکذیب و اعالم میجراید داخلی و خارجی بمن نسبت داده می

در مورد کسانی که می گویند با برانکارد و ملحفه بدادگاه آورده شدند «خلخالی اضافه کرد:».  کنندي و انسانیت مطرح میآزاد

ونتاژ صهیونیزم م را یقیناً هاو در جراید خارجی منعکس شده است ساخته و پرداخته دست امپریالیزم است و این قبیل عکس

فئودالهاي کردستان و کامیاران بوده و همه شاهد بودند در کمال صحت و با پاي خود  کند.  متهمی که اعالم شده، یکی ازمی

به محکمه آمد و هیچگونه بیماري و کسالت در وجود ایشان نبود.  این مرد براي خود در کامیاران، ویالئی به سبک ویالهاي 

شت.  کشاورزان این روستا حتی زمین براي خانواري او وضعیت رقت باري دا 150اروپایی ساخته بود، در حالیکه روستاي 

کشاورزي نداشتند.  این شخص به اموال همه افراد منطقه تجاوز و نوامیس آنها را هتک کرده بود و متجاوز از پنجاه فقره زناي 

دانم چه نمی مناو حتی زنجیر به پاي روستائیان مظلوم و بی پناه زده بود.  محصنه داشت و چندین نفر را به قتل رسانیده بود، 

خواهند فرشته درست کنند.  همان دستی که از یک دکتر ضد انسانی دستی در کار است که از این نوع افراد دژخیم، می

اند من یکسال و نیم در دهد.  بعنوان مثال شایع کردهخواهد، یک پزشک دلسوز بسازد،  مطالبی را در روزنامه انتشار میمی

توانند دانند که اینها جز موهومات نیست.  آیا مدارکی هم میبیمار روانی بودم و حال اینکه همگان می» چهرازي«بیمارستان 

م حجت االسال».  ارائه بدهند.  من در این مدت شانزده سال، یا در تبعید بودم یا درزندان و یا در حوزه علمیه تدریس میکردم

که در کردستان صورت  هايدر بعضی از جراید، درمورد اعدام«گفت: انجام شده در کردستان  هايخلخالی در مورد اعدام

گرفته انتقاداتی شده است ولی اگر آنها مدارك قانع کننده اي دارند، ارائه دهند و امیدوارم که انشاءاهللا اینگونه اشخاص توجه 

اده لوح را مشوش ننمایند.  چرا درباره داشته باشند و از این پس با کلی گوئی، مطالب را وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم س

 1500کمکهاي نقدي و جنسی که با دست من انجام شده و در تمام شهرهاي کردستان توزیع گردیده و هم چنین متجاوز از 

شود؟ چرا ما باید طوري رفتار کنیم که با دست خود خوراك جراید و اند، حرفی زده نمیکه آزاد شده هانفر از زندانی

اي خارجی امپریالیزم و صهیونیزم را فراهم کنیم.  خداوند به همه ما بینش اسالمی و قرآنی مرحمت رادیوه

 )29/7/1358کیهان».(کند

 

 .شومخلخالی:اگر امام دستور دهد،به دموکراتها تسلیم می

 

وم ربدهد. می قم ـ حجت االسالم خلخالی طی گفتگویی با خبرگزاري پارس در قم گفت: اگر امام خمینی به من دستور

کنم. در رابطه با انتشار خبر تسلیم حجت االسالم خلخالی به دموکراتها، وي گفت: من کردستان و خود را تسلیم دموکراتها می

د: کنم. وي همچنین افزوروم کردستان و خود را تسلیم دموکراتها میتابع امام هستم اگر امام خمینی به من دستور بدهد، می

بروم و  به کردستان کنند که مبادا شخصاًاز من مراقبت می اي از پاسداران شدیداًخبر، طی این چند روز عده بدنبال  پخش این

 )3/8/1358خود را تسلیم دموکراتها بکنم. (کیهان

 .خلخالی: ریاست جمهوري را قبول خواهم کرد



 

 سایل مربوط به انتخابات ریاست جمهوري واهللا خلخالی طی یک تماس تلفنی به سئواالت خبرنگاران کیهان پیرامون مآیت

 :اظهارنظر رادیوهاي خارجی پاسخ داد

 

 :متن این سئوال و جواب به شرح زیر است

 س: درباره کاندیدا شدن براي ریاست جمهوري نظرتان چیست؟

 

ام و البته چون کاندیدا نشدهاند البته من هنوز از طرف حزب خاصی اي از طرفداران فداییان اسالم مرا کاندیدا کردهج: عده

کنم که احزاب منجمله باشد از این جهت ؛من این مقام را قبول خواهم کرد ولی فکر میمیریاست جمهوري مسوولیت اسالمی 

 .مرا کاندیدا نکنندحزب جمهوري اسالمی 

 س: در صورت پیروزي در انتخابات؛ اولین اقدام شما چیست؟

 

کنم بکنم اینست که دست بیگانگان را از کشور کوتاه کنم. به این شکل که ري که فکر میج: در صورت پیروزي اولین کا

زنند بلکه این مساله یک را شروع خواهم کرد نه به این شکل امروزي که فقط حرف میادارت یک پاکسازي عمومی  دراوالً

شکل که شده برقرار خواهم کرد زیرا تا مملکت نظم و نظم و امنیت را در سراسر مملکت به هر  خواهد ثانیاًقاطعیت انقالبی می

 .توان براي مردم کار خیري کردامنیت نداشته باشد نمی

 

ها را باید آزاد کنند. آیا این حرف اید جاسوساند که شما گفتهها و رادیوهاي خارجی از قول شما نقل کردهس: دیشب رسانه

 شماست؟

 

توان مارك جاسوس به او زد بلکه اول باید اتهامش روشن شود ی که دستگیر شده نمیام که هر کسوجه، من گفتهج: به هیچ

 )1/10/1358اند کذب محض است. (کیهانبعد او را محاکمه کرد و آن طور که رادیوها گفته

 

 .خلخالی: هدف عراق تجزیه ایران است  



 

باروزنامه لبنانی السفیر، عراق را متهم کرد که در تالش اهللا صادق خلخالی دیروز در مصاحبه اي آسوشیتدپرس :آیت -بیروت 

 . کندبراي تجزیه ایران به دولتهاي کوچک قومی، چریکهاي طرفدار خود مختاري در ایران را مسلح می

 

رژیم بعث عراق، سالحهاي سبک و سنگین و نیز کمک مالی در اختیار تروریستهاي ضد دولتی ایران «خلخالی گفت: 

 .«گذاردمی

 

رك و بگفته وي عراق به اقلیتهاي ت». گیرداین کمکها در استانهاي کردستان و بلوچستان در اختیار چریکها قرار می«وي افزود: 

 .«کندعرب زبان نیز کمک می

 

 خلخالی از سادات بخاطر موافقت با افتتاح سفارت اسرائیل در قاهره و به اهتزاز». هدف عراق تجزیه ایران است«خلخالی گفت: 

سادات، یک خائن است. او به مردم مصر، مردم فلسطین و تمام «در آمدن ستاره داود در آسمان مصر انتقاد کرد وي گفت: 

 .«مسلمانان خیانت کرده است

 

جزو خاك ایران هستند و ما هرگز آنها را  اند،سه جزیره در خلیج فارس که توسط شاه سابق ایران اشغال شده«خلخالی گفت: 

 )26/1/1359جمهوري اسالمی».(اهیم داداز دست نخو

 

 .حجت االسالم خلخالی:مردم قهرمان کرد با یک حرکت انقالبی به ضد انقالبیون پاسخ خواهند داد

 

خبر گزاري پارس توقع داریم  و واجب هم هست که مطالب را  گروهی مخصوصاً هاياز همه جرائد ومطبوعات کشور و رسانه

 .درست نشان بدهند

 

نماز جمعه دیروز،حجت االسالم خلخالی نماینده مردم قهرمان پرور قم درمیان ابراز احساسات مردم براي انبوه  در مراسم

 :نمازگزاران سخنانی ایراد کرد وي در ابتدا ضمن تشکر از ابراز احساسات مردم، آیه اي از قرآن را تالوت کرد و گفت



 

ص ) در عمل و رفتار پیامبر، راه ورسم صحیحی وجود دارد که مسلمانها  طبق آیه قرآن براي مسلمانها و پیروان رسول اکرم (

 .شوندبا پیروي از آن خط مشی، هیچ گاه گمراه نمی

 

میباشد. این آیه در زمانی نازل شده است که مسلمانها در مدینه به وسیله اشرار و اوباش، به وسیله » اسوه حسنه«تعبیر قران 

از اطراف جمع شده و مدینه را احاطه کرده بودند، در مضیقه و تنگنا بودند. مسلمانها با دیدن  قداره بندان و احزاب مختلف که

که از هر طرف دامن زده میشد، راه  هائیاین دستهاي شیطانی و با مالحظه قدرتهاي اهریمنی آن زمان و رویا روئی با توطئه

د، بلکه رشد فکري آنان به قدري باال بود که عقب نشینی ورسم خدائی خودشان را ترك نکردند و در گمراهی هم اسیر نشدن

نکرده و دست اتحاد و دست برادري به همدیگر دادند و توطئه گران را معرفی نمودند. این هوشیاري مسلمین، پیروي از خط 

اهی باشند یرو رمشی رسول اکرم بود و در طول تاریخ براي شیفتگان راه حقیقت وبر مستضعفان جهان، الزم و واجب است که پ

 .که بناي آن را انبیاي بزرگ با خون خود و خون طرفداران خود گذاشتند

 

 .راه رسول اکرم، غیر از این راه نبود و معلوم است که راه راست و صراط مستقیم، همیشه دشمن داشته ودارد و خواهد داشت

 

یتکار بخواهیم در سنگرهاي خودمان، یک قدري تزلزل و بینش و دانش ما نباید طوري باشد که با دیدن دستهاي خونبار و جنا

نه ابتدا همه گو خواستندبه خودمان راه بدهیم. راه و روش ما، راه و روش پیغمبر بزرگ ماست، وي در مقابل دسته کفار که می

 :امکانات در اختیار اوبگذارند فرمودند

 

از این موضع مکتبی که دارم، یک بند انگشت عقبگرد به اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهید، »

 .«نفع شما نمیکنم

 

 :حجت االسالم خلخالی گفت

 

علی ( ع ) همین خط مشی را داشت. در هنگامی که یک مشت بی حیثیت و منافق که تا دیروز ضد انقالب بودند و علیه »

و علم کفر را بلند کرده بودند، اما وقتی که اسالم قدرت و  کردنددیگر توطئه می هايموجودیت اسالم در مدینه و مکه و جا



قوت گرفت با یک خیز، موضع خودشان را عوض کردند و در مقابل اولین پرچم اسالم و قرآن و خدا، یعنی علی ( ع ) شمشیر 

 :برداشتند و جنگها درست کردند، علی در مقابل این منافقین فرمود

 

ن تظاهرات و سفهایشان را متشکل کنند، من از آن موضعی که دارم یک قدم عقبگرد اگر همه عرب جمع بشوند و علیه م

 چرا؟ کنم،نمی

 

الحق مع علی و علی مع الحق ) خلخالی در ادامه سخنانش، ضمن اشاره به ». ( براي اینکه من با حق و حق با من است

 :الب اسالمی ایران پرده برداشت و گفتدشمنان انق هايکفار و منافقین در زمان پیامبر، از توطئه هايتوطئه

 

دم را اتحاد و شکوفایی مر خواستندمی هایشانساواك و سیا و موسادو مستشاران نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران، با توطئه»

کرد و  رهعراق اشا هايوي آنگاه به توطئه». در نطفه خفه کنند اما وعده خداوند و مدد الهی، پشت وتنه مستضعفان زمین است

در روي صندلی نشستند و موجودیت اسالم را در » رباط«صدام حسین آدم کش، با محمد رضا دو نفري در کنفرانس «گفت:

. همه کرادها را و همه مسلمانها را فروختند به طوري که شاهد مهاجرت دستجمعی کردها از شمال اندمنطقه ندیده گرفته

ه کردها را  ب خواستندکردها را با یک توطئه جا دادند و می هاو دره هات در تمام جلگهعراق بودیم آنها به وسیله سازمان امنی

در شمال عراق به نابودي بکشانند. اما این پیر مرد ( امام خمینی ) از نجف به پاریس و از آنجا به » اسالم«معناي حقیقی کلمه

 .«درت ایمان و قرآن پاره کرد وبه زباله دان تاریخ سپردساله رابا ق 2500ایران آمد و اسطوره نظام اهریمنی شاهنشاهی 

 

حجت االسالم در قسمتی دیگر از سخنانش به لزوم و وحدت و یکپارچگی ملتهاي مسلمان تاکید کرد و از محبوبیت امام 

 لت بزرگخمینی در بین ملتهاي مسلمان سخن گفت. وي آنگاه به خیانت سادات در مورد پناه دادن شاه مخلوع و مبارزه م

 :مصر اشاره کرد و با تاکید بر مساله فلسطین،اظهار داشت

 

یان خلخالی در م».ارتش غیور ایران باید از ملت بزرگ فلسطین پشتیبانی کندو قدرت اهریمنی اسرائیل را درهم شکند»

ا غرب الگو گرفته است و م انقالب اسالمی ایران نه از شرق ونه از« سخنانش به ستون پنچم دشمن در ایران اشاره کرد وافزود:

که چند دانشجو دانشگاه را به تعطیل  کنیمرهبري جهان آزاد را در زیر پرچم قرآن، اسالم و امام بعهده می گیریم و تحمل نمی

 .«کنندبکشانند. ما کاري به آنها نداریم، این ملت بزرگ یکشبه حساب آنها را تسویه می

 



 اختناق گروههاي مختلف در کردستان

 

 :حجت االسالم خلخالی خطاب به مردم اظهار داشت

 

ولی در کردستان، مسلمانها نمی توانند بطور آزادانه نماز جمعه منقعد کنند. چرا؟  خوانیدشما امروز در دانشگاه تهران نماز می

یزالی مردم قهرمان  بگویند این کشور، اسالمی نیست.ما با قدرت ال خواهندنفر از کومله و فدائیهاي خلق می 4بخاطر آنکه 

 کنند،کرد که امروز همین حاال در شهرهاي کردستان، به طرف خواندن نماز جمعه می روند و از همه شما طلب حمایت می

 .باید با یک حرکت انقالبی، جوابشان را بدهیم

 

 حمایت از مردم افغانستان

 

 :نماینده مردم قم در مجلس شوراي اسالمی در قسمتی از سخنانش گفت

 

ما از همین جا پیامی به برادران بزرگ افغان خودمان می فرستیم و خواستاریم که همانطور که ما با فریاد اهللا اکبر نیروي 

دشمن را درهم شکستیم،آنها هم با فریاد اهللا اکبرشان در شهرهاي بزرگ افغان که هم اکنون در هرات و قندهار و کابل شبها 

 .توانند پیروز شوندصداي اهللا اکبر به گوش می رسد، ب

 

 هاانتظار از خبرگزاري پارس و روزنامه

 

گروهی و جرائد و روزنامه ها خواست تا حقائق را بنویسند، بگویند  يهاحجت االسالم خلخالی در پایان سخنانش از همه رسانه

 :و تحریف نکنند.وي افزود

 

مانها تصویه نشده است. آنها بایدخودشان را اصالح که خبرگزاري پارس مثل سایر ساز گوینددارند می هامخصوصا بعضی

کنند، آنها باید به آغوش اسالم بیایند و بی جهت، براي خود ودیگران دردسر ایجاد  نکنند آنچه که عزت و مایه بزرگی است 



ب هست که خبر گزاري پارس توقع داریم و واج در راستی و صداقت است و از همه جرائد و رسانه ها و مطبوعات و خصوصاً

 )29/1/1359کیهان».(مطلب را درست انعکاس بدهند و کم وکاستی هم نبوده باشد

 

 :راه حل کردستان از نگاه خلخالی

 

 استقرار ارتش،ژاندارمري و پاسداران

 

جاز ماهللا خلخالی، نماینده مجلس شوراي ملی از قم: صلح و آرامش در منطقه کردستان و یا سایر نقاط که افراد مسلح غیر آیت

بهیچوجه برقرار نخواهد شد، مگر این که اسلحه را از دست آنها بگیریم و در  کنند،در آنجا وجود دارند و فعالیت مسلحانه می

با استقرار ارتش و سپاه پاسداران و  همه جا ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران مستقر شوند.افراد مناطق کردنشین، اکثراً

چون دولت موقت در مسئله کردستان کوتاهی بخرج داده  کنندقت دارند. و از وجود آنها حمایت میژاندارمها در منطقه مواف

حران . بشودو باور کردند آنچه در مسئله کردستان وجود دارد به آنها مربوط می اندگروههاي مسلح یک قدري شیر گیر شده

که به وسیله ایادي خود فروخته در مناطق  باشدمیکردستان مسئله داخلی آنجا نیست، بلکه مسئله عراق و صدام حسین 

جمهوري اسالمی  خواهندو قصد تجزیه کردستان را دارند. و در درجه اول می کنندمرزي در شهر سنندج و مهاباد فعالیت می

ي با صلح ولت مرکزنوپاي ما را بنفع ایاالت متحده آمریکا و صهیونیسم، بین المللی به زانو درآورند. آنها بهیچوجه در مقابل د

و دژخیمی افراد مسلح آنها به همه ملت ثابت شده است.آنها  انداین مسئله را نشان داده و آرامش تسلیم نخواهند شد و کراراً

نفر از برادران کهنه پروا و  30نفر از سپاه پاسداران انقالب اسالمی را پس از اعدام سر بریدند. آنها متجاوز از  28در پاوه 

ش در مریوان را سر بریدند. آنها در میان بانه و سردشت و در اطراف سردشت و مسیرآباد تعداد زیادي از ارتشیان و کهنه پو

نفر از مردم عادي را کشتند و بدن آنها را جلوي سگها انداختند. اینگونه  20پاسداران را کشتند و حتی پایین تر از پیرانشهر 

یان خلق کومله، جوتپاران و دمکرات وجود دارد و تا اسلحه در دست آنهاست، از مسائل در خصیصه ضد انقالب مسلح، فدائ

یک قدم عقب گرد نخواهند کرد باید بوسیله ارتش و سپاه پاسداران و حرکت ملت، امنیت را در همه  خودموضع دژخیمی

ر، لوفهاي تو خالی کارتر، کیسینجمناطق ایران منجمله کردستان برقرار کنیم و برقرار خواهیم کرد. ما هیچگونه ترسی از ب

. اگر آنها همه خلیج فارس را مین گذاري کنند و فانتومهاي ایالت متحده آمریکا تمام دهیمگلدواتر، نیکسون بخود راه نمی

ر د ایران را دور بزنند و بخواهند حتی یک نفر از گروگانها را آزاد کنند ما با قدرت خواهیم ایستاد. ما قدرت ایجاد امنیت را

 مردم دروازه غار و سرأسر ایران داریم. البته پر واضح است که مردم کردستان نیز مانند مردم سایر مناطق ایران و مخصوصاً

از دوره طاغوتی داشتند که باید تالش  هاییمحرومیت کنند،زندگی می هامردم حصیرآباد بوشهر و اهواز و مردمی که در بیغوله

در مناطق کردنشین برطرف شود و برطرف هم خواهد شد و ما  افتادگی هر چه زودتر مخصوصاً و کوشش ملت ایران این عقب

 )7/2/1359این مورد را در عمل نشان خواهیم داد.(اطالعات



 

 !اهللا خلخالی: فرمانده سابق ژاندارمري کردستان را از زندان، فراري دادندآیت

 

 .ندوزراي نفت ایران و لیبی در شیراز راه پیمایی کرد

 

 و کردند اجتماع وکیل مسجد در شیراز مردم طبقات دیگر و زنان از گروهی زن، روز بمناسبت: اطالعات خبرنگار –شیراز 

یخ اهللا شنه جاسوسی سابق آمریکا در شیراز، راه پیمایی نمودند. در این محل، پس از قرائت قطعنامه، آیتال بسوي سپس

آمریکا و عراق،  هايسخنرانی به شیراز آمده است طی سخنانی ضمن محکوم کردن دولتصادق خلخالی که براي ایراد چند 

بشدت از برخوردهاي مسلحانه در کردستان انتقاد کرد و اعالم نمود که دیگر در ایران، جاي فئودال و خان نیست. وي افزود: 

و باید انقالب فرهنگی هرچه  اندي نداشتهماه جز فعالیتهاي گروههاي سیاسی نقش دیگر 15ما در این مدت  هايدانشگاه«

 .زودتر آغاز شود

 

 حل مساله کردستان

 

 هايآرم و هاچریکهاي فدایی در کردستان، پرچم«اهللا خلخالی، همچنین پریشب در مسجد جامع شیراز طی سخنانی گفت: آیت

. وي اضافه »باشدریهاي آن منطقه، بعهده آنان میاسرائیل را براي استقبال از خلبانهاي اسرائیلی آماده کرده بودند و تمام درگی

در آنجا مشکل است و دستهایی در کار است که  باشند،شناسایی اجساد پاسداران که بدون دست و پا و سر می«کرد: 

سرتیپ نیازمندي فرمانده سابق ژاندارمري کردستان که در بازداشت  با رفتار انقالبی مان با آنها روبرو شویم، مثالً گذارندنمی

ین خلخالی همچن». او را از زندان فراري دادند اند،چیده هاییکهبا برنامه باشد،بوده برادرش که قاضی دادگستري در تهران می

 .«مساله کردستان، بدست من حل خواهد شد«گفت: 

 

 راه پیمایی وزرا

 

صبح دیروز علی اکبر معین فر وزیر نفت ایران و وزیر نفت لیبی با هواپیما وارد شیراز شدند و به اتفاق استاندار فارس، در 

قسمتی از یک راهپیمایی که بمناسبت روز زن به سوي کنسولگري سابق آمریکا در شیراز صورت گرفت شرکت کردند. وزیر 



و در سالن اجتماعات این پاالیشگاه، کارکنان این مرکز صنعتی، خواستهاي خود را  نفت سپس از پاالیشگاه شیراز بازدید نمود

محل برگزاري کنفرانس اوپک در عربستان صعودي » طائف«مطرح کردند. وزیر نفت بعد ازظهر دیروز شیراز را به سوي 

 )17/2/1359ترك کرد.(اطالعات

 

 .اهللا صادق خلخالی: غنی بلوریان ساواکی استآیت

 

 .بلوریان در کشتار سپاه پاسداران در سردشت و بانه شرکت داشته استغنی 

 

اهللا صادق خلخالی در زمینه انتخابات شهرستان مهاباد، اطالعیه اي صادر شد. در قسمتی از این اطالعیه با اشاره از سوي آیت

 هاتناق فدائیان خلق، کومله، و دمکراتانتخابات مهاباد تحت فشار و اخ«به جو حاکم بر شرایط انتخاباتی مهاباد آمده است: 

درصد کردستان و اطراف مهاباد که مسلمان و معتقد به دین و دیانت میباشند، نتوانستند در انتخابات  85صورت گرفته و 

و .»و ایشان حق ورود به مجلس را ندارند باشدشرکت کنند. روي این اصل، انتخاب آقاي غنی بلوریان از نظر اینجانب باطل می

آقاي غنی بلوریان در عملیات کشت و کشتار سپاه پاسداران و ارتشیان در «اهللا خلخالی همچنین گفته شده: در اطالعیه آیت

رجه انقالب مجرم د هايسردشت و بانه با فاروق کیخسروي و سایر سران کومله و فدائیان خلق شرکت داشته و از نظر دادگاه

ین و جالل الدین باید به کیفر اعمال خود برسد.آقاي غنی بلوریان با ساواك همکاري و مانند قاسملو و عزالد باشدیک می

. این شخص با سابقه کردو پس از خروج از زندان، آلت دست آنان در مهاباد بود و گزارشات سري براي آنها رد می کردهمی

 اهللادر رابطه با اطالعیه آیت». راه یابدضد خلق و ضد اسالم و همکاري با ساواك و شرکت در قتل، نمی تواند به مجلس 

صادق خلخالی و بمنظور آگاهی از نظریات آقاي غنی بلوریان، کوشش شد تا با ایشان تماس حاصل شود که متاسفانه تا لحظه 

پیش از  اانتخابات هر منطقه ت چاپ روزنامه، تالش خبرنگاران پارلمانی ما بجائی نرسید. اما تا آنجا که تصور می رود قاعدتاً

تخابات ان وزارت کشور می تواند راساً شود،تشکیل مجلس، با توجه به دالیل و مستنداتی که از سوي وزارت کشور عنوان می

یک منطقه را معلق یا باطل اعالم کند و پس از تشکیل مجلس نیز این امر بر عهده نمایندگان مردم است که نسبت به 

 )28/2/1359ر نمایند.(اطالعاتصالحیت یک یا چند نماینده اظهار نظ

 نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی



 ابوالحسن بنی صدر و کردستان
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پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این  هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از    
مجموعه با بسیاري از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه 

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

وران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از سرزمین کردستان در آن د
سوي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار 

 .ا تجربه کردنشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان ر

 

مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه 
 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

ز زبان همین معماران،آسان ترین راه براي شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم ا
 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

تاریخ خود را تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از 
سیم و نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویتحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57این مجموعه از مطبوعات ایران در سال هاي

 

  

 

  



 .بنی صدر با حکومت فدرال موافقت کرد

 

رفته بود دیروز پس از عزیمت به تهران دکتر ابوالحسن بنی صدر که پس از سالها دوري از زادگاهش ـ همدان ـ به این شهر 
در امریکا حکومت فدرالی است. «بنی صدر در مورد حکومت فدرال گفت:  0000در یک گفتگوي مطبوعاتی شرکت کرد 

امریکا قدرت جهانی را دارد یعنی زور دارد که وحدتش را نگهدارد. ما کشوري هستیم ما بین دو قوه جهانی شرق وغرب. اگر 
ما را تجزیه کنند و اجزاء ما را ازبین ببرند. مردم کشور ما  توانندشور ما ضعیف بشوند، این نیروها براحتی میعناصر وحدت ک

باید آگاهی داشته باشند که دنبال این خطها نروند. مثال می توانیم بگوییم که اگر کردستان به تنهایی بخواهد واحد اقتصادي 
و اگر آذربایجان هم یک مجموعه اقتصادي بتواند تشکیل دهد که  گویندمی تشکیل دهد این را به مردم کردستان دروغ

. ما در مجموع، از نظر اقتصادي چندان تعریفی نداریم. اندمردمش براحتی زندگی بکنند به مردم آذربایجان هم دروغ گفته
و گاز و مواد معدنی جزیی  یک جنرال موتورزنیست چون تنها امکانات ما همان نفت اندازهتمام مجموع اقتصاد ما به

بهترو سریعتر می رود. مثال کردستان چه درآمدي دارد که  هاموادکشاورزي است.پس اگر ما با هم باشیم احتمال ترمیم خرابی
 و یا باید به طرف آمریکا برود که در آن شوداگر به حال خودش بماند یا از روسیه باید کمک بگیرد که تابع این کشور می

 )16/12/1357اطالعات».(ع آمریکا خواهد شد. پس چه بهتر که تابع خود ما باشدصورت تاب

 

 هیات اعزامی امام خمینی

 

هیات اعزامی امام خمینی مرکب از حضرت آیت اهللا طالقانی و آقایان دکتر بهشتی،  حاج سید جوادي (وزیر کشور)،  ابوالحسن 
 )6/1/1358دگی به مساله کردستان را آغاز کردند.(اطالعاتبنی صدر،  و هاشمی رفسنجانی وارد سنندج شدند و رسی

 

 : ماجراي کردستان لحظه به لحظهدهندخبرنگاران اطالعات گزارش می

 

در آستانه سال نو، واقعه سنندج برادران کرد ما را در صفحات غرب کشور عزادار کرد و باعث تاثر دیگر هموطنانمان در 
 .سراسر ایران شد

 

نفر شد، بالفاصله هیاتی از سوي 200نفر و مجروح شدن بیش از  130ه که منجر به کشته شدن دست کم بدنبال این واقع
کمیته انقالبی، امام خمینی به سرپرستی حضرت آیت اهللا طالقانی به سنندج عزیمت کرد و رسیدگی به جریان امر و همچنین 



در سنندج و مهاباد تنظیم » اطالعات«همکاري خبرنگاران  مناطق کردنشین ایران را آغاز نمود.گزارش زیر که با هايخواست
 :شده، مروري است بر وقایع سنندج از ابتدا تا پایان تعطیالت نوروزي که در زیر میخوانید

 چگونگی ماجرا

 

 28/12/57دوشنبه 

 

به اشغال حمله کردستان و ژاندارمري سنندج از شب پیش آغاز شد و رادیو سنندج  28ـ درگیري پیرامون پادگان لشکر 
 .کنندگان درآمد

 

نفر مجروح شدند . ستاد ملی ارتش اسالمی ایران در اعالمه اي که بدین خاطر صادر  50نفر کشته و  8در تیراندازیهاي اولیه 
ز اکرد، اعالم نمود که با ضد انقالبیون بشدت مقابله خواهد کرد آقاي مفتی زاده رهبر ملی و مذهبی سنندج نیز در اعالمیه اي 

 .مردم این شهر خواست از اطراف پادگان سنندج دور شده و مسئله را بشکل پیچیده در نیاورند

 29/12/57سه شنبه 

 

ـ علیرغم صدور دستور آتش بس از سوي رهبران مذهبی کردستان نبرد شدید به ویژه در اطراف پادگان سنندج ادامه یافت 
مهاباد و شهرهاي اطراف به سنندج مواد غذایی و دارو حمل کردند. سخنگوي و هفت هلی کوپتر و چندین کامیون از کرمانشاه، 

دولت وقایع سنندج را نتیجه دخالت عوامل ضدانقالبی ذکر کرد و اعالم نمود که هرگونه اعمال ضد انقالبی بشدت سرکوب 
 .خواهد شد

 

 .ن مسئله اعتراض نمودندمردم سنندج ادعاي دخالت ضدانقالبیون را در واقعه این شهر رد کردند و به ای

 

آزاد و مختار هستند و اعالم  گیري،مورد اول هیچکس نمیتواند با آن مخالف کند، چون همه ملت ایران در فرهنگ و تصمیم
میکنم که با این معانی شما مختار و ازادید. در مورد دوم، این درست نیست که حاصل کوشش اکثریت مردم نجیب، به جیب 

 هايشمال تهران و یا آسفالت خیابان هايبی معنی است که برادران کرد ما رنج بکشند و براي شکم گنده اقلیت برود. این
 .تهران مالیات بدهند

 



با  خواهمقبل از اینکه از دولت توقع خود مختاري داشته باشید، بنشینید و مسایل خود را حل کنید، می"آیت اهللا طالقانی گفت:
( عده اي جوابدادند شیخ عزالدین حسینی و عده اي دیگر احمد مفتی  "نماینده تان در اینمورد بحث کنید، این نماینده کیست؟

 . زاده )

 

استعمار گران همواره میخواهند بین آحاد ملت اختالف و بدبینی بیندازند، مگر "آیت اهللا طالقانی در ادامه سخنان خود گفتند: 
 "بود که وحشت تولید کرد تا همه از هم بترسیم که مبادا دیگري ساواکی باشد؟ساواك و سیا ن

 

بدبینی به دولت فعلی جنبه روانی دارد، زیر هر کدام از ما از هرکس ظلمی دیده باشیم، از  "آیت اهللا طالقانی افزود:
در گذشته، امروز وقتی ما حقی یک را  ضدخلقی ژاندارمري، ارتش، ساواك و شهربانی هاياو میترسیم، از فعالیت هايهمچهره

ارتش پاك شده و کامال تصفیه شده، در خصوص ارتش من با شما  گویممن نمی افتیم،گذشته می هايبه یاد ظلم بینیمندارم می
یم د( عده اي فریاد زدند ارتش ملی برپا کنید نه ارتش ضد خلقی، و عده اي دیگر نیز بانگ زدند ـ کشته ندا "هماهنگ هستم.

 .که سازش کنیم، امیر ارتش را نوازش کنیم)

 

 گزینیمیما از میان خود شورایی بر م "سپس یک دانشجوي کرد ضمن تأکید بر این نکته که کردها تجزیه طلب نیستند، گفت:
مختلف  هايو ایدئولوژي هاتا اداره امور شهر را بدست گیرد، ما براي آزادي مبارزه کرده ایم و ملت ایران داراي اندیشه

هستند و این افکار باید ازادانه از طریق وسایل ارتباط جمعی در اختیار همگان قرار گیرد تا مردم بنا به سلیقه خود، نوع 
 ".حکومت را تعیین کنند

 

ر ارتش اینها را بعنوان عیدي ب"که در دست چندین تن از حاضرین بود، گفت:  هاییاین دانشجو پس از اشاره به پوکه خمپاره
 ".روي بام منزل شهید شد هاسر مردم سنندج ریخته و برادر من نیز در انفجار همین خمپاره

 شعارهاي متعدد

 

 ".بزرگترین اصل جمهوري اسالمی اصل آزادي اندیشه، بیان، قلم و اجتماعات است "آنگاه دکتر بهشتی طی سخنانی گفت:

 

با سخنرانی وي مخالفت کردند. آنها ادعا کردند که بنی صدر گفته،  ايرسید که عده» بنی صدر«سپس نوبت به سخنرانی 
کردستان در صورت خودمختاري به دامن شوروي یا آمریکا خواهد افتاد، اما بنی صدر این ادعا را رد کرد و عده اي از 

 ".این حرف را در دهان مردم بیندازید خواهیدشما می"حاضرین فریاد زدند: 



 

نظیر: تشیع، تسنن پیوندتان  خورد،م سنندج در میدان آزادي این شهر، شعارهاي متعددي به چشم میدر میان اجتماع مرد
و  …خدایی است، شلیک و خمپاره اندازي بطرف مردم بیدفاع حتی از عهده ارتش ضدخلقی آریامهري نیز برنیامد، اما 

 .میداریمباالخره: مقدم حضرت آیت اهللا طالقانی را به شهر خونین سنندج گرامی 

 

نیز حاکیست که بمنظور اعتراض به کشتار مردم سنندج، هزاران نفر از کردهاي این » مهاباد«گزارش خبرنگار اطالعات از 
 .شهر دست به راه پیمایی زدند

 

 )6/1/1358جمعه و شنبه گذشته نیز مذاکرات و بررسی هیات اعزامی امام خمینی به سنندج ادامه یافت.(اطالعات

 

 بنی صدر در کرمانشاهسخنرانی 

 

کرمانشاه ـ بنی صدر در دومین سخنرانی خود در کرمانشاه که با شرکت هزاران زن و مرد در سالن سرپوشیده ورزشی این 
شهر،  انجام گرفت،  مسایل سیاسی،  اقتصادي،  اجتماعی و آموزشی را در جمهوري اسالمی  مورد بحث قرار داد و پیرامون 

قاومت و مبارزه ملت ایران در مقابله با شیوه تخریبی عناصر ضد انقالب،  امر به معروف و نهی از منکر مسایا کردستان،لزوم م
اجتماعی مردم و معاشرت با یکدیگر،  مبارزه با گران فروشی در چارچوب احکام و مبانی دین و اسالم،  روزنامه  هايبرخورد

 شود،  مسائل حجاب و پوشش اسالمی و چگونگی بکار گرفتنتشر میاي که براي شناخت بیشتر مسایل اجتماعی و انقالبی من
  .استعدادهاي جوانان و شکوفا ساختن آن براي عصر سازندگی انقالب سخن گفت

 

ابوالحسن بنی صدر،  سپس به سوالهایی که برگزاري رفراندوم و نحوه انجام آن و سایر مسایلی که از سوي حاضران طرح شد 
اي لیهونی،  بیات و نورانی ساکنین منطقه اورامانات با مراجعه به دفتر نمایندگی روزنامه اطالعات در پاسخ داد.  خاانواده

بدستور ارتشبد فراري اویسی و همکاري سرتیپ افشانی رئیس ساواك کرمانشاه یقینی  1347کرمانشاه اظهار داشتند در سال 
ضد اطالعات لشکر کرمانشاه چند نفر از میهن پرستان و  معاون.  احمدنژلو رئیس ساواك پاوه،  و سرهنگ ایوبی رئیس

مجاهدین راستین وطن را در این منطقه دستگیر و به جلدیان رضائیه بردند که دادگاه زمان جنگ براي آنان برپاست سرلشکر 
و  هونی،  مجید نوراییایمانی و اداستانی سرهنگ ابراهیم زاده تشکیل داده و چهار نفر آنان باسامی حاج نیازي لهونی،  بهمن ل

شهید مجاهد از آقاي مهندس بازرگان  4عطااهللا پیاب را محکوم به اعدام و چندین نفر دیگر را سالها زندان کردند خانواده ه 
نخست وزیر و شوراي انقالب تقاضاي تعقیب جالدان زمان پهلوي سرتیپ افشایی و سایرعوامل جنایت را 

 )15/1/1358نمودند....(اطالعات



 

 وزشمار انقالبر

 

  )5/3/1358در اجتماع میدان آزادي سنندج، همچنین با سخنرانی بنی صدر مخالفت شد...(هیوا2/1/13568

 

 بنی صدر در ارومیه

 

وارد ارومیه شد و بعد ازظهر در محل کانون  8/6/58خبرنگارجمهوري اسالمی:آقاي بنی صدرروز پنجشنبه مورخ -ارومیه 
 :زاران نفر از مردم ارومیه سخنانی ایراد کرد.بنی صدردر این سخنرانی اظهار داشتفرهنگی تربیت در اجتماع ه

 

ما خواستار آنیم که مشکالت را با تفاهم حل کنیم اگر چنانکه که شش ماه با حزب دموکرات یا آقاي عزالدین صبر کردیم »
زي اما نه، ما چی اندخودشان خودي گرفته براي همین مشی بود البته مشکالتی هم داشت زیرا در عرض این شش ماه به خیال

 کنند براي اینکه این نیرورا از دست ندادیم. همه افکار عمومی ایران امروز از نیروي ارتشی که در کردستان است حمایت می
 هیداخواز روي حق آمده. ما شش ماه نحمل کردیم. شش ماه شنیدیم، شش ماه اینها توطئه کردند ما گفتیم نکنید هر چه می

خواهیم که همه دست به دست هم دویم زیرا هیچ کس هوس ندارد که در کردستان آقا باال سر شما باشد ما میبگویید  ما می
نمانده حتی ما تقلب انتخاباتی شان را هم  ايبرویم حاال همه حرفها زده شده و دیگر جاي هیچ گونه بهانه ايداده و راه تازه

ه توانند به مجلس بیایند اما یکروز باعتراضی هم هست مردم آنجا  هستند و آقاي قاسملو می نادیده گرفتیم و گفتیم اگر
تشکیل مجلس خبرگان مانده ، حزب دموکرات در پاوه آدمکشی به راه انداخت حاال ما ارتشی که در کردستان داریم غیر 

که در آنجاست. ایران ایران است که در کردستان با  باشدمیلیون ایرانی می 35ارتش بعث عراق است زیرا این ارتش معرف 
بعد از این هم برق آسا پیروز خواهیم  ایمهمه شما خواهید دید ما تا حاال برق آسا پیروز شده جنگدضد انقالب و ضد ایران می

و  مان ایران مستقلشد و برادران کرد ما فرصت پیدا خواهند کرد که با ما در یک محیط برادري در محیط برابري و در ساخت
وسوسه کردستان بزرگ هر اندازه جاذب باشداز وسوسه انسان  کنمآزاداسالمی شرکت کنند من به برادران کرد عرض می

 ايهگرا ست که چنین وسوسدر برادران کرد ما نیست و آن اقلیت توطئه اییتر نیست.البته وسوسهبزرگ در جهان آزاد جاذب
پیام ملت ما پیام صلح است و با کسی که  گویم. و من این جمله را بنام شما و همه ملت ایران میدپروراننرا در مغز خود می

  )12/6/1358جمهوري اسالمی».(بخواهدفبول نکند و شمشیروجنگ است

 

 :سخنان ابوالحسن بنی صدر در مهاباد



 .درصد دولت مقصر است 80در مساله کردستان 

 

ن در خارج از کشور که بدست من رسیده عقاید مجاهدین خلق التقاطی است از اسالم و بر اساس نشریات منتشره این سازما
 .استالینیسم

 

 .مساله کردستان مساله شکستن انقالب ایران است

 

خرم آباد ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: بعدازظهر جمعه گذشته برادر بنی صدر در باشگاه افسران خرم آباد به دعوت جامعه 
و حزب جمهوري اسالمی خرم آباد سخنرانی نمود. ابتدا به مناسبت چهلمین روز رحلت آیت اهللا طالقانی از روحانیت مبارز 

د. . بررسی کوتاهی ش…قرائت شد. و سپس نقش انقالب در جهان، وقایع کشور و  ايخداوند متعال طلب مغفرت نمود و فاتحه
و فرهنگ اسالمی وحدت بزرگی را بوجود آوردند و با این  ملت ما بحکم شعور تاریخی«بنی صدر در اوائل سخنانش گفت: 

وحدت که جز در سایه اسالم قابل تحقق نبود، انقالبی را به ثمر رسانند و رژیمی را سرنگون کردند. بعد از سرنگون کردن این 
نند این تبلیغات کگمان می رژیم دستگاههاي تبلیغاتی باقی مانده رژیم سابق و دستگاههاي تبلیغاتی ابر قدرتها و گروههایی که

ه آقاي بنی صدر با استدالل منطقی خود این افترا را ب» به سود آنها را ه افتاده تبلیغات نمودند و انقالب را آمریکایی نام نهادند.
 خود مفتریان برگردانید و رد نمود. ایشان در خاتمه سخنان خود به چندین سئوال پاسخ گفت: سئوال شد چه راه حلی براي

در وقایع کردستان اول که به وجود آمد « مساله کردستان سراغ دارید آیا با این کشت و کشتار موافق هستید ؟ در جواب:
ارند و کنده توي دهان بگذکردند کردستان هلویی شده رسیده و پوستابتکار عمل در دست گروههایی بود که اینها تصور می

بق معمولشان جلوي اقامتگاه ما جمع شدند و دادو فریاد راه انداختند و اظهار قدرت پایین ببرند ما به سنندج رفتیم و آنها ط
اختیار هیات و مردم را به دست بگیرند ما گفتیم باید با مردم تماس بگیریم،اگر  خواستندها به خیال خود مینمودند و این گروه

ا ما در کنند و بطلبی میخواهند و تجزیهم و بگوییم اینها نمیبه تهران برگردی اندخواهند و سیر شدهاسالم را نمی مردم واقعاً
فرصت طلب که خود را وکیل ملت می  اياسالمیت و ایرانیت شریک نیستند ازمردم دعوت کردیم و اجتماع نمودند عده

ا در صحبت ایشان رخواستند،اول آقاي طالقانی صحبت کرد، دانستند سر و صدا راه انداخته بودند این تماس با مردم را نمی
کردند. سپس آقاي بهشتی،  با داد و قال سر دادند که فقط آقاي و شروع به حرف می گفتندکردند ،پدر پدر میمیان قطع می

خودشان شعار دهند و پدر پدر بگویند بسیاري و خیلی از آنها که خود را وکیل مردم  هايطالقانی شروع کند تا با بوق
کرد نبودند، نوبت به من رسید شروع کردند به شعار  مردم قبولشان نداشتند، در خارج آنها را دیده بودند و اصالً خواندند،می

شود حرف بزند ما گفتیم. شما اي مردم شریف کرد اینها که سخن دادن که ایشان گفته است کردها تجزیه طلب هستند نمی
ند خیر، اینها را قبول نداریم، گقتند به آنها پس شما در اقلیت هستید و گویند نماینده شما هستند قبول دارید همه گفتمی

اکثریت عظیم مردم کرد باشما توافق ندارند، اینها موقعی که اکثریت مردم را در صف مخالف خود دیدند زبانشان بند آمد و 
 خوانند آمدند و گفتند  ما راضیرا نمیکردند. اینها فهیمدند سنندج خط اینها فردا هم به مسجد رفتیم ومردم اجتماع عظیمی

نفر از  3نفر از مسلمانان و  8نفر  11شدیم به انتخابات و شورا انتخابات و شورا هم شد و در شورا تقلب هم کردند، معهذا از  



ین ا آنها انتخاب شدند در نتیجه مسلمانها بودند و قضیه هم تمام شد. بعد از مراجعت از کردستان گزارش مفصلی هم در
منطقه تعلیم و  4؟ دولت عراق  بینیدزمینه دادیم که هیچ اعتنایی به آن هم نشد. حاال وضع کردستان بصورتی در آمده که می

دهند و یک هدف بیشتر ندارند و آن دهند، عراقیها پول و اسلحه میتربیت چریک درست کرده و این شیخ نشینها پول می
دستان مسئل شکستن انقالب ایران است. زیرا اگر انقالب پیروز شود و در خاورمیانه نه اینکه انقالب را بشکنند، مساله کر

روس اربابی خواهد داشت نه امریکا. این از بدیهیات است. البته برخورد ما در مقابل توطئه چینان هنوز داراي نارساییهایی 
ب را ما میکنیم دو اصل چیزي هم از ما کم است، مثال در مجلس خبرگان بی جهت ما آنها را رنجانیدیم. یک اصل مذه

و کارها را به دست خود آنها نمی سپاریم. اگر ما این نقایص  کنیمشود. بی جهت ما هنوز به مردم آن منطقه اعتماد نمینمی
کردستان  شکلکاررا  رفع کنیم و به مسلمانان آنجا اعتماد کنیم و کار دفاع آنجا را به دست خود آنها بسپاریم .  به نظر من م

هایش ندارم و راجع به شود بنی صدر در باره مجاهدین خلق گفت من اطالعی از شکل سازمانی و کارها و فعالیتحل می
 و ما آمدها و کتابهایی میایدئولوژي امروزیش نیزاطالعی ندارم آنچه من اطالع دارم فکري است که در اروپا بصورت جزوه

گر است ار اسالم و استالینیسم ا ايما آنجا فهمیدیم از مجاهدین خلق التقاطی است یعنی آمیختهکه  ايخوانیدیم. آن عقیدهمی
حاال هم همان عقاید را دارند. همان آدمها هستند ولی چگونه شما باید با انها رفتار بکنید با آنها بحث آزاد داشته باشید و آنها 

یا ما به آنها. سئوال شد وقتی حزب دمکرات تصمیم گرفت با امام مذاکره کند  کنندرا بردار تلقی بکنید. یا آنها به ما حالی می
و این معنی صحیح نیست. اما شیخ عزالدین حسینی در  امام موافقت نکرد ؟ بنی صدر گفت آن چه وقت بود. وقتی نبود اصالً

 ه آقایان گفتند این شخص را لو بدهیدکرد و دویست و پنجاه صفحه هم پرونده داشت روز اول برابطه با ساواك سابق کار می
بی اعتبار  شوند. گفتم عزالدیندر تماس با ساواك هستند تمام روحانیت آن منطقه بی اعتبار می شود.گفتند چون غالباًتمام می

اعتباري  يکردندچه اعتباري دارند بگذارید اینها بی اعتبار بشوند و نسل نواست کسی و کسانی که سابقا با آن دستگاه کار می
و هوي او را به قم برد قم هم که  هايبوجود بیاید نشد تا عزالدین ( ماسید ) و البته خود دولت او را ( ماساند ) با تبلیغات و

چه شد. سوال شد. در کردستان چون در  هارفتند و مذاکره هم کردند. گفتند که مذاکراتشان مفید بود. پس دیگر ان بامبول
از طرف دشمنان است که آقاي خلخالی آدمکش است. بفرمایید موضوع چگونه است، جواب داده شد، به  اینجا شایعاتی است

نظر من باید به آنچه را که ایشان به عنوان قاضی شرع انجام داده رسیدگی شود چون شایعاتی که در باره ایشان است یا 
. اگر دروغ است معلوم شود و اال یکی بگویید دوزاده راست است یا نه، اگر راست است مجازات الزم به ایشان چشانده شود

وابی داشتند گویند اگر جشود و میحرفی بزنیم آن شایعات تقویت می ساله را کشتند و دیگري بگویید افلیج را..... و ما هم اصالً
نیست که جامعه بتواند  شود رژیم جالدان ؟رژیم جالدان رژیمیداداند و وقتی تقویت بشود در داخل و خارج رژیم ما میمی

درصد تقصیر داشتند در آنچه در کردستان  80اش بدهد.بنی صدر گفت: به نظر ما دستگاههاي دولتی آن را بپذیرد و ادامه
پیش آمد حزب دمکرات در کردستان یک اقلیت ناچیزي هم نبود که بتواند این غلطها را بکند. در مورد سنندج هم حزب 

هاي دیگري بودند که رویهم رفته این بلوا را راه انداختند. حزب دمکرات دمکرات نشد، مگر ت گروهدمکرات هم ابتکاري نداش
 )30/7/1358هاي دولتی ما.(جمهوري اسالمیاز خالل دستگاه

 

 .در رابطه با حوادث تبریز،دو عضو چریکهاي فدائی خلق و حزب دمکرات دستگیر شدند

 



تبریز، بعد از ظهر در اجتماع قشرهاي مختلف مردم این شهر در استادیوم ورزشی اعضاي هئیت اعزامی شوراي انقالب به 
ی صحه بار دیگر به رهبري امام خمین دادند،تختی تبریز حضور یافتند.در این اجتماع که مردم شعارهاي ضد امپریالیسستی می

. در این "درود بر خمینی سالم بر مراجع"» خمینی رهبر ماست و شریعتمداري مرجع تقلید ماست«گذاشتند و فریاد زدند که 
اجتماع ابتدا آقاي بنی صدر یکی از اعضاي هیات ویژه اعزامی در زمینه انقالب اسالمی گفت: ما هیچ تزلزلی نداریم و در ذهن 

شکیل تما این فکر نیست که بگذاریم یک وجب از خاك وطن را از ایران جدا کنند بنا بر این همه آنهایی که گمان کردند با 
گروههاي چه مسلح و غیر مسلح و با ناسزا و تحریک و توطئه این انقالب و این ملت از پاي در خواهد آمد وجود شما در 

اند ما آمده ایم تا همه سخنها را بشنویم شما خواهران و برادران که اشتباه کرده دهدلحظات سخت در همه وقت نشان می
ایم شاهد پیروزي بر توطئه باشیم و مشکالت را بشنویم و یک شتن نیآمده ایم ما آمدهبدانید که ما براي هیچ نوع قرار گذا

گزارش از روي کمال واقعیت و دوستی و حقیقت خواهی به امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران و حضرت آیت اهللا العظمی 
و صالح کشور برخواهد انگیخت آقاي بنی شریعتمداري و شوراي انقالب بدهیم.من مطمئنم که این گزارش تصمیمی در خیر 

صدر در ادامه سخنان خود افزود: ما هیچ قصد نداریم بین مراجع خودمان و مردممآن دو دستگی و جدائی انداخته و اختالف 
و  دکشنداشته باشیم .رفتار شما با همه مراجع و همه کسانی که براي کشور و استقالل کشور جمهوري اسالمی زحمت می

باید رفتاري باشد در جهت تحکیم وحدت ملی و وحدت اسالمی و در شهر شما بر همین اساس عمل خواهیم  کنند،یخدمت م
 )21/9/1358که حرف حسابی را خواهیم شنید.(جمهوري اسالمی دهیمکرد و به شما اطمینان می

 

 .رسید در جلسه دیشب شوراي انقالب  به تصویباسکناس منقش به مهر جمهوري اسالمی ایران،

 

جلسه  در«دکتر ابوالحسن بنی صدر، وزیر امور اقتصادي و دارائی و عضو شوراي انقالب، دیشب ضمن اعالم این خبر گفت:  
ما «بنی صدر همچنین گفت: ». امشب(دیشب)راجع به مسایل کشاورزي و امور مملکتی نیز بحث و تبادل نظر بعمل آمد

هر جمهوري اسالمی ایران روي آن نقش بسته، بطور موقت چاپ شود تا طرح پیشنهاد کردیم اسکناسهاي جدید بشکلی که م
ر مورد د«دکتر حبیبی سخنگوي شوراي انقالب نیز دیشب پس از پایان جلسه شورا گفت: ».نهائی تهیه و آماده اجرا گردد

دادستانی انقالب نیز مسایل کردستان بر اساس گزارش هیأت ویژه بحث و گفتگو بعمل آمد و در زمینه روش دادگاهها و 
مطالبی عنوان شد تا از لحاظ تأمین قضات به آنها کمک شود، زیرا تعداد قضات این دادگاهها بسیار کم 

 )17/10/1358اطالعات»(است

 

 .بنی صدر،مدنی و حبیبی در رأس جدول هستند

 

 .انتخابات، در محیطی آرام و بی حادثه برگزار شد



 

 .شنبه ادامه خواهد یافت4تا شمارش آراء احتماالً

 

 .کردستان در انتخابات شرکت فعال نداشت

 

شمارش آراء اولین انتخابات ریاست جمهوري کشور اسالمی ایران که بالفاصله پس از خاتمه اخذ راي آغاز شد، با سرعت 
بوالحسن بنی صدر، سید احمد ادامه دارد. نتایج حاصل از شمارش آراء تازمانی که روزنامه آماده چاپ بود، نشان داد که ا

و در راس جدول قرار دارند. همین نتایج نشان میدهد که دیگر  اندمدنی و حسن حبیبی بیشترین آراء را تاکنون کسب کرده
بعدي جدول قرار دارند. کار شمارش آرا در شهرستانها که از دیشب آغاز شده  هايزیادي در ردیف نامزدها، بافاصله نسبتاً

 :مه دارد و تاکنون، در برخی از شهرها نتایج زیر بدست آمده استهمچنان ادا

 

 اصطهبانات

 

 :راي بود که از این تعداد 15063جمع آراي خوانده شده در شهرستان اصطهبانات و و بخشهاي اطراف 

 

 راي 13159بنی صدر       ·           

 

 راي 1173مدنی       ·           

 

 راي 587حبیبی       ·           

 

 راي 54سامی      ·           

 

 راي 48طباطبائی       ·           



 

 راي 21فروهر       ·           

 

 راي 21قطب زاده       ·           

 

 .بخود اختصاص دادند

 

 اورامانات

 

دقیقه دیشب به  45و9روانسر و جوانرود تا ساعت  هاينتیجه قطعی آراي شهرستان اورامانات، شامل شهر پاوه و حومه و بخش
 :راي خوانده شده 7714شرح زیر اعالم شد: از مجموع 

 

 5332بنی صدر     ·           

 

 788حبیبی     ·           

 

 678فروهر     ·           

 

 532مدنی     ·           

 

 41طباطبائی     ·           

 

 18سامی     ·           



 

 16قطب زاده     ·           

 

 5مکري     ·           

 

 2کشکولی     ·           

 

از توابع این شهرستان، اخذ راي بعمل » نوسود«و » باینگان«در بخشهاي  راي بدست آوردند. ضمناً 2صیرفی زاده   ·    
 .نیامده است

 

 رامهرمز

 

 راي به صندوقها ریخته شد. از این تعداد 26613 در رامهرمز جمعاً

 

 .راي مربوط به بنی صدر 23056

 

 راي مربوط به مدنی 3048

 

 راي مربوط به حبیبی222

 

 راي مربوط به فروهر 116

 

 راي مربوط به سامی 113



 

 راي مربوط به طباطبائی 34

 

 راي مربوط به قطب زاده 23

 

 .راي مربوط به خلیل آذر بود1

 

 رشت

 

 :ریخته شد. حائزین اکثریت عبارتند از هاحوزه ثابت و سیار به صندوق 28راي در  180207ر رشت د

 

 راي 148418بنی صدر       ·           

 

 راي 16982مدنی       ·           

 

 راي 3986فروهر       ·           

 

 راي 3178طباطبائی       ·           

 

 راي 3140سامی       ·           

 

 راي 2548حبیبی       ·           

 



 راي 450قطب زاده       ·           

 

 فومن

 

 راي 45995بنی صدر       ·           

 

 .راي، تعداد آراي بقیه چندان اهمیت نداشت 2253احمد مدنی       ·           

 

 بندر انزلی

 

راي و حبیبی  1163راي، سامی،  3911را به خود اختصاص داد و مدنی، راي، بیشترین آرا  913هزار.  26با  بنی صدر جمعاً
 .راي آوردند 1088

 

 سنندج

 

راي  2504راي ریخته شد، اما در دو صندوقی که در پادگان قرارداده شده بود،  170 صندوق راي در سنندج، جمعاً 4در 
 :ریخته شد که

 

 راي 1514بنی صدر       ·           

 

 راي 535مدنی       ·           

 

 راي 50فروهر       ·           

 



 راي 76حبیبی       ·           

 

 راي 6قطب زاده       ·           

 

 راي 14رجوي       ·           

 

 راي 3مکري       ·           

 

 راي 4سامی       ·           

 

 راي 1طباطبائی       ·           

 

 .بدست آوردند. در سقز و بانه راي گیري انجام نشد

 

 آستارا

 

 راي 6918بنی صدر      ·           

 

 راي 1342مدنی       ·           

 

 راي 451حبیبی       ·           

 

 راي196سامی       ·           



 

 راي 176فروهر       ·           

 

 راي 135طباطبائی       ·           

 

 راي 15قطب زاده       ·           

 

 سر پل زهاب

 

 راي 14636راي بنی صدر  21382از مجموع کل 

 

 راي 5607حبیبی        ·           

 

 راي 24قطب زاده       ·           

 

 راي 330فروهر       ·           

 

 راي 985مدنی       ·           

 

 راي 2مکري       ·           

 

 راي 24طباطبائی       ·           

 



 راي 101سامی       ·           

 

 دهلران

 

اره : حوزه شمباشدباین شرح می اند،نتیجه آراء حوزه هایی که تاکنون در شهرستان دهلران بکار شمارش آراء خود پایان داده
 طباطبائی –راي  3راي،  دکتر سامی  1597بنی صدر  -راي 19: حبیبی 1راي،  حوزه شماره  92راي، بنی صدر  97: مدنی 8
 -راي یک طباطبائی -راي 703 صدر بنی – راي یک حبیبی: 3 شماره حوزه. راي یک زاده قطب -راي 2 فروهر راي، 4

 2 سامی دکتر راي، 897 صدر بنی راي،  حبیبی: 10 شماره حوزه. راي 64 مدنی –راي  7طب زاده ق-راي یک فروهر داریوش
 یک طباطبائی -راي 457 صدر بنی -راي یک حبیبی: 9 شماره حوزه. راي 74مدنی -راي 3 فروهر راي، 4 طباطبائی-راي
بنی :4راي. حوزه شماره  6راي، مدنی  263 صدر بنی: 6 شماره حوزه. راي 51مدنی -راي 3 زاده قطب-راي 8 فروهر-راي

 .راي 9مدنی -راي 2طباطبائی -راي 183صدر 

 

 .راي 85 مدنی-راي در فروهر -راي 217 صدر بنی –: حبیبی یک راي 5حوزه شماره 

 

 قصر شیرین

 

 -راي 16208راي خوانده شده بنی صدر  17954نتیجه شمارش آراء در قصر شیرین و حومه باین شرح اعالم شد: از جمع 
 5 مکري -راي 25 طباطبائی -راي 51 رجوي -راي 99 سامی دکتر – راي 229 فروهر -راي 451 حبیبی –راي  880مدنی 

راي در صندوقها ریخته شد که از این  85ی از توابع کرمانشاه باباخان و ثالث بخش در. راي 1 خلخالی و راي 3 آیت -راي
 صدر بنی: شهر نفت و سومار بخش در.آوردند بدست راي یک حبیبی و 4 فروهر -راي 40 صدر بنی –راي  40تعداد مدنی 

 .راي یک آیت -2 رجوي -راي 9طباطبائی -10 زاده قطب-30سامی -148 حبیبی– راي 320 – مدنی راي 2794

 

 کرمان

 

 در. راي 84 زاده قطب -راي 17 فروهر -راي 263 طباطبائی – 1052 حبیبی -راي 15417 صدر بنی–راي  63282مدنی 
 .راي 6381 صدر بنی -راي 14623 مدنی بم مرکزي شهر و راین بخش



 

 رفسنجان

 

 39راي، سامی  6فروهر راي،  75راي، قطب زاده  2800طباطبائی -6023حبیبی  -راي 24481بنی صدر  -راي 2474مدنی 
 .راي

 

فروهر  -راي 138سامی  -راي 243طباطبائی -راي 1602حبیبی  -راي 3464راي، مدنی  66281کازرون بنی صدر   ·    
 .کشکولی یک راي-راي 71قطب زاده -راي 100

 

 9منطقه  هايخسروشاهی سرپرست کمیته هادياهللا سیدتهران از طرف سخنگوي دفتر آیت 9در تهران، نتیجه آراء منطقه 
راي است، این نتایج  185000تهران که  9صندوق منطقه  166تهران به این شرح اعالم شد: از مجموع آراء بدست آمده از 

 :بدست آمده است

 

 راي 126200بنی صدر       ·           

 

 راي 41344مدنی       ·           

 

 راي 8941حبیبی       ·           

 

 راي 1935سامی       ·           

 

 راي 1814طباطبائی       ·           

 

 راي 1742فروهر       ·           



 

 راي 1116قطب زاده       ·           

 

 راي متفرقه مربوط به دیگر کاندیداها استخراج شده است. وزارت کشور در مورد 1152همچنین از مجموع آراء بدست آمده، 
، هنوز گزارشی اعالم نکرده است.تنها در مناطقی ازکشور به دلیل نامساعدبودن شرایط جوي انتخابات  9استخراج آراء منطقه 
 )6/11/1358برگزارنشد.(اطالعات

 

 .سرپرست وزارت کشور: کردستان در انتخابات،شرکت فعال نداشت

 

ت کشور، در گفتگوئی با اطالعات در زمینه برگزاري عضو شوراي انقالب و سرپرست وزار» رفسنجانی هاشمیعلی اکبر»
در امر انتخابات به ما رسیده است، بطور کل همه از برگزاري انتخابات راضی  هاطبق گزارشاتی که از استان«انتخابات گفت: 

اي گرفتن رفقط در چند نقطه از کشور بعلت برف زیاد و هواي نامساعد، موفق به «سرپرست وزارت کشور افزود: ». بودند
حوزه اخذ راي را نتوانستند تشکیل بدهند و در  12نشدیم و در استان آذربایجان شرقی، بر اثر بدي هوا و ریزش برف، 

این که در بعضی نقاط صندوق نداشتیم، مردم شرکت نکردند و در بعضی از نقاط استان فارس نیز بعلت  باکردستان هم عمالً
در حد مورد انتظاري، مردم به پاي  مجموعاً«رفسنجانی گفت: ». صندوق اخذ راي نشدیم نامساعد بودن هوا، موفق به بردن

راي رفتند و این استقبال، بخاطر تاثیر پیام امام بوده است و اگر همه خواستهاي امام در آن پیام کوتاه عملی  هايصندوق
، تاکنون از چند کشور خارجی«خارج از کشور گفت: رفسنجانی درمورد انتخابات در ». ما میتوانیم خیلی امیدوار باشیمشود،

 )6/11/1358اطالعات».(گزارشاتی رسیده است که استقبال مردم در انتخابات بسیار خوب و چشمگیر بوده است

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:43 1386شنبه ششم مرداد 

 

 (2)دکتر ابوالحسن بنی صدر و کردستان

 

  

 



 .صدر:امیدوارم وحدت،در دوره ریاست جمهوري من کامل شودبنی

 

جمهور در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و به سؤال خبرنگاران داخلی و خارجی رییس» صدرابوالحسن بنی«عصر دیروز 
درباره سیاست خارجی گفت، جمهوري در جمع خبرنگاران سخن میپاسخ داد.وي که براي اولین بار پس از انتخاب رییس

در متنی را صمطبوعات، مساله کردستان، اقتصاد، تجارت خارجی و مسایل مهم مملکتی نقطه نظرهاي خود را بیان کرد.ابتدا بنی
 هاي تاریخی بشرهستیم. به دنبال هزاراناکنون ما شاهد یکی از شگفت انگیزترین پدیده«صدر اظهار داشت:قرائت کرد بنی

د و صدها سال سلطه خانمان برانداز استعمار، ملت ما با رهبري امام خمینی، یک پارچه و متکی به سال ظلمت استبدا
ایمان، به پا خاست وبابهره گرفتن از رهبري امام،بساط ظلم وستم را در هم کوبید و هنوز یک سال از پیروزي او در قدرت

یک صدا با شور و شوق غیر قابل توصیف، با وقار و  سرنگون کردن نظام پوسیده کهن نگذشته که همان ملت،یک پارچه و
شرایط،اقدام به اخذ تصمیم تاریخی دیگري نموده است و وظایف سنگینی اولین ریاست  ترینآرامش تحسین آمیز و آزادانه

ی ن در مدتایران و دستاوردهاي پر ارزش آاین جانب گذاشت. تجربه تاریخی انقالب اسالمیایران که بر عهدهجمهوري اسالمی
 :اي بیش نیست،خودبیانگر چندین نکته اساسی است که توجه به آنها ضروري استکه درپهنه تاریخی لحظه

 

ایمان به خدا سود این مسیر قبول شهادت نمود و از سرچشمه فیاضهر گاه ملتی عزم آزادي و استقالل داشت و در _ 1
 .یستگرفت،هیچ قدرتی قادر به جلوگیري از فتح و ظفر او ن

 

ساخته و پرداخته نظام قهر و سلطه در جهان امروز دایر برعدم توانایی و شایستگی اقوام و ملل  هايها و اسطورهـ تمام افسانه2
. انسان آفریده خدا،آزاد و مسوول آفریده شده است و از آزادي و استقالل کامل خویش باطل و بیفایده است وريدر بهره

 .رو تصمیم به کسب و تعالی آنهاستآزادي ورشد و تعادل در گ

 

ایران علیرغم همه دروغپردازي هاي دشمنان توانسته است ظرف مدتی کمتر از یک سال،چهار بار مردم را ـ انقالب اسالمی3
این ملت تا چه حد، از آگهی و رشدو به اظهار نظردر پاي صندوقها فراخواند و هر بار بیشتر از دفعه قبل ثابت شده است که

وغی، سیاسی بهره وراست. چنین رشد و آگهی و بلوغی،منبع چنان توانایی و قدرتی است که قدرتهاي تباهی و سیاهی را یاراي بل
 .برابري و مقابله با آن نیست

 

ـ این انقالب در نوع خود در جهان استثنایی است، در عین حال که نمونه و الگویی براي بشریت مستضعف به شمار 4
یابد که رهایی و رشد،وقتی داراي اینک در میکه همه راه ها را پیموده است و همه شیوه ها را آزموده است ورود،بشریت می

 .باشدمعنا و مفهوم واقعی خویش است که متضمن معنویت و حضور آن در همه صحنه هاي زندگی می



 

ایران پایان بخشید.این راي بیانگر ب اسالمیایران وپیروزي خلق،بر همه پندارهاي نادرست در مورد انقالبهمن مردم 5راي 
ایران پیروز با راي خویش به اینکاست.گرایش ها نیست، بیانگروجدان روشن خلق است، پیروزي وجدان و شعور مردمی

صراحت نشان داده است که مصمم است به تامین استقالل،بازسازي اقتصاد و تامین وحدت ملی،امنیت و معنویت خویش است 
جوان در  ایراناینکایران که تصمیم به تغییر چهره تاریخ گرفته است.اي است بس سنگین براي ما و ملتخود برنامه اینو

کند رهبري با روح جوانی  که داردبا راي یک پارچه اندام پیر امام خویش، از صمیم دل براي او بهبود فوري و عاجل طلب می
ایران راه خویش را یافته است و مصمم است دست آورده است و اطمینان دارد کهو وسیع نسل جوان امروز،رضایت و آرامش ب

ایران پیشاپیش راه پیروزي آنها را هموار کرده است و سپده دم جامعه اسالم را بسازد.اینک محرومان جهان امید یافته اند که
، از راي دیروز مردم درس بیاموزند و در این کشوراینک زمان آنست که همه در داخل و خارجآزادي در جهان نزدیک است.

ایران،سر تعظیم فرو آورند، باورها و روشها و اخالق خود را به طرز انقالبی تغیر دهند و با پیوستن به راه برابر رشد و اداره ملت
 .ایمایران آمادهخلق، پیروزي را بدست آورند.بااین امید و با اتکا به خدا و خلق

 

این سیاست ما بر«ایران در برابر غرب اظهار داشت:ایندهسواالت خبر نگاران پاسخ داد.وي درباره سیاست صدر بهآنگاه بنی
است که خارج از سلطه بر قدرتها زندگی کنیم و کشورهاي اروپایی و کشورهائیکه بخواهند با ما در روابط برابري براي 

بنابراین  اینکه معناي قدرت، توسعه طلبی استر مشکل است،به دلیلپیشرفت امور بشري همکاري داشته باشیم. با ابرقدرتها کا
این تازمانی که آنها سیاست توسعه طلبی دارند،سیاست ما مقاومت و مقابله با توسعه طلبی آنها است.در باره گروگانها گمان من

 این مساله را تابعی از مساله اصلیاست که رویتر در گزارشی که دیروز مخابره کرده نظر من را درست منعکس نکرده است. ما
طه اش این است که امریکا نه تنها نسبت به سلایران است،بنابراین توقع اصلی ماکنیم که عبارت از سلطه امریکا برتلقی می

د. از رایران دخالت نخواهد کآینده نیز در امورهاي کافی به وجود بیاید که درایران تغییر رویه قطعی بدهد، بلکه تضمینبر
افتد کند و کار در مجرائی میاي که آمریکا دست از سیاست توسعه طلبی خویش بردارد، مساله صورت دیگري پیدا میلحظه

 .«ایمشود گفت به راه حل رسیدهکه می

 

 برنامه اقتصادي

 

شد و  ی منتظر مجلسسري اقداماتی است که بایستیک«صدر آنگاه درباره نخستین اقدامات اقتصادي خود اظهار داشت:بنی
ایران و توان بالفاصله شروع کرد.براي پایین آوردن قیمتها و حفظ عوامل غیر اقتصادي تورم دریک سري اقداماتی است که می

با همکاري بازاریان خط امام، امیدوارم در همین هفته،کار مبارزه با گرانی زندگی را شروع کنیم.مساله دیگري که میتوان به آن 
 .«ایجاد فعالیت در کشور براي جذب بیکاري که میتوان بالفاصله شروع کردمین براي دهقانان است وپرداخت،ز

 



 راه حل کردستان

 

امیدوارم بر پایه سه اصل، مساله کردستان را حل کنیم: اصل اول وحدت «وي آنگاه در باره حل مساله کردستان اظهار داشت:
یاسی و اقتصادي و فرهنگی در نقاط مختلف کشور و اصل سوم تسلیم نشدن به و یکپارچگی کشور، دوم عدم تبعیض از نظر س

این سه اصل،امیدوارم مردم ما همه جا اطمینان به حکومت خودشان پیدا کنند و ما به قوه قهریه هیچ گروه سیاسی است.بر پایه
ام از تم«مورد نظرش اظهار داشت: صدر آنگاه در باره کنگرهبنی». سرعت راه حل صحیح را براي مسایل کشور پیدا کنیم

اند،سپاسگذارم. امیدوارم دفتر هماهنگی طرح مناسبی براي هایی که از ریاست جمهوري من حمایت کردهگروهها و سازمان
توانند در آن همین یکی دو روز تهیه کندو بعد از مشاوره با روحانیت مبارز تهران و دیگر شخصیتها و گروههایی که می

 .«کندآن کنگره ظرف یک هفته مقدمات تشکیل آن فراهم شود و در تهران تشکیل شود مشورت شرکت

 

 مساله گروگانها

 

ایران حل بحران همه اش در دست ما نیست، بخشی از آن در دست دولت«وي آنگاه درباره مساله گروگانها اظهار داشت:
گیرد که به ملت امریکا و مردم دنیا بگوید یم میاست وبخش مهم آن در دست دولت امریکا است،چه وقت دولت امریکا تصم

 دهد که جنایت کاراندارد،چه وقت به مردم ما حق میکه دست از سیاست و توسعه طلبی و حاکمیت بر ملتهاي دیگر بر می
در چهار این مساله فراهم شده است.در هر حال امیدوارم تشکیل دولت ؟ همان وقت،زمینه حل کندرا در همه جاي دنیا تعقیب

چوب قوانین اساسی جدید،به دولت امریکا معلوم کند که تصمیم ملت ما در دفاع از استقالل و آزادي خود قطعی است و راه 
 .«ایران استصحیح براي حل مشکالت، قبول وتسلیم به خواسته هاي حق طلبانه مردم

 

 هاي سیاسیاحزاب و سازمان

 

اگر گروهها، اصل بحث آزاد را پذیرفتند و حاضر شدند نظر خود را «ی اظهار داشت:هاي سیاسصدر درباره احزاب و سازمانبنی
این است که گروهها بگویند، نظر بگویند نه ناسزا،در نتیجه بحث آزاد اساسی رابطه میان گروهها خواهد شد و شرط آن

این اي را به مردم تحمیل کرد.بایدیه، ارادهایران امروز،ایران رژیم شاه نیست که بشود با قوه قهراین واقعیت بشوند کهمتوجه
ط اظهار این محیآید و درشیوه ها را کنار بگذارند و وقتی شیوه هاي توطئه را کنار گذاشتند،طبیعتا محیط تفاهم به وجود می

 .«این اظهار نظرها را الجرم در چهار چوب قانون اساسی ممکن است که دفاع کندنظر آزاد است و دولت، آزادي

 



 اداي سوگند در برابر امام

 

جمهور بایستی در مقابل مجلس شوراي ملی با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعزاي این سوال که رییسصدر در پاسخبنی
این رسمیت کار شوراي نگهبان سوگند یاد کند و در حال حاضر فقط رییس دیوان عالی کشور معین شده است بنا بر

 .«د بود،اظهار داشت:در مقابل امام یوکند یاد خواهم کردجمهور چگونه خواهرییس

 

 مراکزمتعدد تصمیم گیري

 

یکی «این مساله باعث سقوط اولین دولت انقالبی شد،سوال کرد. وي اظهار داشت:اینکهخبر نگار در باره مراکز متعدد قدرت و
تی این مراکز، بایسبود ودر نتیجه براي ازبین رفتناز علل وجود مراکز متعدد،ضعف رهبري اجرایی در انجام کارهاي انقالبی 

بهمن مردم دادند، اظهار ارائه قاطعی است که  5خواهند، دولت اجرا کند ورأي که آن ضعف از بین برود و آنچه مردم می
 .شودیتواند وجود داشته باشد و آن دولتی است که بر اساس قانون اساسی عهده دار امور مایران، فقط یک دولت میدر

 

 مساله افغانستان

 

ما از مستصعفان در مبارزه عادالنه براي کسب استقالل دفاع خواهیم «صدر در باره مساله افغانستان اظهار داشت:بنی
 .«کرد.امیدوارم دولت روسیه زودتر از خطایی که مرتکب شده برگردد و سرزمین افغانستان را تخلیه کند

 

 .این مساله پیش از تشکیل مجلس تعین خواهد شدکهوزیر اظهار داشت وي درباره نخست

 

 روابط با روحانیت

 

جمهور و رهبر در قانون اساسی تکلیف روابط رییس«جمهوري اظهار داشت:صدر درباره روابط رهبري و روحانیت با رییسبنی
عیت کنونی ناگزیراست که تمام این،کشور ما در موقاین روابط عمل خواهد کرد.عالوه برمعین شده است و من در چهار چوب

باید  این نظر اکنون پیروز شده کهاین نظر بوده ام ونیروهاي خود را براي حل مشکالت کشور بسیج کند و من از سالها پیش بر
روحانیان آگاه به مقتضیات و مسایل روز و روشنفکران متعهد، وحدت کنند و با هم در حل مشکالت شرکت کنند و 



ایران با آنها روبروست،از پیش پا حدت در دوره ریاست جمهوري من کامل شود و ما بتوانیم مشکالت بزرگی  کهاین وامیدوارم
 .«برداریم

 

 روابط با مطبوعات

 

روزنامه وسیله ارتباط کیان «اینده دولت با مطبوعات داخلی و خارجی سوال کرد. وي در پاسخ گفت:خبرنگاري از روابط
تواند کاري انجام ردم جهان با یکدیگر است و چون در جهان ما بدون اطالعات،انسان نمیاین کشور با هم وممردم

دهد،مهمترین کار روزنامه ها، دادن اطالعات صحیح است، بنابراین بایستی انواع سانسورها در روزنامه ها از بین برود تا بتواند 
این شود و آن هم با دیدي که مثلخود روزنامه ها اعمال میرسد مهمترین سانسورها از سوي فقط حقیقت را بگوید. به نظر می

خورد و اگر الزم است دهند و چه خبري به درد مردم میکه قیم مردمند و آنها هستند که خیر و شر مردم را تشخیص می
بوعات خارجی این روحیه را مطبوعات ما از دست بدهند. اما مطخوردمقداري آب قاطیش کرد و چه خبري به درد مردم نمی

خود را خام کردند و حقایق کشور ما را در نظر افکار این نکات را توجه کنند که در دوران شاه سابق، سالها افکار عمومیباید
ایران چهار اسبه در حال پیشرفت است. وقتی انقالب رخ داد طبیعتا خود وارونه جلوه دادند و چنان اظهار کردند که گویاعمومی

همان تبلیغات  ایران بازداشته باشند،دیگر ندارند و بایستی تصمیم بگیرند هدف از آمدن بهه باید در افکار عمومیاعتباري را ک
است یا رساندن حقایق به مردم خودشان است در صورتی که در هر حال نظر من آزادي آمد و رفت آنها است ولو دروغ 

 )8/11/1358بنویسند.(جمهوري اسالمی

 

 .وراي انقالب روشن می شودتکلیف دولت و ش

 

جمهور ایران که بدنبال خستگی روزهاي اخیر به شدت سرماخورده است، دیروز دکتر سید ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس
نماینده روزنامه اطالعات را به حضور پذیرفت و به کلیه پرسشهاي او در » دکتر منصور تاراجی«صبح روي تخت بیمارستان، 

لی و خارجی با صراحت کامل پاسخ گفت. این نخستین مصاحبه اختصاصی با ابوالحسن بنی صدر، پس از زمینه مسایل داخ
 .اعالم نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوري ایران

 

 علت پیروزي

 



 %75جمهوري اسالمی ایران براي اولین بار در جهان، چه عواملی موجب گردید دکتر سید ابوالحسن بنی صدر به عنوان رییس
 _آراء ملت خود را به دست آورد و چنین پیروزي شگفت انگیز و خرد کننده اي، او را به کرسی ریاست جمهوري برساند؟ 

دانید که پایه و اساس اسالم بر توحید است، توحید معناي گوناگونی دارد. یکی آنکه خدا یکی است و نه بیشتر، اما بازتاب می
جامعه را به سوي هویت هدایت کنیم، آنرا یکدل و یکزبان و مجهز به یک شعور و  توحید در جامعه، بدان معنی است که ما

وجدان سازیم. من روز اول به کسانی که کاندیداي ریاست جمهوري شدند، پیشنهاد کردم شیوة رقابت تخریبی را به دور 
درها هر کدام را که مایل بود انتخاب ي کار و صالحیتش را به جامعه عرضه کند و جامعه از بین براافکنیم، کاندیدا برنامه

کند.لکن طی مبارزات انتخابی، این شیوه عملی نشد. من به دنبال شیوة توحید رفتم، یعنی یافتن این نکته که چه عاملی موجب 
م دوحدت مردم خواهد شد. پیروزي من در انتخابات، باردیگر نظریۀ توحید در اسالم را در این کشور به ثبوت رساند.من معتق

ایران سرزمینی وسیع است و مردم در آن پراکنده، معهذا دیدیم یک شعار و یک خواست در همه جا مانند گیاهان خودرو سبز 
رمز پیروزي امام «سالۀ پهلوي عقیده دارد:  2500رژیم  هايجمهور ایران پس از فرو ریختن پایهو شکوفان شد. نخستین رییس

اي تکیه کرد که مورد تائید و موافقت همه جامعه بود و هنوز هم امام امت، معرف این خمینی نیز در این بود که به مساله
 .«وحدت است

 

 رابطه با شوراي انقالب

 

اینک که ابوالحسن بنی صدر به عنوان رییس کشور، منتخب ملت است و ازسوي دیگر انتخابات مجلس شوراي ملی هنوز 
چه خواهد بود ؟ اگر شوراي انقالب با پیشنهادهاي او مخالفت کند، این به  صورت نگرفته است، رابطۀ او با شوراي انقالب

معنی مخالفت نظرات اکثریت قریب به اتفاق ملت خواهد بود؟ آیا شوراي انقالب باید پیشنهادهاي رییس کشور را دربست 
 بپذیرد؟

 

انقالب نیز مذاکره کنیم. در این زمینه، شور ابتدایی باید بیماري من رفع شود و به دیدار امام امت برویم و با اعضاي شوراي  »
شده است. دو راه حل وجود دارد: یا آنکه وضع موجود حفظ شود تا انتخابات مجلس انجام گیرد و یکجا نهادهاي قانونی شروع 

به مجلس معرفی به کار کند و یا اینکه دولت، تشکیل دهم و این دولت عهده دار امور شود، آنگاه پس از انتخابات، دولت 
. به هر حال، راي نمایندگان ملت در این مورد قاطع گرددخواهد شد و اگر مجلس، تمایل نشان داد. دولت جدید انتخاب می

 .خواهد بود

 

 راي مردم

 



ي تصمیمات شوراي انقالب راضی بوده اند یا نه؟ راي اخیر مردم چه رابطه اي با نظر آنها تاکنون مردم از اقدامات و همه
 نسبت به شوراي انقالب دارد؟

 

ي شوراي انقالب نیست. اگر شوراي انقالب بخواهد تا انتخابات راي اخیر مردم، راي رضایت نسبت به کار ده ماهۀ گذشته
ترکیب  مجلس شوراي ملی به کار خود ادامه دهد، حداقل باید در شیوه و روش کار خود  تغییرات اساسی بدهد و احتماالً

عوض شود.به هر حال، تصمیماتی اتخاذ کنند که مناسب براي مردم باشد. این مسایلی است که باید با اعضاي شوراي انقالب 
 .شوراي انقالب بحث کنید

 

 طبقه متوسط

 

پیروزي دکتر سید ابوالحسن بنی صدر، چه تغییري در اندیشه و روش زندگی طبقه متوسط بوخود خواهد آورد. بعضی 
شکان و مهندسان روشنفکران و حتی دمکراتهاي میهن پرست که با رژیم گذشته همکاري نداشتند، کادرهاي کشور از جمله، پز

به علت ترس از رفتار بعضی گروههاي افراطی و ارتجاعی، جالي وطن کردند و بسیاري از افراد همین طبقه که در میهن باقی 
و سیاسی پیدا -62میخواهد استقالل اقتصادي و صنعتی  . در دنیاي کنونی کشوري که برنددر بیم و امید به سر می مانندمی

کند به تکنوکراتها و کادرها و نیروي انسانی که براي تربیت آنها ملت طی سالیان دراز از ملیاردها تومان سرمایه گذاري کرده 
کشور،  ه عنوان رییساست نیازمند است و نمی تواند به آسانی آنها را ازدست بدهد. انتخاب دکتر سید ابوالحسن بنی صدر ب

آنها را به آینده امیدوار کرده است و گروهی، در صدد بازگشت به میهن برآمده اند تا در به حرکت دراردن چرخهاي صنعتی 
 دارد؟ هاییو اقتصادي کشور شرکت کنند. ابوالحسن بنی صدر براي جلب همکاري این گروه چه برنامه

 

سالم را قربانی جذب و جلب آنها کنیم، این انتظار بی مورد است. ما هرگز اسالم اگر انتظار این طبقه آن باشد که ما ا »
راستین را رها نخواهیم، کرد چون ملت به جمهوري اسالمی، راي یکپارچه داده است. از سوي دیگر آنها نیز که در بین مردم 

اقدامی نادرست انجام داده اند. مردم باید  کنند،و چنان و چنین می آیندمی هاکه باز این غرب زده کنندبیم و ترس ایجاد می
 انندتوبه من اطمینان و اعتقاد داشته باشد و بگذارند من این تفاهم را کامل کنم. همه دریابند که در اسالم واقعی، همه می

است ایجاد . من سیآزادانه کار و فعالیت داشته باشند و در سازندگی کشور شرکت کنند. این بیم و ترس از جهل و نادانی است
به ایران بازگردند. ولی باید قبول فداکاري کنند.  تفاهم را ادامه خواهم داد و امیدوارم کسانی که از کشورشان رفته اند، مجدداً

 .بناي کار ما این است که در چارچوب جمهوري اسالمی، همه فرصت بروز استعداد خود را پیدا کنند

 

 آزادي کامل



 

بنی صدر اعتقاد به آزادي و دموکراسی در چارچوب قانون اساسی کشور دارد، یعنی به شرق و غرب تکیه دکتر سید ابوالحسن 
نداشته باشد، فقط و فقط منافع ملت ایران را در هر زمینه اي در نظر بگیرد. اجازه ندهیم شرکتهاي چند ملیتی ثروت کشور را 

اریخ گذشتۀ ایران و جهان الاقل در جهان سوم به ما نشان هر رییس تاراج کنند. باید به استثمار فرد از فرد پایان داد. ت
داخلی یا خارجی، رژیم او را سرنگون کرده است. مثال در این  هايکشوري که در این راه گام برداشته است دیر یا زود توطئه

 بنی صدر سرنوشتی نظیرزمینه فراان است. از جمله حکومتهاي آلنده و مصدق در این صورت، آیا دکتر سید ابوالحسن 

 

مردم به یاتري او نشتافته، تنها  هايدر دوران مصدق، روحانی مانند امروز در عرصه کارزار نبودند و همه این خلقها  و توده
قشر خاصی از جامعه از مصدق حمایت کرده در نتیجه مصدق در برابر توطئه دربار و خارجیان تنها ماند. هر جامعه، یک شبکه 

. در جامعۀ ما این شبکه ارتباطی از طریق بنیاد و کنددارد که در جوامع غربی، حزب کم و بیش این نقش را ایفا میارتباطی 
نهادهاي مذهبی و روحانیت برقرار است. اگر ما بخواهیم به سرنوشت مصدق و آلنده دچار نشویم، باید به وحدت ملی تکیه 

جهت سازندگی حفظ کند. البته اگر روحانیت این نقشها را رها کند و تبدیل  داشته باشیم و روحانیت، نقش فعال کنونی را در
اما روحانیون باید نقش همراه حامی و مراقب را  هامحل برخوردها و ناراحتی شودکند به نقش صاحب نفوذ، البته خودش می

حمایت کنند اگر نتوانیم در اسرع وقت،  هاو آسیب هاعهده دار باشد، وحدت جامعه را حفظ کرده و ما را نیز در برابر توطئه
 .ایمکشور را از این بحران بیرون بیاوریم، رفته ایم که رفته

 

 مقابله با توطئه

 

ان در اند امروز نیز در ایردر سالهاي اخیر، خارجیان، اکثر حکومتهاي ملی و دموکراتیک را با فلج کردن اقتصادشان ساقط کرده
و سازمانهاي دولتی، گروههاي مردم را به همکاري و افزایش دستمزد و فلج کردن اقتصاد  هابسیاري از مؤسسات و کارخانه

اي زمینه چینی می کنند و نزاع و کشمکشهاي خیابانی را تازه هاي.در کنار این عوامل، هر روز توطئهکنندکشور تحریص می
کشور جمهوري اسالمی ایران براي خنثی کردت این . رییس کنندو به مراکز و نهادهاي دموکراتیک حمله می زننددامن می

 اندیشد؟چه می هاتوطئه

 

توان یک شبه با معجزه از بین برد من به کارگران میلیونی که به من راي دادند، مردم محروم این کشورند و محرومیت را نمی
من بدهند. مبناي قضاوت من این است که  باید حداقل فرصت را به دانندایرانی اعتقاد دارم و عقل دارم و عقل دارند و می

ي کشور آشوب به راه افتاده ولی مردم ایران هوشمندند و خود، جلوي این توطئه را . اینک در چند گوشهفهمندمردم می



خواهند گرفت. من به ملت ایران ایمان دارم و مردم ایران به من اعتقاد دارند. روز دوشنبه انشاءاهللا براي کارگران صحبت 
 .خواهم کرد

 

 خودمختاري

 

 .درمورد اعطاي حق خودمختاري یا خودگردانی به قومهاي ایرانی دکتر ابوالحسن بنی صدر معتقد است

 

اند، از جمله کردها آنها ایرانی به هیچ وجه حاضر نیستند از ایران جدا شوند. بنیاد و تاریخ ایران را روي هفت قوم گذاشته -
زبان فارسی اصل است، در مورد لغت خودمختاري و خودگردانی، مردم عاشق کلمه نیستند و اصل هستند و زبان آنها 

بدانند محتواي کلمه چیست؟ اگر منظور از خودمختاري، ایجاد حکومت مستقل است، هرگز خلق کرد آن را نخواهد  خواهندمی
اسم بگذارند خودمختاري بگذارند  خواهندا میاش رپذیرفت، اما اگر منظور آن است که امور محل را تصدي کنند و اگر کلمه

 .آنکه مساله اي نیست، مساله محتواي کلمه است و من هیچ تعصبی راجع به کلمه ندارم

 

 انتخابات مجلس

 

به زودي انتخابات مجلس شوراي ملی صورت خواهد گرفت و اگر بین مجلس و ریاست جمهوري هماهنگی علمی و عملی 
 من« جمهور آنها همراه است؟ کشور فلج خواهد شد مردم چگونه دریابند که چه نامزدهایی با رییسوخود نداشته باشد ادارة 

و این با مردم است که به چه کسی راي بدهند که بین دستگاهها همکاري باشد نه ضدیت. تردید  کنمکاندیدا معرفی نمی
د شد و کاري پیشرفت نخواهد کرد.قرار است همین جمهور ناهماهنگ باشد امور کشور فلج هواهنیست که اگر مجلس و رییس

امزد ن خواهدهفته مقدمات کنگره اي توسط گروههاي که به من راي داده اند توسط خود آنها تشکیل شود و براي کسی که می
رکت شاند در این کنگره هایی را هم که از من حمایت نکردهنمایندگی مجلس شود ضوابطی تعیین کنند. امیدوارم آن گروه

کنند و گامی در راه وحدت کامل بردارند. امید من آن است که نخستین مجلس شوراي اسالمی ایران قویتر از اولین دوره 
شوراي ملی پس از استقرار مشروطه باشد. آن زمان نیز همینطور شد مردم خود نماینده شان را برگزیدند در نتیجه بهترین 

لیستی نیاید  و نه من هم لیست بدهم و نه دیگري، بلکه خود من هرکس را که فکر  مجلس آنها موقعی شد امید است از باال
م شوراي کند به ناکنگره یک شوراي عالی تعیین می کنم فکر و روش او را موافق روحیۀ خود تشخیص دادند برگزینند. ظاهراً

 «.عالی هماهنگی بین گروهها

 



 آئین نامه انتخابات

 

آن را  قیقاًهنوز د« ر با آیین نامه مجلس شوراي ملی که انتشار یافته است موافق است، یا نه ؟ دکتر سید ابوالحسن بنی صد
 «دهمرا مطالعه کردم نظرم را به شوراي انقالب می هاام پس از آنکه به دقت آئین نامهمطالع نکرده

 

 سیاست خارجی

 

 ي ایرانقبال جهان عرب بویژه کشورهاي همسایهاصل سیاست خارحی نخستین جمهوري اسالمی ایران چیست ؟ روش ما در 
فرانسه که نسبت به انگلستان و آلمان کمتر زیر بار  و ابرقدرتها چه خواهد بود؟  روش ما در قبال ژاپن و اروپا مخصوصاً

شته اتهدیدهاي آمریکا در قبال ایران رفته است چیست؟ اگر بخواهیم در داخل کشور استوار باشیم، باید سیاست مستقل د
باشیم و به هیچ ابرقدرتی وابسته نباشیم، در حالیکه متاسفانه خیلی وابستگیها داریم وباید آن را از بین ببریم. در بارة ژاپن و 

اند و ما یک زمینه مشترك با ژاپن و اروپا داریم و آن این است که اروپا باید بگویم که ابرقدرتها عرصه را بر آنها تنگ کرده
که ما  هاییما زیر تهدید ابرقدرتها هستند. آنها به منابع انرژي ما احتیاج دارند و ما به تکنولوژي آنها. اگر برنامه آنها نیز مانند

ا با آنها همکاري کنند و اما روش م توانیمبپذیرند و در اجراي آن مشارکت کنند، می کنیم،براي رشد کشور خود پیشنهاد می
ل آزاد شوند، باید تکیه سیاستمان بر استقال خواهندین کشورها زیر سلطه هستند و مینسبت به کشورهاي عربی و مسلمان ا

هاي کنونی طوري رفتار کنند که معرف مردم خود بشوند. آنها داراي یک برداشت فرهنگی هستند که از مردم باشد، باید رژیم
که بسیاري از کشورهاي عربی کارشان به بن بست  مبینیخود جامعه نجوشیده است، باید قالبها را دو رافکنند و ما اکنون می

یک روزنامه نگار ترکیه در زمینه جلسه مشترك ترکیه و ایران از من سئوال کرد. گفتم: ترکیه اول باید  کشیده است. اخیراً
تگی را این وابسوابستگی ما به دیگران فراان است و باید  هايمستقل شود چون من هنوز ایران را مستقل نمی دانم، زیرا رشته

جمهور نشدم که به مردم دروغ بگویم. کشورهاي همسایۀ ایران، هر اقدامی که براي استقالل خود انجام قطع کنیم. من رییس
همین دیروز موافقت کردم که براي فروش نفت به ترکیه، اعتبار باز کنند.  کنیم،دهند، ما کنارشان هستیم و به آنها کمک می

وابستگیشان را به مرور قطع  هايي کشورهاي اسالمی به معنی واقعی کلمه مستقل شوند و ریشههمههدف ما این است که 
دربارة  ،کردیمآنها مرتجع هستند. زمانی که ما علیه رژیم شاه مبارزه می گوینددر مورد مردم افغانستان گروهی می کنند. مثالً

چه؟ اگر هیچ دولتی در کارشان دخالت نکند، چطور مردم محروم زیر  . مرتجع یا غیر مرتجع، به روسهاگفتندما نیز چنین می
. این، غیر ممکن است هیچ طبقۀ زورگویی بدون تکیه بر یک دولت خارجی نمی تواند حکومت روندبار یک عده زورگو می

رف ما روشن است و کند.اگر نیروهاي روسیه از افغانستان خارج شوند، خود محرومان آن کشور، دولت تشکیل خواهند داد. ح
آن اینکه روسها و آمریکا نباید قیم بشر باشند و نیروهاي خارجی باید از افغانستان خارج شوند. اما در مورد عراق، چون حزب 

فرصت کنند، آنجا را کن فی یکون خواهند کرد.ایران براي حفظ صلح جهان، نقش  هابعث با جامعه بریده است اگر خارجی
بگویم که حضور نیروهاي روسیه در افغانستان، تهدیدي است براي صلح. اگر روسها  د و باید صراحتاًتعیین کننده اي دار

 .با ما و جهان اسالم رفتار خوبی داشته باشند، باید بدون قید و شرط خاك افغانستان را ترك کنند خواهندمی



 

 مساله گروگانها

 

آزاد  و چه راهی براي بیندي گروگانها را چگونه میی آمریکا و مسالهدکتر سید ابوالحسن بنی صدر واقعه اشغال النه جاسوس
 روابط ایران و آمریکا در آینده چگونه خواهد بود ؟ ساختن گروکانها در نظر گرفته است، اصوالً

 

موضوعی  ي معنوي و روحانی امام امت در جهان است، هر مساله واصل براي من حفظ جنبۀ معنوي پیام انقالب ایران و چهره 
مفهومی که از گیري را چگونه تلقی کرده است؟را باید اثرش را با این مساله تجزیه و تحلیل کرد. باید دید بشریت این گروگان

گیري اعضاي سفارت استنباط گردید، این بود که ما با سیاستی که براساس تفاهم با یک اشغال سفارت سابق آمریکا و گروگان
یستیم و این امر فوق العاده در تاریخ معاصر ایران عظیم است. زیرا صریح و هویدا آشکار است که عصر گر، باشد موافق نسلطه

سلطه آمریکا بر ایران پایان یافته است. اما موضوع خود گروگانها، چند نفر از آنها جاسوس بوده یا نبودند؟ هنوز روشن نیست 
سیاست آمریکا تغییر، کند امام هم همینطور  خواهیما طرف است. ما میملت ایران با این افراد، طرف نیست، با سیاست آمریک

تغییر کند. از سوي دیگر یک عده جانی، ثروت  فرمودند که سیاست آمریکا باید به نحوي که ما اثرش را احساس کنیم، عمالً
ین موضوعی ا کنندان توطئه چینی میو علیه ایر کننداین مملکت را به یغما بردند و اینک در آمریکا در ناز و نعمت زندگی می

نیست که بتوانیم آنرا تحمل کنیم. با یک ایرانی در پاریس مصاحبه اي تلویزیونی انجام شده است واو در پاسخ گفته است که 
ما ایرانیها در تمام دنیا گروگان شما هستیم اینک فرض کنیم حرف آنها درست است به این معنی که قرار دادي بوده و طبق 

ن این افراد عضو سفارت بوده و مسوولیت دارند و دانشجویان، این قرارداد را لغو کردند ولی اگر در دنیا هیچ قراردادي و یا آ
سنتی نیست که اگر شخص، فردي را کشت، کشتار کرد، جنایت و دزدي کرد و بعد فرار کرد، او را به کشور اصلی پس 

هواهی دید که هیچ ملتی به خود اجازه نداده فردي را که علیه ملتی جنایت  دهند؟ به هر کشوري که نظر افکنی، نمونه اي
هزار  70کرده، پناهندگی بدهد. آمریکا چگونه به عنوان حامی حقوق بشر، به چنین جانی که ملت را جریحه دار کرده است و 

یوة بوده است. آنها ابتدا باید بپذیرند که شنفر را کشته، پناه داده است؟ در واقع سفارت سابق آمریکا  مرکز واقعۀ دولت ایران 
اند، پاکسازي کنند و به دنیا اطمینان دهند رفتارشان در اینجا خطا بوده است و کسانی را که در اتخاذ این روش دست داشته

انوادة دزد را که آمریکاي سلطه گر، مرد و آمریکاي آزاد، زنده شد. به هر حال، دولت آمریکا باید در اسرع وقت، اموال این خ
ي جدي شود. اگر روزي تعقیب این مساله ایجاب کند ي استرداد شاه، وارد مرحلهتوقیف کند و در اختیار ما قرار دهد و مساله

راي «جمهوري ایران، معتقد است: که ما یکبار دیگر  بکنیم، باید آن را انجام دهیم. درمورد تعداد مراکز قدرت نخستین رییس
اند، به اخطار توجه نکنند از خود مردم مراکز قدرت بود. اگر مراکز قدرت که وضع مملکت را مختل کرده مردم نفی تعداد

 که به تعداد مراکز قدرت دانندکه تکلیف آنها را روشن کنند. به نظر من، مردم، عاقل و بالغ و رشید هستند و می خواهیممی
 .«افتدموجودیت کشورشان به خطر می

 



 يتجهیز دادگستر

 

بنی صدر اعالم کرد باید به سرعت دادگستري را تجهیز کرد  تا زودتر وظایفش را به عهده بگیرد و طبق قانون اساسی، 
 .انقالب منحل شود هايدادگاه

 

 پاکسازي

 

 براي این گروه باید فکري کرد من با پاکسازي موافقم،«جمهور کشور اسالمی ایران، در زمینه پاکسازي گفت: نخستین رییس
به این افراد گفت بروند و در کوچه و خیابان و محله، راست راه بروند و گرسنه بمانند. الزم است براي این افراد  شودلکن نمی

ت بدهید، به من فرص«بنی صدر درمورد بیکاري و وضع پولی کشور گفت: ». کار ایجاد کنیم و در کارهاي تولیدي مشغول شوند
م کرد. ما در حال حاضر، ماهانه یک میلیارد و دویست میلیون دالر اضافه درآمد داریم و برنامه خواه حلمساله بیکاري را فوراً

 سوگند. شرط ریاست«در مورد سوگند، بنی صدر گفت: ». خانه سازي را در اسرع وقت در سراسر کشور گسترش خواهیم داد
یکی به اصطالح ظاهري و شکل فرنگی آن، یکی  جمهور نیستی. سوگند دو جنبه دارد:جمهوري نیست که اگر نخوردي، رییس

محتوا و اساس آن. انتخاب مردم، جبنه اساسی دارد. اینک مجلس نیست که من در نزد آن سوگند بخورم، پس باید گفت  
اند و او باید بخواهد تا مجلس تشکیل شود و پس از خواب بیدار شود و باید جلوي جمهور انتخاب کردهمردم یک رییس

گوید سالم علیکم و مرحمت عالی زیاد و مراسمی انجام دهد. به همین جهت، در حضور امام که معرف رهبر امت مجلس ب
 )12/11/1358است، سوگند بخورم و مجلس که تشکیل گردد، سوگند را تجدید کنم، چیزي فوت نخواهد شد...(اطالعات

 

 .از جزئیات امور آگاه شوند جمهور ایران:مردم بایدمصاحبه اختصاصی تاراجی با نخستین رییس

 

 چه باید کرد ؟

 

در پرتو اسالم حاکمیت ملی را برقرار سازید وظیفۀ تمام  خواهید: در شرایط کنونی که شما به عنوان یک دمکرات میتاراجی
حمایت شما  يي میهن دوستان و دمکراتها چیست؟ چه اقداماتی آنها باید براکسانی که به اسالم راستین معتقدند، وظیفۀ کلیه

 و مصدقات دچار نشوند؟ هاتا به سرنوشت آلنده آورندبه عمل می هاو خنثی کردن توطئه

 



 شودنمی هاو خیابان ریختن و شعار دادن هابنی صدر:آنها باید آماده کار شوند. ایران را با برخوردها، نزاعها و کشمکش – 
درست کرد. مردم باید کار کنند، تولید را افزایش دهند، اقتصاد کشور راه بیفتد تا بتوانیم در برابر روس و آمریکا ایستادگی 

 توانیداگر فردا بگویند به شما گوشت نمی دهیم، چگونه می کند،کنیم. کشوري که هیچی ندارد، حتی گوشت از خارج وارد می
کار کنیم و سریع برویم به سوي جهادسازندگی. مردم باید در باال بردن تولید مشارکت کنند،  استقالل داشته باشید، پس باید

بدون باالبردن تولید داخلی و ساختن ایران، ما هیچ کاري نمی توانیم بکنیم. این همه مردم در خیابانها، پنج میلیون نفر در 
د. این پولهاي دولت را باید به اینها داد تا بروند و همه جا را آباد باید بروند صحراها و همه جا را آباد کنن کنند؟تهران چه می

را راه بیاندازند و ایران راه بیفتد. کارگران باید در ادارة کارخانه هاي دولتی شرکت کنند. وقتی کارگران،  هاکنند و کارخانه
عطیل ت ها. بسیاري از کارخانهکنند، بازار تهیه میاوضاع چگونه است و براي تولید خود فهمندرا اداره کنند می هاخود، کارخانه

 .است چون نرفتند براي آنها بازار درست کنند

 

 حق خودمختاري

 

تاراجی: درمورد کردها سخن گفتید، آیا با حق خودمختاري به خلقهاي ایرانی در کادر جمهوري اسالمی ایران، موافق هستید؟ 
 خودگردانی با خودمختاري چه فرقی دارد؟

 

خواندم که بعضی افراد و حزب دمکرات گفته اند که  هابنی صدر: من که از این کلمه و مساله هیچ نفهمیدم. در روزنامه  -
. مردم جاهل نیستند که عاشق خواهندزیر آن بگذارید، زیرا مردم این کلمه را می خواهیداین کلمه را حفظ کنید و هر چه می

کنند مردم چیزي نمی فهمند؟ اما مبناي اندیشه و داوري من تصور می کنند،که توطئه میبدانم کسانی  خواهمکلمه باشند. می
امروز صبح به من تلفن کردند که  فهمندو خوب هم می فهمندو در عمل هم دیدیم که مردم می فهمنداین است که مردم می

 .....ردستان نیزبعضی دانشجویان در شیراز اعتصاب کردند در بختیاري ضد و خورد شده و در ک

 

 اعتماد به مردم کردستان

 

 .که گستر یابد رودمی هاتاراجی: بله توطئه

 

آنها  به بنی صدر: من از روز نخست در مورد کردستان این نظر را داشتم که باید به مردم کردستان اعتماد کرد. من کامالً
اطمینان دارم. مردم به هیچ وجه مایل نیستند که از ایران جدا شوند، گیریم که از ایران جدا شوند، آنها هویت خود را از دست 



، من اي توطئه کردندبنیاد تاریخ ایران را بر هفت قوم گذاشته اند. یکی از آنها کرد است. پس دلیلی ندارد که عده دهند،می
 کنندکه بسیاري از مردم را تهدید می دانمۀ مردم بگذارم. ما باید به خود مردم کرد حقایق را بگوییم. من میآن را به پاي کلی

ولی مردم باید مقاومت کنند و زور را نپذیرند ما  کردحتی باکوکتل مولوتف (بمب دستی). رژیم سابق هم همین کارها را می
ویم آنجا امر و نهی کنیم. سخن من این است که باید با خود مردم تماس هیچ قصدي نداریم که به جاي منتخب خود مردم بر

د؟ چه کنی خواهیدگرفت. یعنی این پرسش مطرح شود که شما چه میخواهید؟ محتواي این کلمه چیست؟ خودمختاري را می
که  زیه استاگر هدف ایجاد یک حکومت مستقل است که حرف هیچکس را قبول نکن. اینکه خودمختاري نیست، اسمش تج

امور محل خود را مردم سروسامان دهند، ما حرفی نداریم واز روز نخست نیز  خواهیحرف هیچکس را قبول نکن. اگر می
کشمکش در این مورد وخود نداشت. در قانون اساسی عنوان شورا وسیعتر و اختیارات به هر منطقه داده شده است. از نظر من 

کلمه حرفی نیست. اسمش را بگذارید خودمختاري، ولی نه، اگر این کلمه محتواي دیگر  اگر معناي خودمختاري این است، سر
خواهم حقه بازي شود. ما در کردستان و نقاط دیگر باید بدانیم با چه کسی طرف هستیم. یک دارد باید روشن کرد چون نمی

من هرگز  ها شد؟ نهآیا باید تسلیم این گروه کند،وقت شخصی براي آنکه در منطقه نفوذي داشته باشد، ادعاي خودمختاري می
باور نخواهم کرد که ما تسلیم خواهیم شد. ولی اگر خود مردم بخواهند، امور خود را اداره کنند و در آن مشارکت داشته باشند 

ة پا که دربارو این سخن قبول است و از روز نخست برنامۀ ما همین بود و نیازي نداشت که این همه به ما بگویی. من در ارو
این موضوع را اساسی شناختم. حتی ده سال پیش از این پس ضروري نیست که به ما درس  نوشتم،جمهوري اسالمی مطلب می

هاي مسلح چگونه تصدي این خودمختاري را قبول کند؟ با وجود این، گروه خواهدبدهند. اما درمورد خودمختاري، چه کسی می
ت شرکت داشته باشند؟ حکومت کارش این نیست که کسی اسلحه دستش بگیرد و در جایی بگوید آزادانه در انتخابا توانندمی

تجزیه. ما از روز نخست گفتیم، اینک باز  شودخودمختاري را دو دستی تقدیمشان کنند. این می خواهم،من خودمختاري می
که ما  حضور خود مردم، بحث کنیم این ایرانی احتیاجی به سالح برداشتن نیست بیایید دور یک میز بنشینیم و در گوییممی

یا به شما این چه معنی دارد؟ اسلحه بدست گیرید و تصوري به جامعه بدهید که از یکدیگر نیستید.  رسدداریم به ما بیشتر می
ن است ر ممکاین گروهها نباید به مردم کرد دروغ بگویند. وظیفه رسانه روهی این است که به مردم کرد بگویند که ایران غی

زیر بار تجزیه برود، پس راه حل درست مساله این است که به حضور خاتمه داد و بعد مردم در چارچوب چیزي که همه 
ذارند بگ خواهندموافق هستند انتخابات را انجام دهند و شوراها را تعیین کنند و امور آنها را تصدي کنند. اگر کلمه اش را می
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 (3)دکتر ابوالحسن بنی صدر و کردستان

 



  

 

 .کشور استادامه مصاحبه تاراجی با بنی صدر:تعیین سر نوشت افغانستان با مردم 

 

 آیا ایران وجه مشترك با اروپا و ژاپن دارد که به اروپا وژاپن نزدیک شود؟

 

بنی صدر: اگر بخواهیم در داخل کشور استوار باشیم یعنی فشار ووابستگی ابر قدرتها را تحمل نکنیم،متاسفانه چون وابستگی -
وبا اجراي برنامه کار بیست ساله جمهوري اسالمی انشااهللا به داریم که باید آن را از بین ببریم،لیکن این امر زمان الزم دارد 

اند، زیرا دو ابر دچار ضعف هااروپایی وژاپن، به نظر من این کشور هايپایان داده خواهد شد.اما کشور هاکلیه این وابستگی
خود را اداره کنند. ما یک زمینه  تواننددر آنها دولتهاي قوي نیستند که می اند. نتیجتاًقدرت، عرصه را بر آنها تنگ کرده

مشترك با آنها داریم به جهت آنکه هم ما هم آنها زیر تهدیدات ابر قدرتها هستند. کشورهاي اروپایی وژاپن، به منابع ما نیاز 
ي که براي رشد ادارند وما به تکنولوژي آنها. اگر این کشورها بپذیرند که با ما برابررفتار کنند و گربه رقصانی نکنند، در برنامه

خود داریم با آنها مشارکت خواهیم کرد وبین ماو آنها همکاري بوجود آمده، است لکن اگر بگویید نظرات ما را بپذیرد، آنوقت  
میان ما وآنها  همکاري مشترك وخودنخواهد داشت.در چنین صورتی، ترجیح خواهیم داد راهی را انتخاب کنیم که ما را دیرتر 

را تحمل کنیم تا کشور مان را پیش  هابرساند،ولی به تکنیک خودمان مجهز خواهیم شد. باید سختی به سر منزل مقصود
اند  اند، خود از این تمدن خسته شده: بنظر من مردم اروپا امریکا که تمدنی مادي بوجود آوردهگوییمببریم.یک نکته را نیز می

پدید آمده است وهمه در چهار چوب یک فریاد، است وآن فریاد .در جامعه آثار زیاد علمی،و اجتما عی،اقتصادي وهنري 
بحران است. امروز غرب در چهار چوب بحران فرهنگی است، یعنی خود اعتراف دارند که انسان در زمینه معنویت ، فراموش 

می به ایران باز شده است. زمانی که امام در پاریس بود، غرب در وجود ایشان، یک معنویت نودید.هنگامی که امام امت اسال
گشت وانقالب اسالمی پیروزشد. این پیروزي براي مردم غیر کشورهاي اسالمی وهمه جهان حائز اهمیت شد زیرا طلوع یک 

بود میگوید در قرن بیست ویکم یا بشریتی نیست و یا این »آندره مالرو «معنویت رابشارت داد.وزیر فرهنگ دو گل که ظاهراً
و معنویت، دوباره خویش را پیدا کند. اروپا این عطش شدید بمعنویت رادر امام جستجو  که انسانیت باید در مذهب

که بازتاب آن در خارج،موجب تار شدن این چهره معنوي گردید  گیردصورت می هاییمیکرد.متاسفانه در داخل کشور، کار
  .واین چیزي است که همیشه مرا رنج میدهد

 

 دفاع از معنویت امام

 



میزگردي که فرانسه بمناسبت نمایش فلیم پیامبر از اسالم شناسان جهان تشکیل داد و شما در آن شرکت  هاينامهتاراجی: بر
داشتید، من شاهد بودم که شما زیر بارانی از پرسشهایی قرار گرفتید که همه ناشی از اقدامات افراطی گروهی بی مسوولیت 

 یا اینطورنیست؟بود، در قبال اسالم راستین.اما خوب دفاع کردید 

 

بنی صدر: من تالش کردم که این اقدامات بی رویه و افراطی بنام امام امت تمام نشود. تالش من این بود که این نور -
گزارش  آنطور که محکم بنا کنیم، مثالً هايآینده خود را بر روي پایه توانیممعنویت براي بشر امروز تار نشود. بهرحال، ما می

من بعنوان ریاست جمهوري ایران، بخاطر پژوهشهاي علمی که انجام داده ام در افکار عمومی مردم امریکا و  داده اند انتخاب
 .اروپا حسن اثر بخشیده است

 

در وزارت امور خارجه نیز میخواستم روي همین پایه معنوي، مسایل را حل کنم و اما در کشورهاي اسالمی، من معتقدم که 
ر دست یابیم، د هايها باید معرف مردم خود باشند مشکل است بافق تازهباید تحقق یابد. رژیماستقالل مردم مسلمنان 

فرهنگی هستند که از خود جامعه نجوشیده و بیان کننده نیازهاي اساسی مردمشان  هايحالیکمه این رژیمها مجري برداشت
 ا به بن بست بکشانند. ما این بن بستها را در همین کشورهايبریزند و اینکار ر هانیست. اینها میخواستند آنها را توي این قالب

 .بینیمعربی می

 

 خلق و خوي مردم مسلمان

 

درست گفتید زیرا در سفر اخیري که به کشورهاي عربی کردم، جوامع آنها را در حال انفجار و بحران دیدم. حتی  تاراجی: اتفاقاً
این  و کندرا در آن کشورها وزارت اطالعات منتشر می هاارند. روزنامهکشورهاي مترقی جهان عرب، متاسفانه سیستم حزبی د

 آیدبا خلق و خوي مردم مسلمان جور در نمی

 

بنی صدر: به هر حال، جامعه تحت قالب در نمی آید. باید فرهنگ از خود جامعه بجوشد، راه حلها را جستجو و پژوهش -  
شند و بیایند باال حتی مساله اعراب و اسرائیل، سرنوشت دیگري خواهد یافت، کند، بر مشکالت غلبه کند و اگر خود مردم بجو

روزنامه نگار ترکیه با من مصاحبه کرد، اما در روزنامه، مطلب را عوضی  یکاما در زمینۀ مناسبات ما، کشورهاي همسایه اخیراً 
 .چنین قصدي نداشته باشیدنوشت، مثل اینکه قرار است مطلب و حرفها را کمی چرب کند، امیدوارم که شما 

 



درمورد آن مطالب را طوري بیان و منعکس کنیم در مورد شما هم  کنیمنه ما در روزنامه اطالعات همیشه سعی میتاراجی:
 .همین وضع را خواهیم داشت

 

هم در کمی مطلب را چرب کرده است، یک ذره » لوموند« خبرنگاربنی صدر: امروز صبح در قم تلفن کردند که ظاهراً -
ترجمه، چرب تر شده است. از قول من نوشته اند بله روحانیت باال شکست خورد، در حالیکه من این را نگفته ام بلکه گفتم یک 

ولت شما حاضرید با داقلیت از روحانیت، دفاع از حبیبی کرده که البته او راي نیاورد آن آقاي خبرنگار ترك هم آمد و گفت:
 .دهمن گفتم دولت ترکیه اول مستقل شود بعد، اما با مردم ترکیه بله، جلسه تشکیل میترك یک جلسه تشکیل دهید م

 

 مشکالتی پدید آید ؟ کنیدتصور نمی فرمایید،جمهوري چنین مطالبی میتاراجی: وقتی شما به عنوان یک رییس

 

قطع  هاوابستگی ما فراان است و باید رشته هايدر آغاز مصاحبه گفتم که رشته دانم؟بنی صدر: مگر من ایران را مستقل می- 
جمهور نشدم که به مردم دروغ بگویم. نظر من این است که شود تا آزاد شویم. انسان که نباید خودش را گول بزند. من رییس

یروز موافقت تا مستقل شوند. همین د کنماین دولتها وابسته هستند و باید مستقل شوند. بله من گفتم به این کشورها کمک می
کردم که براي خرید نفت ترکیه ارتباط باز کنند، هر کمک دیگري حاضریم بکنیم تا مردم ترکیه خودشان شوند. اینکه بیایند 

. شودبزور مردم را توي قالب تمدن غربی کنند، صحیح نیست. البته این بدترین نوع وابستگی و مانع رشد یک جامعه می
باید خودش فکر کند و ابتکار نشان دهد، فرهنگ یعنی ابتکار، نه آنکه براي دیگران قالب بسازیم. این روش را با کلیۀ  جامعه

همچنین به کشورهاي همسایه هر اقدامی که براي استقالل خود انجام دهند در کنارشان، کمکشان  کنیم،کشورها عمل می
 کنند،اینها مرتجعند، با روسها مبارزه می گویند. گروهی میکنیمستان حمایت میخواهیم کرد. چنانچه ما از مبارزة مردم افغان

مرتجع یا غیر مرتجع، خود مردم باید بفهمند که اینها مرتجع هستند یا نه ؟ اگر هیچ دولتی در کارشان دخالت نکند، چگونه 
یچ طبقۀ زورگو نمی تواند بدون تکیه به قدرت . این غیر ممکن است. هروندمردم محروم، زیر بار یک عده مرتجع و زورگو می

خارجی حکومت کند این دروغ است که اگر این آقاي روسیه، دستش را از روي افغانستان بردارند، محرومان افغانستان خود 
. داختیار حکومتشان را در دست خواهند گرفت. بنابراین حرف ما روشن است، میگوئیم آقاي دولت روسیه شما قیم بشر نیستی

چگونه زندگی کنیم.  خواهیمخودمان زندگی کنیم. به تو چه مربوط است که می پایتان را بیرون بگذارید و اجازه بدهید
ه ب دهی،مثل عصر حجر زندگی کنم. تو که در کشور خودت به اسم آزادي، هرگونه خالفکاري را انجام می خواهممی مناصوالً

 کار دیگران چه کار داري؟

 

 س ملتبیم و هرا

 



تاراجی: آقاي بنی صدر، درست، خطر در همین جاست. شما کدام کشور را در جهان سوم سرا غ دارید که بدون وابستگی به  
یکی از ابرقدرتها روي پاي خود ایستاده باشد ؟ در جهان امروز هر ملتی که بپا خاسته تا حاکمیت ملی خود را برقرار کند بدور 

هت منافع ملی خود گام بردارد با یک توطئه، حکومت ملیش را در هم کوفته اند و آخرین نمونۀ از نفوذ قدرتهاي خارجی در ج
او را سرنگون کرد. امروز نیز نگرانی میهن دوستان و دمکراتهاي کرد ایرانی » سیا« بود که دیدیم چگونه » آلنده «آن حکومت 

ارند کسانی که می گویند دولت بنی صدر با توطئه سرنگون به همین دلیل، بسی شود،براي حکومت شما از همین امر ناشی می
خواهد شد، یا آنکه دیر یا زود او را هدف گلوله قرار خواهند داد و بیم و هراس ملت ایران در همین سخن نهفته است و به 

هان امروز هید، در جآیندة شما بیمناك، چون اگر موفق شوید دولتی بدور از حوزة قدرتها و فقط متکی به نیروي ملت تشکیل د
 این یک معجزة تاریخی خواهد بود و نمونه اي جدید از حکومت، به جهان عرضه خواهید کرد

 

ندادند و اعتماد کافی به مردم خود نکردند در  هابنی صدر: به نظر من علت شکست آنها این بود که آگاهی کامل به توده – 
کوبید. ما باید به مردم خود اطمینان کنیم و در هر زمینه اي آنها را آگاه نتیجه تنها شدند و قدرت خارجی، آنها را در هم 

 گروهی هايسازیم. به همین جهت، من براي نقش مطبوعات و رادیو و تلویزیون، اهمیت ویژه اي قائلم. من معتقدم که رسانه
مردم را در جریان هر وضعی قرار دهند و کلیۀ حقایق را با ملت درمیان بگذارند. ما پنهان کاري نداریم، ما نباید  باید دقیقاً

جریان امور کردستان قرار  درهیچ مطلب و رساله اي را از ملت خود، پنهان نگه داریم. اگر از روز نخست، مردم دقیقاً
و نه بقیۀ مردم ایران نسبت به موضوع بیگانه بودند. به سخنان  کردندیدا مینه مردم کردستان حالت کنونی را پ گرفتند،می

آگاه شوند و از حقایق، حمایت و دفاع کنند. اگر غفلت شود و  ما راه دیگر نداریم جز آنکه مردم کامالً کنید؟من توجه می
زب بعث عراق، به دلیل آنکه از جامعه بریده همین ح . مثالًکنندو درب و داغان می زنندمردم آگاهانه فکر نکنند، ما را می

قیم مردم شده است و نمی تواند در برابر خارجیان مقاومت کند. رژیم ناصري  دهند،است و به مردم آگاهی الزم را نمی
ن دم از آمر داد،اما به علت آنکه به مردم آگاهی می گردد،توانائیش بیشتر از اینها بوده، البته در اخبار، دروغ هم قاطی می

 .کردندحمایت می

 

 نتایج زیان بار پنهان کاري

 

تاراجی: این بخش از سخن شما یعنی آگاه کردن مردم از هر موضوعی، نقش مهمی در جامعه دارد. متاسفانه حتی کشورهایی 
 است به وخود آوردهکه سیاست پیشرو ومترقی دارند هم، تمامی حقایق را با مردم در میان نمی گذارند و این نتایج زیان باري 

 

بنی صدر:  به هر حال، بریدگی از جامعه، تباه کننده رژیم است. چرا من انتخاب شدم؟ براي آنکه رفتم میان مردم و حرف 
خودم را زدم. هرچه بود گفتم و هیچ مطلبی را پنهان نکردم. مردم آگاه شدند، راي دادند و باید به مردم اطمینان کرد و به 

 .حقایق را با مردم باید در میان گذاشت آنها آگاهی داد.



 

 خطر جنگ

 

ژرژ مارشه،دبیر کل حزب کمونیست فرانسه، پس از دیدار با برژنف اعالم کرد که توازن جهان، به نفع شوروي  تاراجی: اخیراً
ریت است و بشبه هم خورده است. ژیسکار دستن و گاندي و دیگران نیز اعالم خطر کردند که صلح جهانی به مخاطره افتاده 

نفت خواهد بود. نظر شما در این باره  هايبه سوي جنگ خانمانسوز پیش میرود. گروهی معتقدند جنگ آینده در کنار چاه
 چیست؟

 

هاي سیاسی که به اصطالح، خودشان صاحب ي گروهبنی صدر: کشور ما در جهان، موقعیت حساس دارد. امیدواریم همه-
مومی سنگر صلح باشد، افکار ع توانداخیر ایران را درك کنند. اگر همه متحد باشیم، ایران میرسالت هستند، مفهوم انتخابات 

ي دو ابرقدرت نخواهند رفت. زمانی مردم غرب مرا به یک آسایش ترقی کرده زیرا مفهوم این انتخاب، این بود که زیر سیطره
ي روسها قرار خواهد گرفت. این د از شاه، ایران، زیر سیطرهکه بع شدو حتی در زمان شاه مخلوع به تبلیغ می ترساندندرا می

ین : این بازي روسها است، لیکن با اگویندو می چسبانندي سفارت آمریکا را به حزب توده میتبلیغات، دروغ بود. حتی واقعه
ه اي داریم. اگر بتعیین کنندهراي که مردم دادند، مطمئن شدند که این تبلیغات دروغ است. پس ما در راه حسن جهان، نقش 

. هر اندازه کشورهاي جهان روي پاي خود بایستند، یابدبخش کمک کنیم، این نقش، اهمیت بیشتري میرهایی هاينهضت
ه حضور که طبیعی است کاین فضول باشی دنیا باشند. در نتیجه، صلح جهان حفظ خواهد شد. مثالً توانندابرقدرتها کمتر می

و ما نمی توانیم تماشاچی باشیم و آقایان آنجا بازي  رودانستان، عامل مهمی براي تهدید صلح جهانی به شمار میروسیه در افغ
و  ترین اقدامشان، ترك بدون قیدبا ما و دنیاي اسالم، رفتار خوبی داشته باشند، به نظر من فوري خواهندکنند. اگر روسها می

یچ مربوط نیست که در داخل افغانستان، چه کسی حکومت خواهد کرد. خود مردم به آنها ه شرط افغانستان است. اصطالحاً
افغانستان باید تصمیم بگیرند و من مطمئن هستم که زیر بار فئودالها و آدمهاي مرتجع نخواهند رفت مگر در زمان شاه سابق 

یی گردند. کجا هستند این مالکین؟ حتی زمینهاگفتند که اگر شاه برود، مرتجعان خواهند ماند و مالکین بازمی درمورد ایران نمی
که بعد به دیگران  کندرا که داشتند، از دست دادند. پس این حرفها دروغ بوده است. یک جامعه، فداکاري و جانبازي نمی

سالم، روش را دارم. زیرا امروز افکار عمومی دنیاي ا» ژرژ مارشه« بخورید. من عکس نظر  خواهیدبگوید حاال بیایید، هرچه می
 فرستید؟پسندند. خالصه این نگرانی وخود دارد که یعنی چه؟ تو یک دولت بزرگ، توپ و تانک به افغانستان میروسیه را نمی

تشکیل دهند. اگر امروز در زمان شاه سابق قشون،  خواهندبه شما چه مربوط است که در افغانستان، مردم چه حکومتی می
آیا موافق بودیم ؟ آیا روسها موافق بودند؟ حاال چرا روسها خودشان  دادیمس العملی نشان میما چه عک کرد،وارد ایران می

نیرو به افغانستان فرستاده اند پس به نظر من ـ برخالف نظر ژرژ مارشل ـ توازن به ضرر آنها به هم خورده است. یعنی تمام 
مثل آمریکاییها دست به این اقدامات بزنند در حالیکه آنها  شودفکر میکرد که روسها حاضر نمیدنیاي اسالم و دنیا زیر سلطۀ،

کست داند و این شاند اگر جهان سوم کار آنها را بدتر از آمریکاییها نداند بهتر نمیها قشون کشی کردهنیز مانند آمریکایی
 )16/11/1358بزرگی براي روسیه است.(اطالعات



 نظر بدهید | لینک ثابت |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:40 1386شنبه ششم مرداد 

 

 (4)دکتر ابوالحسن بنی صدر و کردستان

 

  

 

 :جمهور در کنگره انقالب اسالمیسخنان رییس

 .کردن نظام استایران در اسالمیاساس انقالب

 

د با استادیوم آزادي برگزار شاین کنگره در اهللا خسروشاهی آغاز به کار کردآیتبا سخنانصبح دیروز کنگره انقالب اسالمی 
رزه اهللا منتظري و جامعه روحانیت مباآیتپیام ستاد برگزار کننده مراسم خطاب به امام خمینی ادامه یافت آن گاه پیام حضرت

وانسته به دلیل سیل خوزستان نت به مناسبت افتتاح کنگره قرائت گردید سپس پیام خواهران و برادران خوزستان که اکثراً
رهاي خود نظجمهور در یک سخنانی طوالنی نقطه صدر رییساین مراسم شرکت کننده خوانده شد آنگاه آقاي بنید که دربودن

را پیرامون مسایل جاري مملکتی بیان داشت در مراسم دیروز حدود سه هزار و دویست تن نمایندگان سازمآنها و احزاب و 
 .ه کشتی استادیوم شرکت داشتنددر سالن سرپوشیدهاي اسالمیها و انجمنجمعیت

 

انی طی یک سخنایران در مراسم گشایش کنگره انقالب اسالمی جمهور منتخب ملت صدر رییسآقاي دکتر ابولحسن بنی
اط وسایل ارتبو بیست دقیقه به طول انجامید در زمینه استقالل اقتصادي و فرهنگ اسالمی طوالنی که به مدت دو ساعت

 .ایراد کردگر سخنانیجمعه و مسایل دی

 

ـ  لندن مسکو  ـایران دیگر نباید مانند گذشته واشنگتن ایشان در قسمتی از سخنانش اظهار داشت مرکز تصمیم گیري در باره
 ایران تعین شودایران و در داخل ملتایران باید به دست ملتو جاهاي دیگر باشد سرنوشت

 



خودمان به سرنوشت خود حاکم شویم دستگاه اداري و ارتش ما وابستگی هاي که به اینکه ما بتوانیم صدر افزود برايبنی
قدرتهاي خارجی دارد از دست بدهد امروز ارتش ما و هم دستگاههاي اداري ما یک دستگاه وابسته است بنا براي تا ما یک 

 .مدستگاه اداري و ارتش مستقل پیدا نکنیم نخواهیم توانست به دو اصل قبلی تحقق بدهی

 

ایم این نکته که ما در حقیقت از خود ما ارتش نداریم گفت پول داریم و سالح خریدهصدر در ادامه سخنان خود با اشاره به بنی
این شعارها به برنامه نیاز دارد که با آن این سالحها در دست ما نیست چون موادش را نداریم بنا براین تحقق ولی اختیار 

شود مهمترین پاکسازیها در بیرون کردن افراد فاسد و مفسد نیست آنها را باید پاك کرد اما ما تدوین میبرنامه دستگاه اداري 
این سازمان اداري و یک ارتش ها را از دست بدهیم و به این وابستهایران است و تا مهمتر از آن تجهیز دستگاه اداري و ارتش 

این نکته که وظیفه دیگر ما تجدید حوضه سیاسی و فرهنگی است که در شاره به صدر با اآید بنیاین ملت دردر خدمت تمامی 
 شد مقاومتتوانست در مقابل تهاجماتی که از بیرون حوزه به آن میاین حوزه میآغاز اسالم تا چند قرن وجود داشته و وجود 

جریآنهاي ابل مرزهاي کشورهاي اسالمیدانید حتی در مقبه کلی متالشی است همه شما میکند گفت امروز حوزه اسالمی 
و با  جهانی حرکت کنیمایجاد یک جامعه اسالمی اند ما باید به سوي طلب مجال کار و تالش را از ملتهاي مسلمان گرفتهتجزیه
زادي را براي آبتوانیم در برابر قدرتها و ابرقدرتها با موفقیت بایستیم و رشد و امنیت و پیشرفت و این جامعه اسالمی ایجاد 

 .همه مسلمانان مستضعف جهان تامین و تضمین بکنیم

 

این نکته که پنجمین وظیفه ما اتخاذ سیاست در جهت کمک جدي و همه جانبه همه نهفته ایران با اشاره بهجمهور اسالمیرییس
 :رهایی بخش در جهان است گفت

 

جمهور شما اگر نخواهد فاسد شود نبایستی فاسد شود رییس اگر ما نخواهیم که فاسد بشویم و حکومت ما اگر نخواهد که
ایمان انقالبی و به نهضتها و حرکتهاي انقالب جهان بنگرد و هر نهضت انقالبی را در سیاست باز بشود باید با همان اخالص و

این نهضتها اگر ما به  نگه بداردهاي جهانی در حال بسیج دایمی جهان از خود بداند و ملت خود را در جهت کمک  به نهضت
کمک نکنیم نخواهیم توانست از سلطه ابرقدرتها براي همیشه خالص بشویم و هر لحظه و هر زمان آنها خواهند توانست به 

کنون هم مشغول هستند و هم توطئه و فساد دست هاي خودشان ادامه بدهند و در داخل کشور خود مات چنان که همتوطئه
اش را اینکه جامعه جهانی دیگر داشته باشیم که در آن انسانها حقوق اولیهگرها رها بشویم براي از توطئه اینکه مابزنند و براي
این این را شما بدانید که اگر ما بخش و کمک به آنها را وظیفه اصلی خود بدانیم هاي رهایی. باید در کنار نهضتداشته باشد

ها را سرکوب کنند و قتی ما را تنها دید به سراغ ما این نهضتاي وانند در هر نقطهتمساله را جدي نگیریم قدرتهاي جهانی می
صدر در ادامه سخنان خود ها به حق دفاع از خود ما است بنیاین نهضتآورند بنابراین دفاع ازآیند و خود ما را از پا در میمی

ه کن کردند باید ریشا به عنوان نخستین دولت جمهوري اسالمی این نکته که از نظر سیاست داخلی اولین برنامه مبا تاکید بر 
کن کردن غیر از سرنگون کردن است ما آن رژیم را سرنگون کردیم اما بدن آن رژیم رژیم شاه سابق باشد گفت: ریشه



جا گذاشته ما  برجاست، نهادها در ساختمان اقتصاد ما فر هنگ ما و اجتماع ما و سیاست ما هنوز همان است که آن رژیم بر
 .ایران ممکن بشودو اسالم دراین ساختمان را از اساس دگرگون کنیم تا استقرار جمهوري اسالمیباید که

 

تماعی و ـ احـ اقتصادي هاي سیاسی پایگاهاین کار موفق شویم باید برنامه و کار دوم ما ویران کردن تمامیاینکه ما به براي 
اینجاست تا فرهنگ ما و فرهنگ استقالل ایران باشند تا پایگاههاي اقتصادي و سیاسی آنها درگران خارجی ازفرهنگی سلطه

ها اسالم نسیت ما آزاد نیستیم و رژیم شاه همچنان بر جاست ما نباید خود و مردم خودمان را فریب بدهیم و به آن تغیر قیافه
ادها بر اند، کارهایی انجام گرفته اما بنی. و اشخاصی ماندهاندخاصی رفتهها را تغیر اساس و بنیاد و وانمود بنمائیم بلکه اشو چهره

این اینکه در اساس رژیم سابق بر جاست ما باید بنیاد شاهنشاهی استبدادي وابسته به قدرت خارجی را از ریشه برکنیم براي 
ري ایران قرار بگیرد اگر ما نتوانیم رهب کار موفق باشیم باید مذهب اسالم در مرکز فرهنگ سیاست اقتصاد و روابط سیاسی

زده به یک فرهنگ اسالمی در جامعه خویش به وجود آوریم اگر ما نتوانیم فرهنگ خود را از یک فرهنگ غرباسالمی 
 .ایران را مستقل بنماییممتناسب با رشد سیاسی اسالم تبدیل کنیم باور کنید خواهیم توانست 

 

ایران کردن نظام اجتماعی و اقتصادي و سیاست و فرهنگ ایران در اسالمیین نکته که اساس استقاللاجمهور با تاکید بر رییس
که شهید شاهد باشد براي همه مردم جهان به ایناین کار موفق شویم یک جامعه نمونه و یک الگو براي است گفت اگر در 

روابط و آن است که ارتش و دستگاههاي اداري از تمامی این سه کار در قلمرو سیاست موقت به وجود خواهیم آورد اما 
هاي صدر در ادامه سخنان خود به تشریح و وابستگیوظایف که در خدمت بیگانه و بر ضد جامعه ما داشته است آزاد شود بنی

این ملت خواهیم تمام لکه میخواهیم ارتش را از بین ببریم باین نکته که ما نه تنها نمیایران و با اشاره بهارتش و نظام اداري 
از نظر را و ارتش را مدافع حق مظلومان در همه نقاط جهان تبدیل کنیم گفت پنجمین کار ما به عنوان حکومت اسالمی 

 .ایران استسیاست داخلی به اجرا درآوردن قطعی قانون اسالم در 

 

هاي و روشهاي سیاسی که در رژیم سابق ن رویهشود اگر ما همامفهوم سازشکاري و عدم سازشکاري همین جا روشن می
هاي سري و بدون دلیل و مدرك همان رابطه به جاي ها و همان محاکمهها و زورگوییمرسوم بوده است و همان حق کشی

  .ایم و خدا از ما نخواهد گذشتایم جامعه و اسالم را فاسد کردهضابطه به نام اسالم برقرار کنیم به اسالم خدمت نکرده

 

 .این جاست که نباید سازشکار بودما انقالب کردیم تا به جاي هر چیز قانون اسالم حکومت کند و در 

 

شنوید و این پیام اسالم را بدر مجازات کردن باید بگویم که زده هستند خصوصاًصدر افزود: به همه آنهایی که خیلی شتاببنی
نفر را محکوم کردید و  1000این جامعه را اصالح خواهد کرد و اگر کردید  بدانید که اگر شما یک نفر را از روي حق محکوم



این است معناي سازشکاري و به با قاطعیت هم مجازات کردید جامعه را اصالح که نخواهد کرد هیچ فاسد هم خواهد کرد و 
هاي ضد اسالمی نامند و روشمیاین را سازشکاري از بنیاد گویند این عدم سازشکاري نمیگویند به این قاطعیت نمی

 :این نکته که اسالم در قضاوت بسیار دقیق و سخت موشکاف استجمهور با اشاره به رییس

 

اینکه علم قبلی پیدا بکند حکم صادر بنماید و ما اگر بخواهیم در اداره امور کشور ممکن نیست که قاضی اسالم بتواند بدون 
  .را رعایت کنیمهاي اسالمی ید همین دقتاسالم را حاکم بنمائیم ناگزیر با

 

 .خواهد و حکومت اسالم باید وقتی که پاي حق به میان آمد با قاطعیت عمل نکندوار میاسالم قاطعیت علی

 

صدر ضمن اخطار به متحصنین نیروي هوایی در دانشگاه تهران مبنی بر لزوم پایان دادن به تحصن گفت: در کجاي دنیا شما بنی
ت که فکر این اساید که ارتشی اعتصاب کند و برود در دانشگاه بست بنشیند اگر در همه جا که اعتصاب آزاد است براي دیده
رار دهد و اگر قاین کارها را انجام میکنند که اگر آب نرسید و یا زباله در خیابان ماند یک نیروي منضبطی وجود دارد کهمی

که ما  این است حکومت اسالمبندي تکلیف چیست؟ آیامحل کشمکش و اعتصاب و دسته این نیروي منضبط بشودشد خود 
این است که من امروز به آن اعتصاب کنندگان پیام خواهیم برقرار کنیم نه حکومت اسالم نظم و انظباط طوالنی دارد می

خواستیم و ین کاري است که ما از پیش میافرستادم که اگر شما به دانشگاه رفته اعتصاب کرده  براي تجدید سازمان ارتش 
خواهیم  وارد عملوقتی که مسوولیت به عهده گرفیتم به طور جدي انشااهللا تجدید سازمان را پیش از تشکیل مجلس اسالمی 

  .کرد

 

ن مورد ای خواهیدگیرند چون ما آمادگی شنیدن حرف حق هستیم شما اگر میاگر حقی دارید حق را با اعتصاب در دانشگاه نمی
این کنم بالفاصله به اعتصاب خودتان پایان دهید اما به این است که به شما اخطار میبهانه تحمیل خودتان بر ما قرار دهید 

و ریاست جمهوري دارم دستور اخراج همه اخطار توجه نکردید من با استفاده از اختیاراتی که به عنوان شوراي انقالب اسالمی 
 .هم کردشما را صادر خوا

 

جمهور را هاي ممتد سخنان رییسصدر و کف زدناکبر درود بر بنیاین مراسم با گفتن اهللاکنندگان در این هنگام شرکتدر 
 .تاکید کردند

 



صدر افزود: هر کس به فرماندهانی که دارد حق اعتراض کردن دارد اما اعتراض را باید به مقامات مسوول منتقل کرد و بنی
  .نافرمانی کند. در اسالم و سرپیچی از فرمان گناهی نابخشیدنی استحق ندارد 

 

د و صادر کنناینها هر کدام حکمی گیري شود و خوش مراکز تصمیمتوانیم اجازه دهیم همه چیز دستصدر گفت ما نمیبنی
 در همه ارگانها وعیت اسالمی هم به اجرا بگذارند کشور ما دربحرانهاي سخت است و استقرار اسالم به استقرار قاط شخصاً

 .دستگاههاي حکومتی وابسته است

 

این است که با اجراي برنامه استقالل به حاکمیت این نکته از ششمین وظیفه ما در زمینه سیاسیجمهوري کشورمان با رییس
 :ایران پایان بدهیم گفتقشرها و گروههاي وابسته به قدرت خارجی در 

 

این است که امتیازات آنها را لغو بنماییم چه در دستگاه اداري و چه در دستگاه اکمیت آنها پایان بدهیماین که ما به حمعنی 
این گروهها داده شده است بر اساس و چه در بازار و چه در صنعت و چه در کشاورزي تمام امتیازاتی که به ناحق به نظامی 

 ظام قطعاًاین نپس خواهیم گرفت تا بتوانیم به جامعه خود اطمینان بدهیم که طالب(ع) باز ابیابنهمان حکم متین امام اول علی
 .یک نظام اسالم و جانبدار حق هر انسان بی حق است

 

این هدفهاي سیاسی ما باید به رشد دیوان ساالري پایان بدهیم افزود رژیم سابق این نکته که براي تحقیق صدر با تاکید بنی
این برنامه مانع رشد و پیشرفت است ما اگر بخواهیم بودجه داد و امروز د و دستگاه اداري را بسط میکرپول نفت را خرج می

کشور را آزاد کنیم جوانهاي کشور را آزاد کنیم تا به تولید بپردازند ناگزیر باید به رشد دیوان ساالري نه تنها پایان بدهیم بلکه 
اه ایجاد تاکید کرد که ما باید مانع رشد دستگصدر دره کار تولید وادار کنیم بنیدستگاه اداري را کوچک بکنیم و جوانها را ب

 .اداري شده و حتی آن را کوچک کنیم تا بتوانیم زمینه تولید را در کشور خودمان وسعت بدهیم

 

این نکته که هشتمین وظیفه ما پایان دادن به رابطه ارباب و رعیتی میان دستگاه و مردم است جمهوري سپس با تایید به رییس
هاي پر امید است، جامعه ما اخمو و زورگر نیست، گفت: این مطالب که جامعه اسالم جامعه محبت و جامعه قیافهو با اشاره به 

ایجاد اخالق نو اساس کار ما است آنچه که در اسالم ما همه جهاداکبر و مبارزه برايپایان بدهیمها این زورگوییما باید به 
این جهاد را فراهم بیاورید یعنی آن روابطی که موجود در درون دستگاه اداري و در روابط میان دستگاه است اما باید شرایط 

ارباب و خود اداریان از سلطه اربابی که ساختمان دستگاه اداري آن  ایناداري و مردم است دگرگون بنماید تا جامعه از سلطه 
باید در  این قوانینو انقالبی است و اینها محتاج تصویب قوانین اسالمی دانید که ساخته شده است اگر آزاد شود و همه شما می



را  این قوانینب بیکار نماند و برخی از وقت هم امیدوارم شوراي انقالشود تصویب شود و البته تا آن مجلسی که آماده می
  .تصویب کند

 

جمهور کشورمان در ادامه سخنان خود در رابطه با مسایل است رییساین روابط محتاج به یک دوران طوالنی ولی دگرگونی
ر میان ه است دگیري خودکاماین مطلب که نهمین وظیفه ما اضمحالل گروههاي حاکم و مراکز تصمیماخیر گنبد با تاکید بر

ایران میلیون مردم  35کنندگان گفت: کسی که از جانب ملت انتخاب شده است نماینده زدنهاي ممتد شرکتتکبیر و کف
بیر بازي ندارد (تکسازي و حادثهگونه آمادگی براي تصمیم در مقابل حادثهاین ملت هیچزند، این ملت حرف میاست و به نام
 ایران جامعه شاه سابق نیست، درام که جامعه امروز صدر افزود: من به دفعات گفتهدنهاي ممتد)، بنیزصدر و کفدرود بر بنی

 .شود حرف خود را به کرسی نشانداین جامعه با اسلحه نمی

 

 .ما جامعه انقالبی هستیم باید بتوانیم با یکدیگر به گفت و شنود بنشینیم و بحث بنماییم

 

ام اگر شما اسلحه به دستتان بگیرید خانه به خانه را خواهیم کوبید و هیچ تعارفی با شما نخواهم کرد در جریان انتخابات گفته
خواهید طبق قانون این شد در یک جامعه انقالبی شما هم عقاید خودتان را میاما اگر اسلحه را بر زمین گذاشتید و قرار بر 

توانید بیایید و حرفتان را بزنید ما تصمیم استواري داریم که در می توانیم داشته باشیماساسی داشته باشید و ما هم می
هاي گروهی و در وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون و روزنامه بحث آزاد را نه تنها ممکن بدانیم بلکه اصل قرار رسانه

 .تصمیم داریم به هیچ گروه فشاري تسلیم نشویم بدهیم اما هیچ آمادگی نداریم و کامالً

 

این نکته که دهمین وظیفه ما پایان دادن به تجزیه کشور که در رژیم گذشته وجود داشت جمهور کشورمان با اشاره به رییس
 .باشد گفت در رژیم گذشته کشور ما تجزیه شده بودمی

 

ی نابرابري زندگگر محتوا و واقعیت نبود مردم ما در مناطق مختلف در تبعیض و یک نمایی از وحدت داشت که هیچ بیان
کردند. کرد و عرب و بلوچ و فارس و ترکمن و ترك هرکدام یک نوع زندگی خاص خود را داشتند که آن رژیم به آنها می

تحمیل کرده بود، بنابراین جامعه ما هماهنگی و یکپارچگی نداشت و آنچه که امروز بهانه عصیان و حکومت انقالب اسالمی 
، ما مدافع آن ارث نبودیم و مدافع آن ارث هم نیستیم و ه از رژیم سابق به جاي ماندهقرار گرفته همان ارثی است ک

 .مها را از میان برداریاین تبعیضخواهیمها نگه بداریم ما می، یعنی در رژیم تبعیضایران را در تجزیه نگهداریمخواهیم نمی

 



اي نوشته بود و در آن یادآور شده بود، ما وز براي من نامهصدر در ادامه سخنان خود گفت: حزب دمکرات کردستان دیربنی
اي زندگی کنیم اما یک برنامهخواهیم در جمهوري اسالمی طلبها هستیم ما میایران هستیم ما مخالف تجزیهمخالف تجزیه

در اداره امورشان و  داریم براي خودمختاري کردستان. آن برنامه موادي دارد که خوب است منهم قبول دارم مردم آن سامان
لی به گویند اختیار پلیس و ژاندارم محبهبود وضع اقتصادیشان در فرهنگشان و پیشرفت امور فرهنگی خود بسیار خوب اما می

عهده خود ماست بسیار خوب ارتش هم باید در آن محل از خود ما باشد خوب حاال اگر خود شما نخواستید پیروي از حکومت 
نید دوباره ما باید بیاییم آنجا و با ارتش و ژاندارمري و پلیس شما بجنگیم تا شما از حکومت مرکزي ملی و تمام مردم بک

 .پیروي بکنید

 

 این نوعگویید که ما براي اولین بار باید این گونه خودمختاري است تا ما از آنجا پیروي بکنیم که میدر کجاي دنیا
ایدئولوژي باشد و پس شما باید مسلمان باشید ما اید خودمختاري در چارچوبایران درست بکنیم. پس بخودمختاري را در 

دانند کدام یک از که یک عده که خود را مطیع قوانین اسالم نمیتوانیم خودمختاري بدهیم در چارچوب جامعه اسالمی نمی
 .ماین خودمختاري را امضا بنماید اگر هم شما حاضر هستید من حاضر نیستعلما حاضر است

 

 .رویماي نمیاین چنین تجزیهاست و ما زیر باراین همان تجزیهاین خودمختاري اسمش خودمختاري نیست 

 

با شما و پلیس و ژاندارمري هم از خود شما باشد یعنی  با حکومت مرکزي باشد و رسماً خواهید که ارتش اسماًشما حکومت می
د جلو آن تجاوز را بگیرند از خود شما هستند بنابراي اگر بقیه مواد را نپذیرفتید آن اموري که اگر شما تجاوز کردید و آنها بای

خواهید در دست خودتان باشد چرا ما خواهید بنابراین اگر همه امور را میتکلیف چیست؟ و بودجه را هم از دولت مرکزي می
 .ی استطلباین اسمش مقداري بیشتر از تجزیهباید بودجه شما را تامین کنیم؟ نه 

 

توانیم به آن خودمختاري گفت یعنی مردم هر منطقه خودشان امور اینجا تاکید کرد: ما بر اساس آنچه که میصدر در بنی
این قابل قبول نیست و من یقین دارم که خود مردم کرد هم زیر این قابل قبول است بیشتر از محلی خودشان را تصدي کنند 

 .رونداین نمیبار بیشتر از 

 

 ؟اید تا با زور اسلحه خواسته خود را تامین بنمائیداگر شما خود مردم کردستان هستید چرا اسلحه به دست گرفته

 



اید ب طلبی است و برخی از مواد را شما قطعاًاین مواد اسمش تجزیهاین مواد است نهصدر افزود: اگر محتواي خودمختاري بنی
باید اجازه بدهید بدون ترس و واهمه حرف خودشان را بزنند اگر آنها آمدند و گفتند که نه  به خود مردم کرد رها کنید و ثانیاً

نشینیم و به حرف زدن اگر شما بیایید و بگویید که نه ایران جدا بشویم بسیار خوب ما به آن میخواهیم از خواهیم و میما نمی
  .جنگیم خوب بجنگیداگر ندهید ما می

 

کرد که این تهدیدها بترسیم خود شاه سابق هم تهدید میایم که ازکنید که ما یک انقالب نمودهو خیال می کنیدچرا تهدید می
صدر افزود: بنابراین ملت ما آماده است بهاي وحدت ملی ملی خودش را بپردازد و من به نام شویم بنیما تسلیم تهدید نمی

 .ایران نخواهیم رفتک سر انگشت از خاك طلبی حتی براي یاین ملت زیر بار هیچگونه تجزیه

 

ه این مطلب که یازدهمین وظیفجمهور کشورمان در ادامه سخنان خود با تاکید به لزوم از بین بردن سانسور با اشاره به رییس
جامعه درآوریم در اختیار  این است که ما وسایل ارتباطی جمعه را واقعاًایجاد یک جامعه آزاد و سالم و سیاسی خوب ما براي 

تواند در اختیار یک حزب و یک گروه یا یک دسته یا چند دسته باشند و اگر شما بخواهید گفت: وسایل ارتباطی جمعی نمی
این ملت یداین ملت بترسبگوئید که جنگ نکنید باید اجازه بحث بدهید و این بحث باید در حضور ملت باشد چرا شما از رشد 

 .ایداین را به تجربه دیدهارشید و آگاه است و باره

 

این ممکن اینکه جامعه ما یک جامعه مستقلی باشد باید یک جامعه سیاسی داراي وجدان و رشد یافته باشد و بنابراین براي 
 .این در گرو مجلسی است که معتقد به آن باشدنیست مگر با برداشتن سانسور و آزاد ساختن بحث و 

 

جمهور شده صدر که رییسپرسید مطبوعات آمریکا نوشتند بنیتلویزیون گفت شما که از مردم می صدر خطاب به رادیو وبنی
 است خیلی امیدواري حاصل شده که مشکالت ما حل شود نظر شما چیست؟

 

ا رخواهید همه حقیقت جمهور به شنونده خود القا بنمایید؟ شما اگر میاین است که نظر خود را بر ضد رییسآیا نظر شما 
وده و ضد پیشرفتی این فناتیزم مذهبی بایران انقالبی نبوده بلکه کردند، که در این مطبوعات یک جا تبلیغ میبگویید، بگویید که

 .که در مقابل پیشرفت سریع شاه به وجود آمده است

 



اي باقی نگذاشت چون بههاین انتخابات آخري جاي هیچ شک و شایران انجام گرفت و در ظرف یک سال چهار انتخابات در 
ی ها با او موافق نبود دستگاه حکومتکسی به ریاست جمهوري انتخاب شد که همین وسایل ارتباط جمعی بر ضد او بودند حزب

 .در دست او نبود با یک اکثریتی انتخاب شد

 

ادیو افزود دو روز پیش من در همین رصدر نویسند پس به مردم بگو که دستگاه سیاسی آمریکا هم عزا گرفت بنیآنها چرا نمی
ود شما آنجا کنید مگر خو تلویزیون مصاحبه مستقیم با تلویزیون فرانسه داشتم شما که از قول رویتر در رادیو خبر پخش می

 نبودید مگر خود شما نوار را ندارید شما باید بروید از قول رویتر خبر دست کاري شده مجعول را در رادیو پخش بکنید شما
رسیدید پجمهور میدادید و از رییساین زحمت را به خود میبایستی آیا نمیکه خودتان در آنجا حاضر بودید و نوار برداشتید

 .ایداین حرف را شما به همین صورت زدهکه آیا

 

و و ز طریق رادیاین نادرست است که شما هر روز اصدر افزود: بعد از مصاحبه با تلویزیون فرانسه چند نفري گفتندبنی
تلویزیون با تلویزیون خارج مصاحبه کنید و با ما نه البته امام هم به من تکلیف کرده بودند که بیاییم و با مردم حرف بزنیم 

این مسایل گروگان سفارت آمریکا، خط امام و غیره توضیح دادم ولی شب به من تلفن کردند که رفتم در آنجا و راجع به 
تو چکاره  خواستیمست چون مصاحبه کننده اجازه نداشته و سوالهایی که کرده است سواالتی نبوده که ما میهیات مدیره گفته ا

وزیري جمهور و نخستجمهور کشور را سانسور بکنی؟ تو چه کاره هستی در تمام دنیا رییسهستی که سخنان رییس
 .هستند که هر لحظه حق داشته باشند با مردم حرف بزنندمقامی

 

جمهور کشورمان در ادامه سخنان خود در زمینه اقتصاد با تاکید براین مطلب که سیاست صحیح ان است که ما نفت را رییس
این نکته که برنامه اقتصادي ما باید براي پایه ریخته شود که ما به در خود کشور اساس یک اقتصاد قرار بدهیم و با اشاره به

از بشویم گفت معنی خلع ید کامل همین است واال اگر بگوئیم که اختیار فروش نفت در تدریج از صادر کردن نفت خام بی نی
دست خود ما است بله ظاهرا در دست خود ما است اما وقتی ما نفت را صادر نکنیم نان نداریم بخوریم چگونه در دست ما 

راي ت ما بیاید ما نباید نیازمند صدور نفت باینکه به دساست پس واقعا نه در دست ما نیست و باید در دست ما بیاید و براي
  .تامین حداقل نیاز زندگی خودمان باشیم

 

صدر افزود:کار دوم ما انطباق تولید و مصرف است با واقعیتهاي حقیقی و اجتماعی امروز ما بر اساس واردات زندگی بنی
و محیط اجتماعی ما و خواهی با فرهنگ اسالمی این واردات و نوع مصرف ما نه با طبیعت ما سازگار است و نه کنیم ومی

ایم اگر ما بخواهیم در الگوي مصرف همچنان باقی بمانیم نخواهیم توانست خود را از سلطه اقتصادي اینها خو کردهنخواهی به
 .د یافتگذاري کنیم و در نتیجه حاکمیت اقتصادي غرب بر ما ادامه خواهغرب آزاد بنماییم و یک اقتصاد سالم را پایه



 

ا را به هصدر افزود: علماي ما و دولت ما و مردم باید به تدریج زندگی خود را ساده کنند و براي یک زندگی ساده سرمایهبنی
 .کار بیندازید و تولید را باال ببرید

 

اراي بودند، دمردمی پوشد اما اگر همه مردم، در یک جامعه فقرزده محروم انسان باید احساس شرم بکند وقتی که لباس نو می
و  ایرانزندگی خوب البته همیشه لباس نو پوشیدن شادي بخش است و خوب من امیدوارم در دوره آغاز عصر تازه در تاریخ

تگی ایجاد کننده وابسایجاد کننده تحقیر در جامعه و همه ما بکوشیم در همه کشور با الگوي مصرفیاستقرار جمهوري اسالمی
اي بشود که در آن جامعه همه مسکن داشته باشند همه از آموزش ي خارجی مبارزه بکنیم و جامعه ما جامعهجامعه به ارگانها

اینها مقدمه است براي اعتالي اینها قناعت نکنند چون همه و پرورش خوب برخوردار باشند همه بهداشت داشته باشنند و به 
 .انسان

 

ر حال ایران برگردانیم گفت داین است که مرکز فعالیت اقتصادي را به خود ار این نکته که سومین کصدر با اشاره به بنی
هاي فراوانی ایران است نفت ما که تکلیفش معلوم نیست صنعت ما هم وابستگیحاضر مرکز فعالیت اقتصادي ما در خارج از 

این مواد خام را بایست از خارج بیاوریم و یکی از مشکالت صنایع ما در حال حاضر مواد خام است به خارج از کشور دارد مثالً
داشته باشیم  خواهیم اقتصاد مستقلگیریم بلکه دیگران هستند بنابراین ما اگر میاین ما نیستیم که تصمیم اقتصادي میپس

 .مرکز اقتصادي باید در خود کشور باشد

 

ریان قتصادي را از اساس تغییر دهیم و جریان نابرابري به جاین نکته که باید جریان فعلی نابرابري روابط اصدر با اشاره به بنی
هاي صنعت و کشاورزي از اتصال به خارج باید قطع شود و در داخل مرزها بین آنها شود تاکید کرد که رشتهبرابري تبدیل می

 .اتصال به وجود آوریم

 

این مام باشد به طوري که تقتصاد حوزه فرهنگ اسالمی ریزي بشود که بتواند جز مکملی از اوي افزود: اقتصاد ما باید چنان پی
حوزه یک اقتصاد داشته باشد مانند صدر اسالم تا در برابر ابرقدرتها نه تنها مقاومت کند بلکه نظام اقتصادي جدیدي به وجود 

 .آورد و در داخل کشور تغییر ترکیب تولید ضروري است

 

ها را تغییر دهیم چون در حال حاضر ثروت غیرعادالنه جهت فعالیت سرمایهما باید ترکیب بودجه دولت را عوض کنیم و 
 .شودتوزیع می



 

ایران تایران است و موجودیسازي در تهران یک خیانت اقتصادي و یک خیانت بر ضد این نکته که خانهصدر با تاکید بر بنی
سازي کنید اما در محل کار در حمایت بکنید بروید خانه سازي در تهران نه حرف بزنید و نهاین قدر از خانهباشد گفت:می

ختی در این ساینها با آیا الزم است که نشین داریمنشین و صدهزار زاغهجایی که تولید باشد ما در تهران یک میلیون حاشیه
 .ایجاد بکنیماینها شهرك و روستا توانیم براي تهران زندگی بکنند آایا ما نمی

 

 .این سیاست را پیش بگیریم تا توزیع ثروت بین تهران و سایر نقاط عادالنه باشداید ما بنابراین ب

 

توانیم به زور اسلحه و مسلسل تهران را خالی دین ما باید بیرون رفتن از شهرهاي بزرگ را تشویق بکنند چون ما نمیو علماي
 .این کار را بکنیمتوانیم بنماییم، ولی به قوه معنویت شما می

 

اول  نشینها در دورهنشینها و حاشیهقدم بشوند و این سیاست جدید را شروع کنند تا مساله زاغهامیدوارم علماي تهران، پیش
 .ریاست جمهوري به خواست خداوند و علماي دین حل شود

 

دجه برنامه اقتصادي طرح و بواسالمیاین نکته که حکومت باید بر اساس الگوي صدر در ادامه سخنان خود با تاکید بر بنی
بنماییم الگوي مصرف دربیاورد یادآور شد که ما باید الگوي مصرف را از اساس تغیر بدهیم و آن را الگوي مصرف اسالمی

 .دهدبه انسان مقاومت و منزلت میکند و الگوي مصرف اسالمی غربی انسان را تباه می

 

جمهور حق ندارد جایی زندگی جمهوري باید ساده باشد گفت رییسحل زندگی رییساین مطلب که مصدر با اشاره به بنی
تواند از دستگاه حقوقی حکومتی بخواهد که بنا را بر سادگی بگذارد و اتاقهاي داشته باشد که از مردم عادي بهتر باشد او می

کردن را از خودش شروع کند ما ناگزیریم  لوکس درست نکند و خود را هم متناسب با اتاقهاي لوکس نسازد دولت باید ساده
 .و اداري بکاهیم و به جامعه بگویم مصرف نکنیداز مصارف نظامی 

 

کند ما این مجلس هیچ دردي را دوا نمیخواهیم چونصدر در مورد تشکیل مجلس گفت ما یک مجلس آلت دست نمیبنی
ه ها ناین برنامهاین برنامه و مصمم باشد و در اجراي اي باشیم یک مجلسی که معتقد به اجرخواهان یک مجلس هماهنگ می

این خط تنها پیروي از برنامه حکومت بنماید بلکه رهبري حکومت را در دست بگیرد و حکومت را تحت مهار در بیاوریم تا از 
 .این مجلس است در خور کشورخارج نشوند و 



 

نکته را یادآور شد و گفت تا وقتی که زمینه فکري براي جوانان نداریم  جمهور کشورمان در زمینه استقالل فرهنگی چندرییس
ـ شود ما یک جامعه با فرهنگ شویم باید ذهن و اندیشه اسالمیهاي غربی است چطور میو آموزش ما در مدارس و دانشگاه

 .جامعه راه ندهیمآید، به شود و به کشور ما میایرانی بشود، ما باید ضد ارزشهایی را که از غرب صادر می

 

کنند اما ضد در جامعه غربی هم ارزشهایی وجود دارند، اما ما چون یک جامعه مصرفی هستیم آنها به جامعه ما راه پیدا نمی
خواهیم یک کشور شود و چون میارزشهایی که مصرف بی بند و باري است چون ما وارد کننده هستیم به کشور ما وارد می

 .این ضد ارزشها را راه بدهیمنبایدمستقل داشته باشیم، 

 

صدر در ادامه سخنان خود ضمن یادآوري لزوم انسجام فرهنگی گفت: روحانیت ما دادگاهیان ما و همه قشرهاي جامعه ما بنی
 .هاي فرهنگی مستقل را طوري بریزند که در آن انسان همه امکانات تخریب را از دست بدهدباید بر اساس ضوابط پایه

 

ادآور شد: انقالب ما باید یک انقالب دائمی شود و باید در هر حال، تصمیم را به خود مردم برگردانیم و آنها را در همه وي ی
باید کردن فرهنگ نهاي تاریخی حاضر بدانیم و ناظر و نخستین وظیفه ما باید اسالمی کردن فرهنگی بشود اسالمیصحنه

 .شریفات نیست اسالم از بین برنده موانع رشد انسان استکس را ترساند اسالم یک مشت مناسک و تهیچ

 

کردن فرهنگ یعنی ایجاد همه امکانات براي انسان امروز با استفاده از تمام آن امکانات استعدادهاي خود را رشد بدهد اسالمی
آموزند راه رشد را وانند به آنها که میت، اینها میانداند علماي دین ما زندهاین مردم زندهایم بگذارید مردم بیاموزند ما زنده
کردن فرهنگ وحشت نکند بلکه وحشت آنجاست که فرهنگ ما خارج از اسالم باقی بماند بیاموزند، هیچ کس از اسالمی

کردن فرهنگ موفق بشویم باید اینکه به اسالمیایران برايکردن نظام و استقرار مردمکردن فرهنگ یعنی دایمیاسالمی
 .را از نو مستقر سازیماسالمی ارزشهاي 

 

اي از جهان که جمهور کشورمان در ادامه سخنان خود خطاب به هموطنان خارج از کشور گفت هم میهنان در هر نقطهرییس
 .جا میدان ابتکار باز استاینهستید به وطن خود بازگردید 

 



این سرزمین تحمل کنند و آمادگی روبرو شدن با مردمها را جامعه انقالب ما یک جامعه راحت نیست آنهایی که تحمل سختی
خواهند درگرسنگی و سیري با مردم باشند نترسند، اینجا خانه آنهاست و ما با مهر و محبت به ها را دارند و میبا سختی

 .رویماستقبال آنها می
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 (5)دکتر ابوالحسن بنی صدر و کردستان

 

  

 

 .دست افراد مسلح در کردستان بگیرندصدر در مراسم میدان آزادي:نیروهاي مسلح از من فرمان دارند اسلحه را از بنی

 

روز برقراري جمهوري اسالمی ایران شنبه در مراسم سالجمهور ایران ظهر سهصدر اولین رییسدکتر سید ابوالحسن بنی
جمهور ایران در خصوص مسایل سیاسی، اقتصادي، نظامی و نیز چگونگی مبارزه ایران با سخنان مهمی ایراد کرد. رییس

طوالنی  صدر در سخنرانیچنین کردستان به تفصیل سخن گفت. بنیهاي آذربایجان غربی و همآمریکا، درگیريامپریالیسم 
 .چنین خط مشی جمهوري اسالمی را از جهات گوناگون روشن ساختخود هم

 

در چنین اي هاي گروهی و شعارهاي دستهسپاس خدا را و تشکر از شما ملت بزرگ که دعوت مرا پذیرفته و بدون نشانه
بار از رادیو و تلویزیون روز یک 15شود و قرار گذاشتیم که هر اجتماع بزرگی حاضر شدید. امروز صحبت من طوالنی می

کنم که سکوت کنید و براي که من سخن خود را آغاز بکنم از همه شما دعوت میگزارش امور را به شما بدهم پیش از این
 .یداي بخوانشهداي انقالب اسالمی فاتحه

 



نماییم. مساله اول که مورد توجه ها توجه کرده بودند شروع میاما اوضاع کشور را از مسایلی که پیام اول فروردین امام به آن
دانید که امنیت را ما است در سال جدد مساله امنیت کشور و تولید است. اما درباره امنیت همه شما خواهران و برادران می

ار کرد و وسایل کار ما یکی از قواي انتظامی هستند این است که من خود به کار تنظیم این قوا مشغول باید به وسیله کار برقر
جا درباره نظم در داخل سپاه و نقش سپاه انقالب صحبت کردم هستم من فرماندهان سپاه را به دفتر خودم خواندم و در آن

پس العمل صادر شود آنان سدستورا به من بگویند تا بر اساس آنها از خودشان صحبت کنند و نتیجه رطور قرار شد که آناین
اند که عمل بکنند و نظم و انظباط را در داخل سپاه به وجود اند و به قرآن مجید سوگند یاد کردههایشان را زدهگفتند که حرف

ه ه تمام افراد سپاه بدانند که این قلم را کبیاورند و سپاه را آماده کنند تا وظایف انقالب خود را برعهده بگیرند. من امیدوارم ک
ها هم متعهدند و در سراسر کشور باید به سوگند فرماندهان وفادار باشند. همه باید بدانند که اند آنفرماندهان آنان یاد کرده

 ها نیستیت آنها ضد انقالب دارند و باید در اموري که در حوزه و عمل صالحوظایف بزرگی در داخل کشور در مقابل توطئه
که سادگی و شفافیت سپاهی از بین آید یکی آنوارد نشوند و اگر از حوزه صالحیت خود بیرون بروند دو فساد به وجود می

چنان مورد مهر و محبت مردم کند که سپاه همها را خرد میها آنشوند و کشمکشها وارد میکه در دستگاهرود و دیگر اینمی
خودشان ام که هر وقت در جایی افرادي از وظایفیف انقالبی خودشان اکتفا بکنند. چون من تعهد سپردهباقی باشد و به وظا

که در نظر ما سرباز مسلمان بیشتر از هر کس دگري در خور ها را تنبیه جدي بکنند براي اینبیرون بروند فرماندهان سپاه آن
خواهم که نظم و انظباط را رعایت کنند س گفت از همه در ارتش میجمهور سپاست که نظم و انظباط را رعایت بکنند. رییس

و به ما باید کمی مجال داده شود تا صداقت خود را ثابت کنیم و چون براي انقالب خود یک نقش جهانی و براي ارتش یک 
یم ین نقش را داشته باشنقش جهانی قایل هستیم و باید در درون خود و در سازمان خود تجدید به عمل بیاوریم تا بتوانیم ا

ام در ها خواستهي انقالب در شهرها چون امنیت کشور بر عهده من قرار گرفته است از آنبراي شهربانی و ژاندارمري و کمیته
اند ها که لیاقت انقالب اسالمی را از خود نشان دادهها آنگویم به نظر من افراد کمیتهام و میچه را که خواستهحضور شما آن

اند باید در شهربانی ها که لیاقت انقالب اسالمی را از خود نشان دادهها، آناید در شهربانی  جذب شوند اگر افراد کمیتهب
 .ها خوب هستند و مومن به انقالب هستند باید این خدمت را بپذیرندجذب شوند. اگر افراد کمیته

 

شود پس الب طبق رهنمود امام دستورالعمل نوشته و فرستاده میهاي انقصدر سپس گفت درباره دادگستري و دادگاهدکتر بنی
هایی که در انتخابات ریاست جمهور به شما ها به اطالع شما رسید سپس به وعدهکه کارهاي انجام شده در این زمنیهاز آن

کردند که و وانمود میکه من آزادي گرا و لیبرال هستم شد به گمان اینسوال می پردازم. غالباًمردم عرض شده بود می
قاطعیت انقالبی در کار نخواهد آمد، بنابراین در کردستان در گنبد و در جاهاي دیگر اگر کسانی باشند که بخواهند از فرصت 

را به بحث  هاپارچگی کشور را به خطر بیاندازند، من آنسوءاستفاده کنند و در این نقاط مسلحانه یا غیرمسلحانه امنیت و یک
ام و هنوز اهم کرد و جواب گلوله را با حرف خودم خواهم داد. از وقتی که من به ریاست جمهوري انتخاب شدهدعوت خو
 .امجمهوري آن طور که دلخواه من است بر عهده نگرفتههاي خودم را به عنوان رییسمسوولیت

 



حضور من در شهر گنبد و اجتماع عظیم مردم ایم اي ایستادهما هم در گنبد و هم در کردستان با قاطعیت در برابر هر توطئه
ها در میان گذاشته شده و معلوم شد که مردم آن آن سامان و وعده ما درباره زمین و اصالحات و عمران اقتصادي که با آن

می الهستند و خواهان این هستند که امکانات عظیمی که از برکت انقالب اساند. خواهان اصالحات اساسیسامان خواهان امنیت
ها امنیت را از اي به نام آنکه یک عدهبرداري قرار بگیرد. مردم آن سامان به جاي اینآمده است مورد بهرهما به وجود 

منطقه سلب کنند و مانع از آن بشوند که بودجه عمرانی در این قسمت مصرف شود و کارهاي عمرانی در همه جاي کشور فلج 
انات به کار بیافتند مردم به کار و تالش و سازندگی مشغول شوند. این که به گمان خودم بشود، به عکس خواهان آنند که امک

 بینممساله آن سامان با همکاري صمیمانه مردم حل شده و من به فضل خدا هیچ خطري براي این قسمت در حال حاضر نمی
ها سلحانه را در هم شکسته ستایش کنم و به آنهایی مدر این جا الزم است از نقش ارتش و سپاه انقالب که با قاطعیت توطئه

 کنندبگویم که ملت شما در این جا حاضرند و با تکبیر شما را ستایش می

 

 طلب نیستندمردم کردستان تجزیه

 

 یرخواهند. نه زقیمت نمیاما درباره کردستان از روز نخست من بر این باور بودم که مردم کردستان جدایی از ایران را به هیچ
کنند. بر این باور بودم که مردم کردستان از صمیم دل خواهان پیروزي انقالب اسالمی ما هستند و روند نه تحمل میبار می

ها جزیی از این انقالب و کوشاي در این انقالب و شریک ما در سرنگون کردن رژم منفور پیشین بودند بنابراین من به خود آن
ی مسلحاند از خواست آنان پیروي نمایند و عناصر ها بخواهند ارتش با نیروهاي مسلح آمادهام که هر وقت آناین مردم گفته

خواهند با زور و اراده خودشان را بر مردم آن سامان و ملت ما تحمیل کنند بر سر جاي خودشان بنشانند. من در را که می
 ایی  به من ارایهها یک قطعنامه شش مادهفتیم. آنآغاز انتخاب به ریاست جمهوري هیات را از حزب دمکرات کردستان پذیر

دادند. این قطعنامه در هیات ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت. این هیات اصالحاتی را در آن قطعنامه الزم دید. آن قطعنامه و 
 .اماین اصالحات را به من دادند من بر سر حرف خود ایستاده

 

که جاي هیچگونه شابه و تفاوتی میان گرایش به مذهب شیعه و سنی نباشد، این تغییر اند از نظر اینامام در بیانات خود گفته
 که شما با اسلحه خواهان آن باشید، ما خود آنایم پیش از ایندر قانون اساسی به عمل آید. بنابراین وقتی ما چیزي را پذیرفته

داریم به زور اسلحه به ما تحمل بکنید. این است که ما در  ایم چه حاجت که شما این چیز را که پذیرفته و قبولرا اظهار کرده
اید این را ایم و شما اسلحه به دست گرفتههاي مسلح تردید جدي داریم. من تردید دارم که وقتی ما خود پذیرفتهصداقت گروه

ته زمین نگذاشتید انتظار نداشتان را زمین بگذارید و اگر بهانه کارهاي بعدي قرار نداده باشد. اگر شما صداقت دارید اسلحه
باشید که ما دست روي دست بگذاریم تماشا کنیم. ارتش ما و همه نیروهاي مسلح از من فرمان دارند که این اسلحه را از 

کنیم. ما مردمی هستیم که به که نظم و امنیت در آن سامان مستقر شد ما به وعده خود عمل میدست شما بگیرند پس از آن
آوریم. اما درباره هاي کشور به اجرا در میدر آن سامان و در همه استان و دقیقاً کنیم و فرمان امام را عیناًمی عهد خود وفا

طلبی هم تفاهم آیند و زبان تفاهم دارند باید عمالًهاییکه به پیش ما میوقایع اخیر کردستان من باید به شما گزارش کنم که آن



ما خودتان طور است پس شبه من تلفن کردند و گفتند که آماده تفاهم با دولت هستند. اگر اینداشته باشند. دیشب از ارومیه 
 !اید نقض کنید؟چه را که خود پذیرفتهبس بکنید بعد قدم به قدم روز به روز ساعت به ساعت آناعالم آتش

 

ر مکرر حمله بکنید به شهرها که نباید در ها مکرر دهاي مسلح گفت: به پاسگاهصدر در ادامه سخنان خود خطاب به گروهبنی
چنانی تشکیل بدهد و هر کسی با شما موافق نبود، هر هاي آنجا حاضر باشید. دادگاهجا مسلحانه باشید، مسلحانه در آنآن

ه ها از طرف شما عین آبرو دادن بآبرو کردن آنآبرو کند و از نظر من بیها را بیاورد بیکس دم از اسالمیت زد آن
گویند براي گویید تکبیر میها جاش میکه شما به عنوان مسلمان به آنهاییهاست. همه برادران مسلمان ما براي آنآن

حکومت اسالمی براي حکومت انقالب اسالم هیچ قابل تحمل  نسیت که اسالم در کردستان غرب بشود. براي مردم مسلمان 
ه طور که فرماندهان و مسووالن امر برم بشود، بنابراین در وقایع اخیر هم اینما قابل تحمل نیست که مسلمانی در کردستان ج

اند جمله شده است براي خلع سالح دو پاسگاه ژاندارمري در منطقه آذربایجان غربی منظور از حمله به این من گزارش کرده
هر ش فاتی به حکومت بعث عراق شده است. ثانیاًیک اظهار الت دو پاسگاه این بوده است که پس از خلع سالح این دو پاسگاه اوالً

پس از  هاي ژاندارمري را یکیارومیه به خطر بیافتد شما چه انتظار دارید. آیا انتظار دارید من ساکت و آرام بنشینم شما پاسگاه
 را در معرض ها خودتان را به ارس برسانید و کشور مادیگري خلع سالح کنید و ارومیه را تصرف کنید و به خیال بعضی

 .تهدید امنیت داخلی و استقالل قرار بدهید

 

العمل قاطع نشان بدهد  و آن مناطق را پاك کند. دره قاسملو را گفته بودند این غیر ممکن است که ارتش فرمان یافت عکس
از  ن عبور کنند. آن درهشود اما ارتش توانست از آها انباشته میاي است که اگر ارتش بخواهد عبور کند این دره از کشتهدره

ها حمایت کردند. اند و چون آنجا به تنگ آمدهجا که مردم کردستان از وضع تحملی در آنها انباشته نشد. از آنکشته
فرمانده نیروي زمینی که کار و تالش آن در خور همه گونه تمجد و ستایش است. آن دره را با قابلیت و سرعت طی کرد و 

اند که استضعاف مردم کردستان دوبار است، دست یافت. ما تصمیم داریم آن قسمت را پاك کنیم گفته هاارتش ما بر تپه
ها رفته است ها به عنوان کرد هم تحت ستم هستند. از دولت انقالب اسالم چه ستمی به آنکه آنمضاعف است. براي آن

سال قبل هم نگرفت و تنها خرج دستگاه دولتی و گیرد یک میلیون تومان مالیات از کردستان می 65دولت ما در سال 
برابر مالیات استان کردستان در کردستان خرج دولت داریم. عالوه بر  20میلیون توملن است یعنی 1400ژاندارمري و ارتش 

هزار  2 کنند گذاشته بودند دو میلیارد تومان،این سال گذشته اگر این آقایانی که خود را دلسوز مردم کردستان وانمود می
جا بکنیم. براي دولتی که آماده است از بودجه درآمد عمومی کشور در سال حدود میلیون تومان  هم قرار بود خرج عمران آن

کند. جا هیچ درآمدي هم ندارد چه استثماري از شما میجا خرج کند و از آنهزار میلیون تومان در آن 5میلیارد تومان  5
ویید گها آخر این دروغ شاخداري که شما میبگیریم ارتش وارد عمل شده به حمایت از فئودال خواستیم فئودالاند میگفته

براي فریب چه کسی است؟ اگر دولت انقالب اسالمی خود قانون زمین را تصویب نکرده بود؟ اگر ما خود تصمیم به تغییر 
توانستید م، اگر ما بنابر تجدید کشاورزي نداشتیم شما مینظام نداشتیم اگر ما براي روستاها وام بدون بهره در نظر نگرفته بودی

 گویید؟ادعاهایی داشته باشید اما حاال چه می



 

 نگذاشتند اقدامات عمرانی بکنیم

 

اسلحه بگیرید  کهها را به شما بدهیم به جاي اینگوییم برادر من بگذارد ما بیاییم این پولوقتی ما دولتی هستیم که به شما می
طور جا اینجا بهتر است که ساخته بشود، پول را در اینگل به دست بگیرید. بیایید بگوید آقا اینکار بشوید دستهینو مانع ا

جا دنبال در شدند و بروند اینجا و آنخرج کنید. کمک کنید. همکاري کنید که استان زودتر ساخته شود. چرا برادران کرد دربه
توانند کار کنند. ما از شما چیز نخواستیم. از کردستان چیزي نخواستیم ببریم. آقا بگذارید کار و چرا نباید در خانه خودشان ب

بمان بعد ترساند. ما انقالگوییم کردي فرهنگی دارد. این ما را نمیکه شما بیایید بگویید که ما میآن جا هم به راه بیافتد. این
هایی است که دولت ضد یکی شدن کردها چرا ما را بترساند، این حرفخواهیم ملت اسالم را متحد بکنیم، جهانی دارد، ما می

خواهد ملت اسالم متحد شود و در برابر قدرت آمریکا و ابرقدرت روس بایستد چرا باید ترساند. دولتی که میانقالب را می
کرد، ترك، عرب و فارس، چینی جا ترساند. ما خواهان یک جامعه اسالمی هستیم که در آنها ما را هیچ نمیبترسد؟ این حرف

هاي جا این دروغو روسی و اروپایی و آمریکایی برادرانه و خواهرانه زندگی انقالب اسالمی داشته باشند. بنابراین نروید آن
ها ملت يخواهیم همهخواهیم ملت مستقلی باشیم و میایم و ما میمزه را بگویید ما براساس اسالم و اسالمیت متحرك شدهبی

خواهیم بر اساس سلطه یکی بر دیگري نیست. بر اساس برادري و برابري است و مستقل باشند ، حکومت جهانی که ما می
ایم چه حاجت که شما از راه زور و اسلحه به ها انقالب کردهایم بر اساس آنهایی که ما خود از پیغمبران آموختهبنابراین درس

ما ها جور است. شزنید کجایش با این درسهایی که شما میا را حالی نیستید. این حرفهما حالی کنید تازه شما که این درس
رادري ها را بهانه نکنید و بگویید. شما معتقد هم نیستید نه به نژاد معتقد هستید نه به ملیت و اینبه مردم کرد هم دروغ می

ن صدر، از امام از حکومت اسالمی جدا بشود و مکرد از بنی توانید بکنید، غیرممکن است کهما را به دشمنی مبدل نکنید و نمی
گویم، زبان تفاهم ، جواب تفاهم، زبان اسلحه، جواب فساد را بکنم و به بقیه هم میشوم شما باید بخواهید تا ما ریشهمتعهد می

 .توپ

 

روشن حرف بزنم و تکلیفم را روشن  جا به من نوشته بودند که امروز من صریح وبنابراین چون از کردستان، از شهرهاي آن
جا و نه در هیچ جاي دیگر کنیم نه در آنجا تحمل نمیهاي مسلح را در آنکنم ما گروهکنم، اینک من حرفم را زدم و تکرار می

ت هست، این لخواهد ملت را خلع سالح کند بیایند اینجا ببنند این مکنند که فالن میاند و اینجا و آنجا تبلیغ میها رفتهکه آن
آن  خواهیم. ماتوانست از شوق و هیجان گریه نکند. ما ملت را مسلح میرفتند انسان نمیجا رژه میملت بود که وقتی از این
ها، شهربانی، ژاندارمري و همه جا خواهیم. به شما برادران خودم در ارتش در سپاه پاسداران در کمییتهضد ملت را مسلح نمی

جمهوري و مسوول امنیت کشور قاطعت شماست اگر شما ناظم درون نداشته باشید و اگر با اطعیت رییسگویم  وسیله قمی
جمهوري به سوي وسیله دیگري و نیروي دیگري خواهد رفت و آن خو مردم هستند. و یا خود قاطعیت عمل نکنید رییس

ه جاي کشور. از همه برادران خودم در شهربانی، مردم اول نظم را در درون شما برقرار خواهند کرد و بعد امنیت را در هم
ام صمیمی و ثابت قدم هایی که دادهاي نظم و انظباط را به هم نزنند. مرا در قولخواهم که به هیچ بهانهژاندارمري و ارتش می



ها پیش آمد براي آنبدانید و براي استقرار نظم و امنیت با قاطعیت عمل کنند و بدانند اگر با قاطعیت عمل کردند و مشکلی 
ها حمایت خواهم کرد. هر کس خدمت خود را ترك کرده است به خدمت خود بازگردد. در آذربایجان من با قاطعیت از آن

اي را به گروگان گرفته، از جمله فرماندار خوي دیروز در کمیسیون امنیت ملی این غربی کسی که یاغگري پیشه کرده و عده
هاي ساعت پادگان 24اند اگر تا نظامی را و تهدید کرده 6اند و ه روحانی فرزند پیغمبر را کشتهها سمساله گفته شد و آن

جا گفته شد که مبادله انجام هاي ما را رها نکند ما گروگانهاي شما را خواهیم کشت. در آنژاندارمري را منحل نکنید و گروگان
گروگان گرفتند شما حق ندارید تسلیم منطق دشمن شوید. بنا براین اگر جمهور شما را هم به بگیرد، من مخالف بودم اگر رییس

کنیم اما از همین لحظه ارتش ها را شهید ملت تلقی میما آن گروگان» اناهللا و انا الیه راجعون«ها تهدید خود را اجرا کردند آن
کند. اما درباره مسایل اقتصادي کشور یکی از ها پاك که آن خطه را از وجود این یاغیحق ندارد پوتین از پا درآورد مگر آن

ها، و مساله بیکاري و پیشرفت اقتصادي است اما من پیش از عید نوروز در بازار مشکالت ما مساله بازرگانی خارجی ما قیمت
وفاي به  رسید کوپجا میها را پایین بیاورند و اگر نیاورند ما عمل خواهیم کرد حاال البد شما در اینحاضر شدم گفتم که قیمت

 )14/1/1359عهد.(کیهان

 

 .رئیس جمهور از مردم خواست راه را براي ارتش باز کنند

 

دکتر بنی صدر، رئیس جمهور کشورمان، پس از بازگشت از خوزستان، طی سخنانی که از صداي جمهوري اسالمی ایران پخش 
 :در سنندج گفتشد، پیرامون جلوگیري از حرکت واحدهاي ارتش جمهوري اسالمی ایران 

 

مانع رفت و آمد واحدهاي ارتش جمهوري اسالمی ایران که به منظور  ايدر بازگشت به تهران اطالع یافتم در سنندج، عده»
جا به جا کردن گروهها و افراد خویش و رفتن به مرزبراي دفاع از کشور، به سنندج وارد شده بودند، شدند. کسانیکه مدعی 

. من از مردم سنندج میخواهم دهندبودند حاضرند در کنار ارتش، با مهاجمان خارجی بجنگند، این نوع رفتار از خود نشان می
 ند،کندر امر دفاع از کشور ما سنگ اندازي می کنند،به این گونه گروهها که آشکارا نقش ستون پنجم خارجی را بازي می

 .میدان ندهند و خود با آنها مقابله کنند

 

 دانند که اگر موقعیت کشور موقعیتیاز مردم شرافتمند سنندج میخواهم، خود، راه را براي ارتش باز کنند و برادران ارتشی ب
 کردم،حساس نبود و اگر اینگونه مقابله با ارتش در این شرایط، به ماهیت ایران لطمه نمیرد، من به این تشبثات اعتنایی نمی

لیکن در شرایط حساس کنونی، ارتش وظیفه دارد آمادگی خود را براي دفاع از سرزمین آباو اجدادي در جمهوري اسالمی 
ان حفظ کنند و هر مانعی را از سر راه خود در طریق انجام وظیفه اش بردارد، راه خود را باز کند و مسوولیت خودش را به ایر

 )29/1/1359انجام برساند.(کیهان



 

 .دهیمصدر: خودمختاري را به کسانی که از ما نیستند،نمیبنی

 

یتی ملی و دفاعی کشور ضمن اشاره به مسایل وحدت ملی جمهوري دیروز در سمینار مقدماتی امنصدر رییسابوالحسن بنی
 .دهیمکه از ما نیستند نمیگفت: ما با خودمختاري مخالف نیستیم ولی خودمختاري را به کسانی

 

وي ابتدا به مسایل وحدت ملی اشاره کرد و گفت: در زمنیه وحدت ملی دو خط فکري، در بر داشت که در جهان وجود دارد. 
ي وحدت مردم کشور وقتی که از زیر ي قدرت متمرکز سیاسی در یک کانون، دوم وحدت ملی بر پایهبر پایهاول وحدت ملی 

ا ب گوید: که در دنیا دایماًشوند. در زمان رژیم سابق ایدیولوژي خط فکري اول حاکم بود. این طرز فکر میفشار سلطه رها می
که از آذربایجان ایران » جنگ سرد«افتند. ن دو کشور به جان هم میکه در آ» جنگ کالسیک«چهار نوع جنگ سروکار داریم. 

هایش بر این موضوع تکیه داشت، در این روش کشورهاي بزرگ بدون دخالت ي کتابشود شاه سابق هم در همهشروع می
آن کشور  ذ درآوردنهاي داخلی سعی در تحت نفوهاي تبلیغاتی و استفاده از ضعفهاي پنجم و دستگاهمستقیم از طریق ستون

 .ضعیف دارند

 

کنند. چهارم جنگ افتند یا علیه یک دولت غاصب نبرد میهاي مسلح با دولت خودشان درمیجنگ چریکی که در آن گروه
رود و استقالل و موجودیتش بازیچه رفت است که اگر کشوري در این نبرد عقب بماند خواه ناخواه زیر سلطه میبراي پیش

ه جمع گیري در رهبري یعنی شخص شاگیرد. براي جلوگیري از چنین وضعیتی الزم است قدرت و تصمیمر میپیشرفتگان قرا
 .ي کار این رهبري قرار داشتشد و یک نیروي منضبط مسلح نیز وسیلهمی

 

 از پیش پاکه این دو بتوانند کار خودشان را انجام بدهند الزم است موانع پیشرفت هرچه هست با عوامل قدرت براي این
اي چون ما معتقدیم که این جنگ یک جنگ دایمی شود بر هر مسالهامنیت مقدم می برداشته شوند. براي چنین کاري مسلماً

ها را یاري کرد و چه نیروهایی پیشرفتشان به ضرر ما ي ما هماهنگی دارد و آنشان با آیندهاست باید دید چه نیروهایی آینده
. طبق این توجیه روسیه در رژیم سابق رشدش در انهدام ما بود به عکس آمریکا پیشرفت و رشدش ها تضاد کرداست  با آن

ها خطوط اساسی آن ایدیولوژي در رژیم سابق بود. در داخل کشور وحدت ما بر با جهت ما هماهنگ بود. خیلی خالصه این
 .کردي قدرت مرکزي و در شخص شاه تحقق پیدا میپایه

 

اگر بخواهیم بنابر تداوم مسلط زیر سلطه بگذاریم بحث زیادي نداریم چون در این حالت ما زیر سلطه بودن را صدر افزود: بنی
پنداریم و در این موقعیت براي رسیدن به وحدت ملی روشن است یا روس را باید انتخاب امري محتوم و سرنوشتی دایمی می



هت اقتصادي و فرهنگی ترکیب اجتماعی زیر سلطه آمریکا هستیم. کنبم یا آمریکا را در شرایط فعلی و بدون دخالت از ج
شود که قوا را در یک کانون جمع کنیم و زور را قائمه این وحدت اجتماعی بگردانیم و در هر جا اش این میوحدت ملی معنی

ر سلطه که زیلحاظ این رسد چنانکه رسید بههر کس این وحدت را از بین ببرد دشمن بپنداریم. این وحدت ملی به نهایت می
گر زیر سلطه سازگاري ایجاد کند. در اینجاست که گفتن کند تا با مناسبات سلطهمغزها را هم نیروي اقتصادي را دفع میهم

معنی است ما مغزها را هر روز از دست دادیم ـ اینکه ما در رژیم سابق یک وجب از خاك خودمان را از دست ندادیم بی
اي چنین فاجعهدر تاریخ این درصد کسري دارد قطعاً 120که امروز بودجه ما ادي را از دست دادیم جوري استعدادهاي اقتص

 .سابقه استبه کلی بی

 

که فرهنگ خالقیت اندیشه در ایران دوران ایم به طوريصدر تاکید کرد: در زمینه فرهنگی هم ما دچار جریان دفع شدهبنی
سابقه است چون حتی در دوران اسالم هم اگر ما که این هم در تایخ بیده است در حالیمعاصر معنی خودش را از دست دا

اسالم را گرفتیم ولی فرهنگ اسالمی را ما به جهان دادیم. ولی حاال اگر بگویی تکنولوژي را گرفتیم و استقالل فرهنگی ما هم 
 .کنیممی را کوشش ملتی براي تجدید حیات تلقی میطور منهدم شد و از بین رفت. به همین خاطر من این انقالب اسالهمین

 

. چنانی از مسیر استقالل منحرف کنندهاي آنجاي تأسف است که اگر کسانی بخواهند انقالب را با رفتارهاي قشري و تحلیل
ملی داشته  تکه وحدکنند و شما ممکن نیست بتوانید از استقالل حرف بزنید بدون ایناسالم بدون استقالل معنی پیدا نمی

هاي اجتماعی از هم در رابطه با شود و با وجود فاصله گرفتن گروههایی که هر روز  هم بیشتر میباشید. با وجود تبعیض
جا اشتراکات گر خارجی باید این دو نیرو را زیاد کنیم. این وحدت ملی با وحدت ملی تاریخی فرق دارد چونکه آنسلطه

 .اندهاي مسلط دوران معاصر از فرهنگ اجتماعیشان بریدهکه گروهفرهنگی وجود داشت و حال این

 

بدهیم  ها به جامعه وحدتایم با شعار مبارزه با تبعیضاي که ما توانستهصدر در بخش دیگري از سخنانش گفت:  از لحظهبنی
ی، فرهنگی ما و ي تاریخزمنیه انگیز آن رژیم را ساقط کنیم بنابراین عناصر اصلی وحدت ملی رويتوانستیم به سرعتی شگفت

هاي زمان خودمان اول استقالل است و براي این کارها باید از هر گونه سلطه خارجی رها باشیم و به خودمان بر اساس ضرورت
 .متکی باشیم

 

 .عنصر دوم این وحدت این است که تضادهایی که در خودمان مانع تحقق وحدت است از بین ببریم

 

د و آن آیتضاد حداقل با تضادهاي قابل حل. عنصر سومی هم از این دوتاي اول به وجود میاي بسازیم اگر نه به کلی بیجامعه
گر خارجی ممکن است از ها هم ممکن است مشترك باشد ولی سلطهاین است که شعارهاي خیلی خوبی وجود دارد و هدف



شود سپرد چون با امنیت ملی ما سازگاري ندارد. را به دست هر کسی نمی ها استفاده کنند بنابراین هدف خوبهمین هدف
خودمختاري در این کشور اصلی نیست که ما زیر فشار به آن رسیده باشیم خود من پیشنهاد کردم و گفتم باید به استاندارها 

ز دهیم که از ماست به گروهی که امیوزیر استان خودش باشد ولی این اختیارات را به کسی اختیار داد. استاندار باید نخست
تند و جایی کشور هسجا و آنهایی که در اینتوانیم الزم است که ندهیم. به این گروهتوانیم بدهیم. نه تنها نمیما نیست نمی

ي یدهدانیم که حزب توده پدساله ماست و از مبارزه ما می 30هایی خارجی هستند. تجربه سیاسی دانیم وابسته به قدرتمی
ایم. که هر بار این ملت تکان خورد این نیرو از پشت به ما خنجر زد ما با این جریان تاریخی بزرگ شدهامروز نیست در حالی

هاي خودتان اداره فالن ایم. حال اگر این حزب توده فردا بیاید و بگوید بر اساس همان حرفهایش رشد کردهها و رنجما با غم
دهم. ها سرب خواهیم داد. من این را قبول دارم ولی به تو نمیتا رهبري کنیم به جاي خودمختاري به آن استان را به ما بدهید

چاپ  ايخواستیم مجلهعلمدار خودمختاري در بخشی از کشورمان شده است وقتی ما در اروپا می یکی از همین آقایان که فعالً
، ولی براي همکاري خودش با ما شرط گذاشت. آن شرط هم این بود اي مصريکنیم آمد و اظهار همکاري کرد به همراه عده

رمانده خواستیم نه اینکه دآمدن میپذیریم چون همکاري شما را براي راهما یک قیراط علیه روسیه نگوییم ما هم گفتیم نه نمی
از مرزهایمان دفاع کنیم. حاال  گوید نه خیر ما حاضریم دوش به دوش ارتشآید به من میکمک شما بودیم. حاال همین آقا می

ش کنیم الزم نیست ارتخواهیم و خودمان از مرزها دفاع میدیروز هم تلگراف بلندباالیی براي من فرستادند که ما ارتش نمی
مک به گذاشتی تویی که دو هفته پیش براي کبه این منطقه بیاید حال اگر تو دفاع کننده بودي دستت را بر گلوي انقالب نمی

ه کردي این وابستگی را کانداختی، به ستون ارتشی حمله کردي، کمی صبر میهاي عراق در دره قاسملو آن بازي را راهثیبع
ب این ملتم گویی که منتخي شوم افکنده از بین ببریم بعد نوبت سرکار شود؟ کمی شرم کن تو چظور میهمه کشور ما را سایه

نداري از سوراخت بیرون بیایی دفاع از مرز خوبست ولی به دست نمایندگان این باید دفاع را بدهم به دست تو که جرأت 
 .ملت

 

 هایی در اجتماع ما وجودضرورت چهارم این وحدت این است که بندهاي وابستگی را باید با قاطعیت ببریم. ولی یک جریان
من استقالل اقتصادي ما در این مدت کمتر هم کند که مانع از آن است که انقالب تداوم داشته باشد. به نظر دارد و عمل می

 .شده است چون تولید پایین آمده است

 

یم سرجاي مانانداختند. با این تفاصیل باز ما میصدر با اشاره به حوادث اخیر گفت: من رفتم خوزستان در تهران بازي راهبنی
گی و سرانجام ما را خفه خواهد کرد و رژیم شویم در امور جاریه که مساویست با بیشتر شدن وابستخودمان و غرق می

اي را واقعیت مخصوص به خودش را بروي کار خواهد آورد متناسب با خودش را به روي کار خواهد آورد چون هر جامعه
 .کنداي واقعیت مخصوص به خودش را طلب میچون هر جامعه

 

باالخره ضرورت پنجم در استقرار وحدت ملی ـ ایجاد یک ارتش قوي به معنی درست کلمه است با این ارتش سراسر وابستگی 
و پر از تبعیض اگر شما بخواهید از مرزها دفاع کنید یا باید یک جو انقالبی حماسی را حفظ کنید یا جو ترس را. که اگر دومی 



شود دایمی کرد. به همین دلیل امروز ارتش باید از لحاظ اجتماعی هم ولی را هم نمیگردیم به حفظ وابستگی و اباشد برمی
ند و دانستند ثابت کمستقل باشد و براي این کار باید خالف بود تعریف سابق را از ارتش که آن را یک جامعه جداگانه می

 .پیشگام شود در برقراري یک روابط سالم اجتماعی

 

گویم تاخیر در این کار من از روز اول تجدید سازمان ارتش را ضرورت تلقی کردم از حاال هم میصدر خاطر نشان کرد: بنی
ها گفتم که باید اهداف نو و ساختمان اصلی ارتش را ي این ضرورتبرابر است با خطرهاي فراوان براي ارتش و ایران بر پایه

شما پذیرفتید که در درون ارتش مرزهاي غیر قابل عبور  اي کهریزي کنیم که این کار هم تخصص الزم دارد. از لحظهپی
تواند تا مرحله آخر پیش برود شما وجود ندارد و هر کس وارد ارتش شد بر اساس ضوابطی که براي همه یکسان است می

مسوول  تماد به مقامالمقدور بنا را بر اعاید. ترتیب کار من هم در این زمنیه این است که حتیروابط اجتماعی خود را تغییر داده
 انگاري نشود چونبگذارم و از متزلزل کردن او پرهیز کنم. انتظار من هم این است که این اعتماد محترم شمرده شود و سهل

 .توان آن را فراموش کرداین مساله شخصی نیست و یک مساله اجتماعی است و نمی

 

کنیم از قشون جرار ایشان نند که ما اگر در کردستان عمل نمیکها در کردستان گمان میي این گروهصدر افزود: همهبنی
کنیم که افکار عمومی با تو مخالفند و با کشورشان موافق و بدون خونریزي مایلند غائله را خاتمه ترسیم. نه جانم ما فکر میمی

ما است  روي آوریم این دستور دینی دهند. ولی باید بدانی که معنی این کار این نیست که اگر ناچار شدیم انتخاب کنیم به تو
ي فرع را بر آن به حساب خواهد آمد و اگر الزم باشد به داند برود بخواند که براي حفظ اصل وحدت بقیهکه هر کس نمی

 )29/1/1359کنیم.(کیهانخاطر اصل وحدت تمام فروع را فداي آن خواهیم کرد و خواهند دید که می

 

 مردم اصفهان سخنان رئیس جمهوري در اجتماع

 

 .بنی صدر از زحمت کشان خواست از او حمایت کنند

 

ساعت ده و سی و پنج دقیقه روز پنج شنبه گذشته (پریروز)، دکتر سید ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوري اسالمی ایران با 
ي استاندار هواپیماي اختصاصی وارد اصفهان شد. بگزارش خبرگزاري پارس در فرودگاه، محمد کاظم موسوي بجنورد

اصفهان،معاونان استانداري،نمایندگان منتخب مردم در مجلس شوراي ملی اسالمی، مدیران کل و روساي سازمانهاي اداري و... 
از رئیس جمهوري استقبال کردند و استاندار اصفهان خیر مقدم گفت. آنگاه مراسم استقبال نظامی بعمل آمد و گارد احترام، 

دقیقه همان  15و  11جاي آورد. سپس رئیس جمهوري از برابر گارد احترام عبور کرد. در ساعت  مراسم احترامات نظامی به



روز، رئیس جمهوري در میان استقبال پر شور دهها هزار نفر کارگران و طبقات مختلف مردم اصفهان به میدان امام وارد شد و 
 .در مراسم روز جهانی کارگر حضور یافت

 

 سخنان رئیس جمهوري

 

این مراسم، رئیس جمهوري کشورمان، سخنانی به این شرح ایراد داشت: بسم اهللا الرحمن الرحیم با درود، به همه شهداي در 
. با درود به کارگران ایران، به کارگران سراسر جهان که نیروي اندآزادي و آنها که براي پیروزي انسان، در خاك و خون خفته

برادران عزیز. امروز  روز کارگراست در جهان، روزي که سلطه گران آمریکایی، شیطانی را در هم شکستند. خواهران و 
کارگران امریکائی را کشتند، این روز روزي است که انسان در خور این عنوان، روز همبستگی اعالم کرده است، انسانی که کار 

میان بگذاریم، به آنها که ساختمان ایران میکند. در این روز بجا است که ما مسائل مختلف کشور را با کارگران کشور، در 
ه امریکا و است ک ايمستقل و آزاد، به فکر و بازوان آنان بسته است. یکی از مسائل مهم امروز کشور ما مسئله توطئه گسترده

دم رایادي آن در ایران چیده بودند. وقتی من به خوزستان میرفتم گمان نمیرفت که دشمنان استقالل و موجودیت مستقل م
ما،چنین خواب آشفته اي را براي وطن ما دیده باشند. در خوزستان اطالعاتی رسید که یک توطئه وسیع براي از بین بردن 

. وقتی به تهران بازگشتم، اطالعات بیشتري از ابعاد وسیع این توطئه بر ما معلوم شد. ما با سرعت وارد عمل اندحکومت چیده
مردم، مانع از توطئه شدیم. معلوم شد  و با یاري همکاري دانشجویان مسلمان خصوصاً هاگاهشدیم و با مخالفت از تعطیل دانش

یک شبکه وسیع در همه جاي کشور،مقدمات اضمحالل حکومت را فراهم می آورند. پس از آنکه توطئه نظامی آمریکا با 
شهامت و شجاعت بی نظیرشان در هم  شکست مواجه شد و سربازان و پاسداران دلیر ما توطئه کردستان را با جانبازي،

 .شکستند، پس از آنکه ما بخواست خدا و همکاري مردم آرامش را حفظ کردیم، عناصري از توطئه گران دستگیر شدند

 

 اطالعات یاسر عرفات

 

زگاري ادو روز پیش، فرستاده یاسر عرفات، پیش من آمد و اطالعاتی آورد که با اطالعاتی که ما در کشور بدست آوردیم، س
در ایران ادامه دهد و منطقه آزادي در ایران  خویشنظامی هايبه توطئه خواهدداشت و حکایت از این می گیرد که امریکا می

براي ایادي خود بوجود آورد و در این منطقه، عملیات ترور و وحشت را در شهرهاي مختلف کشور هدایت بکند. این برنامه را 
آینده در ایران اجرا کنند، اما حضور این جمعیت انبوه در این میدان و تمام مردم  هايروزها و هفتهرها نکردند و میخواهند در 

در میدانهاي کشور، خود گویاي پاسخ توطئه آنهااست. باید بگویم که حافظ امنیت،خود مردمند و این ملت میتواند خود را 
آنها باید درس عبرتی بدهد. مردم ما میدانند که در روزهاي  حفظ کند. این احساسات شورانگیز و آن اجتماع بی مانند، به

سختی که دشمنی براي آنها بوجود میاورد، باید انسجام امور، بیشتر باشد و رهبري کشور در سازمانهاي مسلح و امنیتی خود، 
ی که ر هم شکنند. تا وقتدشمن را د هايحاکمیت وسیع پیدا کند تا این نیروها از یک رهبري قوي پیروي کنند و تمام توطئه



دشمن بداند، هیچ کاري نمی تواند بکند. ما موفق شدیم توطئه  کنند،بازوان این ملت در کار استوار رهبري خود حمایت می
 .کنندکردستان را در هم بشکنیم و امروز پاسداران و سربازان ما، حاکمیت دولت را در آن سامان برقرار می

 

 توطئه در کردستان

 

پریشب به من مراجعه کردند و اعالمیه اي از حزب دمکرات «صدر آنگاه خطاب به خواهران و برادران کرد، افزود: بنی 
ماده را میخواهیم. من گفتم، با آنها صحبت بشود و اطمینانها و  6و  کنیمکردستان انتشار دادند که ما آتش بس اعالم می

گرفته شود. بفاصله یکساعت، از دو سو به پادگان ارتش در بانه حمله آوردند و معلوم شد یا پیروي وجود ندارد، یا  هاتضمین
قصد فریب بوده، البته سربازان، افسران، و پاسداران و همه کسانی که به خاطر وحدت کشورشان در کردستان میجنگند، فریب 

اخبار و اطالعاتی که خود دشمنان  ها،. ما از روي اعالمیهکنندي و قاطعیت عمل می. آنها با استوارخورندنخوردند و فریب نمی
فهمیدیم که آنها قصد توطئه دارند، ما استوار ایستادیم و این توطئه را بر هم زدیم و امیدواریم  کردند،موجودیت ما، منتشر می
گذرد و در این مدت مجال ندادند که در آن خطه، اراده ماه از این توطئه و حاکمیت این گروهها می 15که مردم کردستان که 

مردم حکومت کند و مردم آن سامان آب خوش از گلو فرو ببرند، اینک در سایه امنیت بتوانند با آمال و آرزوهایشان برسند و 
نداریم.  صد سوئیببینند که حکومت ما، حکومت اسالمی است که بعهد خود وفا میکند. برادران کرد من، بدانید که ما هیچ ق

شما در گذشته تاریخی، تحت فشار و انواع تضییقات بودید و امیدوارم که این فشارها پایان پذیرد و ما بتوانیم به جراحات شما 
مرهم بگذاریم، دردهاي شما را درمان کنیم و ساید فقر و نا امنی را فراهم سازیم و شما بتوانید با انتخابات آزاد، نمایندگان خود 

انتخاب کنید. کردستان، مرکز توطئه بر ضد جمهوري اسالمی نشد و امیدواریم مردم آنجا هم در کنار مردم سراسر ایران را 
 .«بایستند و از جمهوري اسالمی دفاع کنند

 

 تجدیدانسجام ارتش

 

ته خود برنداش هايوطئههمه شما میدانید آمریکا دست از ت«نظامی آمریکا اشاره کرد و افزود:  هايبنی صدر آنگاه به توطئه
است و الزم است در این زمینه مطالبی را یادآور شوم. آنچه در ارتش، ما و نیروهاي مسلح ما را تضعیف کرده بود، سوءظن و 

بی اعتمادي بود. ما با دارو و درمان اعتماد، روحیه ارتش را دگرگون کردیم. ارتشی که انسجام خود را از دست داده بود، 
ام خود را بدست آورد. یقین داریم که امروز، افراد نیروهاي مسلح میدانند که ما بوعده خود عمل میکنیم و با دوباره انسج

تجدید سازمان ارتش، یک ارتش توانا براي دفاع از همه نهادهاي کشور بوجود میاوریم. شما خواهران و برادران من مطمئن 
مهوري اسالمی، خیانت نخواهید دید. شما مطمئن باشید که پاسداران باشید که ما بیدار و مراقب هستیم. شما از ارتش ج

اما سرهاي آنان در برابر دشمن خم نخواهد شد، بنابراین، هیچ  اند،دشمن کرده هايخود را آماج گلوله هايانقالب، سینه
ت تان و چه در سایر نقاط مملکعالمتی از سوءظن اظهار نکنید. بفرزندان دلیر اسالم، چه در کردستان و چه خوزستان و بلوچس



امریکا هستند، اعتماد کنید و دلهاي آنها را براي دفاع از میهن، قوي  هايکه آماده در هم شکستن توطئه
 )13/2/1359نگهدارید.(اطالعات

 

 .رییس جمهوري با امام مالقات کرد

 

مام خمینی، رهبر انقالب اسالمی ایران با دیشب در اقامتگاه ا 20دکتر ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهوري کشورمان، ساعت 
ایشان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، آقاي بنی صدر گزارش آخرین تحوالت و رویدادهاي مملکتی را به استحضار امام 

وي گخمینی رساند. رییس جمهوري اسالمی ایران، پس از دیدار خود با رهبر انقالب و بنیانگزار جمهوري اسالمی ایران، درگفت
رییس جمهوري در مورد مسائل ». در این مالقات، درباره سیاست داخلی و خارجی با امام بحث و گفتگو کردم«کوتاهی گفت: 

سعی  .انداختندبا یک مقدمه چینی، فسادي را در آنجا به راه ايدر کردستان ما شروع کننده نبودیم. عده«کردستان گفت: 
را کنار بگذارند. جنگ و برادر کشی راه نیندازند و از امکاناتی که داریم، همه استفاده  کردیم آنها را وادار کنیم، این رویه

راد به محض خروج اف کنمما را براي جلوگیري از برادرکشی، دلیل ضعف ما دانستند باز هم اعالم می هايکنندولی آنها تالش
شایعات : «رییس جمهوري سپس درباره ارتش گفت». عمل خواهیم کرد ایم،مسلح غیر مسوول، به تمام آنچه وعده کرده

رییس جمهوري در پایان، پس از اشاره به بازدیدش از ». درمورد ارتش را نباید دامن زد. باید اعتماد به استواري ارتش داشت
ساعت  12ساعت حاضریم بیش از  8تاسیسات سد الر گفت: کارگران و کارمندان این سد هنگام ناهار به من گفتند ما به جاي 

 )15/2/1359اطالعات».(کار کنیم تا وضع کشور بهبود یابد

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (6)دکتر ابوالحسن بنی صدر و کردستان

 

  

 

اقدامات گروههاي سیاسی کردستان  رئیس جمهور در اجتماع کارگران،طی یک سخنرانی در جمع کارگران سد الر،از اهداف و
 .پرده برداشت



 

صدر دیروز در مراسم افتتاح تاسیسات سد الر در جمع کارگران شرکت کرد و نهار را با آنها صرف نمود در این دکتر بنی
 ها و مهندسین شرکت داشت.فر، مهندس صحابی و چند تن دیگر از مسوولین وزارت خانهمراسم دکتر چمران مهندس معین

 :را مالحظه می کنیدآن جمهور پس از صرف نهار سخنانی ایراد کرد که قسمتهاي ازرییس

 

اي دارند که کار را انجام بدهند و خوب هم انجام بدهند کنیم که کارگرانش روحیهشکر خداي را که ما در کشوري زندگی می
کنم ایران من در اصفهان هم گفتم حاال هم تکرار می و توقع آنها هم حداقل است همان طوري که امروز از ما چیزي نخواستند

تواند سر پا بماند اگر این بازوان همین طور که در کار است در کار بماند و همه در همه جا کار کنند ما امروز با بازوان شما می
 .کنیم ولو اینکه قدرتهاي خارجی ما را محاصره کنندهیچ مشکلی در هیچ جا پیدا نمی

 

به مورد اجرا در آمده گفت: شما این کشور را  ر سپس با اشاره به وضع بد اقتصادي و محاصره اقتصادي که عمالًجمهورییس
کردم گفتم ما در هیچ جا را بسازید و همین االن که با برادر کردمان صحبت میآن اید باید خودتان هم به دست آورده

ن ایم نگه داریم به ایخواهیم کشوري را که به دست آوردهیم براي اینکه میاي به درگیري نداریم و معلوم است چرا ندارعالقه
 .دلیل نباید پول و امکانات خود را صرف برخورد کنیم چون این امکانات را باید صرف ساختن و سازندگی کشورمان بکنیم

 

ه مختلف زندگی باشد. ما سال پیش ب هايخواهیم ملتی داشته باشیم شاد و خرم که داري همه امکانات پیشرفت تا جنبهما می
که ما  آیددر میآن همرا ه مرحوم طالقانی به کردستان رفتیم و گفتیم اینجا کردستان شما است خیال هم نکنید پولی از 

مان ناید به جاي دعوا با یکدیگر وطاید، حاال که آزاد شدهرا از دست شما بگیریم شما هم مثل بقیه تحت ستم بودهآن بخواهیم
ورا اي که خودشان موافق انتخاب شرا بسازیم گفتیم و شنیدیم پیشنهاد کردند شورا انتخاب شود شورا انتخاب کردیم. عده

موافقت خودشان را با امضا اسناد مربوط اعالم کرده بودند و  بودند پس از تشکیل این بلوا را راه انداختند در حالی که قبالً
لح در شهر نباشند به شرطی که پاسداران از شهر خارج شوند همه شما آگاهید که این پیشنهاد قرار شد که افراد مس مجدداً

وارد شهر شدند و این وضع همچنان ادامه داشت  پذیرفته شد ولی همین که پاسداران از شهر خارج شدند افراد مسلح مجدداً
اي داریم پس من و گفتند یک طرح شش مادهتا من به ریاست جمهوري انتخاب شدم گروهی از حزب دمکرات آمدند پیش 

دهیم به همین دلیل خود مردم باید را پذیرفتیم ولی گفتیم ما این حقوق را به مردم کردستان میآن از بررسی و اصالحات 
خوب در  مخواهیم گفتیخواهیم براي مردم کردستان میبتوانند آزادانه انتخابات برگزار کنند. گفتند ما که براي خودمان نمی

تند خواهید راي بدهند پذیرفتند و رفانتخاب شما نباید در جاي مسلح حاضر باشید تا مردم زیر فشار شما به انهاي که شما می
تا اینکه دعواي بعث عراق پیش آمد    که در دره قاسملو آنها به چند گروه از ژاندارمري حمله کردند به من اطالع دادند 

ی اند جزو واحدهایاند جواب دادند که این واحدهاي که حمله کردهبلکه بپرسید چرا چنین کرده گفتم با اینها جنگ نکنید
دهیم که وقایعی پیش نیاید کمی بعد حمله آوردند به خود شهر آیند ما قول میدهند و پیش میهستند که گوش به فرمان نمی



تیم شود. چه شد؟ باالخره ناچار به ارتش گففتید دیگر تکرار نمیگ. این بار پرسیدیم شما که میآنارومیه و پاسگاههاي اطراف 
 .اگر آمدند از خودتان دفاع کنید و بزنید

 

 تلگراف ریشخندآمیز

 

اي نداشتیم که در کردستان دست به عملیات نظامی بزنیم صدر در ادامه سخنانش با کارگران سد الر افزود: ما هیچ برنامهبنی
شود با مردم در میان گذاشت و به آنها گفت اي مردم کردستان این کشور فقط پول حساب را میبراي اینکه مستقیم حرف 

رسد به استان شما دعوا را کنار بگذارید تا این پول در آنجا خرج بشود و وضع مردم استان میآن نفت را دارد که یک مقدار 
 .شما خوب بشود

 

طرف دنبال کار بگردند براي این کار اسلحه الزم نیست و مردم آن ین طرف و بیکاران شما ترك یار و دیار نکنند و بروند ا
 منطقهآن فهمند این جریانات ادامه داشت که من براي رسیدگی به وضع اقتصادي خوزستان عازماین را خودشان خوب می

اند تان کرمانشاهان است محاصره کردهاند و پاسگاه نوسود که در اسشدم در سر راه در کرمانشاه به من گفتند که اینها آمده
 د؟کنیاي آورده بودید این کارها را براي چه میگفتیم که با آنها تماس بگیرید و بپرسید که شماها که طرح شش ماده

 

نفر را خلع  70گشتم خبر دادند جواب آوردند که مشغول گفتگو هستیم تا از این کارها دست بردارند وقتی از خوزستان برمی
اند و بعد هم یک تلگراف ریشخندآمیز براي امام فرستادند که تن هم اسلحه و مهمات را به غنیمت برده 7اند و ح کردهسال

اند و بایستی از فرودگاه به پادگان برود جلو آنها را گرفتهآموزان جلو ارتش را که میبعد خبردار شدم که در سنندج دانش
 خواهید شهر را تصرف کنید و خودشانف کنید گفتم خوب به آنها اطمینان دهید که نمیخواهید شهر را تصرگویند شما میمی

فت من جرات گ بیایند و راهنمایی کنند و شما از توي شهر رد شوید و بروید. فرماندار پذیرفت که چنین کاري بکند ولی بعداً
دعایی دارند بگویید آخر اگر کسی بخواهد شهر را بگیرد انجام این کار را ندارم و در روز مقرر نیامد گفتیم به آنها که چنین ا

بندند پس خود این نوع حرکت دلیل این ستون را به گلوله میآن کند چون مشخص استدر داخل شهر به ستون حرکت نمی
ج شهر رگویید خیر خودتان بگویید این ستون از کدام راه برود راتهی در خااست که قصد تصرف شهر نیست حال شما هم می

کرد آنها را به گلوله بستند و آذوقه و مهمات آنها را به یغما مسیر حرکت میآن نشان دادند در حالی که ستون ارتشی از 
بردند و تلگرافی براي امام فرستادند و خبري هم به خبرگزاري پارس دادند که بله یک ستون ارتشی را ما منهدم کردیم. 

دانیم که خواهیم جنگ بشود و میکنیم نه اینکه عاجز شما باشیم خیر ما نمیگر ما اقدامی نمیتماس گرفتیم و گفتیم ا مجدداً
خواهید این پادگانها را بگیرد که به قول خودتان به نتیجه برسید یا در غیر این صورت هم درد شما هم چیست. شما یا می

تخم کینه را در دل کردها را نسبت به دولت مرکزي و کردها را کشت که  رداعالم کنید که بلکه دولت کشت و کشتار کَ
دانند هاي مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی براي مردم توضیح دادیم. آنها هم که میبنشاند. این مطالب را چندین بار در مصاحبه



افه را به اضآنو  مردم با شنیدن این توضیحات به اصل قضیه پی خواهند برد رادیو و تلویزیون سنندج را از کار انداختند
باشگاه افسران محاصره کردند با اینکه طبق توافق قبلی تعهد کرده بودند که باشگاه افسران و فرودگاه و رادیو و تلویزیون در 

آن اختیار ارتش باشد و افراد مسلح نیز در شهر نباشد باشگاه سه روز در محاصره بود و آب را بر روي کسانی که در داخل 
ند با این حال ما گفتیم با آنان مذاکره کنیم و مقداري هم تهدید کنیم شاید دست بردارند پاسخ دادند هر گلوله توپ بودند بست

نگ اند گفتیم حدالمقدور با آنان جدانستیم مردم از اینها بیزار شدهدهیم با این حال چون میرا با بیست گلوله توپ پاسخ می
ر این دفاع اند گفتیم شما دفاع کنید و دم. تلفن شد که به خود پادگان با خمپاره حمله آوردهمجبور باشی نکنیم مگر اینکه واقعاً

اند فرستند گفتهطوري عمل کنید که به مردم عادي آسیب نرسد در حالی که آنها به عوامل خودشان که به سایر مناطق می
 .کنندزخمی فالن قدر شد و تبلیغاتی این چنین می انداند و توپ چنین بستهبگویید اینقدر کشتار شد بمب چنین ریخته

 

 یک ذره اخالق داشته باشید اقالً

 

اي که این گروهها دست به مبارزه مسلحانه با دولت بردارند و خود مردم انتخابات انجام دهند ما بودجه عمرانی را در از لحظه
ان براي عمران منطقه خرج کنند در کجاي دنیا یک خواهند در حدود مسوولیتهاي محلی خودشاختیار کسانی که منتخب می

 دهد؟رییس دولت بیش از این به یک منطقه وعده می

 

جمهور سپس افزود: پریشب سه نفر از تهران رفتند به کردستان که خوب شما هم دست از مبارزه با دولت بردارید رییس
ود و در رادیو هم بس برقرار شا سه گروه امضا کردند که آتشگفتگو کنند بلکه قضیه خاتمه پیدا کند در نتیجه مذاکرات با آنه

اند نماینده خوانده شود پس از اطالع از این جریان براي اطمینان گفتیم تماس تلفنی بگیریم و بپرسید کسانی که صحبت کرده
فن کنید و حال باز گفتم تلشما هستند یا خیر تماس گرفتند و گفتند بله، بالفاصله پس از نیم ساعت به مریوان حمله بردند 

بس حمله چیست پاسخ دادند که ما در آن قسمت واحد قضیه را بپرسید و تماس گرفتند و پرسیدند که با وجود آتش
رال هستیم شود تصور بکنید که به اصطالح لیبرا چند بار از رادیو بخوانید تا حمله نکنند گفتیم شما میآن مخابراتی نداریم شما 

گویید من از یکنید بعد مبس بعد حمله میگویی آتشژوا و مایل گشت و گشتار نیستیم ما ابله که نیستیم، تو میو اخالق بر
یک  قالًسالح کنید ابس و ارتش دست بردارد و تو بریزي و آنها را خلعجمهور گفته آتشرادیو اعالم کنم.  این است که رییس

را زیر پا بگذارید، گفتیم با این وجود اگر چه به مریوان آننیم ساعت بگذرد بعد  ذره اخالق داشته باشید بگذارید از حرفتان
بس دادن کنیم حاال شما ببینید این است آتشرا اعالم خواهیم کرد گفتند ما چنین چیزي را تضمین نمیآنحمله نکنید ما 

 .آقایان که مسلم است بنایشان پرفریب است

 

 ما با اینها چه باید بکنیم؟



 

شور مال شما؟ قسمت کآن صدر سپس خطاب به حاضران گفت خوب حاال شما بگویید که با اینها چه باید بکنیم آیا بگویم بنی
دانستیم احتمال داشت این کار را هم بکنیم اما ما دالیل و مدارك داریم و داند اگر ما آنها را به خارجی وابسته نمیولی خدا می

ند چون که ااند با بختیار در تماس مستقیم بودهیم که اینها براي این کاري که این دفعه کردهاشبکه مربوط را کشف کرده
کردند. قصد نداشتند با آنها گالویز شوند که اگر قصد داشتند خودشان را تجهیز می ارتش و نیروهاي ما در کردستان اصالً
گویم مگر قرارداد نکرده بودیم که در سنندج قسمت آرام بشود من از همین جا میآن خالصه بگویم اینها قصد ندارند وضع 

دار ینصر هستم اما اگر بروید تفنگهاي دوربکسی مسلح نباشد خوب بروید بیرون اگر یک ترقه در شهر شما شلیک شود من مق
 .ایستیم تماشا کنیماز صدام حسین بگیرید و بیاورید مغر جوانان ما را بریزید روي زمین ما نمی

 

جمهور با اشاره به کشتارهاي که پس از انقالبها در کشورهاي مارکسیستی به انجام رسیده و همچنین جنایاتی که رییس
ایم اند گفت ما حتی پذیرفتهاند که به قولی از خود کردها هفتصد و ده دهکده را با خاك یکسان کردههها در عراق کردبعضی

اي که جوانان به حالت تن به تن بجنگند که به پیرو کودك و همه کسانی که با ما در جنگ نیستند و غیرمسلح هستند صدمه
دانند کشید اما این را هم بایم و البته اگر قرار بود که طول میداده نرسد و به همین خاطر تا حاال نزدیک به دویست نفر تلفات

کشند براي این است که وطنشان آرام باشد و پیشرفت داشته باشد و ما این مردمی که مثل شما در سرما و گرما زحمت می
 .بعد از قرنها ذلت وطن آزاده پیدا کنیم

 

آیید روبروي برادران خودتان ا و روسی و آمریکایی اسلحه می گیرید و میهروید از بعثیآخر چه مرزي در شما هست که می
خواستیم از این مملکت یک چیزي اضافه ببریم، یک حرفی، خوردیم و میایستید اگر ما دولتی بودیم که حق کارگر را میمی

مین و ات را بگذار زن خوب بیا اسلحهایم این چه مرزي است بیایی با اسلحه بایستی مقابل مولی حاال یک وطنی را آزاد کرده
کنیم ایم. این رادیو و این تلویزیون بیا بحث آزاد بپذیریم این را صد دفعه گفتهرا میآن کنیم اگر راه حل تو بهتر بود بحث می

آیم کردي می کطلب هستیم ولی وقتی یک شلیباید با آر،پی،جی،هفت همدیگر را داغان کنیم. ما تا حدي که بتوانیم صلح حتماً
بعد که  دهم وایستم تماشا کنم اگر یک شلیک کردي با پنج شلیک جواب تو را میگویم نزن اما سوم نمینزن و بار دوم می

 .کنندحلوا که خیرات نمیآن نه من غریبم ندارد) خوب جنگ است و درجواب شد دیگر (نه

 

ها را راه م خوزستان که کار اقتصاد آنجا را راه بیندازم این بازيجمهور در ادامه سخنانش اظهار داشت: من رفته بودرییس
انداختند ما آنجا را ول کردیم آمدیم بنابراین شما بخواهید که ما دوره مصدق را تکرار کنیم یعنی طوري عمل کنیم که آمریکا 

 .رویمبار نمیکودتا را راه بیندازد و بیاید برابر آن خود این غیرممکن است، انشااهللا، و ما زیر 

 



از  شود کجاي دنیا پسمن امید وارم این گروههاي مسلح در هر کجا هستند دست بردارند و یک سال بگذرد تا ببینیم چه می
انقالب بهشت شده که ما دومش باشیم اگر دیدند ما عمل نکردیم و نخواستیم و خوردیم و بردیم اسلحه بر روي ما بکشند 

کنید ما خودمان را حکومت مردم آید جلو؟ چرا این کار را میمی 3مین اول با کالشینکف و  ژـآخر شماها امتحان نکردید ه
دانیم و به خواست خدا و به همت شما جلو همه کسانی که از رژیم سابق می خورند و حاال توطئه و تحریک زحمتکش می

بریم و این وطن را انشاءاهللا از این مشکالت بیرون میکنند خواهیم ایستاد. گذارند و هر کار که بگویید میکنند و بمب میمی
 )15/2/1359همه به هم در یک وطن آزاده به زندگی ادامه خواهیم داد(کیهان

 

 جمهور درباره انتخابات،معرفی کابینه، شبکه بختیار و پایان جنگ در کردستاننظر رییس

 

در گفتگوي اختصاصی در کیهان به پرسشهاي وي پاسخ جمهور کشورمان صبح امروز صدر رییسدکتر سید ابوالحسن بنی
 .گفت

 

وزیر و هیات صدر در پاسخ به این پرسش که آقاي دکتر حبیبی در گفتگویی بر ضرورت معرفی هر چه زودتر نخستدکتر بنی
 .اند شما در این مورد چه نظري داریدوزیران تا قبل از گشایش مجلس تایید کرده

 

وزیر و هیات وزیران پیش از گشایش مجلس ضرورت دارد و در این زمینه گفتگوهاي زیادي خستگفت: به نظر من معرفی ن
 .شده است

 

جمهور کشورمان سپس در پاسخ این سوال محمود مجرت خبرنگار کیهان که از آقایان فروهر و سحابی و حبیبی به رییس
 .شود در این مورد چه نظري داریدوزیر نام برده میعنوان نخست

 

 .وزیري مملکت خواهد شددار نخستفت: باالخره یک نفر عهدهگ

 

اند در کابینه حضور خواهند داشت اي از وزرا و اعضاي شوراي انقالب که به مجلس راه یافتهخبرنگار کیهان سوال کرد آیا عده
 یا نه؟

 



وراي انقالب در کابینه مشغول کار اي از وزرا و اعزاي فعلی شعده جمهور کشورمان در پاسخ اظهار داشت: احتماالًرییس
 .خواهند شد

 

ایران  گزار جمهوري اسالمیصدر در پاسخ سوال دیگري در این مورد که آیا نظر رهبر انقالب و بنیاندکتر سید ابوالحسن بنی
 .کسب شده است

 

 .پاسخ داد: البته این مساله با تصویب امام انجام خواهد گرفت

 

وال که ترکیب آینده دولت چگونه خواهد بود؟ و آیا از احزاب و گروههاي سیاسی کسی در صدر در مورد این سدکتر بنی
 کابینه شرکت خواهد کرد یا نه؟

 

پاسخ داد: منتظر هستیم تا این کابینه تشکیل شود و امیدواریم ترکیب کابینه به صورتی باشد که نظر مردم و همه گروهها 
 .برآورده شود

 

 احتمال تعویق انتخابات

 

 .خبرنگار کیهان سوال کرد که انتخابات مجلس چگونه باید برگزار شود تا به صورتی منصوب باشد و تقلبی صورت نگیرد

 

اکنون قرار بر این بود که مجلس تحت نظارت یک گروه هفت نفره باشد که هم جمهور کشورمان اظهار داشت: اوالًرییس
تواند در مرحله دوم بتواند نظارت داشته معلوم نیست که این هیات میمشغول بررسی نتایج دوره اول انتخابات است حاال 

ند تواناي نوشته بودند چون هیات مذکور هنوز کار بررسی مرحله اول را به پایان نرسانده است نمیباشد یا نه دیروز نامه
ر نظرش تواند تا یک هفته دیگات میمرحله دوم را نظارت کند نظر من این است که مقداري صبر کنیم تا ببینیم که آیا این هی

رار دانم، دیشب قنظر آنها انجام شود حاال نمیشود تا انتخابات تحترا اعالم کند به جاي این جمعه، جمعه آینده انتخابات می
 .امروز اعالم خواهد شد بود نظر آنها سوال شود که حتماً

 



قبل از انتخابات اعالم شود ولی هنوز این کار انجام نشده علت بایست سوال شد که نتیجه کار رسیدگی به تخلفات که می
 .چیست؟ و تاکنون این کمیسیون به چه نتاجی دست یافته است

 

صدر تایید کرد که من اطالعی ندارم که کمیسیون به چه نتایجی رسیده است ولی از قرار با جدیت مشغول مطالعه دکتر  بنی
 .نتایج انتخابات شهرهاي مختلف است

 

 دستگیري اعضاي شبکه بختیار

 

صدر سوال کرد که چندي قبل از گفتگوي اقتصادي با کیهان صحبت از قشر شبکه بختیار در خبرنگار کیهان از دکتر بنی
پاریس و تهران است کشف این شبکه به کجا انجامید و چند نفر در این رابطه دستگیر شدند و چرا نتیجه کشف این شبکه با 

 شود؟گذاشته نمیمردم در میان 

 

جمهوري گفت: چند تن از سران این شبکه شناسایی شدند متاسفانه به لحاظ اینکه جهات این مساله رعایت نشد به رییس
 .دهندوسعت نتوانستند اعضاي شبکه را به دام بیندازند حاال مسوولین مشغول و به کار خودشان ادامه می

 

خصیتهاي حزبی در رابطه با توطئه بختیار تحت تعقیب هستند و دستگیر سوال شد آیا این درست است که گروهی از ش
 اند؟شده

 

 .اطالعی کرددانم و اظهار بیصدر در پاسخ این سوال تنها گفت: من نمیدکتر بنی

 

 :صدر در پاسخ آخرین سوال خبرنگار درباره اینکه باالخره مشکل کردستان به چه صورت باید حل شود گفتبنی

 

سلیم شود برد آنجا و تها را زمین گذارند و با مردم راه بیایند. ملتی را نمیتان در این است که این گروهها اسلحهمشکل کردس
 .کومله کرد

 



صدر همچنین در پیامی به ملت اظهار داشت که توصیه من این است که مردم با هوشیاري راي بدهند و به کسانی راي بنی
شور است به طریق صحیح که کشورها در مخاطرات داخلی و خارجی در بدهند که بنایشان بر راه بردن ک

 )15/2/1359نماند.(کیهان

 

 جمهور از اصفهانگزارش دیدار رییس

 

 .صدر: از ارتش جمهوري اسالمی خیانت نخواهید دیدبنی

 

 .بر دشمن خم نخواهد شداند اما سرهاي آنان در براهاي دشمن کردههاي خود را آماده آماج گلولهپاسداران انقالب،سینه

 

 .ما شهادت برادران خود را در انگلستان می پذیریم اما تسلیم خواسته هاي دشمن نخواهیم شد

 

 .خواهم مرا حمایت کننداز همه کارگران،دهقانان و زحمتکشان می

 

 استقبال قرار گرفتجمهور کشورمان پریروز وارد اصفهان شد و مورد صدر رییسخبرنگار کیهان: ابوالحسن بنی-اصفهان
کردند به دقیقه در حالتی که دها هزار تن از کارگران و گروههاي مختلف مردم از او استقبال می 15/11جمهور ساعت رییس

میدان امام وارد شد و طی مراسمی که به مناسبت روز جهانی کارگر ترتیب یافته بود شرکت کرد و سخنانی ایراد داشت 
گران د به شهداي راه آزادي و کارگران ایران و جهان گفت: این روز، روزي است که سلطهصدر ضمن فرستادن دروبنی

آمریکایی کارگران آمریکایی را کشتند و روزي است که انسان در خور این عنوان روز همبستگی اعالم کرده است، انسانی که 
 .کندکار می

 

اي است که آمریکا و ایادي او در ایران چیده بودند وطئه گستردهصدر افزود: یکی از مسایل مهم امروز کشور ما مساله تبنی
راي وطن اي را برفت که دشمنان استقالل و موجودیت مستقل ما چنین خواب آشفتهرفتم گمان نمیوقتی من به خوزستان می

ازگشتم وقتی به تهران باند ما دیده باشند در خوزستان اطالعاتی رسید که یک توطئه وسیع براي از بین بردن حکومت چیده
اطالعات بیشتري از ابعاد این توطئه بر ما معلوم شد ما با سرعت وارد عمل شدیم و با کمک و یاري دانشجویان مسلمان 

ظیرشان نمردم مانع از توطئه شدند سربازان و پاسداران دلیر ما توطئه کردستان را با جانبازي شهامت و شجاعت بی خصوصاً



گران دستگیر از آن که ما به خواست خدا و همکاري مردم آرامش را حفظ کردیم عناصري از توطئهدر هم شکستند پس 
شدند دو روز پیش فرستاده یاسر عرفات پیش من آمد  و اطالعاتی آورد که با اطالعاتی که ما در کشور به دست آوردیم 

اي نظامی خویش در ایران ادامه دهد و منطقه آزادي هخواهد به توطئهکرد که آمریکا میسازگاري داشت و حکایت از این می
در ایران براي ایادي خود به وجود آورد و در این قسمت منطقه عملیاتی ترور و وحشت را در شهرهاي مختلف کشور هدایت 

جمعیت انبود در این  هاي آینده در ایران اجرا کنند اما حضور اینخواهند در روزها و هفتهاند و میبکند این برنامه را رها نکرده
میدان و تمام مردم در میدانهاي کشور خود گویاي پاسخ توطئه آنهاست. باید بگویم که حافظ امنیت خود مردمند و این ملت 

 مانند به آنها باید درس عبرتی بدهد مردمتواند امنیت خود را حفظ کند این احساسات شورانگیز و این اجتماع بیاست که می
آورند باید انجام امور بیشتر باشد و رهبري کشور در ه در روزهاي سختی که دشمنی براي آنها به وجود میدانند کما می

هاي مسلح و امنیتی خود حاکمیت وسیع پیدا کند تا این نیروها از یک رهبري قوي پیروي کنند تمام توطئهاي دشمن سازمان
 .در هم شکستند

 

 حمله به پادگانها

 

اهران و برادران کرد افزود: پریشب به من مراجعه کردند و اعالمیه از حزب دمکرات کردستان انتشار صدر خطاب به خوبنی
خواهیم. من گفتم با آنها صحبت بشود و اطمینانها و تضمینها گرفته ماده را می 6کنیم و بس را اعالم میدادند. که ما آتش

ه حمله آورد و معلوم شد یا پیروي وجود ندارد و یا قصد فریب شود به فاصله یک ساعت از دو سو به پادگان ارتش در بان
جنگیدند، فریب بوده. البته سربازان و افسران و پاسداران و همه کسانی که به خاطر وحدت کشورشان در کردستان می

عاتی که خود دشمنان ها اخبار و اطالکنند ما از روي اعالمیهخورند آنها با استواري و قاطعیت عمل مینخوردند و فریب نمی
کردند فهمیدیم که آنها قصد توطئه دارند. ما استوار ایستادیم و این توطئه را بر هم زدیم و امیدواریم موجودیت ما انتشار می
خطه اراده آناند که درگذرد و در این مدت مجال ندادهماه از این توطئه و حاکمیت این گروهها می 15که مردم کردستان که 

سامان آب خوش از گلو فرو ببرند اینک در سایه امنیت بتوانند به آمال و آرزوهایشان برسند و آن کومت کند و مردم مردم ح
 .کندببینند که حکومت ما حکومت اسالمی است و به عهد خود وفا می

 

م که مها بودید. امیدواریبرادران کرد من بدانید که من هیچ قصد سویی نداریم شما در گذشته تاریخی تحت فشار و انواع ظل
 .این فشارها پایان پذیرد و ما بتوانیم به جراحات شما مرهم بگذاریم

 

دردهاي شما را درمان کنیم و سایر فقر و ناامنی را برطرف سازیم و شما بتوانید با انتخابات آزاد نمایندگان خود را انتخاب 
میدواریم مردم آنجا در کنار هم در سراسر ایران بایستند و از کنید. کردستان مرکز توطئه بر ضد جمهوري اسالمی نشد و ا

 .جمهوري اسالمی دفاع کنند



 

 هاي نظامی آمریکاتوطئه

 

هاي نظامی آمریکا اشاره کرد و افزود: آنچه ارتش و نیروهاي مسلح و پاسداران ما را ضعف کرده بود صدر به توطئهآقاي بنی
و درمان اعتماد روحی ارتش را دگرگون کردیم ارتشی که انسجام خود را از دست داده اعتمادي بود ما با دارو ظن و بیسوء

م و کنیدانند که به وعده خود عمل میبود دوباره انسجام خود را به دست آورد. یقین داریم که امروز افراد نیروهاي مسلح می
 .آوریمه وجود میبا تجدید سازمان ارتشی، ارتش توانا براي دفاع از همه نهادهاي کشور ب

 

شما خواهران و برادران من مطمئن باشید که بیدار و مراقب هستیم شما از ارتش جمهوري اسالمی خیانت نخواهید دید شما 
اند اما سرهاي آنان در برابر دشمن خم هاي خود را آماده آماج گلولهاي دشمن کردهمطمئن باشید که پاسداران انقالب سینه

هیچ عالمتی از سوءظن اظهار نکنید به فرزدان دلیر اسالم و چه در خوزستان و بلوچستان و چه در سایر  نخواهد شد بنابراین
هاي آمریکا هستند اعتماد کنید و دلهاي آنان را براي دفاع از میهن قوي نگه نقاط مملکت که آماده در هم شکستن توطئه

 .دارید

 

 91اند اگر ما اند و تهدید کردهنفر را به گروگان گرفته 20نگلستان برادران و خواهران ایادي دشمن در سفارت ما در ا
اي در اراده ما گر را آزاد نکنیم آنها سفارت ما را منفجر خواهند کرد باید بگویم این ملت بهاي سنگینی داده و هیچ مسالهتوطئه

 .ن بپذیریم ولی تسلیم آنان نخواهیم شدایم شهادت برادران خود را در انگلسستاگذارد. بنابراین ما آمادهتاثیر نمی

 

ها این بازوان ها و مزرعهصدر خطاب به کارگران اظهار داشت: امروز ایران به بازوان تواناي شما نیازمند است در کارخانهبنی
ما بسته ن توانا شتوانا باید توطئه اقتصادي دشمن را در هم بشکند. کارگران عزیز امروز استقرار ایران به نیروهاي کار و بازوا

 .است تولید را افزایش دهید و هرگونه مشکلی را از پیش پاي تولید بردارید

 

ام تا احترام عمیق خود و دولت جمهوري اسالمی را به صدر افزود: من امروز به اصفهان که شهر سنت کارگري است آمدهبنی
دانم و از آنها بخواهم کارگران و دهقانان و زحمتکشان میجمهور همه کارگران کشور اظهار کنم و بگویم که من خود را رییس

میلیونی  20که مرا حمایت کنند و بگذارند که تاریخ شهادت دهد که این جمهوري، جمهوري زحمتکشان است.امروز ارتش 
 .باید به یک دست اسلحه و به یک دست داس و ابزار کار در دست گیرد تا ایران به پیروزي برسد

 



ام فه کرد من مسوولیت خطیر اداره رهبري کشور را تحت زعامت امام امت در این لحظات خطیر بر عهده گرفتهصدر اضابنی
کنید. این شکنم و مطمئنم که از من حمایت میاي را بر ضد جمهوري اسالمی در هم میو با قاطعیت هر جا هر توطئه

 .ا تحمل بکینم و ایران را به سوي پیروزي رهنمون سازیمها ردهد. سختیاحساسات و اراده استوار شما به ما امید می

 

جمهور در میان ابراز احساسات شدید مردم اصفهان پایان یافت در این مراسم از سوي انجمن اسالمی کار گران سخنان رییس
که در کشور در گر و ضدانقالب ماده قرائت شد. در بخشی از این قطعنامه به گروههاي توطئه 18اي در نامهاصفهان قطع

تخریب و آشوب پیشگام هستند اخطار شده است که طبقه کارگر هرگز اجازه نخواهد داد تحت پوشش از کارگران کارگاهها و 
   .داري و نظام شاهنشاهی برگرداندها را به اعتصاب بکشاند و طبقه کارگر را دوباره زیر یوغ نظام سرمایهکارخانه

 

ه در اي کجمهور در جلسهاصفهان حاکیست که مسایل و مشکالت استان اصفهان با حضور رییسگزارش خبرنگار کیهان از 
باشگاه افسران ترتیب یافت مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه دکتر صلواتی نماینده اصفهان در مجلس شوراي ملی به 

شورا در محالت مختلف  200گفت تاکنون تشکیل شوراهاي همیاري در اصفهان اشاره کرد و آن را شهر شوراها خواند و 
 .اصفهان تشکیل شده است

 

اهللا خادمی رییس حوزه علمیه جمهور به باشگاه افسران وي مدتی با آیتبرابر گزارش خبرنگار کیهان پس از ورود رییس
ي آنها دار کرد و براصدر از اردوگاه معلودین عراقی در اصفهان نیز دیاصفهان گفتگو کرد. بر اساس همین گزارش دکتر بنی

جمهور همچنین از مرکز توپخانه و موشکهاي اصفهان نیز دیدار کرد و سربازان و پرسنل این مرکز سخنانی ایراد داشت رییس
 )20/2/1359مشکالت خود را با او در میان گذاشت.(کیهان

 

 ماموریت ابوشریف از سوي رییس جمهوري در سنندج

 

هوري اسالمی ایران دیروز به ابوشریف ماموریت داد به سنندج رفته بر امور جاري این دکتر ابوالحسن بنی صدر رییس جم
 :شهر نظارت داشته باشد. متن حکم ماموریت، به این شرح است

 

 بسمه تعالی

 



 :بعنوان نماینده رییس جمهوري در سنندج، ناظر بر امور زیر باشد شودبه برادر ابوشریف ماموریت داده می

 

رفع فوري کمبودها از لحاظ  -2امل میان نیروهاي مسلح از لحاظ طرح عملیات و اجراي دقیق و قاطع آنها. هماهنگی ک -1
جلوگیري از اینکه زشتی عمل عناصر ضد انقالب موجب عصبانیت و اعمال  -3مهمات و مواد غذائی به وقوف رهنمود قرآن. 

یاز دارند تا بلکه پس از استقرار نظم، دولت بتواند با پاسخ به کمک به مردم بی پناه در هر چه بدان ن -4خشونت آمیز بشود. 
توقعات مردم خود را به خواهران وبرادران کرد، از زبان خودشان معرفی کند. رییس جمهوري و فرمانده کل نیروهاي مسلح 

 )22/2/1359جمهوري اسالمی ایران دکتر ابوالحسن بنی صدر. (اطالعات

 

 .در کردستان شد ايادهم 6فروهر مأمور اجراي طرح 

 

دکتر ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهوري کشورمان در گفتگوئی با صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، ضمن تشریح 
پیروزي اخیر پاسداران و ارتش در سنندج و چگونگی تجاوز نظامی آمریکا به ایران و همچنین مشکالت اقتصادي، روز جمعه را 

ستان اعالم کرد. رییس جمهوري درمورد پیروزي پاسداران ارتش در سنندج و نقش مردم کردستان به عنوان روز شهداي کرد
 . وقتی آنها با وجود تجهیزاتاندپیروزي اساسی را خود مردم سنندج و کردستان بدست آورده کنممن گمان می«در آن گفت: 

ر این این را می رساند که مردم د کند،بودند، سقوط می و سنگر بندیهائی که کرده بودند و اینکه شهر را به دژي تبدیل کرده
 دلی براي مردم نمی سوزانند و وقتی کار به دانند،که کسانی که خود را مدافع مردم می اندتشخیص و انتخاب به اینجا رسیده

ساسی ودیم نباید هیچ صدمه اکه رها کنند و بروند، واال شهري که ما با قاطعیت تمام گفته ب شونداینجا رسید، اینها مجبور می
به آن بخورد، منهاي تمایل خود مردم، به این زودي قابل آزاد شدن نبود و اکثریت قاطع مردم سنندج فهمیدند که اینها 

چون که ما آنجا قصد جنگ نداشتیم و خود اینها جنگ را تحمیل کردند. البته امروز از خود امریکا به من  گویندراست نمی
کوپترهاي آمریکائی می آیند و براي کردها و جاهاي هلی شوده در آنجا قضیه از پرده بیرون افتاده و معلوم میتلفن کردند ک

دیگر اسلحه می آورند. اینها یک جنگی را تحمیل کردند. گفتند یک کسی هم که مسوول یک حزبی در شهر سقز است اعالمیه 
و ما به این جنگ به هیچ وجه نه مایل بودیم و  اندنگی را تحمیل کردهاي داده و به این جنگ افروزان اعتراض کرده است. ج

 و کنیمکه با عجله و شتاب، حتما می زنیم و خراب می کردندنه پیشگام و در این جنگ هم ما این روش که آنها خیال می
در پیش نگرفتیم و گفتیم که شما حتی المقدور، رویه اي را در پیش بگیرید که خرابی به حداقل برسد.  شودموجب کینه می

در شهري که تبدیل به سنگر شده، هیچ خرابی نباشدو شما از باالي شهر بمب نریزید و توپ هم نزنید بلکه دور  شودالبته نمی
ولی به مردم کمتر آسیب می رسد و من روزها از اینکه ممکن  شود،تر میشهر را بگیرید و تن به تن. البته تعداد شهداي ما بیش

است که به زن و بچه مردم صدمه بخورد، رنج زیاد بردم. حاال آن شهر آزاد شده و باید قدر آزادي را بدانند و خودشان از 
 .آزادي خود دفاع کنند

 



 ايماده 6طرح 

 

وان کردم براي سختی وضع و نه به لحاظ عالقه به این عنوان. و زمان گفت من خود را داوطلب این عن« رییس جمهوري افزود:
باید خود را عرضه کند. ولی در همان  داند،که حق با من بوده و در این وضعیت سخت، انسان اگر در خودش صالحیت می

تم و آنجا نباشد نیس وقت گفتم که من راضی به تجزیه یک وجب و یک سرانگشت از خاك ایران و اینکه حاکمیت دولت در
همینطور هم عمل کردم. هنوز مجلس کار خودش را شروع نکرده و بحمداهللا ،ما در ناحیه ترکمن صحرا و در ناحیه غرب 

استان کردستان به استقرار مجدد حاکمیت دولت یا موفق شدیم یا نزدیک شدیم و امیدواریم که این حاکمیت  کشور، خصوصاً
نافات دارد با خودمختاري به معناي اسالمی کلمه که مردم هر محل، خودشان را تصدي کنند. به نظر را مستقر کنیم. آیا این م

را که پیشنهاد شده بود، با اصالحات آن پذیرفتیم و آقاي فروهر را هم مسوول کردیم  ايما نه این منافات ندارد و شش ماده
ودمان خ هايمردم کردستان می توانند مطمئن باشند که ما به وعدهکه این را تعقیب کند و شرایط اجراي آن را فراهم بیاورد. 

عمل خواهیم کرد. بودجه کالنی هم براي عمران آنجا گذاشتیم و عمران آنجا را هم امیدواریم بالفاصله از فردا یا پس فردا 
ارند و بودجه هم براي جبران و مسوولین دولت، در آنجا وظیفه د کنیمشروع کنیم و خرابیهائی اگر بار آمده است جبران می

خرابیها دارند.خوشبختانه خرابیها طبق گزارشی که امروز به من دادند، خیلی کمتر از آن است که ابتدا حدس زده میشد. پس 
آنچه که می ماند حسن نیت از ناحیه این گروهها است که براي خودشان حسن نیت قائل نیستند. از نظر علمی و واقعی، تضاد 

خونی  هیچ کردرکت عامل خارجی در یک پدیده بوجود نمی آید، بنابراین درکردستان، اگر عامل خارجی دخالت نمیبدون مشا
ه اگر ک گویندعمل کنند، اینها به مردم دروغ می خواهند. پس اگر کسانی در کردستان هستند که میشداز دماغی ریخته نمی

مین را بگذارند ز هال می سوزانند تا دولت عراق یا غیر عراق. پس اسلحهبگویند دولت به مردم کردستان کمتر توجه داردو د
اختیار کارها را در دست  کندو بمیان مردم بروندو تبلیغ کنند، مردم به آنها راي بدهند و درحدي که قانون معین می

 .«بگیرند

 

 طرح بستن مرز

 

گذاریم. این طرح تنظیم شده و ما منتظر بودیم که در رییس جمهوري افزود: ما یک طرحی براي بستن مرز باید به اجرا ب
 »و ما زیر بار اینکه هر بازي که آنها دلشان خواست دربیاورند، نمیرویم.. کنیمکردستان اینها بدانند که ما با قاطعیت عمل می

و خود مردم کرد که با در اینجا باید از شهامت کاردانی و سلحشوري سربازان، نظامیان و پاسداران «رییس جمهوري افزود: 
دالوري و شهامت و قاطعیت قابل تقدیسی ایستادگی و مقاومت کردند و خیال مردم را آسوده کردند، سپاسگزاري کرد و 

نشان بدهیم که تمایل شدید داریم تا مسایل کشور از راه گفت و  خواستیماینطور نیست که دولت ضعیف نیست بلکه ما می
ود.از اینرو باید از آنها صمیمانه سپاسگزاري کرد و شهداي آنها، شهداي اسالم ایران هستند و من شنود و صلح و تفاهم حل بش

 کنمدر همه شهرها دعوت می هاو از همه مردم از ائمه جماعت و امام جمعه کنمروز جمعه را روز شهداي کردستان اعالم می
 .از کرد و غیر کرد ارج بگذارند اندشده هاکه در این روز از شهداي کردستان که قربانی این توطئه



 

 دخالت نظامی آمریکا

 

رییس جمهوري در مورد دخالت نظامی اخیر آمریکا به ایران و اینکه مردم ناراحت هستند که چرا ارتش نباید از خودش 
با  که به طور زیرزمینیآنقدر آگهی داشته باشد که زودتر از این مساله آگاهی پیدا کند و یا مبادا عواملی در ارتش هستند 

 که چرا ارتش و پاسداران و گفتیممی داداینگونه وقایع اگر تنها در کشور ما روي می«گفت:  کندعوامل آمریکا همکاري می
و نیروهائی که داریم چرا مطلع نشدند که این مساله واقع شده است. ناتوانیهاي بشري در مقابل تواناییهاي او دهها  هاکمیته
این رادارها و غیره را که ما ابتکار نکردیم و ارتش هم که در زمان رژیم سابق سازمان داده شده و اینکه رادار  ست و ثانیاًبرابر ا

عبور  هاییکه از چه فاصله دانستندکجا باشد، اینها را هم ما سازمان ندادیم و اگر ما جاي آنها را هم عوض میکردیم آنها می
تغییر بدهیم، خودفریبی است. پس آنها می توانستند از آن راه کویري در شوند و در آنجا بنشینند.  کنند و اگر که جاي آنها را

بوده است و مسوولی هم شنیده و گزارش کرده و متصدي در فرودگاه  هائیکه غفلت اندگفته اند،چندین هیات هم بررسی کرده
رسیده است. بنابراین غفلت بوده ولی اینکه بگوییم دستهائی بوده  کرمان، دستگاه را خاموش کرده و در نتیجه به ما دیر اطالع

را  کوپترهااست، صحیح نیست.در مورد بمباران هم باید بگویم اگر شب می آمدند و هلی کردهکه این چیزها را تدارك می
خود ما رفتیم و با آنها ساختیم. ولی ستاد ارتش این بیم را داشت. درحالیکه فرمانده  گفتیدمی حتماً گفتید؟بردند شما چه میمی

که ما توانائی براي مقابله، کم داریم، آنوقت  12نیروه هوایی مخالف آن بود و بیم این بود که اگر آنها شب بعد از ساعت 
خودفریبی وییم آمریکائیها در ایران جاسوس ندارند،اینکه بگ«رییس جمهوري افزود: ». شدنگرانی مردم چند برابر بیشتر می

عناصر آنها اینجا و آنجا هست. رییس جمهوري افزود همین امروز صبح از آمریکا یک کسی که به اطالعاتی  است. پس حتماً
هفته دیگر و قرار است تا دو  اندآمریکائی را اینها در مناطقی پیاده کرده 96دست یافته بود، بمن تلفن کرد وگفت: که 

کوپتر به بختیاري آمده و براي کردها هم اسلحه خرابکاریهائی بکنند و شلوغیهائی در شهرهاي ایران بوجود بیاورند. دوهلی
براي اجراي این کار. اینها اطالعات است و مقاماتی  اند،روانه ایران شده اند،ایرانی که سالها در آمریکا بوده 19آورده است و 

یت کشور را دارند و حاال باید از یک رهبري طبق موافقت امام پیروي بکنند، باید دنبال آن بروند و آنرا پیاده که مسوولیت امن
کرده و خنثی نمایند. البته ممکن است که ما مقداري از آنها را نتوانیم خنثی کنیم، ولی معناي آن نیست که ما دنبال آن 

و گفت که کل ارتش مساوي است با جاسوس. نه، ارتش با فداکاري در کردستان وسیله قرار داد  شودنیستیم. اما این را نمی
و اگر کسی به وطن خودش عالقه نداشته باشد نمی جنگد و این خود، محک صداقت او است و ما دلیلی براي سلب  جنگدمی

 .اعتماد از ارتش نداریم بلکه دالئلی داریم براي اعتماد به ارتش

 

 تجدید سازمان ارتش

 



سازمان ارتش، سازمانی بود که اگر در آنجا «یس جمهوري سپس به طرحهاي تجدید سازمان ارتش اشاره کرد و گفت: ری
. وقتی این سازمان بر هم خورد، دولت ،دولتی کرددستوري که به او میدادند اجرا می بایستیمی گرفتکسی در محلی قرار می

اد افسر وسرباز و درجه دار به جمهوري اسالمی استوار شد. البته خطري نخواهد بود که از حدود قانونی پا فراتر نگذاشت و اعتق
بود و ما باید روي این خط برویم و مردم نباید به این سوءظنها دامن بزنند و باید افسران و سربازان و درجه داران را تشویق 

ارتشی بوجود می آید، چندین بار قویتر در خدمت  و انشاءاهللا کنیمبکنند و ما با تجدید سازمان است که درون را دگرگون می
 .«هدفهاي مهمتر

 

 مسائل اقتصادي

 

ه اقتصاد دو زمین«رییس جمهوري در این گفتگو، در زمینه مسائل اقتصادي جامعه و مساله مسکن و تورم و حل آنها گفت: 
حرکت کند که زمینه عمل و ابتکار دولت  دارد: یکی استقالل از سلطه خارجی و این مستلزم این است که انقالب ما در جهتی

و  شویدبا مشکالت روبرو می در داخل و خارج وسعت داشته باشد و اگر طوري عمل کنید که دستهاي شما بسته باشد طبیعتاً
قسمت دوم می رسد به حرکت انداختن رونق اقتصادي براي اینکه مردم کار داشته باشند و فعالیت و تولید زیاد شود. ما با 

شبانه روزي هستیم و وقت کمی براي رسیدن به این جنبه از زندگی مردم می رسد، غافل هم  هايهمه اینکه گرفتار توطئه
ق اقتصادي . رونکندو عمل می گیردنیستیم. یک کمیته اقتصادي بحران درست کردیم که مشغول کار است، تصمیماتی می

براي بیکاري بود، حاال نیست و سیمان کمیاب است. پس فعالیت وجود  شده، می بینید که آنطور که در روزهاي اول، هجوم
 )25/2/1359اطالعات».(دارد و نه تنها کمبود تولید نیست بلکه افزایش تولید هم هست

 

 .دهدرییس جمهور در اجتماع نمازگزاران تبریز: خون شهداي کردستان به من فرمان ایستادگی می

 

 .کنیممذاکره نمی اندرفتهما با کسانی که اسلحه به دست گ

 

 .جمهوري اسالمی جمهوري زحمتکشان است

 

مدنی و با شرکت استاندار آذربایجان اهللانمازجمعه دیروز با حضور دکتر بنی صدر، رییس جمهوري و به امامت آیت -تبریز
شرقی و فرمانده ژاندارمري کل کشور و صدها هزار نفر از مردم تبریز برگزار شد. رییس جمهوري ایران قبل از اقامه نماز 

برگزار شد، پیرامون سالروز هجرت معلم شهید دکتر علی شریعتی سخنرانی نمود و تبریز » امام خمینی«جمعه که در میدان 



طی آن براي شادي روح آن مجاهد شهید، یک دقیقه سکوت با قرائت حمد و سوره اعالم نمود.دکتر بنی صدر سپس گفت: 
توار باشد و حرکت انسانی اس آنچه به انسان حیات می بخشد، بینش و تفکر است که وقتی بر پایه اصول انسانیت و فعالیت«

زندگی می یابد، زندگی خاموش نیست، زندگی تن دادن به خواري و غفلت و استبداد نیست، آنچه امروز زندگی شریعتی را با 
زندگی شهیدان ما براي بقاي انقالب و استقالل و اساس حاکمیت ما بر خاك وخون می غلطند گره می زنند،آن شوري که در 

مگر نه این است که ما انقالب کردیم که به ترتیب دیگري  امیزداسدار و ترك و کرد و فارس و عرب مادر میعمل سرباز و پ
سائل دکتر بنی صدر سپس به م». زندگی کنیم، در برابري و برادري زندگی کنیم، در آزادي و استقالل و اسالم زندگی کنیم

شکست و با همه کوششی که دشمنان ما بکار بردند، تا بگویند در  را هاانقالب ما مرز تعصب«کردستان اشاره کرد و گفت: 
کردستان، شیعه با سنی می جنگد، موفق نشدند، در کردستان، استقالل و آزادي و اسالم با کفر و وابستگی و استبداد روبرو شد 

ریعتی ش اند،بانی ستمگران شدهو روبروست. امروز بمناسبت روز شهیدان، سربازان، افسران،پاسداران و کردهاي مسلمان که قر
تا این ملت برجاست شما سربازان و پاسداران، اي  شوند،در وجود آنها زنده میشود و آنها در وجود ملت بزرگ ما زنده می
» حر«انداختند، تو براي جمهوري و براي این انقالب  هاافسران که در آنجا بدن تو را قطعه قطعه کردند و در برابر سگ

ر میدان شرف و افتخار میمیري و با چنان دالوري می میري و می پذیري که روح تو آزاد بماند و تو با پایندگی میشوي ود
 .ایران پایدار بمانی

 

 فرمان پاکسازي بانه

 

ما شسربازان دلیر ما که اینک در بانه می جنگند، بشنوند که فرمان من به آنها این است که با تمام قوا بجنگند تا پیروز شوند، 
را از وجود مفسدان پاك کنید و فرمانده شما جز این براي شما فرمانی ندارد، همه پاسداران و سربازان و افسران در » بانه«باید 

هر جایی که ضد انقالب و دشمنان استقالل ما به اسلحه دست بزنند، مؤظف هستند که این اسلحه را خاموش کنند. در سندي 
 هايبدست آمده نقشه دشمن براي بازگردانیدن اوضاع به سابق دیده شده سعی کنید که تجربهکه در یکی از مراکز جاسوسی 

در این جمهوري امکان آزادي بیان دارند و می توانند در  دانند،تلخ گذشته را تکرار نکنید. آنهایی که خود را صالح می
وري زحمتکشان است و دلیلی نیست که در برابر آزاد شرکت کنند، راي بدهند و داوطلب شوند. این جمهوري، جمه هايبحث

این جمهوري با اسلحه بایستند. این کار آنها نشان دهنده خدمت به دشمنان این انقالب است و اگر هم شما این خواست ملت 
 ان چپ وگذشته را تکرار کنیم و اجازه دهیم چماقدار هايکه ما بنا نداریم درس گویمرا نشنیدید، من با اطمینان تمام می

راست اقدامات گذشته را تکرار کنند. ما با قاطعیت تمام، پاسدار این جمهوري خواهیم شد و چنانچه تا بحال نشان دادیم 
 .حاکمیت دولت جمهوري را در همه جاي کشور برقرار خواهیم کرد

 

 زمان هايابوجهل

 



اب دارید این میکروفون و رادیو و تلویزیون و اگر حرف حس«دکتر بنی صدر سپس به مساله اخاللگران اشاره کرد و گفت: 
بیائید  گوئیدمطبوعات، بجاي اینکه بروید دروغ و تهمت بنویسید و برچسب بزنید و اسلحه بگیرید و توطئه کنید، اگر راست می

 در قلمرواین زمان، سرنوشتشان هم مرگ  هايزمان هستید و ابوجهل هايبحث کنیم و اگر نیامدید بدانید که شما ابوجهل
، به شما گفتیم اگر چماق را زمین بگذارید ایمما براي بحث آماده« دکتر بنی صدر افزود:». «اندیشه و فکر، و هم مرگ تن است

حزب اللهی هستند و شما هستید که چماق به دست می آیید و  هااز این طرف کسی چماق برنخواهد داشت. خیر این
اجتماعات ما را به هم می زنید، گفتیم اتاقهاي دانشگاه را از چماق، کی پر کرده بود؟ این جوانهاي دختر و پسر غیر کرد که 

د، کار که ر تبدیل کرده بودنمردم را به زور تصرف کرده و به سنگ هايخیابانهاي سنندج را به سنگر تبدیل کرده بودند و خانه
حق را بپذیریم، شما چه مانعی دارد که اسلحه را بر زمین بگذارید و در یک  ایمبود؟ وقتی ما آمدیم و به شما گفتیم که آماده

 اند،را کشیده اهمحیط آزاد و پاکی که در دنیا بی نظیر است، زندگی کنید. شما باید بدانید، آن اربابان آمریکائی که آن نقشه
ظر آنهایی هستند که یا ازاین ن هابدانند که چپ تر از ما هیچکس در دنیا نیست، آن چپ واقعی ما هستیم که مسلمانیم، راست

نظام جهان نه شرقی باشد و نه غربی و نه زیر  خواهندکه می هااز ابرقدرت فرمان می برند و یا از آن ابرقدرت دیگر، مسلمان
 .کنندعناصر شرکت کردند و می هايها هستند که در کردستان و در تمام ایران در توطئهسلطه ابرقدرت آمریکا این

 

 وارث خون شهدا

 

 با شایعه سازي خواهیدو نه عقب می روم،ما پیروز خواهیم شد، شما که می شوممن نه تسلیم می«رییس جمهوري اضافه کرد: 
مین روي ز» بانه«روحیه قوي نسل جوان را متزلزل کنید، بدانید که ما وارث خون شهیدانی هستیم و آن بدنی که در پادگان 

و من در مقابل این مسائل، چرا انقالبی نباشیم؟ و بدانیم که آن سرباز و آن افسر براي  دهداست به من فرمان مقاومت می
ران و استقرار حاکمیت این ملت جان بر کف پیش خواهد رفت. بنابراین، شمایی که اسلحه بدست موجودیت و استقالل ای

این آخرین فرصت و آخرین اخطار است که باید بدانید از این پس به شما رحمی نخواهد شد و با قاطعیت شما را از  اید،گرفته
که  هاییباید در برابر همه توطئه گویمري به شما میپیش پاي جمهوري اسالمی بر خواهیم داشت. من به عنوان رییس جمهو

بخواهد به هر صورتی، استقالل ما را به خطر بیندازد بایستیم، روش ما روش برادري، اخوت و سازندگی است، روش اسالمی و 
البی که قسازندگی و بردباري و تحمل است. به شما که در کردستان اسلحه بدست گرفته اید به محبت و دامن یک ملت ان

هیچ گناهی نکرده برگردید، این ملت، ملت با محبت و با عاطفه است، دستی که اسلحه را بر زمین بگذارد و بسوي برادري 
رود، این دست به گرمی فشرده خواهد شد و در سراسر ایران، سرود توحید خواهیم خواند و با هم ایران را خواهیم ساخت. ما 

 .«شوندایستیم و گرنه اگر شما پیروز شوید، این توطئه گران و ابرقدرتها پیروز میب هاباید در برابر این توطئه

 

 مذاکره با افراد مسلح هرگز

 



به شما پند و اندرز بدهیم و بگوئیم از شهدا شرم کنید و از این فرزندان  خواهیمما می« دکتر بنی صدر خطاب به کردها گفت:
شرم کنیدو از این ملت انقالبی شرم کنید. چرا روش برادري را  افتند،و زنان و مردان کرد و غیر کرد که به خاك و خون می

ما  وقتی اسلحه به دست گرفتیدکه روش اسالمی ما است و سنت فرهنگی ما است نمی پذیرد، چه کسی به شما گفته است 
یریم. ما و هیچ چیزي را نمی پذ کنیمهیچ چنین چیزي نیست، ما تا اسلحه به دست کسی است گفتگو نمی شویم،تسلیم می

آنچه را که این ملت آذربایجان، کردستان، خوزستان، کرمان، خراسان، گیالن و مازندران میخواهند، نمی توانیم نه بگوئیم زیرا 
دت و نمی توانیم بخواهیم.شما ببینید در م خواهیماین ملت هستیم و چیزي را غیر از این که این ملت تصویب کند نمیمنتخب 

هم از نظر سیاسی، به توسعه دامنه حاکمیت دولت جمهوري اسالمی موفق شدیم،  ها،ماه با این همه مشکالت و توطئه 3
به مردم کردستان اعتماد داریم.برادران مسلمان کرد مادر آنجا استان  مگفتیکردستان از دست رفته است و ما می گفتندمی

خودشان را از دست زورگوها بدر خواهند آورد. گفتیم که اقتصاد را می توانیم براه بیندازیم و می بینید با وجود محاصره 
از کارهاي خود بردارند و محیط سیاسی و اگر این توطئه گران دست  اندازیمخارجی و توطئه داخلی، ما توانستیم کارها را راه

غیر قابل قبول را از بین ببریم و یک اقتصاد پیشرو و مستقلی بوجود  هايایران آمادگی آنرا بدست آورد، ما می توانیم نا برابري
اه دشمنی ر با دوستی همه کار می توان کرد اما آنهایی که به«دکتر بنی صدر، رییس جمهوري ایران در پایان گفت: ». بیاوریم

پیروز  هابروند، جز نا کامی چیزي به دست نخواهند آورد و اراده ملت ایران استوار است و بخواست خدا در همه صحنه
 )27/2/1359اطالعات».(خواهیم شد

 

 .هاي اخیر در کشور برداشتجمهور پرده از توطئهطی سخنانی در اهواز،رییس

 

براي ایراد سخنرانی در اجتماع نمازگزاران اهواز وارد این شهر شد و طی یک  صدر روز گذنشتهاهواز دکتر ابوالحسن بنی
ها شد، تشریح کرد و این حوادث هاي خونین در کردستان و شهرهاي دانشگاهساعت سخنرانی جریاناتی را که موجب درگیري

 .را توطئه ابرقدرتها در داخل کشور خواند

 

اره به مذاکرات خود با هیات نظامی از حزب دمکرات گفت وقتی قرار شد پاسداران صدر در ابتداي سخنان خود با اشدکتر بنی
انقالب سنندج را تخلیه کنند این طور قرار شد که باشگاه افسران و رادیو و تلویزیون و فرودگاه سنندج به در خواست 

ر نباشد اما در همان روز که سپاه نمایندگان مردم از جانب قشون در دست گرفته شود و قرار شد هیچ نیروي مسلحی در شه
از صدر ضمن اشاره به ابرهاي مسلح به شهر آمدند و شهر را اشغال کردند. آقاي بنیپاسداران شهر سنندج را ترك گفت گروه

اصل پیشنهادي انجام  6که اصالحات در آن اي اضافه کرد پس ازماده 6تمایل حزب دمکرات به مذاکرات و گفتگو و طرح 
اصل را قبول ندارد و جواب دادند، پس خود بین خودتان  6را پذیرفتم، بعد گفتند که گروه کومله این آن من گرفت و

سین در حشود حرف نیست. بعد از این قضایا جنایات تهدیدآمیز رژیم صداممشکالتتان را حل کنید تا معلوم شود آنچه می
وقت آقاي آنه این گرروههاي مصلح در دره قاسملو پیش آمد در عراق و قیافه تهدیدآمیزي که او در مرزها گرفت، حمل

تواند مشکل را از راه گفتگو حل کند. گفتم این کار را بکند اما معلوم شد که نه براي کمک کرمانی پیش من آمد  و گفت می



دره را طی آنارد عمل شد و هاي ژاندارمري و ارتش ما حمله کنند این است که ارتش وبه رژیم بعث عراق الزم دیدند پاسگاه
توانست شهر اشنویه را تصرف کند ما محض این که معتقد بودیم استفاده از زور آخرین کاري است باید کرد و با این که می

آنجا که اعتقاد راسخ داریم که خود مردم هستند که باید سایه شوم این کرد وقتی راههاي دیگر به کلی بسته باشد و از
وقت که من راهی اهواز بودم در کرمانشاه فرمانده لشکر آنح را از سر خود کوتاه کنند گفتم این کار را نکنند. گروههاي مسل

گفت یک واحد ارتش در محاصره این گروههاي مسلح است و قرار شد از راه گفتگو بلکه این گروههاي مسلح را بر سر عقل 
شهر از تهران به من تلفن کردند که حزب دمکرات کردستان اعالمیه داده بیاورد وقتی به اهواز آمدم شب دوم اقامت در این 

است که آماده است در کنار ارتش ایران از مرزهاي کشور دفاع کند و خوب است به مناسبت این تلگرام شما یک تشکري از 
بر دادند مساله به موضوعی در رفتار آنان بکنید، که جواب دادم در موقع مقتضی این کار را خواهم کرد. تا این که به من خ

که صبح جمعه تصمیم شوراي انقالب به اتفاق اتخاذ آن دانشگاهها پیش خواهد آمد  و من به تهران مراجعت کردم و پس از 
اي صادر شد. انتظار داشتم که روز شنبه آرامش در شهرهاي مختلف برقرار شد و مورد تایید ما نیز قرار گرفت و اعالمیه

 اند و خوب استمان روز رییس ستاد ارتش نیز پیش من آمد و گفت جلو ورود ستون ارتش را به پادگان گرفتهشود. در ه
هاي مسلح بکنید که راه را باز کنند. پرسیده شد آیا راه دیگري به پادگان نیست؟ گفته شد: چرا اما بسیار اخطاري به این گروه

اند اند و روحیه پرخاش و تجاوز که پیدا کردهحالتی که اینها به خود گرفته پر خطر است و احتمال تلفات زیاد است. من گفتم
خواهند با ایجاد درگیري بلکه اند و میاست که زمینه خود شما را در افکار عمومی مردم کردستان از دست دادهآن براي 

اندهان نظامی نیز بر این عقیده بودند و سلطه خود را در منطقه ادامه دهند و تا ممکن است از برخورد اجتناب کنند و فرم
گفتند مردم سنندج در اکثریت قاطعی مخالف این گروه هستند و اگر ما مجال زد و خورد به وجود نیاوریم خود مردم شر می

رتش شد ااي نباشد و معلوم باکنند که قرار شد از راه خارج شهر به پادگان بروند تا هیچ بهانهگروهها را از سر خود کوتاه می
قصد هیچ گونه درگیري را در منطقه ندارد آنها وقتی از بیرون شهر راه افتادند به طرف پادگان این گروههاي مسلح راه را بر 

آنها بستند و به سوي آنها شلیک کردند و فرمانده این ستون شهید شد که اینها ناچار به فرودگاه بازگشتند و در بازگشت 
ا به دست گروهها افتاد. با فرماندار سنندج تماس گرفته شده بود و او قول داده بود پس از مذاکره با کامیونهاي مواد غذایی آنه

برد اما روز بعد که قرار بود این کار را بکند عذر خواست افتد و ستون را سالم به محل ارتش میگروهها خود پیشاپیش راه می
از برخورد اجتناب شود اما از این قرار این گروه که از روز اول انقالب گرفتیم که پی تماس میدرو گفت ناتوان است ما پی

نقش ستون پنجم ابرقدرتها را در ایران به عهده گرفته است نقشه وسیعی داشت درست در همان لحظات فرماندهان ارتش 
اي که عهشایآن اطراف پیش من آمدند و گفتند خبر رسیده که شایعه استعفاي شما در شهر پیچیده و گفتند در سنندج و 

جمهور استعفا کرده و روحیه نظامیان ما بر اثر این شایعه در حال پراکنند این است که امام از دنیا رفته و رییسکومله می
 .اندسقوط است. در همان روز خبر رسید که اینها در همه جا به نیروهاي ارتش حمله آورده

 

هاي برخوردهاي خونین به وجود هاي دانشگاهبینید که در همان روز در همه شهرمیصدر گفت: حاال اگر دقت کنید آقاي بنی
اي داد مبنی بر اینکه دستگاه حاکم انحصارگر که روز آمده و در همان روز کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز اطالعیه

رور پتهاجم دیگر به سرزمین قهرمان اش در کارانحصارگران گذشته تاریخ را سفید کرده است اینک با ارتش آریامهري
 .کردستان است



 

جمهور کشورمان در ادامه تشریح جریانات یک هفته گذشته در دانشگاهها و در کردستان بار دیگر بر صدر رییسدکتر بنی
با  د کهضرورت اتحاد و همبستگی مردم براي مقابله با توطئه آمریکا و ایادیش در داخل تاکید کرد و اظهار امیدواري کر

گران هر چه زودتر از ایران کوتاه شود و کشور آرامش و ثبات الزم را براي پیشبرد وحدت و یکپارچگی مردم دست توطئه
شورمان را چاپ جمهور کاهداف انقالبی اسالم راستین بازیابد. متاسفانه به علت تراکم خبر نتوانستیم متن کامل سخنان رییس
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 (7)دکتر ابوالحسن بنی صدر و کردستان

 

  

 

 بنی صدر در همدان

 

تماع گروه کثیري از مردم جمهور، به اتفاق اعضاي شوراي انقالب و جمعی از وزیران در اجصدر رییسدکتر ابوالحسن بنی
صدر در این اجتماع تهران که در دانشگاه گرد آمده بودند حضور یافت. خطاب به ملت ایران، سخنان مهمی ایراد کرد. بنی

 :چنین گفت

 

خواهران و برادران عزیز! درود به شما ملت مسلمان که با این سرعت بسیج شدید و این اجتماع بزرگ تاریخی را تشکیل 
دهد همین است که حاکمیت مردم جاي جاکمیت طاغوتیان را انقالب بزرگ فرهنگی که قرآن به انسان وعده میآن دادید.

 .نشیندبگیرد و امروز روز بزرگی در تاریخ ماست که حاکمیت شما از طریق شوراي انقالب به کرسی می

 

جتماع مردم را بگیرند اشاره کرد و افزود: در حال خواستند جلو اصدر سپس به تجمع مردم و تصمیم فداییان خلق که میبنی
حاضر و در این روزها که گفتگو بر ما گذشت دو موج در حال پیدایش بود. یکی موجی که به خواست خدا و به اراده استوار 



شده  هتوطئه که چیدآن شما پیروز شد یک موج دیگر که ممکن بود به صورت آشوب نظامی کشور را در گام خود فرو برد 
بود و احتمال وقوع داشت این بود که سرتاسر کشور را تعطیل و اغتشاش فرو برد اما هوشیاري مردم ما و امام امت ما و 

جمهور منتخب شما و شوراي انقالب مورد تایید شما موجب شد موج انقالب فرهنگی در اصل اساسی خود پیروز شود رییس
فرماید: ما چیزي را است و به صورتی است که در قرآن  آمده است و خداوند میاصل اساسی که منظور انقالب فرهنگی آن 

تغییري که در ایران شد ما به صورت انقالب فرهنگی دنبال آن دهیم مگر اینکه آنها خودشان تغیر بدهند. به قومی تغییر نمی
هنگی این را فهمید که در مزارع و کنیم مردم ما حاکم بر سرنوشت خویش شوند رهبري امرز ایران از انقالب فرمی

کارخانجات و سازمانهاي اداري و در همه جاي کشور آهنگ شتاب گیرد کار و ابداع خالقیت جایگزین آهنگ تخریب بشود 
موج در مرحله عمل است این است که در آن خواهیم برانگیزیم و بر خواست خدا این روز تاریخی را ورود موجی که ما میآن 

کنند و آنهایی که در کردستان بر روي کنند و آنهایی که در کار نفت اخالل میها اخالل میآنهایی که در کارخانه همه جا
خواهند روستاها و شهرها را تهدید کنند و به کام چینند و آنهایی که میاند و آنهایی که در خوزستان توطئه میملت ایستاده

شود برابر ملت بایستند و هر جا را بخواهند به تعطیل بکشند ملت در آنجا حاضر می آشوب بکشند، بدانند هر جا بخواهند در
کند نشانه این توطئه که به خواست خدا و بر اثر استواري ما در تصمیمی که گرفته و حاکمیت خود را از طریق دولت اعمال می

ان افراد مسلح غیرمسوول و مخالف حقوق انقالب بودیم خنثی شد یکی این بود که از سه یا چهار روز با این طرف در کردست
رفتند مشکالتی ایجاد کردند و بر روي آنها آتش اسالمی ما در برابر ارتش و سپاه پاسداران که براي دفاع از مرزها می

 .گشودند

 

هور این جمهند رییساصل انقالب فرهنگی این است که اگر آنها هشدارهاي ما را جدي تلقی نکنند و به دشمنی با ملتها ادامه د
میلیون مردم ایران بخواهد در کردستان حاضر بشوند و از یکپارچگی و وحدت کشورشان دفاع کنند  36مردم توانا است که از 

گري دیگر کافی نیست که اراده و به دشمنان داخلی و خارجی، آزادي و استقالل و حکومت اسالمی ایران بگویند که توطئه
 .ملت را مهار کند

 

رادران و خواهران امروز که روز قطعیت یافتن استقالل حاکمیت دولت مبعوث شماست این روز عزیز را به شما مردم ایران ب
جانبه و یکپارچه و قاطعیت شما باید در اجراي تصمیمات گوییم و دولت انقالبی بداند که با وجود این حاکمیت همهتبریک می

راي دولت ما مسووالن تولید چه در صنعت و چه در کشاورزي بداند که تصمیمات آنها گونه تردیدي به خود راه ندهد و بهیچ
 .چون و چرا اجرا گرددباید بی

 

   .صدر در ادامه سخنان خود گفت: امروز روز والدت حاکمیت دولت است، دولتی که متکی به راي مردم استدکتر بنی

 



د که از این پس دستوران آنها بدون چون و چرا اجرا شود و هر جا در هر بنابراین وزیران و مسووالن حکومت در همه جا بدانن
آنجا کارخانه در هر مزرعه و در هر مدرسه و در هر کالس که اراده مردم تجلی نکند و به کار مشغول نشود ما مردم را به 

 .کنیمحاضر می

 

ر کنیم. اگر در کردستان یا در هر جاي دیگو عمل می گوییمبنابراین حضور شما در اینجا خود بهترین دلیلی است بر آنچه می
خود  جمهور منتخبایران کسانی بخواهند مسلحانه و یا غیرمسلحانه در برابر اراده ملت ما بایستند این ملت به دعوت رییس

 .به طرف کردستان خواهد رفت

 

نجا در برابر گروههاي مسلح و آتش آنها است ارتشی که در آنجا است و پاسداران غیور ما ارتش جمهوري اسالمی ما که در آ
استان هستند، همه آنها که به روي فرزندان ما آتش گشودند بدانند که به آن بدانند که آنها در آنجا مصرف یک ملت در 

 .یمکنگشایند ببه سختی مجازات میروي ملت خود آتش گشودند و یقین بدانند ما آنهایی را که به روي ملت آتش می

 

خواستم براي شما توضح بدهم این است که امام در پیام نوروزي هم به انقالب فرهنگی تاکید فرمودند ساله دومی که من میم
جمهور را مسوول حفظ امنیت کشور کردند و امسال را سال امنیت عنوان دادند من به شما و هم به امنیت کشور و رییس

رحمانه خیابانی را دیده بودند ولی بر اثر هوشیاري دانشجویان مسلمان و یگویم که در روزهاي که گذشت خواب کشتار بمی
همه مردم کشور ما این توطئه خنثی شد و برخوردها و زدوخوردها به حداقل انجامید. دیروز صبح دو نفر پیش من آمدند و 

ک محلی در ها تخلیه بکنیم فقط یانشگاهایم که ستادها را در ددانیم که آشوب به سود کشور نیست بنابراین آمادهگفتند ما می
آذر که این محتاج طول زمان است من با وزیر فرهنگ مشورت کردم و نظر او این بود که  16خارج دانشگاه داریم در خیابان 

ر با امحل را قفل بکنند و بروند و روز بعد که محل جدید پیدا کردند بیایند اساسیه خود را ببرند. قرار شد بر همین قرآن 
نماینده وزیر فرهنگ دیدار بکنند اما تا بعدازظهر از این نمایندگان خبري نشد و نه به سراغ وزیر فرهنگ رفتند و نه به سراغ 

نماینده، او رفتند سرپرستهاي دانشگاه تهران که تمام دیروز و دیشب تا منتها اخالص کوشیدند تا برخوردها را به حداقل 
بعدازظهر به طرف ستاد آنها بروم  2کنم منتظر آنها بودم که در ساعت آنها تقدیر و ستایش میبرسانند و من هم از کوشش 

سرپرستها دیشب در شوراي آن بعدازظهر برابر آنچه  2محل گفتگو کنم اما یک ربع به ساعت آن و با آنها براي تحویل 
ه سراغ سرپرستها هم نرفتند و در نتیجه برخورد دیروز انقالب به ما گفتند خود آنها مقدمه برخود را به وجود آوردند و ب

در مسوولیت آنها است و ملت ما دیگر اجازه نخواهد داد که این گروههاي مسلح و غیرمسلح هر عمل که  و محققاً مسلماً
د که از بیننرا می خواهند در این کشور بکنند و دولت مبعوث ملت ما را به هیچ بینگارند. امروز باید همه آنها که خواب اینمی

ها و دولت را از پاي درآورند اینک بداند که این راه برهم زدن نظم و امنیت کشور و مختل کردن تولید و مختل کردن دانشگاه
 ها با قاطعیت تمامدولت استوارتر از هر وقت دیگر شده است و از این پس به خواست خدا و با اراده استوار ملت در همه زمینه

گیري و اجراي تصمیم دهد که خود را جانشین دولت در تصمیمد کرد و به هیچ کس و تحت هیچ عنوانی اجازه نمیعمل خواه
توانید شاهد باشید که چه به روزگار این دانشگاه آوردند. هر جا را که بکند. مساله این که شما امروز در این جا حاضرید، می



و تاسیسات این خلق را خراب کردند. همین بلندگو را که تا این زمان طول کشید توانستند اموال این خلق و کالسهاي این خلق 
خواستند دانشگاه باز بماند و به کار خود ادامه بدهد چرا اصرار داشتند این می درست بشود خراب کردند. اگر آنها واقعاً

در  در برابر اراده ملت ما. این سنگرهایی که دانشگاه را به سنگر تبدیل کنند و سنگري در برابر مملکت و در برابر ملت ما و
ه از اي است ککوبیم یک مسالهکنیم و بدون ترحم آنها را در هم میبرابر ملت ما ساخته بشود سنگرهاي شیطان تلقی می

اید که ما هم اید پذیرفتهدادهآن اصل پیشنهادي ما را با تغیراتی که خود در  6اید کردستان به ما پیغام دادند که شما گفته
کند؟ بله در حرف و بخش سخن اصل (اصل ما قال) است. ما نزاع خواهیم پس بدهید به دست ما چه فرقی میهمین را می

کنیم که ببینیم محتواي این حرف چیست درست است یا غلط. اما در گوید، نگاه میکنیم، ببینیم که حرف را چه کسی مینمی
گذاریم ببینیم چه کسی است که (ما قال) اصل (من قال) است اگر  قرار بر اجرا و عمل باشد میمقام عمل و در مقام اجرا اصل 

کنیم ببینیم کسی روید حرف درستی است ما نگاه نمیروید نمیکند این که ببینیم شما اگر خواستید بروید پیش هر کسی میمی
اما اگر خواستیم به طبیب و به پزشک مراجعه گوید پزشک خوب است هر کس گفت پزشک خوب است ما قبول کنیم می

شش اصل و آنکند. حاال هم ما گویند خوب معالجه میرویم که مردم میطبیبی میآن رویم پیشکنیم نزد هر کسی نمی
 اصالحات صورت گرفته قبول داریم اما چه کسی اجرا کند این را به دستآنانقالب فرهنگی را قبول داریم شش اصلی که در

کسانی که دستشان در دست بعث عراق است یا کسانی که دستشان در دست آمریکا است و سند دیروز روشن است که 
دهیم آنها باید اسلحه را زمین بگذارند. مردم کردستان باید نمایندگان خود را ها دستشان در دست آنها است به آنها نمیاین

 .ایم عمل خواهیم کردقراري که پذیرفته آنوقت ما طبق هماندر کمال آزادي انتخاب کنند

 

ایم که نظام ارتش باید دگرگون بشود اصل است (ما قال) را قبول بنابراین (ما قال) و (من قال) هر دو هستند این که ما پذیرفته
ند دور هم و بنشیداریم اما اینکه از مجرایی ملت همین شده است انجام بگیرد و هر روز گروهی افسر و یا غیرافسر بلند بشوند 

ها ها اینکنیم ما را تایید بکنید ما نه تنبگویند که شما قبول کردید نظام ارتش باید عوض بشود پس ما داریم همین کار را می
 .ایدگوییم شما جلوي انقالب ایستادهکنیم و به آنها میرا تایید نمی

 

ین شده است انجام گیرد یعنی واقعیت انقالب همین است که مجرایی که از طریق ملت معآن این اصل درست و خوب باید از 
آن گیري به جاي خودکامگان حاکم به جاي شاه مخلوع و اربابان آمریکاي او بنشینند. مراد از  انقالب بزرگ ماملت در تصمیم

کس حق ندارد این یچانقالب عظیم فرهنگی و معنوي و دینی ما این بود که آزاده ملت ما بر سرنوشت خود حاکم بشود و ه
دار کنند اراده را نه در یک اداره و نه در یک کارخانه و نه در هر یک مزرعه و نه در یک واحد ارتشی نه در یک کالش ختشه

ت هستیم این اسآنانقالب فرهنگی که ما در پیآندر همه جا اراده ملت ما باید حاکم گردد معناي انقالب فرهنگی همین است
اضر که بر اثر یک اقتصاد مخربی که رژیم سابق در کشور ما مصلحت کرده بود کار کشور به جایی رسید که که در حال ح

 .ها به وجود بیاید در حسابهاي بانکی خارجی استها و مزرعهامروز بودجه دولت او به جاي این که کارخانه

 



سوي مزارع و  9قالب فرهنگی این است که ما ملت به امروز بودجه کشور ما در حسابهاي ما در بانکهاي خارجی قرار دارد ان
 .ها برویم و تولید را ده برابر کنیم و این بودجه را به داخل  کشور بیاوریم و این تولید را اساس استقالل کشور بگردانیمکارخانه

 

ه ا به زانو در بیاید.ایران امروز ببرنامه فساد در ایران نچینند و گمان نبرند که از راه توطئه و تحریم و محاصره این ملت توان
 .یک انقالب فرهنگی اصیل واقعی احتیاج دارد

 

اصل اول، این انقالب این است که دولت منتخب شما نیروي اجراي ملت باشد و هیچ نیروي اجراي دیگري خارج از دولت به 
 .خود حق ندهد به نام ملت تصمیم بگیرد و به اجرا درآورد

 

فرهنگی این است که تمام جوانان و پیران و زنان و خورد و کالن مردم ما بتوانند هر چه بیشتر به تولید اصل دوم، انقالب 
 .بپردازند

 

اصل سوم، انقالب فرهنگی این است که دانشگاههاي ما که فرهنگ تخریب داشتند امروز فرهنگ تولید مغزي و فرهنگ تولید 
 .پیدا کنند

 

د گفت:اجتماعاتی امروز در همه شهرهاي کشور بر قرار است  که در این اجتماعات از صدر در پایان سخنان خودکتر بنی
ب جمهور و تصمیم شوراي انقالتصمیم شوراي انقالب شد این تصمیم، تصمیم ملت ایران، تصمیم امام امت و تصمیم رییس

 .است و همه دانشجویان باید این تصمیم را محترم بشمارند و عینا اجرا کنند

 

شود در محیط دانشگاه نباید برخورد باشد باید افتتاح دانشگاه را محترم بشمارند. هیچ کس حق ندارد مروز دانشگاه باز میاز ا
به هیچ عنوانی برخورد به وجود بیاورد و کسانی که برخورد به وجود آورد، شما پاسداران عزیز آندر محیط دانشگاه و خارج 

تهاي فداکاري و صبر انقالبی و شکیبایی سخت درخورستایش مراقبت کنید تا برخوردها را که تمام دیروز و تمام دیشب با من
م رویم هرکس به هر عنوان ولو به نام اسالم و به نابه حداقل برسانید و خنثی گرداند توطئه کشتار خیابانی را از این پس ما می

یا غیرچوب و چماق خواست برخورد ایجاد کند شما موظفید جمهور با چوب و چماق و امام و به نام شوراي انقالب و یا رییس
 )27/2/1359آنها را توقیف کنید.(کیهان

 



 :سخنان رییس جمهور در نماز جمعه تبریز

 

 .که اسلحه در دست کسی هست گفتگو نمی کنیمما تا زمانی

 

اند که این اسلحه را خاموش موظف سربازان و افسران در هر جایی که ضد انقالب و دشمنان اسالم ما به اسلحه دست بزنند
 .بکنند

 

 هایی هستند که یا از این ابرقدرتها آنتر از شیعه هیچکس در دنیا نیست،آن چپ واقعی که ما هستیم و مسلمانیم،راستچپ
 .برند یا از آن ابر قدرتفرمان می

 

ا اهللا مدنی و بان و به امامت حضرت آیتجمهوري ایرصدر ریاستدیروز نماز جمعه در تبریز با حضور دکتر ابوالحسن بنی
شرکت مهندس نورالدین غروي استاندار آذربایجان شرقی و تیمسار ظهیرنژاد فرمانده ژاندارمري کل کشور و بیش از صدهزار 

ان ایجنفر از مردم تبریز در میدان امام خمینی برگزار شد.. در این مراسم قبل از اقامه نماز جمعه مهندس غروي نماینده آذرب
روز هجرت معلم شهید دکتر علی شرقی طی سخنانی مقدم ریاست جمهوري ایران را گرامی داشت و ضمن اشاره به سال

 .شریعتی به روان این شادروان درود فرستاد

 

 ها را شکست و با همه کوششی که دشمنانصدر سپس به مسایل کردستان اشاره کرد و اظهار داشت انقالب ما مرز تعصببنی
جنگد موفق نشدند. در کردستان استقالل و آزادي و اسالم با کفر و به کار بردند تا بگویند در کردستان شیعه با سنی می ما

وابستگی و استبداد روبرو شد و روبرو است. امروز به مناسبت روز شهیدان، سربازان، افسران، پاسداران، کردهاي مسلمان که 
شوند. تا این ملت ها در وجود ملت بزرگ ما زنده میو آن شودها زنده میِ وجود آناند شریعتی در قربانی ستمگران شده

ها انداختند و براي قطعه کردند و در برابر سگجا بدن تو را قطعهبرجاست شما سربازان، پاسداران و افسران که در آن
ت کنم، اما این افتخار کم اسرتیپی مفتخر میشدو من تو را براي حضور این ملت به درجه س» حر«جمهوري و براي این انقالب 

پذیرد که روح او آزاد بماند و میرد و میمیرد و با چنان دالوري میمیشود و در میدان شرف و افتخاريبراي کسی که حر می
 . روح او با پایندگی ایران پایدار بماند

 

ا برحقیم و انقالب ما برحق است. ما در کردستان از لحظه کند که مشود خود بیان میهایی که شده و میصدر گفت: جنایتبنی
به توطئه  گران بشویم واول پیروزي انقالب نه بنا داشتیم و نه داریم که خون برادر کردي بریزد و هیچ جاي ایران تسلیم توطئه



ن قشرها براي پیروزي آن اند و بهتریگران اجازه دهیم براي موجودیت انقالب  که بهترین فرزندان ما براي آن شهید شده
گران بر ما لبخند تمسخر بزنندو با تبلیغات که مشتی توطئهها را از دست بدهیم. براي ایناند این بهترینکوشش کرده

 .قالبیشان بر ما بخندند

 

در  ازان و افسرانشما باید بانه را از وجود مفسدان پاك کنید و فرمانده شما جز این به شما فرمانی ندارد. همه پاسداران، سرب
اند که این اسلحه را خاموش کنند. ما به دشمنان هر جایی که ضد انقالب و دشمنان استقالل ما به اسلحه دست بزنند موظف

قشه گوید: یکی از بندهاي نگوییم که اسلحه را بر زمین بگذارند در سندي که در یکی از مراکز جاسوسی بدست آمده میمی
دهداز انقالب مشروطه تا امروز کشدو این کار پر دردسر را او براي ما انجام میها را خمینی میاین است که مارکسیست

اند و هدف نقشه دشمن براي بازگردانیدن اوضاع ها) را بر ضد ملت به کار بردههمواره دشمنان ما شما را (مارکسیست
 .باشدمی

 

مهوري دانند در این جهایی که خود را صالح میتکرار نکنید آن هاي تلخ گذشته راجمهوري گفت: سعی کنید که تجربهرییس
هاي آزاد شرکت کنند راي بدهند و داوطلب شوند. این جمهوري جمهوري توانند در بحثامکان آزادي بسیار دارندو می

ان این دمت به دشمندهنده خها نشانکشان استو دلیلی نیست که در برابر این جمهوري با اسلحه بایستند. این کار آنزحمت
هاي انقالبی ما انجامیده است نکنید و اگر ها و دولتانقالب و و موجودیت کشور ماست  کاري که در گذشته به سقوط انقالب

هاي گذشته را تکرار کنم و اجازه گویم که ما بنا نداریم درسهم شما این خواست ملت را نشنیدید من با اطمینان تمام می
چپ و راستموجودیت ما را از بین ببرند. ملت، انقالب کرده است و ما نیز با قاطعیت تمام پاسدار این دهیم چماقداران 

جمهوري خواهیم شدو چنانچه تا به حال نشان دادیم حاکمیت دولت جمهوري را در همه جاي کشور برقرار خواهیم کرد 
اند بشوند که ما هم قانون اساسی را رار این جمهوري شدهاند و مانع استقهایی که در برابر حاکمیت دولت ایستادهي آنهمه

ی که هایخواهیم آنکنیمو میاند عمل میاندو پذیرفتهچه که امام و ملت ما در جریان انقالب بیان کردهکنیمو هم به آناجرا می
دولت  و ما تا استقالل کامل حاکمیتانداسلحه را بر زمین بگذارندو بر این دولت گردن نهندمسلحانه در برابر این ملت ایستاده

 .ها به پاکسازي ادامه خواهند دادبه فرزندان این ملت فرمان دادیم و این فرمان هنوز به قوت خود باقی است و آن

 

گران گفت: اگر حرف حساب دارید این میکروفون و رادیو تلویزیون و مطبوعات به جاي صدر سپس خطاب به اخاللبنی
د بحث کنیم و گویید بیاییروغ و تهمت بنویسید وبر چسب بزنید و اسلحه بگیرید و توطئه کنید اگر راست میکه، بروید داین

 .هاي این زمان سرنوشتشان هم مرگ در قلمرو اندیشه و فکر و مرگ تن استاگر نیامدید بدانید که شما ابوجهل

 

ایم بشما گفتم اگر شما چما قرا بر زمین بگذارید از این طرف کسی بنی صدر  در ادامه سخنانش گفت ما براي بحث آماده
آیند و اجتماع ما را بر هم می ریزند چماق بر نخواهد داشت خیر اینها حزب اللهی هستند اینها هستند که چماق به دست می



ر کرده بود این جوانهاي غیر کرد دختروپسر خیابان هاي سنند جرا به سنگر تبدیل گفتم اتاق هاي دانشگاه را کی از چماق پ
اند کار کی بود وقتی ما آمدیم به شما گفتیم  که آمده ایم حق را بپذیریم کرده اند و خانها هاي مرد مرا به زور تصرف کرده

که در دنیا بی نظیر است زندگی کنید بنی صدر  شما چه مانعی دارد اسلحه را بر زمین بگذارید و در یک محیط آزاد و پاکی
سپس به توطئه گري هاي امریکا اشاره کرد و گفت شمتا باید آن را بدانید آن اربابان امریکاي آن نقشه ها را که کشیده اند 

ها تبداندکه چپ تر ازشیعه هیچ کس در دنیا نیست. آن چپ واقعی کسی نیست آن چپ واقعی که ما هستیم ومسلمانیم راس
ها که می خواند نظام جهان نه شرقی باشد نه غربی نه زیر سلطه ابر قدرت  آنهایی هستند که یا از این ابر قدرت دیگر مسلمان

روس برود و نه زیر سلطه ابر قدرت امریکایی اینها هستند که در کردستان و در تمام نقاط ایران در توطئه هاي عناصر شرکت 
گفت : ما نه تسلیم می شویم نه عقب می رویم ما پیروز خواهیم شد شما که میخواهید با شایعه  کرده اند ومیکنند. بنی صدر

سازي روحیه قوي نسل جوان رامتزلزل کنید بدانیدکه ما وارث خون شهدایی هستیم و آن بدنی که در پادگان بانه بر زمین 
چرا انقالبی نباشم و بدانیدکه آن سرباز براي موجودیت افتاده است و به من فرمان مقاومت میدهد و من در مقابل این مسائل 

و استقالل ایران وحاکمیت این ملت جان بر کف پیش خواهد رفت. بنابراین شمایید که اسلحه بر دست گرفته اید این آخرین 
ش پاي  فرصت وآخرین اخطار است که باید بدانی دکه از این پس به شما رحمی نخواهد شد و با قاطعیت شما را از پی

جمهوري اسالم بر خواهیم داشت من به عنوان رییس جمهوري به شما خواهم گفت باید در برابر همه توطئه هائیکه بخواهد 
بهر صورتی استقالل ما را به خطر بیندازد بایستیم. روش ما روش برادري اخوت و سازندگی است روش بردباري و تحمل است 

می گرفته اید محبت و دامن یک ملت انقالبی که هیچ هیچ گناهی نکرده بر گردیده به شما که در کردستان اسلحه به دست 
این ملت ملت لبا محبت و عاطفه اي است دستی که اسلحه را بر گردیده این ملت ملت با محبت و با عاطفه اي است دستی 

در سراسر ایران سرود توحید را  که اسلحه را بر زمین بگذارد و به سوي برادري روداین دست بهگرمی فشرده خواهد شد و
خواهیم خواند و با هم ایران را خواهیم ساخت ما باید در برابر این توطئه ها بایستیم وگر نه اگر شما پیروز شوید آن توطئه 

        .گران و ابر قدرتها پیروز میشوند

 

 از شهدا شرم کنید

 

اندرزبدهیم که ازشهدا شرم کنید و از این ملت انقالبی شرم کنید بنی صدر خطاب به کردها گفت: ما می خواهیم به شما پندو  
چرا روش برادري را که روش اسالمی ماست و سنت فرهنگی ما نمی پذیرد چه کسی به شما گفته است وقتی اسلحه بر دست 

را نمی پذیریم  يگرفتید ما تسلیم شویم هیچ چنین چیزي نیست ما تا اسلحه به دست کسی باشد گفتگو نمی کنیم و هیچ چیز
 .ما انچه را که این ملت آذربایجان، کردستان ، کرمان ، خوزستان، خراسان گیالن و مازندران میخواهند نمی توانیم نه بگوییم

 

زیرا منتخب این ملت هستیم و چیزي را غیر از این ملت تصویب کنند نمی خواهیم و نمی توانیم و نمی توانیم بخواهیم. دکتر  
قسمت دیگر سخنان خود خطاب به کسانی که در کردستان آتش افروزي می کنند به شما می گوییم دست از بنی صدر در 

برادر کشی بردارید واگر دست برداشتند تمام این ملت در کردستان و در همه جاب ا آخرین نفر خواهد جنگید وي سپس 



 فسر در کردستان این است که قامت استوار داریم که چونگفت پیام من به شهیدان به برادر شریعتی و برادر پاسدار سرباز و ا
این قامت استوار متکی استب ستون اندیشه و استقامت شما براي این جمهوري و براي این وطن شهید شدید ما در برابر هیچ 

نند تسلیم قدرت شیطانی داخلی و خارجی خم نخواهیم شد و اگر گروهی بخواهند از روي زور خود را بر این ملت تحمیل ک
نخواهیم شدو به هیچ فردي اجازه نخواهیم داد بساط استبداد را در این کشور از نو بگسترد. رییس جمهور گفت: ما می گوییم 

بیایید واقعا ازروي عقیده عمل کنید و عقید ه را وسیله بدترین زورگویی ها نکنید ما می توانیم محیط سازنده اي را به وجود 
اریم به آنان بگوییم که بیایید مجالس بحث باد صاحب عقاید گوناگونی را تشکیل بدهیم به شرط آنکه بیاوریم ما آمادگی د

آنها دست از روش هاي تخریب بردارند  و نتایج این شورو بحث را بپذیرند و به اراده این ملت احترام بگذارند تا محیط 
ي سازندگی کنیم . شما ببینید در مدت سه یم  و ایران را آمادهسیاست کشور ها راست برگردد تا ما به راه شهیدان  ادامه بده

گفتند کردستان از ها هم از نظر سیاسی به توسعه دامنه حمایت جمهوري موفق شدیم میما هبا این همه مشکالت و توطئه
ان خودشان را از دست جا استگفتیم به مردم کردستان اعتماد داریم. برادران مسلمان کرد ما در آندست رفته است. ما می

ي داخل ما ي خارجی و توطئهبینید با وجود محاصرهتوانیم راه بیاندازیم و میزورگویان به در خواهند آورد. گفتیم اقتصاد را می
 گرها دست از کارهاي خود بردارند محیط سیاسی ایران آمادگی خود بردارند وبیاندازیم و نه این توطئهتوانیستیم کارها را راه

هاي غیرقابل قبول را از بین ببریم و سیک اقتصاد توانیم تا برابريمحیط سیاسی ایران آمادگی آن را به دست اورد. ما می
ي جهاد و ي فرزندان مسلح ما آمادهپیشرو و مستقلی به وجود بیاوریم وقتی ارتش، سپاه پاسدارن، ژاندارمري و شهربانی و همه

صدر سخنان را نابود کنیم و در این جا مردم با تکبیر و اهللا اکبر و درود بر خمینی، سالم بر بنی توانیم دشمناند. ما میشهادت
ي روند و ارادهمیهایی که براي دشمنیتوان کرد اما آنکار میصدر افزود: با دوستی همهجمهور را تایید کردند و بنیرییس

ها پیروز خواهیم شد. پیروز باد انقالب بزرگ ما و پیروز باشید حنهي صملت ایران استوار است و به خواست خدا ما د همه
 .انشاءاهللا

 

روز شهادت دکتر علی شریعتی معلم شهید و مسایل مختلف روز هاي نماز خود به سالي تبریز نیز در خطبهسپس امام جمعه
اند تشکر خطبه تشریف آورده جمهوري دعوت مردم آذربایجان را پذیرفته و به اینکه رییساشاره کرد و از این

 )27/2/1359کنم.(کیهان

 

 .کنیمرا خنثی می هابنی صدر در اجتماع مردم بوشهر و بندر عباس:با نیروي مردم توطئه

 

دکتر بنی صدر رییس جمهوري ایران بمنظور بازدید از یگانهاي نظامی، بررسی نیازها و مسائل مناطق جنوبی کشور، وارد 
بوشهر شد. دکتر بنی صدر دیروز در اجتماع مردم بندر بوشهر، ضمن اخطار شدید به گروههاي مسلح  شهرهاي بندر عباس و

در کردستان، اعالم کرد که دولت هیچگاه با این گروهها حاضر به مذکره نیست، مگر آنکه سالحهاي خود را زمین بگذارند. 
ران، در حال تحکیم است و ملت ایران، هیچگاه اجازه بخواست خدا حاکمیت دولت در همه جاي ای«رییس جمهور ایران گفت: 

که در دست دارند، هر کاري دلشان خواست در نقطه اي از  هاییگروهی ناآگاه یا فریب خورده بیگانگان با سالح دهدنمی



نند که در رککشورمان انجام دهند. همه باید بدانند علیرغم اینکه من با جنگ و برادر کشی و خشونت مخالفم، ولی نباید تصو
 .«گیرمو حقوق مردم محروم اجتماع را نادیده می دهمبرابر توطئه گران قاطعیت بخرج نمی

 

 وضع بودجه

 

اما از یک  ایم،ما کار بودجه را تمام کرده«دکتر بنی صدر سپس به تشریح فعالیتهاي اقتصادي و بودجه کشور پرداخت و گفت: 
نظر، بودجه فوق العاده وضع غم انگیزي دارد زیرا بودجه اي است که در حقیقت، همه آن کسر است، اما همچنانکه ملت ما 

هیچ نداشت و رژیم سابق را سرنگون کرد و همچنانکه در چند ماه اخیر مردم ما شد و شعور انقالبی خود را نشان 
شور ما از خرید گندم بی نیاز است. اگر ما بخواهیم خریدهایی از خارج بکنیم، این به دادندودهقانان ما تالش کردند  امسال ک

 .«کندلحاظ احتیاط از نظر محاسبه اقتصادي است و گرنه محصول کشاورزي ما کفایت می

 

 بازدید از بندرعباس

 

ال استاندار هرمزگان و دیگر دقیقه دیروز از بوشهر وارد بندرعباس شد و مورد استقب 30و20رییس جمهوري ایران ساعت 
از فرودگاه عازم استادیوم ورزشی بندرعباس شد و در  مقامات و مردم بندرعباس قرار گرفت. دکتر بنی صدر سپس مستقیماً

اجتماع مردم این شهر شرکت کرد. دکتر بنی صدر در این اجتماع طی سخنانی به تشریح انقالب اسالمی ایران پرداخت و 
را که علیه جمهوري اسالمی ایران  هاییکلیه توطئه«عمال توطئه گران خارجی و عوامل داخلی آنان، گفت:ضمن محکوم کردن ا

با قاطعیت خنثی خواهد کرد. دکتر بنی صدر بار دیگر وحدت و یکپارچگی نیروهاي مسلح و سپاهان انقالب را صورت گیرد،
اگر آگاهی کامل نیابند و به ملت  اند،ز آغاز کردهافراد معدودي که در پادگانها نغمه ناسا«تایید کرد و گفت: 

 )30/2/1359اطالعات».(نپیوندندباخودملت طرف خواهندبود

 

 .وزیر بهداري و بهزیستی و نخست وزیري،مامور تأمین نیازمندیهاي مردم کردستان شدند

 

ن دیدار و گفتگو کرد. در پایان ای وزیر بهداري و بهزیستی، دیروز با آقاي ابوالحسن بنی صدر رییس جمهوري "دکتر زرگر"
در این دیدار، دو مسأله مورد بحث قرار گرفت. یکی «مالقات، وزیر بهداري و بهزیستی در گفتگوئی با خبرنگاران گفت:

آموزشی پزشکی در ارتباط با طرح تربیت پزشک و نیروي فساد میشود که این مطلب، مورد تائید آقاي رییس  هايمجتمع
یشان همچنین نحوه همکاري بین وزارت بهداري و مؤسسات آموزشی وزارت علوم را مورد تائید قرار دادند و جمهور بود و ا



بودجه و امکانات الزم که مورد درخواست وزارت بهداري است، مورد موافقت ایشان قرار گرفت و قرار است در شوراي 
بهداشتی و درمانی به  هايدیگري که مطرح شد، اعزام اکیپ در این مالقات، مسأله«وزیر بهداري افزود: ». انقالب مطرح شود

سنندج بود که روز جمعه از نزدیک مورد بازدید من و معاونین وزارت بهداري قرار گرفت و نیازمندیهاي آنها از نزدیک 
جهت درمان و بررسی شد. آقاي رییس جمهوري اظهار امیدواري کردند با همکاري نخست وزیري و وزارت بهداري، بتوانند در

وزیر ». بهداشت برادران کرد در سنندج و سپس در سراسر کردستان، اقدامات الزم را هر چه زودتر بمرحله اجرا بگذارد
در دیداري که روز جمعه از سنندج داشتیم، فهرستی از نیازمندیهاي بهداشتی و درمانی آنها تهیه شد و «بهداري افزود: 

کرمانشاه و همراه با معاون طرح و برنامه وزارت بهداري به این منطقه اعزام شدند که سرگرم از تهران ، اصفهان و  هائیاکیپ
 هايدرمان و مداواي مردم هستند و براي استقرار این کار و تکمیل این امور، یک اکیپ دیگر امروز (دیروز) اعزام شده و اکیپ

 )3/3/1359به منطقه کردستان اعزام خواهد شد.(اطالعات دیگري نیز بعداً

 

 .کودتاي نظامی نیست، کودتاي شایعه پراکنی و تحریک است

 

 ي اوضاع مختلف مملکتی از جملهجمهور دیشب در یک مصاحبه رادیو ـ تلویزیونی دربارهدکتر ابوالحسن بنی صدر رییس
 .و مسکن مطالبی بیان داشت هااوضاع کردستان، دانشگاه

 

 کنیمکه بزنیم و خراب کنیم، بلکه کوشش می کنیمدر کردستان، جنگ نظامی نمی ما«جمهور در مورد کردستان گفت: رییس
با اسلحه اعمال قدرت کند و  اياین کشور را به صورتی درارند که هر کس در هر گوشه خواهندمسلحی ر اکه می هايگروه
 خواستو اگر میحاکمیت دولت مرکزي غیر ممکن شود، مهار کنیم. چنانچه در سنندج طوالنی شد، خرابی هم بارآمد عمالً

 .«ماندسریع شود، شهري باقی نمی

 

همینطور در بانه؟ پادگان را محاصره کرده بودند و همان وقتیکه صحبت از آتش بس کردند، از این طرف اعالم آتش بس 
که اینها خواب تصرف  دهدو اسنادي که بدست آمده نشان می کردنددیگر به پادگان بانه حمله می و از سوي کردندمی

 .«دیدندرا می هاپادگان

 

دامات را که اق هاجمهوري تأکید کرد که این اسناد، توسط ابوشریف و سر تیپ فالحی منتشر خواهد شد و حاال این گروهرییس
خود تردید دارند و این تردید، از نظر من قدمی است مطلوب و امیدوارم عقل و  هايحاال در صحت روش شمردندواجب می

منطق بیشتر، آنها را هدایت کند و انشاءاهللا راه به اسالم ببرند و کشور ما از هر جهت الگو شود. آنچه از سنجش افکار در 



ي که در جاها کنمضع اقتصادي. من فکر میو بهبود و خواهندسنندج به دست آمده این است که کردهاي  منطقه امنیت می
 .مگر آنکه نظم و قاعده در کشور به وخود بیاید آیددیگر مردم این دو مساله را بخواهند و این امنیت بدست نمی

 

ماه، در بسیاري جاها یک روش بکار بردیم که نتیجۀ  15ما در این «روشهاي بعد از انقالب گفت: جمهوري در بارةرییس
اتخاذ کردیم براي حل مسایل عقیدتی که چماق بازي از هر طرف باشد که همین دیروز  ايیک شیوه مثالً است،داده نامطلوب

ا آنها ی شنوند،مردم هم می کنیمدر چندین شهر این چماق بازي بکار برده شد، مجاهد خلق است میاییم در تلویزیون بحث می
خلق است بیاید بحث کنیم. با چماق غیر از اینکه ما کمک کنیم به رشد اینها کاري  فداییگوییمیا ما راست می گویندراست می

 .«که درآن حرف حساب گفت و شنود منطقی باشد شودبراي آنکه محیط آماده نمی بریماز پیش نمی

 

ا جذب آنه بردیم،ا روش صحیح بکار میاالن دامنۀ عمل و فعالیت و نبرد این گروهها بیشتر از اول انقالب شده است و اگر م»
 .«اسالم شده بودند

 

 کنمگمان می«بنی صدر سپس با تشریح روش گفت: ». آنهایی که حسن نیت دارند، با آنها که سوء نیت ندارند، کاري نداریم»
ته شد ه بعهدة من گذاشاگر این روشها را کنار بگذارند، امنیت را بهتر بشود برقرار کرد و خودم متعهدم که این مسوولیتی ک

انجام بدهم به شرطی که این آقایان، در کار من دخالت نکنند و به شرطی که از این لحظه، هر کس چماق به کاربرد من بتوانم 
در مورد مدارس و دانشگاهها گرایش مطلوبی نبوده، نامطلوب بوده، پس روشی که ما در اینجا بکار  او را مجازات کنم. مثالً

ست بوده. راجع به مسکن وضعیت بهتر نشده بدتر شده پس روشی که آنجا بکار بردیم غلط بوده، چندین مقام بردیم نادر
دکتر بنی صدر آنگاه دربارة روشهایی که در مورد ». به اینکار بپردازند، هیچ هماهنگی و تمرکزي در کارنیست خواهندمی

روشهاي پیشگیري و ممانعت از وقوع جرم، و این امکان را داریم به ما باید برویم بیشتر دنبال «امنیت بکار برده شد، گفت: 
ها  مساله اقتصاد و قیمتها را بشود حل کرد، بدون اینکه ما بجاي اینکه علت کنمشرط اینکه طرز فکر ما عوض شود. گمان می

تاج قاطعیت مح کنمگمان می را از بین ببریم به معلول بپردازیم و با خشونت بخواهیم مشکل را حل کنیم. به هر حال من
 .«قاتلیت نیست

 

به مردم باید حقیقت را گفت، اول چیزي که براي پایین آوردن قیمتها الزم «جمهور گفت: در مورد گران فروشی و تورم، رییس
ه ک کندجامعه حس نمی برد،است امنیت است. شیوة مجازات، یک اثرات موقتی دارد ولی احساس وخود امنیت را از بین می
 . در جامعه باید عواملشوددر امنیت است، وقتی این حس وخود نداشت، شما چند محتکر را از بین ببرید، احتکار پخش می

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را که شناخته شده است از بین برد و شرط بزرگ این است که جامعه باید احساس امنیت کند. 
یالها مساله ما این نیست که تمام و«در مورد مالکیت خصوصی، بنی صدر گفت: ». ر شودبراي اینکارباید نهادهاي قانونی برقرا



ا قانون باید مستکبر، نه، تکلیف اینکار ر شودرا تصاحب کنیم و یا یک مستکبر برود و یک مستضعف جاي او بنشیند، او هم می
 .«معین کند. پس باید به جامعه حقیقت را گفت

 

 :گرانی اظهار داشت جمهوري در مورد عللرییس

 

یکی از مهمترین عوامل گرانی هستند. من از روز اول داد  دارند،نگه می ثباتاینها که به اسم خودي جو را نامساعد و بی»
که این آقایان لطف فرموده به اسالم و کشورشان رحم کرده دست از اینکارها بردارند، این غیر از تشویق تمایالت  زنممی

سال، یک رژیمی فساد کرده در این کشور، شما  55. ما یک کشوري هستیم مریض، آوردفاشیستی، هیچ اثري به وخود نمی
 .«شودهیچ بدتر می رودین برود. از بین که نمیاین آثار از بيبا یک عمل انقالبی، همه خواهیدمی

 

 :دیکتاتوري جهان گفت هايجمهور در مورد اعمال روشهاي قاطع خشونت انگیز با اشاره به جامعهرییس

 

وما با  که دیکتاتوري مطلوب بطلبد، بیمار است ايبدترین و خطرناکترین نوع دیکتاتوري، دیکتاتوري محبوب است و جامعه»
دعوا بر سر این بود که ما دیکتاتور نداشته باشیم، خود مردم باشند، رشد کنند و  کنیم،تفکر، جامعه را بیمار میاین طرز 

استعدادهاي خود را در مجاري قانون بکار بیندازند، انقالبی بودن و نبودن در محتواي قانون است نه درقانون 
 )12/3/1359اطالعات».(نداشتن

 

 .اقتصاد ما را متالشی کند خواهدبنی صدر: دشمن می

 

و  ، مسایل»خندق آباد«جمهوري، طی یک سخنرانی در مسجد شب پنجشنبه گذشته دکتر ابوالحسن بنی صدر رییس»
 .مشکالت کشور را براي مردم جنوب تهران تشریح کرد

 

مورد استقبال قرار  جمهوري، هنگام ورود به این محل، بگرمی از سوي مردمبنا بگزارش خبرنگارخبرگزاري پارس، رییس
جمهوري، آیاتی از قرآن مجید قرائت شد و سپس یکی از اعضاي گروه توحیدي اهللا اکبر، طی گرفت، قبل از سخنان رییس

 و شوندجمهوري خواست تا مشکالت و مسایل را با مردم در میان گذاشته و کسانی را که مانع کار او میسخنانی از رییس



به مردم معرفی کند. وي اعالم کرد که این گروه حاضر است تا  شوند،دولتی و غیره می هايباعث هرج و مرج در دستگاه
 .ندجمهوري کدربارة علل و عوامل بیکاري و مشکالت ناشی از آن، تحقیقات الزم را به عمل آورد و گزارش آنرا تقدیم رییس

 

ریاست جمهوري، هیچ تغییري در شخصیت آدمی که جمهوري طی سخنانی با تأکید بر این نکته که عنوان پس از آن رییس
 :گفت آورند،عمل بکند، بوخود نمی خواهدبراساس عقیده می

 

 .میان مشکالتی که ما با آنها روبرو هستیم یک مشکل بوده و هست که به نظر من مهمتر از مشکالت دیگر شد»

 

مهمی از کشور فراهم نبود، بنابراین من  هايامنیت در بخشجمهور شدم هنوز شرایط مساعد استقرار نظم و وقتی که من رییس
جلو بیندازیم مشکل بیکاري و گرانی است. اما این گروههاي مسلح، اینطور به  توانیمگفتم میان مشکالتی که هست، آنچه ما می

 .«خودشان را وارد کنند هايفکرشان رسید که این دولت هنوز قوت نگرفته وبهتر است آنها ضربه

 

جمهوري سپس با اشاره به عملیات گروههاي مسلح در گنبد و کردستان و ایستادگی دولت در مقابل آنها و با تأکید بر ییسر
 :الهی بر استواري این جمهوري است، گفتاین نکته که ارادة

 

را فراهم آوردند وما و مقدمات اضمحالل خودشان را فراهم کنند. خودشان مقدمه کار  کردندخود حمله می بایدگروهها نمی»
ایستادگی کردیم، و استقامت نمودیم و قاطعیت به معناي صحیح کلمه به کار بردیم و بحمداهللا مشکل آنجا حل شد و حاکمیت 

 .«دولت مستقر شد. حاال ما باید عمران و آبادي کنیم و به مردم آنجا بگوییم که ما راستگو هستیم و آنها راستگو نبودند

 

 :زودجمهوري افرییس

 

جمهور شدم که رییسمژده بدهم روزي توانمروزي طول کشید و امروز من به شما می 40تا بانه از محاصره خارج بشود،  »
مژده بدهم که کردستان به وطن بازگشت،  توانممعاون استانداري گفت: کردستان را از دست رفته بپندارید و من امروز می

خواستیم به خواهران و برادران کرد خود بگوییم ما ترجیح دادیم شهادت سربازان و  درست که ما شهداي فراانی دادیم ولی
پاسداران و افسران را بر خرابی شهرها و روستاهاي شما. چون آنجا شهرها و روستاهاي خود ما هست، ما با هم برادریم و 

 .یکسان هستیم آنها که آمدند ما را از هم جدا کنند، بنایشان بر فساد بود



 

ر آذربایجان غربی، ژاندارمري به خوبی عمل کرده است و خوب پیشرفت کرده است و من در حضور شما از کادر ژاندارمري د
 .دآیو می رودو امیدوارم در هفته آینده، شما با خوشحالی بشنوید قطار ما به ترکیه می کنمو فرماندهان آنها قدر دانی می

 

در مناطق کردستان و خوزستان اشاره کردو اظهار امیدواري نمود که تا یک هفتۀ دیگر، جمهور به برقراري نظم و امنیت رییس
 .مهاباد نیز از گروههاي مسلح پاك شود و امنیت در سرتاسر کردستان حکمفرما شود

 

 :جمهور افزودرییس

 

ردم آن، جمهور و مه رییسامیدوارم به محض اینکه گروههاي مسلح ببینند که ایستادگی آنها در برابر یک حکومتی است ک»
روابط صمیمانه و مخلصانه دارند (مقاومت در برابر این حکومت که متکی است به خواست الهی و داراي امامی است با آن 

بلکه  دشونرا زمین بگذارند. آنها اگر در برابر ارادة ملت مطیع شوند، کوچک نمی هاخلوص و استقامت)، بیفایده است اسلحه
 )17/3/1359اطالعات.»(ایستندکوچک هستند وقتی در مقابل ارادة ملت می

 

 .شودصدر: اگر مادیت غربی را از بین نبریم کشور دچار هرج و مرج میبنی

 

صدر رییس جمهوري به دعوت ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران در جمع گروه کثیري از پرسنل دکتر ابوالحسن بنی
ارتش شرکت کرد و طی یک سخنرانی نقش یک ارتش جمهوري اسالمی ایران را در برخورد با مسایل تشریح  ستاد مشترك

ي مههاي اقتصادي گفت: الزصدر در مورد فعالیتکرد و تاکید نمود که در ارتش باید به محتویات ارزش واالیی داد. آقاي بنی
تابع  باشد و این فعالیتي دور و نزدیک میاز نظام حقوقی در آینده ریزي در اقتصاد کشور اطمینانفعالیت اقتصادي و برنامه

یک جو اجتماعی ـ قانونی ـ فرهنگی و معنوي است و تایید کرد که اگر انسان مطمئن باشد نظام حقوقی کشور تا ده سال دیگر 
ظیم وضعیت حقوقی تا ده سال تن ي کار و فعالیت اقتصادي خود را بر اساس ثباتتواند برنامهتغییر اساسی نخواهد کرد می

 .کند

 

ي بزرگ اسالمی ما متالشی شد و از بین رفت بدین خاطر بود که این جمهوري خاطر نشان کرد که علت اینکه حوزهرییس
ي اسالمی و مرکزش در ایران بود وقتی این مرکز مورد ایی داشت که ایران بود و فعالیت اقتصادي حوزهحوزه مرکز فعاله

به قاهره و قسمتی به هند گریخت و وقتی مرکزیت قاهره مورد هجوم قرار گرف ها قسمتی هاي پیاپی قرار گرفت. سرمایههجوم



اي داشته باشیم که در آن جامه زبان معنویت که زبان بازگش از مادیت به به اروپا انتقال یافت. پس اگر ما یک جامعه
ویت راهم مادي بکنیم و به این ي انسان با خدا متزلزل شد و ما کوشیدیم به هر ترتیب آن معنفراخناي معنوي در رابطه

جمهوري در مورد حل مسایل از طریق اعمال زور گفت: ترتیب یک زبان مادي بر جو فرهنگی و سیاسی ما حاکم شد. رییس
ي مسایل بخواهد از طریق خشونت و اعمال زور و قدرت حل شود ارتش و نیروهاي مسلح موجود کفاف اي همهاگر در جامعه

به کم و کیف آن اضافه کرده و روز به روز جو خشونت و قهر را در جامعه افزایش بدهیم و چنان نیروهاي  نخواهد کرد و باید
کند این است که در آموزش ي مشکالت پیدا میاي به اعمال زور در حل همهمسلحی با آن روحیه مادي تمایل بیمار گونه

عنوي و آموزش پرهیز از اعمال قوه جز در مواردي که الزم ، براي آموزش م 90ي اسالمی براي یک سرباز خوب باید نمره
جمهوري افزود: هر انسانی اگر بتواند ظلمی را بدون اعمال قوه به عدلی نمره به آموزش نظامی داد. رییس 10باشد داد. و فقط 

ون توانند بدد که میهایی هستنها، ارتشبه در کند این انسان معلم و روحانی است. اگر ما فرض کنیم که بهترین ارتش
شود اي میجانبهرسیم که اگر آموزش معنوي آموزش همهخونریزي دشمن را به راه درست هدایت کنند به این نتیجه می

جامعه  شوند که مشکالت و موانع یکشوند که فنون اعمال قوه را بیاموزند براي این تربیت میافراد تنها براي این تربیت نمی
انسان  بیندو معنوي که در دسترس است از پیش پا بر دارند چنین انسانی که این جو جدید آموزشی را می را با مسائل مادي

د داد توان رشکاملی است انسانی است از بعد معنوي او نیز مجال رشد پیدا کرده و این بعد معنوي را جز در رابطه با خدا نمی
هاي معنوي که  رهبران صدر اسالم داشتند و اشاره ها و آموزشه ارزشدکتر بنی صدر سپس با اشاره به چند حدیث اسالمی ب

هاي که پیغمبر تشکیل داد و در هر جنگ پیروز می شود یک ارتش معنوي بود من امیدوارم که حضور کرد و افزود: ارتش
ـ و پیشمرگان مسلمان تمام نیروهاي مسلح  ما درکردستان از همین جهاد باشد و افسران ـ درجه داران ـ سربازان ـ پاسداران

خواهند براي آنها آرمانهاي معنوي انسان کار می کنند بدانند که کار نظام گیري یک کار فوق العاده سنگینی آنهاي که می
 کند نظامیان به حکمکنند براي اینکه او بخاطر آرمان خودش مبارزه میگونه یأسی را پیدا نمیاست. در روح هر نظامی هیچ

ما شود جنگید. ششان جانبازي است و به حکم اینکه ارتش اسالمی یک ارتش معنوي است براي مادیات نمیظیفهاینکه و
باید جنگید که حکومت یک حاکم تحکیم بشود و نجنگید که حکومت یک حاکم تحکیم بشود و نباید بجنگید شما نمینمی

بگردد و این نبرد عزیز و معنوي  و وقتی که شما بعد معنوي حنگید که مقدمات رشد انسان فراهم بجنگید. شما در اسالم می
تر، هیجان و کوشش بیشتر و در نتیجه رحمت خدا معنی خواهد شد خر چه کار مشکلکنید معلوم است که یأس بیپیدا می

انع بدهیم و م ي خودمان این دید راشود. اگر موفق شوید به جامعهبیشتر خواهد شد اینچنین است که دید آدمی دگرگون می
به  هاییها و گرایششود گروهطور که مالحظه میبشویم که مادیت مخوف غربی بتواند فکر و ذهن ما را تسخیر کند و همان
هاي نافرجام، برخوردها ـ ضعف و شود. در خشونتاسم اسالم معرف یک خشونت مادي کوري بگردد. البته کشور غربی می

هاي رشد مستقیم را قدرت انجام برنامه ي خودمان را معنوي و اسالمی بکنیم، اوالًم جو جامعهباالخره سقوط و اگر ما بتوانی
ایم براي اینکه در آن به بعد معنوي بسیاري از برخوردها بی معنی کار شما را بسیار سبک کرده ایم، ثانیاًبسیار کوتاه کرده

ي که همان بحث آزاد است و اگر کسانی بخواهند که با جنگ ي معنورود. روي زمینهشود و راه حل مشکالت بیشتر میمی
داریم. گاهی این شویم و آن مانع را از سر راه برمیمسلحانه مانع پیشرفت جمهوري اسالمی بشوند آنوقت همه سرباز می

انگر به صورت شود و در برخوردهاي مخرب و ویردهد که اینجا و آنجا نیز خدا نیز دارد مادي میاحساس به آدمی دست می
دهنده، به خدا پناه ببریم بلکه گیرد و حال آنکه ما باید همه این مادیگري فرسایشبرداري قرار مییک عامل مادي مورد بهره



کنید در ها معنویت نویی پیدا کرده و در پرتو این معنویت، ارتش ما همه، مردم بشوند و شما وظیفه پیدا میکشور بعد از قرن
 .ي بزرگ استه مردم براي اینکه وظیفهآموزش دادن هم

 

صدر افزود: من از خداوند بزرگ براي شما آرزوي توفیق نه در نتیجه ادامه آنچه گذشته است حال است بلکه در دکتر بنی
ها اشاره کنم. بدون جو جدید و بدون جمع شدن چهار اصلی که در آغاز انتخابات ریاست جمهوري به آنایجاد جو جدیدي می

ها عبارت است از: هماهنگی بعد معنوي ـ امنیت ـ رشد اقتصادي و هماهنگی و تفاهم اجتماعی نخواهیم ده است و آنکر
ها محرومیت است رو سفید درآییم. در دنیاي جدید اگر نخواهیم هاي موجود که نتیجه قرنداشت. نخواهیم توانست از بحران

اهیم و چه نخواهیم زیر سلطه غرب خواهیم رفت و براي فرار از این مهلکه چه بخو سرعت عملی خود را چندبرابر کنیم قطعاً
تر از آرمان بایستی با استعانت از معنویت اسالم علم را به استخدام معنویت درآوریم زیرا که هیچ آرمانی زیباتر و گسترده

ان مانع رشدش نخواهد شد. امام بازگشت به خدا نیست. سرباز خدا بودن شأن و مرتبطی دارد که هیچ مانعی در این جه
هایی صادق گفته است: مرگ پایان زندگی نیست بلکه تحولی است در زندگی و معناي اناهللا و اناالیه راجعون همین است. آن

کنم تا گردند یعنی اینکه رشدشان پایان ندارد و من براي شما این رشد را آرزو میکه از خدایند بعد معنوي دارد به خدا بازمی
 )22/3/1359گذاري ایرانی قوي در اسالمی آزاد.(کیهانروي به وجود بیاورید براي بنیانجو تفاهم و سالم و پیش

 

 .اطالعات:بنی صدر وارد شیراز شد

 

شیراز: رییس جمهور ابوالحسن بنی صدر که با هواپیماي اختصاصی وارد شیراز شد، در فرودگاه از سوي آیت اهللا ربانی 
ر فارس و جمعی از مسوولین لشکري و کشوري و طبقات مختلف مردم مورد استقبال قرارگرفت و در ورزشگاه استانداشیرازي،

شیراز محل معنویت ایران «نماز جمعه طی سخنانی گفت:  هايحافظیه شیراز، در اجتماع مردم، پیش از خوانده شدن خطبه
و اگر بخواهید در خشونتهاي فرساینده غرق شویم، براي است و اگر شما نخواهید پیام انقالب شما یک پیام معنوي باشد 

 .«نخواهید داشت ايبشریت امروز هیچ پیام تازه

 

 :وي افزود

 

بگویم  مخواهکار کردستان رایکسره کنند اما باز معلوم شد که در حساب اشتباه کرده بودند امروز من نمی خواستندآنها می»
لح در مس هايار مهم و اساسی در این زمینه انجام گرفته: یکی اینکه سلطه این گروهحل شده، اما دو ک مساله کردستان کامالً

نیز به دست نیروهاي ما » قطور«دست نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی است و منطقه  درشهرها از بین رفته وشهرها کامالً
 در این کشور تنها حاکمیت جمهوري اسالمی مستقر کند به نشانه اینکهافتاده و من امیدوارم با اولین قطاري که از آنجا عبورمی



توطئه را نیز کشف کردیم و  6مختلف کشور ما  هايو الغیر به قطور بروم در همین مبارزه و مجاهده در قسمت باشدمی
دیگر نیز به اطالع خواهد رسید و من  ايبه اطالع شما رسیده است و پاره هااز این توطئه ايپاره اندتوطئه گران دستگیر شده

امریکا با ایجاد پایگاه اجتماعی که قصد دارند براي رژیم بعد از  کنمشما را از توطئه سیاسی امریکا در داخل کشور آگاه می
االي بکادرهاي  -درست کنند این پیش بینی ها را کرده است: کادرهاي اداري به لحاظ نارضایتی که از انقالب دارند» کودتا«

داران بزرگ، آنها نیز از انقالب برخواهند سرمایه -قشرهاي باالي جامعه شهري -پیوندنداداري که آنها زود به ضد انقالب می
 .و آنها سعی در برگرداندن این گروههاي انقالب و مسلح کردن آنها دارند تا در برابر جمهوري بایستندگشت،

 

پایه اجتماعی درست کنند، این استکه همه باید بهوش باشیم و تا  هانند و با این گروهتوانند پایگاه درست کدر ارتش نیز می
وقتی که مردم به رییس جمهور اعتماد دارند هیچ مقامی چه نظامی و چه غیر نظامی حق ندارد تصمیم خودسرانه بگیرند 

 .«وتصمیم خودسرانه را به اجرا بگذارد

 

 جنگ بزرگ

 

خواهران وبرادران، امید است که براي شما روشن کرده باشم که در یک «امه سخنانش گفت: رییس جمهور بنی صدر در اد
جنگ بزرگ عمومی هستیم، جنگی که اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. مردم بهوش باشید، انتظار من از نهادهاي 

که  کنیدبا مسایل کوچک سرگرم نکنند. البد باور مییاري دهند و مرا  هاانقالبی و مردم انقالبی این است که مرا در همه زمینه
هیچکس در قلمرو این سرزمین حاکمیت دولت را به جاي من خانهاي کوچک و بزرگ تصدي کنند، شوممن راضی نمی

ادعا کند که بیشتر از من مخالف نظام خانی است. اگر من به یک برداري، خودسري را نبخشم، به طریق اولی  تواندنمی
و مردم را براي  آیندفرصت هست وبهانه هم هست و می اندمن به خانها که فکر کرده بخشم،ي را به هیچ خانی نمیخودسر

: فرض کنید شما هم مثل آنها که در کردستان تجربه کردند چند گویمکنند با صراحت میغائله بوجود آوردن مسلح می
یم ایستاد و تماشا خواهیم کرد و به سراغتان نخواهیم آمد؟! نه دنبال این صباحی به اینجا و آنجا دست پیدا کردید، آیا ما خواه
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 :رییس جمهوري در اجتماع مردم ارومیه

 

 .گیریمبراي بهبود وضعیت کشور، تمام امکانات را به کار می

 



 .ال قید باشیم»رویهبی«به خود سریها و کارهاي توانیمنمی

 

 .را که انقالب داده عمل کنیم هاییوعده توانیماگر بتوانیم نظم را برقرار کنیم،در مدت کم می

 

به آذربایجان غربی سفر کرده است، دیروز » قطور«رییس جمهوري که براي بازدید از منطقه  صدرآقاي ابوالحسن بنی -ارومیه
از عزیمت به این منطقه، در میدان انقالب شهرستان ارومیه در اجتماع راهپیمایان این شهرستان سخنانی به این شرح ایراد  قبل
 :کرد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 اندما در سر راه مرز ایران براي بازدید کار در خور ستایش نیروهاي مسلح هستیم که بعد از چهار ماه دره قطور را پاك کرده
: . بنی صدر افزوداندرا براي گسترش حاکمیت دولت و استقرار امنیت در منطقه شما اجرا درآورده هاو یکی از بهترین طرح

شما در اینجا جمع هستید و من براي اینکه از نعمت شرکت در مراسم امروز (راه پیمایی روز جمعه) بی بهره نمانده باشم، در 
 .جمع شما حاضر شدم

 

چه اندازه کشور ما به امنیت نیاز دارد و تا کجا حکومت با قاطعیت ایستاده است تا این امنیت در همه  گویدخود میاین بازدید،
خود کامه و  هاياگر این گروهجا برقرار بشود و حاکمیت دولت به طور قطع در همه جاي کشور استقرار بیابد. ایران،

و فراوان دارد و تصمیم استوار داریم که این امکانات را براي بهبود وضعیت بگذارند ولو نگذراند امکانات وسیع  گرانتوطئه
داریم. به جهان عرضه ب هاو مکتب خودمان را به عنوان بهترین مکتب هااز بهترین نظم ايکشور بکار بگیریم و ایران را نمونه

کند بلکه  مشکالت داخلی را حل توانده تنها میصریح و آشکار به شما بگویم حکومت ما اگر نظم و انضباط کافی درکار بیاید ن
اساسی بگرداند و به راستی موج انقالب را در همه جهان بپراکند بنابراین  هاينظام کنونی جهانی را دچار دگرگونی تواندمی
نسبت به خودسریها و کارهاي بی رویه القید باشیم همه ما باید از یک نظم اسالمی پیروي کنیم و اقتضاي این نظم  توانیمنمی

اسالمی این است که تصمیم را مقامی که مسوول است بگیرد و همه با صمیمیت و یکدلی با قاطعیت این تصمیمات را اجرا 
ما طی آنچه اعتماد بکنید و یقین بدانید اگر گزینیدکه برمی هائیدستگاه بکنند. شما به دولت منتخب خودتان اعتماد کنید به

 کنند سرگرم کارهاي کوچک وو می اندنرویم آنطور که دشمنان خارجی ما گفتهبراي کشور و مکتب ما اساسی و اصلی است،
 .کنمصحبت را تمام میو  گویمزیان اساسی خواهیم دید، من یک نمونه گذرا براي شما می قطعاًروزمره بشویم،

 



خارجی پول داریم و میزان بهره بانکی در آن کشورها هفده درصد است. شماحساب  هايمیلیارد دالر در بانک 16ما حدود 
کنید درسال اگر این پول را ما بکارخانه تبدیل نکنیم و به ایران نیاوریم و اگر به ماشین کشاورزي و راه سازي تبدیل نکنیم و 

 هايو ببینید اگر نظم و انضباط داخلی را بقدر کافی برقرارکنیم و بازدهی دستگاه رسدع این پول یکجا به آنها مینیاوریم نف
که به  امکانات به کشور بیاوریم و با این امکاناتی توانیمچقدر ما میباال ببریم، هااجرائی را با تغییرات انقالبی در این دستگاه

اجرائی با  هايدر اینجا بوجود بیاوریم. اگر ما بتوانیم نظم را برقرار کنیم و دستگاه توانیمزرگی میچه تغییرات ب آوریمکشور می
 که انقالب هائیوعده توانیمحداکثر بهره دهی بسازیم ما درحداقل مدت می آمادهایم،تغییراتی که طرح آن را هم آماده کرده

 .به شما داده اجرا کنیم

 

ا ضد مهمی از کشور ب هايبا اینکه درقسمتدرنظر بیاورید با اینکه ما درمحاصره اقتصادي بودیم، نیدتوابه عنوان نمونه می
توانست در خارج از مرزها محاصره اقتصادي را از بین ببرد و معهذا کارهاي اقتصادي که انجام دادیم،انقالب در جنگ بودیم،

ختیم و اگر ما بتوانیم محاصره را بطور قطع در هم بشکنیم و امکانات را ناموفق بکند و در داخل مرزها اما تب بیکاري را اندا
 .«بداخل کشور بیاوریم، ما بزودي محتاج نیروي کار خواهیم شد که نخواهیم یافت

 

 .جمعیت حاضر با گفتن تکبیر سخنان رییس جمهوري را مورد تأئید قرار داد

 

از ادامه سخنرانی  هائیلحظه دادند،استاندار آذربایجان غربی شعار میدر آغاز سخنرانی نیز گروهی که در میان مردم علیه 
رییس جمهوري جلوگیري کردند. اما بنی صدر به آنها اعالم کرد که اقلیت کوچکی هستند و نباید موجب برهم زدن نظم 
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 دکتر مصطفی چمران و کردستان

 

       

 

 بهزاد خوشحالی

 

  

 

Dr Chamran & Kurdistan 

 

  

 

Behzad Khoshhali 

 

 بهزاد خوشحالی

 

  

 



  

 

هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این 

و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه  مجموعه با بسیاري از رویدادها

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

ه است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي دیگر بود

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

ونه چگونه تاثیرگذاردن و چگمجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،

 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تاریخ خود را تکرار می 

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57ایران در سال هاي این مجموعه از مطبوعات

 

  

 



 !حکومت نظامی در مریوان؟

 

خبر تعجب آور هفته که در صورت صحت می تواند موجب شگفتی شود،اعالم حکومت نظامی در مریوان است.  گویا 

رده ن که شهر را ترك کنمایندگان دولت که در راس آنان آقاي دکتر مصطفی چمران حضور داشتند، با نمایندگان مردم مریوا

خواهد با آخرین قوا در مقابل کردها بایستد و طبق خبرهاي و در کوهها بسر می برند به نتیجه اي نرسیده است چون دولت می

ایم هم ما هم براي بزم آمده"واصله گویا ارتش در مریوان و شهرهاي دیگر کردستان مستقر شده است. آقاي چمران گفته بود: 

 )30/4/1358اینک به نظر می رسد که رزم را براي حل مشکالت کردستان بر بزم ترجیح داده اند (تهران مصور،و»براي رزم

 .معاون نخست وزیر: ارتش به مهاباد نیرو می فرستد

 

 به مهاباد نیرو اعزم خواهد شد و "ارومیه ـ خبرنگار کیهان : دکتر چمران معاون نخست وزیر در گفتگو با کیهان اعالم کرد:

 « .ارتش در نقاط مهم مستقر میشود. همچنین کمیته سه نفري در ارومیه تشکیل  و حفاظت این شهر را بعهده خواهد گرفت

 

 هاکارهاي سازندگی در مناطق کردنشین ارومیه آغاز شد و ساکنین روستاهائی که در پی تیراندازي "دکتر چمران گفت:

 «.خود باز میگردند هايبا برقراري آرامش به خانه اند،خود را ترك کرده هايخانه

 

 :در مذاکرات ارومیه از دولت داشتند، گفت هائیوي در پاسخ اینکه روساي عشایر چه درخواست

 

شروع کارهاي سازندگی در روستاها، تامین بهداشت ساکنین مناطق کردنشین، استخدام تحصیلکردگان کرد، توسعه مدارس و "

ه خواستهاي روساي عشایر کرد بود و چون بین ترك و کرد، تفاوتی نیست و همه ملت ایرانند، بمحض اینکه راهسازي، از جمل

 :وي در اینمورد اضافه کرد» امنیت در منطقه برقرار شد، کارهاي عمرانی و سازندگی در مناطق عشایري شروع میشود.

 

 .«ن و آبادي با دولت همکاري کنندخوشبختانه دولت پول هم دارد و فقط مردم مناطق باید در عمرا"

 



نفر از افراد جهاد سازندگی در مهاباد زندانی هستند که اینهم باعث تاسف شدید دولت است. (  10"معاون نخست وزیر گفت: 

واند خ تن از این افراد که پاسدار بودند، روز گذشته آزاد شدند. ) وي این حادثه را تاسف بار خواند و آنرا بهانه توطئه گرانی 4

 .«که نمی خواهند منطقه آباد شود

 

 :چمران در مورد تامین امنیت منطقه گفت

 

این امر بعهده ارتش واگذار شده و ارتش در مناطق مهم مستقر خواهد شد. مسلما به مهاباد هم که پادگان آن برچیده شده 

و هر کس علیه قواي انتظامی دست  شودیر میاست، نیرو اعزام خواهد شد. همچنین پاسگاههاي ژاندارمري در سراسر منطقه دا

 «.به توطئه بزند، ضد دولت و ضد انقالب بحساب خواهد آمد و شدیدا سرکوب خواهد شد

 

 :گفت» سرو"وي در مورد استقرار مجدد گروهان ژاندارمري در 

 

انه در یک محیط دوست» سرو" چون بزرگان منطقه با صلح و صفا، قضایاي منطقه را حل میکنند، بنابراین گروهان ژاندارمري

 .«و حمایت از آن را ارتش تقبل خواهد کرد یابدبازسازي میشود و استقرار می

 

معاون نخست وزیر، رفع کدورت و دشمنی بین کرد و ترك را از جمله اقدامات ثمربخش مذاکرت ارومیه خواند و اضافه کرد 

خود بازگشتند و مشکل این منطقه خاتمه  هايترك کرده بودند، بخانه در دهات هاخود را در اثر تیراندازي هايکسانیکه خانه

 .یافت

 

 تشکیل کمیته هماهنگی در ارومیه

 

معاون نخست وزیر در این گفتگو، اشاره به تشکیل کمیته هماهنگی و کنترل افراد مسلح و حفاظت و رهبري شهر توسط این 

میته سه نفري، حق حمل اسلحه را نخواهد داشت و همچنین دستگیري کمیته کرد و اعالم نمود که هیچکس بدون اجازه این ک

 .افراد و هر عمل انتظامی دیگري زیر نظر مراجع رسمی دولتی و حقوقی و دادستان انقالب اسالمی خواهد بود



 

هی و یک افسر ارتش از سوي فرماند هااین کمیته سه نفري مرکب از نماینده سپاه پاسداران، نماینده کمیته "بگفته چمران:

اسامی ». ارومیه خواهد بود. این کمیته همه کارهاي پاسدارن و سپاهیان داخل شهر ارومیه را رهبري خواهد کرد 64لشکر 

 .اعضاي این کمیته هنوز فاش نشده است

 

اي پادگان مریوان دستگیر تن از عوامل مسلح که در نخستین روز درگیري مریوان در نزدیکیه 15مذاکرات براي آزادي 

 .ادامه دارد اند،شده

 

بدنبال تظاهراتی که دیروز درمریوان صورت گرفت، تظاهر کنندگان که مخالف استقرار پاسداران در داخل پادگان بودند، 

داران تن از پاس 13نفر شدند، این گروه در ارتباط با درگیریهاي خونین مریوان که منجر به کشته شدن  15خواهان آزادي 

 .مستقر در مریوان شد، در نزدیکیهاي پادگان مریوان دستگیر شدند

 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز صبح امروز در یک تماس تلفنی به خبرنگار کیهان گفت: طبق  آخرین خبري که تا این 

 .گان، مخالفت شده استساعت بدست ما رسیده مذاکرات رضایت بخش نبوده و در مورد استقرار پاسداران در داخل پاد

 

س از پ "سخنگوي سپاه پاسداران گفت: اند،نفري که در ارتباط با جریانات اخیر مریوان دستگیر شده 15در مورد آزادي 

 )5/5/1358کیهان».(گیردرسیدگی به علل و جوانب امر تصمیماتی در مورد این گروه صورت می

 

 .شودهاي اسراییل در کردستان پیاده مینقشه

 

 ظاهرات در ارومیهت

 

غربی و اهللا موسوي اردبیلی نماینده اعزامی امام خمینی به استان آذربایجانارومیه ـ خبرگزاري پارس: به مناسبت سفر آیت

ارومیه بعدازظهر چهارشنبه هزاران تن از گروههاي مختلف  64غربی و لشکر براي پشتیبانی از اقدامات استاندار آذربایجان



پیمایان ضمن دادن شعارهایی در حمایت از اقدامات روحانیون رومیه تظاهراتی در این شهر برپا کردند راهمردم شهرستان ا

مجاهد و مبارز ارومیه و استاندار و فرمانده لشکر و تاکید بر رهبري امام خمینی در استادیوم ورزشی تختی این شهر اجتماع 

ت شد در همین اجتماع نماینده امام خمینی و آقاي چمران معاون ماده قرائ 8اي در کردند و در این اجتماع قطعنامه

طلبان سخن گفتند و آقاي موسوي هاي استعمارگران و فرصتوزیر پیرامون دستاوردهاي انقالب اسالمی و توطئهنخست

یطانی خود هاي شو نقشهخواستند ارتش ما را از هم بپاشسند اردبیلی با اشاره به توطئه عناصر استعمارگر اظهار داشت: آنها می

میلیون نفر جمعیت معتقد و باایمان و در قید ارتش  35را در این کشور پیاده کنند غافل از اینکه امروز کشور ایران داراي 

گر کنم که انقالب ما طالب خونریزي نیست ولی اگر عناصر توطئهاست آقاي موسوي گفت: من از طرف امام اعالم می

نانه هاي خائرا قبول کنند باید وجود کثیف آنها از میان برداشته شود آقاي چمران با اشاره به نقشهحاضرند نوکري اجانب 

همانند  شود و این استعمارگر سرنوشتیاسراییل استعمارگر در لبنان گفت: مشابه همان توطئه کردستان در اینجا نیز پیاده می

ریب است که فآن ود ولی باید بگویم که ملت ما هوشیارتر از بینی کرده بسرنوشت مردم لبنان براي ملت ما نیز پیش

اصل را برشمرد آقاي  3هاي شوم ابرقدرتها براي شناخت افراد ضدانقالب استعمارگران را بخورد. وي سپس با تشریح توطئه

 :چمران گفت

 

 .ـ از کسانی که استقالل گفت و تمامیت ارضی مملکت را زیر پا بگذارد1

 

 .الف نظر رهبري انقالب قرار گیرد و عمل مطابق با انقالب باشدـ اگر کسی خ2

 

 )6/5/1358گیري کند و مسلحانه اقدام نمایند ضدانقالب هستند.(کیهانـ کسانی که علیه دولت و ارتش موضع3

 

 .دولت،پایان بحران مریوان را اعالم کرد

 

 .توافقنامه مذاکرات مریوان رد شد

 



:در حالیکه استاندار کردستان و هیات اعزامی به مریوان خبر از توافق و پیروزي مذاکرات مریوان کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان 

دادند، سخنگویان کمیته انقالب مریوان و شوراي موقت شهر مریوان اطالعیه استاندار را در مورد توافق در مذاکرات و 

 .بازگشت کوچ کنندگان به شهر رد کردند

 

ر کردستان امروز صبح تلفنی به خبرنگار کیهان گفت: ما دیروز پس از یک هفته مذاکره با شوراي محمد رشید شکیبا استاندا

ماده مهم بنا نهادیم و قرار شد که  3موقت شهر مریوان به توافق رسیدیم و با تنظیم یک صورت مجلس اصول توافق را بر پایه 

  .بدنبال این توافق کوچ کنندگان به شهر باز گردند

 

د: ماده اول توافق خروج پاسداران غیر بومی از مریوان بود زیرا هر دو طرف تشخیص دادیم که نیازي به بودن آنها در وي افزو

محل نیست. ماده دوم حفظ نظم توسط ارتش بطور موقت و تا آرامش کامل و برقراري و تاسیس واحد ژاندارمري و شهربانی 

مورد  3رانی بطور سریع در منطقه و اصالحات الزم در این شهر بود که در هر رفاهی و عم هايدر مریوان و سوم انجام برنامه

  .اعضاي شوراي شهر موافقت کردند

 

استاندار گفت: براین اساس ما اطالعیه دیشب خود را به رادیو وتلویزیون دادیم و در انتظار آن هستیم که مردم به خانه و 

دستگاه  50تا  40منطقه برقرار شود. براي بازگشت کوچ کنندگان مقرر شد کاشانه خود برگردند و آرامش و آشتی در سطح 

مینی بوس و اتوبوس نیز آماده شود. در پی این اظهارات خبرنگار کیهان با کمیته انقالب اسالمی مریوان تلفنی تماس گرفت. 

رد کرد و گفت: شوراي شهر مریوان اي دیشب رادیو و تلویزیون و خبر توافق در مریوان را یکی از اعضاي کمیته، اطالعیه

  .خود نیستند هايکند و مردم هم حاضر به بازگشت به خانهاطالعیه دیشب استاندار کردستان را تکذیب می

 

وي گفت: البته ما از نظر اصول بر سر پاره اي مسائل به توافق رسیدیم و قرار براین بود که اعضاي شوراي شهر دیشب مفاد 

ی با شود ولوچ کنندگان مریوان در محل اردوگاه مطرح کنند و در صورت تصویب آنها اعالم موافقت رسمیاین توافق را با ک

اقدام دیشب استاندار کردستان و پخش متن موافقت نامه،  مردم و کوچ کنندگان و شوراي شهر مریوان بشدت ناراحت 

  .شدند

 

 اعتمادمطالب کذب اعالم کنند ما به حسن نیت این عده بیاگر قرار است دولت و هیات اعزامی اینقدر آسان "وي گفت: 

 «.شویممی



 

شب گذشته راه پیمایان مسیر سنندج ـ مریوان به محل اردوگاه مردم مریوان رسیدند.  طبق گزارشهاي رسیده تعداد چندهزار 

ست وزریر و رئیس هیات اعزامی نفر از مردم مهاباد و بانه،  قبل از حصول توافق،  بعدازظهر دیروز دکتر چمران معاون نخ

دولت جلسه مذاکره با نمایندگان گروههاي مختلف مردم مریوان را ترك کرد و اعالم داشت بهیچوجه شوراي موقت فعلی 

 .شهر مریوان را به رسمیت نمی شناسد

 

 .دکتر چمران بعدازظهر دیروز مریوان را سمت سنندج ترك کرد  

 

ري پارس گفت: گروههاي سیاسی مریوان قبال پیشنهاد ما در زمینه خلع سالح عمومی،  دکتر چمران در این زمینه بخبرگزا

تحویل مجرمان و استقرار ارتش در مریوان را پذیرفته بودند ولی فعالیت شوراي موقت شهر در کنار ارتش براي حفظ امنیت 

  .شهر مانع حصول توافق نهائی شد

 

رنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت: در مذاکرات دیروز،  نظرات و در همین حال فرماندار مریوان تلفنی به خب

پیشنهاداهاي یکصد تن ازنمایندگان گروههاي مردم مریوان با معاون نخست وزریر در میان گذاشته شد که برخی از این 

  . پیشنهادها از طرف دکتر چمران رد شد و بهرحال نتیجه اي از آن عاید نگردید

 

 هايمریوان در حال تعطیل است و شهرداري مریوان بوسیله ماشین هايگفت: اکثر ادارات دولتی و کلیه مغازهفرماندار مریوان 

کنند به اظهار فرماندار مریوان،  راه پیمایان آبکش آب آشامیدنی گروههائی را که در خارج از شهر بسر میبرند تامین می

هزار  10ساعتی مریوان بودند با پیوستن روستائیان سر راه به آنها به بعدازظهر دیروز در فاصله یک 2سنندجی نیز که ساعت 

  .اند که در ساعات آینده وارد مریوان خواهند شدتن بالغ شده

 

ورود این عده همزمان با خروج تعدادي از پاسداران انقالب اسالمی با هلیکوپتر از پادگان مریوان صورت میگیرد.  ارتش ضامن 

  .مریوان استاجراي توافقهاي 

 



دکتر چمران معاون نخست وزیر و رئیس هیات مذاکره کننده با نمایندگان مردم مریوان دیشب در گفتگوي تلفنی با 

خبرگزاري پارس تهران ارتش را ضامن اجراي اصولی دانست که عصر دیروز با مذاکره کنندگان مریوان بر سر آن بتوافق 

  .رسیدند

 

انقالب و رهبري انقالب مؤمن و معقتقد هستند و از درگیري و خون ریزي بیزارند ولی احزاب و چمران گفت: مردم مریوان به 

کنند و همین احزاب و دستجات سعی میکردند آرامش در منطقه برقرار دستجاتی هستند که در کارها توطئه و کار شکنی می

  .نشود و تشنج ادامه یابد

 

با توطئه گران خارجی در تماسند و براي اخالل در انقالب اسالمی ایران از هیچ وي تأکید کرد به نظر من کسانی هستند که 

  .توطئه اي فرو گذار نمی کنند

 

معاون نخست وزیر در پاسخ به این سوال که آیا به پایداري قرارهاي گذاشته شده اطمینان دارید ؟ گفت ضامن اجراي اصول 

  .امنیت را در منطقه برقرار کند مورد توافق ارتش است یعنی ارتش تصمیم گرفته که

 

 .اگر با سالم و محبت پذیرفتند فبه المراد واال بازور و قدرت وارد خواهد شد و امنیت را در منطقه برقرار خواهد کرد

 

  .بنابراین ضامن اجراي توافق وجود ارتش و قدرت ارتش در منطقه است

 

ی به مریوان را در انعطاف طرفهاي مذاکره با هیات دولتی موثر میدانند دکتر چمران در پاسخ این سوال که آیا ورود قواي ارتش

یا خیر ؟ گفتند: حقیقت اینکه مقدار زیادي از تجهیزات ارتشی به مریوان منتقل شده و مریوان از نظر نظامی به درجه اي 

 رتی از ارتش در منطقه ضروريهست که با قدرت بتواند امنیت را در منطقه برقرار بکند وبه نظر رسید که وجود چنین قد

     .است

 

چمران افزود: بنابراین دیگران نیز احساس کردند که اگر بخواهند در مقابلدولت تسلیم بشوند ارتش با قدرت نظامی خودش 

 قادر خواهد بود که مخالفین خودش را سرکوب کند.  به نظرمن این یک اصلی بود که دیگران به این توافق نامه گردن نهادند



و تسلیم صلح و آرامش شدند و دولت در نظر دارد که مواضع نظامی خودش را در کردستان محکم کند تا هر توطئه را در هر 

  .کجا به وقوع پیوست سرکوب کند

 

وي افزود: ارتش ارتش همه است و در هیچ امري یا  درهیچ ا ختالفی بین گروههاي مختلف دخالت نخواهد کرد ولی از جان و 

اموس همه دفاع خواهد کرد و همه مشکالت حقوقی و اجتماعی که بین افراد این منطقه وجود دارد بدست محکمه و مال و ن

  .دادگاه سپرده خواهد شد

 

معاون نخست وزیر اضافه کرد: بنابراین میتوان اطمینان داد با وجود قدرت ارتش در منطقه جلوي افراد مسلح و توطئه گران 

 .میتوانند با صلح و آرامش در شهر خودشان زندگی کنند بدون آنکه در خطر باشند گرفته خواهد شد و مردم

 

خواهد کرد اظهار داشت: دکتر چمران در پاسخ این سئوال نیز که اگر قرارهاي گذاشته شده رعایت نشود دولت چه اقدامی

   )9/5/1358دولت با قدرت نظامی خودش امنیت منطقه را تامین خواهد کرد.(کیهان

 .مران: شوراي موقت فعلی مریوان را به رسمیت نمی شناسمچ

 

سنندج ـ خبرگزاري پارس: دکتر چمران معاون نخست وزیر و مأمور مذاکره جهت حل مسائل منطقه مریوان که جلسه 

ان ومذاکره با نمایندگان گروههاي مختلف مردم مریوان را ترك کرده است  اعالم کرد بهیچوجه شوراي موقت فعلی شهر مری

  .را برسمیت نمی شناسد و بعدازظهر امروز (دیروز) از طریق سنندج به تهران باز می گردد

 

در پی ترك جلسه مذاکرات بوسیله دکتر چمران،  استاندار کردستان به گفتگوهاي قبلی با نمایندگان مردم مریوان بامید 

  .حصول توافق ادامه داد

 

گروههاي سیاسی مریوان، قبال پیشنهاد ما را در زمینه خلع سالح عمومی، "گفت: دکتر چمران به خبرگزاري پارس سنندج در 

تحویل مجرمان و استقرار ارتش در مریوان را پذیرفته بودند ولی طرح فعالیت شوراي موقت شهر در کنار ارتش براي حفظ 

  .«امنیت شهر مانع حصول توافق نهائی شد

 



که در مذاکرات امروز نظرات و "برنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت: در همین حال فرماندار مریوان تلفنی به خ

پیشنهادهاي یکصد تن از نمایندگان گروههاي مردم مریوان با معاون نخست وزیر در میان گذاشته شد که برخی از این 

  .«پیشنهادها از طرف دکتر چمران رد شد و بهرحال نتیجه اي از آن عاید نگردید

 

مریوان در حال حاضرتعطیل است و شهرداري مریوان بوسیله  هاياکثر ادارات دولتی و کلیه مغازه"ن گفت: فرماندار مریوا

ه به اظهار فرماندار مریوان، را». آبکش، آب آشامیدنی گروههائی را که در خارج از شهر بسر میبرند تامین می کنند هايماشین

فاصله یکساعتی مریوان بودند با پیوستن روستائیان سر راه، به ده هزار  بعدازظهر امروز در 2پیمایان سنندجی نیز که ساعت 

اند که در ساعات آینده وارد مریوان خواهند شد ورود این عده همزمان با خروج تعدادي از پاسداران انقالب تن بالغ شده

  )9/5/1358اسالمی با هلیکوپتر از پادگان مریوان صورت میگیرد.(آیندگان

 

 .بعدازظهر دیروز مریوان را به سمت سنندج ترك کرددکتر چمران 

 

گروههاي سیاسی مریوان، قبال پیشنهاد ما در زمینه خلع سالح عمومی،  "دکتر چمران در این زمینه بخبرگزاري پارس گفت:

امنیت  فظتحویل مجرمان و استقرار ارتش در مریوان را پذیرفته بودند ولی فعالیت شوراي موقت شهر در کنار ارتش براي ح

 .«شهر مانع حصول توافق نهایی شد

 

در مذاکرات دیروز، نظرات و  "در همین حال فرماندار مریوان، تلفنی به خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت:

پیشنهادهاي یکصد تن از نمایندگان گروههاي مردم مریوان با معاون نخست وزیر در میان گذاشته شد که برخی از این 

 .«ازطرف دکتر چمران رد شد و بهرحال نتیجه اي از آن عاید نگردیدپیشنهادها 

 

مریوان در حال تعطیل است و شهرداري مریوان، بوسیله  هايفرماندار مریوان، گفت: اکثر ادارات دولتی و کلیه مغازه

ظهار فرماندار مریوان، به ا "آبکش، آب آشامیدنی گروههائی را که در خارج از شهر بسر میبرند، تامین میکند. هايماشین

بعدازظهر دیروز در فاصله یکساعتی مریوان بودند، با پیوستن روستائیان سر راه به آنها به  2راهپیمایان سنندجی نیز که ساعت 

 .هزار تن بالغ شده اند که در ساعات آینده وارد مریوان خوهند شد 10

 



 .گیرداسالمی با هلیکوپتر از پادگان مریوان صورت می ورود این عده همزمان با خروج تعدادي از پاسداران انقالب

 

 .مریوان است هايارتش ضامن اجراي توافق

 

دکتر چمران معاون نخست وزیر و رییس هیات مذاکره کننده با نمایندگان مردم مریوان، دیشب در گفتگوي تلفنی با 

روز با مذاکره کنندگان مریوان بر سر آن بتوافق خبرگزاري پارس در تهران ارتش را ضامن اجراي اصولی دانست که عصر دی

 .رسیدند

 

چمران گفت: مردم مریوان به انقالب و رهبري انقالب مومن و معتقد و از درگیري و خون ریزي بیزارند ولی احزاب و 

راقرار بدستجاتی هستند که در کارها توطئه و کارشکنی میکنند و همین احزاب و دستجات سعی میکردند آرامش در منطقه 

 .«نشود و تشنج ادامه یابد

 

وي تاکید کرد: بنظر من کسانی هستند که با توطئه گران خارجی در تماسند و براي اخالل در انقالب اسالمی ایران از هیچ 

 .توطئه اي فروگذار نمیکنند

 

ضامن اجراي  "دارید؟ گفت:معاون نخست وزیر در پاسخ به این سئوال که آیا به پایداري قرارهاي گذاشته شده اطمینان 

 .اصول مورد توافق، ارتش است یعنی ارتش تصمیم گرفته که امنیت را در منطقه برقرار کند

 

 .اگر با سالم و محبت پذیرفتند فبه المراد و اال با زور و قدرت وارد خواهد شد و امنیت را در منطقه برقرار خواهد کرد

 

 .«قدرت ارتش در منطقه استبنابراین ضامن اجراي توافق وخود ارتش و 

 

دکتر چمران در پاسخ این سئوال که آیا ورود قواي ارتشی به مریوان را در انعطاف طرفهاي مذاکره با هیات دولتی موثر میداند 

حقیقت اینکه مقدار زیادي از تجهیزات ارتشی به مریوان منتقل شده و مریوان از نظر نظامی به درجه اي  "یا خیر ؟ گفتند:



که با قدرت بتواند امنیت را در منطقه برقرار بکند و به نظر رسید که وخود چنین قدرتی از ارتش در منطقه ضروري هست 

 .است

 

چمران افزود: بنابراین دیگران نیز احساس کردندکه اگر بخواهند مدر مقابل دولت تسلیم بشوند ارتش با قدرت نظامی خودش 

کوب کند. به نظر من این یک اصلی بود که دیگران به این توافق نامه گردن نهادند قادر خواهد بود که مخالفین خودش را سر

و تسلیم صلح و آرامش شدند و دولت در نظر دارد که مواضع نظامی خودش را در کردستان محکم کند تا هر توطئه را در هر 

 .کجا که بوقوع پیوست سرکوب کند

 

یا در هیچ اختالفی بین گروههاي مختلف دخالت نخوهد کرد ولی از جان و وي افزود: ارتش ارتش همه است و در هیچ امري 

مال و ناموس همه دفاع خواهد کرد و همه مشکالت حقوقی و اجتماعی که بین افراد این منطقه وخود دارد بدست محکمه و 

 .دادگاه سپرده خواهد شد

 

د قدرت ارتش در منطقه جلوي افراد مسلح و توطئه گران معاون نخست وزیر اضافه کرد: بنابراین میتوان اطمینان داد با وخو

 .گرفته خواهد شد و مردم میتوانند با صلح و آرامش در شهر خودشان زندگی کنند بدون آنکه در خطر باشند

 

 دکتر چمران در پاسخ به این سئوال نیز که اگر قرارهاي گذاشته شده رعایت نشود، دولت چه اقدامی خواهد کرد اظهار داشت:

 )12/5/1358دولت با قدرت نظامی خودش امنیت منطقه را تامین خواهد کرد.(کیهان

 .شوراي شهر مریوان اتهامات چمران را تکذیب کرد

 

شوراي شهر مریوان طی تلگرامی، اظهارات چمران معاون نخست وزیر را که طی آن اعضاي شوراي شهر مریوان را متهم به 

                              .بود، بشدت تکذیب کرد دخالت در حوادث خونین مریوان کرده

 

از سوي دیگر صدها نفر از مردم بانه، سقز و بوکان که از سه روز قبل بعنوان اعتراض به دولت موقت و مرتجعین محلی و 

کدیگر ملحق بی »دوآب"پنجشبنه گذشته در منطقه  اند،پشتیبانی از آوارگان مریوانی دست به راهپیمایی بسوي این شهر زده

 .شدند



 

در این راهپیمایی کلیه گروههاي سیاسی و اجتماعی در این شهرها بجز حزب دموکرات کردستان شرکت دارند و روستائیان 

 .مسیر راهپیمائی از آنان استقبال کردند

 

هام سیار ساده اي که اتشوراي شهر مریوان نیز طی تلگرامی در پاسخ اتهامات چمران معاون نخست وزیر، اعالم کرد که دلیل ب

روز بعد از این حادثه تشکیل شد  3شوراي شهر مریوان را از دخالت در حوادث خونین مریوان رد میکند اینستکه شوراي شهر 

 )13/5/1358و بهمین دلیل اتهامی را که چمران به شوراي شهر زده است، شدیدا تکذیب میکنیم.(کیهان

 

 .کندن رعایت نشود: دولت با قدرت نظامی امنیت را برقرار میاگر موارد توافق دولت و مردم مریوا

 

دکتر چمران معاون نخست وزیر و رئیس هیات مذاکره کننده با نمایندگان مریوان دیشب در گفتگوي تلفنی با خبرگزاري 

: مردم . چمران گفتپارس در تهران، ارتش را ضامن اصولی دانست. که با مذاکره کنندگان مریوان بر سر آن به توافق رسیدند

مریوان به انقالب و رهبر انقالب مؤمن و معتقد و از درگیري و خونریزي بیزارند. ولی احزاب و دستجاتی هستند که در 

آرامشدر منطقه برقرار نشود و تشنج ادامه یابد.  کردند. و همین اعضا و دستجات سعی میکنندکارهاي توطئه و کارشکنی می

اي گران خارجی در تماسند و براي اخالل در انقالب اسالمی ایران از هیچ توطئهستن که با توطئهوي تاکید کرد کسانی ه

کنند.معاون نخست وزیر در پاسخ به این سئوال که آیا به پایداري قرارهاي گذاشته شده اطمینان دارید، گفت: فروگذار نمی

ته که امنیت را در منطقه برقرار کند.اگر با سالم ومحبت ضامن اجراي اصول مورد توافق ارتش است، یعنی ارتش تصمیم گرف

پذیرفتند، فبه المراد، واال بازور و قدرت وارد خواهد شد و امنیت را در منطقه برقرار خواهد کرد. بنابراین ضامن اجراي موارد 

ي ارتشی به مریوان را در توافق وجود ارتش و قدرت ارتش در منطقه است.دکتر چمران در پاسخ این سئوال که آیا ورود قوا

مذاکره با هیات دولتی مؤثر میداند یا خیر گفت: حقیقت اینکه، مقدار زیادي از تجهیزات ارتشی به مریوان  هايانعطاف طرف

اي است که با قدرت بتواند امنیت را در منطقه برقرار بکند و  به نظر رسید که منتقل شده و مریوان از نظر نظامی به درجه

ین قدرتی از ارتش در منطقه ضروري است بنابراین دیگران نیز احساس کردند که اگر نخواهند در مقابل دولت وجود چن

تسلیم بشوند، ارتش با قدرت نظامی خود قادر خواهد بود مخالفین خودش را سرکوب کند. به نظر من این یک اصلی بود که 

رامششدند. دولت در نظر دارد که مواضع نظامی خودش را در دیگران به این توافق نامه گردن نهادند و تسلیم صلح و آ

کردستان محکم کند، تا هر توطئه را در هر کجا که به وقوع پیوست سرکوب کند. وي افزود: ارتش، ارتش همه است و در 

واهد کرد و هیچ امري یا در هیچ اختالفی بین گروههاي مختلف دخالت نخواهد کرد، ولی از جان و مال و ناموس همه دفاع خ

همه مشکالت حقوقی و اجتماعی که بین افراد این منطقه وجود دارد، بدست محکمه و دادگاه سپرده خواهد شد. بنابراین 



ا توانند بتوان اطمینان داد با وجود قدرت ارتش در منطقه جلوي افراد مسلح و توطئه گران گرفته خواهد شد و مردم میمی

توانند با صلح و آرامش، در شهر گران گرفته خواهد شد و مردم میافراد مسلح و توطئه وجود قدرت ارتش در منطقه جلوي

خودشان زندگی کنند.، بدون آنکه در خطر باشند. دکتر چمران در پاسخ این سئوال نیز که اگر قرارهاي گذاشته شده رعایت 

  )14/5/1358اتنشود، دولت با قدرت نظامی خودش امنیت منطقه را تامین خواهد کرد.(اطالع

 مذاکرات معاون نخست وزیر با نمایندگان کردها

 

رادیو صداي آمریکا ـ مصطفی چمران معاون نخست وزیر که در حال حاضر در مریوان با کردها گفتگو میکند هشدار داده 

اعالم  دولت رسما است که دولت مصمم است مناطق کردنشین بهر قیمتی است صلح و آرامش را برقرار سازد. براي اولین بار

  )14/5/1358کرده است که براي سرکوبی افراد شورشی از ارتش استفاده کند.(کیهان

 

 نظر چمران

 

در خبري که چمران معاون نخست وزیر بعدازظهر دیروز در مورد پاوه در اختیار خبرگذاري پارس قرار داد، گفته شده است 

ح مرکب از احزاب منطقه وحزب دموکرات گروهان و مرکز سپاه پاسداران بآمداد دیروز ـ چهارشنبه ـ افراد مسل 2که ساعت 

ورودي شهر محاصره شده و تحت کنترل قرارگرفت. براساس این گزارش  هايپاوه حمله مسلحانه کردند. دراین تهاجم همه راه

رمانشاه به سوي پاوه حرکت اند و به گفته آقاي چمران، نیروي کمکی از کتا بامداد دیروز سه نفر ازپاسداران زخمی شده

 )28/5/1358کردند.(اطالعات

 

 چمران چه گفت؟

 

خبرنگاران ما پس از ورود به پاوه از چند و چون حوادث با دکتر چمران گفتگو کردند چمران گفت: ما صبح آن  

ا تحت فشار و ) هر لحظه در انتظار مرگ بودیم و روحیه افراد ضعیف شده بود از طرفی دشمنان سخت ما ر26/5/58روز(

 ایران ثابت کنیممحاصره قرار دادند و ما تصمیم داشتیم تا آخرین قطره خون خود به جنگ ادامه دهیم و به دشمنان اسالم و

و  شودتر میتر و دشمن قويخود قرار دهند هر لحظه جنگ سخت هاياین آب و خاك را صحنه تازيقادر نخواهند بود

را نوشته بودیم حتی در پاسگاه ژاندارمري  هایمانبراي شهادت آماده بودیم و همگی وصیترسید و مهمات ما به پایان می

متري ما بود و اطراف ژاندارمري را در محاصره کامل داشتند آنها از دوستان  5دشکن آنقدر پیشروي کرده بود که در فاصله 



ار را گفتند ما فقط پاسددر امان خواهند بود مهاجمان می را زمین گذاشته و تسلیم شوند و هایشانخواستند اسلحهژاندارم ما می

هاي شریف که حاضر نشدند تسلیم دشمن شوند به شدت به جنگ ادامه دادند بدین ترتیب دشمن بریم اما ژاندارمسر می

 .نتوانست ژاندارمري را تسلیم کند

 

 فرمان امام

 

ام از رادیو شنیده شد و انقالب دگرگونی عجیبی پدید آمد. همه اي که فرمان امچمران در ادامه سخنان خود گفت: تا لحظه

 هايمردم منقلب شده و فریاد اهللا اکبر شهر را به لرزه در آورد حتی بدون آنکه نفرات کمکی و مهمات رسیده باشد سنگر

ه هنگامی ک نشینی کردندایمان به تصرف درآمد و نیروهاي دشمن به سرعت عقبدشمن یکی پس از دیگري با نیروي

کوپترهاي جنگی و نفرات رسیدند، آنچنان شور و هیجان بر سراسر پاوه حکمفرما شد که در نوع خود بی نظیر هلی

 )29/5/1358.(کیهاناست

 

 :وزیرمصاحبه اختصاصی با دکتر چمران معاون نخست

 

 .زاده در مصر فرا گرفتممن جنگهاي چریکی را به اتفاق یزدي وقطب

 

 .زددستايفضاي ترورو حشت بر کردستان حاکم است نمی توان به هیچ کار سازندهتا موقعی که  

 

وزیر در امور انقالب که اینک در حلقه محاصره عوامل ضد انقالب در شهرستان پاوه دکتر مصطقی چمران معاون نخست

اخته است. این مصاحیه اختصاصی اي تاشنکند از نظر اکثر مردم چهرهگرفتار است و با شهامت و پایداري خاص مقاومت می

 .کندهفته گذشته قبل از عزیمت وي به پاوه از سوي خبرنگار کیهان صورت گرفت که خوانندگان را با این چهره ملی آشنا می

 

 .س: با توجه به اینکه چهره شما کمتر شناخته شده است.مختصري از شرح حال خود را بگویید

 



ام دوران دبیرستان و متوسطه را در تهران گذرانده و بعد در دانشکده فنی در رشته هدر تهران متواد شد 1310ج: در سال 

کا هاي دانشکده فنی براي ادامه تحصیل به آمریالکترومکانیک بپایان رسانده وشاگرد اول دانشکده فنی شدم و جزو به ورسیه

 .رفتم ودر انجا در دانشگاه برکلی تحصیالت حود را بپایان رساندم

 

چه سالی فعالیتهاي سیاسی خود را آغاز نمودید. دوران تحصیل من در دانشکده مصادف بود با ایام نهضت ملی ومبارزه براي از 

اقعه کردم. در وکردن صنعت نفت من در آن سالها نماینده کالس خودم بودم و بالاستثناء در تمامی تظاهرات شرکت میملی

شهید دانشگاه بزرگنیاـ قندچی و شریعت رضوي با من دوست و آشنایی نزدیک داشتم و از قضا هرسه آذر شرکت فعال 16

اي بهمین اسم در آذر نوشته شد من نوشتم که بعدها در نشریه 16اي که درمورد ترین مقالهداشتند. بهمین دلیل مفصل

وع شد و در تمامی دوران متوسطه سالگی شر 16و  15آمریکا منتشر شد البته مبارزه من از دانشگاه آغاز نشد بلکه از دوران 

 .ها و تظاهرات شرکت داشتمدانشگاه در همه درگیري

 

 اهللا زنجانی وطالقانی، مهندس بازرگان، آیتاهللاآیتمرداد وسقوط دولت ملی نهضت مقاومت ملی تشکیل شدکه 28بعداز

رهبري را داشتند یکی از فعالین موثر نهضت ملی بودم. در روزنامه راه مصدق ارگان نهضت سمت مهندس سحابی تقریباً

مقاومت ملی من مسوول پخش بودم. این روزنامه مخفی بود و گرفتن یعنی شکنجه وزندان طوالنی بود. در آن زمان 

هر حال با شدند ولی ما بشکنجه می شد شدیداًاي پیدا میگشتنداگر حتی اعالمیهشدندکیفشان را میدانشجویانی که وارد می

 .رساندیمبرنامه خاصی این روزنامه را به دانشگاه تهران می

 

 هاي ائدولوژیکآموزش

 

من  کنند اینکه مهندس بازرگان در سال سوم بهالتحصیالن دانشکده فنی ذکر میاز جمله حوادث معروفی که تقریبا اکثر فارغ

اینکه او در دادن نمره بسیار سختگیر بود. و این در تاریخ دانشکده با این جمله معروف است کسی که داد با توجه به  22نمره 

 .بگیرد 22توانست از شخص بازرگان نمره 

 

اهللا طالقانی و دکتر سحابی و آموزان شرکت داشتم که باز در آنجا هم با آیتسالگی در انجمن اسالمی دانش 15از سن 

اهللا د و آشنایی داشتم و در مسجد هدایت در خیابان استانبول یکی از شاگردان پر و پا قرص آیتمهندس بازرگان برخور



هاي دادم و مقدار زیادي از آموزشگوش میرقتمبودم و تفسیر قرآن او را از آن سال تا وقتی که به خارج میطالقانی 

 .فرا گرفتم هاي اسالمی آنوقتو انجمنایدئدلوژیک خود را از آقاي طالقانی 

 

 س: چه سالی به خارج رفتید و مبارزات خارج از ایران شما کی شروع شد؟

 

و  »رشته شیمی و فیزیک"در آنجا تدریس کردم سال از دانشکده فنی فارغ التحصیل شدم و یک 36ـ سال 1337ج :درسال 

به  ساله تمام کردم و بعدر رشته برق یکپس از یکسال به آمریکا رفتم. درآمریکا در تگزاس دوره فوق لیسانس خودم را د

رکلی که گیري دانشگاه ببود و این بود که علیرغم سخت» الف"هاي من کالیفرنیا به دانشگاه برکلی رفتم. در تکرار همه نمره

ه تمام لکردم و دکتراي خود را سه ساپذیرفت به آنجا رفتم. من در البراتوار بزرگ دانشکده برق برکلی کار میکسی را نمی

 .التحصیل شدمفارغ 1962کردم ودر سال 

 س: با مرحوم دکتر شریعتی کی آشنا شدید؟

 

ت ومن داشآموزان مشهد فعالیت شناختم و از آنجایی که او در انجمن اسالمی دانشجویان و دانشدکتر شریعتی را از تهران می

) که یورش به  1336مرا دید در زمان دکتر اقبال بود (در تهران ـ با هم رابطه داشتیم و دوست بودیم وآخرین بارکه او 

نفر را دستگیر کردند از جمله استاد محمد تقی شریعتی ودکتر شریعتی، طاهر  86نهضت مقاومت در سطح مملکت آوردند و 

دند چون او ز اند و یادم هست که سر دکتر شریعتی را تراشیدند و کتک بسیار مفصلی بهاحمدزاده را از مشهد به تهران آورده

 .جوانترین آنها بود و تحمل کتک را داشت و من قبل از رفتن به آمریکا او را دیدم

 ترین سازمانفعال

 

 س: آیا در آمریکا فعالیت سیاسی شما ادامه یافت

 

یزدي  دکترزاده و صادق قطبکههاي اسالمی دانشجویان را در آمریکا تاسیس کردیم انجمناولین کاري که کردیم در آمریکا

ها هنوز انجمنزاده در واشنگتن بود و با هم مکاتبه داشتیم. این بودم و قطب» برکلی"داشتند. خود من در هم در آن شرکت 

هاي اسالمی دانشجویان خارج است از نظر سیاسی فعالیت ما با هم هست و بعدها در اروپا هم بوجود آمد  که همین انجمن

را بوجود آوردیم بعدها این روع شد که در برکلی این انجمن را بوجود آوردیم و خانه ایران انجمن دانشجویان ایرانی ش



هاي ملی و عضو کنفدراسیون ها همه بچهزاده، برزگر، علی فاطمی و اردالن اینها پایه کنفدراسیون را تشکیل داد قطبانجمن

 .گرا اقتادیون بدست عوامل چپبودند و بعدها یعنی وقتی که ما از آمریکا خارج شدیم کنفدراس

 

در تهران تجدید حیات کرد و همزمان با تجدید حیاتش در  1340که جبهه ملی در خارج تشکیل شد در سال  1961از سال 

شد. من هم عضو هیات اجراییه بودم و مسوول نشریات نشریه معروف اندیشه جبهه را در آن ایران در خارج هم تشکیل می

هاي آقاي مرداد پرکارترین و فعالترین سازمانی که در آمریکا اخبار ایران و اعالمیه 15ردیم به خصوص در کروزگار چاپ می

 .کرد، سازمان ما بودخمینی و ملیون را منتشر می

 

 س: اشاره کردید که از آمریکا خارج شدید و با خارج شدن شما نوعی خالء ایجاد شد،علت خروج شما از آمریکا چه بود؟

 

عد از خرداد چهل و دو نوعی تحول کیفی در شکل مبارزه ما ایجاد شد به این معنا که دیگر مبارزه پارلمانی براي ما قانع ج: ب

کننده نبود و به این نتیجه رسیدیم که باید دست به مبارزه مسلحانه زد به خاطر همین فعالیت وسیع و گسترده از ناحیه 

 زمان در اروپا بود و شیوه جدیدیزدي نیز شرکت داشتند، دکتر شریعتی هم در آن  زاده و دکتردوستان ما آغاز شد که قطب

یعنی  42شد به همین جهت در سال مبارزه از ناحیه گروه کثیري دیگر چه در خارج و چه در داخل کشور حمایت و تشویق می

و دو سال در آنجا تعلیم جنگهاي چریکی و اي دیگر از دوستانمان عازم مصر شدیم زاده و یزدي و عدهو به همراه قطب 1963

هاي افراطی ناسیونالیسم عربی داشتیم ودر مورد عنوان خلیج هایی هم با بعضی جنبهسازماندهی مخفی دیدیم. البته درگیري

وي  .عربی یا اطالق عربستان به خوزستان اعتراضاتی به عبدالناصر کردیم که ناصر اعتراضات ما را وارد دانست و تایید کرد

 تواند براحتی با آن مقابله کرد و تاکید کرد که افسوس که ما هنوزگفت که جریان ناسیونالیزم عربی آن قدر قوي است که نمی

ایم که بیشتر این تحریکات از ناحیه دشمن و براي ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است به ما گفت تنها کاري که ندانسته

ما اجازه بدهد حرفهاي خودمان را بزنیم و شاید هم بتوانیم اعراب را روشن کنیم و آنها را تواند بکند این است که به می

 .گیري بشودانداز است و نباید پیهاي تفرقهها برنامهمتقاعد بکنیم که این برنامه

 

 برنامه ما در جنوب لبنان

 س: چرا به لبنان رفتید و فعالیت شما در آنجا به چه شکل بود؟

ج: ما احتیاج به یک پایگاه در منطقه داشتیم که از آنجا بتوانیم فعالیت خودمان را بر علیه رژیم ایران سازمان بدهیم در آن 

ترین نقطه لبنان بود اضافه بر اینکه امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان که مخالف حکومت شاه بود حاضر به زمان مناسب



آشنایی داشت و ما از این طریق با امام موسی رابطه برقرار نمودیم تا باالخره من در سال  زاده با ويهمکاري با ما بود قطب

 )29/5/1358(کیهان…با خانواده خودم آمریکا را ترك وبه لبنان رفتم 1970

 

 .چمران، جزییات حوادث پاوه را تشریح کرد

 

ر زیر اند که دزده گزارشهاي تهیه کرده و فرستادهنگخبرنگاران مطبوعات دیروز توانستند به پاوه بروند آنها از این شهر ج

 .خوانیممی

 

زده پاوه یک پارچه اندوه و ماتم بود از بامداد دیروز تیراندازي در این شهر قطع شده ونیروهاي ارتش کنترل دیروز شهر جنگ

هایشان بیرون آیند و اجساد روز جنگ وگریز فرصتی بود تا مردم پاوه از خانه 4اند دیروز پس از شهررا بدست گرفته

 .شدگان خود را با اندوه و شیون و زاري به حاك بسپارندکشته

 

ي گل خوشبو هااجسادي که روزها در زیر آفتاب سوزان مانده ومتالشی شده بودند مردم پاوه دسته دسته و با دسته

ه اي در حالیکه ببردند. صدها زن و مرد پاوههاي عطر به سراغ اجساد رفتند و بدین وسیله بوي تعفن را از بین میوشیشه

هاي این شهر  براه افتاده و در محوطه بیمارستان شیر و خورشید این شهر بر سر اجساد کردند در خبایانشدت گریه می

 .مجاهدینی که بر اثر حمله مهاجمین به شهادت رسیده بودند گرد آمده بودند

 

شود که عزیزي را از دست نداده باشد مهاجمین حتی به بیماران بستري شده در دا میاي پیدر حال حاضر در پاوه کمتر خانوده

بیمارستان رحم نکرده و آنان را به گروگان بردند بیمارستان شیر و خورشید پاوه وضع دلخراشی دارد تمام وسائل پزشکی و 

 ن  بیمارستان پراز پوکه فشنگ و کف اتاقها ازآزمایشگاهی این بیمارستان از بین رفته و نابود شده است محوطه اطاقها وسال

 .خون مردم رنگین شده است

 

بهداري وبهزیستی پاوه در مورد وضع بیماران بیمارستان شیر وخورشیدسرخ گفت:  6دکتر حسن عمادي سرپرست شبکه 

شکی اندالبته به اعضاي کادر پزمهاجمان تمام بیماران را که در بیمارستان بستري بودند  کشته ویا با خود به گروگان برده

ان) که در اي به نام (باینگاند با خانوادهاشان به گروگان گرفته وبه منطقهبوده بیمارستان رحم نکرده و حتی آنهایی راکه متاهل



اند.ما هیچگونه اخباري ازسرنوشت آنان نداریم اسامی بهیاران اند بردهآنجا براي معالجه افراد خودشان درمانگاه دایره کرده

پروین خمیرچی، هرا اسماعیلی، فروغ خالقی،اند عبارتند از: زبیمارستان که توسط مهاجمان به گروگان گرفته شده

 .اندنوراکه هر دو فیلیپینی هستند چند پزشک نیز یه گروگان گرفته شدهوشهنازصیامی، بلمیشهنازرادفر،

 

در پاوه بستري هستند بدین شرح اعالم کرد: قادرحمیدي، امین دالور،  دکتر عمادي اسامی مجروحین را که فعالً

یل خلعلی محمد صالحی، بکیرامینی،حسین صفري،حمد طاهر، نمامیان، صابرحسین زاده، محمدخورشیدي،غالم ممجاهد،اسدي

نوراهللا شریفی، پریچه محمد جعفر، عزیزي دکتر عمادي تعداد احمدي،فتح اهللا رضایی، محمود بیک محمدي، قنبر احمدي،

ن مجاهدین هستند که از شهرستانهاي دیگر به پاوه آمده شدگانفر خواند و گفت که اکثر کشته 70تا  60شدگان را بین کشته

 .بودند

 

هاو مجروحین را با خود کشتهشدگان مهاجمین اظهار بی اطالعی کرد و گفت:مهاجمین اغلبدکتر عمادي از تعداد کشته

اجساد آنها دسترسی پیدا اند و با اجساد آنها در باالي کوهها و در سنگرها همچنان باقی مانده است و ما نتوانستیم به برده

 .کنیم

 

باباخاص برادر یکی از مجاهدین پاوه که بدست مهاجمین کشته شده است درمورد حمله مهاجمین به بیمارستان پاوه گفت: 

مجاهدین مستقر در بیمارستان تا زماتی که مهمات داشتند در برابر مهاجمین مقاومت کردند و پس از اتمام مهمات خود  به 

نفر از آنان جان خود را از دست  25نفري تقسیم شده وبه عقب نشینی پرداختند. که متاسفانه در این عقب نشینی  دو گروه ده

دادند باباخاص در مورد چگونگی وضع بیماران بیمارستان گفت  مهاجمین اغلب بیماران بیمارستان را به وضع فجیعی کشته و 

شدگان طرفین به علت عدم دسترسی به سنگرهاي ل حاضر از تعداد کشتهتعدادي از آنها را نیز به گروگان گرفتند در حا

 .اندشود که صدها نفر از طرفین در این درگیري کشته شدهارتفاعات اطالع دقیقی در دست نیست، ولی پیش بینی می

 

 چگونگی محاصره

 

گویی با خبرنگاران درمورد حو ادث اخیر وزیر که فرماندهی عملیات رادر پاوه به عهده دارد در گفتدکتر چمران معاون نخست

رفتم اتفاق تیمسار فالحی تصمیم گپاوه گفت وقتی خبر حمله مهاجمین به مارسید شهر بکلی در محاصره مهاجمین بود من به

 کوپتر ما فرود  آمد  هدف گلوله قرارکه هلیکوپتر خودمان را به وسط شهر محاصره شده برسانیم هنگامیبا هلی که فوراً



 کوپتر نتوانست کنترل خود را حفظ کند و سقوط کرد و با در جايگرفت ولی با موفقیت به زمین نشست ولی در بازگشت هلی

دیگر مجبور به فرود شد که ما از واقعیت امر بی اطالع هستیم در هر حال توسط افراد جالل طالبانی، ایل ساالرجاف ونیروهاي 

از احزاب چپ نماي دیگري شهر را محاصره کرده بودند و هر روز ضریات شدیدي به پالیزبان به رهبري دمکراتها وبعضی 

آوردند شدیدترین زد وخوردها شاید در بیمارستان شیرو خود درمیکردند ومناطق جدیدي از شهررابه تصرفشهر وارد می

اند و یمارستان حتی مریض ها را سر بریدهخورشید رویداد و من میتوانم این بیمارستان را قتلگاه نام گذاري کنم زیرا در این ب

ترین زد وخوردي که با آنها کردند حدود سی شهید بجا گذاشتند ونیروهاي کمکی که بسمت پاسداران پاسداران ما سخت

شدت مجروح شدند تا باالخره مستقر در بیمارستان فرستادیم حین حرکت توسط مهاجمین یا به شهادت رسیدند یا به

ور کلی به دست مهاجمین افتاد تا آن شب وحشتناك که همه  شهر به به تصرف آنها درآمده بود جز ژاندارمري بیمارستان بط

متري آنها نیز نفوذ کرده بودند و با خمپاره ورگبارهاي سنگین آنها را به گلوله بستند مهاجمین به ژاندارمرها اظهار  5که تا 

 .خواهیم سر پاسداران را ببریمتحویل دهید و همه سالمت بروید ما میداشتند ما با شما کاري نداریم اسلحه خود را 

 

ها که درآنجا بودند اي از ژاندارمريالبته پاسداران قسم خورده بودند تا آخرین  قطره خون خود به جنگ ادامه دهند و عده

 .مقاومت کرده و به جنگ ادامه دادند و جنگ در کمال شدت تا  صبح ادامه داشت

 

 امامفرمان 

 

 :دکترچمران درادامه سخنان خود گفت

 

شد و چیزي نمانده بود که به مرکز  پاسداران تر میمن نیز درآنجا بودم حلقه محاصره هر لحطه تنگدرخودشهر پاوه که 

انقالب دست یابند ولی پاسداران یک لحظه دست از جنگ بر نداشتند تا باالخره صبح شد که در این لحظه سخنان و فرمان 

ان ها با فریاد اهللا اکبر فرمان امام را لبیک گفتند و دشمنامام منتشر شد به محض انتشار خبر وضع به کلی دگرگون شد و بچه

اده همچنان از کارافت تیز مانند مور وملخ پراکنده شدند با اینکه نیروهاي جدید هنوز نرسیده بود و همان نیروهاي خسته وتقریباً

 .د و جنگ ادامه داشتکردندر پاوه مقاومت می

 

 .تا اینکه ما شروع به پیشروي کردیم و موفق شدیم ارتفاعات را که پاسگاه ژاندامري در آنجا واقع شد پاکسازي کنیم

 



نشستند به کوپتر در آنجا به زمین میکه در این لظه یک نفر از مجاهدین نیز شهید شد در ضمن براي گرفتن فرودگاه که هلی

کوپتر و نیروهاي کمکی را جانبه موفق شدیم فرودگاه را به تصرف درآوریم و امکان فرود هلی 3م و با حمله گروه تقسیم شدی 3

فراهم آوریم هرچند که در این حمله چندین تن از پاسداران را از دست دادیم همچنین بیمارستان را نیز بعدازظهر بین ساعت 

کوپترهاي حامل نیروهاي کمکی و کادر درمانی ن ساعت به بعد سیل هلیبا حمله گروهی به تصرف خود در آوردیم از ای 6و 5

 .روز بود بیرون نیامده بودند بیرون آمدند3هاي خود که به پاوه اعزام شد و مردم پاوه از خانه

 

جود از ودکتر چمران در پایان گفت امروز سیل نیروها به طرف پاوه سرازیر شد و ما در حال پیشروي هستیم مناطق زیادي را 

 .مهاجمان پاکسازي کنیم و مطمنا با استقرارنیروهاي اعزامی از کرمانشاه امنیت از هرجهت به منطقه باز خواهد گشت

 

دقیقه دیروز قواي ارتش با تجهیزات کامل سه فرماندهی تیمسار فالحی وارد پاوه شد و در محلهاي حساس این  12ر30ساعت 

هر دیروز به دنبال انتشار خبر صداي جمهوري اسالمی ایران بار دیگر در پادگانهاي بعداز ظ 3شهر مستقر شد درحدود ساعت 

خورد و آماده باش اعالم شد و گروههاي مختلف مردم ضمن تماس با مقامات وجوش عجیبی به چشم میکرمانشاه جنب

د از هاي خواوه شده بودند در گزارشمربوط آمادگی خود را جهت اعزام به سنندج اعالم داشتند خبرنگاران که از تبریز عازم پ

نویسند در حال حاضر کنترل جاده میاندوآب به بوکان در دست اعضاي حزب دمکرات کردستان است و رفت و کرمانشاه می

افزاید در حد فاصل شهرهاي میاندوآب و بوکان مسافران بیش از ده بار شود خبرنگار ما میآمد اتومبیلها به شدت کنترل می

 .شوند و کسانی که اسلحه نداشته باشند میتوانند عبور نمایندعزاي حزب دمکرات کردستان به شدت کنترل میتوسط ا

 

اي اي از هموطنان مسلمان درخواست کرد که به هوش باشند و فریب عدهدیروز ارتش جمهوري اسالمی ایران طی اعالمیه

 )58/ 29/5.(کیهاناخاللگر را که هدفی جز ایجاد آشوب و بلوا ندارند نخورند

 

 پیام چمران

 

وزیر دولت موقت جمهوري اسالمی ایران خطاب به ملت ایران پیامی فرستادند متن پیام به این دکتر چمران معاون نخست

 :شرح است

 



 الرحمن الرحیم…بسم ا

 

زمندگان از جان ملت شریف و قهرمان ایران به خاطر همه شهداي خونین کفن پاوه، به خاطر مجروحین و به خاطر همه ر

م. به کنگذشته از شما هوطنان عزیز و از این همه احساسات پاك و این همه بزرگواري و احساس مسوولیت صمیمانه تشکر می

کردم که زنده بمانم. در میان رگبار گلوله و در میان محاصره دشمن حتی یک لحظه امید زنده ماندن را وجه گمان نمیهیچ

یم گرفتم که با کمال افتخار به استقبال شهادت بروم تا به دنیا نشان بدهم که سربازان اسالم در نداشتم ولی قاطعانه تصم

شوند. از یک معرکه هولناك و صحنه دردناك دیگر کنند و چطور با مرگ روبرو میصحنه مرگ و زندگی چگونه جانبازي می

کردم که نیروهاي مومن به انقالب را متمرکز است سعی میدویدم و با توکل به خدا و قبول آنچه او براي ما مقدور کرده می

ام امید بدهم و رسالت مقدس اسالم را به آنها بازگو کنم و تصمیم قاطعی براي استقبال کنم. به دوستان مایوس و دلشکسته

ایستاده  م که کنارمترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که بهترین دوست مبارزشجاعانه شهادت را به آنها ابالغ نمایم. سخت

حظه ترین لجان و قطعه قطعه شد در برابرم به خاك افتاد که گویی هیچگاه حیات نداشته است و دردناكبود یکباره بی

جوشید و زدند. من در حالی که قلبم میوار خود را به هر طرف میهنگامی بود که دوستان کرد و منقلب شده و دیوانه

و آنها را با  ام سیلی بزنمها را جمع کنید و حتی به نزدیگترین دوستان منقلب شدهان دهم که کشتهخروشید باید آمرانه فرممی

اي از پاسداران زور و قدرت به کار وادارم. و سوزناکترین لحظات عمرم هنگامی بود که همه روزنه امید بسته شده بود و عده

خواهم آنها را نگریستند که چگونه میی دردناك و تاثرآور به من میتقاضاي بازگشت داشتند. کردهاي مومن به انقالب با نگاه

در میان دریاي مرگ و نابودي رها کنم و بروم. آنگاه با صداي قاطع به آنها گفتم که دوستان من تصمیم قاطع گرفتم که همراه 

خارآمیز و لذت بخش است. اما معجزه گذارم زیرا شهادت در راه خدا افتشما شهید شوم. من باز نمی گردم و شما را تنها نمی

رخ داد. چنان کوبنده و زیرورو کننده که براي هیچ کس قابل تصور نبود، همانگونه که چند ماه پیش انقالب پرافتخار ایران 

  اکبرها لرزه انداخت. پاسداران از جان گذشته با فریاد اهللاها و دشتوار پیروز شد و فرمان امام صادر شد و کوه و درهمعجزه

اي که فقط از مردان برانگیخته خدا میسر است. نیروهاي دشمن از گفتند. چه معجزهخروشیدند. به زمین و آسمان لبیک میمی

ارمري روي زدند و پاسگاه ژاندهر سو پا به فرار گذاشتند و مومنین به انقالب آنچنان نیرو و قدرت گرفتند که دست به پیش

یک هجوم شجاعانه و فقط با یک شهید تسخیر کردند. منطقه وسیع و خطرناك راه نوسود را با را که در دست دشمن بود با 

یک یورش سریع پاکسازي نمودند و فقط یک شهید دادند و بیمارستان مشهور به قتلگاه را نیز بدون هیچ تلفاتی به تصرف 

اي را از پاي درآورند. بعد نیروي کمکی با شور و توانستند هر دشمن قوي پنجهدرآورده و چنان روحیه و قدرتی یافتند که می

کردند و شهدا و مجروحین را انتقال آمدند و نیروهاي جدید پیاده میفرود می هیجان فراوان رسیدند. هلیکوپترها مرتباً

 و دادند. راستی که شب پیش شهادت و شکست و سقوط بود با فرمان امام اآنچنان تغییر کرد که شب بعد شب امیدمی

اي تاریک چنین اي را بوجود آورد. که از یک شب هولناك و نقطهتوانست چنین معجزهآرامش و پیروزي بود. چه کسی می

توانم تحول و تحرکی خلق کند که مبدا جنبش و حرکت و پیشروي بسوي انقالب راستین اسالم باشد. در این روز مصیبت می

 هاي منقلب کننده با آنکه در درون خود گریهترین فاجعهو در برابر سختبه جرئت بگویم که حتی یک قطره اشک نریختم 



کردم تا ها را در ضمیر خود حبس مینمودم و همه دردها و ناراحتیکردم ولی در ظاهر قدرت خود را به شدت حفظ می

ها و فشارها و همه همه عقدهاي که در فرمانداري به عکس امام برخورد کردم یکباره سیل اشک از دیدگانم فرو چکید و لحظه

کنم که فقط یک قدرت روحی بزرگ در این یک ابرمرد تاریخ قادر است، چنین هایم آرامش یافت و خوب احساس میناراحتی

هاي دشمنان اسالم و معجزه کند و امیدوارم که ملت ما نیز قدر رهبر عطیم انقالبی خود را بداند و تحت رهبري او همه توطئه

نابود کند من اطمینان دارم که ملت ما یک چنین روحیه و ایمان و فداکاري با آگاهی و احساس مسوولیت قادر است ایران را 

 .که همه مشکالت را حل کند و این رسالت بزرگ و مقدس را با افتخار به سر منزل مقصود برساند

 

 )29/5/1359از پاوه، دکتر مصطفی چمران(جمهوري اسالمی 

 

 وزیر در پاوهبا دکتر چمران معاون نخستجمهوري اسالمیمصاحبه اختصاصی 

 

فرزند است وي درجه دکتري فیزیک و الکترونیک را از دانشگاه برکلی گرفته  3ساله است داري  48دکتر چمران مردي 

در خاورمیانه را دهد و لزوم جبهه نظامیمرداد روي می 28اینکه واقعه ننگین . وي در آمریکا به تحقیق مشغول بود تااست

 8 آید او در جنوب لبناناین نقطه منطقی در زندگی مبارزاتی دکتر چمران به حساب میشودکند و راهی لبنان میاحساس می

امل (افواج مقاومه لبنانیه) را به عهده داشت پس از پیروزي انقالب به جنگید و رهبري شاخه نظامی سال بر علیه اسرائیل می

سین کردند و یکی از موساهللا طالقانی و استاد شهید مطهري کسب فیض میایتایران بود در محضره دربازگشت وي زمانی ک

 .ایران و آمریکا بوده اند و از کسانی بود که در لیست سیاه ساواك قرار داشتدراسالمی  هايانجمن

 

دارد، وي در شبها با استتار به میان شگفتی وا میاین مرد همه را به ایمان و قاطعیت و متانت و استقامت و آگاهیشجاعت و

این اطالعات هلیکوپترهاي هوانیروز را به مواضع آنان هدایت و آنان را کرد بامهاجمین رفته و مواضع آنان را شناسایی می

 .کردسرکوب می

 

 .دارنداو را دوست میو غیر بومیمتانت و قاطعیت و عطوفت همه در روي جمع است همه از پاسدار و ارتشی بومی 

 



ایشان پیروزي بر مهاجمین یک معجزه بود، زیرا از شهر و خانه بیشتر در تصرف پاسداران نبود و آنان از نظر مواضع به گفته

 .اسلحه نفرات و تکنیک و هماهنگی بر پاسداران برتري داشتند

 

 .یات قرآنی مصداق پیدا کرداایمان و استقامت بر آنان پیروز شدند واما پاسداران با اسلحه 

 

کم من فئه "گرآیه دیبه"کند ان ینصراهللا ینصرکم و ثبت اقدامکم، اگر خدارا یاري کنید و استوار باشید خدا نیز شما را یاري می

 .«چه بسیار اتقاق افتاده است که نیروي اندکی بر نیروي زیادي به اذن خدا پیروز شدند "قلیله غلبت فئه کثیره باذن اهللا

 

کنند رسید به چمران و مردم پیشنهاد میکه جنگ به حداکثر خود رسیده بود سقوط پاوه قطعی بنظر میدر نیمه شب هنگامی 

گوید باید از مقامات باال سئوال کند صبح فردا هنگامی که هلیکوپتر کبرا رسیدند مواضع تسلیم شوند و چمران در جواب می

   .این یک معجزه بودا عقب راندند و شهر پاوه را از سقوط نجات دادند وآنان را در هم کوبیدند و آنان ر

 

 .ایشان در شهرستان پاوه به صحبت نشستیم و در باره مساله پاوه گفتگو گردیمما با

 

 ؟آیا در میان مهاجمین کسانی بودند که خواستار مذاکره باشندآقاي چمران-س 

 

ند مذاکره خواستدهاتی بودند که می . اصالًمحرك بودند اختالف دارند با آنهائی که واقعاًخواستند مذاکره بکنند آنهائی که می

 کنند.مردم تمام دهات

 

 س:اینها که از اول با شما درگیر نبودند؟

 

 .. به دو قسمت شده بودند. یک قسمت با آنها بود یک قسمت با انقالبچرا قبال درگیر شده بودند 

 



 اینطور شد؟چرا-س

 

میشه است فقط هختالفات داخل پاوه از قدیم است و مربوط به جدید نیست و اختالف خود پاوه با مناطق دیگر باز هم قدیمی ا

گویند اکثر ایل قلخانی و بنابراین وابسته به پالیزبان است و بنابراین فاسدند.و می.دیگران کهبا هم رقابت و دشمنی داشتند

ایلهاي دیگر گویند یک نفرشان کشته شدکنند و آدمهایی هستند که وقتی میي امرار معاش میرهبرانشان دزد هستند و با دزد

 .این کشته شده است. الحمد اهللا دعا میکنند کهگویندمی

 

هایی که شب حمله به اینها از دهات آمده بودند و یک مقدار از آدمکشایل دیگري است که وابسته به ساالر جاف است که

ایالت اند وابستگان به ساالر جاف بودند که از سرپل ذهاب آمده بودند و بعد وابستگان پالیزبان هست کهن انجام دادهبیمارستا

اي بودند که آمده بودند و . یک عده ازجوانرودیها بودند و جوانرودیها تکذیب کردند ولی از جوانرودیها هم عدهدیگري هستند

و چهار روز قبل از از دسته جالل طالبانی بودند که از نوسود از مرز عراق آمده بودندنیروهاي بسیار خطرناك مهاجمین که 

رفتن هلیکوپتر ما در حال نشستن بود یک تیر زیر آن زدند و هلیکوپتر سوراخ شد البته روي فرودگاه بود و نشست و هنوز 

ده گفتند بین راه گمشده همان که ما با آن آم دانم چطور شد؟ به سالمت برگشت یا نهسرنوشت هلیکوپتر را بطور دقیق نمی

ه فکر اینکه جاي دیگري فرود اجباري کردبودیم تیر خورده و نشست و ما زیر رگبار گلوله بیرون پریدیم و بلند شد رفت مثل

 هايماپیاند که مذاکره کنند و یک عده از دهات اطراف وقتی هوابعد فهمیدیم که یک عده حاضر شدهکنم که سقوط کردهمی

اینها احساس کردند که خالصه دولت وارد عمل شده، اگر جت آمدند و دیوارصوتی را شکستند و بعد هلیکوپتر ما حاضر شد

از بین خواهد  شانهاياینها درخواهد آمد و خانه،زندگی و زن و بچههواپیماها بیایند و بگویند و ارتش  وارد عمل شود دخل

 .از پالیزبان و ساالر جاف وجنگند ولی آن افرادي که ذکر کردیماینکه میرها مخالف بودند به.بنابراین مردم عادي شهرفت

ن کردند و رهبرشااینها را رهبري میرهبر مهاجمین است و از نظر سازمانی جالل طالبانی به اضافه حزب دموکرات که تقریباً

هر وقتی بلندگویشان در شاینها بودند.نماهاي دیگري نیز باچپهم آمده بود که از سنندج آمده بود و چریکهاي فدائی خلق و 

 اي مردم شهراین بود که ما حزب دموکرات هستیم و از شماکرد، خالصه حرفشانکرد و مردم را به تسلیم دعوت میاعالم می

.البته زب دموکرات اعالم بکنید)کنیم که وفاداري خودتان را به ح.(از شما دعوت میکنیم که به ما بپیوندیدپاوه درخواست می

.بنابراین هم شود اینها دراینکه صدایشان با صداي گلولهبستند براياینها میگفتند: پاسداران هم رگبار گلوله بهاینها را میوقتی

الیزبان به پاین برنامه چیز واضحی است و بعد آدمهایی مثل قلخانیها که وابسته نقش حزب دموکرات به عنوان رهبر یا خطاط

ند دهاینها شهادت می.شناسند و حتی مهاجمین ما هم ارتباط خانوادگی و غیره دارنداینها را مردم محل مییا ساالر جاف هستند

 .این افراد را معرفی کنندکه

 



اینها است که آوراین استان آن قدر عمیق است که براي شما تعجبا شاره کردید که اختالفات در پاوه و در دیگر نقاط-س

ه این مورد همه با هم متحد شدند و بر علیچه خط مشترکی دارند که در اینهااین صورت متحد باشند واقعاً اند بهچگونه توانسته

 .جنگنددولت دارند می

 

اتها و و دموکر ها،ایران بود ساالر جافیها، پالیزبانیها، جالل طالبانیج: تنها خط مشترکی که مخالفتشان با انقالب اسالمی

بنابراین دست اتحاد با هم داده بودند براي چه چریکهاي فدایی خلق همه یک هدف دارند و آن سقوط نظام فعلی است

 .که دنبالشان آمده بودند براي غارت آمده بودندجنگیدند ولی عده زیادي از مردمیمی

 

کم پیش آمد و در جریان این حادثه کمباشند و اما خواهند یک خط سیاسی کامال مشخصشما فرمودید که مهاجمین می-س

 ،حوادث بعدي تکمیل کننده آن بود؟ بنابراین یک مسیر مشخص سیاسی بوده است؟حادثه

 

اده گیرد و از آن استفاین ناراحتی ساده را میآید وج:یک ناراحتی ساده و ممکن است همیشه وجود داشته باشد که دشمن می 

. هنگامیکه مساله امنیت مطرح است کارهاي عمرانی باید به موازات آن انجام پاوه یک معجزه بود کند و براي نجاتمی

فدایی خلق همه یک هدف دارند و آن سقوط نظام  هايدموکراتها، پالیزبانها،جالل طالبانی ها و چریک ها،.ساالر جافشود

 .استجمهوري اسالمی

 

این ناراحتیها و ناراحتیهاي محلی را که از قدیم وجود داشت ظر من حزب دموکرات واندازد.از نمصالح سیاسی خودش بکار می

ترین دلیل علیه حزب دموکرات همین ترین و کوبندهمورد استفاده قرار داد و مردم منطقه را تحریک کرد بنظر من خبیث

 دست در دست هم قرار بدهند و به دولت بردن قسم خود حاضر شده است با پالیزبانها و ساالرجافهاقضیه است که براي پیش

 .لطمه بزنندانقالب اسالمی 

 

شان مهم ایاین ناراحتی را به نفع خودشان مورد استفاده قرار دادند و براياینهابنابراین چیزي براي ناراحتی وجود داشته ولی

 .خواهند داد هر چه باشد تا وقتی که هدف آنها را تامین بکند انجاماي استنیست که چه ماده

 



 هااند روزنامهبینیم که از یک ماه پیش همینطور که آقاي فرماندار فرمودهاین مساله میآقاي دکتر چمران در رابطه با-س

دولت به آن توجهی  کردند ولی ظاهراًحساسیت روي مساله پاوه نشان داد و آن را با تیتر درشت در صفحه اول ذکر می

 ؟این مساله را زودتر حل نکردبی توجهی دولت نبود که این عدم ضعف باایانکرد

 

است که آنها هم با مشکالت بسیار زیادي دست به . قدرت ارتش است قواي انتظامی این است که قدرت نداردج:شکل دولت

، مشکالت ستاین مشکالت یک مقدار مشکالت اصولی و اساسی اآید وگریبان هستند که متاسفانه حل آن هم ساده بنظر نمی

یک مقدار سردي بیطرفی، بی حسی، عدم  هایی که در همین ماههاي اخیر بوجود آمده، ارتش اصوالًکاريناشی از اشتباه

شود گفت عناصر فاسدي هم که در ارتش وجود داشتند توطئه و کارشکنی کردند کارها مسوولیت از خود نشان داده و حتی می

توانندکاري نمی بینید که عمالًست آمده ولی میفالحی هم که فرمانده نیروهاي زمینیرسمی  را متوقف کردند به عنوان نماینده

 .بکنند

 

ودشان را اینکه بزرگترین و موثرترین افراد خاین صحیح نیست برايخواهد کاري بکندبنابراین اگر بخواهید بگوئید دولت نمی

اطعیت قشود با آن کاري کرد یعنی قدرت نداردستم طوري است که نمیولی آن افراد، آن ارتش، آن نظام و آن سیفرستادند

به عمل  ایا قادرهاستدر دست دولتاین دستگاهی که به تمام قواي انتظامیگردد کهاین صورت برمیبنابراین مساله بهندارد

 !مثبت هستند یا نیست

 

ار بکند و خواهد ککه بسیار عصبانی و ناراحت بودند که دولت نمیکردند در حالتی این پاسداران ما از ما میاین سئوالی بود که

ام همکاري دولت را به شما نشان بدهم وزیر که پیش شما آمدهدادم همین که من به عنوان نماینده محبوب نخستجواب می

ه و این عدم توجکنید کهمی دانید که اگر هم مردید با شما خواهیم مرد بنابراین احساساین بیشتر چه انتظار دارید و میاز

ما و دستگاه ما جوري است که سریعتر این شدت وجود دارد ولی قدرت نظامی عدم عالقه به شما نیست عالقه و توجه به

 .این خود یک مشکل هسترود این کار پیش نمیاز

 

 تقش قیاده موقت چه بود؟-س

 

 .ند و آنهائی هم که میگویند در مریوان دخالت داشتند دروغ میگویندج:هیچ دخالتی نداشتند در مریوان هم هیچ دخالتی نداشت

 



 دادند دولت چه فکري کرده است؟ایران یعنی از خوزستان تا آذربایجان رخ میدرباره انفجارهایی که در حد مرزي-س

 

ه مستعدي براي پذیرش این مناطق گذشته ماداین نقاط نقاطی است که به علت قرنها فقر و محرومیت که درج:به نظر من

عف ما این نقاط ضکند که درآید و دشمن هم سعی میایران به حساب میتوطئه است بنابراین نقطه ضعفی، براي دولت و ملت

 .کشدبینیم که بلوچستان و خوزستان و کردستان را به آتش میرا بگوید بنابراین می

 

 ؟این نقاط انجام دهد، چیستضرب االجل در تواندکه دولت میترین اقدامیبه نظر شما اساسی-س

 

ا راین ماده فقر و محرومیت را از بین ببرد و نشان بدهد که آن عدالت واقعی اسالمی ج:بنظر من کارهاي عمرانی است که

الم . همه در مقابل عدالت اسبراي همه بکار خواهد برد و براي دولت ما فرق بین کرد و ترك و عرب و بلوچ وجود ندارد

 .یکسان و برادر و برابرند

 

 .این نقطه نظر موافق هستیداینجا تامین شود باقبل از اختصاص بودجه عمرانی باید امنیت منطقه-س

 

اینکه در منطقه مریوان یا مهاباد یا سرو یا کامیاران دیدیم که افراد جهاد سازندگی را گرفتند و ج:صددرصد موافق هستم براي

ن فقر و ایخواهندشود گفت: که دشمنان ما نمیانداختند و شکنجه کردند و امکان کار به آنها ندادند، به طورکلی میبه زندان 

انی بکنیم باید به اینکه بتوانیم کار عمر. بنابراین براياین ماده توطئه را بتوانند استفاده ببرنداینکه ازمحرومیت از بین برود براي

منیت که مساله ات منطقه حفظ شود به هر ترتیبی که ضروري باشد ولی ما معتقدیم که هنگامیهر ترتیب که هست امنی

این کار را در مریوان کردیم از نظر کارهاي عمرانی از نظر شرکتهاي مطرح است کارهاي عمرانی هم به موازات انجام شود و

دگی در منطقه داشت نیروهاي خودش را در منطقه بکار تعاونی و غیر و با اهتمام خاصی که دولت و وزارت کشور و جهاد سازن

 .خواهند با جان و دل براي شما کار بکنندمی هااینانداخت که به مردم نشان بدهد که واقعاً 

 

 دهد بودجه را صرف خرید اسلحه نکنند؟دولت افراد معتمدي را سراغ دارد که وقتی بودجه در اختیارشان قرار می-س

 



ه ، با شناختی که من در مناطق کردستان و در نقاط مختلف پیدا کردم، افراد پاك و مومن و فراوان پیدا کردم ج: به نظر من بل

 اینها در لیست سیاه آنهاگر آدمهاي نابابی هستند و به علت عدم وجود امنیتاین افراد پاك و مومن از نظر احزاب توطئهولی

ه امنیت وجود ک. بنابراین تا هنگامیند اگر گیر آنها بیفتند از بین خواهند رفتاند و اغلب محکوم به اعدام هستفاسدانی شده

 این منطقه زیاد هستندتوانند کاري بکنند اگر امنیت وجود داشت به نظر من نیروهاي پاك و مومن واقعی درندارد آنها نمی

ش بفرستد و در ضمن کار در منطقه با افراد تواند از نمایندگان خاص خودولی خوب در قدم اول جهاد سازندگی و دولت می

کالی این صورت اشپاکی که در منطقه وجود دارند همکاري بکنند و همدیگر را بشناسند و سپس کا را تحویل آنها بدهد و در

 )6/6/1358.(جمهوري اسالمینخواهد داشت

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:57 1386 شنبه ششم مرداد

 

 (2)دکتر مصطفی چمران و کردستان

 

  

 

 :معاون نخست وزیر

 

 .ارتش به مهاباد نیرو می فرستد

 

ارومیه ـ خبرنگار کیهان :دکتر چمران معاون نخست وزیر در گفتگو با کیهان اعالم کرد، به مهاباد نیرو اعزام خواهد شد و 

 .فري در ارومیه تشکیل شده و حفاظت شهر را بعهده خواهد گرفتشود. همچنین کمیته سه نارتش در نقاط مهم مستقر می

 

کارهاي سازندگی در مناطق کرد نشین ارومیه آغاز خواهد شد و ساکنین روستاهائی که در پی "دکتر چمران گفت: 

 «.گردندخود باز می هاياند،  با برقراري آرامش به خانهخود را ترك کرده هايخانه هاتیراندازي



 

در مذاکرات ارومیه از دولت داشتند. گفت شروع کارهاي سازندگی در  هائیپاسخ اینکه روساي عشایر چه درخواستوي در 

کردگان کرد، توسعه مدارس و راهسازي از جمله روستاها، تامین بهداشت ساکنین مناطق کردنشین، استخدام تحصیل

نیست و همه ملت ایرانند،  بمحض اینکه امنیت در منطقه خواستهاي روساي عشایر کرد بود و چون بین ترك و کرد تفاوتی 

 :شود.  وي در اینمورد اضافه کردبرقرار شد،  کارهاي عمرانی و سازندگی در مناطق عشایري شروع می

 

 «.خوشبختانه دولت پول هم دارد و فقط مردم مناطق باید در عمران و آبادي با دولت همکاري کنند"

 

نفر از افراد جهادسازندگی در مهاباد زندانی هستند که اینهم باعث تاسف شدید دولت است.  10"معاون نخست وزیر گفت: 

تن از این افراد که پاسدار بودند، روز گذشته آزاد شدند) وي این حادثه را تاسف بار خواند و آنرا بهانه توطئه گرانی خواند  4(

 «.خواهند منطقه آباد شودکه نمی

 

 :امنیت منطقه گفت چمران در مورد تامین

 

این امر بعهده ارتش واگذار شد و ارتش در مناطق مهم، مستقر خواهد شد. مسلما به مهاباد هم که پادگان آن برچیده شده "

شود و هر کس علیه قواي انتظا می است،  نیرو اعزام خواهد شد. همچنین پاسگاههاي ژاندارمري در سراسر منطقه دایر می

 «.ضد دولت و ضد انقالب بحساب خواهد آمد و شدیدا سرکوب خواهد شددست به توطئه بزند، 

 

 :وي در مورد استقرار مجدد گروهان ژاندارمري در (سرو) گفت

 

کنند،  بنابراین گروهان ژاندارمري (سرو) در یک محیط دوستانه چون بزرگان منطقه با صلح و صفا قضایاي منطقه را حل می

 .مییابد و حمایت از آن را از ارتش، تقبل خواهد کردشود و استقرار بازسازي می

 



معاون نخست وزیر رفع کدورت و دشمنی بین کردو ترك را از جمله اقدامات ثمر بخش مذاکرات ارومیه خواند و اضافه کرد 

مه ن منطقه خاتخود بازگشتند و مشکل ای هايدر دهات ترك کرده بودند بخانه هاخود را در اثر تیراندازي هايکسانیکه خانه

  .یافت

 

 تشکیل کمیته هماهنگی در ارومیه

 

معاون نخست وزیر در این گفتگو اشاره به تشکیل کمیته هماهنگی و کنترل افراد مسلح و حفاظت و رهبري شهر توسط این 

یري دستگکمیته کرد و اعالم کرد که هیچکس بدون اجازه این کمیته سه نفري حق حمل اسلحه را نخواهد داشت و همچنین 

  .خواهد بودافراد و هر عمل انتظامی دیگري زیر نظر مراجع رسمی دولتی و حقوقی و دادستان انقالب اسالمی

 

لشکر  و یک افسر ارتش از سوي فرماندهی هابگفته چمران: این کمیته سه نفري مرکب از نماینده سپاه پاسداران، نماینده کمیته

کارهاي پاسداران و سپاهیان داخل شهر ارومیه را رهبري خواهد کرد. اسامی اعضاي این  ارومیه خواهد بود. این کمیته همه 64

  .کمیته هنوز فاش نشده است

 

تن از عوامل مسلح که در نخستین روز درگیري مریوان در نزدیکی هاي پادگان مریوان دستگیر  15مذاکرات براي آزادي 

 اند ادامه داردشده

 

در مریوان صورت گرفت،  تظاهر کنندگان که مخالف استقرار پاسداران در داخل پادگان بودند بدنبال تظاهراتی که دیروز 

تن از پاسداران  13نفر شدند، این گروه در ارتباط با درگیریهاي خونین مریوان که منجر به کشته شدن  15خواهان آزادي 

 .مستقر در مریوان شد، در نزدیکیهاي پادگان مریوان دستگیر شدند

 

ه پاسداران انقالب اسالمی مرکز صبح امروز در یک تماس تلفنی به خبرنگار کیهان گفت: آخرین خبري که تا این ساعت سپا

  .بخش نبوده و در مورد استقرار پاسداران در داخل پادگان مخالفت شده استبدست ما رسیده مذاکرات رضایت

 



اند سخنگوي سپاه پاسداران گفت: پس از یوان دستگیر شدهنفري که در ارتباط با جریانات اخیر مر 15در مورد آزادي 

 )10/6/1358گیرد.(کیهانرسیدگی به علل و جوانب امر تصمیماتی در مورد این گروه صورت می

 

 پیام دکتر چمران

 

ن در ایرادکتر چمران در پیام دیروز خود، به چگونگی قرار گرفتن هلیکوپترها اشاره کرد و از نقش ارتش جمهوري اسالمی 

 :وقایع غرب کشور ستایش نمود. متن پیام دکتر چمران به شرح زیر است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

درود بی پایان به ارتش جمهوري اسالمی، درود به خلبانان نیروي هوایی، به کسانی که همچون شهاب آسمان، غرب ایران را از 

ن خلبانان تریدهند که عالیکوبند و به دنیا نشان میضدانقالبیون را میپوشاند و مواضع شمال تا جنوب و از شرق به غرب می

و وفاداترین از جان گذشتگان انقالب اسالمی ایرانند. درود به خلبانان هوانیروز که سخت ترین مأموریتهاي خطرناك را با 

شوند و یک لحظه از مسوولیت حیاتی ها وارد معرکه میدهند و در مقابل رگبار مسلسلنظیر انجام میشجاعت و فداکاري بی

ا کوپتر مرفتم دو هلیاي از پاسداران و نیروهاي ویژه به ماموریت میزنند. همین دیروز (پریروز) که با عدهخود سرباز نمی

ا ترك منطقه ر گلوله اصابت کرد و با آنکه به آنها فرمان دادم فوراً 4هدف گلوله قرار گرفت. بر یکی دو گلوله و بر دیگري 

کنند، تا آخرین گلوله خود و آخرین ذخیره بنزین در معرکه ماندند و صحنه را ترك نکردند. درود به نیروهاي ویژه و زبده 

گیرند و چون عقاب، آماده هجوم به هر منطقه بحران و خطرناك هاي سخت و محال بر هم پیشی میارتش که براي ماموریت

اند و با روحی جدید و ایمانی قوي ن و تکاوران و سربازان که داوطلبانه به صحنه خطر آمدهداراهستند. درود به افسران و درجه

 هاي شهرها و نیروهايتازند و از هیچ مانعی روي گردان نیستند. درود به پاسداران انقالب و کمیتهبه فرمان امام به پیش می

ي مرگ و حیات را به صحنه جشن و شادي مبدل عرکهاند و ممردمی و برادران مؤمن کرد که به استقبال شهادت آمده

گیرند و زمین را با خون خود منقش تازند و آسمان را بر شهادت شاهد میشناسند و به جلو میاند و سر از پاي نمیکرده

ان که ایرآفرینند. درود به ملت شریف و آگاه و فداکار اي گلگون بر تاریخ پر افتخار این آب و خاك میکنند و صفحهمی

دریغ خود را از پاسداران و سربازان با ارسال نان و میوه و پتو و دارو و احتیاجات دیگر منطقه در کمال محبت و پشتیبانی بی

گري که بینند یکی پول فرستاده و دیانگیز است که مینظیر نشان داده است. چقدر تکان دهنده و رقتبلند نظري و سخاوت، بی

داشته کامیون بار کرده و آن دیگر نان بار کرده و دیگري از جنوب شیرینی ارسال داشته، دیگري دوستان به هندوانه دسترسی 

اند و آن یکی که هیچ چیز نداشته خود را به ما رسانده اند در معرکه نبرد حاضر شدهرا جمع کرده چند نفري با هر چه داشته



کند که به او نیز فرصت شهادت داده شود. راستی که این س تقاضا میو در کمال خلوص، جان خود را تقدیم کرده و با التما

ملت زنده و بیدار، با این پشتیبانی عمیق خود بزرگترین تظاهرات ارزنده این کشور را در رابطه با مساله کردستان از خود نشان 

انقالبی خود، روحی جدید به همه مرم ایران داده است. درود بی پایان به رهبر عالیقدر انقالب ایران، امام خمینی که با فرمان 

دمید و جهشی بزرگ در تاریخ انقالب این کشور بوجود آورد و یکبار براي همیشه به استعمارگران خارجی و دست نشاندگان 

 .هاي شوم آنها بر انقالب پیروزمند انقالب اسالمی ایران کارگر نیستداخلی آنها ثابت کرد که توطئه

 

 )11/6/1358ان از جان گذشته پیروز انقالب اسالمی ایران.(اطالعاتبه پیش، سرباز 

 پیام دکتر چمران

 .ارتش و پاسداران در غرب کشور وارد عمل شدند

 

 :دیروز نیروهاي ارتش و پاسداران در منطقه غرب وارد عمل شدند و همزمان با ان دکتر چمران پیام زیر را فرستاد

 

 شهاب، همچون کسانیکه به هوایی، نیروي خلبانان به درود اسالمی جمهوري ارتش به پایان بی درود –بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 نشان دنیا به و کوبند می را انقالبیون ضد مواضع و پوشانندمی غرب به شرق از جنوب تا شمال از را ایران غرب آسمان

انقالب اسالمی ایرانند. درود به خلبانان هوانیروز که سخت ترین  گذشتگان جان از وفادارترین و خلبانان ترینعالی که دهندمی

ها وارد معرکه میشوند و یک دهند و در مقابل رگبار مسلسلهاي خطرناك را با شحاعت و فداکار بی نظیر انجام میماموریت

 .زنندلحظه از مسوولیت حیاتی خود سرباز نمی

 

کوپتر ما هدف گلوله قرار گرفت بریکی دو وهاي ویژه به ماموریت می رفتیم دو هلیاي از پاسداران و نیرهمین دیروز که با عده

منطقه را ترك کنند تا آخرین  گلوله خود و آخرین   گلوله و بردیگري چهار گلوله اصابت کرد و با انکه به انها فرمان دادم فوراً

اي ویژه و زبده ارتش که براي ماموریتهاي سخت و ذخیره بنزین در معرکه ماندند و صحنه را ترك نکردند درود به نیروه

محال برهم پیشی میگیرند و چون عقاب آماده  هجوم به هر منطقه بحرانی و خطرناك هستند. درود به افسران و درجهداران و 

از  می تازند وتکاوران و سربازان که داوطلبانه به صحنه خطر امده اند و با روحی جدید و ایمانی قوي به فرمان امام به پیش 

هیچ مانعی روي گردان نیستند درود به پاسداران انقالب و کمیته هاي شهرها و نیروهاي مردمی و برادران کرد مومن که به 

 شناسند و به جلواند و سر از پاي نمیاند و معرکه مرگ و حیات را به صحنه جشن و شادي مبدل کردهاستقبال شهادت آمده

ار این اي گلگون بر تاریخ پرافتخکنند و صحفهشهادت شهید میگیرند و زمین را باخون خود منقوش میمیتازند و آسمان را پر 



آفرینند درود به ملت شریف و آگاه و فداکار ایران که محبت و پشتیبانی بی دریغ خود را از پاسداران و آب و خاك می

طقه در کمال بلند نظري و سخاوت بی نظیر نشان داده است. سربازان با ارسال نان ومیوه و پتو و دارو و احتیاجات دیگر من

چقدر تکان دهنده و رقت انگیز است وقتی که می بینند از این ملت یکی پول فرستاده دیگري که به هنداونه دسترسی داشته به 

ري با ع کرده چند نفکامیون بار کرده و آن دیگر نان فرستاده و دیگري از جنوب شیرینی ارسال داشته دیگري دوستان را جم

اند و آن یکی که هیچ چیز نداسته است خود را به محل رسانده و در کمال خلوص هر چه داشتند در معرکه نبرد حاضر شده

کند که به او نیز فرصت شهادت داده شود. راستی که این ملت زنده و بیدار با جان خودرا تقدیم کرده و با التماس تقاضا می

 .خود بزرگترین تظاهرات ارزنده این کشور را در رابطه با مساله کردستان از خود نشان داده است این پشتیبانی عمیق

 

درود بی پایان به رهبر عالیقدر انقالب ایران امام خمینی که با فرمان انقالبی خود روح جدید بهمه مردم ایران دمید و جهشی 

اي همیشه استعمارگران خارجی و دست نشاندگان داخلی آنها ثابت بزرگ در تاریخ انقالب این کشور بوجود آورد و یکبار بر

کرد که توطئه شوم آنها بر انقالب پیروزمند اسالمی ایران کارگر نیست. به پیش سربازان از جان گذشته پیروز انقالب اسالمی 

 )11/6/1358ایران. (کیهان

 

 وزیر ایرانگفت و گو با دکتر مصطفی چمران معاون نخست

 

 وزیر مسلسل بدست دنیانها معاون نخستچمران ت

 

وزیر، مردي که علیرغم سالها مبارزه بدلیل شرایط خاص اطالعاتی در رژیم شاه مخلوع دکتر مصطفی چمران معاون نخست

و ا هنوز براي بسیاري از مردم ما ناشناخته مانده با حادثه خونین پاوه ناگهان نامش بر سر زبانها افتاد. شرح عملیات متهورانه

گونه که گفت: نامش باید در تاریخ در ژاندارمري پاوه و بعد از آن با تحلیلی که مهندس بازرگان از وي به عمل آورد. بدان

زاده، مدیر رادیو و تلویزیون، خبرنگاران و عدسی ایران ثبت شود.  اگر چه ناشناخته اما آشنا با دلهاي مردم. بعد از سالها قطب

به خود جلب کرده و بعد از ابوالحسن بنی صدر که حاال، دیگر همگان او » هاوانا"و فیلم برادران را در  کنجکاو دوربین عکاسان

 .اند، مصطفی چمران، بیش از همه دولتمردان، پیرامون خود، شایعه داردرا به عنوان تئورسین و متفکر اسالمی پذیرفته

 

وزیر، مسلسل بدست، به زیري درآورده و با عنوان معاون نخستواو کیست؟ از کجا آمده؟ چگونه ناگهان سر از کاخ نخست

نان در در لب» امل"غرب کشور رفته است. او که پشتوانه سالها مبارزه در فلسطین را با خود دارد، چگونه به عضویت سازمان 



وزیر را احراز کرده خستآمده و چگونه، پس از پیروزي انقالب، سروکله اش در ایران پیدا شد. و چندي بعد، مقام معاونت ن

اي، با چنان پشتوانه و عملکردي باید شایعات بسیاري با خود داشته باشد، به ویژه که است؟ بدیهی است این چنین چهره

ر ه» کندسازمان امنیت جهنمی شاه و نصیري را دوباره در ایران سازماندهی و احیاء می» چمران"چندي پیش نیز گفته شد: 

شدت  وزیر و سخنگوي دولت به، بیدرنگ با لحن تند و قاطع دکتر صادق طباطبایی، معاون سیاسی نخستچند که این شایعه

  . . .تکذیب شد

 

 از جانب سیا استشود یک جاسوس است؟ ماموري ورزیده و فعال باالخره، چمران کیست؟ او چنان که اینجا و آنجا شنیده می

ان که در چنیا او آنآمریکایی بدهد؟ آیا نیم نگاهی به اسراییل دارد یا به شرق یا به غرب؟تا انقالب ایران را رنگ و سویی از 

داد، نان ایران را بر لب و جان خویش را بر کف گرفته و در کوه و کمر پر خطر کردستان، اهللا  نشانیکی دو هفته اخیر، عمالً

 کند؟اکبر گویان، شهادت را جستجو می

 

چمران را که یکبار نیز ساواك شاه او را به مرگ محکوم کرده، از زبان خودش بشناسیم و او را در فرصتی است تا مصطفی 

صطفی م"خواهیم، برایمان از نشینیم و از او میکنار شایعاتی که پیرامونش وجود دارد، با عیار وجدان بسنجیم. در کنارش می

 . . . بگوید و از گذشته هاي دور و نزدیک» چمران

 

 :گویدرودـ با جمالت کوتاه سخن میاش انتظار میبر خالف آنچه که از مبارزات و منش نظامی آرام ـ

 

محلی هم بین ساوه و طالقان  تشکیل شده است. چم یعنی جمشید و ران یعنی ایران. ضمناً» ران"و » چم"چمران، از دو کلمه 

در محله عودالجان، تحصیالت ابتدایی  1311م. متولد وجود دارد که در نقشه بنام چمرون مشخص شده است. از ایل شاهسون

را در مدرسه انتاریه و دبیرستان را در دارلفنون و البرز گذراندم. دوران دانشجویی من در دانشکده فنی، مقارن با کودتاي 

 اهللاحضرت آیتبودم و در مسجد هدایت، پاي وعظ و تفسیر قرآن سالگی عضو انجمن اسالمی  15مرداد بود. البته من از 28

 .شدمطالقانی حاضر می

 

 شاگرد بازرگان

 



ترین مبارزات من در دانشگاه بود. شریعت رضوي، قندچی و کردم. سختمصدق؛معبود من بود. در تمام تظاهرات شرکت می

ایران  شهید شدند، هر سه دوستان و همکالسی من بودند. در آن سال بخاطر ورود نیکسون به 32آذر  16بزرگ نیا که روز 

نوشتم و » آذر 16"اي بنام فرستادند. من راجع به این وقایع در آمریکا مطلبی در روزنامهگرفتند و به خارك میها را میبچه

داد و من  22به من  20شرح وقایع را مو به مو دادم. در دانشکده فنی، مهندس بازرگان استاد من بود یکبار بجاي نمره 

مور پخش روزنامه راه مصدق در دانشگاه بودم. این کار بسیار سخت و پردردسر بود. در سال معروف این نمره شدم! من مأ

نفر در سراسر ایران دستگیر شدند من هم جزو  85بر اثر یورش عمال دکتر اقبال به نهضت مقاومت ملی  1336

سی که به مناسبت شاگرد اولی در با بور 1337دستگیرشدگان بودم. دکتر علی شریعتی از جوانترین دستگیرشدگان بود. سال 

دانشکده داشتم به تگزاس رفتم. مدرك مهندسی برق را در آنجا گرفتم بعد به دانشگاه کالیفرنیا برکلی رفتم. در همان موقع، 

 .هاي سیاسی داشتم و چون نمراتم عالی بود، توانستم از بورس دانشگاه استفاده کنمدولت بورس مرا قطع کرد چرا که فعالیت

 

 مبارزه مسلحانه

 

-60زاده در واشنگتن، یزدي، در نیوجرسی و من در برکلی در سالهاي بود. صادق قطباولین کار من، تأسیس انجمن اسالمی

هاي دانشجویی را بر پا کردیم و از همان موقع در لیست سیاه ساواك قرار ها را بوجود آوردیم. بعد انجمناین انجمن 1959

گترین تظاهرات علیه شاه را ما در سانفراسیسکو بر پا کردیم که براي او، غیر مترقبه بود. بعد از فراغت از گرفتیم و اولین و بزر

زاده، با دکتر شایگان که رهبر جبهه ملی در خارج از کشور بود، همکاري کردم و مسوول تحصیل، به اتفاق یزدي و قطب

هاي فراوان نتیجه بوقوع پیوست و ما در آنجا پس از بحث 42خرداد  15تبلیغات آن بودم. در همین روزها بود که قیام خونین 

، و اهللا طالقانیگرفتیم که باید، مبارزات مسلحانه را آغاز کرد. به همین علت، از جبهه ملی بیرون آمدیم و با معرفی آیت

نجا تعلیمات چریکی دیدیم. روابط ) در آ64تا  62زاده، با گروهی به مصر رفتیم و دو سالی (از بازرگان من و یزدي و قطب

ایران با مصر قطع شد و ما به لبنان رفتیم، چون پس از مطالعات زیاد دریافتیم بهترین پایگاه براي تعلیمات چریکی و مبارزات 

سان ر آآیند و از طرفی عبور و مروما در خارج لبنان است، زیرا هم به ایران نزدیک است و هم مسافر ایرانی زیاد به لبنان می

است و مقاومت فلسطینی آنجا هم پایگاهی دارد البته با فلسطینیها از آمریکا آشنایی داشتیم. مهمتر از همه وجود امام موسی 

به لبنان رفتم و امام موسی صدر، مرا به مدیریت مدرسه  1970کرد. من از صدر بود که با تمام قدرت از ما حمایت می

همانجا پایگاه ما شد. هشت سال در آنجا زندگی کردیم البته رفتن من به لبنان بر اثر منصوب کرد و » جبل عامل"صنعتی 

زاده هم جزو آن بودند به من ماموریت دادند و در آنجا خدمت کنم. تصمیم دسته جمعی گروه ما بود که دکتر یزدي و قطب

یم که مسوول سازماندهی آن من بودم. و بچه ها در لبنان حرکت مجرومین و جناح نظامی افواج مقاومه لبنانیه را بوجود آورد

 .دادیمرا تعلیم می

 



 توطئه قتل

 

 دادید؟چه گروهی را تعلیم می

 

هاي انجمن اسالمی که از نهضت آزادي و مقاومت ملی بودند و مهندس سحابی و بازرگان آنها هاي ملی مسلمان از بچهـ گروه

شدند، البته در آنجا، عالوه بر امام موسی، انتخاب و به لبنان اعزام میکردند. در خارج هم دانشجویان را انتخاب می

یاسرعرفات هم خیلی به ما محبت داشت. بارها، مامورین شاه، براي کشتن من آمدند و مامورین امن عرفات با خبر شده و 

 .مانع عمل آنها شدند

 

 گرفتید؟می در یکی از مطبوعات آمده بود که شما از شاه و ساواك پول       ·

 

 .ضربه شالق بخورند 80ـ باید این اتهام را ثابت کنند وگرنه باید 

 

 بینند، در اینگویند در ماجراي خوزستان عالوه بر گروه جرج حبش، گروه امل هم بیکار بوده و این را از چشم شما میمی   ·

 دهید؟مورد چه جوابی می

 

ترین نفر)در سخت 40ـ 50پاسداران ما که خود من تربیتشان کردم (در حدود ـ البته من، چندین بار به خوزستان رفتم و 

ها و جبهه تحریریه، مبارزه دارند. گروه کنند و هر شب با عراقیالعرب و شلمچه و نقاط خطرناك پاسداري میمرزهاي شط

هایی بوجود آورده بودند و در تخریبهایی براي تعلیم چریک، جرج حبش و طرفداران او، در خوزستان فعالیت داشتند و پایگاه

(متعلق به  »شعبیه"که در جنوب بوجود آمده دست داشتند. ولی این که ما فعالیت داریم، باید بگویم خیر، چون در لبنان جبهه 

در همان زمان جاسوسان ساواك  کشد و اکثراًرا از پشت سر مورد حمله قرار داده و می» امل"جرج حبش) همیشه جنگندگان 

بینم که گروه امل با آن همه دشمنی با جرج حبش، دادند و هیچ دلیلی نمیکردند. و گسترش میرخنه می» شعبیه"در جبهه 

  .در خوزستان، با آنها هم صدا و همکار شوند

 



عتقاد ن و اسازمانی است که بیش از هر سازمان و تشکیالتی، به رهبري امام خمینی و انقالب اسالمی ایران، ایما» امل"سازمان 

 .دارد و افراد آن حاضرند جان خود را در به ثمر رسیدن این انقالب فدا کنند

 

 فتح و امل

 

 چگونه است؟» الفتح"با » امل"رابطه        ·

 

اند. در چهلم دکتر شریعتی، یاسر عرفات در آن مراسم باشکوه گفت: ـ از روز اول، باهم رابطه و همکاري دوش به دوش داشته

ن امل و امل همان فتح است. بدون سازمان امل، فتح در جنوب لبنان زنده نخواهد ماند، ولی این را بگویم که فتح هما

 .ها، با آنها مخالف هستندکمونیست

 

 گویند سازمان امل، یک سازمان فاشیستی و سرسپرده آمریکاست؟می       ·

 

ها داده است. آن کسی که به این ابل اسراییل و فاالنژیستـ سازمان امل سازمان شیعیان لبنان است که صدها شهید در مق

کردم. آن کسانی که علیه انقالب  عرضسازمان شک کند، خودش خائن است. دلیلش همان سخن یاسر عرفات است که قبالً

 یستی وکنند. ربودن امام موسی صدر، یک توطئه امپریالکنند، علیه سازمان امل هم توطئه میاسالمی ایران توطئه می

 .دزدیدنداو را نمی صهیونیستی بود. اگر امام موسی صدر آمریکایی، بود مسلماً

 

 مبارزه علیه آمریکا

 

نشانده آمریکا، در این مورد دانند و دستمدتی است حمالت گوناگون به شما شروع شده است. شما را ابر قدرت ایران می   ·

 !هایی دارد؟مطرح شدید: مردي مرموز و پرقدرت و خشن که حتی برنامه چرا این طور در مطبوعات گویید؟ اصوالًچه می

 



ـ زندگی من سراسر مبارزه است. در آمریکا پس از آن همه تحصیالت، همه چیز را رها کردم و دنبال مبارزه را گرفتم. هشت 

اندم. بهترین دوستانم، در هاي جنگ گذردرصد زندگی خود را در صحنه 90سال در لبنان هر لحظه در انتظار مرگ بودم. 

اي دانند، افتخار من در این است که در مقابل ظلم و طاغوت ذرهشناسند، میمقابل چشمانم شهید شدند. کسانی که مرا می

د علیه فهمکرنش نکردم. سابقه مبارزات من و یارانم در آمریکا به حدي درخشان است که اگر کسی نگاهی به آن بکند، می

خواهد آدمی را که سالها در رزاتی کردیم. استعمار، یا دشمنان نهضت، با آدمهاي عادي کار ندارند، ولی میآمریکا چه مبا

اوه بینند، در مریوان و پانقالب گذرانده و سازمانها را رهبري کرده، بکوبند. این حمالت به این دلیل  شروع شده است، چون می

 .وشیدیم و دیدند که با کسی روبرو هستند که با صد نفر مثل آنها، برابر استو سقز، آنها را بشکست  کشاندیم. لباس جنگ پ

 

 ابر مرد ایران

 

 !در مورد اینکه شما ابرمرد ایران هستید، چه می گویید؟       ·

 

 .ـ من خاك پاي همه ایرانیان هستم. بدنبال شهرت نیستم. همه چیز براي من صفر است

 

 اید؟راه نرسیده صاحب مقام شدهگویند چطور شده از می       ·

 

دوستان تصمیم گرفتند به ایران بازگردم. تا بغداد هم آمدم، ولی مهندس بازرگان و  1942ـ من براي شغل نیامدم. در سال 

ران شوم. زندگی ما براي دیگدکتر سحابی خبر دادند که پرونده من آنقدر سنگین است که اگر به ایران باز گردم، نابود می

 .شودمعیار بوده است. هر کس بخواهد ما را بکوبد، خودش مطرود و منکوب می

 

 ها در کردستانچپ

 

ت. و هاي چپ بوده اسها از طرف گروهشما در مصاحبه تلویزیونی چند وقت پیش گفتید که در مریوان و کردستان، توطئه   ·

 هاي چپ مدارکی در دست دارید؟در مورد دخالت گروه کنند. آیاآنها، شما و ارتش را متهم به کشتار و دیکتاتوري می



 

ه ها با همـ وجود چریکهاي فدایی خلق در آنجا به طور روزمره بهترین مدرك است. حزب دمکرات، شفق سرخ و جالل طالبانی

 .اندیدهدهند. دوستان من در آنجا جاسوسان خارجی را دنیروهایشان در کردستان حاضرند و علیه دولت و ارتش شعار می

 

 جاسوسان چه کشورهایی را؟       ·

 

م افشاگري خواهیم کرد. در جلساتی که داشتی توانیم اسم ببریم. انشاءاهللا بعداً ـ متأسفانه وضع ما طوري است که فعال نمی

، مکردیکرد که مشخص بود از افراد محلی نیست. وقتی تحقیق میکرد و سئوال میناگهان یک نفر شروع به حمله می

 .اینجا هم نیست و از جاي دیگر آمده است اهلفهمیدیم چریک فدایی است و اصالً می

 

 کردند؟چه سئوالی می       ·

 

کنید؟ این سئوالها به صورت کنید؟ چرا خیانت میاید چرا فاش نمیکنند اگر جاسوس صهیونیسم دیدهسئوال می ـ مثالً

ي خارجی را شرح دهم و آنها بفهمند که ما چقدر از کارهاي آنها اطالع شد تا من صورت جاسوسهاآمیزي مطرح میتحریک

 .داریم

 

 دادید؟العمل نشان میآیا شما در مقابل آنها عکس       ·

 

نها خواهید انقالب کمونیستی کنید افراد مسلح آگفتیم شما به انقالب اسالمی اعتقادي ندارید و میـ البته، وقتی به آنها می

 .کشیدند تا ما را بترسانندشاخ و شانه میآمدند و می

 

 مردم عادي با افراد حزبهاي مختلف چه روابطی دارند؟       ·

 



خواهید ملت خود را بفروشید. آنها هم در جواب گویند: شما میها به اهل شهر میـ همیشه بین آنها دعواست و حزبی

ها را دیدم و لمس کردم براي ید. من مدتها در صحنه عمل، توطئهخواهید شهر و زندگی ما را به آتش بکشگویند: شما میمی

 .خواهم خطر ضدانقالب را دفع کنمگویند. من میمن مهم نیست که درباره من چه می

 

 ها چگونه بود؟العملبعد از ورود ارتش، عکس       ·

 

 .مسلحانه وارد شهر شدند ـ مردم با شادي پذیرفتند ولی کمونیستها تظاهراتی بر پا کردند که چرا ارتش

 

 آیا دخالت ارتش صحیح بود؟       ·

 

هاي مختلف بودند که مسلحانه عمل کردند و خواست وارد کردستان شود. این گروهنمی ـ اول ارتش دخالتی نکرد و اصالً

تر از آرامش و تظاهرات خونین به راه انداختند و ارتش را مجبور کردند وارد عمل شود. براي این دولت، هیچ چیز پراهمیت

 .خواهد درگیري بوجود بیایدامنیت نیست. دولت نمی

 

 به حد کافی قدرت دارد؟ فعالًآیا ارتش ما        ·

 

ـ دولت ما قویترین دولت است. قدرتش به ارتشش نیست، به قدرت ملتش است، ارتش هم نباشد ملت با یک فرمان امام به 

 .افتد. اما ارتش ما قوي، مؤمن و فداکار استراه می

 

 آیا شما فرمانده سپاه پاسداران انقالب هستید؟       ·

 

 .کندمسوول شوم، ولی آقاي منصوري مسوول است و زیر نظر شوراي انقالب کار میـ خیر قرار بود من 

 



 کار شما در دولت چیست؟       ·

 

 .ـ ایجاد هماهنگی بین نیروهاي موجود (ارتش ـ ژاندارمري ـ شهربانی و سپاه پاسداران)

 

 شوید؟اید خسته نمیخدانگهدار، آقاي چمران از اینکه اسلحه بسته       ·

 

 )12/6/1358ام و همین عادت است که ضدانقالب را بیچاره کرده است. (اطالعاتمن سالها با اسلحه خوابیده ـ

 

 :وزیرپیام دکتر چمران معاون نخست

 

 .شوندکنندگان علیه انقالب اسالمی به شدت سرکوب میتوطئه

 

د ایران توطئه کنند، به شدت سرکوب خواهن دکتر چمران، دیشب طی پیامی خاطرنشان ساخت: کسانی که علیه انقالب اسالمی

 :شد. متن پیام به این شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

یاسی، هاي سگران به تحریک استعمارگران خارجی منطقه شما را محل تاخت و تاز فعالیتهموطنان عزیز کرد، مدتی بود توطئه

کردند، با قدرت سالح، افکار سیاسی خویش را ها را تار و مار میخانوادهکشتند، نظامی مخرب قرار داده بودند، بیگناهان را می

کردند و مخالفین خود را از بین می بردند. امنیت منطقه را مختل کرده بودند و به طور کلی علیه انقالب در منطقه تحمیل می

آمیز گمراهان را به راه آورد و از اسالمی ایران و به خاطر مصالح خارجی توطئه کردند. دولت سعی کرد به طور مسالمت

نیت و آزادي سوءاستفاده کردند و قسمتی از وطن عزیز را به آتش کشیدند خونریزي جلوگیري کند، اما مفسدین از این حسن

 .شرمانه علیه دولت مرکزي علم مخالفت برافراشتند و آشکارا علیه انقالب اسالمی ایران دست به فعالیتی شدید زدندو بی



 

دید طوري که دیگران به شدت سرکوب شوند و همانالخره رهبر عالیقدر انقالب امام خمینی فرمان داد تا مفسدین و توطئهبا

اي ها چیزي بجکشیدنبافیها و عربدهگران به سرعت قلع و قمع شدند و راه فرار را پیش گرفتند و از آن همه گزافتوطئه

هبري انقالب و با اراده ملت از جان گذشته ایران امنیت به منطقه شما بازگشت. و نماند. به خواست خداي بزرگ و به برکت ر

واري ها متاي از مردم ساده فریب خورده در کوهاکثریت مردم با خوشحالی زیاد به خانه و کاشانه خود بازگشتند. ولی هنوز عده

 خوردگانعفو عمومی صادر شده است و همه فریب هستند و از بازگشت به خانه خود وحشت دارند. اما به فرمان امام خمینی

 شوند و کسانیمشمول اغماض و عفو عمومی میبه شرط آنکه اسلحه خود را تحویل دولت دهند و از گذشته خود نادم باشند،

 تواند در امر آنها رأي دهد و هیچکس حقشوند و فقط محکمه میکه جرم بزرگی مرتکب شده باشند، به محکمه خوانده می

 )14/6/1358تعرض به جان و مال دیگري را ندارد.(اطالعات

 

 پیام دکتر چمران

 

دت به شدکتر مصطفی چمران دیشب طی پیامی خاطر نشان ساخت کسانی که علیه انقالب اسالمی ایران توطئه کنند، 

 سرکوب خواهند شد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

یک استعمارگران خارجی منطقه شما را را محل تاخت و تاز فعالیتهاي سیاسی گران به تحرهموطنان عزیز کرد، مدتی بود توطئه

با قدرت سالح افکار سیاسی خویش را کردند، ها را تار و مار میکشتند، خانوادهـ نظامی مخرب قرار داده بودند. بیگناهان را می

قه را مختل کرده بودند و بطور کلی علیه انقالب بردند و امنیت منطکردند و مخالفین خود را از بین میدر منطقه تحمیل می

 .اسالمی ایران و بخاطر مصالح خارجی توطئه کردند

 

نیت و دولت سعی کرد بطور مسالمت آمیز، گمراهان را براه آورد  و از خونریزي جلوگیري کند، اما مفسدین از این حسن

دند و بی شرمانه علیه دولت مرکزي علم مخالفت آزادي سوء استفاده کردند و قسمتی از وطن عزیز را به آتش کشی

برافراشتند و آشکارا علیه انقالب اسالمی ایران دست به فعالیت شدید زدند. باالخره رهبر عالیقدر انقالب اسالمی امام خمینی 



ربده بافیها و ع گران به سرعت قلع و قمع شوند و راه فرار را پیش گرفتند و از آن همه گزاففرمان داد تا مفسدین و توطئه

 .کشیدنها چیزي بجا نماند

 

بخواست خداي بزرگ و به برکت رهبر انقالب و با ارداه از جان گذشته مردم ایران، امنیت به منطقه شما بازگشت و اکثریت 

 .مردم با خوشحالی زیاد به خانه و کاشانه خود بازگشتند

 

هستند و از بازگشت به خانه خود وحشت دارند، اما بفرمان امام  اي از مردم ساده و فریب خورده در کوهها متواريولی عده

خمینی عفو عمومی صادر شده است. و همه فریب خوردگان به شرط آنکه اسلحه خود را تحویل دولت بدهند و از گذشته خود 

د و فقط ده میشوننادم باشند مسوول اغماض و عفو عمومی می شوند و کسانیکه جرم بزرگ مرتکب شده باشند به محکمه خوان

 .تواند در امر آنها راي بدهد و هیچکس حق تعرض به جان و مال دیگري را نداردمحکمه می

 

 .باشندپادگانهاي ارتش نیز مشغول جمع آوري اسلحه با تحویل رسید به صاحب اسلحه می

 

ردند و بخطاي خود اعتراف کنند و اکنون وقت آن فرا رسیده است که همه متواریان و حتی فریب خوردگان  به خانه خود بازگ

 .از اعمال ناشایسته خود توبه نمایند و به دامن ملت باز گردند. دولت نیز سالمتی و امنیت آنان را تضمین خواهد کرد

 

اما آنها که خداي ناکرده علیه انقالب اسالمی ایران و رهبر بزرگوار آن توطئه کنند و احیانا علیه نیروهاي انتظامی اسلحه 

سرکوب خواهند شد ودولت و ارتش به هیچ وجه به آنان رحم نخواهد کرد و در دنیا و آخرت سرشکسته و  شند شدیداًبک

 )14/6/1358روسیاه خواهندشد.(کیهان

 

 .در اولین مرحله جنگهاي پارتیزانی هستند هاچمران: دموکرات

 

  .در سرکوبی دمکراتها، راه حل سیاسی را نباید فراموش کرد 

 



مصطفی چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران، امروز براي هماهنگ ساختن عملیات مبارزه با مهاجمان به کردستان دکتر 

وزیر کشور و مسئوالن ارتش و سپاه پاسداران انقالب و » هاشم صباغیان "رفت. دکتر مصطفی چمران دو روز پیش همراه با

به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران رسید و درباره مسائل حجت االسالم خامنه اي معاون وزارت و دفاع در قم 

ک ماه شود دکتر مصطفی چمران، یمنطقه غرب کشور بویژه کردستان، با امام گفتگو و تبادل نظرهائی بعمل آورد.  یادآوري می

ي زیاد از مردم درخواست اپیش از غرب کشور به تهران بازگشت و سرگرم کارهاي اداري خود بود و در این مدت، عده

کردند که او دوباره به کردستان بازگردد و اوضاع نابسامان آن منطقه را سامان بخشد و باعث دلگرمی رزمندگان و می

پیشرفت سریع نیروهاي انقالبی گردد.  دکتر مصطفی چمران در گفتگوئی درباره علت بازگشت خود به کردستان گفت: 

ه گذشته همه شهرها و مواضع مهم استراتژیک دشمن را به تصرف درآوردیم و بزرگترین حقیقت این است که ما در ما"

ضربات را به آنها زدیم و نیروهاي آنها را بکلی متالشی کردیم آنگاه ارتش در پادگانها مستقر شدو عملیات نظامی متوقف 

طبق رسوم، ارتش در داخل پادگانهاي خود  گردید و پاکسازي منطقه از افراد حزب منحله دمکرات به ژاندارمري محول شد و

پس از پیروزي نظامی ماه گذشته ارتش، دولت  در خارج شهرها مستقر شد و هیچ نوع درگیري با مردم شهرها نداشت.  ضمناً

 تصمیم گرفت کارهاي عمرانی و اجتماعی در منطقه را گسترش دهد و راه مسالمت و محبت را باز و همه متهمین را عفو کند تا

هرچه زودتر زندگی عادي برقرار شود و حتی االمکان از درگیري و جنگ و ستیز بپرهیزد و حسن نیت خود را به برادران و 

به ارتش دستور داده شد که وارد شهرها "دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع افزود: ».  نشان دهد هموطنان کرد و همه دنیا عمالً

د و باصطالح، روش سیاسی براي حل مسئله در نظر بگیرد زیرا دولت قدرت قاطع نشود و از درگیري با مردم خودداري کن

به همه نشان داده بود و دیگر لزومی نداشت که ارتش دست به عمل نظامی بزند و شدت عمل به خرج دهد.  اما  خود را عمالً

ز به راه حل سیاسی نبودند و ا متاسفانه توطئه گران و فریب خوردگان براي هرچه بیشتر به آشوب کشیدن منطقه، راضی

کارهاي عمرانی و جهاد سازندگی دل خوشی نداشتند و میخواستند که پیروزیهاي ارتش را با آشوب و هرج و مرج خنثی کنند 

و لذا دست به ترور و کشتار بی گناهان زدند و اینجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله کردند و نظم و آرامش منطقه را به هم 

دکتر چمران در قسمت ».  و حمله به پاسداران در راه سردشت بانه در دنباله همین سلسله عملیات تروریستی بود زدند

قبل از ماه گذشته، دموکراتها قوي ترین قدرت منطقه بودند و همه شهرهاي کردستان را زیر "دیگري از سخنان خود گفت: 

اي سنگین، داراي یک ارتش بودند و در حمالت آنان هزاران مسلح سلطه داشتند و حتی با اسلحه سنگین و تانکها و توپه

ارتیزانی پ هايدر اولین مرحله جنگ شرکت داشتند در حالی که بعد از شکست، نیروهاي آنها به طور کلی متالشی شد و فعالً

 گذشته هر گاه ارتش همانند"دکتر مصطفی چمران در پایان گفت: ». هستند که ترور و حمله و گریز از ویژگیهاي آن است

تصمیم بعمل بگیرد، قادر است نیروهاي آنها را متالشی کند و البته این درحالی است که ما معتقدیم نباید راه حل سیاسی و 
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 .دکتر چمران: عملیات پاکسازي در کردستان ادامه دارد

 



ارد اي وتواند به انقالب اسالمی خدشهقه نشان داد که هیچ توطئه داخلی و خارجی نمیفداکاري ارتش و پاسداران و مردم منط

 .سازد

 

سنندج ـ خبرگراي پارس: پیش از ظهر امروز دکتر چمران معاون نخست وزیر در امور انقالب طی یک مصاحبه اختصاصی در 

ز ـ بانه ـ مهاباد سردشت ومریوان همچنان عملیات پاکسازي مناطق مختلف کردستان از جمله سق "فرودگاه سنندج گفت:

. تعداد زیادي سالحهاي سنگین از اندادامه دارد و در خالل دو روزاخیر پاسداران انقالب اسالمی اعزامی به این مناطق توانسته

ـ و غیره کشف  3جمله دو فروند تانک تعدادي توپ با بردهاي مختلف مسلسل و مقادیر زیادي مسلسل کالشینکف ـ ژ

واقعیت این است که تجربه حوادث ناگوار کردستان این حقیقت را ثابت کرد که هیچ "آقاي دکتر چمران افزود: ». نمایند

اي وارد سازد. زیرا نیروئی و هیچ قدرت ضد انقالبی چه در خارج و چه در داخل نمیتواند به انقالب اسالمی ملت ایران خدشه

نیروهاي ارتش و پاسداران و کمک خود مردم مناطق مختلف کردستان ثابت نموده جانبازي و فداکاري و در عین حال جدیت 

که چگونه این مناطق در مدت کوتاهی از دست عناصر ضدانقالب خائن ووطن فروش گرفته شده و اکنون نیز پاکسازي آنها به 

 .«شدت ادامه دارد

 

بررسی وضع پاسداران در سنندج به تهران باز دکتر چمران ساعت یازده دیروز از سردشت وارد سنندج شد. و پس از 
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 .تواند ضد انقالب را متالشی کنددکتر چمران:ارتش می

 

تهران ـ خبرگزاري پارس:دکترمصطفی چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران براي هماهنگ ساختن عملیات مبارزه با 

 .مهاجمان به کردستان سفر کرد

 

دکتر مصطفی چمران دو روز پیش همراه با هاشم صباغیان وزیر کشور و مسووالن ارتش و سپاه پاسداران انقالب و 

معاون وزارت دفاع در قم به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران رسید و در باره مسایل  اياالسالم خامنهحجت

ان یک شود که دکتر مصطفی چمرتبادل نظرهایی به عمل آورد. یادآور میمنطقه غرب کشور به ویژه کردستان با امام گفتگو و 

ماه پیش از غرب کشور به تهران بازگشت و سرگرم کارهاي اداري خود بود. ودر این مدت عده زیادي از مردم درخواست 



فت لگرمی رزمندگان و پیشرسامان منطقه را سامان بخشد و باعث دکردند که او دوباره به کردستان بازگردد و اوضاع نابهمی

 .سریع نیروهاي انقالبی گردد

 

 طی گفتگویی در آستانه سفر به کردستان از دکتر چمران سئوال شد که علت بازگشت ماه گذشته شما از کردستان چه بود؟

 

و  آوردیموزیر دفاع گفت: حقیقت این است که ما در ماه گذشته همه شهرها و مواضع هم استراتژیک دشمن را به تصرف در

ها مستقر شد و عملیات نظامی بزرگترین ضربات را به آنها زدیم و نیروهاي آنها را متالشی کردیم. آنگاه ارتش در پادگان

سازي منطقه از افراد حزب منحله دمکرات به ژاندارمري محول شد و طبق رسوم ارتش در داخل متوقف گردید و پاك

پس از پیروزي نظامی ماه  د و هیچ نوع درگیري با مردم شهرها نداشت. ضمناًهاي خود در خارج شهرها مستقر شپادگان

گذشته دولت تصمیم گرفت که کارهاي عمرانی را و اجتماعی در منطقه را گسترش دهد و راه مسالمت و محبت را باز و همه 

جنگ و ستیز بپرهیزد و حسن نیت  االمکان از درگیري ومتهمین را عفو کند تا هر چه زودتر زندگی عادي برقرار شود و حتی

 .نشان دهد وطنان کرد و همه دنیا عمالًخود را به برادران و هم

 

دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع افزود: به ارتش دستور داده شد که وارد شهرها نشود و از درگیري با مردم خودداري کند. و 

به همه نشان داده بود و دیگر  لت قدرت قاطع خود را عمالًبه اصطالح روش سیاسی براي حل مساله در نظر بگیرد. زیرا دو

گران و فریب خوردگان لزومی نداشت که ارتش دست به عمل نظامی بزند و شدت عمل به خرج دهد. اما متاسفانه توطئه

شی وبراي هر چه بیشتر به آشوب کشیدن منطقه راضی به حل سیاسی نبودند و از کارهاي عمرانی و جهاد سازندگی دل خ

ناهان زدند گهاي ارتش را با آشوب و هرج ومرج خنثی کنند و لذا دست به ترور و کشتار بیخواستند که پیروزينداشتند ومی

و اینجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله کردند و نظم و آرامش را به هم زدند و حمله به پاسداران در راه سردشت ـ بانه در 

 .روریستی بوددنبال همین سلسله عملیات ت

 

خبرنگار ما از دکتر مصطفی چمران پرسید:آیا با دشمنان انقالب قدرت بیشتري یافته و یا هنوز در همان وضع سابق هستند؟ 

ترین قدرت منطقه بودند و همه شهرهاي کردستان را زیر وزیر دفاع گفت:باید بگویم که قبل از ماه گذشته دموکراتها قوي

 .لحه سنگین و تانکها و توپهاي سنگین داراي یک ارتش بودندسلطه داشتند و حتی با اس

 



ر اولین د که بعد از شکست نیروهاي آنها بطور کلی متالشی شد و فعالًدر حمالت آنان هزاران مسلح شرکت داشتند در حالی

دکتر  ید؟بینهاي پارتیزانی هستند. که ترور و حمله و گریز است. خبرنگار ما پرسید آیا وضع آینده را چگونه میمرحله جنگ

مصطفی چمران اظهار داشت: همانند گذشته هرگاه ارتش تصمیم به عمل بگیرد قادر است نیروهاي آنها را متالشی کند و البته 
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 .چمران: هنوز معتقدیم در کردستان نباید راه حلهاي سیاسی و عمرانی را فراموش کرد

 

 کردستاندکتر مصطفی چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران امروز براي هماهنگ ساختن عملیات مبارزه با مهاجمان به 

وزیر کشور و مسووالن ارتشی و سپاه پاسداران انقالب و » هاشم صباغیان"رفت. دکتر مصطفی چمران دو روز پیش همراه با

معاون وزارت دفاع در قم به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی رسید و دربارة مسایل منطقۀ  اياالسالم خامنهحجت

شود که دکتر چمران یک ماه پیش از فتگو و تبادل نظرهایی به عمل آورد، یادآور میغرب کشور بویژه کردستان با امام گ

کردند که غرب کشور به تهران بازگشت و سرگرم کارهاي اداري خود بود و در این مدت عدة زیادي از مردم در خواست می

عث دلگرمی رزمندگان و پیشرفت سریع او دوباره به کردستان بازگردد و اوضاع نابسامان آن منطقه را سامان ببخشد و با

نیروهاي انقالبی گردد. خبر گزاري پارس پس از آگاهی از تصمیم دکتر مصطفی چمران براي سفر به کردستان گفتگویی با وي 

انجام داد در این گفتگو از دکتر مصطفی چمران سئوال شد که علت بازگشت ماه گذشته شما از کردستان چه بود ؟ وزیر دفاع 

و بزرگترین  ایمحقیقت اینکه ما در ماه گذشته همۀ شهرها و مواضع مهم و استراتژي دشمن را به تصرف درآورده" گفت:

آنگاه ارتش در پادگانها مستقر شد و عملیات نظامی متوقف  ایمو نیروهاي آنها را متالشی کرده ایمضربات خود را به آنها زده

ژاندارمري محول شد طبق رسوم، ارتش در داخل پادگانهاي خود خارج شهرها  گردید و پاکسازي منطقه از حزب دمکرات به

پس از پیروزي نظامی ماه گذشته ارتش دولت تصمیم گرفت  مستقر شد و هیچگونه درگیري با مردم شهرها نداشت. ضمناً

همین را عفو کند تا هر چه کارهاي عمرانی و اجتماعی را در منطقه گسترش دهد و راه مسالمت آمیز و محبت را باز و همۀ مت

زودنر زندگی عادي برقرار شود و حداالمکان از درگیري و جنگ و ستیز بپرهیزد و حسن نیت خود را به برادران و هموطنان 

به ارتش دستور داده شد که وارد شهرها نشوند و از "دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع افزود: ». دهد نشانخود و همۀ دنیا عمالً

ا مردم خودداري کنند و به اصطالح روش سیاسی براي حل مساله در نظر بگیرند زیرا دولت قدرت قاطع خود را درگیري ب

و شدت عمل به خرج بدهد اما  بزندبه همه نشان داده بود و دیگر لزومی نداشت که ارتش دست به عمل نظامی عمالً

کشیدن منطقه راضی به راه حل سیاسی نبودند و از کارهاي گران و فریب خوردگان براي هر چه بیشتر آشوب متاسفانه توطئه

خواستند که پیروزیهاي ارتش را با آشوب و هرج و مرج خنثی کنند و لذا عمرانی و جهادسازندگی دل خوشی نداشتند و می

 ان در راه سردشتدست به ترور و کشتار بی گناهان زدند و اینجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله کردند . همجوم به پاسدار

به بانه در دنباله همین سلسله عملیات تروریستی بود. در پاسخ به این سئوال که آیا دشمنان انقالب قدرت بیشتري یافته و یا 



هنوز در همان وضع سابق هستند؟ وزیر دفاع گفت: باید بگویم که قبل از ماه گذشته دمکراتها قویترین قدرت منطقه بودند و 

و توپهاي سنگین داراي یک ارتش بودند و در  هاستان را زیر سلطه داشتند و حتی با اسلحه سنگین و تانکهمه شهرهاي کرد

اولین  در حمالت آنان هزاران مسلح شرکت داشتند. در حالی که بعد از شکست نیروهاي آنها بطور کلی متالشی شد و فعالً

ت. خبرنگار خبرگزاري پارس از دکتر مصطفی چمران در مورد مرحله جنگهاي پارتیزانی هستند که ترور و حمله و گریز اس

همانند گذشته هرگاه ارتش تصمیم بعمل بگیرد، قادر است "وضع آینده سئوال کرد؟. دکتر مصطفی چمران اظهار داشت: 

ش نیروهاي آنها را متالشی کند و البته این درحالی است که ما معتقدیم نباید راه حل سیاسی و عمرانی را فرامو

 )21/7/1358اطالعات».(کرد

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:55 1386شنبه ششم مرداد 

 

 (3)دکتر مصطفی چمران و کردستان

 

  

 

 در کردستان چه گذشت؟

 

 .متن حاضر گفتگوي خبرنگار کیهان بادکتر چمران است که در ادامه از نظرتان می گذرد

 

یرباران یک فرد مجروح که از بیمارستان به محل تیرباران با برانکارد حمل شده بود توسط دادگاه انقالب خبرنگار: آیا ت

 در کردستان صحت دارد؟اسالمی

 

عدام دهد بسوي میدان ااند به عکس است. یعنی شخصی که در روي برانکارد نشان میچمران: واهللا عکسی را که منتشر کرده

 .کنندعکس متعلق به وقتی است که کشته شده و جسد او را خارج میآمده است بلکه این نمی



 

خبرنگار: شما بارها اشاره کرده اید وقتی که ارتش وارد شهرهاي کردستان گردید با استقبال زیاد مردم روبرو شد و ما از طرف 

کنند و این مساله یک تناقض را بینیم که مخالفین نیروهاي ارتش در بین مردم هستند و مردم از آنها حمایت میدیگر می

کنند که نتیجه ان همین زد و خوردهاي عمیق با نیروهاي دولتی هستند چرا با آنها همکاري نمی دهد اگر مردم واقعاًنشان می

 اند؟بوده

 

با آنها همکاري  اي با آنها همکاي دارند ولی اکثریت مردم زیر سلطه سالح زور و ترور اجباراًچمران: این درست است که عده

کنند در همین چند هفته پیش در سقز چند نفر از طرفداران دولت را تیرباران کردند یعنی احزاب چپ طرفداران دولت را می

گرفتند و محاکمه و تیرباران کردند. در شهر تربت مردي بنام امیري را که از دولت حمایت کرده بود باز محاکمه کردند باز 

شوند و تقاضاي نان اي میهاي نزدیک به سردشت دمکراتها یا بعضی از احزاب چپ وارد خانهیکی از ده تیرباران نمودند در

ما نان خواهیم به شایران هستیم و نمیگوید ما طرفدار حکومت مرکزي هستیم. طرفدار انقالب اسالمی کنند. صاحبخانه میمی

و در مقابل  بندنددهیم زن او را به رگبار گلوله میگوید نمیکشیم، میمیگویند اگر ندهی زنت را در مقابلت ها میبدهیم. حزبی

رگ خواهید بعد از مگوید: هنگامی که زنم زنده بود نان ندادم میدهی یا نه میگویند حاال نان میکشند و باز به او میشوهر می

 کنند و او را به زمینزنند و او را سوراخ سوراخ میمیبندند و سه گلوله به شکم او او نان بدهم او را نیز به رگبار گلوله می

آورند و این داستان را براي ماند او را به بیمارستان سردشت میکنند او مرده است ولی او زنده میزنند آنها فکر میمی

ین شود و بنابراده میاند و نظیر این ترور و جنایت همه روزه در نقاط مختلف کردستان پیادوستان ما سربازان ما نقل کرده

 دهند منخود را با آنها همراه نشان می ي مسلحین حزب قدرت نفس کشیدن ندارند. بنابراین اجباراًافراد عادي زیر سلطه

مطمئن هستم آنروزي که امنیت در کردستان مستقر شد و ارتش حاکمیت را به دست گرفت اکثریت مردم کرد با انقالب 

ی اي که دشمنمرکزي خواهند بود نه با احزاب چپی . به عنوان مثال در شهر بانه در همین شهر بانه ایران و با حکومتاسالمی

داران ارتش در مدخل شهر و پس از جنگ هاي نفر از افسران و درجه 34او با دولت مرکزي شهرت دارد بعد از کشته شدن 

کهاي فدایی خلق شهر گریختند. مردم شهر به نزد مستمر به مدت چند شب و چند روز بعد از مدتی که چپ نماها و چری

چپ  انداختیم ایني ارتش در بانه آمدند و اظهار وفاداري کردند و گفتند: این ما نبودیم که کشت و کشتار را به راهفرمانده

س شهر جرأت نفنماها بودند که آمدند اینها کشتند و االن گریختند اما هنگامیکه این چپ نماها بر شهر مسلط بودند مردم 

ان کسی ریزند دکنماها میبینید که چپشدند حتی در مهاباد میبا آنها همراه می کشیدن و ابراز عقیده نداشت بنابراین اجباراً

ي اینکه صاحب دکان طرفدار دولت است و در این صورت کس دیگري جرأت زنند به بهانهکنند و آتش میرا غارت می

ي چپ هاست و ارتش در پادگان داند شهر در سیطرهکزي حمایت کند. به خصوص آنجایی که مینخواهد کرد که از دولت مر

ها قادارند هر کس را در شهر نابود کنند و اموالش را از بین ببرند بنابراین یک آدم خارج از شهر وجود دارد و بنابراین چپی

ی ننماید در یکی از جنگها که حوالی سردشت به وقوع پیوست عادي محال است که بتواند با اینها مخالفت کند و با آنها همراه

کردیم که این اسب و قاطرها متعلق به اسب وقاطر بود که ما فکر می 50از بین غنایم بسیاري که به دست ارتش افتاد حدود 



و قاطرها را به شهر که اسبها حزب است و به جهادسازندگی دادیم که اینها را بفروشد و صرف کارهاي عمرانی کند هنگامی 

اند و صاحبان اسب و قاطرها آمدند و اسب و قاطر خود را آوردند معلوم شد که این اسبها و قاطرها را به زور از دهقانان گرفته

 .شوند. مردم از ترس و وحشت قدرت حرف زدن ندارنددهد که اینها با زور وارد دهات میبردند. بنابراین  نشان می

 

قامات این است که بیشتر مآمد و همیشه هم گفته شده بود که حداقل تبلیغ شده له اي بود که اینجا پیش خبرنگار:این مسا

 هستند و کسانی هستند که از اطراف وغیر بومی  در کردستان اکثراًگویند که افراد مخالف انقالب اسالمیمملکت میرسمی

ا صحت دارد پس چطور است که ب کنند اگر چنین چیزي واقعاًا عمل میاند و در آنجاکناف مثل چریکهاي فدایی به آنجا رفته

شود که افراد غیربومی پاسدار از منطقه کردستان خارج شوند در مذاکرات مطرح می ي هیاتی که اخیراًاین وضع از قطعنامه

بمانند چنین  توانندکنند نمیل میکه در آنجا عمافراد غیر بومی  کند چون اگر موافقت بکند طبیعتاًدولت مرکزي موافقت نمی

 .کنندچیزي صحت دارد که آنجا غیر کرد هستند و دارند آنجا عمل می

 

ارتش و ژاندارمري و پلیس هست. منظورشان دولتی است. قواي انتظامی ، افراد غیر بومی چمران: منظور آنها از افراد غیر بومی

ه ایران متعلق به تمام ایرانیان است و یک کرد نه فقط در کردستان حق احزاب چپی نیست و از نظر دولت و ما معتقدیم ک

دارد بلکه حتی در خراسان و بلوچستان هم حق حاکمیت دارد و بنابراین فکر اینکه یک فارس و یک بلوچ نباشد یک فکر 

ی و ک کرد نیز به سادگارتجاعی و منحط است. و ما معتقدیم یک بلوچ باید بتواند به آزادي در کردستان زندگی کند و ی

آزادي بتواند در بلوچستان یا هر نقطه دیگري زندگی کند بنابراین ما مخالف این ایده هستیم براي اینکه از نظر انقالب اسالمی 

ها یکنند و این سئوال شما را باید به خود آنها بازگرداند یعنی آن کسانی که با خارجما با این ایده مخالفیم ولی آنها مخالفت می

گویند غیر کرد باید خارج شود. بنابراین چرا این احزاب چپ غیر کرد را در کردستان کنند و میدر کردستان مخالفت می

 .کنند یعنی این سئوال به خود آنها وارد است نه بر ماپذیرند. ادامه همکاري هم میمی

 

ریهاي دانشجویان و غیره و امام مدارکی هست دال بر خبرنگار: بعد از اشغال سفارت  آمریکا به اصطالح جزو یکی از افشاگ

دخالت سازمان سیاي آمریکا در کردستان و در خوزستان و مناطق دیگري که در آنجا اغتشاشاتی بود آیا چنین چیزي صحت 

 داشته یا اینکه فقط تبلیغات سوء است؟

 

اند. از اند بدون تحقیق و بدون شک و تردید وجود داشتهچمران: واهللا افسران عراقی و سربازان عراقی در کردستان دیده شده

هاي هاي زیادي از فعالیتهاي صهیونیست در منطقه کردستان نیز وارد شده و نمونهطرفی جاسوسان اسراییلی و دست نشانده



وان تخورند بنابراین میآنجا که اسراییل با آمریکا رابطه نزدیک دارد از یک جا آب می آنان دیده شده است و در هر حال از

 .توان شمرداند و دلیلی بر دخالت آنها در ایران میبینی کرد که اینها با هم رابطه داشتهپیش

 

 بود یا نه؟ به استعفا بکشاند خبرنگار: آیا مساله کردستان بعنوان یکی از عامل تضعیف کننده دولت تا حدي که کار دولت را

 

توان گفت که مساله کردستان در انقالب ما دخالت داشته است یعنی چمران: نه، هیچ دخالتی در استعفا نداشته است ولی می

 توانست در راه سازندگی صرفباعث تأخیر پیشروي ملت ما شده است یعنی مقدار زیادي از انرژیها و فعالیتهایی را که می

 .راههاي تخریب و انحطاط صرف کرده استشود در 

 

 خبرنگاران: شایعاتی است که شما در بین عشایر کردستان اسلحه پخش کردید آیا این صحت دارد؟

 

کند که به عشایر کردستان اسلحه دادیم و چمران: آقاي بهادران که شخص مرا و سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده ارومیه را متهم می

کنند. خیلی حمالت جالبی است ولی به طور کلی قضیه توزیع اسلحه در کردستان و چنان حمالت میبعد مطالب دیگري چنین 

اي نه با ارتش دارد و نه با شخص من و نقص قضیه یعنی توزیع اسلحه در آنجا چه مربوط به ژاندارمري است و هیچ رابطه

روي جهل یا روي غرض این حرف را زده و بخصوص  خوب باشد، چه بد، هیچ ارتباطی با شخص من ندارد یعنی آقاي بهادران

هیچ ارتباطی من با او  این حرف را زده که من در پاوه بودم و این جناب آقا در نقده یا ارومیه بوده و من در پاوه اصالًهنگامی 

ر منطقه نقده نداشتم و اي را که نوشته در همان روزهایی است که من در پاوه بودم و هیچ دخالتی دندارم و آن نامه یا مقاله

ند و دلیلی اند که بگویاین یکی از دالیل بزرگی است که کسانی که بعد از قضیه پاوه شهرت ما به هر دلیل خوب یا بد خواسته

بتراشند و این آقا اسم ما را جزو دیگران گذاشته و این جور حمله کرده بنابراین موضوع منتفی است و بی اساس است. بله 

نگور حدود ایل م با اسلحه مسلحش کرد و اسلحه براي جوانمردان فرستاد تا از مرزها نگهبانی بکنند و بنابراین مثالًژاندارمري 

قبضه اسلحه داد که جوانمردان  50قبضه اسلحه بین آنها پخش کرد که از مناطق خودشان دفاع کنند و اشنویه  250تا  200

قبضه اسلحه به دمکراتها داد و حتی هنگامی که از او پرسیدند که به  750دود از منطقه خودشان حمایت بکنند. و متأسفانه ح

تم بین خواسدمکراتها دادید حتی دمکراتهایی که کارت داشتند تیمسار دانشور فرمانده ژاندارمري به آنها گفته بود من نمی

این اسلحه کنم و بنابرا یک چشم نگاه میي آنها بخواستم نشان بدهم به همهکردهاي حزبی و غیرحزبی تبعیض قایل شویم می

ها را تحویل حزب دادند و بر خالف این مدعا که ژاندارمري اسلحه ها را اینچنین پخش کرد و هواداران دمکرات همه اسلحه

یا بد  را به عشایر داده بود مقدار زیادي هم به همه حزبها داده بود و آنها تحویل حزب دادند ولی به هر حال این قضیه خوب 

 شود. عالوه بر آنهیچ ارتباطی به شخص من یا ظهیرنژاد فرمانده ارومیه ندارد و جاي تأسف است که چنین حرفهایی زده می



اي فرمودند: به هیچوجه اي در حضور عدهکنند. شخص امام در جلسهمطلب دیگري که خود را منتسب به امام خمینی می

ه دفتر امام این مطلب را که او نماینده امام است تکذیب کنند. این مطلب چندین بار نماینده او نیست و حتی دستور دادند ب

ر این قضیه از اساس بی معنی است اما متأسفانه ب خواستم تکیه بکنم و اصالًدر رادیو خوانده شد البته من بر این موضوع نمی

رروزنامه مربوط به چریکهاي فدایی و پیکار و دیگران و ي مردم، هاي کمونیستی و روزنامهي ترس آقاي بهادران روزنامهپایه

دیگران دست گرفتند و این مطلب را بزرگ کردند  و بر دیوارهاي دانشگاه پر کردند یک داستان از نظر خودشان مهییج 

بوجود آوردند که به اصطالح خودشان یک فرد را بکوبند که جاي تأسف است که یک فرد مسلمان اینچنین آلت دست 

 .حزاب چپ و احزاب توطئه گر شودا

 

 خبرنگاران: این روزها متداول شده که شخص شما تل زعتر را تسلیم فاالنژیست هاي لبنانی کردید آیا این صحت دارد؟

 

ها نیي شکست ناپذیر فلسطیشد یعنی قلعهنامیده می» ي ثمودقلعه"، »تل زعتر"دانند که اطالع دارند میچمران: آنها که کمی

جنگیدند و موضوع اینکه یک شخصی از نقطه دیگري از جنوب لبنان قادر باشد در این قلعه هزاران مسلح فلسطینی میکه 

د چگونه آیها بدهد. این براي فلسطینی ها یک ننگ به حساب میها در بیروت را تحویل فاالنژیستفلسطینی» قلعه ثمود"

ها مسلح چه ها را تسلیم دشمن بکند پس آن فلسطینیر فلسطینیناپذیممکن است یک شخص در نقطه دیگري قلعه شکست

کردند. آنها بیکار نشسته بودند که شخصی قلعه آنها را تسلیم دشمن کند. اگر کسی چنین حرفی را بزند یک ننگی را بر می

اید آنهم ز خارج بیي فلسطینی ها را فلسطینی ها مسوول محافظتش هستند. چگونه شخصی اآنها تحمیل کرده است چون قلعه

بود در عرض چند سال خود فاالنژیست ها بدهد و اگر این قضیه صحیح می ي اینها را بگیرد. تحویل مثالًقادر است قلعه

کردند. چطور شد که سالها گذشت و هیچکسی حرفی نزد و پیکار یعنی منافقین از مجاهدین جدا باید مطرح میها میفلسطینی

است مثل  ي تاریخگیرند  که تل زعتر را فالن کس تسلیم کرده بزرگترین مسخرهن چیزي را دست میشدند اینها آمدند چنی

اي بین اینها بود از این کسی که بگوید آلمان شکست خورد که مشهدي حسن در سبزوار فالن عمل را انجام داد. چه رابطه

» امل"ي سازمان کنند که دکتر چمران سازمان دهندهمی اي این ابهام و شک خودشان را بیشتردروغها و ناسزاها و باز عده

است که سازمان شیعیان لبنان است و این سازمان ضد فلسطینی است در جواب باید بگویم که در چهلم بزرگداشت دکتر 

ر د شریعتی در بیروت در مراسم باشکوهی که تشکیل شده بود یاسر عرفات فرمانده مقاومت فلسطین و رهبر سازمان الفتح

گوید: سازمان امل همان سازمان الفتح است و سازمان الفتح همان سازمان امل حضور هزاران نفر که در آنجا حضور داشتند می

است و اگر سازمان امل در جنوب لبنان از سازمان الفتح پشتیبانی نکند سازمان الفتح از بین خوهد رفت بنابراي بزرگترین 

مت فلسطین در مقابل سازمان امل است بنابراین اگر یک کمونیست با یک منافق بیاید و اثبات از طرف رهبر سازمان مقاو

بگوید باید کالم این منافقین را پذیرفت یا کالم رهبر فلسطین را به هر حال درباره فلسطین باید بگویم در لبنان با گروه کالمی

ها ها و چپیایم ولی این اختالفات با کمونیستیادي داشتههاي دیگر اختالفات زالتحریرالعربیه و کمونیستجرج حبش و جبهه



ها و در وجه مخالف با مقاومت فلسطین نبوده است بلکه با سازمان الفتح در تمام سنگرهاي مبارزه در مقابل اسراییلیبه هیچ

اي از کمونیست ها و ها سربازان عمل دوش به دوش همکاري کردند و شهداي زیادي نیز دادند اما عدهمقابل فاالنژیست

منافقین و سازمان امل مخالفت کرده به دلیل اینکه از نظر ایدئولوژي بزرگترین سد در مقابل آنها سازمان امل بود و اگر 

بخواهیم مثال بزنیم آن سازمانها جبهه التحریر العربیه یا جبهه الشرقیه متعلق به جرج حبش مانند سازمان چریکهاي فدایی 

د و زنکه قادر به همکاري با آنها نیست و دست رد به سینه آنها میاي نظیر او در ایران است نهضت اسالمی هخلق و سازمان

ا گروههاي ها یها و چپیدهند و بنابراین اگر کسانی پیدا بشوند که با کمونیسمما را مورد هجوم قرار میآنها نیز انقالب اسالمی 

 .و خط مکتبی ما مذموم استري از طرف انقالب اسالمی نظیر همکاري داشته باشند آن نوع همکا

 

نیت کردستان در یک گفتگوي اختصاصی با کیهان ایران و عضو هیات حسندکتر مصطفی چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی

تر چمران نظرهاي خود را در مورد جریانات کردستان و شایعاتی که در اطراف آن وجود دارد بیان نمود ابتدا آقاي دکنقطه

در آن منطقه را به طور مفصل  بیان داشت که طی دو شماره امروز و ضمن اشاره به وقایع کردستان جزییات عملیات نظامی 

قدرتها را اي بود که ابرایران معجزهفردا به نظرتان خواهد رسید دکتر چمران ابتدا گفت: بطور کلی ما معتقدیم، انقالب اسالمی

و غرب و عالم در مقابل این انقالب به زانو در آمدند و منافع و مصالحشان در معرض خطر قرار  به شکست واداشت و شرق

گرفت. اینها سعی کردند انقالب ما را بشکست بکشانند. بنابراین ابرقدرتها نیروها و عمال داخلی خود را براي ضربه زدن باین 

مختلف ایران نظیر کردستان، خوزستان گنبد قابوس و بلوچستان  ها در نقاطاینکار توطئهانقالب دست بکار کردند که نتیجه

بود، زیرا پذیرش و امادگی براي توطئه در این سرزمینها، به علت فقر و محرومیت اختالف مذهب، ظلم و دیکتاتوري 

 رانکنیم قضیه کردستان است و توطئه گاي که در موردش صحیت میقضیه شاهنشاهی در مردم وجود داشت ولی فعالً

ار شوند بعد ایران دست به کتوانستند از نقاط ضعفی که وجود داشت بنفع خودشان سوءاستفاده کنند و علیه انقالب اسالمیمی

ها و سیها و اویها و ساالرجافهاي وابسته پالیزبانها هستند با گروهبینیم که چپ نماها که وابسته به غرب و صهیونیستمی

هاي دراز م دادند و توطئه بزرگی را در کرستان ساختند و در خالل این توطئه ها دولت ماهشاه و آمریکا دست بدست ه

سکوت کرد و ارتش هم در این مدت حضور نداشت. در مقابل نیروهاي توطئه گر دست به تسلیح و تجهیز طرفداران خود 

مري و پلیس و حتی ارتش را خلع سالح هاي ژاندارزدند و نیروهاي مسلح را در کردستان به حرکت در آوردند و پاسگاه

کردند و همانطور که دیدیم به پادگان سنندج و مهاباد مسلحانه حمله کردند. در سنندج پیروز نشدند ولی مهاباد را به خاك و 

 خون کشیدند و تمام اسلحه پادگان را دزدیدند و بعد از خلع سالح کردن نیروهاي پلیس و ژاندارمري و ارتش حتی مخالفین

یران در اخواستند یک انسان مومن به انقالب اسالمی خود و طرفداران مومن به انقالب را در منطقه تصفیه کردند چرا که نمی

منطقه آنها وجود داشته باشد بعضی از آنها معتقد بودند و معتقد هستند که این احزاب چپ علیه پاسداران و نیروهاي 

پاسدار کرد نشان داد که این امر صحیح نیست و  25به مریوان و محاصره کردن  غیرمحلی حساسیت داشتند ولی حمله آنها

پاسدار غیر  60ایران است.و همچنین در پاوه نیز درست است که منظور آنها تصفیه کردن هر آدم مؤمن به انقالب اسالمی 

که پاوه را محاصره کردند منظورشان پاسدار کرد محلی در پاوه وجود داشت و هنگامی  250محلی وجود داشتند ولی بیش از 



اهند خوپذیرند و مینفر کرد محلی بوده. بنابراین این شایعه که آنها پاسداران غیر محلی را نمی 250بطور اعم محو و تصفیه 

 خواستند که به قدرت اسلحه افکار فلسفی و سیاسی خودشان را برآنها را از منطقه بیرون کند صحیح نیست در یک جمله می

مردم کرد تحمیل نمایند تا هیچکس در کردستان برخالف راي و نظر آنها قادر به کاري نباشد! و تمام این اعمال در غیاب 

کنیم براي اینکه در تبلیغاتی که چپی ها صورت گرفت و ما به این موضوع تکیه و تاکید میارتش و نیروهاي انتظامی

خواهد مردم را به خاك و خون بکشد و با زور و دیکتاتوري نستند که آمده و میداانداختند و ارتش را ارتش طاغوتی میبراه

ه کنند که تمام این حرکتهاي مسلحانه وقتی بوجود آمده بود کخواهد سیستم فاشیستی را پیاده کندآنها فراموش میطاغوتی می

 اشت که مسلحانه وارد عمل بشوند و اصوالًحضور نداشتند و هیچ دلیلی براي آنها وجود ندارتش و نیروهاي انتظامی اصالً

ما انقالبی بود که بدون سالح به پیروزي رسیده بود و ارزش و اهمیت خاص انقالب ما در همین بود که به انقالب اسالمی

ب القدرت فداکاري و ایمان و باستقبال شهادت رفتن پیروز شده بود و بزرگترین پیغام این انقالب همین بود که میخواست انق

تا با زور  کردي مردم را به این رسالت آگاه بکند و بنابراین سعی نمیرا با همین سیستم به همه نقاط کشور بکشاند و همه

وقعی کنند، حمله به سنندج در مبینیم دشمنان انقالب مسلحانه موضع گیري میاسلحه وارد کردستان و سایر مناطق بشود. می

شود درصدد درگیري نیست و حتی فرمانده پادگان تسلیم می آید واصالًپادگان بیرون نمی گیرد که ارتش از داخلصورت می

بینیم که ارتش حتی از داخل پادگان کنند و در مهاباد میایستند ودفاع میاي از سربازان از جان گذشته میولی معاون و عده

دزدند و به شان را میکشند و اسلحهآنجا را آتش می کنند وکند واین احزاب چپ نما پادگان را محاصره میهم دفاع نمی

اهللا طالقانی و دکتر بهشتی و شخصیتهاي بزرگ دیگر به کردستان گیرد که آیتخصوص این هجوم در موقعی صورت می

نیت با اند تا با مردم مذاکره کنند و بطور مسالمت آمیز مشکالت ایشان را حل کنند یعنی هنگامی که دولت با این حسنرفته

خواهند با زور اسلحه حرف خودشان را به کرسی بنشانند و این کند و شخصیتی با این عظمت را آنجا فرستاده میآنها رفتار می

بزرگترین دلیل این است که این سیستم زور و قدرت و سالح از طرف آنها را ارائه شده و به صحنه آمده نه از طرف ارتش و 

پاسدار  25کردن ي آن و کشتن و زخمیتوان قضیه مریوان را مثال زد که بعد از محاصرهمثال میدولت. اینجاست که بعنوان 

آمیز حل کند و شخص مرا بعنوان نماینده آنجا فرستاد و من کرد محلی دولت تصمیم گرفت که قضیه مریوان را بطور مسالمت

آمیز حل بکنم بزرگترین افتخار یوان را به طور مسالمتروز در مریوان با بزرگان شهر مذاکره کردم تا قضیه مر 10هم مدت 

آمیز قضیه مریوان را حل کردیم و بدون هیچ نوع درگیري ارتش وارد شهر من در آن روز همین بود که باالخره بطور مسالمت

امی که این مریوان شد و مسلحین را از شهر خارج کرد و مردم به شهر بازگشتند و قانون بر شهر حکمفرما شد. اما هنگ

مذاکرات در مریوان صورت میگرفت و بزرگان شهر پذیراي صلح و مذاکره با دولت بودند چپی ها و سازمانهاي چریکی به 

خواستند جنگ به راه بیندازند و حتی بعد از آنکه تمام کردند و میقول خودشان!!!  به سختی با مردم شهر مخالفت می

دست به تظاهرات زدند و در پشت محل دژبان تحصن اختیار کردند و هنگامی که  مذاکرات به نتیجه رسید در داخل شهر

ها را به دولت و ارتش نثار کردند که چرا شهر به آمده خواستم مذاکره کنم بزرگترین دشنامخود من به آنجا رفتم و با آنها می

بدون هیچ نوع درگیري و بدون هیچ نوع  دانستند ارتش به مریوان وارد شدو آرامش برقرار کرده در صورتی که همه می

 .خونریزي و با رضایت تام و تمام مردم شهر



 

 پیروزي دولت

 

توانم بگویم که قضیه مریوان یک پیروزي براي دولت به حساب آمد که توانست مردم بیگناه را به خودش و به طور کلی می

علیه دولت به تظاهرات واداشته بودند تمامشان را به شهر جلب کند و هزاران نفري را که آنها از شهر بیرون زده بودند و 

خواهند که شکست مریوان در پاوه هم تکرار شود بنابراین هنگامی که پاوه را محاصره بازگرداند. همین قضیه است که آنها نمی

آمیز حل م بطور مسالمتگیرد که قضیه پاوه را هزنند باز هم دولت تصمیم میکنند و دست به کشت و کشتار پاسداران میمی

ر در شدم که شهبا هلیکوپتر در معیت تیمسار فالحی وارد پاوه میبکند و شخص من را به پاوه فرستاد و من هنگامی که 

محاصره قرار داشت و حتی هلیکوپتر هدف گلوله قرار گرفت. خواست خدا بود که به سالمت بر زمین نشستیم. و آنها به هیچ 

خواستند که پاوه مثل مریوان به صلح و صفا قضیه خاتمه پیدا کند دست به کشت و کشتاري زدند که نمی وجه حاضر نبودند و

نفر از این پاسداران را فقط در  25نفر آنجا باقی ماندند.  16پاسدار غیر محلی که آنجا بود فقط  60بی نظیر بود. از  واقعاً

د به شهادت رسیدند بنابراین پاوه یک مبدأیی است براي یک انفجار ي زیادي از پاسداران کرمنطقه مریضخانه کشتند عده

بزرگ در کردستان و جنگ همه جانبه بین این احزاب چپ نما علیه دولت مرکزي و طرد کلی دولت و حاکمیت ارتش از 

روع و به مناطق اي است که از پاوه شمنطقه و مطابق با اطالعاتی که از منطقه در دست ما هست. این برنامه جنگ برنامه

کردند در مقابل این یورش همه جانبه عظیم در کردستان ارتش شکست خواهد شود. دشمنان ما فکر میمختلف کشیده می

ي هایی که در نیروي هوایی و در بین همافرماها و هوانیروز و ارتش و دستهاي مرموزي که بر همهخورد و بخصوص با توطئه

ند مطمئن بودند که دولت و ارتش قادر به هیچ عمل مثبتی نخواهد بود. بلکه با این دستهاي سازمانهاي اداري و دولتی داشت

 .مرموز که در همه جا دارند هر حرکتی را فلج خواهند کرد

 

 در منطقهآمادگی نظامی 

 

ر ي آنها قراي کردستان زیر سلطههمه دانید تقریباًخود درآوردند و همانطور که میآنها تمام کردستان را زیر سلطه نظامی

ی و علنی ارتش و دولت را رد بکند و حتخواست در کردستان صورت بگیرد تا بطور رسمی داشت. فقط اعالم سلطه بود که می

بر تمام راهها و شهرهاي کردستان اعالم استقالل بکند. و حتی کشورهایی ي کامل نظامی صحبت از این بود که پس از سیطره

براین و حتی نیروي هوایی برساند. بناخواستند  بعد از اعالم استقالل آنها را به رسمیت شناخته و کمکهاي نظامی بودند که می

رفت. که آنها دیگر حاضر به مذاکره و قبول پاوه یک نقطه شروع براي یک انفجار بزرگ در سرتاسر کردستان به شمار می

مه خودشان را بر سرتاسر کردستان تحمیل بکنند. هتند بطور مسلحانه آن سیطره نظامی خواسهیچ صلح و صفایی نبودند و می



 افتاد و در شب آخریندادیم و مواضع استراتژیک و مهم یکی بعد از دیگري به دست آنان میروزه ما نیروهایی را از دست می

متري پاسگاه  5پاسداران در تصرف ما بود حتی که هولناکترین شبها بود فقط دو نقطه یک پاسگاه ژاندارمري و دیگر محل 

داد. و تمام مرتفعات ژاندارمري را زیر سلطه خودشان داشتند وبا نارنجک و خمپاره و غیره و پاسگاه را زیر حمله خود قرار می

بودند و اگر  رسیدهي پاسداران نزدیکیهاي خانه و فرودگاه و تمام نقاط دیگر شهر در تصرف آنها بود و نزدیکیهاي صبح تقریباً

کرد دیگر چیز دیگري وجود نداشت و خالصه ما هر لحظه انتظار مرگ و نابودي خودمان را ي پاسداران هم سقوط میخانه

توانست بر زمین بنشیند چون هیچ جایی براي داشتیم و هیچ امیدي هم به جایی نداشتیم و حتی هلیکوپتري چیزي هم نمی

گرفت. در ي پاسداران و در هر خیابانی زیر رگبار گلوله انجام میو حتی راه رفتن جلوي خانه نشستن هلیکوپتر وجود نداشت.

اي از مردم براي دفاع از خانه و اموال خودشان در مقابل آنها ي بزرگ چپ و راست هر دو دست داشتند. و عدهاین محاصره

ها یکی پس از دیگري و غارت آنها و د چون گرفتن این خانههمین قضیه بود که شاید ما را نجات دا کردند و اتفاقاًدفاع می

گرفت و به ما فرصت داد که شب را به روز برسانیم ولی آنها براي اینکه از این درگیري با مردم آتش زدن آنها وقت می

ردم ما اي مشد. که ي پاسداران شنیده میکردند و این صدا بخوبی در خانهراحت بشوند با بلندگو در شهر به مردم اخطار می

ي شما خواهیم که وفاداري خودتان به ما اعالم بکنید اگر وفاداري اعالم بکنید ما با خانهبا شما کاري نداریم فقط از شما می

اي از طرف امام خمینی ایم که پاسداران دشمن شما را سر ببریم و این جنگ ادامه پیدا کرد تا بیانیهکاري نداریم. ما آمده

و فرمان او به شد و به طور قطع و یقین باید گفت که این بیانیه امام و بخصوص قبول رهبري او براي نیروهاي انتظامی منتشر

شر شد ها منتمردم براي هجوم به کردستان اولین نقطه تغییر و تحول در قضیه کردستان شد. یعنی به محض آنکه بیانیه

سداران مجروح و ناامید روحیه و قدرتی پیدا کردند که غیرقابل تصور بود و اکبر پاسداران بلند شد و همان پاصداي اهللا

نفري که از چند نفر از دوستان  5یک گروه  دشمنان ما قبل از این که هلیکوپتري به پاوه وارد شود پا به فرار گذاشتند و فوراً

 د که به بزرگترین مرتفعات شهر حمله ببرند ووزیري بودند با چند نفر از رزمندگان خوب دیگر به اینها مأموریت دادننخست

اي از پاسداران کرد را نفر عده 5براي آنکه پاسگاه ژاندارمري را نجات دهیم باید این کوه را به تصرف خودمان درآوریم. این 

م در مدت کردکردم وحشت میي آنها به قدري شجاعانه بود که من که از پایین نگاه میهم همراه خودشان بردند و حمله

 .بسیار کوتاهی این کوه بلند را با دادن یک شهید تصرف کردند

 

 حمل آذوقه به پاوه

 

سیم به من اطالع داد که نیروهاي زیادي از مردم و سربازان و در این موقع تیمسار فالحی که در کرمانشاه بود بوسیله بی

د یک فرودگاه براي آنها تهیه کرد یا فرودگاه موجود را از آذوقه در کرمانشاه آماده هستند که به پاوه منتقل شوند فقط بای

دست دشمنان گرفت که هلیکوپترها بتوانند در آنجا بنشینند. بنابراین به هر قیمتی شده باید فرودگاه را به تصرف درآورد و 

مرکز بودند. ما تصمیم فرودگاه در آخرین نقطه شهر در طرف مرز عراق قرار داشت. که نیروهاي زیادي از دشمن در آنجا مت



گرفتیم که فرودگاه را هم به تصرف در آوریم گروه پنج نفري تشکیل دادیم و از سه نقطه مختلف به این فرودگاه حمله کردند 

شوند و رسد در آن تپه متوقف اي که در پشت فرودگاه میو به این ها گفته بودیم که بعد از تصرف فرودگاه به اولین تپه

ي اول، دوم، سوم را هم گذراندند و به دهی رسیدند نکنند. ولی شدت احساس این جوانان به حدي بود که تپه بیشتر پیشروي

که در پشت این تپه قرار داشت و در آن ده، عده زیادي از چپ نماها وجود داشتند که در آنجا درگیري بوجود آمد و در آنجا 

یک شهید فرودگاه هم به تصرف در آمد و علت بزرگش این بود که دشمن یکی از جوانان ما به شهادت رسید و به هر حال با 

شهید داده بودیم بدون هیچ خونریزي به  25گریخت. مریضخانه هم که روحیه اش را از دست داده بود و بدون جنگ می

آوردند ک را به تصرف در میرفتند و مواضع استراتژیاي میتصرف پاسداران در آمد. و پاسداران با فریاد اهللا اکبر به هر گوشه

وارد پاوه شددند. 6بعدازظهر تمام شد و هلیکوپترها و نیروهاي کمکی همگی بعد از ساعت  6یا  5و همه آنها پیش از ساعت 

ي مواضع استراتژیک به تصرف آنان در آمده بود بنابراین ي مرتفعات و همهي پاوه و همهوارد پاوه شدند که همهیعنی هنگامی

 :اي بود که امام خمینی صادر کرده بوددلیل براي پیروزي ما در پاوه و شکست دشمن بیانیهتنها 

 

ساعت آینده موقعی که ارتش الزم است وارد پاوه  24ریزي بکنیم که تا اي را طرحما تصمیم گرفتیم که همان شب برنامه

خطرناکترین محل دشمنان ما بود که در مرز عراق  ترین وشود. نوسود را هم به تصرف خودمان در آورده باشیم. نوسود سخت

دانستیم که همیشه مورد هجوم دشمنان است و بزرگترین قدرتهاي دشمن در اطراف نوسود واقع شده و حتی این را هم می

که  بعد از نیمه شب جلساتی و طراحیهایی داشتیم 3متمرکز هستند بنابراین با همان نیروهایی که شب آمده بودند تا ساعت 

بخصوص نیروهاي تیپ نوهد از نیروهاي چتربازان تیپ نوهد و هلیکوپترها در روز بعد به ما کمک کردند. و با اعمال تاکتیکی 

ي شدید قبل از آنکه ارتش وارد پاوه شود نیروهاي ما نوسود را فتح کرده که این خودش سرعت عمل و جهش و قهرمانانه

خواستند عظمت و قدرت و پیشرفت که حتی قبل از آنکه ارتش وارد پاوه شود اینها میرساند نیروهاي موجود در پاوه را می

خودشان را به اثبات رسانند و این چنین نیز شد. بنابراین پاوه یک مبدا تغییر و تحول و نقطه علنی در قضیه کردستان به شمار 

آید و این براي دنیاي ف نیروهاي انقالبی درمیرود و در مدت ده روز تمام شهرها مواضع استراتژیک کردستان به تصرمی

هاي بینی را بکنند بلکه آمریکا و دولتهاي بزرگ و ابرقدرتها هم با کامپیوترتوانستند این پیشسابقه بود نه فقط کردها نمیبی

رگ را به تصرف زبینی بکنند که ارتش، این حد سریع سرتاسر این نقاط استراتژیک بتوانستند پیشخودشان به هیچ وجه نمی

که از اقصی نقاط کشور براي استقبال شهادت خودش درآورد اما این چنین شد. روحیه قوي در ارتش و پاسداران و مردمی 

م بگویم خواهتوانست در مقابل آنها مقاومت کند. به عنوان نمونه میآمده بودند آنقدر سریع و شدید بود که هیچ نیرویی نمی

کردیم در بین راه درگیریهاي فراوانی داشتیم و در بین راه شهداي زیادي دادیم به سمت بانه حرکت میکه وقتی ما از بسطام 

هاي خطرناك به سالمت هاي سخت، از این کوههاي بلند از این درهکردند که نیروي ما بتواند از این گردنهو آنها تصور نمی

 .عبور کند و خودش را به بانه برساند

 



 سردشت ورود به بانه و

 

حتی چندین ساعت قبل از این که وارد بانه بشویم در یک نبرد چهار نفر از بهترین جوانهاي ما به شهادت رسیدند یک افسر 

هاي سختی در آنجا درگیر شده بود ولی هیچکس از مرگ از نیروي نوهد به نام سروان مهرابی به درجه شهادت رسید. جنگ

آمدند و دشمن را آنچنان تار و مار کردند که دشمن احساس کرد در مقابل قبال مرگ میوحشتی نداشت. و این جوانان به است

 4بعدازظهر بود سید جالل حسینی ساعت  6این نیروها قادر به مقاومت نیست و هنگامی که ما وارد بانه شدیم ساعت 

برابر نیروهاي ما بود بعد  4هاي آنها روهبعدازظهر با نیروهاي خودش از شهر گریخته بود و به طوري که به ما اطالع دادند گ

ي ما حساب از بانه که بزرگترین مرکز قدرت آنهاست آخرین پایگاهی که براي آنها باقی مانده بود سردشت بود و همه

کردیم که در سردشت بزرگترین مقاومتها در مقابل ما صورت بگیرد و بخصوص راه بانه سردشت راهیست جنگلی و آنها می

ها را در این آخرین جنگ به ما بزنند و به خصوص هلیکوپترها ها کمین بکنند و بزرگترین ضربتدارند که در این جنگامکان 

ي چند کیلومتري سردشت هنگام شناسایی از سردشت به اطراف سردشت چهار تانک در پشت سردشت دیدیم در فاصله

وسیع وجود داشت و بنابراین امکان درگیریهاي شدید و جنگهایی در ي سنگین و نیروهاي موتوریزه بسیار چهار تانک و توپخانه

 200تکاور بود و در حدود  50هاي واقعی آن رفت و تمام نیروي ما که از بانه حرکت کرد و به سردشت رفت رزمندهآن می

وهد  در مناطق سرباز عادي شرکت داشتند ولی با آن روح و شهامت و شجاعت و گم کردن نیروهاي تکاور و نیروهاي ن

ي شهر توسط هلیکوپترها دشمن احساس کرد که با نیرویی روبرو ها و هجوم شجاعانه به شهر و محاصرهمختلف سرکوهها و تپه

ترسند و به استقبال شهادت آمدند و هر درگیري و به زیان آنها خواهد شد.  و این نیرو با سرعتی است که باز از مرگ نمی

خودش را از بانه به سردشت رسانید و فقط یک درگیري کوچک در مدخل شهر سردشت داشت  ساعت 3ساعت یا  2حدود 

که با دستگیري سه نفر یا چهارنفر از نیروهاي دشمن به پایان رسید و این نیرو پیروزمندانه وارد سردشت شد و به نظر ما این 

سیاسی و ایدئولوژي بود که حاکمیت دولت را  نبود. یک پیروزيپیروزي ارتش که براي دولت حاصل شد یک پیروزي نظامی

 .مستقل کرده بود

 

 تبلیغات دشمن

 

این شکست که بر گروههاي چپ و راست و در کردستان حاصل شده بود پیش از همه چیز نتیجه روح انقالبی و عامل فکري و 

یم مردم هزار هزار به پیشواز ما شدایدئولوژیک این رسالت بزرگ بود که در کردستان پیروز شد. به هر شهري که وارد می

ریختند احساس کردم که تمام پادگان را جمعیت مردم شهر فرا گرفته و اي از مردم از خوشحالی اشک میآمدند و عدهمی

خود من وحشت داشتم که چطور ما امشب را در پادگان به سر آوریم و تمام بزرگان شهر به استقبال ما آمدند و نطق 

ارتش به شهر را تبریک گفتند و تقاضاي عفو و بخشش کردند. که ما هم براساس فرمان امام همه را عفو  کردند و ورودمی



آیند و ایم تبلیغات دشمن بسیار مؤثر بود و به آنها گفته بودند که این سربازان میکردیم و گفتم : براي نجات آزادي شما آمده

اي ه با عدهککنند هنگامیکنند و چنین و چنان میبرند و به دختران اهانت میبرند و طرفداران سنی را سر میپستان زنها را می

کنیم بعد از ورود به از سربازها و پاسداران برخورد کردند که در منتهاي دوستی و اخالق و محبت بودند اول کاري که ما می

ز اسالم و اصالت اسالم و دوستی و محبت و گوییم و سخن ما اشویم و با بزرگان شهر در مسجد سخن میشهر وارد مسجد می

کردند انتظار داشتند که ما مثل دیکتاتورها و فاتحین شهرهاي بزرگ آنها را صفا برادري و برابري است، اینها تعجب می

شکنجه بدهیم عقوبت کنیم و بزندان بکشیم بنابراین یک چنین محبتی و یک چنین انسانیتی در مقابل آن تبلیغات شوم و 

از نظر  ود و واقعاًربینیم که پاوه یک مبدأ یک نقطه عطف براي تاریخ کردها به شمار میمگین به وقوع پیوسته بنابراین میسه

جنبش و نهضت و حرکت باید پاوه را یک نقطه عطف به حساب آورد و ما این پشتیبانی و این یکرنگی و فداکاري را تقدیس 

 بارزنند یکرود که آنهایی که دم از ملت و ملتها میر کردستان به شمار میکنیم. مقدس است و همین نقطه عطف دمی

آمد مردم و ملت گویند. اگر صحبت از ملت و ملتها و مردم به حساب میاحساس کردند که ملت آنجاست و آنها دروغ می

بل آنها قرار دارد و آنها در احساس کردند ملت در مقا آنجا هستند و بنابراین از نظر سیاسی شکست خوردند چون واقعاً

خواهم در مساله پاوه تکرار کنم و شاید بیش از هر چیز ي عطف دیگري که میي ضعف و شکست هستند و باز نقطهنقطه

ت آورم آن حقیقتی اسدیگري در روح من تأثیر گذاشته و باز آنرا یک نقطه عطف در تاریخ مبارزه ملت خودمان به حساب می

ي مردم ما یک حالت روحانی و معنوي به خود گرفته بودند و چون یک و مخوف سرتاسر کشور ما و همهکه در آن شب تار

امکان عملی در آن شب تاریک براي کسی میسر نبود هر یک به دعا و نماز و مناجات به درگاه خداوند بزرگ متوسل شده 

هایی به من رسید که در کشورهاي ورد کردم و یا نامهبودند که خدا پاوه را از شر دشمنان محفوظ بدارد حتی با کسانی برخ

 .خواندندکردند و نماز میدوردست هم کسانی هستند که دستشان از همه جا قطع بود و دعا می

 

 نهضت اصیل

 

گیریم و اینها را با یک جنبش روحی و معنوي را در نظر میهنگامیکه ما یک جنبش سیاسی یا اجتماعی و یا جنبش نظامی

رسد آن نهضتی و آن حرکتی مقدس، اصیل و عمیق است که بیشتر در قلب کنیم این اختالف براي ما به ظهور میسه میمقای

مردم و درون مردم نفوذ بکند. و بر اساس آن ان اهللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیر و ما به انفسهم خداي بزرگ هم وقتی تاکید 

گوید هنگامی که آن تغییر و تحول در روح و نفس مردم بوجود دهد و میر میکند آن تغییر و تحول درونی را مالك قرامی

ر بینیم که دهم به ظهور خواهد پیوست و ما میآمد بعد از تغییر و تحوالت است که تحوالت اجتماعی و سیاسی و نظامی 

که معتقدیم این حرکت و این نهضت پیوندد و از اینجاست این تغییر و تحول در اکثریت مردم ما به ظهور میي پاوه قضیه

ی، کنم یک پیروزیهایی نظیر نظامی، سیاسي عطفی در تاریخ نهضت ماست. از نظر فلسفی من روي این خیلی تکیه مینقطه

کند. نه فقط در پاوه، در تهران، در سرتاسر اجتماعی است ولی پیروزي دیگري است که روح و قلب و نفس مردم را متغیر می



د خواستند خودشان را به ایران برسانننان هزاران نفر از شیعیان پشت سفارتخانه یا جاهاي دیگر جمع شده بودند میدنیا و لب

بنابراین اگر در تصور خودمان بگنجانیم که انقالب خودمان هم در سال پیش پیروز شد نتیجه همان روح و تغییر و تحول بود 

اري و شهامت و شجاعت و شهادت در آنجا بوجود آمده بود و باعث شد که که در نفوس ما بوجود آمد که آن روحیه فداک

گویم در روز کردستان زیر و رو شد. و به همین علت است که می 10انقالب ما پیروز بشود که بر اثر این روحیه در عرض 

سمت ي ایدئولوژیک یک قما در مقابل پیروزایم، پیروزي نظامیکردستان ما یک پیروزي ایدئولوژیک فکري سیاسی داشته

 ناچیزي بود

 

 گرددارتش به پادگانها برمی

 

ه کارهاي گیري دست بو بر اساس همین طرز تفکر بعد از پیروزي در کردستان دولت تصمیم گرفت که به جاي جنگ و سپاه

با  از شهرها خارج شوند وعمرانی و جهادسازندگی بزند و بنابراین به ارتش دستور داده شد که به پادگانهاي خودشان بروند و 

هاي جهادسازندگی و عمران و غیره وارد کردستان شدند که به مردم خدمت کنند و حدود مردم کاري نداشته باشند و گروه

از طرف دولت، توجه است در مقابل آن کسانی که ماه بدون هیچگونه تحرك نظامیماه بدین ترتیب گذشت یعنی یکیک

امی خواست قدرت نظکردند. بعد از این پیروزي که دولت میري و ارتش طاغوتی و فاشیستی میدولت را متهم به دیکتاتو

به  بزند. در عوضدید که دوباره و بیشتر دست به اعمال نظامی خودش را به ثبوت برساند و رسانده بود دیگر دلیلی نمی

استهاي گران به پشتیبانی از اجنبی و سیتاسفانه توطئهجوانانش گفت که دست به کارهاي عمرانی و جهاد سازندگی بزنند، اما م

ي خودشان را از عراق جمع آوري کردند و در خالل این خارجی آرام ننشستند دست به سازماندهی زدند نیروهاي پراکنده

ه سر ل بمدت یکبار دیگر به شهرها و نقاط دیگر برگشتند، آنجا که ارتش و دولت و همه چیز در صلح و صفا و آرامش کام

 .بردندمی

 

 نفر از پاسداران 22شهادت 

 

گویند حرف آنها غیر منطقی است زیرا ارتش و دولت در کنند و ارتش را طاغوتی میبنابراین باز کسانی که دولت را متهم می

و ظامی رت ني برادارن کرد به ثبوت برساند و نشان بدهند آنها با قدنیت خود را به همهماه سکوت کردند که حسنمدت یک

ی اسالم را خواهند که رسالت انقالبي کردستان را حل بکنند بلکه با فعالیت سیاسی اجتماعی عمرانی میخواهند قضیهجنگ نمی

نفر از  22انداختند و به خصوص بعد از شهادت در کردستان پیاده بکنند و بعد از کشت و کشتارهایی که آن طرف به راه

ند و گران مقاومت کشت و بانه، دولت تصمیم گرفت دوباره به ارتش فرمان دهد در مقابل این توطئهپاسداران در راه بین سرد



شت که ي سردترین عملیات در منطقههاي ضربت در بعضی نقاط از کردستان بوجود آمد که مهییجاینجا و آنجا بود که گروه

سیار سخت و درگیریهاي بسیار خونین اثبات کردند محل قدرت و تمرکز نیروهاي دشمن بود صورت گرفت و در نبردهاي ب

که باز هم هر وقت از ارتش بخواهد قادر خواهد بود و در هر لحظه نیروهاي دشمن را متالشی کند و بنابراین در نقاطی که 

کی خودشان یي ارتشی با تاکتیکهاي چرخواستند به شهري یا به جایی حمله کنند از نیروهاي ویژهشدند و میدشمن متمرکز می

ي کردستان به طور کلی از دست کردند جنگهاي پارتیزانی و سیطره بر منطقهبردند و آنها را متالشی میبر آنها حمله می

توطئه گران گرفته شد درك کردند که مقابل ارتش ضعیفند و اگر ارتش بخواهد هر وقت هر جا قادر است که نیروهاي آنها 

ش کنند که بهتر است با دولت و ارتشوند و احساس میی از بزرگان آنها مایل به مذاکره میرا متالشی کند با این وضع بعض

ت خودش را از طریق سالح درنظر نداشو پیش بردن رسالت اسالمیي نظامیکنار بیایند و از آنجایی که دولت نیز فکر سیطره

 .بنابراین این درخواست مذاکره را لبیک گفت

 

 آغاز مذاکرات سیاسی

 

خواهد با دولت مذاکره بنابراین آقاي داریوش فروهراز طرف دولت مسوول شد که در منطقه حاضر شود و با هرکسی که می

خواهد نیت دارد و هرکسی که مطلبی دارد و میکند وارد مذاکره شود و بنابراین فکر مذاکره و احساس اینکه دولت ما حسن

اي از آنها انجام داد و آنها حتی بعد از آنکه داریوش فروهر مذاکراتی با عده مذاکره کند دولت حاضر است که مذاکره کند و

خواهند مذاکرات را در سطح باالتري انجام دهند دولت نیز تصمیم گرفت چهار نفر را با اختیارات تام احساس کردند می

ند و و صلح و صفا این مشکالت را حل بک مسوول مذاکره بکند تا به مشکالت کردستان رسیدگی کند و انشاءاهللا از راه مذاکره

دهد که در شهرهاي بزرگ از هر نوع نیت خودش را نشان دهد به نیروهاي ارتش دستور مییا براي این که دولت حسن

را در شهرها انجام ندهد مگر آنکه از طرف دشمن به آنها پرهیز کنند یعنی ابتدا به ساکن هیچ عمل نظامیدرگیري نظامی 

 اي از افسراناي ناراحت شدند و حتی عدهها و اختالفات خیلی زیادي شد و حتی عدهد که خود این امر باعث ناراحتیحمله شو

ود را از خیعنی آن به اصطالح حالت نظامی و سربازان فکر کردند جنگ بکلی خاتمه پیدا کرده است و دیگر موضع نظامی 

آمدند که به تهران منتقل شوند در راه بازگشت به خانه ن از سردشت  به بانه میاي از سربازابینیم یکباره عدهدست دادند می

دون گیري و بشوند و احساس اینکه در داخل شهر مساله جنگ و جدال مطرح نیست بدون موضعخیال وارد بانه میبودند و بی

نها همان احزاب افراطی چریکهاي فدایی و گیرند و ایحراست از نیروهاي خودشان یکباره از طرف دشمنان مورد هجوم قرار می

اي دیگر هنیروهاي نظیر آن بودند که به هیچوجه با مذاکره موافقتی نداشتند بعد از آنکه حزب دمکرات و بعضی شخصیت

 آمادگی خودشان را براي مذاکره اعالم کرده بودند این حزب و احزاب افراطی دیگر براي آن که مخالفت کنند از مهاباد خارج 

این نظامیان کمین کردند و آنها را کشتند که خود این یک مبین حقیقتی بود که احزاب بزرگ شدند و در سردشت و بانه علیه 

اي با نمایندگان دولت انجام دهند در حالی که این چریکهاي افراطی چپ حتی حاضر به خواستند یک نوع مذاکرهدر آنجا می



و حزب دمکرات را متهم کردند که با دولت سازش کرده است و حتی در حال حاضر  اي صادر کردندآن نبودند و اعالمیه

د روند و در منطقه نوسوگوید از منطقه سردشت به جنوب میبینیم وقتی دولت در سردشت و بانه به هجوم آنها جواب میمی

گر و وابسته به نیروهاي بکلی توطئه آورند. اینها گروههایی هستندتر همان مشکالت را بوجود میو مریوان و نقاط جنوبی

خواهند با ي کردستان پایان بگیرد بلکه میخواهند غائلهو خطرناك که به هیچوجه نمیخارجی وداراي بدنامیهاي عمومی 

ولت ما را به سقوط بکشانند البته ما با سیاستی که دهاي دیگري دولت یا انقالب اسالمیدرگیریها و کشت و کشتارها و ناراحتی

نیت خود را الاقل به برادران کرد به ثبوت برساند و اگر کسی نپذیرفت و آماده در نظر گرفته است قادر خواهد بود که حسن

جنگ شد و ارتش عملی متقابل انجام داد دیگر این ارتش، ارتش طاغوتی و فاشیستی نیست بلکه ارتش پاسدار صلح، پاسدار 

 )23/8/1358است. (کیهانامنیت منطقه، پاسدار انقالب اسالمی

 

 (2)در کردستان چه گذشت؟

 

کنید سیاست آزادي پس از انقالب که باعث شکل گرفتن حزبهاي ضد انقالب شد یک تاکتیک خبرنگار کیهان: شما فکر نمی

 اشتباهی بود که دولت در پیش گرفت؟

 

آن دیده نشده بخصوص پیروزي انقالب بدون هاي خاصی داشت که در هیچ انقالب دیگري نظیر چمران: انقالب ایران ویژگی

و پیروزي آن فقط بر میناي ایمان و فداکاري و استقبال و شهادت. این ویژگیهاي خاص قدرت سالح و بدون درگیریهاي نظامی 

ین نقطه متمایز ب 10آورد که خود من در یک سخنرانی یک اختالفهاي اساسی بین انقالب ایران و انقالبهاي دیگر بوجود می

انقالب ایران و انقالبهاي دیگر ذکر کردم که شاید باشد در بعضی از آنها در دانشگاه همان روزهاي انقالب صحبت کردم یکی 

اتوري دست به دیکت تمام نظامهاي انقالبی دنیا اجباراً گشت اصوالًاز این ویژگیها به همین مساله دیکتاتوري و آزادي بر می

ها یکتاتوري اداره کنند تا بعد آرام آرام آزادي بدهند بنابراین روش کالسیک براي این سیستمزنند تا مدتی با سیستم دمی

روش دیکتاتوري است ولی انقالب ایران به علت ویژگیهاي خاص خودش است که احتیاج نداشت به دیکتاتوري تکیه کند 

 دم در حالی که در ایران اکثریت قریب بهدیکتاتوري یعنی قدرت یک حزب با یک عده افراد مخصوص و خاص بر اکثریت مر

 اتفاق انقالب کرده بودند و بنابراین این اکثریت قریب به اتفاق احتیاج نداشت که بر اقلیت دیکتاتوري کند. دیکتاتوري عادتاً

ه بود و تآید که اقلیتی بخواهد قدرت را بدست گیرد در حالی که در ایران اکثریت مطلق قدرت را بدست گرفوقتی بوجود می

این احتیاج به دیکتاتوري نداشت و قادر بود که آزادي به همه اعطا کند و بر اساس آزادي رفتار کند بنابراین این ویژگی 

 توانستیم با همان آزادي دموکراسی که اول انقالب رفتار کرده بودیم ادامه دهیم مسلماًخاص بین ایران وجود نداشت و ما می

 ها از طرف دشمنان وکردیم و مزایاي بیشتري داشت ولی متأسفانه توطئهنقالب خودمان حفظ میآن ویژگی خاص را براي ا

ها و تبلیغات ابرقدرتها باالتر از آن بودند که بتوان در یک محیط باز و بدون حساب با آنها مقابله پولهاي خارجی و روزنامه



فلسفی بسیار ناراحتم که یک چنین واقعیت تلخی بر ما  کرد و این بسیار بسیار جاي تأسف براي شخص من هست و از نظر

تحمیل  شد که مجبور شدیم آن آزادي و دموکراسی را به مقداري محدود کنیم که جلوي توطئه گران را بگیریم براي اینکه 

دیم ر که دیزنم. مثال روشنتري از همین قضیه هست همانطواین مثال بهتر روشن شود مساله ارتش و قدرت سالح را مثال می

پیروز شد و ما هم امید داشتیم که همه حیات خود را و انقالب خود را و انقالب ما بدون وجود ارتش و نیروي انتظامی 

پیشرفت خود را بدون قدرت سالح جامعه تحقق بپوشانیم یعنی به دنیا نشان دهیم این ویژگیهاي خاص براي انقالب و کشور 

م دیده نشده است و آن این که به قدرت و رسالت به قدرت ایمان و فداکاري و شهادت ما وجود دارد و در هیچ جاي عال

برد نه به قدرت سالح و بر همین اساس بود که براي ماههاي متعدد در کردستان یا هیچ نقطه دیگري ارتش وجود پیش می

یه نه به قدرت سالح اما متأسفانه قض خواست فقط و فقط به رسالت خود تکیه کندنداشت زیرا انقالب ما از نظر فلسفی می

کردستان پیش آمد و در کردستان انقالب آنطور که باید و شاید رسوخ نکرده بود و با ورود سالح و سیل پول از خارج دولت 

خواست را مجبور کردند. که دست به جنگ مسلحانه بزند و این بزرگترین شکست فلسفی انقالب ما بود یعنی انقالب ما می

گران خارجی جنگ کردستان را دست زدن به اسلحه همه را رام کند و انقالب را به همه جا بفرستد اما دشمنان ما توطئه بدون

واست بدون خانقالب ما پیروز شد ولی از نظر فلسفی میبر انقالب ما تحمیل کردند درست است که در این نبرد از نظر نظامی 

نی است رود این مثال روشالح برد و این یک شکست فلسفی براي انقالب مکا بشمار میدست به س سالح پیروز شود اما اجباراً

آزاد به هدف خود برسد  براي قضیه دیکتاتوري و آزادي که بر اساس آن ویژگیهاي روز اول انقالب ما در محیط آزاد کامالً

هاي یا هر چیز دیگري و تبلیغات شوم و توطئهروزنامه و مجله مزدور خارجی چپ نما یا راست گرا  200اما متاسفانه پیش از 

متعدد مجبور کرد که انقالب ما براي براي آنها محدودیت بوجود بیاورد  این هم از نظر من جاي تأسف است و معتقدم که 

آزاد  امالًکتوانستیم آن ویژگیهاي روزهاي اول انقالب را حفظ کنیم و در محیط هاي خارجی نبودند ما میاگر ابرقدرتها و توطئه

 .هر مخالفی را رام کنیم

 

خواستم بدانم اهللا طالقانی به کردستان کردید میاي که به عزیمت هیاتی به سرپرستی مرحوم آیتخبر نگار:  با توجه به اشاره

اتمه کردستان ختواند به مساله اندازه بود و آیا تشکیل شوراها به عنوان یک راه حل میاثر شوراها در منطقه کردستان تا چه

 بدهد یا خیر؟

 

کرد باید بدانیم که در هاي برادارن کرد را حل میها و ناراحتیچمران: بدون شک مساله شوراها مهم بود و مقداري از عقده

ن ترسند بنابرایاي براي مردم بوجود آمده بود از هر دولتی و قدرتی میکردستان پس از قرنها زور و دیکتاتوري یک عقده

اي براي آنها شده به نظر من همان عقیده است که سبب که هر کسی و هر قدرتی که آمده به آنها زور گفته و این عقده دیدند

ین براي راه کنند. بنابرابا خشونت رفتار می افتدشوند  و هنگامیکه هم زور به دست آنها میشود که در مقابل زور تسلیم میمی

ی و اصیل است که به آنها نشان دهد خود شما هستید مسوولین خود را انتخاب کنید و حل عقیده قضیه شوراها بسیار مقتض



داد و اجازه ها و غیره اجازه نمیکنید در سنندج بسیار مفید و مؤثر بود متأسفانه دالیل مختلف کارشکنیشهر خود را اداره می

اساسی ایران نیز مساله شورا را پیشنهاد کرده و مقدار  نداد که مساله شورا در نقاط مختلف پیاده شود ولی معتقدیم که قانون

هاي آنها بدین وسیله حل خواهد شد و هنگامی که احساس کردند سرنوشت آنها بدست خود زیادي از مشکالت روانی و عقده

ها و نآنهاست فعالیت بیشتري خواهند کرد عالقه بیشتري نشان خواهند داد و به خصوص هنگامی که احساس کردند بین آ

 .برادران دیگرشان در ایران اختالفی نیست همه در مقابل قانون و در مقابل تصمیم گیري یکسان و برابرند

 

هاي خود رهبران کرد یک هماهنگی کنید که بین خواستهخبرنگار: با توجه به مذاکرات سیاسی که جریان دارد آیا فکر می

ین ي پایانی بداند براي ااین مذاکرات سیاسی دلخوش باشد. و آنرا نقطهاصولی و یکنواختی وجود دارد که دولت بتواند به 

 .بحران در کردستان

 

اي دانیم که عدهعقیده هستند بدون شک میاین چیزي است که آینده نشان خواهند داد تا چه حد اینها با هم همچمران: واهللا 

ب شوند مگر شکست انقالد و به هیچ چیزي خوشحال نمیانوابسته به قدرتهاي خارجی هستند و فقط منتظر بهانه نشسته

ایران و بنابراین اینها را نباید با مردم کرد یکسان و برابر دانست ولی معتقدم که رهبران کرد کم و بیش با هم اسالمی 

رهبران آنها با  قهاي کم و بیش مشترکی دارند و اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی رسید اکثریت قریب به اتفانزدیکند و خواسته

 .هم موافقت خواهند کرد

 

ي کردستان آیا از نظر ایدئولوژیکی و از نظر به اصطالح خبرنگار: شما اشاره کردید به نقش چریکهاي فدایی در غائله

 تواند یک شروعی باشد براي بر پایی حکومت کارگري؟کنید دخالت اینها در کردستان میریزي فکر میبرنامه

 

ما نیستند منتظر انقالب دیگري هستند که نظام معتقد به اسالم و انقالب اسالمی  هاي فدایی خلق اصوالًچمران: چریک

مارکیسسیتی ـ لنینیستی خود را پیاده کنند و براي رسیدن به هدف خود هیچ دریغی از ضربه زدن به پیکر انقالب 

کنند و براي آنها کردستان مهم نیست همانطور که وءاستفاده میاي سایران ندارند و اینها از هر نقطه ضعفی در هر نقطهاسالمی

ه در دانیم کانداختند و خیلی خوب میدیدید در گنبد قابوس و خرمشهر و نقاط دیگر هم توطئه کردند و آشوب و بلوا به راه

دم وع کردند در تهران مرها و مخالفتها را شرتهران هم که این مشکالت کردستان یا بلوچستان وجود نداشت همین کارشکنی

هاي آنها را بستند و آنها را از خود راندند و اینها نیروهاي خود را در نقاط نزدیک به مرزها روشنتر و متمرکزتر بودند و النه

ي اینها آزاد کردن کردستان یا بلوچستان نیست. هر کجا را که بتوان متمرکز کردند و دست به خرابکاري زدند بنابراین نقشه

ایران ضربه زد و راه رسیدن آنها به حکومت همراه بود آنها دست بردار نیستند.اما به نظر هانه قرار داد و به انقالب اسالمی ب



ایران شکست بخورد یک نظام مارکسیستی برایران سیطره نخواهد یافت بلکه یک نظام وابسته به آمریکا من اگر انقالب اسالمی

مرداد اینچنین شد.  28ران سیطره پیدا خواهد کرد. همانطوري که بعد از سقوط دکتر مصدق در طاغوت شاه یا نزدیک او بر ای

کرد با سقوط دکتر مصدق حکومت را بدست خواهد گرفت و یک حکومت کمونیستی در ایران بوجود حزب توده تصور می

دق سقوط کرد یک حکومت وابسته به که حکومت دکتر مصخواهد آورد اما حقیقت نشان دا که بر خالف آن است. و هنگامی

آمریکا سر کار آمد  و دمار آن روزگار را مردم حتی از حزب توده هم کشید و من کم و بیش مطمئن هستم که اگر خداي 

 .ناکرده انقالب ما به شکست بیانجامد امکان پیروزي امپریالیسم آمریکا بیشتر است

 

ایدئولوژي این حزب چیست یعنی  ر میان توده کرد فعالیت داشت و اصوالًخبرنگار: آیا حزب دمکرات در زمان رژیم سابق د

 دنبال چه چیز هستند؟

 

چمران: حزب دمکرات قبل از سقوط طاغوت هم فعالیت داشت ولی از آنجا که کشوري خارجی به دنبالش نبود و در ایران هم 

هاي اخیر دولت عراق به پشتیبانی آنها جام دهند در ماهتوانستند انامکان آزادي براي آنها نبود هیچ عمل مؤثر و مثبتی نمی

و مانورهاي سیاسی امکان داد که حزب دمکرات برخاست و با سیل پول و اسلحه آنها را حمایت کرد و بخصوص از نظر نظامی 

نها معتقد به اکثریت آ ي کردستان بر اوضاع مسلط شود. از نظر ایدئولوژي آنها داراي افراد مختلفی هستند ولیبتواند بر منطقه

یز یک نظام سوسیالیستی باید ایجاد کرد و متأسفانه تاریخ ما ن ي مارکسیست ـ لنیسیست هستند و معتقدند که اقالًفلسفه

هایی از طریق یک دولت خارجی در شمال ایران بوجود آمد که حزب دمکرات دهد که در زمان پدر شاه سابق توطئهنشان می

وجود آوردند و متعاقب آن حزب دمکرات در کردستان نیز بوجود آمد که این دو حزب در این دو منطقه را در آذربایجان ب

خواستند ایران را تجزیه کنند و به قول خود، خودمختاري بوجود بیاورند و با توافقی که علم تجزیه و استقالل برداشتند و می

یه دست از حمایت این احزاب در این دو منطقه برداشت و دولت بین روسیه و آمریکا بوجود آمد بر اثر فشار آمریکا روس

مرکزي در آن موقع توانست این احزاب را متالشی کند و از بین ببرد. در سالهاي اخیر نیز کیسینجر وزیر امور خارجی آمریکا 

بود که کیسینجر براي ي طرحی طرحی را ارائه داد که در منطقه کردستان یک کشور آزاد کرد بوجود بیاید و این دنباله

کیسینجر  رسید وي دولتهاي عربی حتی سوریه . لبنان و عراق پیش بینی کرده بود و این تجزیه حتی به ایران نیز میتجزیه

معتقد بود که با ایجاد یک کشور کرد آزاد در منطقه خاورمیانه یک اسراییل دیگري بوجود خواهد آمد که با ایران و ترکیه، 

باید به یک دولت خارجی، یک ابرقدرت  مخالف خواهند بود  و براي اینکه در این منطقه زندگی کنند اجباراًعراق و سوریه 

اي خواهد شد و این به نفع آمریکاست که پایگاه دیگري در منطقه داشته باشد. خارجی تکیه کند بنابراین یک اسراییل تازه

کند و طراحان یز در منطقه وجود یک کردستان آزاد را پیشنهاد میبینیم که سالهاي پیش سیاست کیسینجري نبنابراین می

کتابها  زنندخارجی یعنی مستشرقین خارجی براي ایجاد فرهنگ کرد و زبان کرد و کولتور کرد و غیره دست به فعالیت می

ن آنها تقویت ي در بیکنند و تحریکهاي مختلف که بتوانند یک ملیت کرد با زبان کردي و سنن کردنویسند فعالیتها میمی



ها چه از طرف روسها و چه از طرف کنند و عاقبت االمر یک کشور کرد آزاد بوجود بیاورند بنابراین احساسات و این برنامه

ي هااي از آنها ایجاد خیالبافیدر ذهن عده آمریکاییها مقدار زیادي باعث تحریک و تهییج برادران کرد شده است و مسلماً

 .تأثیر نبوده استهاي کردستان بیها و ناراحتیت که مسلط در غائلهزیادي کرده اس

 

باران ایران، از بمتري که وجود دارد این است که آیا تاکنون در سرکوبی اشرار و دشمنان انقالب اسالمی خبرنگار: سئوال مهم

 هوایی نیز استفاده شده است یا خیر؟

 

 د؟گوییچمران: بمباران هوایی با هلیکوپتر می

 

 .شودخبرنگار: به طور کلی بمبی که از آسمان ریخته می

 

چمران: بمب ریخته شده نه بر مردم نه در شهرها، در جنگ مهاباد براي تسخیر مهاباد بمباران هوایی بوجود آمد اما بر روي 

ر دهند و بعالوه مردم شهر کوههاي اطراف مهاباد براي آنکه مسلحین را که در کوهها کمین کرده بودند آنها را تحت فشار قرا

بعد  زند وبدانند که اگر دولت بخواهد شهر آنها را بمباران کند قادر است ولی به خاطر انسانیت دست به چنین عملی نمی

د اي نیز رها نشد و ارتش به سالمت وارهمانطور که دیدیم بر اثر این تاکتیک بود که هنگام ورود ارتش به مهاباد حتی گلوله

و این در اثر همین بمبارانهاي اطراف شهر بود بنابراین بمباران انجام گرفت ولی به هیچ وجه بمبی بر شهر وارد نیامد شهر شد 

 .ي کوهها یا شاید یکی دو بمب در داخل پادگان مهاباد بود. که آنها هم بر روي تپه ها قرار داشتفقط در قله

 

ود بوجود بیاید یک مبارزه بنیادي و اساسی با فقر و محرومیت شدرگیري نظامی خبرنگار: آیا به نظر شما بهتر نبود قبل از آنکه

 و مشکل کردستان را به اینجا نکشد؟

 

و در  ماندگی استچمران: فقر و محرومیتی که در کردستان یا مناطق محروم ایران سیطره دارد نتیجه قرنها ظلم و ستم و عقب

یگري قادر نخواهد بود این فقر و محرومیت را بر طرف کند و بنابراین انتظار عرض چند ماه به هیچوجه دولت یا هیچ کس د

همان روزهاي اول که جهادسازندگی  ازاست و ثانیاً  جاییاینکه نتیجه قرنها فقر در عرض مدتی محدود حل شود یک انتظار بی

مورد توجه بود و جوانان و مهندسین و اي و کارهاي عمرانی از طرف دولت و سازمانها شروع شد کردستان بیش از هر نقطه



دکترها و مردم خیر به طرف کردستان سرازیر شدند. اما متأسفانه به علت عدم امنیت در نقاط مختلف این جوانان را گرفتند 

ه ابه زندان انداختند و حتی کشتند و بنابراین امکان فعالیت را از چنین گروههایی سلب کردند اگر بخاطر داشته باشید دو م

قبل از جریان پاوه چند نفر از جهادسازندگی را در شهر سرو گرفتند و مدت چند روز به زندان انداختند کتک زدند و شکنجه 

کردند و همچنین ده نفر از جهادسازندگی را در مهاباد دستگیر کردند و مدت چند روز شکنجه و آزار کردند. تا بعد از 

 اي دیگر را در سردشتو غیره توانستند این عده بی گناه را آزاد کنند. و حتی عده وساطت از طرف دادستان کل و استاندار 

خواستند جوانان کارهاي عمرانی کنند چون بطور کلی کارهاي عمرانی و گران نمیگرفتند و کشتند. بنابراین توطئه

د و آنها سعی داشتند این رابطه را قطع کننکرد. جهادسازندگی به نفع آنها نبود بلکه رابطه دولت و ملت را به هم نزدیکتر می

کردند و حتی بخاطر دارم که در مریوان هنگامی بطور خالصه فقر و محرومیت مردم آنجا به نفع آنان بود و از آن استفاده می

را از  دکه یکی دو کامیون ارتش با مواد خوراکی براي مردم مریوان فرستاده شد و مردم بدبخت و گرسنه میخواستند این موا

طه خواستند رابکردند که این آذوقه را نپذیرند زیرا نمیکردند. مردم را منع میدولت بگیرند. مسلحین حزبی ممانعت می

محبت و مودت بوجود بیاید و بنابراین برنامه از همان روز اول وجود داشت ولی امکان پیاده کردن آن بسیار کم بود و حتی در 

هاي عمرانی بسیار ضعیف است.(کیهان امنیت امکان پیاده کردن طرحهاي جهادسازندگی و برنامهحال حاضر  هم به علت عدم 

24/8/1358( 

 

 پاسخ دکتر چمران به اتهامات نمایندگان سازمان چریکهاي فدایی خلق

 

زمان چریکهاي دکتر چمران وزیر دفاع ملی،طی اطالعیه اي به اتهاماتی که در مناظره تلویزیونی، از سوي نمایندگان از سا

سازمان خلق به وي روي آورد، پاسخ داد و مدعیان مخالف خود را به مناظره تلویزیونی دعوت کرد.متن اطال عیه دکتر چمران 

در پی آمده است:بسمه تعالی. جامعه اي که در آن تهمت ودروغ و شایعه رواج پیدا کند محکوم به زوال است به خصوص که 

به هاي ننگین دست زنند.مناظره جناب آقاي ریس جمهور با نماینده گان سازمان چریکهاي فداي مدعیان انقالبی به چنین حر

خلق، بسیار آموزنده وعبرت انگیز بودو امیدواریم که این روش ادامه یابد تا حقایق آشکار گردد و وخود دروغ وتهمت و شایعه 

ی خلق براي چندمین بار بر اساس ادعاي بدون دلیل آقاي فدای هاياز بین رود.دراین مناظره ، نماینده گان سازمان چریک

عمومی بطور صریح وبا  هايبهادران،مرا متهم کردنند که فئودالهاي رادر کردستان مسلح کرده امو با اینکه بارها در رسانه

دالیل منطقی، بی اساس بودن این ادعارا ثابت کرده ام وحتی تکذیب رسمی دفتر امام در مورد ادعاي آقاي بهادران،دو مرتبه 

یک دلیل بر آن مدعا  اقامه کند ویا فئو دال را توسط اینجانب  تواندحتیگروهی پخش شده است و هیچ کس نمی هاياز رسانه

که از روي » بهادران"ودست از سر آقاي  کننداین همه، باز هم این گروه وهمفکران آنها این دروغ را تکرار می نشان دهد، با

. البته در آن مناظره تلویزیونی، تیمسار فالحی،فرمانده نیروي زمینی، با دارندسادگی (انشااهللا)مرتکب خطاي شده اند، بر نمی

ك وبی پایه خواند و قویا آنرا رد نمود که موجب تشکر است، ولی آخر تهمت صراحت وصداقت کامل این تهمت دربدون مدر



ودروغ تا چقدر و بی انصافی تا چه اندازه ؟مگر این دنیا خدائی ندارد ؟مگر کتاب وحسابی در میان نیست ؟راستی اگر خدا را 

کدام، پوچی کارها واعمال و اقدامات  ال اقل آزاده مردم باشید وبه حرف حق ومنطق توجه کنید وبر مبناي هر پرستید،نمی

مسلحانه و غیر قانونی وغیر خلقی خود را توجیه نکنید که در دنیا و آخرت، زیان خواهید دید.این رفقا درباره کردستان چه 

ده زتهمتها وافتراهائی پس از پیروزي غرور آفرین امت ما در کردستان که بعد از فرمان تاریخی امام بدست آمد، به اینجانب 

که در کردستان در راه انجام دین به آب وخاك خدمت به دین وخلق  هاياند ومن ضمن افتخار به رسالت مردمی وفداکاري

ومستضعف کرد. وبایاري پاسداران انجام داده ام که براي مردم مسلمان آگاه ما روشن است.حاضرم با مدعیان مخالف در 

شن وهر اتهامی را پاسخ گویم،باشد که خدا همه گمراهان را هدایت کنند.دکتر حضور همه ملت، مناظره کنم وهرابهامی را رو

 )14/12/1358مصطفی چمران(اطالعات

 

 :دکتر چمران در مراسم تجلیل از شهید آیت شعبانی

 

 .از روح پاك شهدا استمداد میجوییم تا در مبارزه با دشمنان انقالب اسالمی، پیروز باشیم

 

 انقالب در سنندج افتخاري است براي پاسداران و ارتش حمهوري اسالمی ایرانتسخیر بزرگترین سنگر ضد 

 

دکتر مصطفی چمران، وزیر دفاع ملی کشور جمهوري اسالمی ایران، عصر دیروز در مراسم تجلیل پاسدار شهید آیت -کرمانشاه

در محوطه دانشکده علوم براي مردم اهللا مکوندي و محسن درخشان، شعبانی و سه خلبان هوانیروز ابوالحسن اسماعیلی، حشمت

رزمی پشتیبان منطقه ژاندارمري، شهربانی و پاسداران انقالب اسالمی و هوانیروز  81کرمانشاه، افسران و درجه داران لشکر 

مع جسخنرانی کرد. بنا به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس، در این اجتماع، بهروز ماکوئی استاندار کرمانشاه، علما روحانیون و 

. ایمما امروز به سه انگیزه در اینجا جمع شده"زیادي از اقشار مردم شرکت داشتند. دکتر چمران ضمن تجلیل از شهدا گفت: 

و دوم تجلیل از شهداي ارتش و پاسداران انقالب اسالمی در وقایع » ع"النقی نخست: بمنظور سالروز شهادت حضرت امام علی

. وي »بانی یکی از پاسداران همرزم و هم سنگر در وقایع سال گذشته پاوه و کردستانکردستان و سوم گرامیداشت آیت شع

جوئیم تا در مبارزه با دشمنان انقال ب کنیم و از روح پاك این شهدا استمداد میما از خداوند بزرگ مسئلت می"گفت: 

شرق و غرب و صهیونیزم، بار دیگر زمام امور  اسالمی، موفق و پیروز باشیم و اجازه ندهیم که طاغوت و طاغوتیان، امپریالیزم

 وزیر دفاع ملی سپس در باره سیستم حکومتهاي». این کشور را بدست بگیرند و روزگار ما را مانند گذشته تیره و تار کنند

 هایی، افراددر چنین حکومت"گري و مسائل شخصی و فردي را مورد بحث قرار داد و گفت: شرق و غرب که بر اساس مادي

دهدو انسان را ها را زیر سلطه خود قرار میبخاطر منافع و مقاصد خود میکوشند و فعالیت میکنند. نظام سرمایه داري، انسان



کامپیوتر، افکار و  باخواهند آنها را بکشانند. در دانشگاهها و مراکز علمیعبد و عبید و بنده میسازد تا به هر راهی که می

کند.وي افزود: ه تنها در کشور خود ؤ بلکه در سراسر دنیا فرموله کرده و براساس آن مقایسه میاحساسات و عواطف مردم را ن

مساله اصالحات ارضی را که بعنوان نبوغ شاه مخلوع مطرح بود، در ایران و همزمان در  1340با همین معیار، در سال "

حساب شده کامپیوتري براي کنترل مردم این مناطق  هايآمریکاي جنوبی و مرکزي به اجرا در آورد و این، براساس برنامه

بود که دیگ انقالبی آنها به جوش آمده بود و میترسید که این دیگ منفجر شود، با همین معیارها، انقالب اسالمی را هم مورد 

 .اب کند میباشدتواند حسمقایسه قرار داد، ولی در اینجا به این اشتباه دچار شد که در برابر روح شهادت، کامپیوتر نمی

 

توان آن را سنجید. دکتر چمران آنگاه به اي است که با هیچ معیار و فرهنگ، نمیو این از خود گذشتگی است، خصیصه

یم معادالت آمریکا در مورد تحر"هاي امپریالیسم آمریکا علیه انقالب اسالمی به تفصیل سخن گفت و افزود: معادالت و برنامه

مقابله شما ملت رشید مواجه شد. وقتی دید که ما تحریم اقتصادي را جشن میگیریم، مستاصل شد  با،اقتصادي و دخالت نظامی

و با تمام قدرتش، خود را ضعیف و ناتوان حساب میکند. دکتر چمران آنگاه به تفصیل در باره وقایع کردستان از بعد از انقالب 

ر آیت شعبانی پاسدار شهید در حادثه پاوه گذرانده مورد بحث قرار داد تاکنون و همچنین وقایع منطقه پاوه و شبی را که در کنا

با  امپریالیسم آمریکا بایستند و هايو از مردم خواست که همچنان با حفظ وحدت و یکپارچگی در مقابل ضد انقالب و دسیسه

دسائس حکومت بعث عراق کرد و  آنها را خنثی کنند. دکتر چمران، آنگاه اشاره به هاياین ایستادگی همه دسایس و توطئه

کند می تواند  به انقالب ما با نظر چپ بنگرد. اگر نیروي عراق وارد کشور ما بشود، ملت ما با صدام حسین تصور می"گفت: 

 چنگ و دندان آنها را تکه تکه خواهند کرد و شما بدانید و مطمئن باشید آنروز که نیروهاي ما و رزمندگان ما و پاسداران ما به

سرزمین کربال نجف برسند، ملت عراق، ارتش ما را پذیرا خواهد بود و شیعیان عراق از ما استقبال خواهند کرد و علیه قدرت 

هاي دکتر چمران در پایان سخنان، وقایع کردستان و ظلم و ستمی که از سوي گروه». و نظام طاغوتی خود، خواهند جنگید

ورد بحث قرار داد و سپس از محل هوانیروز کرمانشاه بازدید کرد و عملیات نظامی مسلح بر مردم این سامان رفته است را م

منطقه را مورد بررسی قرار داد. در فرودگاه کرمانشاه، دکتر مصطفی چمران در مورد عملیات کردستان به خبرنگار خبرگزاري 

ه با رشادت و شجاعت، بزرگترین سنگر این عملیات، افتخاري است براي پاسداران و ارتش جمهوري اسالمی ک"پارس گفت: 

ضد انقالب را در سنندج تسخیر کردو نیروي دشمن را پراکنده ساخت. انشاءاهللا این پاکسازي تا برقراري امنیت کامل منطقه 

ارتش و  اند،کردستان، ادامه خواهد یافت همچنان که در گذشته دیده شد، هر وقت دولت و شوراي انقالب، تصمیم گرفته

ران قادر بودند که با قاطعیت و سرعت تمام دشمن، را متالشی و اجازه ندهند که یک وجب از خاك این سرزمین مقدس پاسدا

به دست مزدوران اجنبی بیفتد، اینک آنچه بر ما واضح شده است همکاري و پشتیبانی برادان کرد با ارتش و پاسداران 

 )30/2/1359اطالعات».(میباشد

 

 ي پیشمرگان مسلمان کردستاهاي پاوه بوسیلهپاکسازي گسترده در رو



 

 .دکتر چمران براي مردم پاوه پیام فرستاد

 

کرمانشاه ـ پیشمرگان مسلمان کرد شاخه پاوه پس از یازده ساعت درگیري، روستاهاي چیالنه علیا و سفلی و میرا اولی و الوان 

 .ندرا که محل استقرار مهاجمین مسلح بود از وجود این عناصر پاك کرد

 

ها را به باینگان بردند. بر اساس  نفر است که اجساد آن 4این گزارش به نقل از روستاییان حاکیست که تلفات مهاجمین مسلح 

هاي کالشینکف در چند سنگر مهاجمین به دست این گزارش مقداري مهمات چون گلوله، آر، پی، جی، هفت  و خشاب

و » زردویی"هاي دیگر پاسداران انقالب اسالمی مستقر در پاوه از طریق  کوهپیشمرگان مسلمان کرد افتاده است. از سوي 

دهند. فرماندار اورامانات نیز عملیات پاکسازي روستاهاي میراولی و الوان را مورد به عملیات پاکسازي ادامه می» بالیی"

 .بازدید قرار داد

 

هاي ضربتی سپاه پاساران قالب و عاملین بعث عراق، گروهاز سوي دیگر در ادامه عملیات پاکسازي منطقه از عناصر ضد ان

واقع در  »کالته"و » ايبله"انقالب اسالمی، پیشمرگان مسلمان کرد، پاسداران افتخاري و ارتش چند شب پیش در روستاهاي 

 .ي پاوه مستقر شدند و عملیات پاکسازي را شروع کردندکه هنوز هم ادامه داردمنطقه

 

انقالب اسالمی پاوه ضمن این گزارش اعالم داشت که تاکنون به مهاجمین مسلح تلفاتی وارد آمده استکه تعداد سپاه پاسداران 

اند آن مشخص نیست. هدف از این عملیات سرکوبی عناصري است که از چندي قبل شهر پاوه را زیر آتش خمپاره قرار داده

 .اندگناه و کودکان این شهر به شهادت رسیدهاي از افراد بیها عدهو تاکنون بر اثر آتش خمپاره آن

 

 پیام دکتر چمران

 

دکتر چمران نیز که به کرمانشاه سفر کرده بود روز گذشته هنگام بازگشت از این شهر پیامی به مردم پاوه فرستاد. متن پیام 

 :چنین است

 



دند و شهید دادند و حیات هستی خود را هاي ضد انقالب شبانه مقاومت کردرود به هموطنان شهر پاوه که زیر آتش خمپاره

ترین حمالت دشمن را تحمل کردند و تسلیم نشدند و نشان تقدیم خدا کردند و با اراده آهنین و تکیه بر ایمان خدا سخت

ترین ضربات دشمن را از خود رد کردند و از صحنه دادند که همان قهرمانان معروف پاوه هستند که سال گذشته نیز خطرناك

 هاي خونینهاي خود حماسهها و جانبازيگذشته انقالب که با فداکاريکه بیرون آمدند. درود به پاسداران شجاع و از جانمعر

و پرافتخاري خلق کردند و ضد انقالب را در هر زمان و هر مکان با قاطعیت تمام در هم شکستند. درود بر ارتشیان ـ سربازان 

و خلبانان هوانیروز و خلبانان نیروي هواتیی که هر وقت و هر جا و هر کجا که اراده کردند  داران ـ افسرانـ پاسداران ـ درجه

طومار حیات دشمن را در هم پیچیدند و قدرت و اراده خود را به همه عالمیان نشان دادند. امروز ما اقتدار داریم که سرنوشت 

کنند بلکه اراده و ایمان و فداکاري ملت ما تعیین کننده میي ما را تعیین نایم و شرق و غرب آیندهخود را به دست گرفته

 .سرنوشت ملت است

 

ایم کندهها پنه درافترین قدرتایم و با قويي بزرگترین جباران عالم زدهما اقتدار داریم که با کمال شجاعت دست رد به سینه

ي ما شاهدیم که دشمنان داخلی و خارجی کنیم، همهیو براي اولین بار بعد از سالیان دراز احساس آزادي و استقالل و شرف م

هاي شیطانی خود را براي در ي قدرتآورند و همهکنند و توطئه بوجود میروزه آتش افروزي میي نقاط کشور و همهدر همه

بار زیر ی ذلتاند و ملت ما تصمیم گرفته است که شهادت پر افتخار را به زندگهم کوبیدن انقالب اسالمی به کار انداخته

ع اید و انواي اجنبی ترجیح دهد و شما اي مردم رشید و فداکار پاوه که در مرز مرگ و زندگی با دشمن غدار روبرو شدهسلطه

دانیم که آیید ما مسلم میکنند و پیشقراوالن مردم ما علیه ضد انقالب به شمار میي خود تحمل میها را بر سینهخطر و توطئه

پرور پاوه اجازه نخواهد داد که راده شما هیچگاه ضد انقالب به پاوه مسلط نخواهند شد و خاك عراق قهرمانبا ایمان و ا

 .تازي کنندمزدوران اجنبی در خاك شما ترك

 

پایان به مردم با ایمان و فداکار پاوه. پیروز انقالب رحمت خدا بر شهداي گلگون کفن پاوه و شهداي دیگر انقالب، درود بی

 )30/2/1359اسالمی. پاینده باد ایران.(کیهان

 

 پاوه نقطه عطف تاریخ انقالب اسالمی ایران

 

یمسار جمهور، ابوشریف، تبه مناسبت سالگرد بزرگداشت شهداي پاوه مراسم با شکوهی در این روز تاریخی برگزار شد. رییس

ن مبارزات پاوه و کردستان در سال گذشته بود اي دیگر صحبت کردند. ولی از آنجا که دکتر چمران قهرمافالحی و عده



فرماندهی نیروهاي انقالب را به عهده داشت. و در سایه تجارب انقالبی و چریکی او و فداکاري و سرعت عمل او نیروهاي 

 :شودانقالب کردستان را آزاد کردند. بنابراین همه سخنرانی او در سالگرد این روز تاریخی ذکر می

 

 الرحیم بسم اهللا الرحن

 

 وال تحسبن الذین قتولنی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

 

به خاطر سالگرد شهداي خونین کفن پاوه و براي بزرگداشت مقاومت دلیرانه مردم در مقابل ضد انقالب و براي اعالم آمادگی 

خوریم که براي روح خود و خون خود قسم میخود براي شهادت و ادامه همان راه مقدس، امروز در پاوه گرد هم آمدیم و به 

پاسداري از انقالب و میهن و اسالم تا آخرین قطره خون خود مبارزه خواهیم کرد. پاوه نقطه عطف تاریخ انقالبی ایران است، 

ده شهاي شوم استعمارگران را نقش برآب کرد. دشمن به همه کردستان مسلط مسیر کردستان و ایران را تغییر داد و توطئه

بود و همه راهها و مناطق استراتژیک را به تصرف خود در آورده بود و فقط پاوه که مومنین به انقالب در آن قدرت داشتند. 

ت آن را خواسخواست با تسخیر پاوه تمام کردستان را یک جا ببلعد و میهمچنان در مقابل ضدانقالب مقاومت کرد. دشمن می

ربت را به انقالب اسالمی ایران وارد آوردند و ارتش را فلج کرده و اعالم استقالل نمایند و از ایران تجزیه کند، بزرگترین ض

حتی کشورهایی که دست نشاندگان غرب دولت جدید را به رسمیت بشناسد و به آن توپ و تانک و اسلحه سنگین بدهند و 

 .بعد از کردستان نوبت خوزستان بود و بعد سیستان و بلوچستان و الی آخر

 

 پاسدار مظهر ایثار

 

اما پاسداران از جان گذشته ما، جان خود را فدا کردند. همه وجود خود را قربانی هدف دادند و براي اینکه توطئه خائنان را در 

هم بشکنند و تو اي پاوه شاهدي ـ اي کوهء اي گر تو شاهد ـ اي زمین اي آسمان تو شاهدي ـ  اي شهیدان خونین کفن شما 

 اي درنگید که فرزندان از جان گذشته این آب و خاك سال گذشته چگونه جان باختند و در مقابل خطر لحظهشهید و شاهد

گران نکردند و با آغوش باز به استقبال شهیدان رفتند. در میان طوفانی از مصائب و مشکالت در میان گردابی از توطئه

د که روزگار دست تحیر به دندان گزید استعمارگران و ابر قدرتها خوار آنقدر مردانه ایستادند و عاشقانه جانبازي کردنخون

کردند که انقالب اسالمی ایران در میان این توطئه خطرناك مقاومت کند. آنها تصور نمی مات و مهبوت شدند. آنها اصالً

ت یک باره دیدند که دس منتظر بودند که تجزیه کردستان اعالم شود. ایران قطعه، قطعه گردد و دولت جدید سقوط کند. اما



توانایی پروردگار از آستین به درآمد فرمانی انقالبی از امام امت انقالبی صادر شد. فریاد اهللا اکبر پاسداران، آسمان و زمین را 

روز سرتاسر  12گران را در هم پیچید و در عرض به لرزه در انداخت. موج مات به حرکت در آمد و طومار حیات توطئه

 .ها و مواضع استراتژیک را آزاد کردا همه شهرها را و همه راهکردستان ر

 

 چگونگی خطر سقوط پاوه

 

خواست با تسلط بر پاوه کار را یکسره ماه همه کردستان و شهرها و مواضع مهم را تسخیر کرده بود و می 7دشمن در عرض 

دموکرات، حزب کومله، چریکهاي فدایی خلق و. . هاي چپی (حزب ) از گروه 8000تا  2000کند هزاران جنگجوي دشمن بین (

. ) و از گروههاي دست راستی ( قلخانی، ایل پالیزبان، ساالرجاف و جوانرودي و. . .) دست به دست هم دادند و پاوه را محاصره 

ن مردم پاوه متحصقلعه علیه کردند و راه کرمانشاه را بستند و چند کامیون آذوقه را به یغما بردند. ضدانقالبیون در قوري

پاسدار کرد محلی از  250شدند و مردم پاوه نیز در فرمانداري متحصن شدند و از دولت مرکزي تقاضاي کمک کردند و 

کردند و در مقابل هزاران ضدانقالبی مسلح به همه عنوان اسلحه، محکوم به شکست بودند. دولت مرکزي منطقه دفاع می

کوپتر وارد پاوه کرد تا به برادران کرد دار مرکزي از کرمانشاه و مریوان به وسیله هلیپاس60خواسته مردم را اجابت کرد و 

نفر بقیه آنها به شهادت رسیدند و دشمن  16روز در محاصره دشمن بودند و جز  10خود کمک کنند این پاسداران به مدت 

شد سه مصیبت انه آنها در شهر پاوه محدود میهمه کوهها و مرتعات پاوه را محاصره کرده بود و نیروي پاسداران فقط به خ

ـ سقوط فانتوم در چند کیلومتري 1داد. بزرگ بر آنها وارد آمد که روحیه را ضعیف کرد و شهر را در خطر سقوط قرار می

و در  پاسدار آن اکثر مجروح بودند 25ـ سقوط بیمارستان پاوه به دست ضد انقالبیون که 2خارج پاوه و شهادت دو خلبان آن. 

بستر بیماري خوابیده بودند به بیرون بردند و به رگبار گلوله بستند و بعد آنها را سر بریدند و اجساد شهدا چند روز زیر 

شهید آن در همین  9آفتاب سوزان مانده و بعد متالشی شده به طوري که بعضی آنها را نتوانستند به تهران منتقل کنند و 

کوپتر که براي رساندن مهمات و آذوقه به پاوه آمده بود و ـ سقوط هلی3سپرده شدند   محل در کنار بیمارستان به خاك

ر را به اي دیگکوپتر عدهخواست شهدا و مجروحین را تخلیه کند که همه سرنشینان آن به شهادت رسیدند و حتی ملخ هلیمی

شرایط سخت و خطرناکی از طرف دولت آقاي ها را به حداقل تقلیل داد. . . در چنین هالکت رساند و راستی که روحیه

وزیري و تیمسار فالحی که بازرگان مامور شدم که براي نجات پاوه حرکت کنم و من هم همراه با سه نفر از گارد نخست

 م پاوهکوپتر عازداد به کمک یک هلیها را از خودشان نشان میآمد و بزرگترین فداکاريهمیشه در کردستان پا به پاي ما می

رودگاه کوپتر در باالي فکرد و باالخره هلیشدیم رگبار و گلوله ما را استقبال میشدیم و در باالي پاوه هر کجا که نزدیک می

د به سالمت خو هاي متعددي سوراخ، سوراخ شده ما اصالًپاوه در منتهی الیه غربی پاوه فرود آمد. در حالی که به ضرب گلوله

بار دشمن بر خاك خزیدیم و سینه خیز خود را به پشت دیوارها رساندیم و با زحمت زیاد وارد اطمینان نداشتیم ولی در رگ

شب  شد تا باالخره به آنتر و بدتر میترین نبردها را شروع کردیم در حالی که وضع ما وخیمپاسگاه ژاندارمري شدیم و سخت



حمله سراسري خود را علیه ما آغاز کرده بود و ما دل  مخوف رسید که همه امیدها مبدل به یأس شده بود و دشمن بزرگترین

 .به شهادت گذاشته بودیم و جز لقاي پروردگار آرزوي دیگري نداشتیم

 

 وار پاسداران و جوانمردانمقاومت حسین

 

و د در آن شب خطرناك فقط دو نقطه در دست ما بود یکی پاسگاه ژاندارمري و دیگري خانه پاسداران و من با تیمسار فالحی

شب اول را در پاسگاه ژاندارمري گذراندیم و از شب تا صبح زیر رگبار و گلوله دشمن جنگیدیم ولی در آن شب مخوف 

پاسگاه  خواستم فرماندهیها ضعیف بود لذا میبه خانه پاسداران برویم که وضعی وخیم داشت و روحیه تصمیم گرفتیم شخصاً

ا در آن شب شهادت تا آخرین توان خود مقاومت کنم لذا دوستانم را در پاسگاه ژاندارمري را به عهده کسی دیگري بگذارم ت

خواهم فرماندهی پاسگاه را به کسی شویم ولی میژاندارمري جمع کردم و گفتم که امشب شب آخر ماست همه ما شهید می

ه تا ی پیش آمد الغر و کوتاه قد کبدهم که خود را در کربالي حسینی تصور کند و تا آخرین قطره خون خود بجنگد آنگاه جوان

یکی از جوانان کرد کرمانشاهی بود. شعبانی با شجاعتی زائدالوصف قدم » آیت شعبانی"آن لحظه به او توجهی نکرده بودم و او 

جلو گذاشت و گفت: حاضر است این مسوولیت تاریخی را بپذیرد و تا آخرین قطره خون خود دفاع کند. من نیز فرماندهی 

ه وزیري زیر رگبار و گلولرا به عهده او گذاشتم و همراه با اصغر وصامی فرمانده سپاه پاسداران و چند پاسدار نخست پاسگاه

ان کنندگدشمن پاسگاه را ترك کردم. دوان، دوان  خود را به خانه پاسداران رساندیم هنگامی که سیاهی شب برآمد محاصره

ها صحبت کردند و گفتنند ما با شما کاري هاي پاسگاه رساندن و با ژاندارمپنجرهقلعه ژاندارمري خود را به پشت دیوارها و 

خواهیم سر پاسداران را ببریم آیت شعبانی به سربازان و جوانمردان نداریم اسلحه خود را تحویل بدهید و بروید ما فقط می

ماندن نیست ولی با صداي محکم و قاطع گفت: خواهد برود آزاد است هیچ اجباري براي هر کس می» ال اکراه فی الدین"گفت 

رویم و خود را از اصحاب حسین در جنگیم و با آغوش باز به استقبال شهادت میدانیم و تا آخرین قطره خون خود میما می

ما شآوریم. ژاندارمها در برابر این ایمان آهنین شعبانی ایثار و فداکاري او خجل شدند و گفتند اگر کربال به حساب می

 .مرسیمانیم و همراه شما به شهادت میتر از خون شما نیست ما هم میخواهید بمانید و به شهادت برسید خون ما رنگینمی

 

نبرد سخت درگرفت و ضدانقالبیون با موشک و خمپاره و با استفاده از اسلحه سنگین و سبک پاسگاه را سوراخ، سوراخ کردند. 

وانان ما نیز همراه چند ژاندارم و جوانمرد تا آخرین قطره قدرت خود جنگیدند و اجازه و از شب تا صبح جنگیدند. ولی ج

ه نیز صحنه نبرد را ترك کردند در جبه ندادند دشمن وارد پاسگاه شود تا وقتی که سپیده صبح بر آمد و ضدانقالبیون اجباراً

 50هاي پاسداران به خصوص دو کالیبر دند. و مسلسلهزاران ضدانقالبی مانند سیل از هر طرف به پیش خانه پاسداران می آم

کرد. سیل دشمن نیز هر لحظه از دو گوشه ساختمان دیواري از آتش به وجود آوردند که از پیشروي دشمن جلوگیري می

ي داي از عشایر دست راستی که براي دزبارید ولی عدههاي پاسداران میهاي دشمن بر سر و روي خانهشد و آتشنزدیک می



د و شخانه شنیده میهایی به وجود آمد و صداي تیراندازي علیه صاحبها زدند و لذا درگیريآمده بودند دست به یغماي خانه

هایی با میکروفون و بلندگو در صبح ماشین 4شد. در ساعت شدند و هر لحظه موج دشمن به ما نزدیک میکشته می احیاناً

 :گفتندوسط شهر پاوه به حرکت آمدند و می

 

اي مردم پاوه ما با شما سر جنگ نداریم، وفاداري خود را به حزب دموکرات اعالم کنید و دیگر مشکلی نیست. ما آمدیم سر "

دگو اما رگبار ضخیم مسلسل میکروفون و بلن». دکتر چمران را ببریم، ما آمدیم سر پاسداران را ببریم و با دیگران کاري نداریم

 کردند. . .تا باالخره سپیده صبحآوردند و همان اراجیف را تکرار میشنیدیم میکروفون دیگري را مییکرد و بعد مرا خفه می

 .برآمد و دشمن نتوانست به دیوارهاي سپاه پاسداران نزدیک شود

 

 فرمان امام نقطه عطف تاریخ انقالب

 

کبر باره فریاد اهللا ادیگري بودیم که یک ترو اما بدون تردید این شب مخوف را پشت سر گذاشتیم و آماده نبردهاي سخت

نگریستم، از پاسداران پاسداران از داخل خانه به آسمان طنین انداخت. من که در باالي دیوار ایستاده بودم و شهر پاوه را می

. امام انداي صادر کردند بسیار مهیج و مهم که انقالبی بیان کردهپرسیدم چه شده است و گفتند اکنون امام امت بیانیه

گران را متالشی ساعت خود را به پاوه برساند و توطئه 24اند که ارتش باید عرض فرماندهی قوا را به دست گرفته و گفته

کنند این بزرگترین نقطه تاریخ انقالبی ملت ما بود. از تاریخ انقالب تا آن روز سیاست دولت و شوراي انقالب مدارا با دشمن 

امل مسلحانه گري کخواست مساله را با صلح و صفا حل کند، ولی دشمن با وحشینیت مییونهاي حسنبود و با فرستادن کمیس

گناه را کرد. مردم بیها را خلع صالح میها  و ژاندارمريها و پاسگاهکرد، پادگانوارد عمل شده بود، شهرها را تصرف می

خواست به قدرت اسلحه افکار سیاسی و حزب خود را بر و میزد بست. امنیت منطقه را به هم میکشت و راه ها را میمی

مردم کرد تحمیل کند و نظام اسالمی جدید را به سقوط بکشاند فرمان امام در جریان پاوه اولین برخورد منطقی با دشمنان 

ن روز جنگ گرفتم تا آ انقالب بود و حالت دولت را از دفاعی به هجومی مبدل کرد و من براي اولین بار آنجا بود که تصمیم به

فقط در صدد دفاع از خود و پاسداران بودم ولی از آن لحظه تاریخی بنا به فرمان تاریخی امام حمله اساسی و حیاتی ما براي 

 .شودگران شروع میدر هم کوبیدن توطئه

 

 چگونگی نجات مواضع استراتژیکی

 



را به طور انقالبی پیاده کنم که یک لحظه مماشات و تاخیر روا دانستم که باید آن من ابعاد این فرمان تاریخی را خوب می

نیست. امام فرمان انقالبی صادر کرده است و همه ما هم باید این فرمان انقالبی را به طور قاطعانه پیاده کنیم از همان لحظه 

از ابعاد این فرمان انقالبی امام اصغر وصالی فرمانده شجاع سپاه پاسداران پاوه و دوستان دیگر را به دور خود جمع کردم و 

شرح دادم و گفتم قبل از آنکه سربازي از کرمانشاه به پاوه برسد ما باید همه شهرها را تصرف کنیم و دشمن را متالشی نماییم 

ه به کوزیري و چند نفر از سپاه و چند نفر از پاسداران کرد پاوه ماموریت دادم اصغر وصالی را همراه دوستانم از گارد نخست

اي را که در باالي این کوه قرار گرفته و پایگاه مهم دشمن به بلندترین کوه پاوه که بر ژاندارمري مسلط است حمله کند و قلعه

خیز پیش روند تا دشمن آنها را نبینند. ولی شور و رفت از دشمن پاك کند به آنها گفتم که از پشت گردنه سینهشمار می

دشمن  راندند واکبر به پیش میبود که با قد برافراشته از روي گردنه با سرعت زیاد و فریاد اهللاهیجان این جوانان به حدي 

کرد و یکی از برادران به شهادت رسید ولی دشمن نیز روحیه خود را از دست داده دید و به آنها تیراندازي میآنها را می کامالً

شکی توسط یکی از برادران به سوي قلعه باالي کوه شلیک شد ولی اصابت گریختند. موبود و به سرعت از مقابل دوستان ما می

 تاختند دشمن نیز با همان سرعت فراراي براي مقابله نداشت با همان سرعتی که دوستان ما پیش میننمود ولی دشمن روحیه

ا افتاد. آنگاه یک پاوه به دست مکرد و بدین وسیله در عرض مدتی کوتاه بزرگترین پایگاه دشمن و بلندترین موضع استراتژمی

اصغر وصالی و دیگران براي آزاد کردن بیمارستان حمله کردند و بدون تلفات بیمارستان را به تصرف در آوردند. آنجا با 

بعدازظهر تیمسار فالحی از کرمانشاه پیغامی فرستاد که  4پاسدار شهید مواجه شدند. سپس حدود  25اجساد متالشی شده 

ادي از کرمانشاه آماده حرکتند و همه ملت به حرکت درآمدند و امکانات فراوانی وجود دارد فقط باید فرودگاه پاوه نیروهاي زی

نفري تشکیل دادیم که  5گروه  3کوپتر بتواند به زمین بنشیند من نیز براي تصرف فرودگاه حرکت کردم و آزاد شود تا هلی

طرف به سوي فرودگاه  3وزیري و بقیه از جانبازان و پاسداران کرد بودند و از  در هر گروه یکی از سپاه و یکی از گارد نخست

روي نکنند گیري کنند و دیگر پیشحمله بردند و به آنها گفته بودم بعد از تسخیر فرودگاه در اولین تپه بعد از فرودگاه موضع

ا و بعد تپه دوم را نیز تسخیر نمودند و بعد تپه سوم ر اما دوستان ما با آن همه شور و شوق تپه اولیه بعد از فرودگاه را گرفتند

ها بود تیراندازي شد و یکی از برادران ما به شهادت رسید و دوستان ما تسخیر نمودند و در پشت تپه سوم دهی از دموکرات

ا خسته و بعدازظهر همه پاوه با همان پاسداره 5در همان تپه سوم متوقف شدند. خطر دشمن به کلی منتفی شد ساعت 

دلشکسته و مجروح و ناتوان پاك شده بوده و من پیغامی براي تیمسار فالحی فرستادم که شهر آنان پذیرش آماده نیروهاي 

کردند. از بهترین آمدند و نیروهاي جدید پیاده میها مرتب میکوپتربعدازظهر تا نیمه شب هلی 6جدید است از ساعت 

ها و از مردم شهرهاي دور افتاده ایران، از علما از همه جاي ایران آمده داران و کمیتهنیروهاي کماندویی تیپ نوهه از پاس

ی لرزاند به راستهاي پاوه را میها و درهبودند و همه خیابانهاي شهر از مردم پرشور ایران پر شده بود و فریاد اهللا اکبر آنها کوه

بعد از نیمه شب برادران  3انقالبی به وجود آمده بود تا ساعت شب نعمت بود، شب رحمت و پیروزي که در سایه یک فرمان 

اي تشکیل دادیم و به آنها گفتم که بعد از نیمه شب با فرماندهان تیپ نوهه جلسه 3کردم و ساعت تازه وارد را سازماندهی می

ر مرز عراق بود تصرف کنیم هاي دشمن دترین پایگاهقبل از ورود نیروهاي ارتشی پیاده باید شهر را نیز که از خطرناك

ر روي کوپترهایی باي طراحی شد و ساعت پنج صبح این نقشه به اجرا گذاشته شد نیروهاي کوماندویی ما توسط هلینقشه

اي توانستند راه را تامین کنند آنگاه یک ستون زمینی از هاي سادههاي مهم و اساسی وسط راه پیاده شدند و با درگیريتپه



صبح نیز نوسود نیز به تصرف ما در  10ها و کردها و برادران تازه وارد به حرکت درآمدند و ساعت ار کمیتهنیروهاي پاسد

کردم که دشمن به کلی کردم و مالحظه میکوپتر حرکت میصبح در باالي شهر نوسود با هلی 10آمد و خود من ساعت 

ظهر بنابر فرمان تاریخی امام نیروي ارتشی با تانک و  12ساعت هاي خود را رها کرده و گریخته است. و متالشی شده و جایگاه

توپ و تجهیزات کامل با فرماندهی تیمسار فالحی وارد پاوه شد و در مواضع استراتژیک شهر قرار گرفت و خطر به کلی منتفی 

ژیک کردستان به تصرف روز تمام شهرها و راهها و مواضع استرات 12شد آنگاه پیشروي نیروهاي ما ادامه یافت و در عرض 

نیروهاي ما درآمد و روزهاي آخرین این معرکه در مرزهاي عراق، پشت سر داشت و در یک حمله هنگامی که نیروهاي 

بردند توانستیم که سه تانک در مرز عراق به دست آوریم گریخت و اسلحه زیادي با خود میمتالشی شده دشمن به عراق می

شد که همه را به سردشت منتقل کامیون ذیل ارتشی می 12طول راه بر زمین انداخته بودند هایی که در و مهمات و اسلحه

نفر از آنها را اسیر کردیم و نشان  8اي آنها را متالشی نمودیم و کردیم و حتی در داخل خاك عراق در درگیریهاي پراکنده

 گیرند هیچ قدرتییروهاي انقالبی تصمیم به جنگ میآیند و ندهد و ملت به حرکت درمیدادیم آنجا که امام امت فرمان می

تواند در مقابل ما مقاومت کند و قادریم در عرض چند ساعت نیروهاي دشمن را متالشی کنیم  و در سال گذشته نشان نمی

ل مث داده شد که به محض فرمان امام و حرکت نیروهاي انقالبی چگونه طومار حیات ضد انقالب از هم پیچیده شد و چگونه

خواهم در برابر دشمنان اتمام حجت کنم که ما براي شهادت مور و ملخ پراکنده شدند و به عراق گریختند. اکنون نیز می

رویم و از هیچ ایم که عاشقانه به استقبال شهادت میایم و این ادعاي خود را در صحنه عمل اثبات کردیم. ما نشان دادهآماده

ر دشمنان انقالب، اگر نوکران طاغوت، اگر خودفروختگان به صهیونیسم و امپریالیسم حاضرند گردانیم. اگخطري روي بر نمی

که با ما بجنگند، اگر حاضرند دست از جان خود بشوند اگر حاضرند در معرکه شهادت با ما مقابله کنند این گوي و این میدان 

از زمین و هوا پر شود از خط مکتب خود دست بر  ترسیم و اگر دشمنبفرمایید. ما بنده حقیریم و از شرق و غرب نمی

بینیم و جزء لقا پروردگار خود اهللا میایم و رسالت خدایی داریم و سعادت خود را در فناءفیداریم ما براي خدا قیام کردهنمی

شوم و سخن خواهم بیش از این مزاحم دوستان آرزویی نداریم و شهادت بدون شک بزرگترین جهش در راه وصال خداست می

 .رسانمخود را با یک قسم نامه به پایان می

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

هاي هاي بلندش و درهنظیرش و اراده آهنینش و شهیدان خونین کفنش، قسم به کردستان و کوهقسم به پاوه و مقاومت بی 

پرافتخارش. قسم به اسالم و رسالت مقدس عمیقش، به درد و حرمانش، به مردم فداکار و با وفایش. قسم به ایران و تاریخ 

خدایی و جاودانیش، قسم به امام امت و فرمان منقلب کننده و معجزه آفرینش. قسم به اراده آهنینش و ایمانش و عرفانش. 

 قسم به فریاد اهللا اکبر پاسداران. قسم به عرق جبین رزمندگان در زیر آفتاب سوزان. قسم به سنگرهاي کوههاي بلند که در

ریزد. قسم به گلوله سوزان. قسم به جسارت و فداکاري. قسم به فریادهاي رعد آساي دلیران. زیر پاي تکاوران مهاجم فرو می



وار رزمندگان مجروح. قسم به خون شهیدان. قسم به اشک یتیمان. قسم به آه بیوه زنان. قسم به خون. قسم به هجوم صائقه

نقالب. قسم به رسالت. قسم به خدا که تا آخرین قطره خون خود با دشمنان داخلی و قسم به شرف. قسم به شهادت. قسم به ا

کنم و تا استقرار حکومت و حق و عدل در سرتاسر جنگم و از انقالب اسالمی ایران و از آب و خاك پاسداري میخارجی می

گویم شهید و شاهد بزرگ بر آنچه که میدارم و خداي عالم و تا نابودي کامل طاغوتها و شیطانها دست از میارزه بر نمی
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 کردهاي مقیم مرکز و انقالب
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هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این 

شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه مجموعه با بسیاري از رویدادها و 

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

ست،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي دیگر بوده ا

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

گونه نه تاثیرگذاردن و چمجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگو

 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تاریخ خود را تکرار می کند 

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57ان در سال هاياین مجموعه از مطبوعات ایر

 

  

 

 ورود هیاتی از مرکز

 



حمد االسالم هاشمی رفسنجانی، دکتر ااهللا دکتر بهشتی، حجتاهللا طالقانی و مرکب از آیتهیاتی که سرپرستی حضرت آیت

شهر وارد شد و در شب به این  9صدر حاج سید جوادي وزیر کشور و ابوالحسن بنی صدر به سنندج آمده بود، در ساعت 

 .محل دانشکده تربیت دبیر سنندج مستقر شد

 

یست علت واقعه را پیدا کنید این ن خواهیدیکی از مبارزین سرشناس کرد خطاب به وزیر کشور گفت اگر می "بهروز سلیمانی"

و این  لوها را خالی کردندکه حجت االسالم صفدري و رفقایش مردم را به گلوله بستند یا مهمات ارتش را به قم بردند و یا سی

هم نیست که مردم پادگان را محاصره کردند و یا با هلیکوپتر و توپ مردم را به گلوله بستند بلکه علت اصلی این است که 

این مردم براي خودش مساله اي دارد و براي مخدوش کردن آن باید توطئه چینی کرد. به هر شکلی باید توطئه از یک جایی 

هزار نفر به پشتیبانی از آن راهپیمایی 30. وقتی ایمبراي خودمختاري کردستان عنوان کرده ايماده 8یک قطعنامه پا بگیرد. ما 

ار و عمال ما را خرابک گفتیمکردند همین رادیوي انقالبی گفت: تجزیه طلبها راهپیمایی کردند در رژیم سابق هر وقت حق را می

تغییر رژیم نباید حداقل با تغییر ظاهر تبلیغات روبرو باشد. ما را در ایامی که  خارج می نامیدند و حاال هم همینطور آیا

بسی که اعالم شد توجهی نکردند. حقیقت این است که چون مردم بزرگترین عید ملی مان در جریان بود کوبیدند و به آتش

ض یک فرمانده باور کنیم که ماهیت ارتش ما چطور با تعوی خواهندمی بینند که زبان طرفشان اسلحه است آنها هم اسلحه می

عوض شده است. دولت بازرگان باید جوابگو باشد. باید دید چه کسی حجت االسالم صفدري را فرمانده و دستوردهنده لشکر 

کردستان که در این چند روز تحت نظر شوراي انقالب  28کردستان نمود؟ در این موقع سرهنگ صفدري فرمانده لشکر 

گفت:درست است که من یک کرد نیستم  28من توضیحاتی در مورد چگونگی انتصاب خود به فرماندهی لشکر سنندج بود ض

گرفت رنج می اما همیشه ازاینکه کردستان از جانب سه استعمار خارجی، دولت مرکزي و خوانهاي منطقه مورد ستم قرار می

کردم که به کمیته امداد و ستاد ارتش  هاییو پیش بینی هاطبردم. در چند روز خدمتم، در این شهر از اوضاع و احوال استنبا

. این تجزیه براي من ناگوار بود. بارها در خدمت شیخ اندسنندج تجزیه شده هايگزارش کردم. من زود فهمیدم که کمیته

ه این دو کمیته کعزالدین رهبر سیاسی و مذهبی کردها در این مورد سخن گفتم و ابراز نگرانی نمودم. سعی کردم اختالف 

زاده و صفدري در راس آن بودند برطرف کنم. به آقاي مفتی زاده گفتم از نفاق افکنی دست بردارید کسی را آقایان مفتی

نامسلمان نخوانید و متهم به گرایشی نکنید همه را یکی بدانید اما کسی گوش نکرد چه اشکالی داشت که از جوانان روشنفکر 

ن استفاده میشد، چرا ای هاو در کمیته کنندو براي آزادي آنها تالش می کنندمردم شب و روز فکر می که در این شهر به خاطر

کار را نکردند؟ در این موقع آقاي احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور پیرامون مسائل کردستان شروع به صحبت کرد 

و  کردنداما هنوز چند جمله بیشتر نگفته بود که صداي گوشخراش هواپیماهاي جت که از ارتفاع کم بر فراز سنندج پرواز می

نان او را قطع کرد. این موضوع دوبار تکرار شد. که حاج سید جوادي که خود از این موضوع سخت ناراحت سخ دادند،مانور می

وجه از متن و دل توطئه مطلع نبوده و وضع پیش آمده به گوش که دولت بازرگان به هیچ گویمشده بود گفت: با صداقت می

 انجام خواهدت کافی ندارد تا کارها را آنطور که دلش میدولت نرسیده است و ایرادي به دولت بازرگان نیست. دولت قدر

دهد و این دست الهی است که کشور را نگه داشته است. وزیر کشور بخاطر مانور هواپیماها و سر و صداي زیاد آنها به 



ه اعزامی کردهاي ي کانون وکالي ایران و نمایندوزیري عضو هیات مدیرهالدین صادقسخنانش ادامه نداد و در این موقع صارم

مقیم مرکز با دادن تذکري به دولت شروع به صحبت کرد و گفت: میهن پرستی به دستۀ خاصی منحصر نیست. کسی 

س شان است و هرکشان در جیبپرست است که با چنگ و دندان سرزمینش را براي فرزندان حفظ کند نه آنانکه میهنمیهن

ي وزیرولت ازهاري دادم و متاسفم که امروز باید به دولت بازرگان بدهم. صادقخواست فرار کند من این تذکر را روزي به د

سپس ضمن اعتراض به پرواز هواپیماها با وجود حضور نمایندگان امام خمینی در کردستان گفت: مردم به همه چیز با سوءظن 

اي که در کردستان دارد هر مساله دیگر فرق هاينگرند و فقط عمل است که نشان میدهد یک دولت با دولتساله می 2500

. این اتهام کثیفی است باید حقیقت را از نزدیک دید. می بینید کنندکردها را متهم به دست نشاندگی می فوراً شودمطرح می

بوجود آمد و نیروهاي سیاسی دخالت  اندکه این حوادث در اثر اختالفات دو کمیته انقالبی که در سنندج فعالیت داشته

تند و فقط دچار عواقب آن شدند. عنوان حمله به پادگان سرهم بندي قضیه است، باید دید چه کسانی این حمله را انجام نداش

. اند. باید دید چه کسانی موجبات تبلیغ و حمله افراد نظامی به مردم بیگناه را دامن زدهاندو دایره اختالف را دامن زده اندداده

ي گروگانها، تعقیب و مجازات نمایندگان کرد در شش مورد اعالم شد که آزادي کلیه در پایان این جلسه خواستهاي

فرماندهان ارتجاعی، تضمین امنیت جانی و شغلی نظامیان کرد، نظارت شوراي انقالبی شهر بر پادگان و اداره مشترك 

السالم صفدري، جلوگیري از اعمال پادگانهاي کردستان وسیله نظامیان انقالبی و رزمندگان کرد، تعقیب و مجازات حجت ا

استبدادي و ضد کردي در شهر ارومیه و باالخره لغو سانسور فرهنگی و سیاسی در رادیو و تلویزیون کردستان اهم آنها 

 )7/1/1358بود.(کیهان

 .کردهاي مقیم مرکز:تجزیه طلبی توطئه ضد انقالب است

 

 ايماده 8وه که در دانشگاه صنعتی برگزار شد ضمن تایید قطعنامه جمعیت کردهاي مقیم مرکز در پنجمین گردهم آئی این گر

که توسط نمایندگان مردم کردستان به هیات اعزامی از تهران تشکیل شده بود، شایعه تجزیه طلبی کردها را به شدت محکوم 

: از حاضرین گفتکردند. در این جلسه که با شرکت بیش از سه هزار تن از کردهاي مقیم مرکز تشکیل شده بود یکی 

کردستان ایران یکی از فعالترین کانونهاي انقالب کنونی ایران بوده است و میدانیم که خلق مرد عالوه رنج کشیدن از ظلم و 

بیدادي که بر سراسر کشور حکمفرما بود مورد ظلم خاص دیگري که ستم ملی است قرار گرفته است. مبارزات خلق کرد در 

. از طرف دیگر مطابق اصول دموکراسی و منشور ملل متحد و باشدهر دو نوع ظلم و استبداد میجریان انقالب متوجه رفع 

اعالمیه حقوق بشر هر ملتی خود باید سرنوشت خویش را تعیین کند و این امر خالف اسالم هم نیست. پس از آن جمعیت 

ام جمعه مهاباد به عنوان نماینده رسمی خلق حاضر نسبت به قطعنامه اي که در آن رهبري آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی ام

مقیم مرکز مطرح شده بود راي موافق دادند.در  هايکرد و انتخاب صادم الدین صادق وزیري به عنوان نماینده جمعیت کرد

 این جلسه نماینده گروهی از دانشجویان و محصلین مقیم مرکز اظهار داشت از آنجائیکه بزرگترین سهم را در این انقالب

وانان ج انقالبی باشد که دانشجویان، محصلین و کالً تواندو از آنجائی که اعتقاد داریم جمعیتی می اندجوانان برعهده داشته

که در شورا و هیات اجرائی جمعیت کردهاي مقیم مرکز باید از هر  کنممستقل در آن فعالیت داشته باشند پیشنهاد می



جمعیت حاضر از مهندس بازرگان خواستند تا موقعیت و  نشجویان انتخاب شود. ضمناًشهرستان حداقل یک نماینده از بین دا

 )13/12/1357از رادیو و تلویزیون اعالم کند.(کیهان خلق کرد رسماً هايپایگاه خود را در قبال خواست

 

 جمعیت کردهاي مقیم مرکز: یک عمل جنایت آمیز

 

اعزام یک هیات بی طرف به کردستان که صارم الدین صادق وزیري  جمعیت کردهاي مقیم مرکز از نخست وزیر خواست با

وشد. بک هاو درگیري هانماینده کردهاي مقیم مرکز نیز عضو آن باشد، ریشه اختالفها را تشخیص دهد و در رفع سوء تفاهم

ي دولت نظامی ازهارجمعیت کردهاي مقیم مرکز تیراندازي از هلی کوپتر بسوي مردم را عملی جنایت آمیز دانست که حتی 

نیز از دست زدن به آن بیم داشت. جمعیت از دولت انقالبی بازرگان خواسته است که در مورد کردستان انقالبی عمل کند و 

نگذارد عوامل ارتجاعی و طرفداران بازگشت رژیم شاه در کردستان فتنه گري کنندو خواست بحق این منطقه را به بهانۀ تجزیه 

 )29/12/1357.(کیهانطلبی سرکوب نمایند

 

 :نماینده جمعیت کردهاي مقیم مرکز

 

 .کردها به آیت اهللا طالقانی اعتماد مطلق دارند

 

صارم الدین صادق وزیري عضو هیات رئیسه کانون وکال و نماینده اعزامی جمعیت کردهاي مقیم مرکز به سنندج دیروز در 

طالقانی براي باز گرداندن آرامش به سنندج و حسن نیت وزیر  یک گفتگوي اختصاصی با کیهان از تالشهاي حضرت آیت اهللا

 .کشور و هیئت روحانی همراه آیت اهللا طالقانی ستایش کرد

 

وزیري در این گفتگو اعالم داشت: سفر حضرت آیت اهللا طالقانی طبق درخواست و تأکید جمعیت کردهاي مقیم مرکز صادق

 .استهعلت مسایلی که وجود داشت رفتن ایشان به سنندج ضروري بودگیرد بود به هم که هزاران کرد را در بر می

 

دج اهللا طالقانی به سننصادق وزیري گفت: عالوه براین یک هیات دیگر از جمعیت کردهاي مقیم مرکز در حضور حضرت آیت

شان تقاضا کردند که  اسفند به حضور ایشان رسیدند و موکدا از محضر 29نفر از اعضاي این هیئت روز سه شنبه  5رفتند. 



قبول زحمت بفرمایند و به سنندج تشریف ببرند. بدیهی است هیات روحانیت با توجه به ترکیب اعضاي آن از اهمیت ویژه اي 

  .برخوردار بود و این هیئت با اینکه پس از قطعی شدن اعزام هیئت دولتی شکل گرفت مقدمات سفر آن زودتر فراهم شد

 

 :صادق وزیري اضافه کرد

 

من با هواپیمائی که قرار بود وزیر کشور و همراهان ایشان را به سنندج ببرد حرکت کردم این هواپیما بجاي اینکه بسنندج 

برود ما را به کرمانشاه و پایگاه هوانیروز برد.  در آنجا بخوبی احساس میشد که جو غالب بر فضا مایل نبود که ما زودتر به 

من که هیئت هر چه زودتر باید بسنندج برسد موجب شد که تقریبا پس از دوساعت انتظار  سنندج برویم،  ولی اصرار زیاد

 .بطرف سنندج حرکت کنیم

 

  .باید یاد آور کنم که وزیر کشور نیز شخصا مایل بودند که ما زودتر به سنندج وارد شویم

 

 :صادق وزیري در مورد نتایج رفتن دو هیئت به سنندج گفت

 

و هیئت در مجموع بسیار مثبت بود البته به نظر من بیان این نکته معطوف به نتایج رسمی اعزام این هیئت نتایج اعزام این د

روحانی ودولتی امکان داد که از نزدیک با حقایق اوضاع  هاينیست بلکه بیشتر از این نظر است که به آقایان اعضاي هیئت

ن آنان نیز فرصت داد که از نزدیک با نمایندگان قدرتهاي حاکم در آشنا شوند و از طرف دیگر به مردم کردستان و نمایندگا

عرصه سیاست مملکت پس از پیروزي انقالب آشنائی پیدا کنند.  مأموریت هیئت در ایجاد آرامش نیز موفقیت آمیز بود.  اگر 

د.  یار مثبت تر بوبخصوص هیئت روحانی داده میشد آثار سفر هیئت بس هاتدارك دقیق تري براي نحوه پذیرایی هیات

ارورتر میکرد را بسیار ب هااگر دقیقا تنظیم میشد نتایج کار هیئت هاهمچنین مکانیسم ارتباط با مرکز و اجراي تصمیمات هیئت

دولتی و روحانی باین نتیجه رسیده بودند که میبایست زندانیان و یا باصطالح  هايزیرا تقریبا از ظهر روز دوم فروردین هیئت

بامداد روز پنجم فروردین آزادي  4را آزاد شوند ودر این باره نیز اقدام کردند ولی همانطور که میدانیم تا ساعت محلی اس

فرصت داشتند در  هازندانیان عملی نشد ! اگر این زندانیان مقارن ورود هیات یا همان روز دوم فروردین آزاد میشدند هیئت

از مسائل دیگر از نزدیک بخوبی آشنا شوند. و ازدحام کسان زندانیان در برابر  محیط آرام و خالی از سوء تفاهم با بسیاري

رفت چیزي که موجب شده بود مقدار زیادي سخت گیري براي ایجاد ارتباط جایگاه اقامت هیات روحانی خودبخود از بین می

ا مردم تقریبا از کانال مشخص برقرار با هیات بطور قهري ایجاد شود و این عامل تقریبا باعث شدکه ارتباط هیات روحانی ب

  .گردد که این خود براي توفیق هیات عامل منفی بود



 

مردم کردستان عموما نسبت به حضرت آیت اهللا العظمی طالقانی اعتماد مطلق ابراز میکردند و این اعتماد مطلق عمال تا پایان 

چهارم فروردین که منتهی به توافق در باره تشکیل کمیته مأموریت هیات نیز باقی بود و نمونه آن را من در مذاکرات روز 

موقت پنج نفري گردید بچشم خود دیدم که نمایندگان تمام نیروهاي سیاسی فعال موافقت کردند که نفر پنجم از هیات پنج 

ضاوت معظم له قنفري را حضرت آیت اهللا العظمی طالقانی انتخاب کنند و با وجود اینکه نسبت به نامزد اعالم شده از طرف 

 :قبلی مشخصی داشتند صرفا بدادن تذکر آنهم بصورت خصوصی اکتفا کردند.  صادق وزیري اضافه کرد

 

در باره نتایج تحقیقات باید بگویم که علت اصلی وقایعی که در سنندج روي داد و بیک فاجعه تبدیل گردید بطور عمده مربوط 

یروزي انقالب تحت نام (ستاد عملیاتی انقالب اسالمی در کردستان) به تنها به شکل بندي و عملکرد ارگانی بود که پس از پ

نیروي حاکم در شهر تبدیل شده بود.  برخورد با این واقعیت براي اعضاي هیات روحانی میتواند در سطح مملکت و در رابطه 

 روحانیت به کردستان نمونه یک ترکیب وطرز عملکرد آنها آموزنده باشد.  نکته دیگر اینکه هیات اعزامی هابا ماهیت کمیته

قوي از نزدیکان امام خمینی بود.  رهبري عملی هیئت را آیت اهللا بهشتی بعهده داشتند ایشان بنظر من شخصیتی قوي 

برخوردار از خونسردي،  تسلط کامل بر خود،  خویشتن داري،  هوش و نکته سنجی شایان توجه هستند که در عین حال واجد 

جلسات گفت و شنود میباشند.  بطوریکه بسهولت میتوانند بحث و گفتگو را در مجراي مورد نظرشان سوق دهند  قدرت اداره

  )10/1/1358همچنین ایشان از قدرت حافظه شایان برخوردار می باشند.(کیهان

 قطعنامه اجتماع کردهاي مقیم مرکز

 

اجتماع چند هزار نفري از کردهاي مقیم مرکزي در روز پنج شنبه گذشته یک  15براي اعتراض به فاجعه سنندج ساعت 

دانشگاه صنعتی تهران تشکیل شد.  در دست اجتماع کنندگان شعارهایی بود که به زبان فارسی و کردي نوشته شده بود و 

 .به این شرح بود شدشعارهایی که به زبان جاري می

 

 .خلق کرد پیروز است ارتجاع نابود است

 

  .اع نابود استترکمن پیروز است ارتج

 

 اتحاد ضرورت انقالب



 

در این اجتماع ابتدا صارم الدین صادق وزیري نماینده کردهاي مقیم مرکز سخن گفت: و ضمن محکوم کردن کشتار مردم 

وواقعه ننگین کردستان اعالم نمود آزادي در حکومت اسالمی از جمله مفاهیم کلی است که بایستی در نظر گرفته شود امرهمه 

دها یک امر خودمختاري یا دمکراسی است و این خود مختاري مفهوم حقوقی و سیاسی دارد ما انتظار داشتیم که قبل از ما کر

رفراندم تکلیف ما روشن شود.  کار ما یک کار سیاسی توضیحی است.  ما باید به همه مردم بگوییم خودمختاري: یعنی براي 

  .ت.  در طول چندین سال ما را به اتهام تجزیه طلبی خفه کردندکردستان از دموکراسی در سراسر ایران جدا نیس

 

آنچه مهم است این است که افراد ساده لوح را باید توجیه کرد.  تفرقه افکنی بعنوان مذهبی و غیر مذهبی خیانت است.  ما 

یکی دیگر از نمایندگان همه کرد هستیم و در یک امري قرار گرفته ایم که امر برحق ماست و آن خودمختاري است. سپس 

 .کرد به زبان کردي سخنانی ایراد داشت و بعد قطعنامه گردهمایی توسط یکی از خانمهاي کرد قرائت شد

 

 :متن قطعنامه به این شرح است 

 

خود پس از استماع گزارش هیاتی که در رابطه با ماجراي فاجعه  58فروردین  9جمعیت کردهاي مقییم تهران در جلسه 

آن شهر رفته بودند بخصوص گزارش مستدل نماینده اعزامی جمعیت به کردستان ابراز نهایت تاسف و انزجار از  سنندج به

اعمال وحشیانه دژخیمان و عوامل واقعی ضد انقالب تجزیه طلبی و ضد انقالبی موجبات کشتار فجیعی را در سنندج فراهم 

د.  قطعنامه زیر را به اتفاق آراء تصویب و اجراي مصوبه آنرا از انتن کشته و صدها تن را زخمی کرده 100کرده و بیش از 

 :دولت خواستارند

 

ـ ما مجازات صفدري روحانی نماي جنایتکار را که عامل ومحرك اصلی این کشتار بوده و تمام همدستان و مسببین این  1

 .واقعه خونین ارا از دولت خواستاریم

 

طراحی ابن توطئه خائنانه مداخله داشته و دستورکشتار،  مردم بیگناه سنندج را با  ـ طبق شواهد و قرائن سرلشکر قرنی در 2

هلی کوپترها و خمپاره اندازهاي ارتشی داده. برکناري او بهیچ وجه کافی نیست لذا خواستار بررسی بیشتر واقعه و معرفی کلیه 

 .عاملین و مجازات آنها می باشند

 



اهللا سید عزالدین حسینی براي مذاکرات هیاتهاي نمایندگی کرد با مقامات رسمی هر  ـ ما ضمن تأیید مجددو رهبري آیت 3

محکوم می کنیم و اعالم میداریم مردم کردستان مدعیان رهبري مذهبی  نوع سخن تفرقه افکنی افراد فاقد صالحیت را شدیداً

 .را چون مفتی زاده طرد و محکوم می کنند

 

برادر ترکمنی که عزیزان خود را از دست داده اند پشتیبانی خود را از خواستهاي برحق  هايدهـ ما با ابراز همدردي با خانوا 4

خلق برادر ترکمن در مطالبه حق تعیین سرنوشت بطور قاطع اعالم میداریم و جنایتهاي توطئه گران ضد انقالبی را محکوم می 

 .کنیم

 

محکوم نموده و آن را اهانت به خلق  ابطه با فاجعه سنندج شدیداًـ ما روش یکطرفه و مغرضانه رادیو و تلویزیون را در ر 5

 .کرد می دانیم و خواستار رسیدگی فوري به این جریان هستیم

 

 .پس از پایان قرائت قطعنامه جمعیت حاضر در دانشگاه با هم یک سرود به زبان کردي خواندند

 

چمن دانشگاه تهران برپا شد که شرکت کنندگان در آن  یک ساعت قبل از این اجتماع یک راهپیمایی و اجتماع در زمین

 )11/1/1358سپس به دانشگاه صنعتی آمدند.(اطالعات

 

 .اعضاي شوراي جمعیت کردهاي مقیم مرکز انتخاب شدند

 

 تظاهرات کردها در دانشگاه تهران

 

را  ضاي شوراي این جمعیتپنجشنبه گذشته جمعیت کردهاي مقیم مرکزي طی یک گرد همایی در دانشگاه صنعتی تهران اع

شهرستان کردنشین  17مختلف کردستان حضور داشتند نمایندگان  هايانتخاب کردند در این جلسه که نمایندگان شهر

  .انتخاب شدند

 



همچنین دیروز در یک گردهمایی در دانشگاه تهران یکی از کردهاي مقیم مرکز در باره ي ریشه حوادث سنندج سخن گفت،  

رش حوادث سنندج را تحریک فرصت طلبان بیگانه اعالم کردو همچنین برپشتیبانی از احمد مفتی زاده رهبر وي دلیل گست

 .سیاسی و مذهبی کردستان تأکید کرد

 

مختلف تهران شرکت کرده بودند.   هاياین گردهمایی با تظاهراتی توأم بود که در آن چند هزار تن از دانش آموزان دبیرستان

چند نفر دیگر نیز در باره ي لزوم وحدت و تقویت جمهوري اسالمی و ضرورت هشیاري نیروهاي انقالبی  در این گردهمایی

  )14/1/1358سخن گفتند.(اطالعات

 

 قطعنامه کردهاي مقیم مرکز

 

 همچنین گروهی از کردهاي مقیم مرکز،  بعد از ظهر پنجشنبه در دانشگاه صنعتی گرد آمدند و کشتار مردم سنندج را محکوم

ماده اي  5کردند.  در این گردهمائی  صارم الدین صادق وزیري نماینده کردهاي مقیم مرکز سخن گفت و سپس یک قطعنامه 

خوانده شد.  در این قطعنامه آمده بود ما مجازات صفدري را از دولت خواستاریم،  تنها برکناري تیمسار قره نی،  به دلیل 

ست،  خواستار بررسی بیشتر واقعه و معرفی عاملین و جازات آنها میباشیم،  ما ضمن جنایتی که کرده است به هیچوجه کافی نی

نمایندگی کرد با مقامات رسمی،  هر نوع تفرقه  هايتأیید مجدد رهبري آیت اهللا سید عزالدین حسینی براي مذاکرات هیات

تان رهبري مذهبی مدعیان را طرد و محکوم افکنی افراد فاقدصالحیت را شدیدا محکوم می کنیم و اعالم میداریم مردم کردس

  )15/1/1358می کنند. (کیهان

 

 وجود تحریکات

 

سخنگوي جمعیت کردهاي مقیم مرکز در گفتگویی با کیهان معلق ماندن شمارش آراء را ناشی از بعضی تحریکات توصیف  

ولت اتیک خواندن اینگونه اعتراضها از دکرد. این سخنگو ضمن تشریح نحوه اعتراضات بعضی گروهها به انتخابات و غیر دمکر

خواسته بود تا باستاندار کردستان تاکید کند که مرعوب روشهاي غیر دمکراتیک نشود و با قرائت و رسیدگی جداگانه و دقیق 

 )26/1/1358به اعتراضات تصمیم قانونی و مطابق موازین دمکراسی بگیرد. (کیهان

 رکزقطعنامه گردهمایی جمعیت کردهاي مقیم م

 



پس از بحث و بررسی مسائل سیاسی منطقه کردستان و  23/1/1358در گردهمایی جمعیت کردهاي مقیم مرکز به تاریخ 

 :اعالم نتایج انتخابات شوراي جمعیت موارد زیر را به اتفاق آراء تصویب نمودند

 

اشخاص ناصالح بنام نماینده را که از جانب بعضی از عوامل در جهت معرفی  هاییجمعیت کردهاي مقیم مرکز کوشش-1

 .نمایدمحکوم می گیرد،خلق کرد انجام می

 

 .نمایدـ اقدامات انقالبی رهبري انقالب را در مورد اعدام عمال رژیم سابق و امپریالیسم، تائید و پشتیبانی می2

 

و از دولت موقت انقالبی مصرا  کنیمرا محکوم می» سوماي برداوست«هاي مرتجع منطقه ـ اقدامات تعدادي از فئودال3

ي خود و تنبیه عاملین این امر اقدام هر چه زودتر نسبت به بازگرداندن کشاورزان رانده شده از مزرعه و خانه خواهیممی

 .نماید

 

 يـ با تشکر از صادق وزیري، این جمعیت نماینده خود را با اعتقاد کامل به ایمان و صداقت جناب صارم الدین صادق وزیر4

 .باشدانتخاب نموده و نمایندگی ایشان کماکان مورد تائید می

 

ز فارس که هنگام بازگشت ا» اوز الرستان«ـ جمعیت مراتب تنفر و انزجار خود را نسبت به بازداشت سه تن از برادران اهل  5

 باشنده در زندان قصر میاهللا سید عزالدین حسینی توسط افراد غیر مسوول در جهرم بازداشت شده و اینکمحضر حضرت آیت

 .و خواستار آزادي فوري آنان میباشد دارداعالم می

 

اهللا سیدعزالدین حسینی کامال ناروا علیه رهبر عالیقدر خلق کرد جناب آیت هايکه تهمت داردـ جمعیت قاطعانه اعالم می 6

شروع م هايسم در جهت پایمال کردن خواستهبی اساس بوده و چنین اعمالی را توطئه ي عناصر مرتجع و وابسته به امپریالی

که تشخیص صالحیت رهبري و نمایندگان واقعی خلق کرد با خود این مردم  کنیمو اعالم می دانیمخلق کرد می

 )28/1/1358است.(آیندگان

 

 :صارم الدین صادق وزیري،دبیر جمعیت کردهاي مقیم مرکز



 

 خود مختاري،در جهت پیشبردانقالب

 

 .آثار فرهنگی استبداد کار یک روز و دو روز نیستاز بین بردن 

 

 .تجزیه طلبی کردستان را رد می کنیم هايتمام دستاویز

 

  .طبقه امپریالیسم باید خلع سالح شود

 

صارم صادق وزیري دبیر جمعیت کردهاي مقیم مرکز در تاالر ابوریحان دانشگاه ملی پیرامون مسئله (خودمختاري) سخنرانی 

سخنرانی صادق وزیري با تأکید بر این امر که براي بررسی و تجزیه و تحلیل هر مساله باید (اصل تحلیل   کرد.  در این

  .مشخص از اوضاع مشخص) را رعایت کرد مساله (خود مختاري) را بررسی کرد

 

ئی جمعیت صادق وزیري عالوه بر دبیري جمعیت کردهاي مقیم مرکز،  عضو هیات مدیره کانون وکال،  عضو هیات اجرا

 :حقوقدانان و سر دبیر روزنامه صداي معاصر است.  آنچه در زیر می آید،  رئوس سخنرانی صادق وزیري است

 

گفتگو در باره هیچ مساله اي بصورت تجریدي و انتزاعی صحیح نیست و عملی نمیتواند باشد.  مساله خودمختاري هم تابع این 

ساله مربوط به تکامل انقالب.  و این مساله در مراحل مختلف انقالب،  اصل کلی است.  مساله ملی جزئی است از کل م

  .کندوظایف مختلفی را مطرح می

 

پس اگر ما امروز از خود مختاري گفتگو می کنیم باید این مفهوم را اوال در متن موقعیت انقالبی ایران و ثانیا در رابطه با خلق 

 .ط فعلی، ما باید با دید خودمان به مساله خودمختاري نگاه کنیمکرد بررسی کنیم. در رابطه با انقالب و شرای

 



این دید نظر گاهی دینامیک، در جریان حرکت تکاملی، انقالب است. در برخورد با این مساله با دو مفهوم سرو کار داریم،  یکی 

  .مفهوم ملت،  دیگري مفهوم دموکراسی

 

ست.  تعریف دقیق و عملی ملت بطور خالصه این است.  ملت اشتراك زیادي شده ا هايدر باره (ملت) و تعریف آن بحث

پایداري است از افراد که در اثر عوامل تاریخی ترکیب یافته و بر اساس اشتراك چهار مشخصه بنیادي پدیدار گشته است: 

صورت اشتراك اشتراك زبان،  اشتراك سرزمین،  اشتراك زندگی اقتصادي و باالخره اشتراك در ساختمان روحی، که ب

ساختمان روحی، که بصورت اشتراك در خصوصیات ویژه فرهنگ محلی تجلی میکند.  این تعریف علمی دقیقا میبایستی با 

مساله ملی در نظر گرفته شود زیرا همواره عناصر چهارگانه ملت وجود داشته اند بعضی از آنها بطور تدریجی، مدتها قبل از 

شکل گرفته است.  سرزمین که اساسا بوده است.  زبان عامل دیگر،  آنهم وضع خاصی دارد.   دورانی که مفهوم ملت بوجود آید

تطور زبان تابع قوانین خاص خودش است همه این عناصر بتدري  ج تشخیص پیدا کردند و خلق کرد هم در این شرایط معین 

می  ه از آن کردم در گذشته بسیار بسیار دورتجربه ویژه اي کسب کرد حاال بحث بر سر این است که آیا ملتی با تعریفی ک

توانست وجود داشته باشد ؟ ابدا،  اگر هر کدام وجود داشته،  سرزمین اشتراك در ساختمان روحی به شکل جنبی اش ولی 

  .اشتراك زندگی اقتصادي با آن شکل عام به گونه ایکه همه را در بر گیرد مسلما نبوده است

 

 دموکراسی و خود مختاري

 

ی پردازیم به دموکراسی.  دموکراسی هم مفهومی است که هر دسته و هر قشر از اجتماع و هر طبقه در شرایط خاصی و م

معینی برداشتی خاص نسبت به جهان بینی خود، از آن دارد.  معنی لغوي اش یعنی حکومت مردن بر مردم اما می دانیم که 

دموکراسی در معناي واقعی خود این مفهوم را براي اکثریت بهمراه حکومت همیشه مظهر تسلط یک طبقه بر اجتماع است.  

دهقان،  کارگر و دیگر زحمتکشان در شهر و ده دخالت در سرنوشت و دخالت در حکومت  هايدارد که دموکراسی براي توده

  .داردکند.  اگر غیر از این باشد تنها دموکراسی بر روي کاغذ است و در عالم واقع مصداق نرا تعیین می

 

شود در استقرار دموکراسی است و بس.  هیچ راه حل دیگري راه حل مساله ملی در دنیا ئیکه با اصول سرمایه داري اداره می

است در نابودي ملل،  دراز بین بردنشان و جلوگیري  هائیدیگر اگر در طول تاریخ دیده شده همگی راه حل هايندارد، راه حل

  .بود که سالهاي سال در مورد خلق کرد اعمال شد هااز هر گونه بروز آثار فرهنگ ملی و ترویج زبان و غیر واین راه حل

 



فعلی  شرایط با این  دوتعریف مختصر در مورد ملت و دموکراسی بر می گردیم به مساله خود مختاري و اینکه خودمختاري در

 تواند داشته باشد؟ و چه هست؟انقالب و در رابطه با پیشبرد شرایط انقالبی چه مفهومی می

 

عام بود، یعنی همه طبقات و اعضاي خلق  ما یک جنبش داشتیم. جنبشی که مختصات خاص خودش را داشت. این جنبش، اوالً

یق و عم ا در برداشت. اختصاص به ملت خاصی نداشت. ثالثاًسراسري بود و تمام ملل ساکن ایران ر را در برگرفت. ثانیاً

توجه شده م آگاهانه بود. یعنی کسانیکه در این جنبش دخالت یا مشارکت داشتند در اثر عمیق بودن  شرایط انقالبی دقیقاً

و  این حالتبودند که سمت حمله به کدام طرف است که در جهت نابودي رژیم گذشته و کسی بود که مظهر آن رژیم بود. 

متوجه شده بودند که سمت حمله به کدام طرف است که  این شرایط معمول یک روز و دو روز  و معمول شرایط انقالبی دقیقاً

در جهت نابودي رژیم از گذشته  و کسی بود که مظهر آن رژیم بود. این حالت و این شرایط معمول یک روز و دو روز و 

د. ریشه از گذشته مبارزه ملت ما و ریشه در گذشته تاریخ ما داشت و خلق کرد نیز با معلول شرایط خاص محلی موضوعی نبو

تدریجی صورت  تمام وجود ش ا زجا کنده شد و در این جنبش شرکت کرد. حضور مردم در جنبش و خود جنبش اساساً

هاي یی دستور  بگیرد، دستهگرفت و بعد گسترده شد و باالخره در یک شرایط خاص ملت بدون اینکه منتظر بشود و از جا

ن ا پیشرو، جنب شرا به مرحله قیام مسلحانه ارتقاء داد. درست در این مرحله بود که بنیان رژیم گذشته را ا زجا کندند. طبعاً

بینی نشده بود و همین موضوع مسایل مختلفی را بوجود آورند که آن مسایل مختلف به صور گوناگون آثاش امروز به پیش

 .وردخچشم می

 

 انقالب و تظاهر انقالبی

 

شود انقالب باید پیگیري بشود نهادهاي انقالبی محفوظ بماند. نهادهاي انقالب باید از ضد انقالب هم از این روست که گفته می

بازشناخته شود و از تظاهرات انقالبی تمیز داده شود. چون فرق است ما بین کار انقالبی و نهاد انقالبی با نهادهایی که فقط 

خصات جنب شرا در نظر بگیریم دو مشخص داشت. اگر مشخصات جنب شرا در نظر بگیریم دو تظاهر انقالبی است. اگر مش

مشخصه داشت. مشخصه استبدادي و مشخصه ضد امپریالیستی. اگر بدانیم که استبداد فقط آن مظاهر و بنایی و آن دستگاه 

رد، اگر به همه اینها توجه کنیم، اگر متوجه باشیم هاي اجتماعی هم دانبود و قبول کنم که استبداد زیر بنا هم دارد. استداد پایه

که جهت اصلی دیگر جنبش جهت ضد امپریالیستی است و به ثمر رسیدنش بدین معنی است که نفوذ امپریالیسم قطع شود و 

ریالیسم شروع شود پهاي امهاي  امپریالیسم باید از بین رفتن پایگاههاي امپریالیسم باید با از بین رفتن پایگاهقطع نفوذ و ریشه

اند خلع سالح شوند. از مسند پایین کشیده شوند و در در رسیدن به این هدف باید طبقات و اقشاري که در خدمت آن بوده

این راه خیلی کا داریم. مجموعه این اوضاع و احوال است که تداوم انقالب راب صورت یک وظیفه مبرم، بصورتی ك ضرورت 

ر داده است. این وظیفه مبرم، این وظیفه تاریخی، همان اندازه که براي ملت کرد مطرح است براي تاریخی در برابر همه قرا



توانیم با این وظایفی که خاص این مرحله است روبرو شویم؟ و چگونه باید ایران نیز مطرح است. چگونه می هايسایر خلق

و تحقیق است و در رابطه با همین مسایل است که مجهز شویم؟ اینها همه مسایلی است که جزء به جزء در خور بررسی 

خود مختاري در همان است که بپذیریم خلق کرد مشخصات خاص خودش را  هايشود و ریشهمساله خودمختاري مطرح می

  .در رابطه با جمع ارکان تعریفی علمی مربوط به ملت دارد

 

 اشتراك زندگی اقتصادي

 

ك زندگی اقتصادي،  از نظر معرفی مشترکات ملی طبیعتا با خلقهاي دیگر به ویژه خلق این ملت از نظر سیاسی،  از نظر اشترا

فارس نزدیکیهاي فراوانی دارد،  اما بهیچوجه این بدان معنی نیست که خصوصیت ویژه و هویت خاص خودش را نادیده بگیرد.  

و همه اینها به تعبیري که در مقدمه آمد،   شود،  یعنی حکومت خلق کرد بر خودش است. وقتی که گفتگو از خود مختاري می

 .باید در قالب پیشبرد مطرح شود

 

شود و آن این که امر انقالب مربوط به همه خلقهاي سراسري ایران است و اینجاست که دقیقا مساله اي برایمان روشن می

رف به صور مختلف در مورد تجزیه که از اینطرف و آنط هائیدهد،  بهتانتمام آن مواردیکه دستاویزي بدست دشمنان می

شود.  یعنی اصال وقتی که امر خودمختاري را در قالب شرایط کنونی در شود،  با این تحلیل عملی نفی و رد میطلبی ساز می

پیشبرد تکامل انقالب ووضع خاص آن در شرایط فعلی مطرح می کنیم، بطور کلی هرگونه مساله تجزیه طلبی خودبخود از 

  .شود. این برداشتی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم کردستان دارندر عملی قطع میاساس و بطو

 

گوئیم ما تجزیه طلب نیستیم این به معنی یک شعار نیست، تبلیغات نیست، این بیان یک حکم علمی بنابراین ما وقتی که می

  .گري نیز در این زمینه براي ما مطرح استتاریخی مربوط به شرایط خاص این مرحله از انقالب ایران است. مسایل دی

 

زمینه عمل و برداشت ما چیست؟ در مورد زمینه عمل با توجه به شرایط خاص تاریخی کردستان و با توجه به عقب افتادگی 

با  قبینیم که درست شرایط اوضاع و احوال ما منطباقتصادي، با توجه به اینکه ما یک کارخانه به مفهوم امروزي نداریم، می

مطرح بوده است. تعبیري که در آن زمان شد این بود که اکثریت  1919خاورمیانه در  هايشرایطی است که در کنگره خلق

خلقهاي خاور زمین نمایندگان راستین توده زحمتکش هستند و اینها با کارگرانی که مکتب فابریک و کارخانه سرمایه داري را 

ایندگان صرف زحمتکشان،  توده دهقانان استثمار شده هستند که از ستمگري قرون وسطائی گذارنده باشند تفاوت بارز دارند نم

ه اي کسال پیش است، دقیقا در مورد مساله کردستان اکنون صادق است یعنی توده 60کشند. این تعبیر که مربوط به زجر می



در  کار را هايکارخانه کار کرده باشد و دوره اش، کارگري درکنیم، در کردستان کارگر به آن معناي علمیاز آن صحبت می

کنیم با مفهوم خاص (ملیت) اما برداشت ما از این مفهوم خاص آنجا گذارنده باشد، واقعا نداریم و اینست که ما برخورد می

ه ب ملیت گریز از آن نیست،  پنهان کردن آن هم نیست،  باید به آن نزدیک شد،  شناختش و تعبیر درست از آن کرد و

 .زحمتکش کاري بکنیم که متحدین طبیعی خود را بشناسیم هايمردم فهماند ما زمانی قادریم براي توده

 

 تجزیه طلبی

 

اي هست براي نفی آن چیزي که از سوي برخی به آن تجزیه متحدین طبیعی ما دقیقا زحمتکشان ایران هستند. این بار هم پایه

مفهوم امپریالسیم در شکل خاص آن در شرایط کنونی روبرو هستیم وقتی که ما با شود. پس ما وقتی که با طلبی اطالق می

ایم از بین اش را هنوز نتوانستهو آثار فرهنگی هاومظاهر قدرتش نابود شده، اما ریشه هابینیم که رو بنااستبداد روبرو هستیم، می

ا به این می رسیم که باید دست در دست همه متحدین ببریم و طبعا کار یکی دو روز هم نیست و براي این کار سترگ دقیق

طبیعی مان داشته باشیم متحدین طبیعی ما همه زحمتکشان و همه کسانی هستند که در سراسر ایران در مبارزه ضد 

بر  یگرکنم این هم یک دلیل علمی داند. باز هم تکرار میاستعماري، ضد امپریالیستی و ضد استبدادي مشارکت و دخالت داشته

اینکه امر خود مختاري نزد ما نیمتواند بصورت تجزیه طلبی مطرح باشد براي اینکه اگر قرار باشد از متحدین طبیعی خودمان 

 .جدا شویم، محکوم به شکستیم

 

دموکراسی در کردستان مفهومی ندارد جز اینکه بصورت خود مختاري تجلی کند یعنی اگر ما اعتقاد داشته باشیم اگر قبول 

 اش امکان ناپذیر است، پس باید حکم علم راجز در سایه دموکراسی به معناي اصلی و واقعی هاه باشیم که تجهیزات تودهداشت

  .و حکم تاریخ را پذیرفت که خود مختاري به خلق کرد داده شود

 

شود از قبیل دادن مطرح میاما برخوردهایی که با این مساله شده، یاناآگاهانه و انحرافی بوده است. در این زمینه مسایلی 

(ه.ق) از مجلسین گذشته است.   1325ایالتی و والیتی که قانون آن در سال  هاياختیارات استانی، یا برگشت به قانون انجمن

تداخل این مساله با مساله خودمختاري یک نوع ساده پنداشتن قضیه، یکنوع دور زدن مساله است اینکه سیستم اداري، متمرکز 

عینی و علمی دارد یعنی شناخت ملت کرد  هاينه، یک امر اداري است.  مساله خودمختاري به تعبیري که گفتم پایه باشد یا

بعنوان یک ملت و شناخت اینکه دموکراسی در کردستان معناي دیگري ندارد جز قبول خودمختاري.  همیشه این را باید در 

  .نظر گرفت که این مساله در قالب تکامل انقالب است

 



خودمختاري از اساس و بطور عینی و علمی با تجزیه طلبی دو گانه است.  و اینها دو دو خط متنافر هستند، ما خودمختاري را 

خواهیم. مفهوم این حرف یعنی حاکمیت ایران بر محدوده جغرافیائی اش به تمام وکمال، باید در محدوده جغرافیائی ایران می

است که تا حال از  هائیمیکنیم. الزمه تکامل در این مرحله برخورداري مردم از بسیاري از چیز اعمال شود ما از این امر دفاع

  .آن محروم بوده اند

 

نجات از یک حالت عقب افتادگی اقتصادي و اجتماعی است که مستقیما معلول شرایط تاریخی قبلی است که به ما تحمیل شده 

  .ي این سیستم را در هم شکستیمبود.  ما با قیام همگانی و با قیام سراسر

 

عمومی در سطح کشور تهیه و در این زمینه الویت خاص به کردستان ـ  هايو برنامه هاالزمه این کار آن است که نقشه

یاده عام سراسري ومشترك داشته باشیم و پ هايبمنظور جبران عقب افتادگی ـ داده شود. براي پیشبرد این کار ما باید برنامه

مشترك سراسري طبعا از وظایف دولت مرکزي خواهد بود و مربوط است به وظایف خاص آن،  البته  هاياین برنامهکردن 

  .خاص محلی نداشته باشیم هايکند که ما در محدوده جغرافیائی کردستان برنامهاین نفی نمی

 

بوط است به دفاع از حاکمیت ملی تمام ایران مر هاشود. اینبعد از این مساله، موضوع دفاع عمومی و روابط خارجی مطرح می

ي  دولت  هاکه مربوط به حکومت مرکزي خواهد بود اما اینکه در عمل چگونه پیاده شود و چه کار کنیم که وظایف ارگان

مرکزي با آنچه مربوط به خلق کردستان است برخورد نکند باید نشست و پیرامون آن بحث کرد با گفتگوي دوستانه و 

با توجه بسوابق،  با توجه به کلیه وسایلی که در گذشته تولید سوء تفاهم کرده است با توجه به   ها،نه با توجه به سنتبرادرا

 )28/1/1358تفاهمات باید از بین برداشته شود شکل خاص و قالب خاصی باید برایش پیدا کرد.(کیهاناین سوء هااینکه بعد

 

 تلگرام جمعیت کردها

 

به مهندس بازرگان نخست وزیر و احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور، مقیم مرکز با مخابره تلگرامی جمعیت کردهاي 

این برخوردها، پیشاپیش از ماجراجویان و مرتجعان محلی را عامل اصلی وقایع خونین نقده معرفی کرد و مدعی شد که زمینه

 )2/2/1358م شده بود. (کیهانطریق پخش مقدار زیادي اسلحه در بین عناصر غیر مسوول فراه

 

 استمداد



 

داروئی و پزشکی به آسیب دیدگان حوادث نقده  هايدر تهران جمعیت کردهاي مقیم مرکز از همه مردم براي رساندن کمک

  )2/2/1358خود را به این جمعیت تسلیم کنند. (کیهان هاياستمداد کرد،  این جمعیت از مردم خواست کمک

 

 تلگرام جمعیت کردها

 

جمعیت کردهاي مقیم مرکز با مخابره تلگرامی به مهندس بازرگان نخست وزیر و احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور 

(ماجراجویان و مرتجعان محلی) را عامل اصلی وقایع خونین نقده معرفی کرد و مدعی شد که زمینه این برخوردها،  پیشاپیش 

 .ر غیر مسئول فراهم شده بوداز طریق پخش مقدار زیادي اسلحه در بین عناص

 

عه ارومیه با ابراز حسن نیت از تشدید و توس هايدر این تلگرام از نخست وزیر خواسته شده است تدبیري اتخاذ شود که کمیته

مخاصمه جلوگیري بعمل آورند و به نداي مسالمت آمیز رهبران سیاسی و مذهبی کردستان پاسخ مثبت 

    )2/2/1358دهند.(کیهان

 تلگرام جمعیت کردها به نخست وزیر

 

جمعیت کردهاي مقیم مرکز، در تلگرامی که دیشب براي مهدي بازرگان فرستاد، حوادث نقده را، کار ماجراجویان و مرتجعان 

 .محلی دانسته است

 

 :در تلگرام آمده است

 

 تلگرام به نخست وزیر آقاي مهدي بازرگان

 

 کشوررونوشت احمد صدر حاج سید جوادي وزیر -

 



هنوز خونهایی که در فاجعه اسفناك سنندج ریخته شده بود خشک نشده یک منطقه دیگر از کردستان به خون تپید. 

اي بزرگتر از تراژدي که اگر از آن جلوگیري نشود،  به فاجعه اندماجراجویان و مرتجعین محلی آتش دیگري را روشن کرده

نندج روي دهد از طرف آقاي حسنی که در کمیته امام ارومیه نفوذ دارد سنندج تبدیل خواهد شد. قبل از آنکه حوادث س

 زدند. رهبرانو کردها را دامن می هاترك هايمقدار زیادي اسلحه میان افراد ناصالح تقسیم شده و با تحریکات مداوم اختالف

اهللا این موضوع در حضور آیت و در جریان حوادث سنندج اندمذهبی و سیاسی منطقه به کرات در این مورد هشدار داده

 هايطالقانی عنوان شد. بعدها نیز عناصر با حسن نیت از جامعه ترك زبان منطقه این خطر را به مراجع دیگر سازمان

آمیز دمکراتیک در تهران اعالم داشتند. هفته گذشته از طرف زارع نامی تلگرامی به قم و تهران مخابره شد که آشکارا تحریک

ن آمیز کردها در نقده گویاي ای. تیراندازي به میتینگ مسالمتشودمقدمات برادرکشی از پیش فراهم می دادهمی بود و نشان

میخواهیم به مسووالن کمیته در ارومیه دستور داده  حقیقت است که تدارك این برادرکشی از قبل فراهم شده بود، ما مصراً

صمه جلوگیري به عمل آید. و به نداي مسالمت آمیز رهبران دینی و سیاسی شود که با ابراز حسن نیت از تشدید و توسعه مخا

 «.اهللا طالقانی رسیده استکردستان پاسخ مساعده داده شود. مراتب قبال به استحضار حضرت آیت

 تقاضاي کمک داروئی و پزشکی

 

. داروئی و پزشکی دارند هايکمکجمعیت کردهاي مقیم مرکز در اعالمیه ي دیگري گفته است که مردم نقده نیاز مبرم به 

 )2/2/1358(آیندگان

 

 جلسه کردهاي مقیم مرکز

 

اي براي بررسی مسائل کردها در دانشگاه صنعتی تهران ـ خبرگزاري پارس: به دعوت جمعیت کردهاي مقیم مرکز جلسه

 .تشکیل شد

 

از افراد غیرمسوول کمتیه ارومیه متهم به  در این جلسه گزارشی در مورد حوادث تاسف انگیز نقده قرائت شد که در آن برخی

. همچنین در این گزارش آمده بود که ارتش در نقده بیطرفی را رعایت نکرده و انددفاع شدهحمله و غارت و کشتار مردم بی

 .به چند روستاي اطراف نقده با تانک حمله برده است

 



پیش وجود داشته و دارد بروز این گونه  هايه که از سالدر این جلسه ضمن تاکید بر برادري بین اهالی ترك و کرد منطق

  )8/2/1358اتفاقات را به تحریک عمال امپریالیسم به شدت محکوم کردند.(آیندگان

 

 : در جلسه کردهاي مقیم تهران

 

 .توطئه هاي امپریالیسم در حوادث نقده محکوم شد

 

قده المللی در حوادث نهاي ارتجاع داخلی و امپریالیسم بیندر جلسه جمعیت کردهاي مقیم تهران در دانشگاه صنعتی توطئه

 .محکوم شد

 

کرده  انگیز تهیهاین جلسه احمد میالنی یکی از اعضاي شوراي جمعیت که به نقده رفته بود، گزارشی که از حوادث تاسفدر

 .بود قرائت کرد

 

سی علل حوادث نقده بر برادري خلق کرد و ترك این جلسه نمایندگان اهالی آذري نقده نیز شرکت داشتند و ضمن برردر

ها و به جان هم انداختن برادران این توطئهایجادتاکید داشتند. دبیر جمعیت کردهاي مقیم مرکز طی سخنانی گفت: هدف از

 .این است که آنها را از مساله اصلی یعنی خودمختاري مردم کرد و آذري باز دارندکرد و ترك

 

 .اي قرائت شد که مورد تایید حاضران قرار گرفتقطعنامه این جلسهدر پایان

 

ایجاد گارد محلی صالح، خروج پاسداران هاي مقیم نقده خواستاراین قطعنامه جمعیت کردهاي مقیم مرکز و نمایندگان آذريدر

شدند. جمعیت از ایجاد شوراي موقت منتخب مردم کرد و ترك و مجازات مسببان حوادث نقده و ارتش از نقده،اعزامی 

از مرکز ستایش کردند و خواهان بازگشت آوارگان نقده به خانه و اهللا طالقانی بی طرفی پاسداران اعزامی آیتاقدامات گروه

 )8/2/1358کاشانه خود شدند. (کیهان

 

 پیام جمعیت کردهاي مقیم مرکز به مناسبت روز معلم



 

 :روز معلم فرستادبه مناسبت جمعیت کردهاي مقیم مرکز امروز پیامی

 

 :این پیام آمده استدر

 

دکتر «اردیبهشت ماه اعتصاب بزرگ که معلمان تهران به خون کشیده شد و یکی از معلمان مبارز  12سال پیش در  18

به شهادت رسید معلمان مبارز در طول مبارزات ضد استبدادي و ضد امپریالیسیتی کشور که همواره در » ابوالحسن خانعلی

 .این راه شهدایی نظیر دکتر علی شریعتی، صمد بهرنگی و مرضیه احمدي اسکویی داده استمبارزه بوده، و در  صف اول

 

اینان ایران دهها نفر از معلمان کرد در کنار ساله خلق کرد براي آزادي ملی و استقرار دموکراسی در  50در طول مبارزات 

 .اندجان خود را از دست داده

 

اردیبهشت را که مصادف  12قیم مرکز ضمن تبریک روز معلم و نثار درود به روان همه معلمان شهید روز جمعیت کردهاي م

گوید و امیدوار است که معلمان ایران تبریک میایران است به همه معلمان روز آغاز مبارزه مسلحانه در کردستانبا سال

 )12/2/1358ایران ادا کنند.(کیهانبه ملت شریف همچون گذشته در سنگر مبارزه ضد امپریالیستی، دین خود را

 

 1358/  1/  11روزشمار انقالب

 

صارم الدین صادق وزیري نماینده کردهاي مقیم مرکز در اجتماع چند هزار نفري کردها در دانشگاه صنعتی سخنرانی کرد و 

  )5/3/1358تأکید نمود که خودمختاري حق همه کردهاست. (هیــوا

 

  17 / 1 / 1358 

 

کردهاي مقیم تهران طی اجتماعی، اعضاي شوراي جمعیت کردهاي مقیم مرکز را برگزیدند.  در این اجتماع، همچنین  

    )5/3/1358شهر کردنشین برگزیده شدند. (هیــوا 17نمایندگان 



 

 بیانیه جمعیت کردهاي مقیم مرکز

 

ایجاد یک جنگ روانی بر علیه طلبی، رادیو را متهم بههاي ضمن رد هرگونه اتهام تجزیجمعیت کردهاي مقیم مرکز در بیانیه

 هايطلبی به خلق کرد در رسانهکرد و از دولت انقالب خواست که از زدن هرگونه اتهام و به ویژه اتهام تجزیه» خلق کرد«

 )18/3/1358دولتی جلوگیري به عمل آورد.(اطالعات

 .راض کردجمعیت کردهاي مرکز به بازداشت دو تن از اعضایش اعت

 

جمعیت کردهاي مقیم مرکز با انتشار بیانیه اي اعالم کرد که دو تن از اعضاي این جمعیت از سوي پاسداران در جاده کرج 

ن از دو ت» عبداهللا بابان«و » طیب عباس روح اللهی«. در بیانیه جمعیت کردهاي مقیم مرکز گفته شده: اندبازداشت شده

رد در حدود نه روز قبل به هنگام مراجعت از تهران به کردستان درجاده کرج از طرف عوامل مبارزان و فرزندان آزادیخواه ک

صر و اکنون نیز در زندان ق اندبدون هیچ دلیل مشخصی مورد اتهام قرار گرفته و بازداشت و زندانی شده هامرتجع درون کمیته

 «.هستند

 

مبارزین سرسخت کردستان که مورد اعتماد و احترام خلق «به عنوان  در این بیانیه از طیب عباس روح اللهی و عبداهللا بابان

 )5/4/1358نام برده شده است.(آیندگان» کرد هستند

 :اعالمیه جمعیت کردهاي مقیم مرکز

 

 .از مرتجعین محلی و فئودالها در پیرانشهر حمایت نکنید

 

عالمیه اي منتشر کرد و در آن به دولت هشدار داد جمعیت کردهاي مقیم مرکز در رابطه با حوادث اخیر منطقه پیرانشهر، ا

و بعضی از نیروهاي انتظامی دستور داده شود که از مرتجعین و فئودالها حمایت نکنند. در این اعالمیه آمده  هاکه به کمیته

 :است

 



انشهر بار دیگر از اوضاع منطقه پیر بعد از حوادث خونین نقده و سنندج و درگیري هفته گذشته بین دهقانان و فئودالها،  یک »

و نقده متشنج شده و رادیو، تلویزیون و بعضی از مطبوعات، با پخش و درج مطالب دروغ از قول جیره خواران رژیم شاه،  علیه 

گروههاي مترقی، سعی در مشغول کردن افکار عمومی و تشدید خصومت و خشونت میان مالکانی که سر سپردگی آنها به رژیم 

ته محرز است،  مینماید. پیش از آنکه جنگ دیگري در منطقه شعله ور شود، به همه مردم شرافتمند ایران و نیروهاي گذش

مردمی هشدار می دهیم که مسلح کردن فئودالها و اراذل و اوباش اجیر شده،  زمینه برخورد شدیدي در منطقه فراهم آورده 

البی و ستاد ارتش ملی و اسالمی به خود این اجازه را میدهد که اسلحه است.  هنوز براي ما روشن نیست چگونه دولت انق

 .«بدست فئودالها و کسانی بدهد که تا آخرین روزهاي پیروزي انقالب ایران، جاوید شاه می گفتند

 

 :و در پایان اعالمیه،  اشاره شده است

 

ن بی گناه را آواره و سرگردان کنید؟  این است آنچه آیا بجاي بازگرداندن آوارگان نقده می خواهید گروه دیگري از هموطنا »

ا خواهیم بکه یک دولت انقالبی باید انجام دهد؟ ما جمعیت کردهاي مقیم مرکز از دولت انقالبی جناب مهندس بازرگان می

ست مالکان و قهرمان ایران را در مورد توطئه اي که هم اکنون بد هايپاسخگوئی صریح و قاطع به این سئوالها، اذهان خلق

 )13/4/1358آیندگان».(فئودالها در پیرانشهر در شرف تکوین است،روشن نمایند

 .اند، در زندانهاي پس از انقالب گذشتآنچه بر دو مبارزي که سالها زندان و شکنجه طاغوت را تحمل کرده

 !بود» آن روزها « خیلی شبیه 

 

که به وسیله بازجوهاي  هائیمأموران،  پس از عذرخواهی بابت شکنجه کردند،  یکی ازوقتی که ما را از زندان قصر آزاد می

 . «اینها به اسالم خیانت می کنند و باید شناسائی شوند« کمیته شده بودیم گفت:

 

جمعیت دفاع از آزادي «و » جمعیت کردهاي مقیم مرکز«،  دو تن از اعضاي »طیب عباسی روح الهی«و » عبداهللا بابان»

روز شکنجه شدنشان را فاش کردند که  15بازداشت و مدت  هاردادماه،  به وسیله ي یکی از کمیتهخ 25که » سنندج

  .منعکس شد.  اما تفصیل ماجرائی که بر آنها گذشته نیز،  شنیدنی است هامختصري از آن در روزنامه

 

انقالب که درهاي زندانها گشوده شد این طیب عباسی روح اللهی،  یکی از زندانیان سیاسی رژیم پهلوي بوده که در جریان 

تحمل کرده  هاجالدان ساواك را سال هايو شکنجه هازندانی نیز همراه با سایر همرزمان خود آزاد شده است. وي که بازجوئی



غاز اي آبدست آوردند ولی اینک تفتیش عقاید به شکل تازه» آزادي «ملت ایران هفتاد هزار شهید دادند تا «است می گفت: 

  .«شده است

 

خرداد با اتومبیل شخصی از کرمانشاه عازم تهران بودیم.  در  25روز جمعه « عبداهللا بابان در باره نحوه دستگیریش گفت: 

یشمی رنگ ایست داد و ما را به پلیس راه بردند.  در آنجا پس » ب.  ام.  و«جاده کرج نزدیک پاسگاه پلیس راه،  یک اتومبیل 

ان شخصی به زب هايو کیف دستی من که در آن تعدادي روزنامه فارسی،  کردي،  عربی و مقداري یادداشت از بازرسی ماشین

کردي،  در باره وابستگی بارزانی و عوامل قیاده موقت به امپریالیزم آمریکا و موساد اسرائیل وجود داشت، افسر پلیس راه،  

رسید،  بدون اینکه بفهمد مطلب درباره سازش صدام » صدام حسین« را دقیقا مطالعه کرد و هنگامی که به نام هایادداشت

 « !شما خائن هستید و باید زندانی شویدا« حسین با شاه خائن است،  اسلحه کمري خود را کشید و گفت: 

 

وهین به تهران تپس از توقف کوتاهی در کمیته ایران ناسیونال،  چشمان ما را بستند،  دستنبد زدند و با تحقیر و «بابان افزود: 

آوردند.  در راه دستور دادند سرهایمان را پائین نگه داریم و اگر کوچکترین حرکتی می کردیم،  با مشت و لگد روبرو می 

  .شدیم

 

در تهران ما را به ساختمانی بردند که بسیار لوکس و مجلل بود.  البته ما بعدا فهمیدیم این محل باید همان کمیته پشت 

باشد که محمد رضا سعادتی نیز در آنجا شکنجه شده است.  در این محل مادو نفررا از هم جدا کردند و هر سفارت آمریکا 

ی،  که ما چپ هايیک را چهار شبانه روز با زنجیر به پایه رادیاتور شوفاژ بستند.  مرتب ما را کتک می زدند و درباره ي سازمان

براي ما از هر کس  هاشما چپ«می گفتند: ». توهین آمیزي می زدند ايهکردند،  حرفرا متهم به وابستگی با آنها می

 .«خطرناك تر هستید و ما شما را به جائی می فرستیم که از ساواك بدتر باشد

 

حرفهاي وي گفت: تمام اسناد و مدارکی که دلیل  يدستگیر شده بود،  در ادامه» بابان«که همراه » طیب عباس روح اللهی»

د،  متعلق کنما را ثابت می» خیانت«شده متعلق به دوستم بود و من اعتراض کردم که اسنادي که به قول شما  جرم ما شناخته

به من نیست،  اتهام من چیست؟ من فقط یک مسافرم و باید مرا آزاد کنید،  اما یکی از مأموران به صورتم سیلی زد و گفت: 

 « !این سهم تو که فقط مسافري«

 

آریامهري  هايرا شرح داد و با توجه به اینکه چندین سال در زندان هاهی شمه اي از نحوه ي بازجوئیطیب عباسی روح ال

   .بازجوئی و شکنجه شده است،  معتقد بود که روش بازجوها،  بازجوئیهاي ساواك را به خاطر می آورد



 

م بود،  پوشانده بودند و نحوه ي بازجوئی با بازجوها صورت خود را با پارچه اي که فقط چشمهایشان معلو« روح اللهی گفت: 

تحقیر و توهین و شکنجه ي جسمی همراه بود در بیشتر مراحل بازجویی،  سرپرست آنجا نیز حضور داشت.  تعدادي از سئوال 

 :و جوابها به این صورت بود

 

چه بود ؟ با چه گروهی شما را ـ  چرا در رژیم طاغوت زندانی شدید؟ چه کتابهایی خوانده بودید؟ محتویات پرونده شما 

 گرفتند ؟ گروه مسلح بود یا نه ؟

 

  .ـ پرونده سیاسی من موجود است،  می توانید ببینید

 

  .ـ عضو جمعیت دفاع از آزادي سنندج هستم که یک سازمان علنی است

 

  .تشریح کنیدـ جمعیت دفاع از آزادي سنندج،  شاخه ي علنی سازمان شماست،  شاخه مخفی آنرا براي ما 

 

  .مخفی خبرندارم،  چون جمعیت چنین شاخه اي ندارد يـ من از شاخه

 

ـ درباره این زندانیان سیاسی که شماره تلفن شان در دفتر شماست،  توضیح دهید.  هر کدام چه عقیده و گرایش داشتند،  آیا 

 چپ بودند یا مذهبی؟

 

  .است که ما براي آن مبارزه کردیم و شکنجه شدیم هائیر آزاديـ این سئوال تفتیش عقاید به طور واضح است و مغای

 

 ـ اساسنامه ي جمعیت دفاع از آزادي سنندج و نظرشما نسبت به عزالدین حسینی و احمد مفتی زاده چیست ؟

 



ه موضع توجه ب ام،  جمعیت،  عزالدین حسینی را به عنوان رهبر خلق کرد قبول دارد و خود من باـ تا جائیکه من استنباط کرده

  .مترقی عزالدین حسینی،  او را بیشتر قبول دارم

 

 ـ عزالدین حسینی که ساواکی است. چطور جمعیت و شما او را قبول دارید؟

 

  .ـ این شایعات مرتجعین است.  هرگز اینطور نبوده است

 

کرد و تهدید کرد که اگر درست جواب  در این هنگام بازجو عصبانی شد و شروع به کتک زدن من« روح اللهی ادامه داد:     

کردند،  هر گاه کسی حرف نمی زد، صدایش می» حاج آقا ماشاءاله«کند.  سرپرست آنجا که ندهم،  طور دیگري رفتار می

اگر حرف نزنید شما را می کشم و می گویم ضد انقالب بودید.  من از مقام مسئولی «کمربندش را باز می کرد و می گفت: 

 «  .ته ام که شما را بکشماجازه گرف

 

ده براي ما ثابت ش« روز دوم که ما را براي بازجوئی بردند،  گفتند:« روح اللهی سپس درباره ي بازجوئی روز دوم گفت:     

تمام پاسخهاي شما دروغ بوده،  یکبار دیگر به شما فرصت می دهیم پاسخ درست بدهید،  در غیراینصورت مسئولیت جان شما 

  .«است با خودتان

 

  .«اممن شبکه ي ارتباطات مخفی شما را در تهران کشف کرده«گفت که:» حاج آقا«در این بازجوئی،      

 

 هان شبکهرمز ای«فنی بود را جلویم گذاشت و گفت:  هايآنگاه برنامه ي کار هفتگی مرا که مهندس مایکرویو هستم و نقشه    

 « ! را شرح بده

 

 :باره ي نوع اتهامش و توضیحی که پیرامون علت دستگیریشان به آنها دادند گفتدر » عبداهللا بابان»

 



به ما حکم جلب هم نشان ندادند.  پاسداري که به ما ایست داد،  کارتی نشان داد که با دست روي اسم خودش را  »    

 دهد ضد انقالب و خائن هستید،  زیرا حتیاسناد و مدارکی که همراه شماست،  نشان می«پوشانده بود.  در کمیته به ما گفتند: 

 «  .یک روزنامه اسالمی همراهتان نیست

 

روز زندانی و شکنجه شوند،   15آنهامدت » استناد« را که باعث شده بود به  هائینشریات و روزنامه» عبداهللا بابان«سپس     

شود و به طور آزاد فروخته می هادر کتابفروشی رسمی و علنی کشور،  و کتابهائی که هايبر روي میز پخش کرد که روزنامه

را به جز یک نوار به آنها پس داده » اسناد« چند روزنامه عربی و کردي بود که در روز آزاد شدن،  دادستان کل همه ي 

  .بود

 

ی و جسمی توام بود.  روان  ها،شکنجه« که در این مدت به آنها داده شده بود،  بابان گفت،   هائیدرباره ي انواع شکنجه    

شکنجه ي روانی مثل تهدید به قتل،  فحش و ناسزا، بستن چشم،  وصل کردن به شوفاژ،  هم بند کردن ما با عمال ساواك و 

جسمی شامل مشت و لگد،  شالق و کتک زدن به هر شکلی که می توانستند،  بود.  یکبار سر من شکست و تمام  هايشکنجه

 .«آنجا خونین شدلباسها و دستهاي سرپرست 

 

روز شکنجه و بازجوئی در این محل،  ما را چشم بسته به جائی بردند که احتماال زندان قصر یا  4پس از « روح الهی گفت:     

لویزان بود.  رفتار مأموران در آنجا نسبتا انسانی و بسیار بهتر از مأموران قبلی بود و امکانات رفاهی هم در محل وجود داشت.  

چه زجرآور بود،  هم بند شدن با جالدان و ساواك بود  و زجرآورتر اینکه رفتار مأموران با آنها انسانی تر بود.  مثال به اما آن

  .آنها روزنامه می دادند،  ولی ما حق گرفتن روزنامه نداشتیم و کلیه امکانات راحتی را در اختیار آنها می گذاشتند

 

صاب نفت ـ جواد خاتمی،  بشیر معیل و ناصر حیاتی ـ با ما و شکنجه گران هم بند بودند.  در این زندان،  سه تن از رهبران اعت

نفر به همراه سه زندانی صنعت نفت، به خاطر اعتراض به دستگیري و شکنجه و آزار،   5آنها نیز شکنجه شده بودند.  ما 

 «  .کوچکترین توجهی به ما نکردند آزادي ادامه داشت،  اما مأموران يدست به اعتصاب غذا زدیم که تا لحظه

 

در این زندان افراد دیگري نیز بودند که تا جائیکه ما با آنها صحبت کردیم،  در محلی با همان « روح اللهی ادامه داد: 

مشخصات و همان سرپرست ـ که مردي میانه سال،  چاق و با ته ریش بود ـ شکنجه شده بودند ولی روزي که ما را آزاد 

مأموري در زندان قصر از ما عذرخواهی کرد و گفت از جریان شکنجه در آن کمیته متاسف است و اینها که به اسالم  کردند، 

 «  .خیانت می کنند،  باید شناسایی شوند



 

اجراهاي م البته ما قول داده بودیم،  وقتی آزاد شدیم هیچ از« عبداهللا بابان و روح اللهی در پایان،  با لبخندي معنی دار،  گفتند: 

بازداشت به کسی نگوئیم،  اما مجبوریم براي جلوگیري از پیشامدهاي مشابه در آینده در پیشگاه تمام مراجع شوراي انقالب و 

 )15/4/1358آیندگان».(دولت و ملت، دادخواهی کنیم

 

 :صارم الدین صادق وزیري

 

 .کردستان بیش از همه نقاط ایران تحت فشاراستبداد بود

 

 .تان نمایشگر مبارزه طوالنی خلق کرد علیه دیکتاتوري پهلوي بوده اندشهداي کردس

 

آیا فکر نمی کنید که از بین بردن قدرتهاي محلی یا نوعی اشغال نظامی غیر از کردستان، در سایر مناطق ایران نیز وجود  ·

یاست اعمال شده باشد، بنابراین س داشته است.  البته ممکنست این نوع فشار و اشغال نظامی با شدت کمتري در سایر مناطق

را که  هايرژیم پیشین نسبت به مناطق مختلف ایران و بویژه سرزمینهاي عشیره نشین یکسان بوده است، همه ما لشکرکشی

بنام برقراري امنیت به فارس شده در خاطر داریم. حتی این آخریها و در زمان شعله ور شدن آتش جنگ فارس که بنام 

 »سپهبد مجیدي«مشهور شد، براي از بین بردن آدمی که در خانه اش نشسته بود چه جنایتها که نکردند.  » غائله فارس«

فرمانده لشکر فارس چه نمایشی اجرا کرد و آنطور که مردم می گفتند همه این رویدادها بسبب حرص و آز این حضرات بود.  

 .براي اینکه پول بیشتري به جیب بزنند صرفاً

 

گفت نوع کار و ماهیت حکومت یکی بود و بدیهی است که خط کلی سیاست رژیم پیشین نسبت به مردم سرزمین ما میتوان  ·

در کردستان این سیاست، شکل دیگري بخود گرفت.  ذکر چند مثال، تفاوت روش دولتهاي گذشته را  نیز یکی بود.  اما دقیقاً

در زمانیکه من محصل بودم در کالسهاي ما تابلوئی نصب شده   نسبت به کردستان و سایر مناطق سرزمین ما نشان میدهد.

یعنی در ساعات غیر درسی هم میخواستند ما فارسی » فارسی حرف بزنید«بود که روي آن با حروف درشت نوشته شده بود:

ی آمد و م صبح مدیر مدرسه» فارسی حرف بزنید«حرف بزنیم.  همان زمان، چوب کوچکی بریده بودند و رویش نوشته بودند 

که ببیند چه کسی کردي صحبت میکرد، هر کس  هامیگشتاین چوب را بدست یک خبر چین میداد و این خبرچین بین بچه

کردي صحبت می کرد، چوب را در جیب او می گذاشت. شخصی که چوب را در جیب خود می یافت مجبور بود بهر طریق 



 ا دست دیگري بگذارد.  در پایان روز، چوب پیش هر کسی بود مفصالًشده چوب را رد کند،  یعنی او هم برود و توي جیب ی

شالق میخورد.  اینکار نه تنها نوعی ترویج جاسوسی از همان ابتدا بود، بلکه یک عمل ضد مردمی نیز بحساب میآمد و روحیه 

ن گذشته براي اینکه هر نوع فشار و بوجود میآورد که هر نوع خصیصه قومی را در آنها از بین می برد.  از ای هااي در میان بچه

به هر حرکت و جنبشی، عنوان غارتگري و راهزنی میدادند.  در دوره پهلوي اول،  اختناقی را در کردستان توجیه کنند، فوراً

گل « در چله زمستان،  افراد ایل 1315در سال  کردند.  مثالًهزارها کرد در زندان قصر بودند، بعالوه ایالت را تخته قاپو می

را کوچ دادند به قسمتهاي مرکزي و حدود کاشان، در حالیکه آن سال سردترین سالی بود که من در عمرم بیاد دارم و »باغی

چقدر مردم از بین رفتند و در همان زمان، بجاي اینها از یزد و غیره زارع آوردند و گذاشتند.  بعضی از افراد کرد که متواري 

کردند و باالخره اینها را فراري می دادند.  بنابراین باید توجه ین زارعین مهاجر را اذیت میشده بودند شبانه می آمدند ا

داشت ستمی که در کردستان اعمال شده شکلش با ستم جاهاي دیگر فرق داشت و به این شکل نبود.  ما با وجوداینکه در 

رودخانه و نسبت جمعیت زیاد در کیلومتر و سایر کردستان از نظر انسانی و هوش متوسط افراد و از نظر طبیعی و داشتن 

شرایط مساعد قابل توجه هستیم، غیر از قسمتی از بلوچستان، نه همه بلوچستان،  از عقب افتاده ترین نقاط ایران هستیم.  هم 

ی و ینه فرهنگاز لحاظ اقتصادي و هم اجتماعی و هم از نظر فرهنگی، بنابراین در حقیقت، آثار تحمیل ستم مضاعف، هم در زم

چشم گیر است.  این شکل خاص ظلم برخواستهاي ملت کرد اثر  هم در زمینه اجتماعی که بر ملت کرد روا شده، کامالً

گذاشته است. امروز روابط مستقیمی بین دمکراسی در ایران و خودمختاري در کردستان وجود دارد بنابراین اگر ما یک 

ران مستقر نکنیم، به هیچ وجه رسیدن به خودمختاري براي ما میسر نخواهد بود، دموکراسی به معناي واقعی در سراسر ای

همچنین اگر نیروهائی باشند که بگویند دمکراسی براي سراسر ایران بله  اما خودمختاري براي کردها  نه اینها کسانی هستند 

سی در منطقه اي مثل کردستان خواه ناخواه و که نه معناي دمکراسی را می دانند و نه معناي خودمختاري را.  بنظر من دمکرا

ه اي را هم که باید بباید در قالب خود مختاري پیاده  بشود. این اختصاصی است که کار ما در کردستان دارد و نکته الزاماً

مکرات داستحضار شما برسانم این است که در شرایط فعلی، سازمانهاي سیاسی مختلفی در کردستان فعال هستند اعم از حزب 

ساله دارد و برمی گردد به مساله مهاباد و تشکیل حکومت قاضی محمد و سازمانهاي دیگري که  33کردستان ایران که سابقه 

همان مساله خود مختاري است  هاست،این گروه هايبعضی علنی هستند و بعضی مخفی.  آن چه که وجه مشترك خواسته

 .گونه اختالفی بین سازمانهاي فعال موجود در کردستان وجود نداردیعنی در این زمینه اتفاق نظر دارند و هیچ

 

     شود؟منظور شما از خود مختاري چیست و تا چه میزان خودمختاري مورد نظر شما، از دولت مرکزي جدا می ·

 

کنم. آنچه مرادماازخودمختاري است این است که غیرازامورمربوط به سیاست خارجی وغیرازامورمربوط به می عرضدقیقاً

دفاع مملکت، دفاع ازمرزهاوتمامیت ایران وغیره از برنامه ریزي عمومی سراسري مملکت، تمام مسائل مربوط به اداره اعم از 

، اعم ازفرهنگ باید مربوط باشد به حکومت خود مختار کردستان که سیاست محلی، اعم از دادگستري، اعم از ادارات مختلف

 .حکومت خودمختارکردستان، منشاءقدرتش را از شورا ویا مجلس عمومی محلی کردستان بایدبگیرد



 

شماوقتی مسالهءاستقالل دادگستري را در کردستان مطرح می کنید می خواهید قوانین قضاوتی آنجا هم با جاهاي    ·

 .داشته باشددیگرفرق 

 

درمساله خاص مربوط به دادگستري این مساله برمی گرددبه یک مسائل تکنیکی خاص. اصول کلی قوانین که همه جا یکی 

است مسائل تکنیکی خاص را  شرایط محلی، ممکن است ایجاد بکند که مقررات خاصی در آنجا طرح شود.  هم از نظر رویه 

گر ا از نظر قوانین ماهوي که در آنجا هست.  بدلیل اینکه توجه داشته باشیم که مثالًقضایی و هم از نظر آیین دادرسی و هم 

قانون مدنی در ایران وجود داشته باشد، مبدأ منشأ قانون مدنی، فقه شیعه بوده است.  در کردستان،  چون اکثریت سنی هستند 

نین اصول مترقی حقوقی امروز که با توجه به رشد اجتماع توانند منشأ و منبع قانون مدنی آنجا را فقه سنی قرار دهند.  همچمی

 .باید مخلوطی باشد از این قوانین که باید در آنجا تدوین شود و با توجه به تناسب نیروها حتماً

 

به عرضتان برسانم این است که دولت باید توجه به این نکته داشته باشد که تمام مردم  موضوع دیگري که باید مخصوصاً

ه و به نسبت خودشان، تلفات فوق العاد اندن، یک تنه، در این جنبش ضد استعماري و ضد استبدادي شرکت داشتهکردستا

 42اند.  غیر از سوابق مبارزاتی که به هیچ وجه قطع نشده اگر مبارزات عناصر مذهبی طبق اظهار خودشان از سال متحمل شده

ته اند و از بین رفدستان بوده است که خیلی از افراد شریف آنجا کشته شدهمبارزه مسلحانه  در کر 42آغاز شد،  قبل از سال 

ت اند،  اینها همه مبارزاتی بوده اسمال آواره، شریف زاده، صحیفیانها و غیره افراد خیلی زیادي که در این راه کشته شده اند مثالً

 .بر ضد رژیم استبدادي

 

راین نمی توانند و بنا براین مبارزات را نادیده بگیرند.  من در تمام این جریانات و مبارزاتی بوده است علیه امپریالیزم.  و بناب

بهمن، در  6یاد آوري بکنم که در نزدیکترین روزهاي سرنگونی رژیم یعنی در  ام.  باید دقیقاًنیز جریانات اخیر پادرمیانی داشته

سطح تمام شهر بوسیله پاسبانهااي شهر انجام گرفت که سوزي و ویرانگري بسیار وحشتناکی در سنندج کشتار عجیب و آتش

  .همه سازمان یافته بود.  این مسائل را نمی توان نادید گرفت

 

ها هم االن صحبتی است از یک اختالف نظر یا اختالف سلیقه  بین آقاي حسینی و آقاي مفتی زاده  که به صفحات روزنامه ·

 نظري دارید؟ کشیده شده است  جنابعالی در این مورد چه

 



شود همچنین سازمانهاي فعال در صحنه سیاسی کردستان.  آقاي آقاي حسینی از طرف اکثریت قریب اتفاق کردها تأئید می 

ممکن است طرفدارانی داشته باشد و ایشان هم در مذاکراتی که با حضور من  مفتی زاده فقط در شهر سنندج و اطراف احتماالً

خواهد. اگر صداقتی کنم میند که قطعنامه هشت ماده اي کمتر از آن چیزي را که من مطالبه میکردانجام گرفت، عنوان می

در اصل قضیه خودمختاري نباید مخالفتی بین هیچکدام از اینها  در این گفتار باشد که امیدوارم باشد،طبعاً

 )20/4/1358باشد.(آیندگان

 .شودجلسه عمومی کردها این هفته برگزار نمی

 

شود،  به درخواست گروهی از اعضا و لسه عمومی جمعیت کردهاي مقیم مرکز که هر هفته روزهاي پنج شنبه برگزار میج    

بعدازظهر در دانشگاه  6شود و این جلسه، پنجشنبه ي آینده ساعت مصادف شدن با تعطیالت آخر هفته،  امروز برگزار نمی

  )21/4/1358صنعتی برگزار خواهد شد.(آیندگان

 .یت کردهاي مقیم مرکز از دکتر یونسی خواست استعفا نکندجمع

 

یکی از مسئوالن جمعیت کردهاي مقیم مرکز،  امروز پذیرفتن استعفاي دکتر یونسی استاندار کردستان را از جانب دولت     

ا ختلف ایران بم هاياشتعفاي دکتر یونسی، نتیجه ي فشار گروههاي مرتجعی است که همواره در استان« رد کرد و گفت: 

 .«خواهند عوامل وابسته به خود را بر مسند قدرت بنشاننداستانداران اعزامی دولت مرکزي مخالفت می کنند و می

 

ما با قبول استعفاي دکتر یونسی به شدت مخالف و معترضیم و اعتقاد داریم با توجه به « این سخنگو اعالم کرد:     

از شهرهاي مختلف به دفتر جمعیت رسیده،  او تنها کسی است که مورد قبول و تائید  تلگرافهایی که در تائید دکتر یونسی

 «  .مردم کردستان است

 

. »که اعزام هر استانداري جز دکتر یونسی با مخالفت شدید مردم کرد روبرو خواهد شد«همین سخنگو نتیجه گرفت:     

 )21/4/1358(آیندگان

 

 مقیم مرکز هاياعالمیه کرد

 



در بیانیه اي،  موضع خود را در قبال تفسیرهاي سیاسی رادیو در رابطه با خلق کرد و » یت کردهاي مقیم مرکز جمع » 

  .رویدادهاي این منطقه اعالم داشته و اتهام تجزیه طلبی خلق کرد را مردود دانسته است

 

 طراحان این« و افزوده است: ».  شود.  در کردستان،  توسط خلق کرد طراحی و زمینه سازي نمی هاتوطئه« نیز،  یادآور شده: 

 «  .اندکسانی هستند که فئودالهاي وابسته به ارتجاع و استعمار را در کردستان مسلح کرده هاتوطئه

 

انی را علیه خلق کرد در کردستان ایران این روزها،  رادیو ـ صداي جمهوري اسالمی ـ جنگ رو« در آغاز بیانیه می خوانیم: 

  .جدید در کردستان بنماید هايآغاز کرده و مفسرین خود را بکار گرفته،  تا زمینه سازیهاي الزم را براي توطئه

 

در این باصطالح تفسیرهاي سیاسی که گویی از حلقوم مفسرین رستاخیزي یا فرماندهان آریامهري بیرون میاید،  به خلق کرد 

ز آغاز نهضت همگام، و هم سنگر انقالبیون راستین ایران بوده و در هزاران میتینگ،  اعالمیه و قطعنامه اعالم کرده که که ا

  .«شودتجزیه طلب نیست، اتهام تجزیه طلبی وارد می

 

  .پخش شده استتیرماه،   19و  17 هايروز 14پیامد این مقدمه،  اشاره اي است به تفسیرهائی که در میانه ي اخبار ساعت 

 

 ايهخواهیم تا از ایراد اتهام نسبت به خلق کرد در رسانهاز دولت موقت انقالب اسالمی می« در پایان بیانیه،  عنوان شده: 

برحق آن فقط در خدمت آزادي،  استقالل و تمامیت  هايدولتی و از تکرار تهمت نارواي تجزیه طلبی به خلق کرد که خواسته

 )21/4/1358آیندگان»(وردهاي انقالب است،جلوگیري به عمل آورد.ایران و حفظ دستا

 راهپیمائی به سوي مریوان

 

بر اساس گزارشی که از جمعیت دفاع از «شب گذشته، سخنگوي جمعیت کردهاي مقیم مرکز، در تماسی با آیندگان گفت: 

اند،  پس در پادگان مریوان، زره پوش پیاده کردهآزادي و انقالب در کردستان دریافت داشتیم، دیروز دوبار بوسیله هلی کوپتر 

صبح، قصد ورود به شهر را داشتند،  ولی محافظان شهر که  11از آن پاسداران مستقر در پادگان، ضمن تیراندازي در ساعت 

خره مجبور به به تیراندازي آنها جواب دادند که باال 5/1مدتها در برابر آنها خونسردي خود را نشان داده بودند،  در ساعت 

عقب نشینی شدند. در فرودگاه سنندج نیز بوسیله دو هواپیما، تانک و پاسدار پیاده کردند و مردم سنندج امروز نیز در تائید 

ضمن   اند،که بوسیله پاسداران مستقر در پادگان مریوان اسیر شده هائیراهپیمائی دیروز تظاهرات کردند و خانواده گروگان



از فردا ـ امروز ـ در دادگستري سنندج  هاخود مبنی بر آزادي فوري گروگان هايراجع و اعالم خواستتلگراف به تمام م

متعدد به مقامات اعالم داشتند در  هايصنفی ـ سیاسی سنندج ضمن تگراف هايمتحصن می شوند،  همچنین سازمان

مردم از تمام شهرهاي کردستان به سوي مریوان  ساعت آزاد نشوند راهپیمایی دسته جمعی 24به فاصله  هاصورتیکه گروگان

سیاسی سراسر کردستان، آمادگی خود را براي شرکت در این راهپیمائی سراسري اعالم  هايآغاز خواهد شد و همه سازمان

 )4/5/1358آیندگان».(داشتند

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 14:20 1386شنبه ششم مرداد 

 

 (2)کردهاي مقیم مرکز و انقالب

  

 به علت ممانعت از ورود جمعیت به دانشگاه صنعتی شریف،

 

 .جلسۀ هفتگی جمعیت کردهاي مقیم مرکز در خیابان تشکیل شد

 

هفتگی جمعیت کردهاي مقیم مرکز،  صارم الدین صادق وزیري،  درباره ي مسائل کردستان  يبعدازظهر پنج شنبه،  در جلسه

  .اي مقیم تهران سخنرانی کردبراي کرده

 

این جلسه قرار بود در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شود.  اما جمعیت با درهاي بسته ي دانشگاه روبرو شدند و گفتگوي 

مسئوالن جمعیت کردها، با مأمورین کمیته ي مستقر در دانشگاه در این زمینه، به نتیجه اي نرسید.  سرانجام جلسه در کنار 

رگزار شد و صادق وزیري براي جمعیت سخنرانی کرد.  چند نفر که قصد داشتند از تشکیل جلسه جلوگیري کنند،  به خیابان ب

این : « کرد اشاره وزیريصارم الدین صادق وزیري گفتند که باید به فارسی صحبت کند و از سخنرانی کردن بپرهیزد.  صادق

ند،  به زبان مادري خود صحبت کنیم و این مهم را پیش نویس قانون حق ماست که در جمعیتی که همه افراد آن کرد هست

 .«اساسی هم پذیرفته است

 



ما هفته ي قبل، از شوراي دانشگاه وقت گرفته بودیم.  ولی به « دبیر جمعیت کردهاي مقیم مرکز به خبرنگار آیندگان گفت: 

روز که مراجعه کردیم درهاي دانشگاه بسته بود  و با وجود علت برگزاري کنکور،  وقت ما را به هفته ي بعد موکول کردند.  ام

حسن نیت چند نفر از مأمورین کمیته،  در مذاکرات،  تعدادي از مأمورین، مخالفت خود را با جلسه نشان دادند،  بهتر است 

یم، در ظم را قبول کنبگوئیم موضع گیري کردند.  چون بهانه شان این بود که ما نمی توانیم مسئولیت اخالل و بهم خوردن ن

  .حالی که ماههاست جلسات جمعیت کردهاي مقیم مرکز در کمال نظم و آرامش برگزار شده است

 

صادق وزیري با اظهار تاسف از اینکه اجازه داده نشد، جلسه ي سخنرانی در دانشگاه برگزار شود به سخنرانی پرداخت و گفت: 

رلشگر س هاينظامی به کردستان پیاده شود،  و این موضوع را حداقل،  گفتهتوطئه اي در شرف تکوین است تا با حمله ي « 

فربد و ابراهیم یونسی ـ استاندار مستعفی کردستان ـ که گفته اند: با دخالت ارتش در امور داخلی مخالفند و اینک مستعفی 

  .«اند،  می تواند دریافتشده

 

دولتی  هايستان در همه جا صلح خواهی خود را نشان داده اند،  دستگاهجاي تعجب است،  در حالی که مردم کرد« وي افزود: 

نظامی که یقینا نه به سود دولت است نه به سود ملت فراهم  هايبا تبلیغات مغرضانه علیه خلق کرد،  زمینه را براي درگیري

 « .می کنند

 

یم، ولی هیچ گاه جنگ طلب نبوده ایم، اگر چه خلق ما در برابر هر توطئه اي آماده ایم عکس العمل نشان ده« و ادامه داد: 

کرد هیچ گاه از تانک و توپ نترسیده و نخواهد ترسید! وي در پایان سخنان خود از همه ي نیروهاي آزادیخواه درخواست کرد 

 )6/5/1358آیندگان».(در برابر توطئه ي به خون کشیدن کردستان ساکت ننشینند و دست به افشاگري بزنند

 

 .کردهاي مقیم مرکز منتشر شد نشریه

 

در هشت صفحه منتشر شد. سر دبیر این نشریه هفتگی » پرووسکه«تحت عنوان » مقیم مرکز هايجمعیت کرد«نشریه ارگان 

چرا کردستان وسازمانهاي سیاسی آن هدف حمالت کینه «اي تحت برعهده دارد که با نوشته»صارم الدین صادق وزیري «

ن شماره به وقایع اخیر کردستان اشاره کرده است این نشریه به زبان فارسی و کردي منتشر شده است. در نخستی»توزانه است 

 )7/5/1358.(اطالعاتپردازدمطالب و شماره نخست آن کال به وقایع اخیر کردستان می

 :اعتراض جمعیت کردهاي مقیم مرکز به انتخابات



 

 .اندشناسند و نه اسمشان را شنیدهبیشتر مردم کردستان نمایندگان خود را نه می 

 

اي، به نحوه ي انتخابات و نمایندگان انتخاب شده در کردستان بشدت اعتراض جمعیت کردهاي مقیم مرکز با صدور اطالعیه

  .کرد

 

در شرایطی که مردم مریوان در «در اطالعیه ي جمعیت کردهاي مقیم مرکز ضمن اشاره به رویدادهاي کردستان آمده است: 

کردند، انتخابات کذائی مجلس وي و دشت آواره بودند و هر روز مرتجعین و جنگ افروزان در نقطه اي آتش روشن میک

  .خبرگان که جانشین نامشروع مجلس موسسان است، در کردستان برگزارشد

 

ان، تاکنون فاق مردم کردستپس از راي گیري، نام دو نفر به عنوان نمایندگان استان کردستان اعالم شد که اکثریت قریب به ات

  .«اندنه تنها آنها را نمی شناسند بلکه نام آنها را هم نشنیده

 

رادیو تلویزیون کردستان به عنوان توطئه اي از پیش طرح شده اشاره شد.  ضمن  هايدر این اطالعیه، همچنین به قطع برنامه

هزار نفري، نمی تواند به نام یک میلیون نفر جمعیت  50 محکوم کردن توطئه و تقلب انتخابات و اینکه نماینده ي یک شهر

آیا نماینده اي که هیچ یک از افراد خلق کرد او را نمی شناسد،  برگزیده ي مردم «کردستان سخن بگوید،  سئوال شده است: 

اگر دست این «است؟ آیا همچنانکه امام خمینی در نطق بهشت زهرا در مورد نمایندگان مجلس منحله ي شوراي ملی گفت: 

آقایان را بگیریم و به شهرها و روستاهاي کردستان ببریم،  آیا کسی آنها را می شناسد؟ آیا اساسا این دو نفر انتخاب شده کرد 

 )16/5/1358؟ (آیندگان»هستند

اعتراض مردم چند استان به نحوه انتخابات وزیر کشور: اعتراض افراد و گروهها به انتخابات بررسی می 

                                   .شود

 

هزار نفري کردستان نمیتواند  50جمعیت کردهاي مقیم مرکز با صدور یک بیانیه ضمن اشاره به این نکته که تنها یک شهر 

اعضاي انجمن نظارت و « بنام یک میلیون نفر از جمعیت این استان در مجلس خبرگان حضور یابد، یادآور شده است که:

کم و زیاد  را هاابات در این شهرها که بوسیله اعوان و انصار منتخبین تعیین شده بودند، به میل خود آراي صندوقمجریان انتخ

 )16/5/1358کیهان».(میکردند



 

 گزارش

 

 :خبرگزاري فرانسه از تهران گزارش داد

 

براي آماده ساختن راه براي انجام گفتگوهاي مستقیم میان دولت و  هائیمنابع مطلع کردهاي مقیم مرکز اعالم کردند تماس»

به  هاکرد براي عادي کردن اوضاع در مناطق کردنشین ایران انجام گرفته است.  همین منابع افزودند: اگر این تماس هايمقام

  .«نتیجه برسد، احتماال گفتگوها ي رسمی بزودي آغاز خواهد شد

 

  )3/6/1358اي مسئول دولتی،از این جریان اظهار بی اطالعی شد.(کیهاندر تماس کیهان با مقامه

 

 :نامه جمعیت کردهاي مقیم مرکز به وزیر دادگستري

 

 .جمعیت کردهاي مقیم مرکز به هیچ گروه و حزب خاصی وابسته نیست

 

 قالب حجت االسالم قدوسیاي به وزیر دادگستري که رونوشت آن  براي دادستانی کل انجمعیت کردهاي مقیم مرکز در نامه

اهللا مهدوي کنی ارسال شده اعالم کرده بود که این جمعیت به هیچ گروه و حزب خاصی و کمیته مرکزي انقالب اسالمی آیت

 .وابسته نیست

 

 :متن نامه جمعیت مذکور به شرح زیر است

 

خالل روزهاي قبل از پیروزي انقالب اعالم جمعیت کردهاي مقیم مرکز که به عنوان یک جمعیت ملی و آزادیخواه در  احتراماً

موجودیت کرد، تاکنون دوبار بوسیله پاسداران مسلح مورد هجوم قرار گرفته و هر بار تنی چند از دوستان و همشهریان ما را 

ا توجه به ب اند.اند دستگیر و به علت نبودن هیچ دلیلی بر مجرمیت بعد از چند روز آنها را آزاد کردهکه در دفتر جمعیت بوده



اینکه جمعیت کردهاي مقیم مرکز به هیچ حزب و سازمان و گروه خاصی وابسته نیست و فعالیت غیرقانونی ندارد، دلیل این 

ور کنیم دستهاي مسلحانه تاکنون بر ما روشن نشده است اینک با ارسال یک نسخه از اساسنامه جمعیت تقاضا مییورش

دلیل در میان کردهاي مقیم مرکز نفاق بدبینی و نارضایتی نشوند و از این رهگذر بی فرمایید دیگر بار مزاحم این جمعیت

د فطر اي روز عیباشد و رهبري انقالب در اعالمیه یازده مادهکاسته نشود. با توجه به اینکه جمعیت بیشتر امدادي و رفاهی می

افراد مسلح به این جمعیت حمله کنند ما مجبور به  اند هیچکس مزاحم برادران کرد نشود، چنانچه یکبار دیگردستور داده

دهیم.                                                    با احترام ـ هاي دیگر ادامه میشویم و فعالیت خود را از کانالدادخواهی می

 )21/6/1358(اطالعات 17/6/1358جمعیت کردهاي مقیم مرکز 

 

 خلق کرد براي خودمختاري کردستانطرح پیشنهادي هیات نمایندگی 

 

هیات نمایندگی خلق کرد طرح پیشنهادي خود را براي خودمختاري منطقه اعالم کرد. این طرح از سوي جمعیت کردهاي 

مقیم مرکز در اختیار کیهان گذاشته شده است. بیش از این در کیهان طرح هیات ویژه دولت براي خودگردانی این منطقه را به 

آید طرح پیشنهادي هیات نمایندگی خلق کرد است و کیهان براي اطالع خوانندگان بود. آنچه در زیر می چاپ رسانده

 .رساندخود متن آن را به چاپ میگرامی

 

ـ کردستان ایران سرزمینی در محدوده جغرافیایی کشور ایران است که از نظر تاریخی مسکن اقوام کرده بود اکنون نیز 1ماده 

دهد. این سرزمین شامل کلیه مناطق کرد نشین استانهاي ایالم ـ کرمانشاه ـ آنرا ملت کرد تشکیل می اکثریت ساکنان

 .باشندکردستان و آذربایجان غربی می

 

ایران است که پیوندهاي عمیق تاریخی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی ـ کردستان ایران جزیی از کشور جمهوري اسالمی 2ماده 

 .کن در آن را با سایر ملتهاي ساکن در آن را با سایر ملتهاي ساکن ایران استوار ساخته استپیوستگی ملت کرد، سا

 

ـ حاکمیت ملت کرد بر سرزمین کردستان ایران به شکل خودمختاري در چار چوب وحدت سیاسی، اقتصادي و تمامیت 3ماده

 .گرددارضی کشور ایران اعمال می

 



ران براي تامین وحدت سیاسی و تمامیت ارضی کشور اقتدارات مربوط به مسایل ایـ دولت مرکزي جمهوري اسالمی 4ماده

 :نمایدزیر را در سرزمین خودمختاري کردستان اعمال می

 

گانه الف: امور مربوط به دفاع از سرحدات استقالل و تمامیت ارضی ایران در قبال تجاوز بیگانگان که توسط نیروهاي سه

 .گرددگیرد، توسط ارگانهاي حکومت مرکزي اداره و تصدي میصورت می زمینی، هوایی و دریایی ارتش

 

 .ب: امور مربوط به سیاست و روابط خارجی مستقر در سرزمین کردستان ایران در صالحیت دولت مرکزي است

 

 .رددگتصدي میمربوط به این امور توسط ارگانهاي دولت مرکزي اداره و ج: بازرگانی خارجی و گمرگات و سیاستهاي عمومی 

 

هاي کالن نیاز دارد، و تنظیم سیستم و اداره پولی و ارضی کشور در گذاريریزي درازمدت اقتصادي که به سرمایهد: برنامه

 .باشدصالحیت ارگانهاي دولت مرکزي می

 

ا باشد همواره باید رعایت باید در مرزها و دور از شهره:در زمینه امور دفاعی، این اصل که پادگانها و تاسیسات نظامی1تبصره 

گونه اقدام و عملی که منتج به مداخله نظامیان در امور داخلی سرزمین و غیره هیچگردد به طوري که تحت مقتضیات نظامی 

 .خودمختار کردستان ایران گردد، صورت نگیرد

 

هاي مستقر در و سربازخانهامی هاي نظ:سربازان وظیفه ساکن سرزمین خودمختار کردستان ایران باید در پایگاه2تبصره 

 .کردستان به خدمت گمارده شوند

 

ریزي درازمدت اقتصادي و اداره سیستم پولی کشور :در ادارات محلی مربوط به بازرگانی خارجی و گمرکات و برنامه3تبصره 

 .در سرزمین خودمختار کردستان باید از کارمندان محلی استفاده شود

 

) تصریح گردید. اعمال حاکمیت در کلیه امور و شئون سرزمین خودمختار کردستان ایران 4ماده ( ـ بجز مواردي که در5ماده

 .باشدگونه استناد در صالحیت ارگانهاي خودمختاري میبدون هیچ



 

د این باشترین ارگان حاکمیت ملت کرد در سرزمین خودمختاري کردستان ایران میـ مجلس ملی کردستان ایران عالی6ماده

یل بار انتخاب و تشکس از طریق انتخابات آزاد، مستقیم، مخفی و همگانی کلیه سکنه کردستان ایران هر دو سال یکمجل

 .گرددمی

 

 .:هر پنجاه نفر از ساکنان سرزمین ایران یک نفر نماینده براي مجلس ملی کردستان انتخاب خواهند کرد 1تبصره 

 

نامه داخلی خود و همچنین انتخابات شوراهاي شهر و روستا را ط به نظامـ مجلس ملی کردستان کلیه مقررات مربو7ماده 

 .تدوین و تصویب خواهد کرد

 

کشور کلیه قوانین و مقررات جاري در سازمانهاي خودمختاري ـ مجلس ملی کردستان با توجه به قوانین عمومی 8ماده 

 .کردستان را تصویب خواهد کرد

 

ودمختار کردستان را براي اداره کلیه امور سیاسی، اقتصادي، اداري، فرهنگی و انتظامی ـ مجلس ملی کردستان حکومت خ9ماده

 .سرزمین خودمختار کردستان بر خواهد گردید

 

ـ حکومت خودمختار کردستان در قبال مجلس ملی کردستان مسوولیت مشترك خواهد داشت و هر یک از اعضاي 10ماده

 .مجلس ملی کردستان مسوول خواهند بوددر مقابل  حکومت خودمختار نیز منفرداً

 

اي ه:اعضاي حکومت خودمختار کردستان از نظرسلسه مراتب و تشریفات اداري کشور در عرض معاونین وزارتخانه1تبصره 

 .حکومت مرکزي خواهند بود

 

در زمینه آزادي ـ مجلس ملی کردستان حق و وظیفه دارد که شرایط فعالیت آزاد و دموکراتیک حیات اجتماعی را 11ماده 

هاي دموکراتیک و حق اعتصاب در تمام سرزمین احزاب و اجتماعات و مطبوعات و بیان قلم و عقیده و مذهب و انجمن

 .کردستان فراهم کند و بر رعایت موازین آن از جانب قوه مجریه نظارت دقیق نماید



 

نظیم و به مجلس ملی کردستان پیشنهاد و پس از ـ بودجه کردستان خودمختار بوسیله حکومت خودمختار کردستان ت12ماده 

 .شودتصویب به مورد اجرا گذاشته می

 

 :ـ منابع تامین اعتبار بودجه کردستان خودمختار عبارتند از13ماده 

 

 .الف: مالیاتها، عوارض و سایر درآمدهاي محلی

 

 .شوددمختار کردستان قرار داده میکشور که از طرف حکومت مرکزي در اختیار حکومت خواز بودجه عمومی ب: سهمی 

 

نی افتادگی ناشی از ستم ملی یعریزي برابر شد و تکامل اقتصادي در سرزمین کردستان در جهت جبران عقبـ برنامه14ماده

هاي به نحوي که زندگی تودهایجاد صنایع ملی، توسعه کشاورزي و دامپروري، پیشرفت امور رفاهی و عمرانی و خدمات عمومی

) ذکر شده از وظایف حکومت خودمختاري 4ماده ( 6کش خلق کرد تغییربنیادي پیدا کند باستثناي آنچه در بند تزخم

 .باشدکردستان می

 

ـ پس از کسر بودجه مربوط به امور دولت مرکزي از درآمدهاي عمومی، بودجه توسعه اقتصادي، اجتماعی و 14تبصره ماده 

شود. معیار توزیع این بودجه چنان خواهد بود که به ن مناطق مختلف کشور توزیع میفرهنگی به نسبت میزان جمعیت در میا

ماندگی اقتصادي ناشی از ستم ملی ساکنان این مناطق و از جمله کردستان خودمختار باید متناسب با درجه منظور جبران عقب

 .ماندگی آنان از درآمد متوسط سرانه کشور باشدعقب

 

ر کلیه ادارات سرزمین خودمختار کردستان اعم از ادارات ارگانهاي خودمختار یا سایر ادارات زبان ـ زبان کردي د15ماده 

 .باشدسراسر ایران از جمله کردستان میاست با تاکید بر این نکته که زبان فارسی کماکان زبان رسمی رسمی 

 

از ابتدایی و متوسطه و عالی به زبان کردي ـ در سرزمین خودمختار کردستان ایران آموزش در کلیه سطوح اعم 16ماده 

 .خواهد بود ولی تدریس زبان نیز پس از پایان سال چهارم ابتدایی در کلیه مدارس سرزمین کردستان ایران اجباري خواهد بود



 

در  وهاي ملی در سرزمین خودمختار کردستان ایران حق دارند فرهنگ و سنن ملی خود را حفظ و ترویج کنند تبصره: اقلیت

 .مدارس خود زبان مادري خود را تدریس نمایند

 

ریزي مربوط به فعالیت این موسسات و مراکز در سرزمین ـ ایجاد مؤسسات و مراکز آموزشی و فرهنگی و برنامه17ماده 

 .شودخودمختار کردستان ایران اداره می

 

تحت نظارت حکومت خودمختار کردستان ایران ـ مراکز رادیو و تلویزیون موجود در سرزمین خودمختار کردستان 1تبصره 

 .باشدمی

 

سرزمین خودمختار کردستان ایران در شهر و روستا توسط نیروهاي پیشمرگه که به ـ حفظ امنیت داخلی و امور انتظامی 18

 .حکومت خودمختار کردستان ایران در خواهند آمد تأمین خواهد شداستخدام رسمی 

 

شوند و در برابر آن مسوولیت شهر و روستا در سرزمین خودمختار کردستان ایران منصوب میـ مسوولین انتظامی 19ماده 

 .خواهند داشت

 

براي تأمین نیازمندیهاي ـ هرساله تعدادي دانشجو از طرف سرزمین خودمختار کردستان ایران در مدارس نظامی  20ماده 

پرداخت. سازمانهاي مربوط در حکومت مرکزي ایران مکلفند  نیروهاي دفاعی سرزمین خودمختار کردستان به تحصیل خواهند

دستان را داخل کرکلیه موجبات آموزشی و تربیت این دانشجویان را فراهم سازند و نیازمندیهاي تسلیحاتی نیروهاي انتظامی 

 .بطور معقول و متناسب تأمین نماید

 

 .دگردهاي مستقل اعمال میاز سایر قوا بوسیله دادگاه ـ قوه قضاییه در سرزمین خودمختار کردستان ایران منفک21ماده 

 

ـ محاکم سرزمین خودمختار کردستان ایران در مسایل عرفی بر طبق قوانین عرفی سراسري کشور و قوانین مصوب 22ماده 

 ااند و مبتنی بر اصول متبع حقوقی و منطبق بهاي خویش وضع کردهمجلس ملی کردستان خودمختار در حدود صالحیت



اعالمیه جهانی بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی باشد و در مسایل مربوط به احوال شخصیه بر طبق قواعد مذهبی متداعیون 

 .تدافع خواهد کرد

 

خواهی از آراء ـ یک شعبه دیوان عالی کشور در سرزمین خودمختار کردستان ایران مستقر خواهد گردد و فرجام23ماده 

 .دستان ایران در این شعبه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفتمحاکم سرزمین خودمختار کر

 

 .تبصره: دادرسی در دادگاههاي سرزمین خودمختار کردستان ایران به زبانهاي کردي و فارسی انجام خواهد گرفت

 

دگان خود را ن: براي تقویت ایجاد خلقهاي ایران صرفنظر از اینکه ساکنان سرزمین کردستان مانند سایر نقاط ایران نمای24ماده

 .ها) مشارکت خواهند داشتبه متناسب با جمعیت کردستان در ارگانهاي حکومت مرکزي (هیات وزیران و وزارتخانه

 

ـ به موجب تضمین مبانی خودمختاري و حفظ حقوق تمام خلقهاي ایران در مرکز کشور تشکیل خواهد شد و هر یک 25ماده 

 .هاي ایران خواهند فرستادنماینده به شوراي خلق 3از خلقهاي ایران 

 

 .تبصره: سه نفر نمایندگان سرزمین خودمختار کردستان ایران توسط مجلس ملی کردستان انتخاب خواهد شد

 

باشند باید در شوراي ـ کلیه قوانین مصوب مجلس شوراي ملی ایران که مربوط به روابط و حقوق خلقهاي ایران می26ماده

 )10/10/1358به تصویب برسد.(کیهانعالی خلقهاي ایران مطرح شود و 

 

 .داندصارم الدین صادق وزیري سخنگوي کردهاي جمعیت مرکز: خلق کرد مذاکره را تنها راه حل رفع بحران کردستان می

 

 .دهندمسوول باید در مورد بحران کردستان عکس العمل نشان می هايتمام سازمان 

 



شنبه در دانشگاه صنعتی شریف در مورد مذاکرات کردهاي مقیم مرکز روز پنجسخنگوي جمعیت » وزیريالدین صادقصارم»

ش مدتی پی بایستهیات حسن نیت با رهبران مذهبی و سیاسی کردستان طی یک سخنرانی اظهار داشت: این مطالب می

فتاد. مدتی به تاخیر ا عنوان میشد که بدلیل بروز پاره اي مسایل در کردستان و قطع ارتباط ما، صحبت در مورد این مسایل

ل و مسای هاوزیري در این سخنرانی ضمن برشمردن حوادثی که در این مدت در کردستان روي داده به تشریح خواستصادق

و باالخره  اندخلق کرد پرداخت و گفت: سرانجام معلوم شد که افراد و بدخواهانی حقیقت را جز آنچه هست عنوان کرده

ه کآغاز شد. خلق کرد همواره و در تمام مراحل اعتقاد قطعی و قلبی خودش را به مذاکره و به اینبس برقرار و مذاکره آتش

راه حل دوستانه و مذاکره براي فیصله دادن به مساله کردستان تنها راه حل است، اعالم کرد؛ در این زمینه و در این میان 

حض بود و امروز هم وضع بر همان شیوه است خلق کرد هرچه گفته شد توام با صداقت بود یعنی حرف خلق کرد صداقت م

که امر خودمختاري  خواهدباز در همان موضع است یعنی توام با حفظ هوشیاري، همواره آماده مذاکره است و از صمیم دل می

ه ازمان دادبه سامان برسد، اما مذاکره دو طرف دارد آنچه که مربوط به طرف خلق کرد است این است که این مذاکره باید س

شود، مذاکره باید بر شیوه اصولی توام با نزدیکی هر چه بیشتر با خلق توام با بهره گرفتن هر چه بیشتر از نیروي خلق باید 

ها به آن برخوردم و همه جا تکرار اي که من در بیست روز اقامتم در مهاباد بر اثر برخوردها و مالقاتسازمان داده شود. نکته

ال خود ها را بدنبدارد یعنی خلق کرد همه سازمانسیاسی گام بر می هايت که خلق کرد پیشاپیش تمام سازماناین اس امکرده

هاي سیاسی کردستان و چه براي سایر این یک موقعیت استثنایی است موقعیتی توام با هشدار، چه براي سازمان کشدمی

تکالیفی که در قبال جنبش دارد، نسبت به وظایف تاریخی که در نسبت به حقوق خودش نسبت به  ها. خلق کرد دقیقاًسازمان

دارد لذا و گام بر می کنداین مرحله از جنبش دارد، آگاه است. عاقل است و با شعور و در هر مرحله در هر زمینه قضاوت می

عضو نیستند. براي امر  اًهاي سیاسی رسمو آنهایی که در سازمان اندسیاسی متشکل شده هايخلق کرد در سازمان هايتوده

راین هیات . بنابکننداز شیخ عزالدین حسینی پیروي می خودمختاري به همان اندازه ساعی و کوشا هستند و در این زمینه دقیقاً

ت خلق کرد در دس هايامر مذاکره را توده که اوالً گیردنمایندگی که براي مذاکره تشکیل شده است از اینجا ریشه ریشه می

سیاسی کردستان در این هیات نمایندگی مشارکت دارند. این خود ویژگی خاصی است که  هايتمام سازمان . ثانیاًاندگرفته

وزیري در قسمتی دیگر از سخنان خود پس از تشریح وحدت کلمه درباره این اي از آن برخوردار است. صادقهیات ویژه

ن که هیات نمایندگی مرکب از تمامی نیروها باشد به ای شودگفته میوقتی «گفت:  شودموضوع که دموکراسی چگونه متجلی می

دلیل است که این نیروها در کردستان وجود دارند و در زمینه سیاسی کردستان فعالیت دارند و فعال هستند و باید آنها را در 

بال خود دارند. را بدن هاامر مذاکره مشارکت داد و به حسابشان آورد به دلیل آنکه هر کدام از آنها بخشی از توده

. در طول این مدت اعضاي خواهدوزیري سپس با اشاره به ترکیب هیات ویژه افزود: مذاکرات مقدمات و شرایطی میصادق

بار جلسه مذاکره به معنی واقعی اما فقط یک اندبار دسته جمعی و یا بطور انفرادي به کردستان رفته 5یا 4هیات حسن نیت 

معارفه بود. در این جلسه رییس هیات نمایندگی خلق کرد نطق افتتاحیه داشت و اعضاي هیات هم فقط یک تشکیل شد و آن

نمایندگی خلق کرد را معرفی کرد و رییس هیات حسن نیت نیز جواب داد و اعضاي هیات را معرفی کرد و سپس جلسه 

طیل یل نشدن جلسات بعدي و تعتعطیل شد و مذاکره صورت نگرفت و بنام تنفس جلسه تعطیل شد اما در واقع علت تشک

مذاکرات به این دلیل بود که گویا یکی از اعضاي هیات دولتی به ترکیب هیات نمایندگی خلق کرد ایراد گرفت. این مطلبی بود 



از طرف سخنگوي هیات نمایندگی خلق کرد به آن پاسخ داده شد به این معنی که هر هیات مذاکره کننده خودش  که دقیقاَ�ً

وزیري در جاي دیگر از سخنان خود گفت: در اینجا باید به یک نکته توجه داشت . صادقکنداي خود را تعیین میترکیب اعض

و آن این مساله است که وظیفه فرد فرد ما وهمه خواهران و برادران کرد است که معنی خودمختاري را آنطوري که 

ازده ساله به آن اعتقاد دارند براي همه بازگو کنیم براي همه ده، دو هايو آنطور که مردم کردستان و حتی بچه ایمفهمیده

یعنی خودمختاري غیر از خودگردانی است غیر از برخوردي است که هیات  خواهیمتوضیح دهیم و نشان دهیم آنچه که ما می

اهیم با امر خومی نمایندگی دولت با آن کرده است این برخورد یک نوع برخورداري است هیات حسن نیت و ما دقیقاً

هاي ایران را مانند مردمک خودمختاري با امر خلق کرد به طور مسووالنه و حاکمیت ملی ایران هستیم ما وحدت انقالبی خلق

کنیم نباید به هیچ وجه محیطی فراهم کرد که به این وحدت خالء وارد شود آنچه که مربوط به خلق چشممان حراست می

رغم این که مدت صداقت محض است در طول این مدت کوشش شده است علی شودط میکرد است بر هیات نمایندگی مربو

گونه برخوردي صورت نگیرد یعنی مادامی که حمله نشده است هیچ سازمان سیاسی و هیچ فرد بس به پایان رسیده هیچآتش

سبت ن ها دقیقاًودم که تمام سازمانمسلحی در سراسر کردستان اقدام به حمله مسلحانه کنند. این را نشان دادند و من شاهد ب

به این مساله هشیار بودند و مراقب بنابراین آنچه که هست مربوط به طرف دیگر مذاکره است طرف دیگر مذاکره باید 

احساس مسوولیت بکنند امر خودمحتاري مربوط است به سرنوشت ایران، استقالل ایران و تمامیت ارضی ایران و مربوط به 

ا بوده و بوده جزو را که ت» قروه«بینیم که ژاندارمري تفاوت باشیم وقتی که میتوانیم بیبا امپریالیسم. ما چگونه میمبارزه قاطع 

کنند و آن را جزء همدان بکنند؟ اعضاي هیات نمایندگی اي کردستان جدا میژاندارمري کردستان بوده از تقسیمات منطقه

حسن نیت و برادري و برابري مالزمه با  اندنقطه نظرهاي خود را گفته اندت کردهصحب انددولت هر کدام به تلویزیون آمده

هایش را بزند. مخاطب ما همه مردم ایران است امر خودمختاري به همه مردم این دارد که طرف دیگر هم بتواند حرف

یون بشنوند و بدانند که آنها چه مربوط است چرا نباید مردم ایران نظرات هیات نمایندگی خلق کرد را از رادیو و تلویز

ها اگر قرار است که مساله برادرانه طرح و حل بشود راه حل این است که برخورد دوستانه، برادرانه و برابر باشد این گویندمی

 تبه این نکات توجه بکنند هیا مسایل مهم امروز ماست و ما باید در مورد آن بحث کنیم. برادران و خواهران باید دقیقاً

نظرهاي خود را در مورد طرح خودگردانی پیاده کرده بلکه خود اعتقاد به مذاکره دارد و نمایندگی خلق کرد نه تنها نقطه

م خواهیخواهد از طریق مذاکره این بحران را به نتیجه برساند. طرح متقابل داده است ما از تک تک برادران و خواهران میمی

وانند و تایید خود را بر این طرح به طرق مختلف نشان بدهند اما درباره تایید هیات نمایندگی این طرح را بخ که باز هم دقیقاً

خلق کرد ما در حقیقت دو رفراندوم کردیم، دو عمل سیاسی مشخص بعد از انتشار طرح مشترك خودمختاري و بعد از 

ر در تایید هیات نمایندگی و در تایید طرح نظیتشکیل هیات داشتیم آذرماه در تمام شهرهاي کردستان تظاهرات عظیم و بی

 اي در پیش بگیریم پس از آنکه تلگرافکه چه رویهمشترك برگزار شد به  فاصله چند روز ما مواجه شدیم با رفراندوم و این

ایست این بوضع میم و دقیقاً شدگیري میشد که رفراندوم به تاخیر بیفتد و پس از آنکه پاسخی دریافت نکردیم بایستی موضع

وجه کنید فرق است ت کنیمگفته شد شرکت نمی کنیمباشد که اعالم کنیم در رفراندوم شرکت نخواهیم کرد نگفتیم تحریم می

ه برود شرکت کند براي اینک خواهدبین تحریم رفراندوم و شرکت نکردن. تحریم نکردن یعنی چه، یعنی هر کس دلش می

نامه نوشتند به فرمانداري مهاباد و جاهاي دیگر و گفتند رفراندوم آزاد است و همه  صداقتشان را در این مساله نشان بدهند



 تفقاًدهد که خلق کرد م. این نشان میکنیمکنیم، صندوقها را بلکه نظارت هم میمی توانند راي بدهند و ما نه تنها صیانت می

سیاسی و این دو پیشنهاد قاطعانه، هیات ویژه دولت بعد از این دو حالت مشخص  کندهیات نمایندگی خلق کرد را تایید می

بعد از آن فقط از کانال هیات نمایندگی خلق کرد مذاکره  کرداگر هم قبل از آن با کسان دیگري مذاکره می بایستیمی

 نشینند آنچه که طرفروند و با افراد دیگري به مذاکره میآیند و میبینم آقایان میاما متاسفانه بعد از آن می کردندمی

هزار نفري  80در همین دو سه روز گذشته تظاهرات  دانیدمذاکره نیست هیات نمایندگی خلق کرد است اما شما البد می

د که دولت فقط باید با هیات نمایندگی خلق کرد به مذاکره بنشیند این به تشکیل شد و یکی از مواد قطعنامه تظاهرات این بو

صالح انقالب است که مذاکره با طرف مشخص و مقبول عام بکند مذاکره پراکنده مذاکره با این و آن به مصلحت انقالب 

را ما  هاطر اینخ اندیکار نشستهنیست. نه امپریالیسم خوابیده است و نه کسانی که نیت خوبی در مورد تمامیت ارضی ندارند ب

براي مواجهه صحیح با این خطرات ما باید متحد باشیم اتحاد صحیح و سیاسی ما باید تکوین پیدا کند تحکیم  دانیم دقیقاًمی

هاي مسوول بشود براي آنکه بتوانیم دستجات غیر مسوول را سر جایشان بنشانیم، اما سیاستی که منتهی به تضعیف سازمان

غیر مسوول تحریکاتشان به نتیجه برسد این به نفع انقالب ایران نیست و به همین دلیل من  هايکه سازماند، براي آننشو

هاي مسوول در ایران دهم و به عنوان سازمانسیاسی غیر مسوول را در ایران مخاطب قرار می هايهمه احزاب و سازمان

را العمل نشان بدهند زیکه درباره امر مذکور کردستان باید از خود عکس ویمگو می کنممسوولیتشان را به آنها یادآوري می

مسوول هستند در برابر آنچه در کردستان ایران اتفاق خواهد افتاد. در بحبوحه جنگ، جبهه ملی یک ابتکار سیاسی به خرج داد 

هنوز  ویمگو عناصر صالحیتدار. من می خودشان هايو آن این بود که هیات حسن نیت به کردستان بفرستد مرکب از نماینده

هاي گونه ابتکارات وجود دارد و مطمئن هستم هر گونه بی تفاوتی نسبت به مذاکره کردستان امري است که بر سازمانهم این

که  یمکندانند خطاب میسیاسی بخشیده نخواهد شد. به تمام مطبوعات و آنهایی که خود را مسوول و متعهد در امر انقالب می

ره کننده سازمان مذاک هاينسبت به این مساله باید هوشیاري و مراقبت داشته باشند اولین شرط هوشیاري این است که بیانیه

ارشان نباید وقت بگذرد و اینها ک گذردطوریکه باید، منتشر کنند براي اینکه ملت ایران باخبر شود از آنچه میخلق کرد را آن

در مورد مذاکرات به اطالع  بایستندارد. اینها مسایلی است که می ايوي دست گذاشتن فایدهرا انجام ندهند دیگر دست ر

مردم برسانم و از طریق مطبوعات به اطالع ملت ایران و همه سازمانهاي سیاسی ایران باید در این مورد از خود هوشیاري و 

تا هر طور که می توانند در به سامان  خوانیمه فرا میاحساس مسوولیت نشان بدهند و ما همه آنها را به توجه به این مسال
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 .الدین صادق وزیري: همه سازمان هاي سیاسی در برابر مساله کردستان مسوولندصارم

 

اور هیات نمایندگی خلق و سخنگوي جمعیت کردهاي مقیم مرکز و مش» جمعیت حقوق دانان«صارم الدین صادق وزیري دبیر 

کرددر تهران که از نزدیک در جریان مذاکرات کردستان قرار داشته، طی یک سخنرانی در جلسه عمومی جمعیت کردهاي 

مقیم مرکز که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، درباره جمعیت، مذاکرات کردستان و موضع طرفین مذاکره در ارتباط با 



سوي هیات ویژه و طرح جدید خودمختاري کردستان از سوي هیأت نمایندگی خلق کرد، بیاناتی  انتشار طرح خودگردانی از

ت، مورد تائید خلق کرد اس متفقاً» هیات نمایندگی خلق کرد«ایراد کرد. وي در قسمتی از سخنانش، ضمن تاکید بر اینکه 

که مذاکره با طرف مشخص و مقبول عام بکنند. این به صالح انقالب است « مذاکرات پراکنده را بی نتیجه خواند و گفت: 

 کنممذاکره پراکنده، مذاکره با این و آن، به مصلحت انقالب نیست. ما میدانیم همه نوع تحریکات خارجی هست ، من نفی نمی

. خطر اندهست، نه امپریالیسم خوابیده است و نه کسانی که نیت خوبی در مورد تمامیت ارضی ندارند، بیکار نشسته که مسلماً

براي مواجه صحیح با این خطرات، ما باید متحد باشیم. اتحاد صحیح و سیاسی ما باید تکوین پیدا کند،  دقیقاً دانیم،اینها را ما می

 هايتحکیم بشود، براي آنکه بتوانیم دستجات غیر مسوول را سرجایشان بنشانیم، اما سیاستی که منتهی به تضعیف سازمان

ه غیر مسوول تحریکاتشان به نتیج هايبراي بوخود آوردن سازمان آوردزمینه را بوخود می بشود، طبیعتاً مسوول در کردستان

برسد. این به نفع انقالب ایران نیست و به همین دلیل، من همه احزاب و سازمانهاي سیاسی را در ایران، اعم از حزب جمهوري 

 اسالمی، جاما، جنبش ملی مجاهدین، مسلمانان مبارز و غیره و غیره مانند جبهه ملی و سایرین را به عنوان سازمانهاي مسوول

و میگویم که درباره این امر (مذاکره کردستان) باید از  کنمو مسوولیتشان را یادآوري می دهمدر ایران مخاطب قرار می

خودشان عکس العمل نشان بدهند، زیرا در برابر آنچه در کردستان ایران اتفاق خواهد افتاد، مسوول هستند. دربحبوحه جنگ، 

اد و آن این بود که هیات حسن نیت مرکب از نمایندگان خودشان و عناصر صالحیتدار جبهه ملی، یک ابتکار سیاسی به خرج د

هنوز هم زمینه اینگونه ابتکارات وخود دارد و مطمئن هستم، هرگونه بی تفاوتی نسبت به  گویمبه کردستان، بفرستد. من می

مطبوعات و آنهایی که خود را مسوول و  مذاکرات کردستان، امري است که برسازمانهاي سیاسی بخشوده نخواهد شد. بتمام

خطاب میکنم که نسبت به این مساله، باید هوشیاري و مراقبت داشته باشند. اولین شرط  دانند،متعهد در امر انقالب می

 سازمان مذاکره کننده، خلق کرد را آنطوري که باید، منتشر کنند، براي آنکه ملت ایران از هايهوشیاري این است که بیانیه

باخبر شود. اگر وقت بگذرد و اینها کارشان را انجام ندهند، دیگر دست روي دست گذاردن فایده اي ندارد.  گذردآنچه می

درموردمذاکرات از طریق مطبوعات به اطالع ملت ایران و همه سازمانهاي سیاسی ایران  بایستاینها مسایلی است که من می

د در این مورد از خود هوشیاري و احساس مسوولیت نشان بدهند و ما همه آنها را با برسانم، همه سازمانهاي سیاسی ایران بای

 .«توجه به این مساله فرا میخوانیم تا هر طور که میتوانند در به سامان رساندن مذاکرات، دخالت کنند

 

 شیوه مذاکرات

 

خلق کرد، همواره و در تمام مراحل، اعتقاد قطعی و قلبی خود «در بخش دیگر سخنان خود گفت: »صارم الدین صادق وزیري»

را به مذاکره و به اینکه راه حل دوستانه و مذاکره براي فیصله دادن به مساله، تنها راه حل است، اعالم کرد. در این زمینه و در 

با صداقت محض بود و امروز هم وضع بر همان شیوه است و خلق کرد، باز در همان موضع این بیان، هرچه گفته شد، توام 

است یعنی توام با حفظ هوشیاري، همواره آماده به مذاکره است و از صمیم دل، میخواهد که به سامان برسد. اما مذاکره، دو 

ید سازمان داده شود. مذاکره باید به شیوه طرف دارد. آنچه که مربوط به طرف خلق کرد است این است که این مذاکره با



اصلی توام با نزدیکی هر چه بیشتر با خلق و بهره گرفتن هر چه بیشتر از نیروي خلق سازمان داده شود. در این زمینه، من 

، نمطلبی را از زبان یک پیشمرگ دهقان که در مصاحبه اي بیان کرده بودم، ناگزیرم تکرار کنم، بیان این پیشمرگه دهقا

نهفته است. همه جا گفته شده است و در بسیاري از تواریخ آمده است که خلق  هامتضمن حکمی است که در آن، بسی نکته

کرد، هیچگاه در میدان جنگ، شکست نخورده است، اگر شکستی بوده است در مذاکرات و در پشت میزهاي مذاکره بوده 

امر جنگ را ما زحمتشکان به عهده داریم، اما امر مذاکره را سیاستمداران  که کننداست. این پیشمرگ دهقان، اینطور توجیه می

و نیروي زحمتکشان پیروز شده اما مذاکره،  هاو سیاست بازان. به همین دلیل، بوده است که آنجاییکه جنگ بوده نیروي توده

یرند و امر مذاکره را به نحو صحیح در دست بگ هاچنین تجربه تاریخی، به خلق کرد آموخته است که مذاکره را نیز توده

یافتم و همه جا هم  هاسازمان بدهند. نکته دیگري که من در بیست روز اقامتم در مهاباد در اثر برخوردهاي متعدد و مالقات

 يهاتکرار کرده ام، این است که خلق کرد، پیشاپیش همه سازمانهاي سیاسی گام برمیدارد، یعنی خلق کرد، همه سازمان

یاسی س هاي. این یک موقعیت استثنائی است، موقعیتی توأم با هشدار چه براي سازمانکشدی را به دنبال خود میسیاس

ه به حقوق خویش، نسبت به تکالیفش در قبال جنبش و نیز نسبت ب نسبتکردستان و چه براي سایر سازمانها، خلق کرد دقیقاً 

. داردو گام بر می کندا شعور در هر عرصه و در هر زمینه، قضاوت میوظایفش در این مرحله حساس، آگاه و شاعر است و ب

امر  نیستند، براي عضوو آنهایی که در سازمانهاي سیاسی، رسماً  اندسیاسی متشکل شده هايخلق کرد در سازمان هايلذا توده

ات کنند. بنابراین هیعزالدین حسینی پیروي میخودمختاري، به همان اندازه ساعی و کوشا میباشند و در این زمینه، از شیخ

ر خلق کرد د هايمذاکره را توده امرکه اوالً  گیردنمایندگی خلق کرد که براي مذاکره تشکیل شده است از اینجا ریشه می

سازمانهاي سیاسی کردستان، در این هیات نمایندگی  مشارکت دارند. این، خود، ویژگی جنبش  تمامثانیاً . انهدست گرفته

کردستان است و از اهمیت ویژه اي بخصوص در رابطه با انقالب سراسري ایران. چرا این سئوال مطرح است؟ جواب داریم، 

ر انقالبی سراسر ایران میشود، بنابراین هرکسی که در سراسبراي اینکه جنبش انقالب کردستان، بخش مهم و پیشرو از جنبش 

امر استقالل و به مبارزه اصیل با امپریالیسم اعتقاد دارد،  بهایران، قلبش براي استقالل و حاکمیت می تپد و هر کس که واقعاً

ثبت، آنطور که هست به طور مباید این عامل مثبت را در جنبش انقالبی کردستان و در جنبش واقعی انقالبی سراسري ایران، 

 .«ارزیابی کند و به آن ارج بگذارد

 

 مفهوم خودمختاري

 

وظیفه فرد  فرد ما و همه خواهران و برادران کرد است «در بخش دیگري از سخنان خود افزود: » صارم الدین صادق وزیري»

ده، دوازده ساله به آن اعتقاد دارند،  هايچهکه معنی خودمختاري را آنطوریکه فهمیده ایم، آنطور که مردم کردستان و حتی ب

براي همه بازگو کنیم، توضیح دهیم و نشان دهیم آنچه که ما میخواهیم یعنی خودمختاري، غیر از خودگردانی است، غیر از 

 برخوردي است که هیات نمایندگی دولت با آن کرده است. این برخورد، یک نوع برخورد اداري است، یعنی سیستم ادارات

ساله م ارتباطی با کردستان ندارد و دقیقاً اندایران، اختیارات ادارات باید چطوري باشد. این همانطوري که خود آنها عنوان کرده



خاص مردم را از تاریخ مبارزات خلق کرد از تمام آنچه که در این یکسال گذشته است، از تمامی وقایع خونین چند ماه گذشته، 

از تلقی نادرست هیات نمایندگی دولت از مفهوم خودمختاري.  شودناشی میانی، یک امر اداري است،. یعنی خودگرداندگسسته

مه طرف ه ازو عمیقاً خودمختاري مفهوم شناخته شده علمی دارد. این مفهوم شناخته شده علمی و مشخص در کردستان دقیقاً

دانند ابعادش چیست، این را با خودگردانی مقابله و می شناسدمردم به خوبی تا اعماق وخودشان رسوخ کرده است، می

. نکته جالبی بود در یک مصاحبه تلویزیونی که با سخنگوي هیات نمایندگی در مهاباد کردند، او بیان کرد که از یک کنندنمی

له الفاصبچه ده، دوازده ساله پرسیده ام چه میخواهی؟ گفت خودمختاري، بعد از همین بچه پرسیدم خودگردانی چیست؟ ب

برخوردي که هیأت نمایندگی دولت در طول این مدت، با مساله  جواب داد: سرگردانی است. بنابراین می بینیم که مجموعاً

خودمختاري کرده نشانه این است که تلقی درست و عملی و مشخص از خودمختاري ندارندو لذا در کارهایشان ودر 

. وقتی که در جلسه مذاکره با ترکیب هیات نمایندگی، ایراد میگیرند، بینیممیبرخوردهایشان هم آثار این برخورد ناصحیح را 

نشانه این است که این نیامده براي اینکه راجع به امر خودمختاري مذاکره کند، براي اینکه اگر کسی براي  این خودش دقیقاً

صارم الدین صادق وزیري ». آن تشکیل شودمذاکره در این مورد آمده باشد، نمی گوید هیات نمایندگی شما باید از این و 

وطن پرستهاي پرافتخاري هستند. حق  شناسیم،مردم کردستان، همه جز اقلیت معدودي که همدیگر را می« همچنین گفت: 

 د،کنندارند در اموري که مربوط به ملت ایران و سرنوشت استقالل مملکت است شرکت کنند. در مذاکره هم شرکت می

ی که چنین تلقی از مذاکره دارند، چنین تلقی از خودمختاري دارند، اینها نمی توانند امر مذاکره را آنطوریکه به بنابراین کسان

برخوردهاي تنها این نیست. رییس هیات به کرمانشاه  ،دقیقاً گوئیمصالح ملت ایران پیش برود، سامان بدهند. ما این را می

که کرمانشاه، کرمانشاه خواهد ماند.سال گذشته وقتی که شما  دهممن اطمینان می گویدو می کنددر آنجا سخنرانی می رود،می

آمدید اسم تاریخی کرمانشاه را عوض کردید و قهرمانشهر کردید ما روزنامه به اسم کرمانشاه دراردیم و این اسم را پاس 

یم. این جور برخورد با مسایل توام با کارهاي اصیل ایرانی هست هاياصیل کرد و جانبدار سنت هايداشتیم. ما جانبدار سنت

 .«و در پیشبرد مذاکرات هم بی تاثیر است کنددیگري که میشود، نادرست است و کمکی به حل مساله نمی

 

 برخورد مسووالنه

 

میم ایران از ص با امر خودمختاري با امر خلق کرد به طور مسووالنه برخورد بشود. ما به استقالل و تمامیت خواهیممی ما دقیقاً

دل عالقمند هستیم. ما سربازان واقعی استقالل و حاکمیت ملی ایران هستیم. ما امر وحدت انقالبی خلقهاي ایران را مانند 

. نباید به هیچ وجه، محیطی فراهم کرد که به این وحدت، خلل وارد شود، آنچه که مربوط کنیممردمک چشممان حراست می

صداقت محض است. در طول این مدت، کوشش شده است علیرغم  شود،مایندگی مربوط میبه خلق کرد است به هیات ن

اینکه مدت آتش بس، به پایان رسیده هیچگونه برخوردي صورت نگیرد.یعنی مادامی که حمله نشده است، هیچ سازمان و هیچ 

 من شاهد بودم که تمام سازمانها دقیقاً فرد مسلحی در سراسر کردستان، اقدام به تهاجم مسلحانه نکند. این را نشان دادند و

نسبت به این مساله هوشیار و مراقب بودند، بنابراین آنچه که هست مربوط به طرف دیگر مذاکره است. طرف دیگر مذاکره 



باید احساس مسوولیت کند. امر خودمختاري مربوط است به سرنوشت ایران، استقالل ایران و تمامیت ارضی ایران و مربوط به 

 )12/10/1358اطالعات».(بارزه قاطع با امپریالیسم استم

 

 .مساله کردستان باید از طریق مذاکره حل شود

 

 سیاسی و هايبا انتشار اطالعیه اي در مورد امکان تجدید جنگ در کردستان، به همه سازمان»جمعیت کردهاي مقیم مرکز»

ی در زمینه رفع مشکالت موخود کردستان استفاده شود. در افراد مسوول هشدار داده و خواسته است تنها از راه حل سیاس

کسانی که جنگ برادر کشی را به کردستان تحمیل  اندخواهران و برادران عزیز شما بخوبی دریافته«اطالعیه آمده است: 

دد امپریالیسم و جهدفی جز این نداشتند که نیروهاي اصیل ضد امپریالیستی را تضعیف کنند و زمینه را براي تسلط م اند،کرده

نی اهللا العظمی خمیاستقرار مجدد سرمایه داري وابسته فراهم کنند. مقاومت قهرمانانه مردم کردستان و درایت و تدابیر آیت

جنگ شوم تحمیلی فروکش کند و طریق مسالمت آمیز، بعنوان راه درست و منطقی مساله ملی در  هايموجب گردید که شعله

هیاهوي «در ادامه اطالعیه ضمن اعالم این نکته که حاصل آمد و شدهاي هیات ویژة دولت تاکنون ».کردستان انتخاب گردد

بوده است، هشدار داده شده که شواهدي در دست است که عواملی دست اندر کار تدارك حمله مجدد به » بسیار براي هیچ

سیاسی، عناصر و افراد  هايما از همه سازمان«کردستان و تجدید جنگ تحمیلی هستند. در قسمت دیگر اعالمیه آمده است: 

نسبت به حوادث کردستان بی تفاوت نباشند. نباید دست روي دست گذاشت و منتظر  خواهیمخیرخواه در سراسر ایران می

 مدر ادامه اعالمیه، ضمن اشاره به نقش مه». تحمل عواقب شوم فاجعه اي بود که در شرف وقوع است. باید هوشیار و آگاه بود

مطبوعات در روشنگري در مورد حوادث کردستان و درخواست از آنها براي برخورد مسووالنه با این امر، از همه خواهران و 

در یک کلمه بخواهید که امر خلق کرد و همه خلقهاي ساکن ایران از طریق مذاکرات «برادران ایرانی خواسته شده است: 

مله مجدد به کردستان و تجدید جنگ، فقط بسود امپریالیسم است. نگذارید مسالمت آمیز و برادرانه حل و فصل گردد. ح

 )23/10/1358اطالعات».(جهانخوار بخاك بریزد هايخون برادران و خواهران ما در راه مقاصد شوم امپریالیست

 

 اعالم جرم کردهاي مقیم مرکز

 

، دادستان کل انقالب اسالمی ایران و فرمانده » قدوسیاهللاآیت«جمعیت کردهاي مقیم مرکز با ارسال دو نامه جداگانه بعنوان 

اعتراض کرد و ضمن  سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به مطالب مندرج دراعالمیه روابط عمومی سپاه پاسداران جهرم، شدیداً

ین جازات عاملاشاره به اینکه درج این مطلب، عفت عمومی و حمله بیشرمانه به قوم کرد است، خواستار تعقیب قانونی و م

 .صدور اعالمیه شد



 

اي به پیوست فتوکپی اعالمیه محترماً« در اعالمیه جمعیت کردهاي مقیم مرکز خطاب به فرمانده سپاه پاسداران آمده است: 

دروغ است،  به امضاي روابط عمومی سپاه پاسداران جهرم ارسال میگردد. این اعالمیه صرفنظر از اینکه محتواي آن تماماً

برداشت مطالب به شیوه ضد اسالمی و ضد انسانی و بمنظور برانگیختن احساسات مردم ساده است و علیه مردم کردستان و 

 ه دقیقاًکند، بلکآرمانهاي حق طلبانه آنان. ما اعتقاد داریم که این قبیل انتشارات نه تنها خدمتی به انقالب و وحدت ملی نمی

خواهیم عاملین این اقدام مجازات شوند و نتیجه اقدامات فوق به این جمعیت ما میکند.را دنبال میهدف تفرقه و نفاق کنی 

اهللا قدوسی، دادستان انقالب حضرت آیت«اهللا قدوسی نوشته است: جمعیت کردهاي مقیم مرکز همچنین به آیت». برسد

البی این اعالمیه حاوي مط گردد،ه پاسداران جهرم ارسال میبه پیوست فتوکپی اعالمیه روابط عمومی سپا اسالمی ایران، محترماً

بیشرمانه به قوم کرد است و منظور نهایی آن،  هاياست که از نظر قانونی و اسالمی، جرم علیه عفت عمومی و متضمن حمله

را ایجاد تفرقه بین اقوام ایرانی و ضدیت با انقالب است و تقاضاي تعقیب قانونی عاملین صدور اعالمیه 

 )9/11/1358اطالعات».(داریم

 

 .جمعیت کردهاي مقیم مرکز: تعویق انتخابات در سنندج تحمیل جنگ مجدد در کردستان است

 

اي تصمیم وزارت کشور مبنی بر تعویق انتخابات در سنندج را نتیجه درخواست جمعیت کردهاي مقیم مرکز با انتشار اطالعیه

لق کرد خواست که با مقامات مسوول مملکتی وارد مذاکره شود و اجازه ندهد که گره هیات ویژه خواند و از هیات نمایندگی خ

کور دیگري در زمنیه مذاکرات مربوط به خودمختاري بوجود آید و اقدام وزارت کشور را مقدمه تصمیماتی خواند که هدف 

 .کنددرگیري و تحمیل جنگ مجدد را به کردستان دنبال می

 

 :یت کردهاي مقیم مرکز آمده استدر بخشی از اطالعیه جمع

 

اند به هیچوجه قابل قبول نیست و واقعیت این است که پس از تحصن پر شکوه و یکپارچه دالیلی که آقاي صباغیان اعالم کرده

جا روي نداده است. این مردم سنندج و خروج پاسداران از آن شهر هیچگونه اتفاقی که اطالق ناامنی بر آن شود، در آن

ري و تحمیل هدف درگی در پایان اضافه کرد که اقدام به تعویق انتخابات مقدمه یک سلسله تصمیماتی است که نهایتاًجمعیت 

 )23/12/1358کند. (کیهان جنگ مجدد را به کردستان دنبال می

 اطالعیه جمعیت کردهاي مقیم مرکز



 

 .کردستان محکوم کرداي، جنگ و برادرکشی را در جمعیت کردهاي مقیم مرکز با صدور اطالعیه

 

بعد از نوروز امنیت را در سراسر کردستان «که: جمهوري مبنی بر ایندر این اطالعیه ضمن اشاره، به اظهارات نوروزي رییس

افروز تدارك یورش سرتاسري آمده است: عوامل جنگ» هاي مسلح را تحمل نخواهد نمودبرقرار خواهد کرد و حضور نیرو

هاي استاندار آذربایجان غربی بر علیه خلق کرد و اعزام اند که شواهد آن اظهارات و سمپاشیدیدهجدیدي را به کردستان 

 .هاي نظامی به منطقه و درگیري شدید در دره قاسملو و به آتش کشیدن روستاهاي اطراف اشنویه و . . . استستون

 

ایم هدفی جز تحکیم استقالل  آزادي واقعی ایران نداریم وطنان گرامی، اینک ما خواهان آنیم که به نداي ما که ثابت کردههم

هاي مرتجع و گوش فرا دهند. این خلق کرد نیست که جنگ طلب است بلکه عوامل جنگ افروز درون رژیم فئودال

 .اندهاي رژیم منفور پهلوي است که جنگ ناخواسته دیگري را به خلق کرد تحمیل کردهماندهپس

 

ریزي و برادرکشی را بگیرند، جمعیت کردهاي مقیم مرکز هرگونه اعمال فشار و قتل و که جلو خونخواهان آنیم  ما مصراً

 )10/1/1359باشد.(کیهانآمیز مساله کردستان میکند و خواهان حل مسالمتبرادرکشی در کردستان را محکوم می

 

 :در جلسه عمومی کردهاي مقیم مرکز گفته شد

 «درت خارجی استخلق کرد آماده مقابله با هر ق»

 

) با حضور عده کثیري در محل 28/1/59بعد از ظهر روز پنجشنبه گذشته (» جمعیت کردهاي مقیم مرکز«جلسه عمومی 

 .دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

 

در این جلسه، پس از بزرگداشت سالروز شهادت قاضی محمد، صدر قاضی و سیف قاضی و دیگر شهداي کردستان و یادآوري 

اوین، یکی از نمایندگان کردهاي مقیم مرکز در تحلیلی در مورد اوضاع  هايتن از مبارزان و مجاهدین در تپه 9شهادت  سالروز

 .کردستان، سخنانی ایراد کرد

 



دولت با تسلیح فئودالها و گسیل ارتش به نواحی مختلف کردستان، به جاي جنگ با «وي در قسمتی از سخنان خود گفت: 

پیاپی  هاق و آمادگی مبارزه با امپریالیزم آمریکا، قصد تحمیل جنگی دیگر به خلق کرد دارد. سخنرانیدولت فاشیستی عرا

دیگر به کردستان و  ايرییس جمهور، فقط در جهت توجیه حمله هايفرماندهان ارتش و ژاندارمري براي افسران و سخنرانی

 .فراهم کردن مقدمات دومین جنگ تحمیلی به خلق کرد است

 

کا در و عوامل امپریالیزم آمری» دیریاسین«در  هااشنویه یادآور جنایاتی است که صهیونیست» قالتان«تار مردم بیگناه در کش

ي ویتنام مرتکب شدند. محاصره اقتصادي روستاها و شهرهاي کردستان و قطع ورود مواد غذایی و دارویی و سوخت نیز »میال«

 .«تاز عملیات دولت در منطقه کرد نشین اس

 

 ايناطق در جاي دیگري از سخنان خود، ضمن انتقاد از حمایت دولت از حزب دمکرات کردستان عراق (قیاده موقت) به نامه

را نشان میداد و ضمن نشان دادن آن به » سپاه رزگاري«اشاره کرد که روابط ادریس بارزانی با شیخ عثمان نقشبندي رییس 

ولی چگونه به  ایم،مزدور عراق و حزب بعث است و ما هم قبال آن را فاش کرده دولت میگوید سپاه رزگاري«حضار گفت: 

 ند،کقیاده موقت که با این عوامل، روابط مستحکم دارند و دست پرورده سیا و ساواك و موساد اسرائیل هستند کمک می

 .«چمران آنها را میهمان ایران مینامد و پاسگاه مرزي را علیه عراق در اختیار آنان میگذارد

 

خلق کرد آماده هر نوع مقابله با تجاوز از جانب هر خارجی و مزدوران آن میباشد «ناطق در بخش دیگر سخنرانی خود گفت: 

 .«ن گسیل شده و قصد جنگ افروزي در کردستان را داردولی ارتش بجاي استقرار در نواحی مرزي ایران و عراق، به کردستا

 

در حالیکه ثروت مملکت را در اختیار انحصارطلبان قرار داده و همه جا «وي آنگاه ضمن اشاره به فقر اقتصادي منطقه افزود: 

نمیدهند.  کردستان خرج میکنند، منطقه کردنشین را از نقشه ایران خارج کرده و جز تفنگداران و سرکوبگران، چیز دیگري به

 .کننددر حالیکه هر روز بانکها، ادارات و ثروت ملی را در جاهاي دیگر غارت می زنند،آنها دم از عدم امنیت در کردستان می

 .«و مسووالن ادارات، چنین عملی در کردستان اتفاق نیافتاده است هاتاکنون، به شهادت روساي بانک

 

آغاز  اسرار ایران براي جلوگیري از هايخلق کرد و جمعیت کردها ي مقیم مرکز از خلق ناطق در پایان سخنان خود، از سوي

 )31/1/59جنگ دیگري در کردستان، استمداد کرد و خواهان جلوگیري از این جنگ و برادرکشی شد. (اطالعات

 



 .علیه این توطئه صداي اعتراض خود را بلند کنید

 

اي حزب دمکرات کردستان در مورد توطئه آغاز کشتار ر رابطه با انتشار اطالعیهیک سخنگوي جمعیت کردهاي مقیم مرکز د 

ماه اخبار متعددي در مورد آغاز جنگ برادرکشی در کردستان به دفتر دیگر در منطقه کردنشین گفت: از اول فروردین

من شوند. وي افزود: ما ضیت میجمعیت رسیده است و ارتش نیز روز به روز در سراسر شهرها کردستان و نقاط کردنشین تقو

هاي ایران و نیروهاي ي خلقدرخواست از امام خیمنی براي جلوگیري از جنگ افروزي عوامل امپریالیسم در کردستان از همه

 )16/1/1359کنیم که بر علیه این توطئه صداي اعتراض خود را بلند کنند. (کیهانضد امپریالیستی درخواست می

 قیم مرکزنظر جمعیت کردهاي م

 

هاي کامیاران به خبرنگار کیهان گفت: بر اساس خبرهاي رسیده به یک سخنگو جمعیت کردهاي مقیم مرکز در مورد درگیري 

رد شود که پیشمرگان کچنین گفته مینفر کشته شده و تنها یک پیشمرگ زخمی شده است و هم 8ها جمعیت در این درگیري

 .انداي را نیز دستگیر کردهعده

 

هاي کامیاران، خبرگزاري پارس در سنندج گزارش داده: در جریان پیشروي پاسداران به طرف سنندج در ر رابطه با درگیريد

کشان و ي زحمتنزدیکی روستاي (باخله) در چهار کیلومتري کامیاران به علت مقاومت افراد پیشمرگ دمکرات، فدایی دسته

 .پیکار و کومله زد و خوردي روي داد

 

ان ابتدا مرگان مسلماند پاسداران و پیشهاي سیاسی مستقر در سنندج که این خبر را اعالم کردهه اظهار سخنگوي از گروهبنا ب

کش را به تصرف خود درآورند. ولی دکل پس از مدتی به دست پیشمرگان کرد توانسته بودند دکل تلویزیون روستاي توان

مرگان روي بودند با مقابله پیشیاسی مستقر در سنندج چند تانک که مشغول پیشهاي سافتاد. بنا به اظهار نمایندگان گروه

 .مواجه شدند که در این درگیري یک تانک منهدم شده است

 

استفاده کرده و  50سخنگوي کومله نیز گفت: در این درگیري پیشمرگان مسلمان و پاسداران از توپ و تانک و مسلسل، کالیبر 

به  30/13هاي فدایی خلق در سنندج در ساعت اند. یک سخنگوي دفتر چریککوپتر نیز حمایت شدهدر اواخر نظام توسط هلی

از ظهر دیروز در نزدیکی الین واقع در راه کامیاران در سنندج یک خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج اظهار داشت که پیش



وله در این تیراندازي زخمی شد. و افزود: هم اکنون کوپتر به گلوله بسته شد و یک پیشمرگ کلندرو توسط یک فروند هلی

 )16/1/1359(بیش از ظهر دیروز) عبور مرور در راه کرماشناه ـ کامیاران ـ  سنندج انجام می گیرد.(کیهان

 

 اطالعیه

 

ان کرد نشاي خاطر در زمنیه فعل و انفعاالت تازه ارتش در منطقه غربی کشور جمعیت کردهاي مقیم مرکز با انتشار اطالعیه

کوپترهاي ارتش که حامل نظامیان بوده، مورد اعتراض مردم بانه و که ارتش به کلیه مناطق کردنشین گسیل شده و هلی

گیرد که سپاه رزگاري که سنندج قرار گرفته است. در این اطالعیه اضافه شده است: همه این شرایط در حالی صورت می

گیرد. کالشینکفهاي خود را در اختیار مردم اورامانات و ژاوارو قرار عراق اسلحه می از رژیم فاشیستی بعثی حاکم بر مستقیماً

دهند این دو منطقه به خصوص اورامانات و پاوه در کنترل پاسداران و افراد سازمان به اصطالح پیشمرگان مسلمان کرد می

شود، از توزیع اسلحه توسط این سپاه بین مردم می ها به سپاه رستگاريها که از طرف بعثیها با وجود این کمکباشد و آنمی

اند، سپاه کنند و در مورادي که نیروهاي سیاسی براي خلع سالح سپاه رزگاري اقدام کردهاورامانات و پاوه جلوگیري نمی

 .اندپاسداران و سازمان باصطالح پیشمرگان مسلمان کرد از سپاه رزگاري دفاع کرده

 

هاي سیاسی به تقویت قیاده موقت از چنین در اطالعیه خود اشاره به اعتراضات قبلی گروههم جمعیت کردهاي مقیم مرکز

رهبر قیاده موقت (حزب دمکرات کردستان عراق) از » ادریس بارزانی«نامه  سوي دولت کرد و خاطر نشان ساخت که اخیراً

در آن ادریس بارزانی از شیخ عثمان نقشبندي سوي نیروهاي سیاسی مخالف دولت بعثی عراق و قیاده موقت منتشر شده که 

 )18/1/1359عامل فراري ساواك به عراق پشتیبانی کرده است.(کیهان

 

 تلفات درگیریهاي سنندج 

 

ساعت گذشته نیز ادامه یافت و در ادامه این برخوردها،  24شدت درگیریهاي سنندج که از چند روز پیش آغاز شده است، در 

، وارد آمد. شهر سنندج بوي خون و باروت گرفته و شهر از نظر مواد مصرفی سخت در مضیقه است.بر تلفاتی به طرفین درگیر

اساس این گزارشها، سنندج در محاصره و کنترل ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است. دیروز در رابطه با تشدید 

درخواست کمک کردند. در  ها،بیانیه اي براي مداواي زخمیدرگیریها در کردستان به ویژه سنندج، کردهاي مقیم مرکز، در 

بیانیه جمعیت کردهاي مقیم مرکز آمده است: از یک هفته پیش دو شهر سنندج و سقز، مورد حمله قرار گرفته است. در این 

ین و کشته حبیانیه ضمن اعتراض به جنگ در کردستان، از نیروهاي درگیر خواسته شده است از کمک رسانی پزشکی به مجرو



شدگان و زیر اوار ماندگان بیدفاع شهرها و روستاها، ممانعتی نکنند و گروه امداد پدر طالقانی را همراهی 

 )7/2/1359کنند.(اطالعات

 

 استمداد جمعیت کردهاي مقیم مرکز

 

رتش کردستان از نیروهاي اسوز جمعیت کردهاي مرکز نیز با انتشار اطالعیه کوتاهی ضمن اعتراض به جنگ تحمیلی و خانمان

دفاع شهرها و روستاها ممانعتی به عمل شدگان و زیر آوارماندگان بیرسانی پزشکی به مجروحین و کشتهخواست از کمک

نیاورد و بر خالف سنت اسالمی امداد رسانی پزشکی به کردستان را مورد حمله قرار ندهند و گروه امدادرسانی شیروخورشید 

 .ه امداد پدر طالقانی را همراهی کنندسرخ ایران و کمیت

 

این جمعیت در اطالعیه دیگري ضمن شرح جریان حادثه از گروههاي مترقی و سازمانهاي مختلف استمداد براي رسیدگی به 

 )8/2/1359اند. (کیهاننفر کشته شده 250وضع سنندج نموده است و خاطرنشان نموده است که تاکنون 

 

 اعتراض

 

اي به جلوگیري از ارسال دارو و شیر خشک براي سنندج توسط پاسداران اعتراض مقیم مرکز طی اطالعیهجمعیت کردهاي 

اند که تاکنون از سرنوشت آنها اطالعی در دست نیست این جمعیت کردند و اعالم کردند که حاملین داروها بازداشت شده

 )23/2/1359شدند.(کیهانآن خواستار اعالم دالیل جلوگیري از ارسال دارو و بازداشت حاملین

 

 بس براي ابراز حسن نیتاعالم آتش

 

سخنگوي جمعیت کردهاي مقیم مرکز صبح در تماسی با کیهان اعالم کرد:سازمانهاي شرکت کننده در هیات نمایندگی خلق 

بس اعالم آتششنبه گذشته آمیز مساله کردستان روز پنجنیت و آمادگی خود در حل مسالمتکرد براي نشان دادن حسن

جمهور به عنوان فرمانده کل قوا نیز به بس در صورتی قابل اجرا است که رییسکردند. هیات همچنین اعالم کرد که آتش



بس اعالم کرده و این موضوع براي اطالع همه دم از رادیو و تلویزیون پخش ارتش و پاسداران و ژاندارمري کل کشور آتش

 .شود

 

ان،سازمان چریکهاي فدایی خلق شاخه کردستان و کومله،هر سه این بیانیه را امضا کردند و از حزب دمکرات کردستان ایر

 27/2/1359بس نظارت کنند(کیهانجمهور خواستند یک هیات مورد اعتماد طرفین تعیین شود تا بر آتشرییس



 دولت موقت و کردستان

 

  

 

 بهزاد خوشحالی

 

 Behzad Khoshhali  
  

 

  

  



هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این 
هاي آنان در همان عصر،وجایگاه  مجموعه با بسیاري از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 
ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار  سوي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه 
 .چه شدن ها در این دوران سرکش استتاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و 

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 
 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

ز ه نیستند،به همین خاطر،آگاهی اتاریخ خود را تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشت
تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

     ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57این مجموعه  مطبوعات ایران در سال هاي

 

  

 

  



 .بزرگی با حضور داریوش فروهر،مردم کردستان، شایعه تجزیه طلبی را رد کردند در اجتماع

 

داریوش فروهر وزیر کار که بمنظور بررسی مشکالت و خواستهاي برادران کرد به کردستان اعزام شده بود،وارد مهاباد -مهاباد
ابتدا به دیدار امام جمعه رفتند. در اجتماع مردم شد و مورد استقبال حدود صدهزار نفر از اهالی قرار گرفت.فروهر و همراهان 

مهاباد در میدان شهرداري، داریوش فروهر و دکتر مکري سخنرانی کردند و گفتند که شاه خلق کرد را فروخته است. در این 
ه طلبی زیاجتماع، که عالوه بر ساکنان مهاباد مردم شهرهاي مختلف کردستان نیز حضور داشتند، اجتماع کنندگان اتهام تج

خلقهاي کرد را رد کردند و با کلیه برادران ایرانی خود در نقاط مختلف کشور اعالم همبستگی کردند. داریوش فروهر و 
شهید شده بود رفتندو امروز نیز دکتر قاسملو یکی از  46همراهان به خانه خواهر اسماعیل شریف زاده که در مبارزات سال 

وارد مهاباد شده است،شیخ عزالدین و غنی بلوریان با داریوش فروهر و همراهان او  خیراًرهبران حزب دمکرات کردستان که ا
تنظیم شده بود به آنها تحویل  ايماده 8مردم کردستان را که طی قطعنامه  هايمذاکراتی انجام دادند و خواست

 )2/12/1357دادند.(کیهان

 

 .دولت:براوضاع کردستان تسلط کامل داریم

 

کردستان همچنان از داغترین خبرهایی است که دولت موقت انقالب را سخت به خود مشغول داشته است. در حال اخبار 
 دولت و ستاد انقالب هايدر بیانیه کهحاضر، دو منبع خبري براي اطالع از اخبار این استان وجود دارد: نخست خبرهاي رسمی

و دوم اخبار غیر رسمی که توسط خبرنگاران مجلس،  شودشر میمطبوعاتی اعضاي دولت منت هايو یا از طریق مصاحبه
بر  . بر اساس خبرهاي رسمی، در حال حاضر ارتش کامالًشودنمایندگان وسایل ارتباط جمعی و رادیوهاي خارجی پخش می

موقت اوضاع کردستان مسلط است و مشکالت و تقاضاهاي کردها در چارچوب هیأت اعزامی از سوي امام خمینی و دولت 
. خبرگزاري پاریس در این زمینه با انتشار اخبار سفر هیأت اعزامی و مالقاتهاي هیأت با سرشناسان شودانقالب، حل و فصل می

یاست هیأت اعزامی دولت انقالبی بر«مجلس بار دیگر تسلط دولت را بر کلیه نقاط استان تأکید کرد. در این خبرها آمده است: 
که هر دو از اکراد هستند بنمایندگی حضرت آیت » دکتر ابراهیم یونسی«و » تر محمد مکريدک«داریوش فروهر و عضویت 

ه از این هیأت نمایندگی دارد ک«اهللا العظمی خمینی با پیامهایی براي مردم کردستان وارد سنندج شدند. داریوش فروهر گفت: 
ر اجتماعات و جلسات گفت و شنود، نظرات مردم کردستان رسیدگی و ضمن شرکت د هايطرف دولت انقالبی به خواسته

 .«آنان را بدولت موقت انقالب اسالمی منعکس سازد و به مشکالت گوناگون مردم این سازمان توجه خاص مبذول دارد

 

روحانی سرشناس شهر قرار گرفت. مفتی زاده » مفتی زاده«هیأت مذکور در آغاز ورود خود به سنندج، مورد استقبال عالمه 
پیام امام » عالمه نوري«مقدم، مشکالت سیاسی و اجتماعی مردم این منطقه را برشمرد، سپس حجت االسالم ضمن خیر 

خمینی را براي مردم کردستان قرائت کرد که با شور و هیجان فوق العاده مردم روبرو شد.فروهر در سخنان خود یادآور شد 



ت ایران اقدام کنند اقدام آنها خیانتی است که در این لحظه که هرگاه عناصري بخواهند بهر نحو بر خالف سیر انقالب مل
حساس تاریخی و سرنوشت ساز ایران، از هر نظر غیرقابل بخشش است. این هیأت به تهران بازگشت. از سوي دیگر ارتش 

ی از سوي ارتش ملکه دیروز در کردستان  ايبه حوادث کردستان اشاره کرده است. در اعالمیه هاییملی ایران نیز طی اعالمیه
صادر شد سقوط این پادگان تکذیب شد. در این اعالمیه آمده است که تنها در مهاباد مشکالتی وجود دارد و مردم، پادگانهاي 

. سخنگوي دولت نیز در یک بیانیه جداگانه اعالم داشت که مذاکراتی در جریان است تا این افراد اندنظامی را اشغال کرده
با پخش  »عناصر ضد انقالبی«را تخلیه نمایند. در همان اثناء یک اعالمیه دیگر نظامی حاکی از آن بود که بطور صلح آمیز محل

و در آنها از مردم خواسته شده است به پایگاههاي نظامی  کننددر شهرهاي سقز، بانه و مریوان، صلح را تهدید می هاییبیانیه
ف مختلف معلمان، دانشجویان و کمیتۀ دفاع از آزادي و انقالب، تظاهر حمله نمایند.طبق گفته دولت،بدنبال تقاضاي اصنا

ۀ پرسنل از طریق تلویزیون از کلی» قریشی«کنندگان از راهپیمایی بسوي پادگانها منصرف شدند. در رضاییه نیز حجت االسالم 
از سوي کمیته انقالب منصوب ارتش، ژاندارمري و پلیس خواست به سرکار خود برگردند و از دستورات فرماندهان خود که 

پیروي نمایند.او از مردم خواست تا در جهت پیشرفت انقالب متحد شوند. روحانیون دیگر نیز از مردم خواستند تا به  اندشده
 )5/12/1357تجزیه طلب اجازه ندهند به انقالب صدمه بزنند.(اطالعات ايعده

 

 .برقرار شود دکتر مکري: نظم داخلی در کردستان توسط کردها باید

 

دکتر مکري یکی از نزدیکان امام خمینی که روز گذشته از سفر کردستان به تهران بازگشت، امروز در گفتگویی با کیهان تایید 
کرد که باید به کردها آزادي فرهنگی و امکان برقراري نظم داخلی توسط خودشان داده شود. دکتر مکري ضمن اظهار این 

به خوبی از ما استقبال شد، و ما در نقاط مختلف براي مردم سخنرانی کردیم. آنها همواره در مطلب افزود: در کردستان 
ند اما البته شعري داشت کردند،تجزیه طلبی را محکوم می و ضمناً دادندشعارهایشان رهبري امام خمینی را مورد تایید قرار می

مات با اعضاي کمیتۀ انقالبی شهر مهاباد نیز مذاکره ». ستاندمکراسی براي ایران و خودمختاري براي کرد«با این مضمون که
کردیم و از آنها خواستیم که نظریات و پیشنهادهایشان را به ما بدهند. همچنین به آنها گفتیم که برآورده کردن بعضی 

ا ود. البته بخواستهاي آنها را در حال حاضر ممکن است، ولی درمورد بیه خواستهایشان باید در مجلس مؤسسان صحبت ش
تایید بر اینکه هر تصمیمی در این مورد باید در چارچوب استقالل و تمامیت ارضی ایران اتخاذ شود. آنچه محقق است باید 

در مدارس زبان کردي نیز  درآنجا به دو زبان صحبت شود و به آنها باید اجازه دهند که ازادي فرهنگی داشته و احتماالً
به آنها  توانانقالبی وطن پرست تشکیل شود و ارگانیزه بشود نیز می هايمات داخلی نیز اگر کمیتهتدریس شود. در امور انتظا

آزادي داخلی داد.همچنین درمورد کشاورزي و توسعه اقتصادي نیز امکانات دادن آزادي وجود دارد. دکتر مکري سپس تاکید 
یل شود. این ارتش ملی باید حافظ مرزهاي کشور باشد. وي کرد که در هر حال باید ارتش قوي که از مرکز فرمان بگیرد تشک

 )5/12/1357در پایان گفت که: جالل طالبانی به ایران و حزب دمکرات سمپاتی دارد.(کیهان

 

 استقالل براي ایران و خودمختاري براي کردستان



 

در این مرحله به مردم «کرد:  سخنگوي هیأت اعزامی آیت اهللا خمینی بعد از بازگشت خود به تهران، عصر دیروز اعالم
 اگر کمیته انقالب ایالتی کردستان«محمد مکري گفت: ». کردستان براي برقراري نظم و ترتیب در استان خود اختیار داد

بخوبی سازمان داده شود و با دولت مرکزي نیز روابط مناسب برقرار گردد، در این صورت وظیفه برقراري نظم و قانون 
البته هر گونه تصمیمی که در این باره اتخاذ شود «دکتر مکري اضافه کرد: ». وقت به مردم محلی واگذار شودبطور م تواندنمی

باید در چارچوب استقالل وتمامیت ارضی ایران صورت گیرد آنچه که آشکار است آن است که مردم کردستان آزادي 
م پنج شنبه گذشته به کردستان اعزا» آیت اهللا خمینی«هیأت اعزامی ». فرهنگی داشته باشند و به دو زبان صحبت نمایند

گردید و تاریخ عزیمت آن با اندکی پس از حرکت گروه اعزامی مهدي بازرگان به کردستان بود که ریاست آن را داریوش 
ه پرداختند کبا اعضاء کمیته انقالب مهاباد به بحث و مذاکره  فروهر وزیر کار و امور اجتماعی بعهده داشت. هیأتهاي اعزامی

 توانمن به آنها گفتم بعضی خواستهاشان را می«گفت: » مکري«بازگو نمودند. » آیت اهللا«خود را براي نمایندگان  هايخواسته
امیر انتظام سخنگوي دولت دیروز به خبرنگاران ». بالفاصله پاسخ داد اما بقیه آنها باید در مجلس جدید به بحث گذارده شود

ري داخلی خواستار خود مختا کنندریب به دو میلیون نفر کرد که در نزدیکی مرز عراق و ترکیه زندگی مینمایندگان ق«گفت: 
 )6/12/1357اطالعات».(ولی البته بین تقاضا و اجابت تقاضا فرق است اندشده

 

 .شودامور کردستان به شوراي ایالتی سپرده می

 

ن همه یکی از مهمترین مسائل روز و مشکالتی که دولت موقت انقالب با آن رسد، با ایبا آنکه اخبار چندانی از کردستان نمی
روبرو است، بحران کردستان است. صبح امروز رادیو تلویزیون مهاباد سکوت خود را شکست و در گزارش کوتاهی که به 

رحق به خواستهاي ب مرکز بحران است شدتهران فرستاد، ضمن اعالم همبستگی اکراد و بخصوص مردم مهاباد که گفته می
مردم کردستان اشاره نمود. گزارشگر رادیو تلویزیون مهاباد در گزارش خود گفت حجت االسالم حسینی روحانی مشهور 

کردستان، مردم را دعوت به آرامش کرده است و از اکراد خواسته به تحریکات عوامل بیگانه توجه نکنند. از سوي دیگر در 
أت اعزامی امام خمینی و داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی و نماینده اعزامی دولت، تهران، دکتر مکري سرپرست هی

دولت موقت انقالب در برابر  شود. گفته میاندگزارشات مشروحی پیرامون حوادث کردستان به شوراي انقالب و دولت داده
نشان داده است و این به دلیل حساسیت فوق العاده ماجراي کردستان براي دولت است.  ايخواستهاي اکراد نرمش فوق العاده

بین هیأتهاي اعزامی به کردستان و رهبران روحانی منطقه تهیه شده که » مارس عراق«شود طرحی شبیه به طرح گفته می
استان در همانجا خرج خواهد شد، توتون  هیأت اعزامی، آنرا به دولت تقدیم نموده است. به موجب این طرح، کلیه درآمد این

زبان و خط کردي در کنار زبان فارسی در مدارس تدریس  شود،کردستان با قیمت بین اللملی توسط دولت خریداري می
عقب افتاده کشاورزان کرد به  هايشوراي ایالتی و شهري اداره اموراستان را به عهده خواهد گرفت، براي مدتی قسط شود،می

نظامی و رؤساي ادارات از افراد  هانا در یک مهلت معقول تمدید خواهد شد، استانداران، فرمانداران، بخشداران، فرماندبانکه



ش تال اندبود و همه عقب ماندگی کردستان بسرعت جبران خواهد شد. محافل نزدیک به نخست وزیر گفته خواهندبومی
 )7/12/1357نمایندگان و سرشناسان کرد به توافق برسد.(اطالعاتمهندس بازرگان براین است که تا پایان هفته با 

 

 .باید به کردها خود مختاري داد

 

دیروز داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی و عضو هیات اعزامی دولت به کردستان، گزارش ویژه هیات را در یک دیدار 
 :آمده بودخبرنگاران داخلی و خارجی قرائت کرد. در این گزارش  باعمومی

 

 در حقیت و به تقریب، مسأله سراسر انددانسته یا ندانسته، آن را بیش از اندازه بزرگ کرده هامسأله کردستان که بعضی"
ممکن است در چارچوب اصول و قوانینی که حاکم بر  هايایران است و آن نیاز به لمس کردن و حس کردن بیشترین آزادي

و نمایشگر شور انقالبی مردم تهران  گذاردایران باشد. آنچه امروز در خود تهران می تمامیت ارضی ووحدت سراسري مردم
است و توقعات بیشماري که در زمینه کسب آزادیهاي ضروري دارند به گمان من نه تنها تفاوت چشمگیري با آنچه در 

 که جهتی شتابناك تر و تیزتر هم دارد.ندارد بل گذرد،آذربایجان و گیالن و کردستان و بلوچستان و خوزستان و خراسان می
پدید آمده نیز تا حدي مربوط به همین مسأله  هايلکن حساسیت ملت، متوجه خطوط مرزهاي کنونی است. اضطراب و نگرانی

است. بدیهی است پس از تشکیل مجلس موسسان و طرح و تصویب نهایی قانون اساسی و اصول انقالب، براي مردم ایران تا 
در قانون اساسی مورد توجه خاص واقع شود، به  بایستخود را که می هايمشکل حل خواهد شد که باز هم خواستحد زیادي 

آسانی بیان کنند و خواهان دگر گونی و تغییر دائمی قانون اساسی شوند بنابراین طبیعی است که در زمان حاضر و پیش از 
 يو نظر اتشان را به آگاهی رهبر هاتشکیل مجلس موسسان و تدوین قوانین بنیادي و قطعی، مردم سراسر ایران، خواسته

هم مردم زنجان و  کنند،انقالب، دولت موقت و دیگر مردم ایران برسانند و این، همان کاري است که هم مردم کردستان می
اصفهان. فروهر سپس به عمق مسأله کردستان اشاره کرد ولی بهمین تعمیق بودن و خطرناك بودن تفاوت قائل شد. وزیر کار و 

» اك هم بودخطرن«اگر بخواهیم لفظ خطرناك را بکار ببریم باید بگویم «خود گفت:   امور اجتماعی در قسمت دیگري از سخنان
اما نه براي نظام انقالبی جدید بلکه براي نظام فاسد و ضد انسانی قبلی و البته آنقدر خطرناك بود که بتواند آن نظام را به 

را از مسائل و مشکالت کل ایران تفکیک کنم، اگر چه  مسأله کردستان توانممخاطره بیندازد و واژگون کند. پس من اصوال نمی
ر د ايکه به مسأله نیازهاي خاص منطقه کندو خصوصیات سنتی نیروهاي مختلف ملت ایران ایجاب می ايمسائل منطقه

ود، دام شسرتاسر ایران توجهی خاص بشود و نیازهاي مردم هر ایالت با منطقه بدقت، شناخته شود و در برآوردن این نیازها اق
فروهر سپس با اشاره به خواستهاي ». چراکه جز این اگر عملی انجام شود حق گروههاي کثیري از مردم ایران ضایع خواهد شد

مردم ستم کشیده همه جاي ایران در خواستهاي برحقی دارند «گفت:  اندبرحق مردم کردستان که سالها مورد ظلم قرار گرفته
رد مو هايد و این امکان به آنها داده شود که خواستهاي خود را به گوش همگان برسانند و آزاديکه با ید مورد توجه قرار گیر

نیاز را کسب کنند. کردها از این اصل کلی برکنار نیستند و در تالش کسب حقوق خود در چارچوب قوانین و اصول انقالب 
ا و سوء استفاده از موقعیت حساس کنونی فرصت ملی ایران هستند. بنابراین تا کنون حرفی از هرج و مرج طلبی کرده



انقالبی در میان نیست. حرف از یک دشواري قدیمی است که اکنون فقط شرایط مناسب براي آن و گفتگو در باره  هايطلبی
 .«حدود آن بوجود آمده است

 

فتگوهاي خود با کردها به این نتیجه باید بگویم من در گ» خودمختاري«اما در مورد واژه «داریوش فروهر وزیر کار آنگاه گفت: 
ندارد. این واژه دقیقا ناظر است بر جمیع اختیارات »تجزیه طلبی«با  ايرسیده ام که این واژه، آنچنان که طرح شده هیچ رابطه

د برد اقتصابه منطقه یا ایالتی از ایران داد تا در راه پاسداري از آداب و رسوم خود و پیش توانکه می هاییامکانات و آزادي
بردارد و براي آبادانی ایالت خود حق نظارت کافی و اختیارات الزم را در خود منطقه داشته  ايسریع و سازنده هايخود، قدم

به این  که به اکراد باید هاییحق خودمختاري در بعضی از مسائل داخلی چیزي است که برابر ظلم«فروهر سپس گفت:  "باشد.
 آنها کوشش«فروهر سپس به اقدامات ضد انقالب و نیروهاي بیگانه اشاره کرد و گفت: ». ران داده شودگروه از مردم مبارز ای

با تحریک و ایجاد آشوب، از آزردگی برادران کرد سوء استفاده کنند ولی من مطئنم که در این کار موفق نخواهند  کنندمی
 .«شد

 

 مصاحبه

 

 :داد سپس داریوش فروهر به سواالت خبرنگاران پاسخ

 

با تجزیه طلبی ندارد، برداشت ما این است که شما روي خود مختاري صحه  ايس: با توجه به اینکه خودمختاري هیچ رابطه
 .ایدگذاشته

 

از مسائلی است که باید مجلس موسسان  شناسم،ج: خواست و طرح مسأله خود مختاري و تعیین حدودي که براي آن می
آینده تصمیم بگیرد و چگونگی آن را در قانون اساسی آینده روشن کند. من برداشتی را که از چگونگی طرح این خواست 

 .داشتم، بیان کردم

 

یا نیازهایی که و آ ایم؟س: مسأله کردستان در عراق و ترکیه هم مطرح است. آیا ما تماس در این مورد با دولت عراق داشته
 عراق حاضر نبود به کردها بدهد، ایران قادر است تأمین کند؟

 



پیرامون آن تصمیم بگیرد. فقط وظیفه دولت،  تواندج: پذیرش و عدم پذیرش نیاز با مجلس موسسان است و دولت موقت نمی
ب، هیچگونه تماسی با دولت عراق نداشته دولت موقت انقال دانماجازه به طرح آزادانه این نظرات است. اما تا آنجا که من می

ردم کرد را با م هااست و من بعنوان یک ایرانی، امیدوارم هرگز تماسی درباره مسأله کردستان با دولتی که بزرگترین دشمنی
 .کرده است برقرار نشود

 

 ؟س: آیا خواست کردها ممکن است در سایر مناطق از جمله بلوچستان و آذربایجان تاثیر بگذارد

 

این  و شناسمدر سراسر ایران طرح است و من او را فقط خواست یک منطقه از ایران نمی هاییج: این خواستی است که به گونه
 .خواست همه مردم ایران براي آزادي در تعیین سرنوشت در منطقه خود است

 

خاك ایران) پرتاب کرده. این هواپیما س: دیروز یک هواپیما دو بمب در یکی از مناطق مرزي در نزدیکی مهاباد (خارج از 
 متعلق به ایران بوده یا عراق؟

 

ج: در مدتی که درکردستان بودم نیروي هوایی ایران براي نشان دادن حضور قدرت دفاعی از مرزهاي کشور در آن منطقه، 
ر صحبت از بمباران آوردند. دهر روز پروازهایی داشت و چند با نیز دیدم دیوار صوتی شکسته شد و بالفاصله برخی از مردم، 

مورد پرتاب دو بمب در مناطق مرزي، تاکنون دولت هیچ گزارشی از انداختن بمب بوسیله هواپیماهاي عراقی نداشته است و 
 .صحت آنرا تایید کنم توانمخبرها هم حکایت از هواپیماهاي عراقی کرد که نمی

 

 س: جمعیت کرد ایران چقدر است؟

 

را جزو کردها حساب کنیم جمعیت کردها در ایران  هاکرد در ایران وجود دارد و اگر لرها و بختیاري میلیون 4ج: بیش از 
 .میلیون نفر خواهد بود 6بیش از 

 

مسلح هستند مخالفت کند؟ بنظر شما کردها چه  دانیمس: اگر مجلس موسسان با خودمختاري کردستان و کردها که می
 عکس العملی نشان خواهند داد؟

 



 .ایستادگی کنند اند،مردم کردستان هرگز در برابر تصمیماتی که نمایندگان گرفته کنممن فکر نمی ج:

 

 و بارزانیها در کردستان چه نقشی دارند؟ هاس: طالبانی

 

از سوي رزمندگان  هاییج: بعد از قرارداد شوم الجزایر، مردم در آنسوي مرز مورد تجاوزاتی قرار گرفتند. در آن میان، مقاومت
کرد شکل گرفت از جمله آقاي جالل طالبانی اتحادیه میهن پرستان کرد را براي حفظ حقوق مردم در برابر تجاوز تشکیل داد. 

آقاي جالل طالبانی در صدد دخالتی در امور کردستان باشد و نیز بارزانی (مال مصطفی). من یکبار در  کنممن فکر نمی
گشت او به ایران خواندم که گفته بود کار من تمام شده است، دیگر امیدي به من نداشته باشید به سبب بعد از باز هاروزنامه

یالت از هوادارن او تشک اياشتباهاتی که داشته است. امیدوارم آقاي بارزانی برسر این گفته خود پابرجا بماند. امروز فقط عده
 اياکندهپر هايو دسته کندز ترکیه در حفظ موجودیت خود عملیاتی میموقتی دارند که بیشتر در داخل خاك عراق و بخشی ا

هزار کرد آنسوي مرز که اکنون در  35که آنها چندان در میان  دهد. اطالعات من نشان میاندهم از آنها در ایران دیده شده
 .ایران پناهنده هستند نفوذي ندارند

 

 کردها اثر داشته است؟س: آیا مسأله سنی و شیعه احتماال در اختالفات 

 

ج: کردهاي ایران در یک بخش سنی و در بخش دیگر شیعه هستند. من احساس برخوردي در میان سنی و سیعه و نه میان 
 کندروحانیون این دو گروه نکرده ام. هر دو گروه به انقالب اسالمی ملت ایران وفا دارند و بی شک هشیاري انقالب ایجاب می

 .ونه دخالتی در امور خود باز بمانندکه هردو طرف از هرگ

 

 س: آیا ارتش اسالمی ملی ایران، گروههایی را در مناطق کردنشین پیاده کرده است؟

 

داشت اکنون زیر نظر فرمانداري  ايهمه برجاي خود باقی هستند و پادگان مهاباد هم که چند روزي وضع آشفته هاج: پادگان
 .ستاست که ستاد ارتش ملی تعیین کرده ا

 

 س: افراد مستقر در پادگانها بومی هستند؟

 



 .ج: خیر، اکثر افسران، درجه داران و سربازان از مردم دیگر بخشها ي ایران هستند

 

 س: بین کردهاي مسلح و ارتش درگیري ایجاد شده؟

 

در  هاکه به آنها داده شد ولی در برخی دیگر قسمت خواستندج: بهیچ وجه، در بعضی نقاط، مردم براي حفاظت خود اسلحه می
 .روزهاي نخست به ثمر رسیدن انقالب، نیروهاي شهربانی و ژاندارمري خلع سالح شدند

 

 س: برداشت شما از خود مختاري چیست؟

 

ر ر، اما در برابج: برداشت من از کلمه خود مختاري، دادن حقوق خاصی است بمردم ایالتها و والیتهاي ایران، نه چیزي بیشت
به داشتن اسلحه، گوشزد کردم که مسأله حقوق مردم کردستان بارها به شکل غلط و با تکیه به مسأله طرح  هاگرایش بعضی

شده و هر بار شکست خورده و بی شک اگر این بار هم به شکل غلط و با تکیه به اسلحه طرح شود، شکست خواهد خورد. به 
یید یکبار براي تحقق خواستهایتان طرح سیاسی داشته باشید و بدور از هرگونه اجبار و فشار، برادران کرد توصیه کردم بیا

 .ایران در میان بگذارید تا این دشواري کهنه، یکبار براي همیشه حل شود هايخواستهاي خود را با مردم سایر گوشه

 

 موضوع صحیح است؟ .اینگیردبین مرز ایران و عراق، رفت و آمدهایی صورت می ایمس: شنیده

 

گسست ناپذیر وجود  هايج: این رفت و آمدها در مرزهاي ایران بخصوص در مناطقی که بین مردم دو سوي مرز همبستگی
 .داشته است همیشه در کار بوده و هیچگاه خطري در برنداشته است

 

شد. آیا در زمان حال، دولت مرکزي س: بگفته شما مسأله کردستان تا زمانی که مجلس موسسان تشکیل نشود، حل نخواهد 
 نفوذي در تصمیمات مردم کردستان داشته باشد؟ تواندمی

 

 و میزان حقوق خاصی اندج: اکنون مردم کردستان از همان حقوقی برخوردارند که سایر مردم ایران بعلت انقالب بدست آورده
ع کردستان بهیچ وجه از کنترل خارج نشده است و هیچ که هر منطقه در آینده باید داشته باشند، با مجلس مؤسسان است. وض

 )7/12/1357چیز خالف وحدت ایران ندارد.(اطالعات



 

 .داریوش فروهر:خودمختاري کردها رابطه اي به تجزیه طلبی ندارد

 

داریوش فروهر وزیر کاروامور اجتماعی دیروز ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد که در گفتگوهاي خود با مردم 
ناظر بر مجموعه اختیارات، امکانات و آزادیهائی است  ردستان به این نتیجه رسیده است که خودمختاري مورد نظر آنها دقیقاًک

و والیات ایران داد و این مسئله بهیچوجه ربطی با تجزیه طلبی ندارد.وزیر کار ضمن اظهار این مطلب  هابه ایالت توانکه می
سئله در حقیقت و به تقریب م انددانسته و یا ندانسته آنرا بیش از اندازه بزرگ کرده هابعضی که –افزود: مسئله کردستان 

سراسر ایران است. و آن نیاز به لمس کردن و حس کردن بیشترین آزادیهاي ممکن است در چارچوب اصول و قوانینی که 
و نمایشگر شور انقالبی مردم  گذردد تهران میحاکم بر تمامیت ارضی و وحدت سراسري مردم ایران باشد.آنچه امروز در خو

تهران است و توقعات بیشماري که در زمینه کسب آزادیها ي ضروري دارند، به گمان من، نه تنها تفاوت چشمگیري با آنچه 
 م. بلکه حتی شتابناك تر و تیزتر هگذرد،ندارددر آذربایجان و گیالن و کردستان و بلوچستان و خوزستان و خراسان می
پدید آمده تا حدي نیز مربوط به همین  هايو نگرانی هاداردلکن حساسیت ملت متوجه خطوط مرزهاي کنونی است و اضطراب

مسئله است. بدیهی است که پس از تشکیل مجلس مؤسسان و طرح و تصویب نهائی قانون اساسی و اصول انقالب، براي مردم 
در قانون اساسی مورد توجه خاص واقع  بایستخود را که می هايواستایران تا حد زیادي مشکل خواهد شد که بازهم خ

شود،به آسانی بیان کنند وخواهان دگرگونی و تغییر دائمی قانون اساسی شوند،بنابراین طبیعی است که در زمان حاضر و پیشاز 
شان را به آگاهی رهبري و نظرات هاتشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قوانین بنیادي و قطعی مردم سراسر ایران خواسته

هم مردم زنجان و  کنندانقالب،دولت موقت و دیگر وردم ایران برسانند.و این، همان کاري است که هم مردم کردستان می
و خطرناك نیست و ما باید به تفاوت اساسی میان این د اصفهان،مسئله کردستان شکی نیست، که بسیار عمیق است، اما مطلقاً

عمیق باشد، چرا که همین عمیق بودن مسئله انگیزه انقالب و کار ما به ثمر رسیدن  بایستمیق است و میواژه توجه کنیم: ع
دید، هم بود، اما نه براي نظام انقالبی ج»خطرناك«را به کار ببریم،باید بگویم:»خطرناك«انقالب بوده است. و اگر بخواهیم لفظ 

ته آنقدر خطرناك بودکه بتواند آن نظام را به مخاطره بیندازد و واژگون کند. بلکه براي نظام فاسد و و ضد انسانی قبلی، و الب
مسئله کردستان را از مسائل و مشکالت کل ایران تفکیک کنم،گرچه مسائل منطقه اي و خصوصیات  توانمنمی پس من اصوالً

مشخصات منطقه اي در سراسر  که به مسئله نیازهاي خاص منطقه اي و کندمختلف ملت ایران ایجاب می هايسنتی تیره
ایران توجهی خاص بشود و نیازهاي مردم هر ایالت یا منطقه به دقت شناخته شودو در برآوردن این نیازها اقدام شود. در 

همراه است. قبل از آنکه به » خودمختاري«که با واژه شودمورد حقوق مردم ستمدیده کردستان که این روزها مکرر شنیده می
» ردحقوق مردم ک«و » خودمختاري«این واژه بردازیم یک نکته را باید یادآوري کنم و این آن این است که مسئلهبیان مفهوم 

مسئله تازه اي نیست و مسئله اي نیست که در متن انقالب اسالمی ملت ایران، ابداع و اختراع شده باشدبلکه انقالب 
و نظرات به همه افراد ملت  هاالزم را براي بیان خواسته هايآزادي ایران،امکان طرح مسائل با صداي بلند را فراهم آورده و

ایران داده است. بنابراین تاکنون حرفی از هرج و مرج طلبی کردان و سوءاستفاده از موقعیت حساس کنونی و فرصت 
گفت و  بیان آن وضد انقالبی در میان نیست،حرف از یک دشواري قدیمی است که اکنون فقط شرایط مناسب براي  هايطلبی

گو درباره حدود آن بوجود آمده است.اما در مورد واژه خودمختاري باید بگویم من در گفت و گوهاي خود با کردان به این 



ع ناظر است بر جم دقیقاً واژه این.ندارد طلبی تجزیه با اي رابطه هیچ – شده طرح که آنچنان –نتیجه رسیده ام که این واژه 
به منطقه یا ایالتی از ایران دادتا در راه پاسداري آداب و رسوم خود و پیشبرد  توانکه می هائیاختیارات،امکانات و آزادي

بردارد و براي آبادانی ایالت خود، حق نظارت کافی و اختیارات الزم را در خود منطقه  ايسریع و سازنده هاياقتصاد خود، قدم
چگونه و هی ایتشد.این درخواست عمس العمل طبیعی مردمی است که پنجاه سال هر نوع اختیاري از ایشان سلب شدهداشته با

عطف به گفت و گوي طوالنی با همه گروههاي اجتماعی مردم کرد و » خودمختاري.«اندحقی براي تعیین سرنوشت خود نداشته
 نه آزادي نامیممی» آزادي براي انتخاب«همان خبري است که ما  اًعطف به آشنایی دقیق با تاریخ این بخش از ایران،دقیق

 هايبراي متالشی کردن ایران.همه کسانی که من در این سفر با آنها گفت و گو کردم و از مردم عادي تا رهبران و شخصیت
محکوك و  هايه نیز اندیشهتجزی اندیشهبا تاکید و با دالئل منطقی و تاریخی بیان کردند که شودبرجسته کرد را شامل می

که من نیروهاي ضعیف و مخربی هم در کردستان دیدم که بهیچوجه مورد تائی مردم نیستند  کنمکطرود است. البته انکار نمی
 از حد همان در مرزها.دارد وجود -هم تهران خود در حتی و –و متشابه این نیروها، درزمان کنونی، در سراسر مناطق ایران 

که پیش از انقالب بوده و بیشتر، با این تفاوت که اکنون پاسداري به مرزها برعهده ملت انقالبی در کنار ارتش  تاس امنیتی
ملی است و بر اساس اعتباري که کشور ما به عنوان یک کشور مستقل دارد.ما از بابت هیچ قسمت از مرزهایمان دچار نگرانی 

 .اي داشته باشیمکه دلهره کندنیستیم و اوضاع سیاسی جهان نیز ایجاب نمی

 

 پاسخ به سئواالت

 

فروهر پس از این سخنان به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد. وي در پاسخ به این سئوال که چرا این مطالب را زودتر از این بیان 
سانی که ک کنمیاما ما با شتابزدگی روبرو هستیم ولی فکر م دادمنکرده است. گفت: من باید گزارشم را به هیات وزیران می

مسئولیت دارند نباید دچار شتابزدگی بشوند. انقالب مردم ایران این ویژگی را داشته است که خود جوش بوده و باید بپذیریم 
که بسیار از سازمان و رهبري پیش پا افتاده است.فروهر در پاسخ به سئوال دیگر در مورد اینکه آیا وي با توجه به تشریحی که 

با خود مختاري این منطقه موافق است یا خیر گفت: من برداشتم را تشریح کردم اما تصمیم  ن کرده شخصاًاز وضع کردستا
گیري در این مورد به عهده مجلس مؤسسان است. او سپس در پاسخ به سئوال دیگري گفت که دولت موقت انقالب تاکنون 

نوان یک ایرانی امیدوار است که هیچگاه چنین تماسی با در مورد مسئله کردستان تماسی با دولت عراق نداشته است و او بع
دولتی که بزرگترین دشمنی را در مورد کردها کرده است به عمل نیاید. فروهر سپس در پاسخ به این سئوال که آیا مسئله 

قتی حدود وکردستان ممکن است در ناحیه جمهوري ایران در در آینده ترکیب و شکل آن تاثیر بگذارد یا خیر گفت: بی شک 
این خواست براي نمایندگان مجلس موسسان روشن باشد تمام اصول و ترکیبات الزم را پیش بینی خواهند کرد. در این جلسه 
آنگاه مسئله خواست خلقهاي دیگر ایران مطرح شد واین سئوال که آیا ممکن است در آینده ما با مسئله لزوم فدراتیز کردن 

.فروهر در این جلسه دادمداد: اگر من نماینده مجلس مؤسسان بودم در این مورد نظر می کشور روبرو باشیم؟ فروهر پاسخ
 )10/12/1357همچنین گفت که در بیشتر نقاط رهبران روحانینیز با خواست خود مختاري موافقند.(کیهان

 



 نماینده فوق العاده دولت در استانهاي غرب

 

آذربایجان غربی و کردستان و  هايبعنوان نماینده فوق العاده در استان» ندکتر اسماعیل اردال«، »مهندس بازرگان«از سوي 
 .کرمانشاه تعیین شد. متن حکم صادره از سوي نخست وزیر به این شرح است

 

 جناب آقاي دکتر اسماعیل اردالن

 

آذر بایجان غربی و کردستان و کرمانشاه،  هايجنابعالی بعنوان نماینده فوق العاده دولت مأموریت دارید هر چه زودتر به استان
عزیمت نموده به استانداریها، فرمانداریها و پادگانها و ادارات دیگر سرکشی فرمایید و با اهالی محترم مالقات و تبادل نظر 

ست کرده با توجه به اصول انقالب و سیاست عمومی و رعایت و خواستهاي مشروع مردم، دستورهاي الزم را صادر و به نخ
وزیري گزارش فرمایید. بدیهی است که اقدامات جنابعالی با همکاري مقامات امور اداري و ارتشی و انتظامی صورت خواهد 

 .گرفت

 

 نخست وزیر مهدي بازرگان

 

 شرح حال دکتر اردالن

 

جام سمت استادي اندر اداره کل فالحت وقت کار دولتی خود را آغاز کرد و سپس در دانشکده دامپزشکی و دانشگاه تهران در 
وظیفه نمود و یکدوره نیز رئیس انتخابی دانشکده دامپزشکی بود. دکتر اردالن همچنین دو سال معاون وزارت کشاورزي بود. 

را منتشر کرد. دکتر اردالن در آغاز کار » کوهستان«از نظر رابطه خدمتی با کردستان، روزنامه  26و  25 هايوي در سال
 )20/12/1357عضویت هیأتی براي بررسی وضع کردستان به این منطقه مسافرت کرد.(اطالعاتدولت موقت انقالب به 

 

 هیات اعزامی امام خمینی

 

هیات اعزامی امام خمینی مرکب از حضرت آیت اهللا طالقانی و آقایان دکتر بهشتی،حاج سید جوادي (وزیر کشور)،ابوالحسن 
 )6/1/1358رسیدگی به مساله کردستان را آغاز کردند.(اطالعاتبنی صدر،هاشمی رفسنجانی وارد سنندج شدند و 



 

 .دکتر ابراهیم یونسی استاندار کردستان شد

 

وزیر کشور، دکتر ابراهیم یونسی بانه بعنوان استاندار » صدر حاج سیدجوادي«سنندج ـ خبرنگار اطالعات: از سوي دکتر 
  .کردستان معرفی شد

 

 :گونگی اقدامات خود در آینده گفتاستاندار جدید کردستان در مورد چ

 

در درجه اول نظم و حفظ شهر از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد بود،  سپس به مسئله نزدیک کردن گروههاي مختلف »
 «.اجتماعی خواهیم پرداخت و در ادامه راههایی را براي تشفی خاطر مردم پیدا می کنیم

 

 سید حسن«ردم مرا به مسیر واقعی هدایت کنند. استاندار جدید کردستان، امیدوارم اگر در این مسیر دچار کجروي شدم م
 :را به سمت معاونت استانداري برگزید صدر حاج سید جوادي وزیر کشور در مصاحبه اي در سنندج اظهار داشت» کلیجی

 

حفظ آرامش شهر، یک  در پی بررسیها و توافقهاي الزم در سنندج، کلیه بازداشت شدگان در پادگان آزاد شدند و براي»
 .نفري انتخاب شد 5هیات 

 

این هیات موظف است حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده، انتخاباتی در سطح شهر انجام دهد و مردم، نمایندگان واقعی خود 
 .را که یازده نفر خواهند بود برگزینند و شوراي موقت اداره شهر را تشکیل دهند

 

  .اي تدوین خواهد شدشود آئین نامهدر دو هفته آینده انجام می در مورد انتخابات آزاد شورا که

 

بجز چندشهر در کشور که نسبت به این واحدها حساسیت « وي در مورد چگونگی تشکیل مجدد ژاندارمري و شهربانی گفت:
ا از ین سازمانها رشود. دولت تصمیم دارد کمبود پرسنل ادارند ژاندارمري و شهربانی بصورت سابق در دیگر نقاط حفظ می



میان پاسداران انقالب و نیروهاي رزمنده شهري برگزیند و وسایل مورد نیاز رفراندوم نیز روز یکشنبه، به سنندج رسیده 
 )6/1/1358است.(اطالعات

 

 .ابراهیم یونسی استاندار کردستان شد

 

صدر حاج سید جوادي وزیر کشور به سمت استاندار کردستان منصوب شد.دکتر  احمد طرف از یونسی ابراهیم دکتر –سنندج 
یونسی کرد و متولد بانه است. وي از مبارزین کرد است و از طرف رژیم سابق بخاطر عضویت در سازمان افسران حزب 

عمومی جهان آزاد شد. وي  سال زندان زیر فشار افکار 8به اعدام محکوم شد ولی اعدام نشد و پس از  33در سال  ایرانتوده
. دکتر یونسی از مؤلفان معروف است و آثاري در زمینه ادبیات تالیف کردقبل از این سمت در سازمان برنامه و بودجه کار می

و ترجمه کرده است. دکتر یونسی در یک مصاحبه کوتاه تلویزیونی در زمینه کارهاي در دست انجام گفت: اولین کار عمده من 
ایط حساس حفظ نظم و امنیت در شهر و تالش براي نزدیک کردن گروهها به همدیگر و برآورد کردن خواستهاي در این شر

 )7/1/1358مردم است.(کیهان

 

 پیام وزیر کشور به فرمانده ارتش ملی

 

ود ب دکتر احمد صدر حاج سید جوادي که سخنانش در جمع نمایندگان گروههاي سیاسی به علت پرواز هواپیماها قطع شده
 شودضمن پیامی از فرمانده ارتش ملی خواست که این پروازها و همچنین تیراندازي از طرف پادگان که باعث کشتار مردم می

ها به کلی قطع شد و شهر آرامش خود را بازیافت و پس از ساعت هاهر چه زودتر قطع گردد و به دنبال این پیام تیراندازي
اهللا به بیمارستان برسانند و اجساد کشته شدگان را به خاك بسپارند. در روز جمعه آیتخود را  هايمردم توانستند زخمی

طالقانی براي عیادت از مجروحان به بیمارستانهاي قانع و شهدا رفت و در جمع کارکنان بیمارستان قانع سخنرانی کرد در این 
اهللا طالقانی همچنین به پادگان سنندج رفت و با یتبیمارستان دکتر فالح از دولت در ارسال کمکهاي دارویی انتقاد کرد آ

نظامیان به گفتگو پرداخت و سپس در مسجد جامع سنندج با مردم گفتگوهایی به عمل آورد یک گزارش رسیده از سنندج 
تن از مجروحان در  280که  اندنفر کشته شده 100نفر زخمی و بیش از  500حاکی است که از آغاز درگیري تاکنون 

تن از مجروحان سنندج به  174رستانهاي سنندج بستري هستند. خبرنگار کیهان از کرمانشاه نیز گزارش داد که بیما
 )7/1/1358نفر براي جراحی به تهران اعزام شدند. (کیهان 62اند و از این میان بیمارستانهاي این شهر انتقال یافته

 

 .وزیر کشور: تحریک چند نفر واقعه سنندج را بوجود آورد

 



 .بدون قید و شرط آزاد شدند هاگروگان

 

احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور درمورد وقایع و مسایل کردستان در یک مصاحبه تلویزیونی در مرکز سنندج شرکت 
کرد. وي در مورد نتیجه مذاکرات با گروههاي مختلف و توافقهایی که صورت گرفته است، گفت: پس از بررسی سه روزه 

اهللا طالقانی به شدت از آن متاثر شدند، از مجروحین در آیت ضایاي سنندج که مورد تاسف است و مخصوصاًنسبت به ق
بیمارستان دیدار شد و کلیه مسایل بررسی گردید. حاج سید جوادي گفت: با مذاکراتی که با گروههاي مختلف سیاسی شد به 

و کشتاري دیگر پیش نیاید دولت مرکزي از این واقعه مطلع نبود این نتیجه رسیدیم که بایستی آرامش در منطقه برقرار شود 
ساعت به طول انجامید، از نظر آزادي افرادي 24و تمایلی نسبت به بوجود آمدن حادثه نداشت. پس از مذاکرات که بیش از 

ش آمده ه مسایلی که پیکه در پادگان بازداشت شده بودند به نتیجه رسیدیم و قرار شد بدون قید و شرط آزاد گردند. بعد هم
بود با حسن نیت گروهها از راه گفتگو بتدریج حل شد و یا در جریان حل است. ماموران دولت (معاون استانداري) مسوول حل 

نفري  5و فصل مسایل هستند و صورت مجلسی به امضاي آقایان جهت حفظ امنیت شهر و آرامش شهر رسید. یک هیات 
ک یا دو هفته بتوانند انتخاباتی در سطح شهر انجام دهند که تمام مردم سنندج در آن انتخاب شدند که حداکثر ظرف ی

و  دهندنفر) انتخاب کنند. این عده پس از انتخاب شورایی تشکیل می 11شرکت داشته باشند و نمایندگان واقعی خود را (
نتخابات این عده به چه صورت باشد و اي تدوین شد که اامنیت شهر و مسایل آن را زیر نظر خواهند داشت آئین نامه

نامه از طرف من (وزیر کشور) و آقاي دکتر یونسی (استاندار جدید کردستان) امضا شد و در اختیار اعضاي هیات نظارت آئین
که چه تصمیماتی در این مورد اتخاذ هاي مردم کردستان و اینقرار گرفت. وزیر کشور در مورد موضع دولت در قبال خواست

ه است گفت: آقایان طالقانی، بهشتی، رفسنجانی حضور داشتند و شیخ عزالدین رهبر ملی و مذهبی خلق کرد نیز به شد
نمایندگی از طرف تمام اهالی کردستان شرکت داشتند. خواستهاي کردها را که ضمن نوشته اي تدوین شده بود به ما دادند. 

با هیات دولت خواهد بود. ما این خواستها را به تهران خواهیم برد. با  روي آن مذاکراتی صورت گرفت که البته تصمیم نهایی
ور گفت: . وزیر کششودابالغ می و تصمیم قاطع در این باره گرفته خواهد شد و این تصمیم بعداً گذاریم،هیات دولت درمیان می

تفاهم کامل برقرار بود.مسایلی که  آقاي شیخ عزالدین حسینی مطالبی را مطرح کردند و ما روي آنها بحث کردیم که حسن
مطرح شد از مشکالت این منطقه بود که سالها به آن توجه نکرده بودند ما دیدیم همین مسایلی هستند که سالها روي آنها 

که چرا چنین مسایلی هست و چرا حل نمیشود.  گرفتیمهاي وقت و رژیم استبداد ایراد میو خود به دولت ایممذاکره کرده
 هايبا خواست و همچنان هیات دولت که خود از مبارزین انقالب هستند  قطعاً شودکشور افزود: الحمداهللا مسائل حل میوزیر 

مردم کردستان موافقند و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد وي در خصوص وضع شهربانی و ژاندارمري کردستان گفت: روي 
شهربانی و ژاندارمري مثل سایر نقاط کشور به استثناي چند شهر که حساسیتی در مورد آن داشتند به آن صورت سابق است. 

به همان صورت باقی خواهند ماند. به اضافه اینکه دولت تصمیم  انداوردهقدر ناراحتی بوجود نیو افرادي که بین مردم آن
هاي ها و ژاندارمداشت وابالغ هم کرده هر جا اگر نیروریی کم داشته باشند از بین پاسداران انتخاب خواهند کرد و به پاسبان

وجود دارد از اهالی و  هاییساسیت. در این منطقه و شهرهایی که نسبت به شهربانی یا ژاندارمري حکنندسابق کمک می
ویزیون . سپس خبرنگار تلشوندو تحت نظر شوراهاي شهر اینگونه دستگاههاي نظامی اداره می شودپاسداران انقالب استفاده می

که مرکز رادیو و تلویزیون سنندج خط مشی سواي خط مشی جاري  کنداز وزیر کشور پرسید: مسایل خاص منطقه ایجاب می



تلویزیون سراسري داشته باشد؟ حاج سید جوادي در جواب گفت: چون این مساله در حیطه اقتدار من نیست اگر  رادیو و
مشکلی هست آن را مطرح و به صورت یادداشت به هیات بدهید ما آنرا در هیات دولت مطرح خواهیم کرد، البته فکر دولت 

ه مسایل و مشکالت واقعی مردم را مطرح کند که هیچ سانسوري و نقش رادیو و تلویزیون از نظر انقالب اسالمی این است ک
ها نظریات خودشان را در معرض قضاوت عموم قرار دهند. وزیر کشور در پاسخ به ي افراد و گروهوجود نداشته باشد و همه

ک چند گفت: تحریسوالی درمورد رفراندوم توضیحاتی داد. وزیر کشور در یک مصاحبه دیگر درمورد علت بروز وقایع سنندج 
بار سنندج را بوجود آورده است وي حاضر نشد از کسی نام ببرد اما گفت این عده از رهبران کردها نفر، واقعه اسف
 )7/1/1358نیستند.(کیهان

 

 .عناصر ضد انقالب در چند شهر مانع راي گیري شدند

 

راي گیري در نخستین روز «اعالم کرد: وزیر کشور دکتر احمد صدر حاج سید جوادي، دیشب در یک مصاحبه مطبوعاتی
رفراندوم با نظم و ترتیب کامل برگزار شد ولی متاسفانه عناصر ضد انقالبی در چند شهر مانع راي دادن گروهی از مردم 

. بحمداهللا اخذ راي در تمام کشور کردبرخالف شایعاتی که ما را متوحش و ناراحت می« صدر حاج سید جوادي گفت:». شدند
تثناي چند نقطه با آرامش کامل توام بوده و اتفاق ناگواري رخ نداد مردم هم با اشتیاق کامل از اول صبح به پاي به اس

وي ». راي رفتند و خوشبختانه به دلیل آنکه مدت راي گیري دو روز شده بود به مردم هم فشاري وارد نیامد هايصندوق
ن وزیر کشور در جواب ای خوردنظم بی سابقه اي بچشم می هادر تمام حوزهگفت: من امروز با هلیکوپتر به چند حوزه سرزدم و 

 هايدر سقز افراد ضد انقالبی و افرادي از دسته«سئوال که راي گیري در چه نقاطی و به دست چه کسانی مختل شد، گفت: 
آتش کشیدند در مهاباد هم  مختلف به یک دبیرستان حمله کرده و یک صندوق راي را که حاوي هزار برگ راي مردم بود به

انتخاباتی شدند. در یک نقطه دیگر  هاياز همین نوع افراد اخاللگر مانع راي دادن مردم و یا حضور مردم در حوزه ايعده
کردستان افرادي از همین نوع بین کشاورزان تبلیغ کردند اگر برگ سبز یعنی(آري) به صندوق بیاندازند یعنی اینکه اراضی 

. وزیر کشور گفت: در گنبد کاووس به علت اینکه افراد اخاللگر و ضد انقالبی که دهندمیگیرند و به مالکان پس میشما را پس 
راي  و دادن هامردم قادر به بیرون آمدن از خانه کردند،از اهالی ترکمن و غیر ترکمن گنبد نبودند، امروز(دیروز) تیراندازي می

. وزیر کشور گفت: چون اندبود که مردم در چند حوزه حاضر شده و نظر خود را داده ایننشدند. معذالک خبر تایید نشده
راي گیري «ارتباط با گنبد بوسیله عناصر ضد انقالبی قطع شده است، ما اطالع دقیقی از وضع گنبد نداریم. وزیر کشور گفت: 

و بر ما محقق است که کلیۀ هموطنان عزیز ترکمن و غیر ترکمن منطقه گنبد اعتقاد کامل به جمهوري  شوددر گنبد تجدید نمی
 د،اناسالمی دارند و فقط آن عده از عناصر ضد انقالبی و اخاللگر که از خارج به کمک معدود همفکران خود در گنبد رفته

مدندظ. درمورد کمبود برگهاي آراء در نقاط مختلف کشور و حاضر به دادن راي نشدند و به مخالفت با انقالب اسالمی بر آ
ه ب هاکافی چاپ شده و ما در عرضه این برگ اندازهبرگ آراء به«حتی در سنندج که غیرمنتظره بود، وزیر کشور گفت: 

 .«شهرستانهاي مختلف مراقبت کامل داریم که بیش از اندازه مورد نیاز نباشد

 



 مذاکره با حقوقدانان

 

مذاکرات ما پیرامون رفراندوم و مسائل مختلف مربوط به آن « کشور درمورد مذاکره خود با حقوقدانان دمکرات گفت:وزیر 
همانطوري که معاون وزارت کشور  ایراندر بیش نویس قانون اساسی آینده« دکتر صدر حاج سید جوادي گفت:».بوده است

بلوچها و هموطنان غرب زبان به تمام معنی  -زیز از جمله کردهادکتر طباطبائی توضیح داده است، کلیه حقوق هموطنان ع
رد بین یک ک که همه مسلمانان را به یک چشم نگاه کنیم. واقعاً کندقواعد اسالمی بما حکم می محفوظ خواهد بود. و اساساً

وزها در این ر اندنی گفتهخبرنگار کیهان پرسید: امام خمی». مقیم کردستان و هموطن تهرانی ما هیچگونه فرقی وجود ندارد
حقیق بت« ممکن است توطئه اي به اجرا در آید آیا حوادثی که در برخی از شهرها رخ داد همین توطئه بود؟ وزیر کشور گفت:

م، که ما دیدی هاتواند قسمتی از آن باشد ولی در برخی حوزهعملیاتی که در برخی نقاط از اجرا شد اگر آن توطئه نبود. می
مردم بحدي بود که از اجراي آن در تهران و شهرهاي دیگر جلوگیري شد. ضمن اینکه آزادي کامل در راي دادن هوشیاري 

 )11/1/1358کیهان.»(شدوجود داشت و احدي مانع دیگري نمی

 

 .طرح خود مختاري کردستان تسلیم نخست وزیر شد

 

لو دبیر کل حزب،امیر قاضی،  غنی بلوریان،  جلیل هیات نمایندگی حزب دموکرات کردستان مرکب از دکتر عبدالرحمن قاسم
گادانی،  احمد قاضی،  ساالر مامدي محمد،  امین سراجی ونبی قادري بعد از مالقات با امام خمینی با نخست وزیر،  مهندس 

خلق کرد  يهادقیقه طول کشید هیئت نمایندگی خواسته 75مهدي بازرگان مالقات و گفتگو کردند.  در این مالقات که بمدت 
 يرا با نخست وزیر در میان گذاشت و متنی که قبال در این زمینه تهیه شده بود به عنوان طرح پیشنهادي در زمینه

خلق کرد است به امام نیز داده شده  هايخودمختاري به نخست وزیر داده شد.  برگی از این متن که در بر گیرنده خواسته
هیئت نمایندگی گفت: آنچه از طرف دولت و من انجام گرفته و اظهارات آیت اله است.  در این مالقات نخست وزیر به 

خمینی و دیگر آیات عظام در مورد تساوي حقوق اهل تشیع و تسنن و کرد و فارس و ترکمن و دیگران نشانه حسن نیت و 
تا حدي که مربوط به امور  عالقه دولت و روحانیت نسبت به مسئله است.  در این مالقات نخستوزیر اصل خود مختاري را

داخلی باشد مطلوب و قابل فبول خواند و اعالم کرد که کمیسیونی مرکب از وزیر دفاع وزیر کشور ووزیر کار و اموراجتماعی 
 .تشکیل شده است تا با نمایندگان واقعی خلق کرد مذاکره و گفتگو کنند

 

گی حزب دموکرات کردستان براي مسافرت به لبنان استقبال مهندس بازرگان همچنین از دعوت یاسر عرفات از هیئت نمایند
کرد و دستور داد تسهیالت الزم در این مورد فراهم شود.  در این مالقات هیئت نمایندگی از نخست وزیر تقاضا کرد به هیئت 

 .ر عمومی تشریح کندخلق کرد را در زمینه خود مختاري از طریق رادیو تلویزیون براي افکا هايامکان داده شود تا خواسته



 

نخست وزیر در مورد این تقاضا گفت: مانعی در بین نیست و خود هیئت با مراجعه به رادیو و تلویزیون میتواند ترتیب این کار 
 )15/1/1358را بدهد.  در این مالقات داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی نیز حضور داشت.(اطالعات

 

 .شودس از اعالم نظرها اعالم میبازرگان: قوانین خودمختاري پ

 

مهندس مهدي بازرگان نخست وزیر گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی شرکت کرد و به 
تا چه زمانی به کار خود ادامه  هاسئواالت آنان پاسخ داد. نخست وزیر در پاسخ به این سئوال که آیا شوراي انقالب و کمیته

خواهند ماند.ولی  باقیگفت: شوراي انقالب و دولت موقت منطقه تا انجام انتخابات مجلس شوراي ملی اسالمی دهند،می
متعدد و متنوعند و تا زمانی که کارها سر و صورت گیرد و جنبه تخریبی پایان یابد و کار سازندگی شروع شود، وجود  هاکمیته

نخست وزیر گفت: تا وقتی که قانون  کنید؟ي پست ریاست جمهوري کاندیدا میخواهند داشت.سئوال شد آیا شما خود را برا
. سئوال شد بودجه تا کی به صورت یک دوازدهم خواهد بود؟ نخست وزیر کنیماساسی تعیین نشود در این مورد صحبتی نمی

بعالوه اینکه مسائل و  خواهدگفت: بودجه بصورت سه دوازدهم است. البته میدانید که تنظیم بودجه وقت و فرصت می
مشغول تصفیه و ساده کردن دستگاهشان هستند و سازمان  هامشکالتت زیادي داشتیم اکنون کمیسیونهائی در همه وزارتخانه

ظرف سه ماه آینده بودجه را تنظیم میکند در مورد حفظ حقوق اقلیتها در قانون  هابرنامه نیز پس از بررسی مخارج وزارتخانه
مذهبی اهل کتاب آنچه را که در مورد حفظ و بهبود حقوقشان پیشنهاد بدهند  هايخست وزیر گفت: اقلیتاساسی جدید، ن

مطرح خواهد شد که تاکنون پیشنهادي به من نرسیده است. در قانون اساسی قدیم حقوق این اقلیتها حفظ شده و در قانون 
. نخست وزیر اضافه کرد نمایندگان اقلیتها با گرددنمیاساسی جمهوري در این مورد قدمی به یش خواهد بود و به عقب بر

و مراتب حمایت دولت جمهوري اسالمی به آنان اعالم شده است.سئوال شد نحوه  انداهللا خمینی نیز مالقات کردهآیت
تی دانتخابات مجلس مؤسسان چطور خواهد بود؟ نخست وزیر گفت هنوز آئین نامه انتخابات نوشته نشده است. سئوال شد م

ر خبرنگار دو نف انددر گنبد. خبر نگار بونیتدپرس را مضروب کرده انداست تضییقاتی براي مطبوعات خارجی فراهم ساخته
و از آنها خبري نیست. نخست وزیر گفت ارتش در گنبد استقرار یافته و  انداسوشیتدپرس سه روز است که دستگیر شده

نتیجه رفراندوم چطور بود؟ نخست وزیر گفت: نتیجه رفراندوم بسیار رضایت  موضوع رسیدگی خواهد شد. سئوال شد قاعدتاً
رد و اضافه ک شودبخش و اگر نگویم بی نظیر، کم نظیر بوده است و نتیجه آن امروز یا فردا از طرف وزارت کشور اعالم می

 ست وزیر گفت بعد از انتخاباتقانون اساسی در دست مطالعه است. سئوال شد چه موقعی دولت جدید به سر کار می آید نخ
مجلس و تعیین وکال. سئوال شد گروههاي چپ و مخالف در دولت آینده چه نقشی دارند؟ وي گفت این سئوال را از دولت 

آینده بکنید سوال شد آیا همکاري خود را با سازمان آزادیبخش فلسطین گسترش خواهید داد؟ نخست وزیر گفت: بله، سئوال 
ادرماینهوف نیز همکاري خواهید داشت نخست وزیر گفت این گروه از ما تقاضائی نکرده است و اما چون شد آیا با گروه ب

داخلی، خارجی، نه به نفع و نه به زیان خودمان همکاري نخواهیم  هايهیچگاه نه با تروریست سازمان تروریستی است ما مسلماً
از آمریکا گفت: همانطور که با سفیر کبیر  هانظامی و سایر پروژهکرد. نخست وزیر در مورد آینده قراردادهاي خرید وسائل 



بطور کلی با توجه به سیاست جدید ایران خیلی از این خریدها تطبیق نمیکند و وزارت دفاع مشغول  ایرانآمریکا مذاکره شده
 کند،تعهد در کوبا شرکت میتهیه آئین نامه اي در این مورد است. سئوال شد آیا ایران در کنفرانس سران کشورهاي غیر م

ین زمینه در ا نخست وزیر گفت: هفته قبل با جناب دکتر سنجابی وزیر خارجه در این مورد صحبتی بود دولت گذشته رسماً
کشورهاي غیر متعهد نه مخالف و نه موافق تعهداتی نکرده بود حضرت رییس جمهوري یوگسالوي در این مورد دعوتی بطور 

و این مساله از جمیع جهات براي وزارت خارجه و نخست وزیري روشن نیست بهر حال ما در وضع ظاهر  اندضمنی کرده
مخالفتی نداریم و تعهدي هم نکردیم و اساسنامه و مرامنامه این امر در دست مطالعه است. سئوال شد چرا درمورد 

 با روشن شدن وضع از زد و خورد و جنگ نیدکفکر نمی کنیدآیاخودمختاري کردستان و گنبد سیاست دولت را مشخص نمی
در گنبد و  اه. حرفها و صحبتکنیمداخلی و جلوگیري میکنید؟ نخست وزیر گفت: ما به طریق دیگري به این قضایا نگاه می

کردستان از خودمختاري، اگر منظور تجزیه طلبی و از بین رفتن وحدت کشور است بهیچوجه قابل قبول نیست ولی اگر 
اري داشتن اختیار و مسوول بودن در امور محلی است حتی پیش از قانون اساسی قدیم ایالتی و والیتی که منظور خودمخت

گردیده مورد قبول و پذیرش است البته این خودمختاري اختصاص به یک محل نخواهد داشت و براي همه نقاط کشور مورد 
امور با مسووالن محلی ما خواسته ایم که مردم نقاط مختلف نظر است. حال چه کارها باید با حکومت مرکزي باشد و چه 

.با رسیدن این پیشنهادات فرمول مزبور تهیه و قبل اندنظرشان را بدهند همانطور که مردم کردستان نظریآتشان را به امام داده
یا به نمایندگان خود بگویند از انتخابات مجلس موسسان منتشر خواهد شد تا مردم نظرات خود را در این مورد اظهار دارند و 

کردید، آیا استباط این است که » گذشت«که آنها اعالم کنند. سئوال شد در سخنان خود در روز عید در استادیوم صحبت از 
عفو عمومی داده شود. اگر این استباط درست است چه موقعی عفو عمومی داده خواهد شد؟ نخست وزیر گفت آنچه من در 

ذشت عنوان کردم مربوط به خود مردم بود. از مردم خواستم نسبت به هموطنان خود لطف و گذشت روز عید در مورد گ
بدون مجازات بمانند. عفو عمومی اگر خواسته و یا  اندآنهائیکه مرتکب جرم و خطائی شده شودداشته باشند، اما این دلیل نمی

اهللا العظمی خمینی است. سئوال شد نظر دولت درمورد تابالغ شود فقط در حیطه اختیار و صالحیت رهبر انقالب یعنی آی
تاسیسات پتروشیمی ایران و ژاپن چیست؟ نخست وزیر گفت: در این مورد مذاکراتی بوسیله دکتر عابدي شده و آنها مشغول 

از  دصحبت هستند. نخست وزیر درمورد وضع اقتصادي ایران گفت: اقتصاد ایران یک حالت الینحل ندارد. طبیعی است بع
درصد فعالیتهاي اقتصادي در بخش خصوصی متوقف شده بود ترمیم و سرجا آوردن 80 انقالب با آن اعتصاب سه ماهه تقریباً

و همچنین قبول مشکالت از طرف مردم و سپس اضافه کرد اکنون ما از همه  خواهداین همه فعالیتها و خیلی کار و فکر می
راه آهن براه افتاده و در بخش خصوصی  کنندت شروع شده و مشتریها مراجعه میجلو رفتیم استخراج و صدور نف هازمینه

عمده پرداخت شده است. نخست وزیر افزود قسمت مهمی از کارها تا روز پنجشنبه راه افتاده و تا  هايحقوق کارگران قسمت
ک ی شودو پیش بینی می شودآخر فروردین یک حرکت عمده صورت خواهد گرفت طلب مقاطعه کاران از دولت پرداخت می

هیالتی از بکار بپردازند بعالوه تس کنندمیلیون کارگر در کارهاي ساختمانی و ضایعی که در فعالیتهاي ساختمانی را تغذیه می
لحاظ عدم پرداخت انبارداري در سه ماهه اعتصاب و عدم پرداخت جریمه تاخیر ترخیص و افتتاح اعتبار براي سفارش جدید 

بزرگ که متعلق به خاندان سلطنتی و یا  هايو کارخانه اندکوچک براه افتاده هايهد شد. نخست وزیر افزود کارخانهمنظور خوا
با توجه به اینکه تولیدآتشان مربوطه مملکت است و سرو سامانی خواهیم داد و چرخ عظیم  اندمالکینی که از کشور خارج شده

ترتیب ما در اقتصاد وضع وخیمی نداریم. سئوال شد تولید نفت در چه سطحی خواهد  اقتصاد مملکت براه خواهد افتاد و با این
بود. نخست وزیر گفت بین سه تا چهار میلیون بشکه در روز خواهد بود. نخست وزیر درمورد اجراي طرحههاي نیمه کاره 



ه به به مرحل نهایی را رسید هاییولی پروژه. دهیمکه به مصلحت نبوده و به مراحل نهایی نرسیده را انجام نمی هاییگفت: پروژه
آنها کارمند خارجی الزم باشد ما مخالفت اصولی نداریم آنها می آیند و از امنیت  انداختنراه می اندازیم و اگر براي به راه

یست و نیم نبرخوردار خواهند بود. سئوال شد ما در حال حاضر سه میلیون و نیم بیکار داریم. نخست وزیر گفت سه میلیون و
 )15/1/1358در عرض شش ماه چرخهاي اقتصادي به کار خواهد افتاد.(اطالعات

 

 مسئله روز از: دکتر علی اصغر حاج سید جوادي 2بررسی 

 

  . . .واقعیت ماجراي کردستان و بلوچستان و

 

رادران بیشتر از ستمی است که بر بآیا ظلم و ستمی که بر برادران و خواهران کرد و بلوچ و ترکمن و آذربایجانی ما رفته است 
 اند؟و خواهران شیرازي و تهرانی و قمی متحمل شده

 

دهد: حمله به درگیري خونین سنندج و طرح حقوق خودمختاري از سوي برادران کرد ما را در برابر دو واقعیت مهم قرار می
براي تصرف پادگان و خلع سالح آن واقعیت پادگان سنندج و مقاومت ارتش و دفاع آنها از پادگان و کوشش افراد مسلح 

  .نخستین است

 

دهد که افسران و سربازان ارتش ما بغیر از فرماندهان مزدور شاه و افرادي که در زیر تبلیغات دائمی این واقعیت نشان می
الح خود را در رژیم در ارتش شستشوي مغري شده بودند، در مسیر انقالب به عنوان جزئی از مردم و افرادي از ملت،  س

  .برابر مردم زمین گذاشتند و از ادامه کشتار برادران و خواهران خود باسبق تصمیم سرباز زدند

 

طوالنی و آموزش و  هاياین افسران و افراد ارتشی در زمینه دفاع ملی، ستون فقرات ارتش ما هستند.  زیرا آنها با تجربه
باط نظامی و آگاهی از فنون و تکنولوژي جدید، باید جاي شایسته خود را در جنگی و انض هايدانش نظامی و آشنایی با سالح

ارتش ملی انقالب بدست آورند.  در این مسئله شکی نیست که ساخت استبدادي و اطاعت کورکورانه باید از ارتش ما 
د حفظ انقالب از دستبربرداشته شود و ارتش پیوسته در فرمان دولت انقالب و در خدمت انقالب براي حفاظت استقالل و 

در مدارس در زیر آموزش نظامی قرار گیرند و  هاعوامل ارتجاعی داخلی و خارجی باقی بماند در چنین شکلی باید همه جوان
مخصوص و متشکل و سازمان یافته براي حراست انقالب آماده شوند.  ارتش ما باید از صورت واحد دربسته و  هايدر واحد



سیاسی و اداري و اجتماعی انقالب پیوسته در مسیر  هايشود و سربازان و افسران در رابطه با سازمان منزوي از مردم خارج
  .عمرانی قرار داشته باشند هايسیاسی و شرکت در اجراي برنامه هايآگاهی

 

کردن حساب کوشش در متالشی کردن ارتش و مایوس کردن افسران و قرار دادن آنها در مسیر سرزنش و اتهام و مخلوط 
زندگی و کار آنها با فرماندهان و افسرانی که آگاهانه در خدمت رژیم استبدادي آماده براي کشتار مردم بودند،در حقیقت،  

  .خلع سالح کردن انقالب در برابر مخاطرات گوناگون داخلی و خارجی است

 

ر مردمی ب هايبراي سرکوب انقالب و نهضتدر این مسئله تردیدي نیست که تکیه امپریالیزم و عوامل مزدور داخلی آن 
ارتش است.  تا هنگامی که افراد ارتش همپاي اکثریت مردم به سطح مطلوبی از فرهنگ و آگاهی سیاسی و اجتماعی نرسد و 

  نتواند و نخواهد با تکیه بر این آگاهی بصورت آلتی ضدمردمی و ضد انقالب درآید،  این خطر بطور دائم و بشدت وجود دارد،
زیرا فکر خامی است اگر تصور کنیم که امپریالیزم کشور ما و موقعیت جغرافیائی آن را رها کند و از منافع بیکران خود در 

  .منطقه چشم پوشی نماید

 

با توجه به این واقعیت است که مسئله حساس حقوق مردم کشور ما در والیاتی نظیر کردستان و خوزستان و بلوچستان مطرح 
عنی همان واقعیتی که اکنون براي ما و برادران ما مطرح شده است.  مسئله استفاده از حقوق ملی و هویت قومی شود.  یمی

مسئله اي بسیط و جداي از مجموع مسائل و مشکالت سیاسی و اجتماعی جامعه ما خصوصا در برخورد با واقعیت جغرافیائی 
  .سیاسی کشور ما نیست

 

یاري از مرزها داراي تداوم ارضی و سیاسی و اقتصادي تا آنسوي مرزهاي کشور است که در جغرافیاي سیاسی کشور ما در بس
  .زمینه طرح حقوق ملی نمی تواند مورد بررسی قرار نگیرد

 

در آنسوي کردستان ایران و آذربایجان ایران و بلوچستان ایران و خوزستان ایران و صحراي ترکمن ایران مردمی زندگی می 
ر نژادي و مذهبی و زبان و رسوم و سنن و تاریخ با اینسوي مرز داراي وجوه مشترك و نقاط پیوستگی و جاذبه کنند که از نظ

نژادي و مذهبی و خونی و زبانی،  بنوبه خود گذشته از اینکه براي آنها عوامل  هايفراوان هستند  و این وجوه مشترك و جاذبه
 بیگانه و امپریالیزم و مزدوران و همدستان آنها عوامل هايت براي سیاستاتحاد و پیوستگی و اشتراك در سرنوشت سیاسی اس

  .نفاق و هرج و مرج و تهدید مستقیم در زمینه تمامیت ارضی کشور ما باشد

 



 «وقتی ما واقعیت را مطرح می کنیم نباید موجب دلگیري و شکایت روشنفکرانی شود که در گرایش فکري و سلکی به
ال از دهند.  هنوز یکسرند و یا دوستی با شوروي و بلوك شرق را به دوستی با آمریکا و غرب ترجیح میاعتقاد دا»مارکسیزم 

تاریخی نمی گذرد که نشریه نوید بعنوان ارگان حزب توده در طرح برنامه جمهوري دموکراتیک ایران، جمهوري ایران را 
ایران دانست که بطور داوطلبانه و از روي اختیار وابستگی و شرکت خود را در جمهوري ایران اعالم می  هايمتشکل از خلق

  .کنند

 

به این ترتیب در موضع خاص جغرافیاي سیاسی ایران بعنوان یک کشور ضعیف و محصور در سیاست جهانی، ابرقدرتها حق 
و خوزستان در اینکه بصورت جزئی از ملت ایران باقی بمانند و یا انتخاب اختیاري مردم آذربایجان و کردستان و بلوچستان 

اگر نخواستند میتوانند از جمهوري ایران خارج شوند و به تداوم جغرافیاي آن سوي مرزها به پیوندند و یا بصورت مستقل 
 درآیند چه صورتی پیدا خواهد کرد ؟

 

ود عظیمی از مردم  خ هاياحتمالی تجزیه کشور خود و جدائی بخش آیا در دنیا کشور و ملتی وجود دارد که اینگونه به زمینه
مختلف و یا مذهب و زبان و نژاد متفاوت در سرزمینی که هزاران سال با همه تنوع و  هايصحه بگذارد؟ آیا وجود لهجه

جدائی و استقالل آن اند می تواند دلیلی بر قومی و نژادي و زبانی مردم آن در درون یک واحد زندگی کرده هايرنگارنگی
 مردم و تجزیه کشور باشد؟

 

آیا ظلم و ستمی که به برادران و خواهران کرد و بلوچ و ترکمن و آذربایجانی،  در اثر رژیم استبدادي و سلطه استعمار گران 
و  صفهانیبیگانه رفته است،  بیشتر از ستمی است که برادران و خواهران شیرازي و تهرانی و قمی و جهرمی و مشهدي و ا

اند؟ بنابراین حرف ستم و خشونت و غارت موجد جبار ایران متحمل شده هايسبزواري و سایر نقاط کشور ما در سلطه نظام
شود بلکه همه مردم جامعه و اکثریت انسانهاي ساکن سرزمین ایران به استثناي حق خاصی براي گروهی از مردم کشو ما نمی

آن به نسبتی مساوي و بطور مداوم از ستم و خشونت و غارت، رژیم و استعمارگران بیگانه  طبقه حاکمه و گروههاي وابسته به
اند، اما آنچه قابل انکار نیست حق تعیین سرنوشت براي تمامی مردم در سطح کشور و دخالت و نظارت آنها بر رنج کشیده

ذیر که در حکم شورا و مشورت اسالمی و ضوابط امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادي جامعه است. این واقعیتی است انکار ناپ
دموکراسی جزء حقوق فطري و طبیعی افراد جامعه است.  مردم سرزمین ما باید در حوزه فعالیت فرهنگی و احیاي آداب و 

رسوم قومی و شکوفائی فرهنگ خود و دخالت در تعیین ضوابط سیاسی و اداري و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي محل سکونت 
  .یش داراي حقوقی ثابت و شناخته شده در چارچوب استقالل ملی و تمامیت ارضی وطنی خود باشندخو

 

و مذاهب و لهجه و  هاحوزه جغرافیائی وطن ما خدشه ناپذیر و غیر قابل تجزیه است و ما مردمی هستیم که با نژادها و زبان
آداب و رسوم مختلف داراي وحدت تاریخی و جغرافیائی بوده و اقتصاد و منابع و کشاورزي هر ناحیه مکمل ناحیه دیگر است 



مه تواند هو این  همه امکانات در زیر یک نظام دموکراتیک عادالنه و بر اساس مشورت و شورا و دخالت و نظارت اکثریت، می
بع و همه ثروتها را بطور برابر و مساوي و بر اساس اقتصادي مترقی و پویا بین همه مردم سرزمین ما قسمت امکانات و همه منا

کندو آبادي و توسعه و رشد را در همه نواحی مملکت و بر اساس کار و فعالیت خالق همه مردم وطن ما تعمیم دهد. بنابراین 
ه مردم قرار داد و آنرا بصورت عامل فشار بر دول انقالب درآورد، اگر توان مالك جدائی و یا تفرقاصل ستم و خشونت را نمی

در درك و موقعیت حساس دولت انقالب و کمک براي تقویت مبانی دموکراتیک قدرت بوسیله دولت تفاهمی نشان داده 
ست همان چیزي ا نشود،  طبعا علتی جز تحریک و توطئه براي تزلزل اساس استقالل کشور و تمامیت ارضی آن ندارد و این

که دیر یا زود زمینه دخالت استعمارگران خارجی و مزدوران داخلی آنرا به بهانه جلوگیري از هرج و مرج و حفظ منافع فراهم 
نیست. اما مسئله مهم  هاخواهد کرد. همکاري و تشریک مساعی با دولت انقالب بمعناي سکوت در برابر نقض و یا غفلت

و بحرانی کنونی که دولت هنوز بر اهرمهاي قانونی قدرت مسلط نشده و قلمرو انقالبی قدرت اینست که در مرحله حساس 
حاد  ايهمشخص نگردیده است دعوي و حقوق مشروع انسانی و ملی نباید وسیله ایجاد هرج و مرج و توسعه تشتت و درگیري

  .سیاسی و اجتماعی قرار گیرد

 

 :ئله ملی می نویسددر کتاب طرح مس هااستالین در مسئله ملیت

 

، مردم را دچار »موضوع ملی مقدم بر همه«و » کسانی که می گویند: بگذار هر کس فقط روي خود حساب باز کند … »
ه در انقالب اکتبر هنگامی ک» مسائل عمومی مقدم بر همه است«تفرقه می کنند زیرا صحیح ترین شعار مبارزه اینست که: 

بگذار کارگران ملل مختلف مقدم بر همه چیز براي «منی و یهودي و آذربایجانی گفتند که: ملل گرجی و ار هايناسیونالیست
 رهبران سوسیال دموکرات روس چه جوابی به آنها دادند؟» زبان خود مبارزه کنند.

 

یه ر روسچون در روسیه هنوز دموکراسی برقرار نگردیده و هدف انقالب برقراري دموکراسی در سراس« جواب آنها چنین بود: 
  )15/1/1358است،  بنابراین استقرار دموکراسی کامل در کشور بمنزله اساس و مشرط مساله ملی است.(اطالعات

 

 .وزیر کشور:در سقز صندوق راي را به آتش کشیدند

 

راي گیري در  هاياحمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور،  دیروز بعد از بازگشت از سفر یک روزه قزوین و بازدید از حوزه
 .یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد

 



 :وزیر کشور در جواب این سئوال که نظرتان را راجع به رفراندوم چه بوده است گفت

 

برخالف شایعاتی که ما را متوحش و ناراحت میکرد.  بحمداله اخذ راي و گرفتن نظریات مردم در تمام سطح کشور،  باستثناي 
وام بوده است و اتفاق ناراحت کننده اي بروز نکرده و مردم هم باشتیاق کامل از اول وقت امروز چند نقطه،  با آرامش کامل ت

طویلی شرکت کرده بودند و خوشبختانه بدلیل اینکه مدت راي گیري دو روز بود،  خود مردم هم از نظر  هاي(دیروز) در صف
د. وزیر کشور راجع به چند نقطه اي که ناآرام بود اشاره فشار بهمدیگر و پیشی گرفتن از همدیگر مسئله اي را فراهم نکردن

کرد و گفت در سقز،  افراد ضد انقالبی،  یا افراد افراطی از دستجات مختلف،  به یک دبیرستان حمله کردند و صندوق رایی را 
د مانع راي دادن مردم و با اي از همین نوع افراکه حاوي هزار برگ راي نظر مردم بود.  به آتش کشاندند.  در مهاباد هم عده

انتخابی شده بودند باز در یک نقطه دیگر در کردستان از همین نوع افراد بین کشاورزان تبلیغ میکردند که  هايحضور در حوزه
اگر برگ سبزي که روي آن کلمه (آري) نوشته شده است به صندوق بیاندازند،  یعنی اینکه اراضی شما را پس گرفته و به 

 .دادند مالکین می

 

فراد عزیز این منطقه و یا جزء ا هايدر گنبد کاووس بعلت اینکه افراد،  اخاللگر و عنصر ضد انقالبی که بهیچوجه جزء ترکمن
غیر ترکمن اهالی آنجا و یا جز عباسدار آن انقالب نیستند این افراد اخالگر در سنگرهاي خود به تک تیراندازي مشغول هستند 

 )15/1/1358و شرکت دادن در راي نبودند. (اطالعات هان آمدن از خانهو مردم قادر به بیرو

 

 :بازرگان در مالقات با هیات حزت دموکرات کردستان

 

 .براي تشریح خواستهاي کردها در تلویزیون مانعی وجود ندارد

 

رد نیز مالقات کرد و در مو هیات نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران به دنبال مالقات با امام خمینی با مهندس بازرگان
 .مسایل جاري مملکت بویژه مساله کردستان ازالعیه اي منتشر کرد

 

در این مالقات رییس هیات نمایندگی کردها را دکتر عبدالرحمان قاسملو به عهده داشت و در آن غنی بلوریان محمد امین 
 .سراجی و امیر قاضی اعضاي دفتر سیاسی حزب عضویت داشتند

 



یوش فروهر وزیر کار نیز در این دیدار حضور داشت. در جریان مالقات که هفتاد و پنج دقیقه طول کشید ابتدا دکتر آقاي دار
عبدالرحمان قاسملو روي کار آمدن دولت موقت جمهوري اسالمی را تبریک گفت و پشتیبانی حزب دموکرات کردستان را از 

ستان، تحریکاتی که در آن سازمان از سوي افراد ضد انقالبی به وپیژه ان اعالم داشت. سپس به تفصیل درباره وضع فعلی کرد
مردم کردستان را مطرح کرد و مفهوم  هايسخن گفت و آنگاه خواست شوددر سنندج و ارومیه علیه مردم کردستان انجام می

ن داده شود در رادیو و خودمختاري را به تفصیل توضیح داد وي ابتدا از نخست وزیر خواست که به هیات نمایندگی امکا
تلویزیون خواستهاي مردم کردستان بویژه خودمختاري را براي افکار عمومی ایران روشن سازد. دکتر قاسملو همچنین از 

نخشست وزیر خواست که به منظور گنجاندن خوساتهاي خلق کرد در قانون اساسی نماینده مردم کردستان در تدوین قانون 
 اساسی جدید شرکت نماید

 

نخست وزیر ضمن اظهار خوشوقتی از این دیدار اظهار داشت آنچه از طرف دولت ایشان انجام گرفته و اظهارات حضرت آیت 
اهللا طالقانی که درباره تساوي حقوق اهل تسنن و تشییع کرد و فارس و ترکمن و دیگران اهللا شریعتمداري آیتاببه خمینی آیت

لت و روحانیت نسبت به این مساله بوده است. در مورد خواستهاي مردم کردستان و انجام گرفته نشانه حسن نیت و عالقه دو
مساله خودمختاري نخست وزیر اظهار داشت که طرح پیشنهادي را مورد مطالعه قرار خواهد داد و اطالع داد که کموسیونی از 

 .را بررسی کندوزیران دفاع کشور و کار تشکیل شده تا با نمایندگان واقعی ملت کردستان مسائل 

 

وي اصل خودمختاري را تا حدي که مربوط به امور داخلی باشد چیز مطلوب و قابل قبولی خواند و اضافه کرد که این تغییرات 
اساسی باید در قانون اساسی گنجانده شود و به مرحله اجرا درآیذد. در ضمن اشاره نمود که دولت او موقت است و فقط می 

ساسی را فراهم کند. نخست وزیر پیشنهاد کرد که نمایندگان کردستان با کمیسون تعیین شده همکاري تواند مقدمه تغییرات ا
کنند. نخست وزیر نخست وزیر از دعوت یاسر عرفات از هیات نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران براي مسافرت به 

عمل آورند در مورد استفاده از رادیو و تبلویزیون به منظور لبنان استقلبال کردند و دسوتر داد تسهیالت الزم را در این باره به 
روشن ساختن افکار عمومی درباره خوستهاي مردم کردستان و مفهوم خودمختاري نخست وزیر گفتند خودتان مراجعه کنید، 

فته طرحی را با مانعی در بین نیست. مهندس بازرگان حسن نیت زیادي را در جریان این دیدار از خود نشان داد و روي هم ر
 )15/1/1358تمایت اراضی کشور تضاد نداشته باشد قابل قبول دانست.(کیهان

 

 .اعتراض به نحوه انتخابات سنندج به تهدید کشیده شده است

 

سنندج ـ خبرنگار اطالعات:دکتر ابراهیم یونسی بانه استاندار در پیامی خطاب بمردم این استان گفت که در پی اعتراض 
ردم به نحوه انتخاب شوراي شهر سنندج،اعتراضات از مسیر و مجراي طبیعی خود خارج گردید و به تهدید و اي از معده

ارعاب دانش آموزان مدارس و کسبه و مردم شهر کشیده شد. استاندار با اشاره به مسئولیت مردم در رابطه با حفظ نظم و 



شرو خواست که خود را نگهبان گروهاي دیگر بدانند و از یاد نبرند تکیه بر موازین منطقی در پیام خود از گروههاي مذهبی و پی
که تضادها از بین خواهد رفت و سرانجام همین برادران و خواهرانند که میمانند و ناچار بایدبا هم زندگی کنند و در سیماي 

اي که دارم ر وظیفهببینید.  من بنابیکدیگر بنگرید.  کاري نکنید که با مشاهده قیافه یکدیگر رنگ غم و تلخی بر چهره یکدیگر 
لحظه به لحظه دولت را در جریان امر میگذارم و خواهم گذاشت. استاندار در قسمت دیگري از پیام خود بار دیگر مردم را به 

 دحفظ نظم دعوت کرد و گفت: درست بیندیشید تا مردم مجال کار را داشته باشند.  تا پیمانکار احساس امنیت کند و بکار خو
ادامه دهد.  تا سرمایه دار سرمایه گذاري کند تا مردم مجال کارکردن و ساختن،  و دستگاههاي اجرائی فرصت تأمل و تدبیر و 

چاره اندیشی داشته باشند و گرنه دیري نخواهد گذشت که فاجعه بیکاري و حتی گرسنگی در شهر بال خواهدگشود.استاندار 
ذهبی خواست تا سنگینی وظیفه و مسئولیت خود را در رابطه با موقعیت خطیر کردستان در پایان از رهبران فکري،  صنفی و م

هفته اخیر شهر کامال بحال عادي و آرام بازگشت.  به مجرد راي گیري انتخابات شوراي  3از یاد نبرند. تشنج حاکم بود و در 
د و د گروهی که قادر به کنترل احساسات خود نیستنشهر،  بر اثر اشتباعاتی که از طرفین درگیر ـ پیشرو و اسالمی ـ بروز کر

با تغییر رژیم انتظار داشتند از صفر به صدر برسند که البته چنین نشد وضع فعلی را بوجود آوردند) پرتوماه در پاسخ به اینکه 
اد حد مطلوبی آزرسیده از انتخابات تا  هايآیا انتخابات در یک فضاي آزاد و دموکراتیک انجام شده است، گفت: بگزارش

وار توان به آینده امیداند و میآید که مردم سنندج در انتخابات خوب اندیشیدهبرگزار شده و از نحوه قزائت آراء چنین برمی
راي تا این  33هزار و  24راي گیري ثبت نام کردند حدود  هاينفري که قبال در حوزه 600هزار و 34از "بود وي ادامه داد: 
قرائت آراء تا بعد از ظهر فردا (امروز) پایان خواهد  ریخته اند و تا کنون دوسوم آرا قرائت شده و احتماالً لحظه در صندوق

  (26/1/1358(اطالعات"یافت و در پی انجام شور با مسئولین امر،  نتیجه انتخابات اعالم میگردد.

 

 ادامه مذاکره

 

کشور و یونسی بانه استاندار کردستان برسر موضوع انتخابات شوراي سنندج ـ مذاکره میان احمد صدر حاج سید جوادي وزیر 
شهر سنندج ادامه دارد وتا این لحظه نتیجه این مذاکرات اعالم نشده است و بدین ترتیب هنوز معلوم نیست سرنوشت این 

  .انتخابات چه خواهد بود و آیا این انتخابات تجدید خواهد شد یا نه

 

نسبت به این انتخابات معترضند و دیروز نیز در میدان آزادي اجتماع کرده بودند و هم اکنون نیز گروههایی از مردم سنندج 
 )27/1/1358اند تا انتخابات تجدید شود.(اطالعاتدر مسجد جامع شهر متحصن شده

 

 .از طرف وزیر کشور،نحوه برگزاري انتخابات سنندج تأیید شد

 



تلفنی به خبرنگار کیهان گفت: تا آنجا که من اطالع دارم و با استاندار و شوراي احمد صدر حاج سید جوادي امروز طی تماسی 
هایی که گروهی در کار انتخابات به عمل و اخالل هاام انتخابات سنندج به خوبی برگزار شده و نارساییموقت تماس گرفته

اذ ن در جریان انتخابات، بی طرفی محض اتخآوردند نتوانست موجب ابطال انتخابات شود. وزیر کشور گفت: استاندار کردستا
د چنان ببه نظر شوراي موقت آن . وزیر کشور گفت انتخابات مجموعاًکندنکرده و نمی ايکرده و در انتخابات، هیچ مداخله

رفین ماجرا طاهللا طالقانی، من و استاندار کردستان رسیده و اي که به امضاي آیتنامهبرگزار نشده که ابطال شود و مطابق آیین
توانستند بعد از پایان انتخابات اعتراضات خود را تسلیم هیات معترضین به انتخابات می اندرا قبول کردههم در کردستان آن

هزار راي خوانده شده است و  9نظارت کنند تا به آن رسیدگی شود. وزیر کشور گفت تا دیشب ساعت یک بعد از نیمه شب 
 )27/1/1358درصد آراء انتخابات سنندج تاکنون قرائت شده است.(کیهان 50دامه دارد. کار خواندن آراء همچنان ا

 

 .شودنتیجه انتخابات شواري شهر سنندج امروز اعالم می

 

روز شنبه هفته جاري آغاز  24عضو شوراي موقت شهر سنندج که از ساعت  11سنندج خبرنگار کیهان شمارش آراء انتخابات 
 .دقیقه بامداد امروز به پایان رسید 20و  2شده بود در ساعت 

 

نفري بخاطر تسریع در شمارش آراء دیروز از اشخاص بی  5قرار بود شمارش آراء امروز بعدازظهر به پایان رسید اما کمیته 
 .نظري کمک خواست به همین علت شمارش آراء قبل از مهلت تعیین شده به پایان رسید

 

که در  هاينفري موقت اداره امور شهر گفت: کار بررسی صورت جلسه گروه 5لقانی در کمیته اهللا طامظفر پرتوماه نماینده آیت
امروز بعدازظهر به اتمام می رسد و آخر وقت امروز انتخاب شوندگان معرفی  اندها شرکت داشتهشمارش آراء صندوق

 شوندمی

 

 و بطور یقین در شورا داراي اندی آراء زیادي بدست آوردهاسالم هايو جمعیت هاکاندیداهاي گروه ائتالفی انجمن شودگفته می
 .اکثریت قاطع خواهند بود

 

را  هابا حضور استاندار کردستان ترتیب دهند و رئوس برنامه ايدر نظر است پس از انتخاب اعضاي شورا نمایندگان جلسه
اعالم کنند. آنچه بدون شک در اولین نشست مورد بررسی قرار خواهدگرفت. موضوع حفظ نظم و برقراري امنیت شهر خواهد 

بود. دکتر یونسی استاندار کردستان در تماس با کیهان گفت: با نظر اعضاي شوراي شهر افراد خوشنام شهربانی و ژاندارمري 



هاي انتظامی به حد کافی نرسد از میان پاسداران و چه افراد خوشنام دستگاهاندعوت بکار خواهند شد. وي گفت: اگر چن
مردم، افراد مورد نیاز استخدام خواهند شد. استاندار گفت: لباس ماموران شکل و رنگ جدیدي خواهد  هايگروه

 )28/1/1358داشت.(کیهان

 

 .شوداخطار وزارت کشور:با ادامه نبرد نقده،ارتش وارد عمل می

 

 :اي به این شرح منتشر کردپی درگیري روزهاي اخیر شهر نقده،احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور اطالعیه در

 

 بسمه تعالی

 

هموطنان عزیز ساکن شهرستان نقده!درگیري و زدوخوردي که مدت دوروز است در آن شهرستان اتفاق افتاده است موجب 
سیاسی و انتظامی آقاي استاندار آذربایجان غربی  هايران است.  فعالیتکمال تاثر و تاسف دولت موقت جمهوري اسالمی ای

تاکنون به نتیجه مثبتی نرسیده است و بعلت اینکه دولت حافظ جان و مال هموطنان عزیز میباشد و در قبال کشت و کشتار 
 شود که جداًمی درگیر در قضیه اخطار ساکنین نقده نمیتواند سکوت و بی تفاوتی اختیار نماید،  بنابر این بکلیه افراد و طرفین

 4دست از بردارکشی و زد وخورد بردارند و به دستورهاي هیئت اعزامی از طرف دولت توجه نمایند و در صورتیکه تا ساعت 
عصر روز یکشنبه دوم اردیبهشت به درگیري خود خاتمه ندهند، ناچار ارتش جمهوري اسالمی براي جدا کردن طرفین دعوا از 

  )2/2/1358گر و جلوگیري از خونریزي وارد عمل خواهد شد. (کیهانیکدی

 .شودبعدازظهر امروز زد و خورد پایان نگیرد،ارتش در نقده وارد عمل می 4اگر تا ساعت 

 

احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور دیشب در یک اطالعیه از طرفین درگیري در نقده خواست که دست از برادرکشی 
 .دستورهاي هیات اعزامی دولت توجه کنندبردارند و به 

 

( بعدازظهر ) امروز طرفین به درگیري خاتمه ندهند، ناچار ارتش براي  16وزیر کشور هشدار داد در صورتیکه تا ساعت 
 )2/2/1358جلوگیري از خونریزي وارد عمل خواهد شد.(آیندگان

 

 .شوداخطار وزارت کشور:با ادامه نبرد نقده،ارتش وارد عمل می



 

 :این شرح منتشر کرددر پی درگیري هاي روزهاي اخیر شهر نقده احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور اطالعیه اي به

 

هموطنان عزیز ساکن شهرستان نقده، درگیري و زد وخوردي که مدت دو روز است در آن شهرستان اتفاق افتاده موجب کمال 
تی آقاي استاندار آذربایجان غربی تاکنون به نتیجه مثبیتهاي سیاسی و انتظامی ایران. فعالتاثر و تاسف دولت جمهوري اسالمی

تواند باشد و در قبال کشت و کشتار ساکنین نقده نمیاینکه دولت حافظ جان و مال هموطنان عزیز مینرسیده است و به علت
ادرکشی و شود که جدا دست از برقضیه اخطار میسکوت و بی تفاوتی اختیار نماید. بنابراین به کلیه افراد و طرفین درگیر در 

عصر روز یکشنبه  4از طرف دولت توجه نمایند و در صورتی که تا ساعت زد و خورد بردارند، و به دستورهاي هیات اعزامی 
دوم اردیبهشت به درگیري خود خاتمه ندهند ناچار ارتش جمهوري اسالمی براي جدا کردن طرفین دعوا از یکدیگر و 

 .گیري از خونریزي وارد عمل خواهد شدجلو

 

 پاسداران ارومیه به نقده رفتند

 

این شهر به شدت ادامه صبح امروز از نقده رسیده است، جنگ و زد و خورد در 5/8ارومیه ـ براساس گزارشهایی که تا ساعت 
 .اندهدارد و طرفین درگیر توجهی به هشدار دولت مبنی بر اعزام نیروهاي ارتش به منطقه نکرد

 

هاي از ساعت چهار صبح امروز چهار تیر توپ از قسمت جنوب به داخل شهر نقده شلیک شد و چندین بار صداي انفجار گلوله
خمپاره به گوش رسید. ارتباط تلفنی داخل شهر قطع شده است. از میزان تلفات و خسارات هنوز اطالع دقیقی در دست نیست. 

 .در مضیقه هستند مردم از لحاظ مواد غذایی شدیداً

 

ده اي از پاسداران با چند نفربر عازم نقاالسالم غالمرضا حسنی فرمانده پاسداران انقالب ارومیه به اتفاق عدهشب گذشته حجت
 .اند خود را به نقده برسانداین عده توانستهشد و خبر رسیده حاکیست که

 

االسالم قریشی حساسیت منطقه نقده را بااطالع دولت رسانده اند و حجتاهللا فوزي و آیتاستاندار آذربایجان غربی، حضرت
 )2/2/1358اند.(کیهانتقاضاي اقدام فوري کرده

 



 .سخنگوي دولت: دلیل روشنی درباره حوادث نقده مشخص نیست

 

ه مهندس عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوي دولت، دیروز در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد ک 
مهدي بازرگان نخست وزیر امروز(دیروز) سرپرستی وزارت امور خارجه را بر عهده خواهد گرفت و دکتر ابراهیم یزدي معاون 
نخست وزیر در امور انقالب نیز جانشین ایشان در وزارت امور خارجه خواهد بود.  سخنگوي دولت درمورد حوادث اخیر شهر 

ي ادر این شهر مشخص نشده است و با کمال تاسف، در این جریانات، عده هادرگیري هنوز دلیل روشنی براي«نقده گفت: 
در مورد اسامی ». اند و بدستور دولت، ارتش، امروز براي متوقف کردن این خونریزي دخالت خواهد کردکشته و زخمی شده

ه اسرائیل و ب ا نمیتوانم اعالم کنم ولی مسلماًنام این کشورها ر«کشورهائی که دولت به آنها نفت صادر میکند، امیرانتظام گفت: 
که از طرف شهرداري اعالم شد که در مواقع لزوم  100در مورد کمیسیون ماده ».  شودآفریقاي جنوبی نفت صادر نمی

 و» پارك وي«اي از فرصت، سوء استفاده کرده و در کنار عده«شهرداري از این ماده استفاده خواهد کرد، امیر انتظام گفت: 
اند که اینکار برخالف مصلحت مملکت و برخالف قانون است اري اقدام به ساختن خانه کردهجاهاي دیگر برخالف نقشه شهرد

ظام امیر انت».  شودششماه طول میکشید، ظرف یک روز صادر می و باید جلوگیري شود.  درحال حاضر جواز ساختمان که قبالً
سخنگوي دولت آمریکا اظهار بی » سایروس ونس«سرپرست سفارت ایران در واشنگتن با » شهریار روحانی«در مورد مالقات 

بطور کلی اجازه تولید مشروب داده نخواهد شد ولی براي «اطالعی کرد.  امیر انتظام در زمینه تولید مشروبات الکلی گفت: 
آید.   یمذهبی، مطالعه و بررسی خواهد شد و براي تامین کاري جهت کارگران این کارخانه ما نیز مطالعاتی بعمل م هاياقلیت

نه در زمی» هنوز نامه رسمی در این مورد به ما نرسیده است«در مورد پذیرش سفیر جدید امریکا در ایران، امیرانتظام گفت: 
 بدون شک باید فرصت براي«دست داشته اند، سخنگوي دولت گفت: » افشار طوس«دستگیري افرادي که در بودن وقتل 

آذر و نجات  21امیر انتظام در مورد موضع دولت در واقعه ».  ده نیز رسیدگی کنندانقالب باشد که به این پرون هايدادگاه
آذر روزي بود که آذربایجان از دست عمال خارجی نجات یافت، بدون شک روز با  21بنظر من چون «آذربایجان گفت: 

از امروز(دیروز)، مأموران گارد در پایان مصاحبه دیروز از سوي سخنگوي دولت اعالم شد که ».  ارزشی براي ما خواهد بود
 )3/2/1358شهربانی، حفاظت از نخست وزیري را بعهده خواهند گرفت.(کیهان

 

 .کندشوراي شهر سنندج از امروز آغاز بکار می

 

نفري شهر پس از یک  11نفري اداره امور شهر سنندج و مسوول برگزاري انتخابات شوراي  5سنندج ـ خبرنگارکیهان:کمیته 
دگی به اعتراضات وارده، در مورد چگونگی انتخابات شوراي شهر اعالم کرد که شوراي شهر سنندج قانونی است و از هفته رسی

 .کنداین شورا وظایف و فعالیت خود را آغاز میامروز

 



تعیین شده نفري در گفتگوئی با کیهان اظهار داشت: در ظرف مهلت  5اهللا طالقانی در کمیته آیتدکتر مظفر پرتوماه نماینده
قابل  صوالًدهد، و ااین رقم نیم درصد کل راي دهندگان را تشکیل میاین کهاعتراض نامه به کمیته تسلیم شد. با توجه به 119

ل هاي به عمالوصف به موارد اعتراض رسیدگی شد. در بررسیاغماض و مبنائی براي تجدید انتخابات بشمار نمیاید، مع
برگ  42ها جنبه پیشنهادي در مورد برگزاري کیفیت انتخابات دارد، برگ از اعتراض نامه 16 این نتیجه حاصل شد کهآمده

برگ قابل رسیدگی بود که  300مورد و ربطی به تقلب در انتخابات ندارد، دیگر در مورد تبلیغات در امر انتخابات بوده و بی
نفر از معترضین درخواست شده که براي  20ضات از چون موارد ادعا و شاکی و مشتکی مشخص نبود، در مورد بقیه اعترا

 .اداي توضیحات به کمیته بیایند و بر فرض اگر موارد اعتراض آنها نیز صحیح باشد

 

نفري  11این ترتیب روز پنجشنبه شوراي موقت تواند انتخابات را مردود کند. بهاین نسبتی برابر با یک در هزار دارد که نمی
 نامه تفضیلی مربوط به وظایف آنها از طرف وزارت کشور ارسال نشده است، رسماًه هنوز آئینشهر سنندج با وجودي ک
 .کندفعالیت خود را آغاز می

 

اي است که در چهار چوب آن به مسایل موجود شهر رسیدگی کند. نامههم اکنون شورا مشغول تدوین آئین
 )6/2/1358(کیهان
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 (2)دولت موقت و کردستان

 

  

 

 .بر اساس توافق هیات حسن نیت، تظاهرات مسلحانه در نقده و شهرهاي اطراف آن ممنوع شد

 



هاي نقده ارومیه و مهاباد و محمد ارومیه ـ خبرنگار کیهان: هیات حسن نیت نقده با شرکت روحانیون و معتمدان شهرستان
ه شد. این جلسه تصمیم گرفتي عباسی استاندار آذربایجان غربی سومین جلسه خود را در فرمانداري نقده تشکیل داد. در مهد
 .اند اقدام کردهایی که تاکنون مبادله نشدهگروه تجسس براي شناسائی و آزادي گروگان 2که 

 

 :زیر اعالم شداي به قرار این جلسه گرفته شد طی اطالعیهمشروح تصمیماتی که در 

 

صباغیان در روستاهاي اطراف (اعم از ترك «تهران به سرپرستی نفر از پاسداران اعزامی 2گروه به همراهی  2ـ مقرر گردید 1
هاي طرفین از امروز (پنجشنبه) به گشت بپردازند، و در صورت وجود گروگان و کرد) براي تحقیق و تجسس در مورد گروگان

 .د بشوند، و نتیجه بالفاصله به استانداري آذربایجان غربی گزارش بشودآزا یا پناهنده، فوراً

 

ـ اعالمیه مبسوطی در موضوع آزادي گروگانها یا پناهندگان صادر و در سطح شهر و روستاها به وسیله هلیکوپتر پخش شود 2
السالم حاج میرزا ابراهیم محرز و حاج او نیز در رادیو و تلویزیون تا چند روز تکرار شود، آزاد کردند گروگانها از طرف حجت

 .توصیه و تاکید بشودمال صالح رحیمی

 

نان برداري و شناسایی آـ گروه مندرج در بند یک موظفند نسبت به مبادله کلیه اتوموبیل ها و تراکتورها، پس از صورت3
 .اقدام و کلیه را بدون قید و شرط به صاحبان آنها تسلیم نمایند

 

براي برگرداندن آوراگان شهر و روستا از مهاباد و االسالم حاج میرزا ابراهیم محرز و مال صالح رحیمیحجتـ مقرر گردید 4
 .اقدام کرد ها در شهر متفقاًروستاهاي دیگر و همچنین براي بازکردن مغازه

 

در  و مالی روستاییان تركایران از طرف حزب نسبت به تامین جانی به نام نماینده حزب دموکرات کردستان ـ کریم سامی 5
 .منطقه نقده تعهد نمود که هیچگونه تهدید یا ارعاب و تعلل از طرف اعضاء و یا هواداران حزب در مورد فردي به عمل نیاید

 

ه این صورت اگر دارنده اسلحاین به بعد شرکت کنندگان در تظاهرات با خود اسلحه حمل نمایند در غیرـ مقرر گردید که از 6
 .کت کنندگان در تظاهرات باشد، مسوول و تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفتجزء شر

 



 یداًآمیز شدهاي تحریکسازي و پخش اعالمیهاین به بعد در شهر نقده از هرگونه شایعهـ به اتفاق آراء تصویب گردید از 7
 .ندآید و عامالن بالفاصله به دادگاه انقالب اسالمی معرفی گردجلوگیري به عمل

 

 اعالمیه جامعه روحانیت

 

اي از همه مردم مناطق تقده، اشنویه و پیرانشهر خواست افرادي را که به در همین حال جامعه روحانیت با انتشار اطالعیه
 )15/2/1358اند، آزاد کنند. (کیهانعنوان گروگان نگهداشته

 

 .از سوي وزیر مشاور در طرحهاي انقالب،اصول خودمختاري اعالم شد

 

این مطلب را اعالم خواهد شد دو هفته دیگر تکمیل شده و براي اطالع و نظر خواهی عمومی  طرح قانون اساسی جدید احتماالً
هاي انقالب امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم داشت. دکتر سحابی همچنین گفت: دکتر یداهللا سحابی وزیر مشاور در طرح
 ایام اقامت امام خمینی در پاریس تهیهایران در جراید منتشر شد اولین متنی بود که در متنی که در مورد قانون اساسی جدید 

 .این طرح نهایی نبوده و نیستایشان هم رسیده بود اما به نظر  شد و اجماالً

 

ن اراجع به مجلس موسسان دکتر سحابی گفت: تصویب و تنظیم قانون اساسی جمهوري اسالمی باید به وسیله مجلس موسس
صورت گیرد. چنین مجلسی قابل مقایسه و تطبیق با سه مجلس موسسان دیگر که در رژیم منحط و گذشته تشکیل شده بود. 

باشد. شوراي طرحهاي انقالب به موازات مطالعه تازه در قانون اساسی و تهیه قوانین نخواهد بود و محتاج قانون مخصوصی می
ماده تهیه نموده از تصویب هیات  60فصل و حدود  9رداخته است و آن را در دیگر، به تهیه قانون مجلس موسسان نیز پ

براي اطمینان حسن جریان مجلس  وزیران گذرانده است. و پس از تصویب شوراي انقالب به زودي منتشر خواهد شد. ضمناً
 اخلی مجلس موسسان نیزهاي اجرایی دنامهموسسان و موجبات آنکه صرف وقت کمتري در تصویب قانون اساسی شود. آئین

 .در دست تهیه است که آنهم به زودي منتشر خواهد شد

 

ها و پیشرفت اصالحات و تامین احتیاجات و حفظ امنیت و آرامش مملکت جز ها و ترمیم خرابیما اعتقاد داریم که رفع بحران
جز با اعطاي آزادي عمل و خودمختاري باشد و همکاري صمیمانه آنها در سایه جلب اعتقاد و همکاري تمام مردم میسر نمی

ایران گردد. به همین جهت از ارکان اصولی که در قانون اساسی جمهوري اسالمیاداري به هر استان از مملکت فراهم نمی
   .باشدایران میها در قالب وحدت ملی و تمامیت ارضی منظور گردیده تامین خودمختاري اداري استان



 

ان هاي مملکت مثل کردستدر برخی از استان حوادث کردستان و گنبد گفت: حوادث ناگواري که اخیراً یداهللا سحابی در مورد
این در زمینه خودمختاري هایی که متقابالًاین شهرها صورت گرفت گفتگوها و وعدهو گنبد روي داد و رفت و آمدهایی که به 

این گفتگوها محلی بود و به آن که  توانست باشد. مضافاًو نمیها مشخص نبود ها داده شد چندان روشن و حدود وعدهاستان
ر د ها غیر از اصل کلی که اختصاراًاین جهت براي روشن ساختن حدود خودمختاري استانها نبود. از قابل تعمیم به سایر استان

هاي ه است ما هم در شوراي طرحاین مورد شروع شدتري براي تدوین قانونی در بینی شده، مطالعات دقیققانون اساسی پیش
نظیم غربی و آمریکا مشغول تانقالب با مراجعه و مطالعه در قوانین اداراي و سیاسی ممالک فدارتیو مثل سوئیس، اتریش، آلمان

 اهللاهاي سیاسی و دیگران آن را تدوین کرده انشاءنظران و گروهنظر با صاحبچنین قانونی هستیم که پس از مشورت و تبادل
 .کنیمبه زودي براي تصویب به هیات دولت و شوراي انقالب تقدیم می

 

 اصول خودمختاري

 

به  بینی شده استها پیشها در قانون استقالل و خودمختاري استانها را که رعایت آندکتر سحابی اصول خودمختاري استان
 :این شرح اعالم کرد

 

 .ها و مدارساي و روستایی یعنی تمام دانشگاهات دانشگاهی و حرفهو تعلیمـ خودمختاري در آموزش و پرورش عمومی 1

 

 .ـ خودمختاري در جهت تامین بهداشت و بهداري2

 

 ـ خودمختاري در حفظ امنیت داخلی شهرها یعنی پلیس و راهنمایی3

 

 هاي مستقیممالیات ـ خودمختاري در وصول و مصرف عوارض محلی و مخصوصا4ً

 

کت مملمحلی، عمل و عقاید دینی با تصدیق آنکه زبان فارسی، و مذهب شیعه جعفري و مذهب رسمی ـ آزادي زبان و سنن 5
 .است

 



ورا این ششود و اعضاءشود. در هر استان مجلس شورا تشکیل میـ اداره امور استان با نظارت مجلس شوراي استان انجام می6
 .شوندروستاهاي آن استان انتخاب میمردم شهرستانها، شهرها و با مقررات مخصوص توسط تمامی 

 

شوند و با نظارت مجلس شوراي استان انجام وظیفه خواهند کرد. سحابی افزود: روساي ادارات با نظر مردم استان انتخاب می
ه د کشواین استاندار از طرف حکومت مرکزي انتخاب میریاست فائقه رؤساي ادارات هر استان را استاندار آن استان داراست.

از طرف ادارات استان با نظارت  مسوول مجلس شوراي استان نیز خواهد بود. عواید و درآمدهاي هر استان که مستقالً ضمناً
 .رسدمجلس شوراي استان و به مصرف مخارج استان می

 

 :گردد که عبارتند ازاین عواید و درآمدها از سه محل تاسیس می

 

ها و ادارات مالی هر شهر با اجناس صادراتی استان بوسیله مرکز استان وصول ـ عوارضی که در شهرها بوسیله شهرداري1
 .شودمی

 

 .شودهاي مستقیم که بوسیله دارایی هر استان دریافت میـ از مالیات2

 

مملکت که در هر رشته اجرایی مملکت به هر استان تعلق گرفته است و در اختیار ادارت ـ از قسمتی از بودجه عمومی 3
 .رسدگیرد و با نظارت مجلس شوراي استان و استاندار به مصرف میطه قرار میمربو

 

این هاي مستقیم هر استان و اختصاص دادن مصرف آن به همان استان شاید سیستم وصولدکتر سحابی افزود: حصول مالیات
 .هاستقبیل مالیات

 

ها بر طبق شرایط طبیعی و اجتماعی و در محدوده استانها محتاج تجدیدنظر وي گفت: براي اجراي اصول خودمختاري استان
 .ایماین مورد مطالعه الزم را نیز شروع کردهروحی و عقیدتی هر منطقه نیز خواهیم بود. در  احیاناً

 

 اکنون در حال بررسی استرسد همدکتر سحابی در همین مصاحبه درباره طرح ترافیک تهران که در تیرماه به مرحله اجرا می
 .هاست که براي تبدیل پادگانها به پارکینگ مشغول بررسی هستیممهمترین مساله، مساله پارکینگ و



 

گذارنیم باید همراه آن اصول اداري مملکت هم تعیین و تدوین شود دکتر سحابی افزود: وقتی ما در قانون اساسی جدیدي را می
راي هر باشد. ما بی، کشاورزي و کلیه شئون اداري مملکت هم میاین ناظر به تمام مسایل فرهنگی، اقتصادي، تولیدي دفاعو 

 .کنیم و براي هر کدام از آنها کمیسیونی داریمها نظرخواهی میاین رشتهنظران این مسایل از صاحبکدام از 

 

هاي رنامهباینکه تثبیت قیمت بشود و تحمیل نشود در عین حال جلوي صنعت و کشاورزي را نگیرد مجبور است دولت براي
 )19/2/1358براي تثبیت قیمت شکر، نان، گندم، شیر و گوشت.(کیهان دیگري را پیاده کند و کالً

 

 :وزیر در مصاحبه رادیو تلویزیوننخست

 

 .انضباط،جاي انتقام را می گیرد

 

مشکالت جاري  ایران دیشب در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونیوزیر دولت موقت جمهوري اسالمی مهندس بازرگان نخست
 .کشور و دولت را تشریح کرد

 

 اینکه شخصمهندس بازرگان درباره قانون اساسی و داوطلب ریاست جمهوري اسالمی براي بنده چندان مطرح نیست براي 
ساسی ن اکه قانواین مادامیتواند خدمت کند یا نه. و جمهور چه وظایفی دارد و چه اختیاراتی دارد و آیا میباید بداند که رییس

جمهور ییساینکه رمعین نشده و به تصویب نهایی نرسیده باشد تعیین آن خیلی مشکل است به عالوه به نظر بنده عالوه بر
جمهور مشکالت و مسایل و دردهاي ما را دو چندان صرف تعیین و انتخاب رییس دهن سوزي نیست اصوالً شدن همچون آش 

 .کندمی

 

 طرهمشکالت دولت و دوران پر مخا

 

شود الاقل مردم حس جمهوري معین شد تکلیف روشن میتخست وزیر گفت:وقتی ما قانون اساسی پیدا کردیم و رییس 
ک مساله این یکنند که از حالت موقت و بالتکلیفی بیرون آمدند و هر کسی وظیفه و کارش چه باید باشد اما متاسفانهمی

و داخل است مسایل و مشکالتی داریم که باید به فکر آنها بود. همان قدر که این دوران پر مخاطره که از خارج نیست ما در



شود که یک مجرایی وجود دارد و از آن مجرا همه چیز باید منبعث و ناشی بشود. وحاال قانون اساسی معین شد معلوم می
کت این قدر در مملیص و تصمیم متاسفانه در مملکت هم تفرقه وجود دارد و هم تعداد مراکز قدرت یعنی قطب و مراکز تشخ

جمهور و کند و در افکار و آراء تفرقه است با تصویب قانون اساسی و با تعیین رییسزیاد است که خیلی کارها را فلج می
 ه چنیناین کباید تعداد مراکز قدرت و تفرقه در افکار و آراء از بین برود اما به شرط انتخاب دولت البته امید است و قاعدتاً

 .بکنند و چنین بشود

 

 مراکز تشخیص و تصمیم گیري زیاد است

 

گیري ها و مراکز تشخیص و تصمیممهندس بازرگان سپس در مورد تفرقه و تعدد فرماندهی گفت: همان طور که گفتم قطعی
مان دهند. همیاندرکار هستند یک حالت استقالل و استنباط شخصی به خودمان زیادي در مملکت است و کسانی که دست

مند این انقالب شرکت کردند و همه دلسوز و عالقههاي گذشته بیان کردم چون همه ملت و مردم درطور که در سخنرانی
این انقالب هم که تحمیل و فشار خارجی نبوده و نه دانند و منبع و منشاءاین پیروزي را متعلق به خودشان میبودند و همه 

خلی بلکه منبعث از خودشان  بوده بنابراین همه یک حالت استقالل و استنباط شخصی دارند که طبعا دخالت یک عوامل دا
که چنین روحیه و چنین تفرقه وجود داشته باشد مملکت در معرض خطر بسیار بزرگی روند و بنظر بنده مادامی دنبال آن می
 .گیردبري از باالي سر دولت صورت میهاي میاناست. ارتباط

 

وزیر با اشاره به همین موضوع در دنباله سخنان خود گفت: این انقالب به طوري که همه قبول دارند و نبوغ و جرات و نخست 
کنند و بوجود آن کنند و همه هم اطاعت میتوکل و پیروزیشان زبانزد است و در راس آن رهبري را دارد که همه احترام می

ود دو شاین مید با نبودن مجلس شوراي انقالبی است که او جانشین مجلس است دانیکنند. دوم همان طور که میافتخار می
قطب و بعد هم دولت که مسوول و مجري است و منتخب امام است و همه کارها باید از مجراي دولت و با نظر و دستور 

ها ایناست به صورت ظاهر بر زدند درست دولت صورت بگیرد اما در عمل یک سلسله نهادها و مراکز قدرتی است که میان
هاي بایستی باشد معذلک یک ارتباطایجاب کرده و میاینها را این سه قطب هستند و ضرورت انقالب هم منبعث و ناشی از

هاي امام ـ سپاه پاسداران انقالب دادگاههاي انقالب و خیلی گیرد مثل کمیتهمیانبري از باالي سر و خارج دولت صورت می
شوند ولی آنوقت یک منتهی به شوراي انقالب و شخص امام می اینها ضرورت انقالب بوجود آمدند و اصوالً. چیزهاي دیگر

ها تابع کمیته مرکزي که امام معین کرده نیستند و بعد براي خودشان استقاللهاي میانبرهاي دیگري هم وجود دارد. هم کمیته
این که از مرکز تمکین داران زیادي و مراجعی وجود دارد که آنها بدونها و پاسداخلی قائل هستند و در شهرستانها کمیته

دهند، جام مینیت اعمالی انو به میل خود و گاهی با تشخیص درست در هر حال کمتر با سوءنیت بیشتر با حسن بکنند مستقالً
ان ها از همها بعضیاین شاخهد که ها و فروغ دارهاي قدرت به آن سه تاي اصلی منتهی نشد و بلکه شاخهیعنی مراکز و قطب

شود و بعد هم یک سلسله مراکزي است که جنبه محلی داشته باشند و آن مراکز ریشه است ولی معذلک راههاي متعدد می
 .به صورت ظاهر ممکن است متصل باشند ولی در عمل متصل نیستند



 

 کنندتمکین میکمیته ها و پاسداران از چه مقامی

 

اینها نام امام روي خودشان  کنند گفت: غالباًتمکین میها از چه مقامی این که پاسداران و کمیتهمورد وزیر در نخست
ا ها و مراجع و رهبرهاي محلی و روحانی و یکنند ولی بیشتر تابع کمیتهازامام و یا از شوراي انقالب تمیکن می گذارند و اسماًمی

این این است که تازه در شهرستانها و در خارج هم وحدت قدرت و آورتربسا تاسفکنند و چه سیاسی که از آنها تبعیت می
بندد. تعداد و اختالفات و است که تازه در شهرستانها و در خارج هم وحدت قدرت و مرکز قدرت ندارد و آنجا را هم می

این آن .از صد تا هم بیشتر باشد اشکاالتی پیش میاید. خالصه مملکت ما بصورت یک شهرصد کالنتر درآمده که ممکن است
جمهوري و انتخاب مساله اساسی و درد مهم و مشکلی است که باید حل بشود و اگر حل و درست نشود حرف انتخاب رییس

 .وکال کافی نخواهد بود

 

 مخالفت مراکز قدرت با دولت

 

ین کنند اما در عمل چرا عدم تمکمخالفتی نمی و اسماً مهندس بازرگان راجع به مخالفت مراکز قدرت با دولت گفت البته رسماً
دهند و گاهی ها و دستورهایی که میاین عدم تمکین و دخالتاست در تهران شاید کمتر ولی هرقدر از تهران دور بشویم 

محل  هکنند و گاهی وقتها استانداري که به تهران آمده و در سیمناري شرکت کرده و حاال که برگشته بها عزل ونصب میوقت
شود یاین قبیل کارها پیدا مکنند و از شود و رییس شهربانی را توقیف میگیرند. با فرماندار مخالفت میکارش جلوي او را می

الرقابی و اگر بدشان نیاید خودمختاري دارند. البته نباید هاي محل یک حالت استقالل و مالکاین کمیتهبه طوري که بعضی از 
 .باید تعطیل بشودادامه پیدا کند و 

 

در یک مملکت جمهوري اسالمی حاکمیت مطلق و مالکیت البته با خداست ولی بعد از خدا باید گفت در ذیل دستورات و 
فرامین خدا با ملت است و ملت هم حاکمیت و مالکیتش را از طریق مجلس شورایی که انتخاب خواهد کرد و قوه مقننه است 

کند ولی معذلک همانطور که در کند و هم نظارت در کار دولت میمجلس هم وضع قوانین میاز آن طریق باید اعمال کند و 
این سه قوه مقننه ـ مجریه ـ قضاییه باید تفکیک باشد و هیچکدام در کار دیگري کشورهاي دموکراسی معمول است ما بین 

 .ر ما بار نخواهد شداینطور نشود واین را همه نپذیرند و اجرا نشود باز بادخالت نکنند و تا 

 

 دخالت در کار دولت



 

کنند و گاهی وقتها هاي مراکز قدرت کرد و گفت کسانی که در کار دولت دخالت میوزیر سپس اشاره به دخالتنخست
م باید کنی توانیم تحملبینیم و نمیهایی را میگویند ما خالفکنند و میاین کار را نمیجهت آورند البته بیمخالفت به عمل می
این کار البته از جهتی درست است اما باید آن طرف قضیه را هم دید که اگر بنا شود در کار هر مدیري یا جلوي آنرا بگیریم. 

شود می بدتر شود یا خوب تر، به نظر بنده مسلماًهر مسوولی از هر طرف دخالت کنند. آیا نتیجه نهایی از آتچه بوده بدتر می
 .مایی و مشورت کنندتوانند راهنآنها می

 

 عدم وحدت در آراء و عقاید

 

مهندس بازرگان سپس به مشکالت دیگر دولت اشاره کرد و گفت مشکل دیگري است که شاید از همه مهمتر باشد و آن 
عدم وحدت در آراء و عقاید و در اصولی است که مردم چه آنهایی که در سطوح جلو و در مسوولیتهاي جلوي انقالب و اداره 

تر هستند وجود دارد یعنی انتظارات و عقاید و آراء در نزد مجریان و داوطلبان خدمت ملکت هستند و چه آنهایی که عقبم
ار گذارند کاي را نمیشود در محلی که آمدند کارخانهمختلف است. منجمله به یک دسته از پاسداران انقالب دستور داده می

در خطر هستند باید به کمک آنها شتافت. خیلی اي را تاراج کند و یا مردمیمحصول مزرعهاي را مانع شدند و یا کند و یا اداره
ر و گذرد دو مرتبه هشدافالن عده را اعزام کنید. یکساعت می شود که فوراًشود یا خواهشی میاتفاق افتاده و دستوري داده می

 .شودگذرد خبري نمیشود چه شد دوساعت میخواهند. پرسیده میآید، امداد میخطر می

 

فرستند خواهند ما را باین جایی که میخواهیم به بینیم گویند ما میشود چرا نفرستادید میبعد به مسوولین باالتر مراجعه می
اشت شان بشویم یا بازدخواهیم برویم مانعاین عمل کار جابجایی است یا نه. آن کسانی را که ما میدرست است ما برویم یا نه.

 .اینها مقصرند یا ضد انقالبندیم. کن

 

 کنندداران تبعیت از افسران نمیسربازان و درجه

 

ما هستید  گویند شما مثلکنند میاز این خطرناکتر در سربازخانه هاست گاهی وقتها دیده و تبعیت از دستور فرمان افسران نمی
رزي شود که هواپیمایی پرواز کند به فالن نقطه مرمانی داده میچرا ما از شما تبعیت بکنیم شما به دستور ما عمل کنید یا اگر ف

برود عقیده دارند و منتظرند و مدعی هستند که باید موضوع را بنا بگویید ما بنشینیم در شورا یا جاي دیگري مشورت کنیم و 
فسر و سرباز و ا کنیم و اصالًیاین کار را مبه ببینیم اعزام چنین هواپیمایی صحیح است یا صحیح نیست اگر ما تشخیص دادیم

 .دار یعنی چه همه ما مساوي هستیم و نظایر آن زیاد استدرجه



 

 استدالل مردم درست است

 

داریم. این است که نتوانیم از عهده خیلی از مخارج و تقاضاها بربیاییم براي گوییم که نمیوزیر گفت اگر امروز ما مینخست
دادند که کردند یک قلم تسلیحات سفارش میالعاده میهاي گذشته مخارج زاید و فوقدولت گویندکنند میمردم استدالل می

و  کنید بعد هم آنها تشکیالتها بود که شما نمیدهید، یک قلم خیلی هنگفت دزدي ها و خاصه خرجیها و سوءاستفادهشما نمی
ما کسر بگذارید و درآمد هم که الحمدهللا دارید. من در  کنید. و دیگر حق ندارید که ازکردند که شما نمیخرج تراشیهایی می

اینکه دولت هاي گذشته با آن این استدالل همین طوري درست است ولی اما و ولی دارد . یکی دفعات گذشته هم اشاره کردم 
ان کسري داشت. میلیارد توم 100شان کسري داشت و بودجه سال گذشته اي که داشتند و به ما تحویل دادند. بودجهبودجه

کردند از خارج وام رفت. آنها چکار میها از پنج سال پیش شروع شده بود و به طور تصاعدي باال میاین کسر بودجهو
گرفتند که االن دولت مبالغ هاي داخلی میکردند یا واماین وام به گردن ما مانده است یا اسکناس چاپ میگرفتند که می

ماه ادامه داشت که درآمدها  6به بانکهاي داخلی بدهکار است. البته آن چند ماه اعتصاب که مدت هنگفتی به بانک مرکزي و 
 30کنیم اما در برابرش جویی کردیم و باز هم میبه شمار نیفتاد و مخارج بجاي خودش بود، ما در خیلی از مخارج زاید صرفه

بودیم که دولت گذشته حکمش را صادر کرده بود ولی پرداخت میلیارد تومان وارث آن مقررات و قوانین و حاتم بخشی هایی 
اینکه فشار نه در خرج و نه در مالیات و چیزهاي دیگر بیاید این را برگردانیم. برايخواستیم که آن به دوره افتاد و بعد هم نمی

ها و قراردادها و سفارشهایی شد ما وارث کارمیلیارد تومان در سال می 30الی  29و یک مقدار دفعه قبل حسابش را دادم 
 .توانیم انجام دهیماینها را نادیده بگیریم و لغو کنیم و نه از آن طرف به راحتی و به سادگی میتوانیم هستیم که نمی

 

 درآمد نفت نباید دود شود

 

این عایدات است. این است که پول نفت و درآمد آن نباید دود بشود مخارج جاري دود شدن همچنین یک مساله مهم دیگر 
که به مملکت و به خاورمیانه و بدنیا کرد العاده عظیمی این خدمت فوقاز ابتداي ملی شدن نفت که خدا روح و نام مصدق و

این بود که دیناري از عایدات نفت را صرف پرداخت حقوق و امور جاوید بدارد و روحش را شاد بدارد از آن زمان تصمیم بر 
فرستیم جاي آن اینها صرف امور عمرانی بشود. به طوري که ما از یک دست ثروت خدادادي را به خارج میجاري نشود. تمام 

این دود هوا شده و از بین رفته است ما باید ثروت دیگري بیاید.آنچه تا به حال از محل عایدات نفت خرج مسایل جاري شده، 
ن ایرآمدها را صرف امور عمرانی که به حال کشور مفید باشد در این دتواند سعی کنیم و وظیفه دولت است که آنچه می

 .این که صرف خوراك و چیزهاي دیگر بشودمملکت بماند نه 

 



 ارتش ما احتیاج به روحیه دارد

 

اي که وزیر گفت االن ارتش ما بیش از مسلسل و فشنگ احتیاج به روحیه دارد و دادستان دادگاه انقالب هم بخشنامهنخست
 و اي حق بازداشت افسران و درجه داران و سربازان را ندارند، قبالًصادر کرده دایر بر این که هیچ پاسداري و کمیته اًاخیر

متاسفانه باز هم امکانش است چون تبعیت و انضباط وجود ندارد حتی از خود دادستان دادگاه انقالب هم کسانی که زیردست 
کنند، فکر کنید وقتی در یک محلی بروند یک افسري را که موقعیت و او هستند و باید از او دستور بگیرند و اجرا کنند نمی

این رد ماند و آنوقت چه انتظاري، مملکت مخصوصاًاي براي او میت کنند چه روحیهحیثیتی داشته به وضع فجیعی بازداش
 .اي براي آنها خواهد مانداحتیاج دارد چه روحیهموقع و زمان بیش از هر جا به ارتش و نیروهاي انتظامی

 

 شناسداسالم طبقات نمی

 

 خواهیم پیاده کنیم و اسالمکنند ما جامعه توحیدي را مییاي که استدالل ممهندس بازرگان گفت باز هم در مورد همین مساله
یا  ایران خیلی از وزراءایران هم هیچ وقت طبقه نشناخته است در تاریخ اینجا بگویم تاریخخواهم درشناسد میطبقات را نمی

این را کنار زده است،  اسالم اصالًایران بعد از اند نوکرزاده بودند وضع خیلی از مقامات و دانشمندان بزرگ دهاتی زاده بوده
ایران هم همین طور حاج میرزا آغاسی یک غالم کاري ندارم که بد یا الطارق یک غالم بوده است.در فرمانده و فاتح جبل مثالً

به آن  انایراین است که دراین جلودار قاطر زن ناصرالدین شاه بود. مسالهناصرالدین شاه رسید خوب بود او که به صدراعظمی
این این که تو قاطرچی بودي یا پدرت مسگر بوده و نباید سواد پیدا کنی نباید مقام پیدا کنی، معنی که جلوي فرد را به دلیل 
این را اسالم صددرصد رد این که در کجا زائیده شده و رنگش چه استطور است، به دلیل طور نبوده است. قرآن هم همین

 .کندمی

 

ر تکیه و تکرا در پایان سخنان خود گفت باید هم امیدوار و متوکل باشند و همین طور هم که امام هم اخیراً مهندس بازرگان
کردند فکر نکنیم که انقالب تمام شد و کار به پایان رسید، نه جنگ ادامه دارد. انقالب ادامه دارد. بنابراین محرومیت و قبول 

ور کنند که دولت ملی آمده و حکومت اسالمی برقرار شده دیگر هیچ نقص و مشکالت ادامه دارد اگر بنا باشد اشخاصی تص
 .این بزرگترین خطا را از ناحیه آنهاست و بزرگترین خطر براي مملکت و ملت استگرفتاري نیست. 

 

اي انتقام به جاین ملت و مقامات که بعد از آن انقالب درخشان و پیروزمندانه برگشتند روي انتقام اي کاش وزیر گفت: نخست
باط را هم شد انضباط، انضآمدند روي انضباط، شعار مملکت بجاي انتقام میدیگر بس است و به قدر کافی انتقام گرفتند می

 )6/3/1358این بارهاي مشکل را از پیش ببریم.(کیهانکردیم که بتوانیم پیشه می



 احضار سفیر عراق

 

ائید ضمن ت» احمد حاج سید جوادي وزیر کشور«واپیماهاي عراقی به خاك ایران خبرگزاري پارس ـ بدنبال انتشار خبر حمله ه
نسبت به این عمل عراق از طرف دولت ایران به دولت عراق  این خبر اظهار داشت که سفیر عراق در ایران احضار شد و رسماً

 .اعتراض شد

 

ده کرد که ضمن تماس با دولت متبوع خود، در این سفیر عراق گفته است در این زمینه اطالعی ندارد و وع«وزیر کشور گفت:
  )12/3/1358مورد تحقیقاتی بعمل آورد.(آیندگان

 

 تایید حمله

 

ایران گفت چهار فروند احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور ضمن تایید خبر حمله هواپیماهاي عراقی به روستاهاي مرزي
 6این حمله اند که بر اساس آخرین اطالعات رسیده در نتیجه رار دادههواپیما رخش سردشت آذربایجان غربی را مورد حمله ق

 .اندنفر مجروح شده 4نفر کشته و 

 

این خبر دیروز هیاتی زیر نظر استاندار آذربایجان غربی به مناطق مورد حمله هواپیماهاي عراقی وزیر کشور افزود در پی انتشار 
 .ایران را تهیه و گزارش کنندله هواپیماهاي عراقی به خاك هاي دقیق مربوط به حماعزام شدند تا گزارش

 

ایران احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور تهران ـ خبرگزاري پارس: به دنبال انتشار خبر حمله هواپیماهاي عراقی به خاك
ه ایران باین عمل عراق از طرف دولت نسبت به  ایران اخطار شد و رسماًاین خبر اظهار داشت که سفیر عراق در ضمن تائید 

 .دولت عراق اعتراض شد

 

این زمینه اطالعاتی ندارد و وعده کرد که ضمن تماس با دولت متبوع وزیر کشور اظهار داشت که سفیر عراق گفته است او در 
 )17/3/1358این مورد تحقیقاتی به عمل آورد. (کیهانخود در

 

 .نقالب یکی از نهادهاي قانونی کشور استفروهر:سپاه پاسداران ا



 

تهران ـ خبر گزاري پارس: بدنبال درگیریهاي پریشب سنندج،  داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي کردستان در 
ها گفت: با کمال تاسف من هم از حمله پریشب به قرارگاه سپاه پاسداران انقالب و رادیو تلویزیون در شهر مورد این درگیري

نندج با خبر شدم و با توجه به اینکه گردانندگان گروههاي سیاسی که در آن شهر هستند در حال گفتگو با استاندار و س
و گوشزد مینمایم که سپاه پاسداران انقالب یکی از نهادهاي  کنماي را بشدت محکوم میاند چنین توطئهفرمانده لشکر بوده

می در پشتیبانی از آنها وظیفه دارند که بی شک انجام خواهند داد.(جمهوري قانونی کشور است و ارتش و نیروهاي انتظا
 )10/4/1358اسالمی

 

 .کندحدود خودمختاري را قانون اساسی پیش بینی می

 

وزیر و سخنگوي دولت، پیش ازظهر امروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار دکتر صادق طباطبایی، معاون سیاسی نخست
 .سئواالت وي پاسخ داد خبرگزاري پارس به

 

آقاي منتظري آناند که طیسخنگوي دولت در زیمنه مصاحبه اخیر محمد منتظري که خبرگزاریهاي خارجی مخابره کرده
 :وزیر و دکتر ابراهیم یزدي وزیر امور خارجه نظراتی ابراز کرده بود. چنین اظهار کرددرباره مهندس بازرگان نخست

 

المللی به امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم بینآنري در مورد دست نشانده بودن دولت و وابستگیچه که آقاي محمد منتظآن
وزیر و وزیر امورخارجه ایران تحت اختیار عمال جاسوسی آمریکا عمل در جایی که گفته است نخست اظهار داشته و خصوصاً

تواند نظریات شخصی ایشان بوده باشد، نه نظر قاطبه ملت ایران و نظر امام و دیگر رهبران مذهبی در جایی می کنند، صرفاًمی
دارند تضعیف دولت خسانت به اسالم و ملت است و با این دولت دولت خدمتگزار به اسالم و ملت است و با که امام اعالم می

کند و با دیگر رهبران مذهبی اطاعت و تبعیت از دولت ملی معرفی می شخص مهندس بازرگان را شخصیتی اصیل و با تقوي و
هاي مشابه آن، با نظریات رهبري انقالب و دیگر نیروهاي مذهبی و  سیاسی دانند. این اظهارات و دیگر گفتهرا فریضه ملی می

 .در تناقض آشکار قرار دارد

 

اول  وزیر بارنیروهاي اجرایی ایران و حتی شخص آقاي نخستوزیر گفت: این گونه نظریات نسبت به دولت و معاون نخست
ایم. اي کشورهاي خارجی نیز بودههاي گذشته شاهد انتشار این گونه نظریات از جانب پارهگردد ما در هفتهنیست که اظهار می
 :دکتر طباطبایی گفت



 

ترین و با ترین، روشنن شک یکی از اصیلاهللا منتظري که بدوآقاي محمد منتظري حتی نسبت به پدر خودشان حضرت آیت
اند. سخنگوي دولت در مورد تقلیل لیست ترین رهبران مذهبی تاریخ ایران هستند از چنین اظهارنظري خودداري نکردهتقوي

ها به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت این لیست با صدور فرمان عفو از سوي امام خمینی، به یک چهارم جدید مصنوع الخروج
قلیل پیدا کرده و کسانیکه مرتکب چهار گناه کبیره یعنی شرکت مستقیم در قتل صدور فرمان قتل و کشتار عمومی و شکنجه ت

ها جدا الخروجاز لیست ممنوع اند مورد عفو امام هستند و طبیعتاًالمال و اموال عمومی نشدهمجاهدین و مبارزین ملی غارت بیت
 .اندشده

 

بینی شده در قانون اساسی گفت: مساله ر در پایان در مورد مساله خودمختاري و حدود پیشوزیمعاون سیاسی نخست
ء تابع ارا شود ودولت نیز مسلماًتوسط قانون اساسی براي اکثریت مردم ایران مشخص میآن خودمختاري شرایط و حدود 

در این باره، آزادانه به کمیسیون قانون اساسی تواند نطریات خود را دمکراتیک ملت انقالبی ایران خواهد بود و هر کس می
 )24/4/1358مستقر در مجلس سنا بدهد تا مورد مطالعه قرار گیرد.(جمهوري اسالمی

مصاحبه هاشم صباغیان وزیر کشور با خبرگزاري پارس:  اگر مشکلی براي دولت پیش بیاید ارتش باید به وظیفه اش عمل 
 .کند

  .است دولت حافظ تمامیت اراضی مملکت 

 

  .شوداسامی وزیران عضو شوراي انقالب فاش نمی

 

تهران ـ خبرگزاري پارس : هاشم صباغیان وزیر کشور در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاري پارس به تشریح نقطه نظرهاي 
در  هقان و مالکمختلف سیاسی و اجتماعی پرداخت.  وزیر کشور با رد وجود مساله فئودالیزم و تضاد بین د هايخود در زمینه

 هايغرب کشور حوادث اخیر این منطقه را ناشی از عدم رضایت مردم بعلت فقر اقتصادي تحمیلی رژیم سابق و استفاده گروه
  .مختلف از این مطلب در ایجاد اختالفات قومی و مذهبی توجیه کرد

 

بختیار هیچ محلی «عنصر فاسدي بوده است، گفت: وزیر کشور با تأکید بر اینکه شاپور بختیار نخست وزیر انتصابی شاه مخلوع 
  .«دموکراتیک را در اینجا بعهده بگیرد هايندارد که بتوان تحت هر عنوانی رهبري جبهه

 



 هاياین ستاد اطالعاتی با متشکل کردن گروه«در مورد تشکیل ستاد اطالعاتی کشور در نخست وزیري،  وزیر کشور گفت: 
هاشم صباغیان در تشرحی چگونگی و ».  ات، فعالیت درون مرزي و برون مرزي خواهد داشتتحقیقاتی و جمع آوري اطالع
 :لزوم تشکیل این ستاد گفت

 

تا آنجائیکه من اعتقاد دارم هیچ مملکتی بدون مسائل اطالعاتی قادر به انجام کارهاي موفقیت آمیز نخواهد بود پس ما هم به »
نوع اطالعات داریم و با تشکیل این مرکز در نخست وزیري،  زیر نظر یکی از  عنوان اداره کننده مملکت، احتیاج به یک

وي افزود در حال حاضر «شود. کلی مملکت جمع آوري می هايمعاونین نخست وزیري، فعال اطالعات براي مسائل و سیاست
  .براي این ستاد تعیین نشده است هابرنامه او در ارتباط با وزارت خانه

 

دموکراتیک غیر مذهبی در مطبوعات  هايدر مورد شاپور بختیار براي رهبري جبهه مورد شایعاتی که اخیراً وزیر کشور در
شود گفت بنظر من جنایت و خیانتی که بختیار در مدت کوتاه نخست وزیري خود به ملت ایران کرد داخلی و خارجی نقل می

ند، دموکراتیک موجود بخواهند توافق و ائتالفی  بکن هايباعث روسفیدي تمام جانیان رژیم گذشته شده و بر فرض اینکه جبهه
  .«افراد با صالحیتی براي رهبري خواهند داشت که ازوجود عنصر فاسدي مثل بختیار استفاده نکنندقطعا 

 

وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که آیا تضاد دهقان و مالک و مساله فئودالیزم، عامل اصلی اختالفات و حوادث اخیر غرب 
 :کشور بوده یا خیر گفت

 

ان نیست. دولت گذشته به طور حساب شده اي چهار منطقه بزرگ مملکت یعنی کردستان،  و دهقان هاتضاد عمده بین فئودال»
سیستان و بلوچستان،  ایالم و بوشهر و بندرعباس را از هرگونه رفاه و عمران و آبادي محروم کرده بود. به همین جهت، 

 هايز پیروزي انقالب هر کدام خواستهمقداري از اختالف ناشی از این است که مردم محروم و ستم دیده این مناطق پس ا
پیش تقاضا کرده و و خواهان برآوردن آنها می باشند که البته اینکار باید به تدریج  هاينادیده گرفته شده خود را طی سال

وزیر کشور با تأکید بر اینکه در کردستان، فئودال بزرگ وجود ندارد و مناطق بیشتر از آنچه که کشاورزي ». صورت گیرد
یکی از طرحهائی که دولت انقالبی در دست تهیه دارد، طرح اراضی کشاورزي و تعیین سیاست «باشد کوهستانی است گفت: 

  .«اراضی کشاورزي می باشد

 

هاشم صباغیان وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که اگر دولت در ایجاد آرامش در مناطق مذکور از طریق مسالمت آمیز 
اصوال دولت نهایت سعی را دارد که از طریق مذاکره مسالمت آمیز، مشکالت منطقه «خواهد کرد، گفت: موفق نشود چه اقدامی

اصلی دولت، حمایت از  هايرا حل کند و هماهنگ با این با آگاهی دادن به مردم منطقه بتواند تفهیم کند که یکی از برنامه



وزیر کشور در مورد دخالت ». ن از کارهاي عمرانی استفاده کردحقوق مستضعفین و مردم محروم می باشد و در این راه میتوا
دخالت ارتش را نمی توان پیش بینی کرد ولی طبیعی است و چون دولت  حافظ تمامیت ارضی مملکت است،  «ارتش گفت: 

ی ایران را لوزیر کشور در پاسخ باین سئوال که اوضاع فع». اگر مشکلی برایش پیش بیاید ارتش باید بوظیفه خود عمل کند
من اعتقاد به تضاد عمده ندارم و «چگونه تجزیه و تحلیل می کنید و اگر تضادهاي عمده اي می بینید در چیست؟ گفت: 

معتقدم که انقالب ما یک رهبري واحد دارد، وجود پاره اي از تضادها را طبیعی می دانم زیرا وقتی ملت انقالب کرد، ملتی که 
.  وزیر »م و ستم بود،  طبیعی است که انتظارش بیش از چیزي است که در امکانات دولت استظل هايپنجاه سال زیر چکمه

دور از انتظار مردم است که از پاره اي از آنها نیروهاي مخالف  هايتضادهاي موجود، مقداري ناشی از خواسته«کشور افزود: 
د از انقالب است، بخصوص با توجه به این نکته که استفاده می کنند و مقداري هم ناشی از حالت بسیار طبیعی دوران بع
به عنوان مثال وقتی در چین انقالب شد «وي افزود: ».  انقالب ما انقالبی زودرس و دور از انتظار همه صاحبنظران بوده است

.  هاشم صباغیان »مردم آماده بودند، لیکن زودرس بودن و دور از انتظار بودن انقالب، مانع ایجاد آمادگی کامل در مردم شد
شود، وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که جلسات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی که در دهه سوم مردادماه تشکیل می

آئین نامه مربوط به تشکیل این مجلس که تهیه آن بعهده وزارت کشور است در دست مطالعه «علنی خواهد بود یا خیر گفت: 
و تدوین و اعالم خواهد شود.  وزیر کشور در مورد تاثیر ادغام قسمتی از شوراي انقالب در دولت می باشد و هفته آینده تهیه 

این مساله در مورد وزارت کشور بسیار موفقیت آمیز بوده و وجود دو همکاري که بکمک ما آمده اند در این مدت «گفت: 
پاه و س هادر انتخابات روز جمعه که مأموران کمیتهکوتاه باعث پیشرفت کارها بوده است.  بهترین نمونه این همکاري را 

راي خواهند داشت، مالحظه  هايپاسداران انقالب با کمک ژاندارمري و شهربانی در حفظ انتظامات و محافظت از صندوق
  .«خواهید کرد

 

ام توجه باین سیاست که نبا «وزیر کشور در مورد اعالم اسامی پنج وزیر کابینه که به شوراي انقالب راه یافته اند گفت: 
  )11/5/1358آیندگان».(شوداعضاي شوراي انقالب فاش نشده،  اسامی این وزراء نیز فاش نمی

 

 .وزیر کشور: عامل اصلی اختالفات در غرب کشور فقر اقتصادي است

 

طرحهاي جدید اي اعالم کرد: طرح تعیین سیاست جدید اراضی کشاورزي از جمل هاشم صباغیان وزیر کشور طی مصاحبه
است که دولت در دست تهیه دارد. وي در این مصاحبه درمورد عامل اصلی اختالفات و حوادث اخیر غرب کشور گفت: 

اي چهار منطقه بزرگ مملکت یعنی کردستان، سیستان و بلوچستان، ایالم و بوشهر و دولت گذشته به صورت حساب شده
انی محروم کرده بود. به همین جهت مقداري از اختالفات ناشی از این است که بندرعباس را از هر گونه رفاه و عمران و آباد

مردم محروم و ستمدیده این مناطق پس از پیروزي انقالب هر کدام خواستهاي نادیده گرفته شده و خود را طی سالهاي پیش 
: فقر ه تردیج صورت گیرد. وزیر کشور گفتکه البته برآورده کردن این خواستها باید ب باشدتقاضا کرد. خواهان برآوردنانها می

ي گروههاي مختلف از این مطلب عوامل ایجاد اختالف و اقتصادي تحمیلی رژیم سابق در غرب کشور و همچنین استفاده



هاشم صباغیان اصرار داشت در کردستان فئودال بزرگ وجود ندارد و مناطق بیشتر از آنچه .باشددرگیري در این مناطق می
هاشم صباغیان در این مورد یادآور شد با ي باشد کوهستانی است و عامل اصلی اختالفات تضاد دهقان و مالک نیست.کشاورز

وجود این یکی از طرحهایی که دولت انقالبی در دست تهیه دارد طرح اراضی کشاورزي و تعیین سیاست جدید اراضی 
 باشداصلی دولت حمایت از حقوق مستضعفین و مردم محروم می ايهیکی از برنامه وزیر کشور گفت: اصوالً باشدکشاورزي می

به همین دلیل دولت نهایت سعی را دارد که از طریق مذاکره مسالمت آمیز مشکالت این مناطق را حل کند. وي در مورد 
توان پیش بینی کرد و طبیعی است چون دولت حافظ تمامیت ارضی دخالت ارتش در این مناطق گفت: دخالت ارتش را نمی
جزیه و هاشم صباغیان در ته وظیفۀ خود عمل کند. در این مصاحبه مملکت است اگر مشکلی برایش پیش بیاید ارتش باید ب

تحلیل اوضاع فعلی کشور اصرار داشت در اوضاع فعلی تضاد عمده اي وجود ندارد انقالب ما یک رهبر واحد دارد اما وجود 
یعی ظلم و ستم بود طب يهااي از تضادها طبیعی است زیرا مملکتی که انقالب کرد آنهم ملتی که پنجاه سال زیر چکمهپاره

است که انتظارش االن بیش از چیزي باشد که در امکانات دولت است.بنابراین تضادهاي موجود مقداري ناشی از خواستهاي 
. و مقداري هم ناشی از حالت بسیار طبیعی کننداي ازآنها نیروهاي مخالف استفاده میدور از انتظار مردم است که از پاره

ي صاحب نظران بوده قالب است. بخصوص با توجه به اینکه انقالب ما انقالبی زودرس و دور از انتظار همهدوران بعد از ان
است. وي افزود به عنوان مثال وقتی در چین انقالب شد مردم آماده بودند. لیکن زوردرس بودن و دور از انتظار بودن انقالب 

حبه وزیر کشور در مورد علنی بودن جلسات مجلس بررسی نهایی قانون ما مانع ایجاد آمادگی کامل در مردم شد. در این مصا
 باشدي وزارت کشور است در دست مطالعه میي مربوط به تشکیل این مجلس که تهیه آن به عهدهاساسی گفت: آئین نامه

ب در دولت گفت: این ي آینده تهیه و تدوین اعالم خواهد شد.وزیر کشور در مورد تأثیر ادغام قسمتی از شوراي انقالهفته
اند در این مدت کوتاه باعث مسئله در مورد وزارت کشور بسیار موفقیت آمیز بوده و وجود دو همکاري که به کمک ما آمده

رد اند خودداري کهاشم صباغیان در این مسئله از اعالم اسامی وزیرانی که وارد شوراي انقالب شدهپیشرفت کارها بوده است.
شود اسامی این وزراء نیز فاش نمی شود. در این به این سیاست که نام اعضاي شوراي انقالب فاش نمی و گفت: با توجه

صباغیان در مورد تشکیل ستاد اطالعات در نخست وزیري گفت: هیچ مملکتی بدون مسائل اطالعاتی قادر به  هاشممسئله
داره کننده مملکت احتیاج به یک نوع اطالعات داریم با تشکیل انجام کارهاي موفقیت آمیز نخواهد بود. بنابراین ما هم بعنوان ا

وي افزود: در حال حاضر  شوداطالعات براي مسائل و سیاستهاي کل مملکت جمع آوري می این مرکز در نخست وزیري فعالً
 هايشایعه رهبري، جبههبراي ستاد تعیین نشده است. در این مصاحبه وزیر کشور دربارة  هابرنامه اي در ارتباط با وزارتخانه

دموکراتیک غیر مذهبی توسط شاپور بختیار یادآور شد: شاپور بختیار نخست وزیرانتصابی شاه مخلوع عنصر فاسدي بوده است 
 هايدمکراتیک را در اینجا به عهده بگیرد. بر فرض اینکه جبهه هايو امکان ندارد بتواند تحت هر عنوانی رهبري جبهه

افراد با صالحیتی براي رهبري وجود  واهد با توافق و ائتالف یکی را براي رهبري انتخاب کنند قطعاًدمکراتیک موجود بخ
 )13/5/1358خواهند داشت که از وجود عنصر فاسدي مثل بختیار استفاده نکنند.(اطالعات

 

 .شوندارتش و نیروي انقالبی در پاوه وارد عمل می

 



 به دنبال-این شرح است:بسمه تعالی خیر در شهر پاوه انتشار داد، متن اطالعیه بهاي در مورد حوادث اامروز دولت اطالعیه
حمالت وحشیانه گروهی از مهاجمین به مردم پاوه و محاصره آنها و کشتار و خونریزي و حتی قطع آب و برق و کوبیدن 

و  مختلف ارتش هايالم آمادگی لشکربیمارستان شهر و به دنبال فرمان سریع اخطار امام خمینی رهبر انقالب و بدنبال اع
این دفاع مقدس به کلیه مهاجمین از هر گروه و دسته که پاسداران و انقالب از اطراف و اکناف مملکت براي شرکت در

اگر تا یک بعدازظهر امروز حلقه محاصره را رها نکرده و گروگانها را آزاد نساخته و آماده پذیرش  شودباشند اخطار میمی
 ستورات صادر شده نشوند به وسیلهکامل د

 

  

 

  

 

اند و یا آماده حرکت هستند ایران به آنسو رفتهگوناگون هايو نیروهاي آماده مردم که از شهرنیروهاي ارتش جمهوري اسالمی
بوشهر،  : از جمله تهران، اصفهان،ایرانهايکه از بسیاري از شهر شودیادآور می . ضمناًهمه سرکوب و منکوب خواهند شد

ایالم، سنندج خوي، عده کثیري از مردم با شوق و شور انقالبی اعدام، آمادگی براي کمک به پاکسازي همدان، تبریز، اهواز و
ایران در صورت اند که با تشکر فراوان از همه مردم مبارز و شجاعخورده را نمودهمنطقه از کلیه مهاجمین و گروههاي فریب

 .کامل خواهد شدنیاز، از آنان استفاده 

 

 شوندمتمرد اعدام می هايارتشی

 

وزیر و سخنگوي دولت در پایان جلسه دیشب دولت در مورد تصمیماتی که در هیات دکتر صادق طباطبائی معاون نخست
این جلسه وضع موجود ارتش و اوضاع پاوه مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی درمورد مجازات دولت گرفته شد، گفت: در

سر ناسازگاري در درون ارتش را بنا نهند، اتخاذ شد که بعد از تصویب  نی که از فرمان فرماندهی ارتش تمرد کنند و احیاناًکسا
 .شوراي انقالب، اعالم خواهد شد

 

این گونه افراد تعیین شده چیست؟ گفت: طبیعی است که اعدام خواهد این سوال که حداکثر مجازات برايوي در پاسخ به
 )28/5/1358(اطالعات.بود

 



 .چمران سالم است

 

امور  وزیر درهاشم صباغیان وزیر کشور عصر دیروز در گفتگویی در قم شایعه مجروح شدن دکتر چمران معاون نخست آقاي
انقالب در جریان حوادث پاوه را تکذیب کرد صباغیان وزیر کشور در پاسخ سوالی به در مورد حوادث پاوه اعالم کرد هم 

ه . و خوشبختانوزیر در انقالب سالم است.و آقاي دکتر چمران معاون نخستاندن نیروهاي متخاصم عقب نشینی کردهاکنو
ایشان بر اثر اصابت گلوله مجروح شده است سالم برخالف خبر رادیو صدایی آمریکا که شایع کرده بود

 )28/5/1358.(اطالعاتهستند

 

 تصمیمات هیات دولت

 

ایی معاون نخست وزیر و سخنگوي دولت در پایان جلسه دیشب دولت در مورد تصمیماتی که در هیئت دکتر صادق طباطب
دولت گرفته شد گفت: در این جلسه وضع موجود ارتش و اوضاع پاوه مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی در مورد مجازات 

درون ارتش را بنا نهند اتخاذ شدکه بعداز تصویب  کسانیکه از فرمان فرماندهان ارتش تمرد کنند و احیانا سر ناسازگاري در
  .شوراي انقالب اعالم خواهد شد

 

وي در پاسخ این سئوال که حداکثر مجازات که براي اینگونه افراد تعیین شده چیست  ؟ گفت: طبیعی است که (اعدام) خواهد 
  .بود

 

 :هل و پنج دقیقه دیروز را باین شرح اعالم کرددکتر طباطبایی آخرین اخبار در مورد اوضاع پاوه تا ساعت هیجده و چ

 

 ـ چتربازان ارتش جمهوري اسالمی وارد پاوه شدند 1

 

  .نفر مسلح عازم پاوه شد 200ـ از تیپ نوهد  2

 

ـ پاسگاه ژاندارمري پاوه با اینکه گهگاه مورد تهاجم توپخانه هوائی مهاجمان قرار میگیرد ولی با مقاومت یک افسر و هشت  3
  .کنندل و جوانمرد موجود در ژاندارمري همچنان مقاومت میپرسن



 

نام دارد و فرماندهی پاسگاه ژاندارمري پاوه را بر عهده دارد با وجود اینکه سخت » یوسفی« یک افسر مجروح که ستوان سوم 
ا هم که شده سنگر  خود رمجروح شده اظهار داشته که به بیمارستان نخواهد رفت ولو اینکه بمیرد.  باشد که براي لحظه اي 

  .ترك نکرده باشد

 

 که نزدیکی پاوه قرار» نوسود« معاون نخست وزیر افزود: از پایگاه هوائی (حر) در همدان گزارش میرسد که گزارشات رسیده از
  .کنددارد وضع خوب منطقه را حکایت می

 

همین گزارش حاکیست که نیروهاي ارتش جمهوري مردم شهداي خود را رها کرده به استقبال نیروهاي کمکی رفته اند.  
  .انداند که سرکوب شدهاي نیز مقاومت کردهاسالمی مشغول پیاده شدن در منطقه هستند و مهاجمین نیز عقب نشسته و عده

 

ن از یاند حاکی از آن است که مهاجمسخنگوي دولت اضافه کرد که گزارش خلبانان هوانیروز که از منطقه پاوه مراجعت کرده
 .روي ارتفاعات در حال فرار میباشند

 

حین » يبشیري موسو«و » مژده« از پایگاه هوائی شکاري مستقر در همدان گزارش رسیده که خلبانان « دکتر طباطبایی گفت: 
ت :که گفاند.  وي در پایان  انجام عملیات که در ارتفاع کم در حال پرواز بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته و شهید شده

طبق گزارشات رسیده فرماندهی عملیات پاوه را حزب دموکرات کردستان بعهده داشته و تمام آشوب نیز زیر سر آنها بوده 
است،  ولی البته افراد و دستجات دیگري هم بوده اند که امیدوارم ظرف یک دو روز آینده منابع تحریک را در اختیار و باطالع 

  .عموم برسانیم

 

دقیقه دیشب سه تن از پاسداران مجروح به بیمارستان انتقال داده شدند گزارش رسید که پاسداران مذکور  20/20ساعت 
  .گفتند فرودگاه هلیکوپتر پاوه به تصرف پاسداران در آمد

 

پاسداران اند.  دو تن از تن از افراد حزب دموکرات توسط پاسداران انقالب اسالمی بازداشت شده 20«سپاهیان مذکور گفتند:
 .«تفنگچی پاوه شرکت داشتند 2000نفر پاسدار و  300در دفاع از پاوه « گفتند:

 



اند.  نفر از مهاجمین کشته شده 300تا  200نفر از پاسداران و  100تا  50بین  هاپاسداران مذکور افزودند: در این زدو خورد
  .تعداد مجروحان دو طرف زیاد است

 

آباد دیروز اعالم کرد: ساعت هفده دیروز نیروهاي مجهز تیپ زرهی اسالم آباد بقصد پاوه عزیمت فرماندار اسالم » شکیبائی»
  .کرد

 

فرماندار اسالم آباد افزود: هزاران تن از مردم این شهر در مقابل فرمانداري اجتماع کرده و قطعنامه اي در یک ماده به 
دمکرات قیم مردم کرد نیست که هر چند یکبار در منطقه اي حادثه اند که در آن گفته شده است: حزب فرماندار تسلیم کرده

  .می آفریند

 

اجتماع کردند و خواهان آن شدند که  "پلنگ کرد"نفر نیز در پاسگاه ژاندارمري  500اي حدود فرماندار اسالم آباد افزود: عده
مردم شهرستان تویسرکان نیز اعالم شد که امکانات عزیمت آنها به منطقه اورامانات فراهم شود.  از طرف دیگر از طرف 

 )28/5/1358اند.(کیهانمردم این منطقه در فرمانداري اجتماع کرده و آماده براي عزیمت جهت سرکوبی مهاجمان پاوه شده

 میلیون دیناري براي آشوب در کردستان 17کمک 

 

ویزیونی درباره سایل امنیت کشور که با حضور جمعی از مقامات دولتی و لشکري، بعدازظهر دیروز در یک مصاحبه  رادیو تل
هاشم صباغیان وزیر کشور، سرتیپ دانشور، فرمانده  این مصاحبه. در. شرکت جستندگروهی برپا شد هايخبرنگاران رسانه

ائی و سرتیپ مصطفژاندارمري، تیمسار ریاحی وزیر دفاع ملی، سرلشکر شاکر، رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی
ایران شرکت داشتند و نخست به سئواالت سخنگوي دولت صادق طباطبائی و سپس به ییس شهربانی جمهوري اسالمیر

این ،اینکه در اذهان مردمسئواالت خبرنگاران پاسخ گفتند. در ابتدا وزیر کشور، در پاسخ به سئوال سخنگوي دولت در مورد
این مساله که دولت قاطعانه عمل نکرده، طعانه عمل نکرده است، گفت: مساله وجود دارد که دولت در سرکوبی ضد انقالب قا

ما پس از آنکه از سایه رژیم طاغوتی خود را به آغوش مردم کشید، نیاز به نظام مجددي مورد قبول ما نیست، نیروي نظامی
 اما هنوز آن قاطعیت الزم را البته این امر انجام شد،داشت که سر و سامان یابد که با تالش تیمسار ریاحی و وزیر دفاع سابق

ا صدور اینکه تصمیم گرفته شد، بداشته باشیم و دیدید که در حادثه پاوه، به محضاین حال سعی داریم ارتشی مردمی ندارد، با
 .فرمان امام، قاطعانه رفتند و مهاجمین پاوه را سرکوب کردند

 

 در شهربانی



 

شود در شهربانی به دلیل عدم قاطعیت، آن روحیه الزم وجود ندارد. کرد گفته میدکتر طباطبایی از رییس شهربانی سئوال 
ئوال که: این ستیمسار مصطفائی پاسخ داد: خوشبختانه در حال حاضر روحیه افراد شهربانی خیلی خوب است. وي در پاسخ به

 .بل توجهی بلهاین روحیه آن گونه هست که بتواند امنیت شهر را حفظ کند؟ گفت: به میزان قاآیا

 

این تیمسار دانشور در ژاندارمري گفت: پرسنل ژاندارمري نود و پنج درصد روحیه خودش را بازیافته بود اما با فرمان امام
 این مسالهنظیرند وایران در مواقع حساس در جهان بینسبت به هزار درصد رسید از نظر روحیه نیروهاي مسلح و تمام ملت

اي ندارد و فقط از جهت معیشت بعضی شده است. اکنون پرسنل ژاندارمري از نظر روانی هیچ مسالهدر طول تاریخ ثابت 
العاده کنند سخنهایی داریم. تیمسار ریاحی گفت: پس از اوامر امام روحیه ارتش فوقپرسنل که در مناطق دور افتاده خدمت می

 .توانیم بپذیریماوطلب بسیاري را نمیاي ددار و سرباز همه به گونهباال رفته و از افسر و درجه

 

 بسیج واحدهاي نمونه

 

مسار است. تی کردهدر ارتباط با وقایع پاوه سئوال شد که: گفته شده ارتش قبل از فرمان امام از رفتن به پاوه خودداري می
کنم چون قبل از صدور فرمان امام تعدادي از نیروها آمادگی خودشان را اعالم شاکر جواب داد من به هیچ عنوان تاکید نمی

نمونه بسیج شد. دکتر طباطبائی سئوال داشتند و پس از صدور فرمان امام از کلیه پادگانهاي کشور هر کدام یک واحد رزمی
فرمان امام چه عملیاتی انجام داده بود؟ تیمسار شاکر گفت: روز قبل از صدور فرمان که گزارش کرد: ارتش پیش از صدور 

 این مورد بر پا کردیم و بعد عملیاترسید واحد ژاندارمري و شهربانی به محاصره بیش از دو هزار نفر درآمده کمیسیونهایی در
ار زنده و ک م در واقع روحیه انضباط و تابعیت افراد مجدداً شامل شناسائی هوا بی شکستن دیوار صوتی و در آخر فرمان اما

 .فرماندهان آسانتر شد

 

 ضد انقالب در کردستان

 

سئوال شد:حوادث کردستان تا چه اندازه منشاء سیاسی و اصالت دارد و چه مقداري مربوط به اشرار است؟ وزیر کشور پاسخ 
کنیم که از برادران کرد ما جدا هستند و آنجا مساله شیعه و عیت اعالم میکنند ما با قاطداد:نیروهایی که در آنجا اغتشاش می

. ضد انقالب شوداند حقوق اهل تسنن در قانون اساسی حفظ میسنی به هیچ وجه مطرح نیست و همانطور که امام گفته
سایل را ناشی از خواست این ماین منطقه، در آنجا عمل کند و ماکوشد با استفاده از کمبودهاي اقتصادي و رفاهیمی

 .دانمخودمختاري مردم آنجا نمی



 

ایم که به محض بازگشت آرامش به آنجا آنها را آغاز عمرانی و اقتصادي بسیاري تدارك دیده هايما براي کردستان برنامه
 کنیم. دکتر طباطبائی از فرمانده ژاندارمري سئوال کرد: وضع پاوه چگونه است؟می

 

 .آرام است پاسخ داده شد: فعالً

 

 ؟گوئید فعالًسئوال شد: خاطرتان ناجمع است که می

 

. تیمسار دانشور آنگاه در مورد حوادث پاوه گفت: عناصر مهاجم از شودتیمسار دانشور گفت: ممکن است با تحریکاتی که می 
 و پس از بمباران سپیده دم طرفداران حزب دمکرات و افراد مالبختیار نماینده طالبانی هستند که تجهیزات کامل داشتند

بیست و هفتم مرداد و پیاده شدن نیروها متواري شدند و تعداد زیادي از آنها دستگیر شدند. در جریان نقده به دارودسته 
طالبانی هفده میلیون دینار کمک شده بود، ما کسی را دستگیر کردیم که به همراهش نواري بود که در آن دستور داده شده 

این .ایرانی و برادر هستیماي به عبدالرحمن قاسملو گفتم ما هردو مسلمانرا منفجر کنند. وي افزود در جلسه بود که جایی
ق خواهم تمام مناطاختالفات کوچک را بوسط نیاورید وقتی قسط و عدالت هست اختالف نباید باشد اما او گفت که من می

 کنید. تیمسار دانشور در قسمت دیگري ازا با فئودالها همکاري میایران یک استان بشود و همچنین گفت: که شمکردنشین
ا دفعه توانایی آن ري زیادي به ارتش وارد آمد و یکاین خبر که مدت خدمت سربازي یکسال شد لطمهسخنانش گفت اعالم

 کوتاه آمدیم چون استثمار و. وي افزود ما چندین بار توانستیم تا مدتی کاري انجام دهیماین عاملی بود که ما نمیگرفت و
ایجاد کند که توسط حزب دمکرات کردستان و جالل طالبانی بود که بلندگویشان هم این درگیریها رااین بود کهدشمن نظرش

عالقمند به دخالت ما بودند و بارها تلفن کردند و  . من قول میدهم که هشتاد درصد مردم مهاباد تماماًعزالدین حسینی است
 .اي در کردستان شلیک نشوداري بکنید. من چهارماه تالش کردم گلولهگفتند ک

 

ساله بود، دسته جالل  40و گروهها ؟ پاسخ داده شد: که تنها  گروه حزب دمکرات با سابقه  هاسئوال شد:چرا از همه دسته
ا این ماجرت دیگري هم درآیند اما اگر محرز شود که دستجاطالبانی که حزب نیست یک گروه یاغی هستند که از مرز می

 .اند از شوراي انقالب خواهیم خواست که آنها را هم غیر قانونی اعالم کندشرکت داشته

 

 منبع تحریک

 



تیمسار شاکر گفت: آنها که در سنندج به یک خودرو ارتشی حمله بردند و سالحشان را گرفتند هر چند آنهایی نیستند که در 
بینی پیش شودافروزي جدیدي دیده میحریک یکی است و در مورد گنبد هم که آثاري از آتشپاوه بودند اما منشاء و منبع ت

رفاهی. سئوال  هايکنیم که علت وجود کانونهاي تحریک است. همینطور سرگرم کردن دولت براي جلوگیري از برنامهمی
در سطح کشور دارید؟ تیمسار ریاحی  شد:چه طرحی براي تأمین امنیت کشور و جلوگیري از حوادثی نظیر حوادث کردستان

باید خودش را در حالت خیلی زیادند چه داخلی چه خارجی. جمهوري اسالمی  گرانپاسخ داد: در ارتش عقیده داریم اخالل
نیمه جنگ بداند. به همین دلیل به خصوص پس از فرمان امام به تمام واحدها آماده باش داده شد و ما االن در هر نقطه 

ر اینجا وزیر کشوخواهیم به رودررویی با مردم بیانجامد. دراینکه نمیگري را سرکوب خواهیم کرد، ضمننوع اخالل کشور هر
دانستند دستور داده شد به مرکز سپاه پاسداران و پادگانها بروند میگفت: پس از فرمان امام به آن گروهی که آموزش نظامی 

نویسی کنند تا بتدریج آموزش ایم آنها را در مراکز سپاه انقالب نامتور دادهاند دسو اما آن گروهی که آموزش ندیده
این پس گفت: مدت سربازي یکسال و نیم است و ازاینجا تیمسار دانشور در مورد خدمت نظام وظیفه عمومی. درببینندنظامی

ز گذراندن دوره تعلیماتی آن عده که مآزاد این تفاوت که پس ابا شوندتمام مشمولین از عادي به باال به خدمت اعزام می
این دوره در صورت نیاز از بین سربازان عادي تا فوق . و پس از گذراندن. دوره تعلیماتی چهارماه استشوندهستند معاف می

قانون عطف به  این.شوندبینند و از لیسانس به باال افسر میکه کسري دوره تعلیمآتشان را می شوددیپلم گروهبان انتخاب می
این معاف هستند. 1337متولد تا  هاياند منجمله تمام دیپلمهگرفته و معاف شده دفترچهو کسانی که قبالً شودماسبق نمی

 .قانون تصویب شده است

 

 نقش مطبوعات

 

وقتی  دادند. وجلوه مینقش بسیار داشتند و اخبار را غیر واقع آنگاه وزیر کشور در مورد نقش مطبوعات گفت: آنها در ناآرامی 
م اینکه تضعیف روحیه بکنند در مورد برادر عزیزبراي این خبر را داده است. مثالًگفتند. فالن خبرگزاريکردي میاعتراض می

ایستادگی کرد شایعات ناجوانمردانه راه انداختند و یا شایع کردند دکتر چمران تیر خورده است دکتر چمران که مردانه در پاوه
انی در که چه کس شناختندتمامشان یکدیگر را خوب می هایا از قول صداي آمریکا گفتند شهید شده است. تمام مطبوعاتیو 

الیشان در نظام گذشته چه جور سرسپردگی داشتند و همان سرسپردگان االن آمدند مطبوعات آزاد را بکار بگیرند و با البه
اینها نقش کاذب داشتند و در به هم زدن نظام بعد از انقالب خیلی سعی . همهایجاد بکنندجعل اخبار و اغتشاش و ناامنی

این اشته باشند ولی با الیحه مطبوعات که صحیح هم همین بود، دیر هم شده بود ولی خیلی زودترکردند نقش حساس دمی
واستیم خکردند که فالن چیز را فالن روزنامه گفته اگر ما میگرفت، به ما اعتراض میاین اغتشاشات را میشد و جلواعالم می

این سئوال که چه خطر جدي بنظر شما مملکت را رون در جوابتکذیب بکنیم باید دولت یک روزنامه تکذیب هر روز بدهد بی
هست و ادامه خواهد داشت ولی به نظر  کنم، تحریکات فعالً. تیمسار شاکر پاسخ داد: من تصور خطري نمیکندتهدید می

فت تا مسار ریاحی گ. در جواب همین سئوال تیانقالب داشته باشد هايبرد هدفتواند اثر قاطعی در پیشاین تحریکات نمیمن



راضی نیستند، دول شرق زیاد اظهار این تحریکات را خواهیم داشت چون دول غرب به هیچوجه از انقالب اسالمی مدتها هنوز
 .اند ولی دول غرب را ما عالیم و آثارش را داریموجودي نکرده

 

 خدمت مطبوعات

 

 اینکه اعالم کردید حزبیکی از خبرنگاران سئوال کرد: با توجه بهاینجا خبرنگاران جراید سئواالت خود را مطرح کردند. در
بنابراین دولت انتخاب دکتر قاسملو را براي انددمکرات کردستان با طالبانی در ارتباط است و در حوادث اخیر نقش داشته

د: به دلیل جدي که حزب کند؟ وزیر کشور پاسخ دامجلس خبرگان و همچنین مالقات طالبانی را با امام چگونه توجیه می
ایجاد کرده توانسته بود با تهدید راي بیاورد البته تعداد آراي صادره (ده هزار) به نسبت راي دمکرات با زور اسلحه در منطقه

ا ایشان هم انتخاب شد مالقات طالبانی را بتوانست نماینده بشودزیادي نیست ولی چون هر کس تعداد راي بیشتري داشت می
 این اغتشاشات توسط حزب دمکراتگفته شد براي ما یقین شده که اطالعی ندارم ولی بطور کلی همان طوري که قبالً امام من

شود و بطور قاطع با آن روبرو خواهیم شد به همین دلیل اولین بار حزب دمکرات از طرف دولت و شوراي و جالل طالبانی می
هاشم صباغیان در جواب سئوال دیگري  .این گرفته خواهد شدعالیتش بعد ازانقالب غیر قانونی اعالم شد و جلوي هر گونه ف

یا  وشدند:آیا بهتر نبود بجاي جلوگیري ازانتشار مطبوعات، در مواردي راهنمایی میاینکهدرباره مطبوعات و نقش تحلیلی آن و
بسیار ارزنده در دوران بعد از انقالب  کند، مطبوعات نقشگفت: هیچ کس خدمت مطبوعات را فراموش نمی شدند؟محدود می

تواند . نقش تحلیلی مطبوعات خیلی میاي براي هر اجتماعی داشته باشدتواند نقش سازندهمطبوعات سالم می داشته و اصوالً
م و اعتقاد تیاین مطبوعاتی که ما گفروشنگر باشد اما تحلیلی با تحریف خیلی فرق دارد، اکثر مطبوعات، اکثر مطبوعات شاید نه،

صوص اینکه آگاهیشان کافی نبود بخکردند و مردم به دلیلداریم که در جهت آشوبهایش نقش داشتند بجاي تحلیل تهدید می
اینکه . با قاطعیت تمام باید جلوي آنها گرفته شود براياین مطبوعات نقش زیادي داشت در منحرف کردن آنهادر نقاط دور

 کردند. منظور ما کلیهتحریف می ی دارد نه به تخریب، اخبار دولت و سخنگوي دولت را رسماًانقالب ما احتیاج به سازندگ
ها داد، تعداد زیادي از آنشان نشان مینداشتند یا روشمطبوعات نیست. آن سري از مطبوعات که اعتقادي به انقالب اسالمی 

اینجا دکتر طباطبائی گفت از قول خود بنده . دراین تخریببردند ازاینکه سود می. براينقش تخریب در انقالب ما داشتند
یی نداشتم. طباطبائی در قسمت دیگري از  مصاحبهدرشت که من اصالً جعل شد، تیتر کامالً کالً هااین روزنامهخبري در

است،  جلوگیري از آزادي مطبوعات سخنانش گفت: هدف الیحه مطبوعات محدود کردن آزادي مطبوعات نیست دقیقاً
جلوگیري از آگاه کردن مردم نیست جلوگیري از ناآگاه نگهداشتن مردم است همین روزنامه پیغام امروز پریروز در مورد 

این آگاهی غلط به مردم داده بنابراین، باید جلویش گرفته شود. در اخبار پاوه هشت مورد مشخص غلط و تحریف عنوان کرده،
به تدریج جذب سپاه پاسداران انقالب و شهربانی  هار کشور گفت: قصد انحالل کمیتهتصفیه آنها وزی هامورد نقش کمیته

کار هم توسط کمیته مرکزي  اینهاها پیاده شده و اما در مورد تصفیه کمیتهاین طرح در تهران و خیلی از استانکه شوندمی
در تهران شروع بشود به تصفیه، طبیعی  هاکمیتهکنند و به طور قطع از تهران هم شروع خواهد شد که شروع شده، بررسی می

 هااآرامیاین نروبرو بشویم طبیعی خواهد بود ولی کمیته مرکزي تصمیم دارد قاطعانه با هاییاین مورد با نا آرامیاست اگر در



مان ایا سازاینکهد. در مورانداند منحل اعالم شدهضرورتی نداشته هابرخورد بکند ولی در بعضی از شهرستآنها که کمیته
اسمش ساواك بود و منحل شد اکنون یک سازمان دیگري به اسم سازمان اطالعات و ضد  اطالعات و ضد اطالعات که قبالً

اطالعات ملی در وزارت دفاع ملی تشکیل شده و تازه براه افتاده و امیدواریم که نتایج خیلی خوبی از کارش بگیریم و بتواند 
هاي سیاسی و اجتماعی را که فعالیت آنها از اطالعات کشور را تأمین کند. سئوال شد: چه کسی مسوولیت حفاظت از سازمان

گیرد تا در اتفاقاتی از آن جمله که براي دفتر جنبش ملی مجاهدین پیش آمد ممنوع نشده بر عهده می سوي دولت رسماً
 جلوگیري شود؟

 

نرا عد حفاظت آفدائی خلق که توسط گروههایی از مردم تخلیه شد ب هايوزیر کشور پاسخ داد:در مورد دفتر سازمان چریک 
ن ایاینها اعالم شود در مورد ساختمان سازمان مجاهدین،اینکه تصمیم از طرف دولت در موردسپاه پاسداران انقالب است تا

شان صحبت کردم و گفتم اگر آمادگی داشته خود من با چند نفر از مسوولیت رسماً شد،ساختمان همان احتمال هم داده می
بوسیله سپاه پاسداران انقالب حفاظت ساختمان را به عهده بگیرد، دو سه روز هم حفاظت را بعهده باشید دولت آماده است 

این آمادگی را دارد که بوسیله خواهیم پس بنابراین وزارت کشورداشت تا از طرف خود سازمان اعالم شد که حفاظت نمی
اقتصادي در  هايرد. در مورد عمران کردستان و برنامهیا سپاه پاسداران انقالب حفاظت را به عهده بگینیروهاي انتظامی 

لوگیري ج هاییاین منطقه توسط گروهاین استان سئوال شد. صادق طباطبائی گفت:تاکنون از هر گونه برنامه عمرانی درمورد
ردستان ا منطقه کاین باره گفت:  تنههاشم صباغیان در اند. سپسشده است و حتی افراد جهادسازندگی را به گروگان گرفته

نیست بلکه سیستان و بلوچستان، بوشهر، بندرعباس و نقاط دیگر است که باید از نظر اقتصادي ترمیم شود. منطقه کردستان را 
گونه ناامنی نداشت که کارهاي عمرانی صورت گرفت اما در به سه منطقه تقسیم کردیم نقاط سفید آن نقاطی است که هیچ

صورت داد. به شوراي شهر مهاباد قول دادیم اگر از نظر مسایل امنیتی منطقه تأمین شود  شدنمیکاري نقاطی بود که هیچ
 )30/5/1358. (اطالعاتکنیمبالفاصله کار عمرانی را با شدت هر چه تمامتر شروع می

 

 وزیر از فرماندهان عملیاتی پاوهقدردانی نخست

 

اي از تالش و مجاهدات دکتر چمران معاون ایران با ارسال نامهیوزیر دولت موقت جمهوري اسالممهندس بازرگان نخست
ایران فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقالب و وزیر در امور انقالب فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمینخست

مصطفی چمران معاون  این شرح است: جناب دکتروزیر بهفرمانده پاسگاه ژاندارمري پاوه قدردانی کرد متن نامه نخست
جناب عباس زمانی وزیر در امور انقالب تیمسار سرتیپ ولی فالحی فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمینخست

) و در اثر شهامت 58مرداد ماه  24(شریف) فرمانده عملیات سپاه انقالب به دنبال عزیمت به کردستان در روز چهار شنبه (
ران و نیروهاي ژاندارمري ارتش ابراز داشتند توانسته است به همت فداکاري افسران و سربازان که در تمشیت و تحرك پاسدا

پاسدار شهر پاوه را از محاصره و تصرف متجاوزین و مزدوران ضد انقالب درآورده است و ارتفاعات مناطق آن حدود را از 
راتب از خودگذشتگی را و خدمات آقایان را تقدیر لوث جنایتکاران پاك سازید بدین وسیله شکر خدا را به جا آورده و م



استقرار و مسئلت مینماید سرکار گویم و براي جمهوري اسالمی شهیدان از دست رفته تسلیت می هاينماییم به خانوادهمی
ست دادن دشناسی قابل تمجیدي را تا سر حد از این جریان، وظیفهستوان سوم حسن یوسفی فرمانده پاسگاه ژاندارمري که در

         .شودجا ابراز داشته اند، به درجه ستوان دوم نائل می

 

 )30/5/1358وزیر ـ مهدي بازرگان(اطالعاتنخست

 

  .هیات دولت با امام مالقات کرد

 

 .در منطقه کردستان مستقر شده اند وزیري: قواي ارتش جمهوري اسالمی ایران کامالًنخست

 

وزیر به اتفاق تیسمار سر لشکر حسین شاکر رییس یشب مهندس مهدي بازرگان نخستد 20قم ـ خبرگزري پارس: ساعت 
فر سرپرست سازمان برنامه و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران ـ داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی ـ معین

قات و مذاکره به قم وارد و افطار را در اي معاون وزارت دفاع براي مالبودجه، صدروزیر اقتصاد و بازرگانی و سید علی خامنه
 .اقامتگاه امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران صرف کردند

 

مالقات و مذاکره پیرامون مسایل مهم مملکتی با امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران تا مدتی از شب ادامه داشت خبرنگار 
 وزیر در پاسخدر مورد مالقات دیشب با امام سئواالتی کرد نخستوزیر خبرگزاري پارس در قم از مهندس بازرگان نخست

گفت: مالقات من راجع به مسایل کلی مملکت به ویژه کردستان بسوي مردم آمدند و نظام ارتش از هم پاشیده شد و ناچار 
ن ن استفاده کرده و ایداد تا ستون از آن به نحو احساي متناسب با جمهوري اسالمی به ارتش میبایست نظام تازهدولت می

ایم. تیمسار یابیم ولی هنوز به حد مطلوب نرسیدهنظام جدید احتیاج به زمان داشت که البته به تدریج به این موفقیت دست می
مصطفایی در زمینه روحیه پرسنل شهربانی گفت با اقداماتی که در زمینه تامین رفاه پرسنل شهربانی به عمل آمده است و با 

کنند روحیه آنان بسیار قوي است و آماده هرگونه خدمت براي مردم شهر و که مردم از برادران پلیس خود میاستقبالی 
 .انقالب اسالمی ایران هستند

 

تیمسار دانشور فرمانده ژاندارمري نیز با اشاره به روحیه سلحشوري ژاندارمري گفت با فرمان امام خمینی روحیه افراد 
در اینجا تیمسار ریاحی وزیر دفاع اضافه کرد که روحیه افراد ارتش بخصوص پس از فرمان امام  ژاندارمري تقویت شده است

بت زده و سرکوبی ضدانقالب ثاي تقویت شده است که بیش از نیاز ما داوطلبانه براي اعزام به مناطق آشوبخمینی به اندازه



کردستان احتمال آشوب در کشور هست یا نه گفت: ارتش  کنند وزیر دفاع در پاسخ این سئوال که آیا پس از حوادثنام می
بیند عوامل داخلی و خارجی زیادي هستند که با تحریکات در این موقعیت همیشه آماده است و کشور در حال نیمه جنگ می

 .با آنها رودررو شویم خواهیم تا مجبور نشویم مستقیماًخود باعث آشوبهاي بعدي نیز خواهند شد ولی ما نمی

 

فت شد به کلی از بین رساواك نامیده می وزیر دفاع در مورد سازمان اطالعات و امنیت کشور منحله گفت این سازمان که قبالً
و سازمان جدیدي بنام اطالعات و ضداطالعات ملی در وزارت دفاع ملی با کادر و برنامه جدید جایگزین آن شده است که 

ریم. تیمسار سرلشکر محمد حسین شاکر رییس ستاد مسترك ارتش در پاسخ اینکه امیداریم بتوانیم از آن نتیجه خوبی بگی
 .صحت ندارد کنند گفت این موضوع اصالًاي از افراد ارتش از رفتن به ماموریت خود یاري میشود عدهگفته می

 

 .با فرمام امام این آمادگی شدت یافت و وظیفه فرماندهان از نظر انظباطی در ارتش آسانتر شد

 

تیمسار شاکر در مورد ارتباط مهاجمان پاوه با مهاجمان سنندج گفت با توجه به فاصله زمانی و مکانی گروه مهاجم به سنندج 
 .توانست همان افراد اخاللگر را در پاوه باشند ولی تحریکات از یک گروه استنمی

 

نامیم ولی کنند با قاطعیت ضدانقالب میاغتشاش میوزیر کشور در مورد حادثه پاوه گفت ما افرادي را که در کردستان و پاوه 
برادران کرد ما باید بدانند که حساب آنان با آشوبگران جدا است. وي افزود: برنامه دولت پیاده کردن طرحهاي عمرانی در 

افتاده قبخواهد آرامش در مناطق عاستانهایی است که در رژیم گذشته در بدترین شرایط قرار داشتند ولی ضدانقالب نمی
هاي عقب افتاده هر قدر که استانشان بودجه در اختیار استان 1358برقرار شود تا کارهاي عمرانی انجام گیرد دولت در سال 

شود که آرامش هاي عمرانی و صنعتی داشته باشد قرار خواهد داد و این اولویت به استانهایی داده میقدرت جذب برنامه
اضافه کرد: علت اغتشاش کردستان یک مساله اقتصادي نیست بلکه سیاسی و تا حدودي برون بیشتري داشته باشد صباغیان 
 .خواهند از موضوع عمرانی فرهنگی و اقتصادي این استان بسود خود استفاده کنندمرزي است که عامالن آن می

 

سال سابقه دارد غیرقانونی اعالم  40صباغیان در پاسخ خبرنگار دیگري که پرسید چرا فقط حزب دموکرات در کردستان که 
شد، گفت: سایر گروهها در شرایطی نیستند که بتوان روي آنها حساب کرد و این حزب دمکرات است که رهبري گروههاي 

خواهند این یک بهانه است که شود مردم کردستان خودمختاري میمخالف داخلی و خارجی را بعهده دارد. و این گفته می
ها و استان تمام اختیارات را بعهده دارد. در قانون هند از آن سود ببرند در حالی که شوراهاي شهر، شهرستانخوااخاللگران می

 .اساسی نیز که بتصویب خواهد رسید اکثر خواستهاي آنان را در نظر گرفته خواهد شد

 



 ایم ولیدوران انقالب فراموش نکرده وزیر کشور در مورد الیحه مطبوعات گفت: ما خدمات جراید را در زمان قبل از انقالب و
گروهی از مطبوعات پس از انقالب خواستهاي اکثریت قریب به اتفاق مردم را نادیده گرفتند و با درج خبرهاي تحریف شده و 

 .شوند که بخواست اکثریت مردم از انتشار آنان جلوگیري شدآفرینی باعث گمراهی مردم مسلمان میجنجال

 

د انتخاب قاسملو در مجلس خبرگان گقت با اینکه انتخابات آزاد بود گروهی از عوامل حزب دمکرات با زور وزیر کشور در مور
و اسلحه مردم را مجبور به دادن راي به قاسملو کردند و ایشان با اکثریت کمی برنده شد. وزیر کشور در مورد حفاظت از 

ه بوسیله مردم تسخیر شد بوسیله سپاه پاسدراران حفاظت هاي سیاسی گفت: ستاد چیرکهاي فدایی خلق کمراکز سازمان
شود تا دولت در مورد آنان تصمیم بگیرد و به مجاهدین خلق نیر اطالع دادیم که نیروهاي انتظامی با سپاه پاسداران می

ا حفاطت ر حفاظت محل آنان را به عهده بگیرند و نصف روز نیر چنین کردیم ولی خودشان اظهار تمایل کردند که شخصاً
 .بعهده داشته باشند

 

تیمسار دانشور فرمانده ژاندارمري در این جلسه،حزب دمکرات کردستان و عوامل جالل طالبانی و گروهی چپ نما را در 
 )30/5/1358حادثه پاوه مقصر دانست.(کیهان

 

 .کشور مطرح شددر یک میزگرد تلویزیونی با شرکت وزیر کشور،سخنگوي دولت وفرماندهان ارتش،مسایل امنیتی 

 

 :هاي منطقه کردستان گفتناآرامی هاي بروز وقایع اخیر در پاوه واساساًهاشم صباغیان با اشاره به دالیل و انگیزه....

 

 هاي سیاسی واقتصاديجنبه

 

یچ هنه و بیبار قاطعاهاي ناآرامی در کردستان شهرهاي آن الزم است اعالم کنم که دولت اینقبل از اشاره به عوامل وانگیزه
ل را این قبیل عوام کند. و شدیداًآورنده اغتشاش و ناآرامی در هر نقطه ایران عمل میگذشتی با ضد انقالبیون و عوامل بوجود

نماید جدا از این مساله در خصوص وقایع اخیر شهر پاوه و به طو رکلی وجود ناآرامی در کردستان باید بگویم که سرکوب می
وجه وقوع رخدادهاي اخیر را به حساب برادران کرد از عوامل ضد انقالب جدا است و دولت به هیچحساب برادران کرد 

ها و حوادث اخیر در شهر پاوه و خاصه منطقه کردستان مسایل اقتصادي، فرهنگی و گذارد ریشه اساسی و بنیادي ناآرامینمی
هایش رژیم سابق و برنامه یم سابق بوده است اساساًهاي مردم این منطقه بویژه در طول حکومت رژعدم توجه به خواست

اه داشت وبا یک بررسی اجمالی و کوتاي بوده است که همیشه مردم این منطقه و مناطق دیگر کردستان را عقب نگاه میبگونه



یران تا چه پایه اتوانیم ببینیم که مردم کردستان، سیستان و بلوچستان، بندرعباس و بوشهر وبرخی دیگر از نقاط به خوبی می
یا اینکه نیروي انسانی کار آمد  در این منطقه  اند. مثالًبهرهترین امکانات رفاهی بیترین و ابتداییاند و از سادهعقب مانده

بینیم که رژیم گذشته حتی یک کارخانه در این استان ایجاد نکرده و هرگز اقدامی نسبت به ایجاد بازار کار فراوان است ولی می
اي این مردم آن بعمل نیاورده است این مسایل و ایجاد تحریکات و فزونی روز به روز شایعات و تبلیغات ناصحیح و ایحاد بر

 زنند سبب شدهنارضایی میان مردم  که اغلب از سوي ضد انقالب و عناصري که شاید از بیرون مرز دست به اقداماتی می
ه تر بنظربرسد. موضوع خود مختاري بتر باشد و دامنه اغتشاش و بلوا وسیعماست تا این منطقه نسبت به دیگر مناطق ناآرا

عنوان این قبیل مسایل هم به آن شکل که مطرح است در میان نیست و جنگ مذهبی براه انداختن میان برادران شیعه و سنی 
رد و حتی در قانون اساسی نیز این نیز موردي نیست به کلیه موارد و مسایلی که مورد نظر برادران کرد است دولت توجه دا

 ها و مسایلی که برایشانهاي مذهبی و محفوظ بودن کلیه خواستهموارد درنظر گرفته شده است. همچنین است حقوق اقلیت
 .مطرح است

 

هاشم صباغیان آنگاه به موضوع خود مختاري و طرح آن از سوي کردها اشاره کرد و گفت: در زمینه خود مختاري و رعایت 
هاي برادران کرد دولت اختیارات کافی به شوراهاي شهر شهرستان و استان داده است و رسیدگی به مسایل اي از خواستهپاره

 .رفاهی فرهنگی و تنظیم مسایل اعتباري و نظایر آن از جمله اختیارات داه شده به شوراها است

 

 بازگشت آرامش به منطقه

 

ر پاوه عالوه بر نیروهاي ارتش فداکاري سپاه پاسداران انقالب نیز در خور ستایش و صباعیان ادامه داد: در ایجاد آرامش د
توجه است و من همین جا از کوشش و جانبازي پاسداران که دوشادوش برادران ارتشی خود مهاجمان پاوه را سرکوب کردند 

 هاي زیاديآنان به شهادت هم رسیدند گروهکنم بجز پاسداران انقالب که از جان و دل راهی پاوه شدند و تعداي از بشکر می
 .از مردم هم اعالم آمادگی کردند

 

اندر کار ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کردستان و خصوصا وقایع پاوه اشاره کرد و وزیر کشور سپس به موضوع عوامل دست
اند یگري هم دست اندرکار بودههاي دبجزحزب دموکرات کردستان که همکاریشان درایجادحوادث پاوه محرز است گروهگفت:

که از جمله آنها دارودسته جالل طالبانی است اینکه چرا دولت فقط حزب دموکرات کردستان را غیر قانونی اعالم کرده است 
هایش براي ما مشخص شده دلیلش این است که این حزب یک ارگان سازمان یافته و متشکل بوده و نحوه فعالیت و برنامه

هاي دیگر نظیر آن افرادي شرور و بدون سازمان هستند که همواره کاري جز ایجاد دسته جالل طالبانی و گروهاست ولی دارو
بلوا و آشوب ندارند بدیهی است چنانچه سازمانها یا احزاب شکل گرفته دیگري مورد تایید ما قرار بگیرد که در حوادث و 

  )31/5/1358شود.(کیهانشود و از ادامه فعالیت آنان جلوگیري میالم میاند بالفاصله غیر قانونی اعوقایع پاوه دخالت داشته



 

 .مالقات سخنگوي دولت با امام خمینی:مسایل کردستان بیکاري و بحران اقتصادي به اطالع امام رسید

 

کاند نیاوي سوزیر و سخنگوي دولت باتفاق امیر انتظام سفیر ایران در کشورهاي ادکتر صادق طباطبایی معاون سیاسی نخست
 .ازظهر دیروز در قم بحضور امام رسیدندپیش

 

در دیدار با امام مسایل جاري مملکت و مسایل کردستان و همچنین وزیر در گفتگویی با خبرنگارپارس گفت:معاون نخست
 .رساندممساله بیکاري و بحران افتصادي و اقداماتی که دولت در این باره انجام داده را طی گزارشی باطالع امام 

 

وي افزود:در این مالقات همچنین گزارشی در زمینه امکاناتی که در اختیار شهرداریها قرار گرفته و اعتبار عمرانی استانها که 
 .در اختیار استانداریها قرار گرفته تقدیم امام شد

 

ان در کشورهاي اسکاندیناوي وزیر اضافه کرد: در دیدار دیروز با امام خمینی امیر انتظام سفیر ایرمعاون سیاسی نخست
المللی هاي که دولت در زمینه تبلیغات بینبخصوص درباره وضع دانشجویان ایرانی در سوئد صحبت کرد و مشکالت ونارسایی

 .دارد و ضرورت تشکیل یک کادر تبلیغاتی در خارج از کشور را باطالع امام رساند

 

ارجه و وزیر کشور آلمان را نیز به آگاهی امام رساند.و امام نیز در کلیه وي همچنین گزارشی از مذاکرات خود با وزیر امور خ
 )2/6/1358ها دستوراهاي الزم را مورد تاکید خاص قرار دادند.(کیهانزمینه

 

 :وزیر به پادگان سقزپیام تهنیت و تسلیت نخست

 

 شمابراي ارتش آبرو خریدید و براي کشور وحدت

 

ز براي پادگان سقامروز پیامی وزیر دولت موقت انقالب اسالمیمهندس مهدي بازرگان نخستتهران ـ خبرگزاري پارس: آقاي 
 :فرستاد متن پیام باین شرح است



 

 پیام براي پادگان سقز

 

 ینام خداي داناي توانا

 

ت تسلیت و تهنی هایتانبه شما برادران غیور پادگان پر افتخار سقز و خانوادهبه نمایندگی از طرف دولت جمهوري اسالمی 
فرمانده دالورتان سرهنگ  داران و افسران شهید شده مخصوصاًرسانیم براي سربازان و درجهایران را میگوئیم و سالم ملتمی

مرداد تاکنون از پادگانتان  31طلبیم به افتخار مردانگی و دفاع دلیرآنهاي که در روز ریزیم و رحمت حق میفراشاهی اشک می
و فداکاري  ایستادگینمائیم شما باگوئیم و تشکر خالصانه میکردید تبریک میز وطن و انقالب جمهوري اسالمیاز شهر سقز و ا

خود دشمنان انقالب و خلق مسلمان کرد را که بد اندیشان و مزدوران بیگانه بردند و شهر را به آشوب کشیده بودند منکوب 
هاي بعد از سرنگونی ادید و همانطور که رهبر عالیقدر انقالب در ماهساختید آبرو براي ارتش خریدید و وحدت به کشور د

استبداد اعالم کرده بودند ثابت نمودید که نگهبان مملکت و ارتش است و ارتش متعلق به مملکت است شما برادران جان به 
کمک آمده بودند صفحه درخشان  کف که از سپاه پاسداران انقالب و از نیروهاي هوابرد شیراز، خرم آباد، و سایر واحدها به

 .اي که نه ادعا است و نه افسانه در تاریخ ارتش کشورمان بوجود آوردیدسابقهبی

 

وزیر، مهدي بازرگان(جمهوري اسالمی لطف بس بی پایان خدا به شهیدانتان و درود و آفرین ملت بر خودتان. نخست
6/6/1358( 

 نظر بدهید |ت لینک ثاب |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/8/24 11:47 

 

 (3)دولت موقت و کردستان

 

  

 



مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور طی تماسی با کیهان اعالم کرد:نمایندگان دولت و شوراي انقالب با اعضاي شوراي شهر 
 .مهاباد به توافقهایی دست یافتند

 

شهر مهاباد گفت: پس از مذاکرات گروهی از اعضاي  گویی در مورد موارد توافق با اعضاي شورايوزیر کشور در گفت و
 :هاي زیر حاصل شدشوراي انقالب ودولت با اعضاي شوراي شهر مهاباد توافق

 

 .ـ ارتش حتما به شهر باید وارد شود و امنیت شهر رابرعهده گیرد.  این به خواست اکثریت مردم مهاباد تحقق خواهد یافت1

 

وحزب دموکرات محاکمه نخواهند شد. بخصوص که این مورد نظر رهبر انقالب امام ـ افراد در سطح پایین حزب  عض2
 خمینی نیز بوده است

 

ـ پس از استقرار ارتش در شهر و تامین محل مناسبی در خارج شهر براي اسکان ارتش ایجاد نخواهد شد، پادگان این شهر 3
 .د استفاده قرار خواهد گرفتکه در نزدیکی مهاباد وجود دارد به عنوان محل یک دانشکده مور

 

ـ پس از آنکه امنیت کامل در شهر برقرار شد از طرف ستاه مرکزي، سپاه پاسداران انقالب با عضویت افراد محلی تشکیل 4
 خواهد شد

 

صباغیان ادامه داد: هماهنگ با برقراري امنیت شهر کارهاي عمرانی به سرعت شروع خواهد شد. وزیر کشور همچنین گفت: به 
د شوعضاي شوراي شهر مهاباد توصیه شده است که نهآیت سعی خودرا به کار برند تا موقعی که ارتش به شهر وارد میا

 .امنیت شهر حفظ شود

 

 )7/6/1358براي مذاکره به تهران آمده است.(کیهان» شوراي انقالب مهاباد«شوراي شهر مهاباد چند روز پیش با عنوان 

 

 .دستگیر شدند جاسوس اسراییلی در کردستان4

 



صادق طباطبایی سخنگوي دولت در گفتگویی با خبرنگار این خبرگزاري در مورد  اوضاع کردستان » یونایتدپرس«بگزارش 
جاسوس اسراییلی در برخوردهاي ارتش جمهوري اسالمی و حزب دموکرات دستگیر شدند و این امر نشان میدهد  4گفت: 

 )7/6/1358ه در منطقه بوجود آورند.(کیهانصهیونیست ها قصد دارند یک اسراییل تاز

 

 :وزیر فاش کردنخست

 

 .اسراییل رهبري عملیات را در مناطق شورشی برعهده گرفته است

 

وزیر ایران دیروز درمالقات با کریستف و سفیر اتریش در ایران از توطئه هاي عوامل داخلی و خارجی مهندس بازرگان نخست
 .داري علیه انقالب ایران پرده برداشتامپریالیزم و دیگر جناحهاي سرمایهو نقش فعالیت صهیونیسم و 

 

وزیر و در این مالقات که به علت پایان ماموریت سفیر اتریش در ایران صورت گرفت صادق طباطبایی معاون سیاسی نخست
 .سخنگوي دولت نیز حضور داشت

 

 :اتریش، گفتوزیر و سفیر سخنگو دولت در مورد موضوع مذاکرات نخست

 

سفیر اتریش در این مالقات یادآور شد که در مدت ماموریتش در ایران کوشش کرده است که حقایق و وقایع ایران را به »
 .دولت مطبوع خود منتقل کند و توجه و عواطف ملت اتریش را خصوصا بعد از انقالب اسالمی ایران جلب کند

 

ایق اي که در مورد بازتاب حقسفیر اتریش تشکر کرده و اظهار داشت نکتهوزیر در پاسخ این حسن ظن و کوشش هاي نخست
هایی که علیه ما نوشته گوییم که افکار عمو می راي بر اساس مطالب روزنامهو وقایع ایران اشاره در، جالب توجه است ما نمی

انبداري کنند ولی ایا این حداقل انتظار را هاي غرب حتما از ما جگوییم که روزنامهشود صدرصد موافق نظر ما باشد ما نمیمی
توانیم داشته باشیم که اگر مطالبی از ایران می نویسند مستند بر اساس واقعیات باشد و از تحریف دروغ و جمل حقایق نمی

زارشهاي و گ اکنده نباشد.مطمئن باشید که این شیوه انتشار اخبار ایران در خارج که به نظر من منشاء صهیونیستی دارد مملو از
هاي خالف حقیقت و واقعیت است نه به مصلحت صلح در جهان و نه در جهت تامین آزادي و آزادیخواهی است و قضاوت

 .باعث نزدیکی ملل و اقوام جهان به هم دیگر نیز نخواهد شد



 

حب ذوق است و لذا طبیعی دانم که ملت اتریش ملتی آزادیخواه مالیم و صاام ولی میوزیر افزود من در اتریش نبودهنخست
است که شما کوشش کرده اید عواظف انها ار نسبت به ملت ایران که خصلت آزادیخواهی عواطف انسانی احساسات نوع 

 .دوستی و گذشت و فداکاري در آن قوي است جلب کنید

 

آینده  ن دموکراسی را دروزیر خواست که خطوط اساسی سیاست ایران را در کردستان و تامین و تضمیسفیر اتریش از نخست
وزیر در پاسخ گفت: دولت موقت وقتی زمام امور را در دست گرفت که مطبوعات و احزاب از آزادي کامل روشن کند. نخست

کردند برخوردار شدند ولی متاسفانه مشاهده کردیم که که برخی از اربابان جراید که در رژیم سابق نیز فعالیت و تالش می
انقالب اسالمی ایران شدند و عالوه بر اینها عناصر وابسته به احزاب افراطی چپ که در زمان شاه سابق به دست به کار علیه 

ه قول افرادي هم که ب خارج کشور رفته بودند با استفاده از آزادي موجود در نظام سیاسی ایران به کشور بازگشتند و ضمناً
م برمی داشتند به این گروه اضافه شدند و ما ناگهان با اتئالف عملی تمام دکتر مصدق توده نفتی بودند و علیه آزادي ایران قد

این گروه ها در لباس آزادیخواهی و با شعار تامین و تضمین ازداي مواجه شدیم ولی آنچه بیشتر تعجب ما را برانگیخت 
ده و به توطئه و کشتار و آتش  همکاري عملی عناصر ساواك و با اینها بود کارهایی که کردند از مرز بیان عقیده خارج ش

سوزي و خرمن سوزي منجر گردید و رفته رفته صورت داعیه تجزیه طلبی و قیام مسلحانه علیه امنیت و استقالل کشور بخود 
هاي آنها مبلغ این افکار شدند لذا دادستان انقالب اسالمی ایران ناچار بود براي تضمین آزادیهاي موجود و گرفت و روزنامه

ها را توقیف نموده و بعضی از مدیران آنها را دستگیر و یا حکم اي از این روزنامهآوردهاي دمکراتیک انقالب پارهستحفظ د
 .اي از احزاب و دستجات را غیرقانونی اعالم کندتوقیف براي آنها صادر کند و پاره

 

هان شاء خارجی نیز دارد نه به نفع صلح در جوزیر همچنین اضافه کرد: مساله تجزیه طلبی کردستان و تحریکاتی که مننخست
هاي فراوانی که در اختیار دارند است و نه به نفع کشورهاي همجوار ما.در حال حاضر شاه سابق با افرادو عناصرش و پول

ت  ن ازحمایکنند و عملیات انتقام جویانه آنااند از یکسو ایادي انها در داخل آتش  افروزي میکارهاي عملی خود را شروع کرده
دار اروپا و آمریکا نیز برخوردار است و از سوي دیگر اسراییل رهبري عملیات ضد انقالب را در مناطق جناحهاي سرمایه

جه داشته کنند توشورشی ایران بعهده گرفته است. اگر کشورهایی که در سطح دولت و زبان دیپلماسی با ما اظهار دوستی می
ن وزیر در مورد تامیسلحانه کردستان نه به نفع آنان است و نه به نفع ملت کرد نخستباشند درمی یابند که تجزیه م

نویس قانون اساسی که دولت تقدیم مجلس بررسی قانون اساسی کرده است آزادي عقیده و دموکراسی در آینده گفت در پیش
ي قرار دارند همچنین روابط صمیمانه با بیان و انتقاد تضمین شده است و اقلیتهاي مذهبی و غیر مذهبی تحت حمایت  مرکز

 .دولت براساس تامین استقالل وآزادي و تمامیت ارضی ایران مورد توجه و عنآیت کافی قرار گرفته است

 



وزیر تشکر کرد و گفت این مطالب را به صدر اعظم اتریش و ملت اتریش منتقل خواهم کرد. سفیر اتریش از توضیحات نخست
ها وابسته اي از مطبوعات غربی گفت:من هم معتقدم که بیشتر گزارشاتی که در این روزنامهدورزي پارهوي ضمن تاکید  برعنا

 .شود خالف واقع است و ما نیزدر اتریش از این مساله رنج می بریممشاهده می

 

لت آن دو وزیر ضمن تایید سیاست دولت اتریش در مورد حمایت  از سازمان آزادي بخش فلسطین از مشی سیاسینخست
 نسبت به سازمان آزادیبخش فلسطین علیه اسراییل غاصب قدردانی کرد

 

وزیر در قسمت دیگري از سخنان خود گفت:فرمان اخیر امام مبنی بر تشکیل حزب مستضعفین  تالش این حزب علیه نخست
ی خود را بر محتوي جهان بین مستکبرین نشان دهنده این است که دولت جمهوري اسالمی ایران با اینکه برنامه ها و سیاست

اسالم بنا نهاده حمایت  از آزادیخواهان و مبارزه علیه تجاوزگران جهانی را مورد هدف خود قرار داده است. 
 )8/6/1358(کیهان

 گفتگویی اختصاصی کیهان با سخنگوي دولت

 

و  وامل و وقایع کردستانضمن تشریح علل و عصادق طباطبایی سختگوي دولت در یک گفت وگوي اختصاصی با کیهان،
تعدد مرکز قدرت و دیگر تعطیل روزنامه ها  مجالت، مسایل کمیته ها ارتش،هاي ضد انقالب درباره قاطعیت دولت،فعالیت

مسایل مملکتی صحبت کرد. سخنگوي دولت ضمن انکار ضعف و کم کاري دولت قبول کرد که دولت مرتکب اشتباه شده 
ترین دولتی است که در طول تاریخ ما وجود داشته زیرا با حداکثر مسوولیت حداقل رگان مظلوماست تاکید کرد که دولت باز

 )8/6/1358قدرت اجرایی دارد.(کیهان 

 

 .آخرین  هشداردولت  به مردم مهاباد:مردم مهاباد باید حساب خودرا از خائنان به ملت و فریب خورده ها جدا کنند

 

 .کنندبه دولت اعالن جنگ داده اند و گفته اند  تا آخرین  قطره خون خود ایستادگی میوزیر کشور: قاسملو و حسینی رسما 

 

هاشم صباغیان وزیر کشور براي آخرین  بار به مردم مهاباد هشدار داد که حساب خودرا از خائنان به ملت جدا کنند و گول 
 د کرد که عبدالرحمن قاسملو و عرالدین حسینی در یکاین گروه فریب خوره رانخورند. وزیر کشور در پیام تلویزیونی خود تاکی

اند تا آخرین  قطره خون خود ایستادگی خواهند کرد. ولی ما هرگز اند و گفتهسخنرانی دربانه به دولت اعالم جنگ داده
رد ت رفتار خواهیم کگذاریم که این خیال خام جامه عمل بپوشانند. زیرا همانطور که امام گفته ما به امر خدا با آنها به شدنمی



و آنها را سرکوب می کنیم ارتش، دیگر ارتش شاهنشاهی نیست ارتشی است که یک ملت را پشت سر خود دارد. در همین 
دولت با گروههاي ضد انقالب در غرب کشور بطور قاطع «حال خبرگزاري پارس از قول هاشم صباغیان گزارش داده است که 

 «ها و احزاب را در مهاباد به منظور مذاکره برسمیت نمی شناسند که با او مذاکره کنندعمل خواهد کرد و هیچ یک از گروه

 

وي اضافه کرده است گروهها و احزابی که در مهاباد هستند، متشکل از ضد انقالب، عوامل رژیم گذشته و افراد فریب خورده 
 .هستند

 

بوکان شده و سپاه پاسداران انقالب مشغول خلع سالح  هاشم صباغیان هم چنین اضافه کرده است که از ارتش وارد منطقه
افراد هستند و هم اکنون نیز ارتش در حال پیشروي به سوي شهر مهاباد است،ولی این پیشروي، مرحله به مرحله خواهد بود 

 .وجریان لحظه به لحظه آن نیز به اطالع ملت خواهد رسید

 

غرب کشور برقرار خواهد کرد. به همین دلیل صباغیان از مردم مهاباد وزیر امنیت را در وي گفت: که ارتش بدستور نخست
اي که هستند موقعیت خودرا توانند در هر منطقهها همکاري نکنند و براي این کار میخواست که با خائنان و فریب خورده

د که نجام دادند. این عده باید بدانناعالم کنند تا با کمک آنها شتافته شود یعنی همان کاري که بعدازظهر دیروز، مردم بوکان ا
از هر نظر امنیت خواهند داشت و امیدواریم بدون کوچکترین تلفات به مردم شهر مهاباد، ارتش موفق به استقرار در این شهر 

 .شود

 

 مرز عراق باز است

 

ن طرف مرز چادرهایی آهاشم صباغیان در پیام تلویزیونی خود فاش ساخت که مرز عراق به روي مهاجمان کرد باز است و 
کنند. ما از نظر دیپلماسی چند بار به عراق هشداردادیم و خواستیم که دهند و پذیرایی میاند که مهاجمان فراري را پناه میزده

 .مرزهایش را کنترل کند

 

ه در سالحهایی نیست ک …هایی که کردها دارند مثل تانک، نفر بر، زرهپوشهاي مختلف، ضد هوایی ووزیر کشور گفت: سالح
خواهم کشور بخصوصی را متهم کنم. از سوي دیگر این سالحها در بازار آزاد قابل فروش پادگان مهاباد بوده باشد. البته من نمی

 .اند ( کالشینکف) استنبوده است. تنها اسلحه اي که می توان گفت که انها با پول در بازار آزاد خریده

 



 ر ایرانها داي اسراییلیاسلحه

 

یک احتمال دیگر وجود دارد و آن این نیست که اسراییلی ها در جنگهاي خود را اعراب مقداري اسلحه وزیر کشور سپس گفت:
شود. وي تاکید کرد که در همسایه ما می باید مرزهاي خود ها از طریق آنها وارد کردستان میاند و این اسلحهبه غنیمت برده

علوم نیست که تخریب در کشور ما به نفع همسایه باشد. در حال حاضر عوامل رژیم گذشته عوامل را کنترل کند زیرا هیچ م
ضد انقالب داخلی، یعنی ساواکیها و تمام آنهایی که فراري هستند پناهگاه هایشان در اینجاست. یعنی خودشان را در اختیار آنها 

کشور تاکید کرد که رژیم گذشته ازهمان ابتدا شروع به خرج کردن قرار دادند و از مرزها هم اسلحه برایشان آمده است. وزیر 
 . .اند دیده شده استنموده واخیرا دینارهاي عراقی نیز در منطقه و همراه کسانیکه دستگیر شده

 

اکنون  مدولت با تمام قوا نسبت به عمران در غرب کشور خواهد کوشید و اعتبار آنرا نیز در اختیار دارد. ه:وي در پایان گفت
 )9/6/1358اند.(کیهاننیز گروههاي ضربت براي توزیع شوخت و مواد غذایی که کمبود آن احساس شده به منطقه اعزام شده

 

 :آخرین هشدار دولت به مردم مهاباد

 

  .جدا کنند هامردم مهاباد باید حساب خود را از خائنان به ملت و فریب خورده

 

  .ه دولت اعالم جنگ داده اند و گفته اند تا آخرین قطره خون خود ایستادگی می کنندوزیر کشور: قاسملو و حسینی رسما ب

 

هاشم صباغیان وزیر کشور براي آخرین بار به مردم مهاباد هشدار داد که حساب خود را از خائنان به ملت جدا کنند و گول 
کید کرد که عبدالرحمن قاسملو و عزالدین حسینی این گروه فریب خورده را نخورند و وزریر کشور در پیام تلویزیونی خود تأ

در یک سخنرانی در بانه بدولت اعالم جنگ داده اند و گفته اند که تا آخرین قطره خون خود ایستادگی خواهند کرد.  ولی ما 
م ت رفتار خواهیهرگز نمی گذاریم که این خیال خام جامه عمل بپوشد.  زیرا همانطور که امام گفته ما به امر خدا با آنها بشد

  .کرد و آنها را سرکوب می کنیم. ارتش،  دیگر ارتش شاهنشاهی نیست،  ارتشی است که یک ملت  را پشت سر خود دارد

 



در همین حال خبرگزاري پارس از قول هاشم صباغیان گزارش داده است که:( دولت با گروههاي ضد انقالب در غرب کشور 
احزاب را در مهاباد به منظور مذاکره برسمیت نمی شناسد و اعضاي شوراي  هاواز گروهبطور قاطع عمل خواهد کرد و هیچیک 

 شهر مهاباد نیز طرف مذاکره ما نخواهند بود.  و بطور کلی دولت کسی را در مقابل خودش نمیشناسد که با او مذاکره کند)

 

انقالب،  عوامل رژیم گذشته و افراد فریب  وي اضافه کرده است :گروهها و احزابی که در مهاباد هستند،  متشکل از ضد
  .خورده هستند

 

هاشم صباغیان همچنین اضافه کرده است که ارتش وارد منطقه بوکان شده و سپاه پاسداران انقالب مشغول خلع سالح افراد 
و  مرحله خواهد بودهستند،  وهم اکنون نیز ارتش  در حال پییشروي به سوي شهر مهاباد است،  ولی این پیشروي،  مرحله به 

 .جریان لحظه به لحظه آن نیز به اطالع ملت خواهد رسید

 

وي گفت: ارتش بدستور نخست وزیر،  امنیت را در غرب کشور برقرار کرد.  به همین دلیل صباغیان از مردم مهاباد خواست 
اي که هستند موقعیت خود را اعالم  همکاري نکنند و براي این کار می توانند در هر منطقه هاکه با خائنان و فریب خورده

کنند تا به کمک آنها شتافته شود،  یعنی همان کاري که بعدازظهر دیروز،  مردم بوکان انجام دادند.  این عده باید بدانند که از 
شهر  نهر نظر امنیت خواهند داشت و امیدواریم بدون کوچکترین تلفات به مردم شهر مهاباد،  ارتش موفق به استقرار در ای

  .شود

 

 مرز عراق باز است

 

ه زد هائیهاشم صباغیان در پیام تلویزیونی خود فاش ساخت که مرز عراق بروي مهاجمان کرد باز است و آن طرف مرز چادر
دهند و پذیرائی می کنند.  ما از نظر دیپلماسی چندین بار به عراق هشدار دادیم و خواستیم اند که مهاجمان فراري را پناه می

  .که مرزهایش را کنترل کند

 

 ت.  سالحهائی نیس…که کردها دارند مثل تانک،  نفر بر،  و زرهپوشهاي مختلف،  ضد هوایی و  هائیوزیر کشورگفت،  سالح
که در پادگان مهاباد بوده باشد.  البته من نمخواهم کشور بخصوصی را متهم کنم.  از سوي دیگر این سالحها در بازار آزاد هم 

 .قابل فروش نبوده است.  تنها اسلحه اي که میتوان گفت که آنها با پول در بازار آزاد خریده اند (کالشینکف) است

 



 در ایران هااسلحه اسرائیلی

 

 :شور سپس گفتوزیر ک

 

در جنگهاي خود با اعراب مقداري اسلحه به غنیمت بردند و این  هایک احتمال دیگر وجود دارد و آن این است که اسرائیلی
خود را کنترل کند زیرا هیچ  هايشود.  وي تأکید کرد که همسایه ما می باید مرزاز طریق آنها وارد کردستان می هااسلحه

در کشور ما به نفع همسایه باشد.  در حال حاضر رژیم گذشته،  عوامل ضد انقالب داخلی،  یعنی معلوم نیست که تخریب 
ساواکیها و تمام آنهائی که فراري هستند پناهگاه هایشان در اینجاست.  یعنی خودشان را در اختیار آنها قرار دادند و از مرزها 

  .هم اسلحه برایشان آمده است

 

عراقی نیز در منطقه و  هايرژیم گذشته از همان ابتدا شروع به خرج کردن نموده و اخیرا دیناروزیر کشور تأکید کرد که 
  .اند دیده شده استهمراه کسانیکه دستگیر شده

 

وي در پایان گفت: دولت با تمام قوا نسبت به عمران در غرب کشور خواهد کوشید و اعتبار آنرا نیز در اختیار دارد.  هم  
 .اندههاي ضربت براي توزیع سوخت و مواد غذائی که کمبود آن احساس شده به منطقه اعزام شده اکنون نیز گرو

 

محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان در باره تحصن مردم پاوه و اورامانات گفت: از طرف گروه دیگري از مردم   -
ده است و چون ایجاب میکند که از نزدیک به این اورامانات که در (قوري قلعه) گرد آمده اند خواستهاي آنان نیز مطرح ش

خواستها رسیدگی شود تصمیم گرفته شد که در محل با آنها به مذاکره بپردازیم تا با توجه به این مذاکرات،  راه حل مطلوبی 
  .براي رفع اختالفات اهالی منطقه اورامانات در نظر گرفته شود

 

شرکت در اجتماع متحصنین پاوه خواستهاي آنها بررسی شد و بهمین منظور جلسه  روز جمعه با« استاندار کرمانشاهان افزود:
اي در استانداري تشکیل شد.  پس از مذاکره با اجتماع کنندگان (قوري قلعه) و بررسی خواستهاي آنان بهتر میتوان براي حل 

  .«مسئله منطقه اتخاذ تصمیم کرد

 



ل اجتماع کنندگان قوري قلعه به مح هايین فرصت هیاتی براي بررسی پیشنهاددر اول«استاندار کرمانشاهان در پایان گفت: 
  )9/6/1358کیهان».(خواهد رفت

 

 .وارد شده است هااز طریق اسرائیلی هاوزیر کشور:این اسلحه

 

رتش ادیشب آقاي مهندس صباغیان وزیر کشور در یک مصاحبه رادیو وتلویزیونی شرکت کرد و وزیرکشوردر مورد موقعیت 
 :در انتخابات و وضعیت مواضع و افراد ضد انقالبی در مهاباد گفت

 

هفته گذشته شوراي شهر آمده ما با توجه به این که موقعیت شوراي شهر را با دفع این   همانطوري که قبال گفتیم مجدداً»
شود شود و ارتش وارد مهاباد میهر میبه طور قاطعانه به آنها اعالم کردیم که ارتش وارد ش دانستیممی ضد انقالبیون دقیقاً

براي این که امنیت مهاباد را بعهده بگیرد و اصوال از وجود اشرار و ضد انقالب و سران حزب منحله دموکرات آنها را پاك 
بکند و مردم کرد را قصد دارد نجات بدهد. زیرا وظیفه ارتش است که اصوال براي تمامیت ارضی مملکت و دفع اشرار و ضد 

نقالب اقدام کند ما با بررسیهائی که در وضع منطقه در حال حاضر شده اینجوري استنباط شده که قصد دارند به انقالب ما ا
 «.حتما لطمه بزنند. اصوال لطمه زدن به انقالب تصمیم آنها است دلیلش را هم در همان گزارش توجیهی دادم

 

) به بعد یک پادگان ژاندارمري را گرفتند. این خیلی روشن است واال  بهمن 22اگر مطلب کردستان بود چرا از روز انقالب ( 
ا یک آید. این بحکومتی که خودشان اتفاق نظر داشتند که با کلمه واحد انقالب پیروز شد از فردا که به جنگ انقالب نمی

ان را ر شان گفتند ما آسان انقالبمشود و همانطور که که آیت اهللا طالقانی در خطبه نماز عید فطروشن می ابررسی کوچک کاملً
سالحهائی که اینها در حال حاضر مجهز به  کنیمبدست نیاوردیم که فکر کنندآسان از دست خواهیم داد. با تمام قوا دفاع می

 را هاییها اسلحههاي مختلف هست و این ضد هوایی هست و اینپوشآن هستند این سالحها تانک هست، نفر بر هست، رزه
اهیم با اطمینان بگوئیم بدون اینکه بخو توانیمنه در پادگان مهاباد بوده ( دقیقا می هات دارند که به طور قطع این اسلحهدر دس

نبوده  که در پادگان  مهاباد باشد و بگویم چون پادگان مهاباد را  هاییچنان اسلحه هاهم کشوري را متهم کنیم ) و این اسلحه
 .در اختیار دارند اندبرده

 

هم نیست که در بازار عادي و  ايکند و از آن طرف اسلحهاسناد و مدارکی که دقیقا بدست آمده است این مدعا را ثابت می 
ه خیر توانستند از بازار آزاد بخرند ن هامعمولی قابل فروش باشد و بگویم دولتها یا ضد انقالب پول به اینها کمک کردندو این

که آنها در اختیار دارند کلت است که یک مقدار  ايدر بازار آزاد بتوان بدست آورد تنها اسلحه اي نیست کهضد هوایی اسلحه
با پول در بازار آزاد خریدند کالشینکف است. ارتش ما کالشینکف نداشته. کالشینکف یک اسلحه روسی است و خرید و 



هزار تومان را خرید  25هزار الی  22الشینکف را با شود. بگذریم از آنکه چه پولی ضد انقالب آنجا خرج کرده که کفروش می
نبوده جمعا از کشورهاي دیگر بوده وارد شده و اصال  هاییدیگر چنان اسلحه هايو یا اسلحه هاه این اسلحه کردو فروش می

بحثی در آن نیست. یک احتمال   هم هست و آن این است که اسرائیلی بوده اصوال در جنگهایی که کردند مقداري اسلحه به 
 وارد تواندخارج می از مرزهاي دانیم که این اسلحه حتماًهم از طریق آنها آورده شده ولی باز می هاغنیمت بردند و ا ین اسلحه

شود و از آنطرف چادرهایی که مرز عراق باز است و رعایت نمی کنیمشود و طبق اطالعی که ما داریم براي اولین بار اعالم می
راي کنند که اگر شما به اینطرف بیایید امکان دارد تسهیالت بکنند دعوتشان میکنند پذیرایی میزدند از مهاجمین استقبال می

شویم ما از نظر دفاعی سعی کردیم که به کشور همسایه هشدار نظر مالی فراموش شودو مال مسایل زمانی غافل می  شما از
 .«میدهیم چندین بار هم هشدار دادیم و خواستیم که مرزهاي خودشان را کنترل کنند

 

مرزهاي خودشان را کنترل کنند زیاد وزیر کشور اضافه کرد بطور حتم عوامل ضد انقالب در آنجا وجود دارد. بنابراین باید 
وامل . عکنیمبه آنها اعالم می هیچ معلوم نیست که تخریب  در منطقه کشور ما بنفع کشور همسایه باشد، این را ما رسماً

مختلف، عوامل رژیم گذشته. عوامل ضد انقالب داخلی یعنی ساواکیها و تمام آنهایی که فراري هستند طبق اسنادي که ما 
پادگانهایشان اینجاست،یعنی خودشان را در اختیار آنها قرار دارند و از مرزها هم که اسلحه براي اینجا آمده بطور قطع و داریم 

 .یقین

 

آقاي صباغیان در مورد این سوال که اخیرا مجله آلمانی اشپیگل گزارشی انتشار داد مبنی بر اینکه توسط عوامل رژیم گذشته 
شود.آیا در این زمینه مدارکی وجود دارد ؟ گفت: رژیم گذشته بطور قطع و تان پولهایی خرج میبراي اخالل و آشوب در کردس

یقین از همان ابتدا شروع کرده بودند حرفهاي خیلی زیاد و خرید اسلحه و پولهایی که پخش کرده بودند. پولهاي ایرانی خیلی 
ده حتی چند تفري را که گرفتند مقدار زیادي دینار عراقی همراه عراقی خیلی در دست افراد بو هايشبیه بوده و اخیرا هم دینار

خودشان داشتند ولی ما باز توجه میدهیم که این مسایلی است که برادران و خواهران ما باید توجه داشته باشند همانطور که 
 :امام در پیام روز جمعه خودشان براي مردم که به دیدارشان رفته بودند گفتند

 

دستان غیر از چند نفر مسوول مورد احترام ما هستند و مظر ما در مورد مردم کردستان از دیگران بیشتر است تمام مردم کر
که امکان داشت نسبت به کارهاي عمرانی منطقه گروههاي  اياما عمال نشان دادیم در این شش ماه گذشته که در هر لحظه

قسمتها کار شروع شده و با سرعت کارهاي عمرانی در آن منطقه را شود. و در تعضی فرستادیم و بطور وضوح برنامه ریزي می
 ياشروع خواهیم کرد و همانطور هم که امام دستور دادند اعتبارش هم که قبال پیش بینی شده بود االن دیگر هیچ دغدغه

ه این اهیم بگوییم کخاطر از جهت اعتبارش نداریم براي اینکه یکروز فروش نفت تخصیص داده شده به این منطقه و نمی خو
شود همه اش خرج شود. ما گروههایی زیادي کند چهره منطقه کردستان را و سعی مییکروز کافی است ولی خیلی دگرگون می

در آنجا فرستادیم به حالت امدادي براي تهیه مواداولیه خوراکی در آنجا مستقر شده، مثل روغن، برنج، قند وشکر،آرد 
در آنجاها روغن و  برندسیار که به دهات می هايوشگاه اسالمی درست کردند و حتی فروشگاهجا فر”گروههاي ضربتی در 



. به وسیله برادران ارتشی و گروههاي ضربتی یعنی قیمتی که دولت بردبرنج و این مواد را روانه یا هواپیما به آن مناطق می
نات مالی نداشته باشند بطور رایگان در اختیارشان گذاشته شود و اگر گروههائی باشد که از نظر امکاتعیین کرده واگذار می

 .شودمی

 

آقاي صباغیان در پاسخ این سئوال که براي اینکه درآن منطقه خونریزي شدید نشود ارتش حالت تدافعی دارد با وضعیت آنها 
د و یه رهبري خلق کرد را دارنهمانطور که گفتیم کسانی که آنجا وجود دارند مثل آقاي قاسملو، عزالدین حسینی داع گفتمی

ه نه به شیعه کنند ککنند خیلی ضد دارد و جاي تعقیب است کسانی که صحبت از شیعه و سنی میاز اختالف سنی و شیعه می
اعتقاد دارند و نه به سنی نه بخدا و این تعصب است خوب ما با چنین کسانی هستیم آنها را رهسپار اعالم جنگ را کردند ما 

که داریم قاسملو در بانه باتفاق عزالدین حسینی سخنرانی کرده و گفته تا آخرین قطره خون ما در آنجا ایستادگی  طبق خبري
و  اندکه آنها این خیال خام را که در سر پرورانده گذاریمو اعالم جنگ داده مجهز شده طبیعی است ما هرگز نمی کنیممی

شوند بتواند جامه عمل بپوشاند آنها به محض این که کوچکترین حرکتی از خود نشان دهند که بوسیله عوامل بیگانه تقویت می
شود و موضعگیري ارتش مان جوري است که آنها چون نشان بخواهند از منطقه مهاباد حرکت کنند ارتش قویا وارد ماجرا می

تش هم وارد ماجرا خواهد شد و طبق دستور جناب نخست وزیر که رهبري امام در این حرکت بکنند ار خواهنددهد که میمی
کیلومتري شهر قرار دارد ولی با  6ارتش هنوز داخل شهر نشده و در  کنیممورد تاکید فرمودند یک ساعت هم ما درنگ نمی

ردم خواهد رسید یعنی پیش روي ارتش شود و این تدریج لحظه به لحظه به اطالع عموم میک برنامه ریزي بتدریج وارد می
براي آخرین بار شاید من به عنوان مسوول وزیر کشور  کنیمو ما باز هم اعالم می رسدشود. و به اطالع میدقیقا روشن می

به تمام خواهران و برادران کرد که گول این گروه فریب خورده را نخورند  کنیمدولت موقت جمهوري اسالمی اعالم می
ی که قبال خودش اعالم کرد حتی اعالمیه داد که ما اصالحات ارضی رژیم گذشته را قبول داریم و قصدي نداریم با قاسملوئ

 به چه علت این کار را کرد ؟ دانیدمالکین کاري بکنیم می

 

 از خلق ترکمن در جبهه بیاورد اینها که دفاع خواستبراي این که مالکین آنجا اکثرا اشرارند صاحبان ایل اند. آنها را می
د که شود شما تصور بفرمائیکند به این اعالمیه قاسملو باید مراجعه کنند. این هشیاري است که باز به خلق کرد داده میمی

این چیزي است روشن  کنیمهمان جور که امام گفته ما با امر خدا با آنها بشدت رفتار خواهیم کرد و آنها را سرکوب می
. توانند با این تجهیزاتشان آن را شکست دهندتش ما حیاتی قوي تر از این است که آنها تصور بکند میبرادران ارتشی ما و ار

 .خالصه ما متکی  به امام مردم ایران  هستیم ارتش دیگر ارتش رژیم شاهنشاهی نیست ارتشی که یک ملت را پشتیبان دارد

 

در داخل خودش جا بدهد آن هیچ ترسی از این  تواندم مردم را میارتشی که هر چقدر بخواهد سپاه پاسداران انقالب یعنی تما 
 .ندارد، این مردم کرد هستند که باید حساب خودشان را بکنند و هر چه زودتر حسابشان را از اینها جدا بکنند

 



عده  داریم یکحزبی بنام دموکرات نمی شناسیم رهبري در او قبول ن کردیماعالم می آقاي صباغیان اضافه کرد ما صراحتاً
و قصد تخریب دارند مذاکره با این مفهوم ندارد، هرگز تحت هیچ  اندخائن خود فروخته با همه اشرار دست بدست هم داده

 )10/6/1358عنوانی هیچ رسمیتی برایشان قائل نیستیم که با آنها مذاکره کنیم.(جمهوري اسالمی

 

 !کس نیستموزیر بازرگان: بدهکار هیچمتن پیام تلویزیونی نخست

 

 مورد انتقاد قرار داد و ضمن مهندس مهدي بازرگان، پریشب در یک پیام تلویزیونی، مخالفان و معترضان به دولت را شدیداً
پاسخگویی به ایرادات آنان، دولت خود را یک دولت انقالبی توصیف کرد. پیام تلویزیونی بازرگان جمعه شب گذشته، در 

پخش شد و به همین دلیل، بسیاري از ببیندگان تلویزیون، موفق به تماشاي آن نشدند. دیروز آخرین قسمت برنامه تلویزیونی 
 .وزیر استآید، مشروح پیام نخستبخشهاي فشرده از این پیام را در روزنامه اطالعات خواندید و آنچه در پی می

 

ت شاید به منزله تضعیف انقالب باشد، بهتر اسوزیر گفت: من نمی خواستم انتقاد بکنم یا از خود دفاع کنم، چون این نخست
ارات و شود و اظهوزیري میشخص فدا شود ولی به سیستم انقالب لطمه وارد نشود. اما از طرف دیگر تلفنهایی که به نخست

و  ضافکار مردم و احترام به خواستهاي مردم سبب شد که در این مورد صحبت بشود و بعد هم سکوت در برابر ایراد و اعترا
شود و مقصر شناختن. تا اینجا هم وقتی مربوط به شخص باشد، اشکالی ندارد، ولی حمل بر قبول میاتهامات وقتی طوالنی شد، 

وقتی باعث شود، دولت در یک مملکتی مقصر و بدهکار شناخته بشود این لطمه به ملت و انقالب است، پس وظیفه ایجاب 
کرد از دولت دفاع بشود. البته ایراد و اتهام و اعتراض همیشه و در همه جاي دنیا ب میکند که این وصله را بردارد و ایجامی

ي افترا زدن را بر عهده داشت و حاال عادتشان و ارثشان به ضدانقالب وظیفه بوده مگر آزادي بیان و اندیشه نباشد. قبالً
ر صوابی نکرده باشیم، حرف زدن از عیب ما یک دوستان و طرفداران رسیده من البته از این بابت خوشحالم چون اگر کا

اي در مملکت بوجود آورده است! اما راجع به اتهامات و ایرادات که صحبت کنیم از همه مهمتر پیشامد وحدت کلمه
 شود. این استآمیز پاوه است. این یک قدري ایجاد اعتراض کرده است. ایراد اول که از اول بود و االن خیلی تکرار میتأسف
ویند دولت گها میکند، بعضیگویند: دولت انقالبی نیست و انقالبی عمل نمیگویند: دولت قاطعیت ندارد، ایراد دوم میکه می

حاال  کنند، بلکه بد هم عمل کرده استکنند که نه تنها کاري نمیکند، یک عده بر این اضافه میکاري نکرده و کاري نمی اصالً
کند، یک به یک تا آنجایی که ضرري به اصل هدف و انقالب نرسد در این باره نکاتی فه ایجاب میخواهم آنطور که وظیمن می

را بیان کنم البته با اختصار تمام و اینکه وارد مساله اسم و اشخاص نشویم، البته این مساله به معناي وجود آمدن مشکالت 
 .و این انتقادات به خاطر اوضاع کنونی استنیت گرفته شده شخصی میان ما نیست و چه بسا ایرادات با حسن

 

 موضوع پاوه



 

بعدازظهر بود که پیام امام از رادیو منتشر شد و مثل یک بمب  2مرداد ساعت  27آخر شنبه نهایت تأثر و تألم براي همه بود.
. اي به تمام ارتشیان داده استمثل اینکه یک حیات تازه اتمی منتشر شد و آنچنان هیجان و شور و شوقی ایجاد کرد که واقعاً

هایی دارند. البته اطالع از جانب ژاندارمري بود که تنها پایگاه ما بود که اطالع رسید در پاوه خیال 22یا دوشنبه  21یکشنبه 
الحی تیمسار فنیروي زمینی،  باآقاي دکتر چمران صحبت شد و ضروري بود که به اتفاق فرمانده 23شنبه در آنجا بود. روز سه

این اسامی » نژادسرهنگ رحیم«رضاییه پیش  64به سیستان و بلوچستان رفته بود و بعد هم به لشکر  به منطقه بروند که  قبالً
واهم خدانند، من میگوییم چون مثل ستارگان درخشان هستند، در تاریخ ایران ثبت بشود. حاال که دیگران قدر نمیرا می
ت فرمانده عملیات سپاه انقالب حرک» ابوشریف«ن را بگویم. فرداي آنروز، یعنی چهارشنبه عصر ایشان به اتفاق آقاي اسمشا

کردند به سوي کرمانشاه، براي اینکه این مناطق تابع لشکر کرمانشاه است، البته در این مدت، هم با ژاندارمري، هم با سپاه، هم 
نفري با هلیکوپتر، خودشان را در حلقه  3شنبه صبح هوایی هم شاید برقرار شده بود. پنجبا لشکر کرمانشاه برقرار بود و پل 

محاصره پایین آوردند (سرتیپ فالحی، دکتر چمران و ابو شریف)، که در اینجا یک هلیکوپتر هم به علت نقص فنی سقوط کرد. 
شدگان فرستادیم که از خارج پاوه به کمک محاصرهروز پنج شنبه یا جمعه بود که از سوي کرمانشاه هم نیروهاي تقویتی را 

انستند پرواز توبشتابند، اما در روانسر متوقف شد و جلویش را گرفتند. روز جمعه بدترین روز براي ما بود. هلیکوپترها هم نمی
ي یک روز در اهفته کنند چون مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. در تمام این مدت، کمیسیون وزراي امنیتی که معموالً

شد با شرکت وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر خارجه و اغلب با حضور رییس ستاد و رییس ژاندارمري و وزیري تشکیل مینخست
ه شد. یعنی دولتی که اهمال و سستی داشته باشد دنبال این کار بهر روز و گاهی دوبار در روز تشکیل می رییس شهربانی تقریباً

 شوند یکی براي شناسایی، دومی هم ارتفاعات را درصر جمعه دو هواپیماي فانتوم از پایگاه همدان بلند میرود. عاین ترتیب نمی
ه رود و دو، سآید در شهر میکوبد. حاال خب خیلی وضع بد بود معذالک دکتر چمران، از پادگان بیرون مینوسود و اطراف می

ب بدي را ما گذراندیم همان روز هم در سعدآباد سخنرانی داشتیم و کند. بسیار شتا هسته و مرکز مقاومت را بازدید می
شنیدند از درون ما خبر نداشتند. به خانه که رفتم گفتند آن فانتومی که به ارتفاعات پاوه رفته هاي ما را میآنهایی که حرف

رگشته بود تا ر فالحی به کرمانشاه بباعث شده که تیراندازي سبکتر بشود. دکتر چمران بسیار راضی بود. در این فاصله تیمسا
ي محاصره باز شده بود و من ظهر که به منزل رفتم مرکز عملیات را در آنجا اداره کند و چمران و شریف ماندند. ظهر حلقه

 یک ربع توانستم بخوابم. در حالی که بعدازظهر در نتیجه اطالعات غلطی که به قم رسیده بود که در سنندج زدند و کشتند آن
کند، اما حاال بد نیست که دو کلمه راجع به دکتر چمران و تیمسار فالحی اعالمیه درآمد و گفتند که دولت اهمال و سستی می

 .هم بگوییم

 

 هاتفاوت روحیه

 

ین ادکتر چمران قبل از این ماجرا به اتفاق تیمسار فالحی به ارومیه رفته بود که پاسگاه آنجا را ضدانقالبیون گرفته بودند که 
پوش حرکت پوش، ولی روحیه طوري بود که تانک و زرهکنند با تانک و زرهدو نفر به اتفاق سرهنگ ظهیرنژاد حمله می



مسار باریده تیکند در حالی که مرتب از چپ و راستش گلوله میشود و با مسلسل راه را باز میکند که چمران پیاده مینمی
یان ها، قبل از جرگوید مسلسلم خراب است. همینرود میرواز کند که وقتی باال میدهد به هلیکوپتر پفالحی هم دستور می

ها ترتیب حراست و حفاظت آن مناطق را دادند. اما قاطع عمل نکردند. ارومیه، به خوزستان رفته بودند و بعد از انفجار گلوله
خود من هم امضا کرده بودم زدند و خب وقتی  اول دفعه این حرف را از قول یکی از مرئوسین ما که حکم انتصابش را هم

آقایی در تلویزیون این حرف را از قول او گفت، جواب این بود که بله اگر من قاطع بودم او نباید آنجا بوده اما چرا ما قاطع 
ش چاقو رترین وسیله بنیستیم؟ دولت چرا قاطع نیست؟ قاطع یعنی برنده، برش هم همیشه با یک کاردي چیزي بوده، مالیم

کند اگر دولت شود از میان به در کرد. طرف، حساب آخرش را میاست و معلوم است که دشمنان را با خواهش و تمنا که نمی
ر کند. خب حاال فکدهد اما اگر نبود، اعتنا نمیي قاطعی بود. طرف با خواهش و تمنا دستورات را انجام میپشت سرش وسیله

دهند دهند. به یک دستش یک چاقو میي چاقو را به کس دیگري میدهند، اما تیغهدستش میکسی را بکنید که یک چاقو را 
ندارد. یعنی پلیس و  ارتش و ژاندارمري که در اذهان این فکر بود که اینها طاغوتی است و عملکرد اینها را گرفته  تیغهکه اصالً

اش دست یکی دیگر است. ب به وجود بیاید. این هم تیغهبود و چاقوي دوم هم قانون و دادگستري که باید بعد از انقال
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 .صباغیان: ارتش در حال پیشروي به سوي مهاباد است

 

دیشب آقاي مهندس صباغیان وزیر کشور در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی شرکت کرد. وزیر کشور در مورد موقعیت ارتش 
اي شهر هفته گذشته شور گفتیم مجدداً دانقالبی در مهاباد گفت: همان طوري که قبالًدر انتخابات و وضعیت مواضع و افراد ض

دانستیم به طور قاطعانه به آنها اعالم می آمد ما با توجه به آن که موقعیت شوراي شهر را با وضع این ضد انقالبیون دقیقاً
رار وجود اش ازنکه امنیت مهاباد را به عهده بگیرد اصوالً شود براي ایشود و ارتش وارد مهاباد میکردیم که ارتش وارد شهر می

ي ارتش است که و ضدانقالب و سران حزب دمکرات آنجا را پاك بکند و مردم کرد را قصد دارند نجات دهد. زیرا وظیفه
ر شده در حال حاض هایی که در وضع منطقهبراي تمامیت ارضی مملکت و دفع اشرار و ضدانقالب اقدام کند ما با بررسی اصوالً

لطمه زدن به انقالب تصمیم آنها است. دلیلش را  لطمه بزنند. اصوالً اینجوري استنباط شده که قصد دارند به انقالب ما حتماً
بهمن) بعد یک پادگان ژاندارمري را  22هم در همان گزارش توجیهی دادم. اگر مطلب کردستان بود چرا از روز انقالب (

ه نظر داشتند که با کلمه واحد انقالب پیروز شد از فردا کوشن است و اال حکومتی که با این خودشان اتفاقگرفتند. این خیلی ر
ماز عید ي ناهللا طالبانی در خطبهشود و همان جوري که آیتمی روشنآید. این با یک بررسی کوچک کامالًبه جنگ انقالب نمی

کنیم و آسان از دست خواهیم داد. با تمام قوا دفاع می ردیم که فکر بکنند کهفطرشان گفتند: ما آسان انقالبمان را بدست نیاو
ها تانک است، نفربر است، کنیم. سالحهایی که اینها در حال حاضر مجهز به آن هستند این سالحاز انقالب دفاع می

ها نه در پادگان ع این اسلحههایی را در دست دارد که به طور قطپوشهاي مختلف است. ضد هوایی است و این اسلحهزره
هایی نان اسلحهها چتوانیم با اطمینان بگوییم بدون اینکه بخواهیم هیچ کشوري را متهم کنیم) و این اسلحهمی مهاباد بوده (دقیقاً

بدست  اًکه دقیقاند در اختیار دارند. با اسناد و مدارکی نبوده که در پادگان مهاباد باشد و بگوییم  چون پادگان مهاباد را برده



ایی هم نیست که در بازار عادي و معمولی قابل فروش باشد و کند و از آن طرف اسلحهآمده است این مدعا را ثابت می
ایی نیست اند و اینها توانستند از بازار آزاد بخرند.نه خیر، ضد هوایی اسلحهبگوییم دولتها یا ضدانقالب پول به اینها کمک کرده

اي که آنها در اختیار دارند می شود گفت، که یک مقدار با پول در بازار آزاد زاد بتوان بدست آورد تنها اسلحهکه در بازار آ
ود حاال شخریدند کالشینکف است. ارتش ما کالشینکف نداشته، کالشینکف یک اسلحه روسی است و خرید و فروش می

هزار تومان یک قبضه کالشینکف را  25هزار الی  22ینکف را تا بگذریم از اینکه چه پولی ضدانقالب آنجا خرج کرده که کالش
از کشورهاي دیگر بوده وارد شده و  اي نبوده حتماًهاي دیگر چنان اسلحهها و یا اسلحهکردند. این اسلحهخرید و فروش می

جنگهایی که کردند مقداري اسلحه به  درها اصوالً بحثی در آن نیست یک احتمال هم هست و آن این است که اسراییلی اصالً
تواند وارد شود. ها از مرزهاي خارج میدانیم که این اسلحهها هم از طریق آنها وارد شده ولی باز میغنیمت بردند و این اسلحه

ف چادرهایی شود و از آن طرکنیم که مرز عراق باز است و رعایت نمیو طبق اطالعی که ما داریم براي اولین بار ما اعالم می
کنند که اگر شما به این طرف بیایید امکان دارد تسهیالت کنند، دعوتشان میکند، پذیرایی میزدند. از مهاجرین استقبال می

شویم. ما از نظر دیپلماسی سعی کردیم که به کشور همسایه هشدار دهیم چندین بار هم براي شما از نظر مسایل رفاهی قایل 
م که مرزهاي خودشان را کنترل کنند. وزیر کشور اضافه کرد به طور حتم عوامل ضدانقالب در آنجا هشدار دادیم و خواستی

وجود دارد بنابراین باید مرزهاي خودشان را کنترل کنند زیرا هیچ معلوم نیست که تخریب در منطقه کشور ما به نفع کشور 
ختلف، عوامل رژیم گذشته، عوامل ضدانقالب داخلی یعنی کنیم عوامل مبه آنها اعالم می همسایه باشد. این را ما رسماً

هایشان اینجاست. یعنی خودشان را در اختیار آنها ساواکیها و تمام آنهایی که فراري هستند طبق اسنادي که ما داریم پناهگاه
 .اند و از مرزها هم که اسلحه براي آنها آورده به طور قطع و یقینقرار داده

 

مجله آلمانی اشپیگل گزارشی انتشار داد مبنی بر اینکه توسط عوامل رژیم گذشته  رد این سئوال که اخیراًآقاي صباغیان در مو
شود آیا در این زمینه مدارکی وجود دارد؟ گفت: رژیم گذشته به طور قطع براي اخالل و آشوب در کردستان پولهایی خرج می

زیاد و خرید اسلحه و پولهایی که پخش کرده بودند پولهاي ایرانی خیلی و یقین از همان ابتدا شروع کرده بودند خرجهایی خیلی 
دینارهاي ایرانی خیلی در دست افراد بوده حتی چند نفري را که گرفتند مقدار زیادي دینار عراقی همراه  شدید بوده و اخیراً

ما توجه داشته باشند همانطور که امام  دهیم که این مسایلی است که برادران و خواهرانخودشان داشتند. ولی ما باز توجه می
در پیام روز جمعه خودشان براي مردم که به دیدارشان رفته بودند: تمام مردم کردستان غیر از چند نفر مسوول مورد احترام 

ر هنشان دادیم در این شش ماه گذشته که در  ما هستند و نظر ما در مورد مردم کردستان از دیگران بیشتر است اما عمالً
ها شود و در بعضی قسمتریزي میاي که امکان داشت نسبت به کارهاي عمرانی منطقه گروههایی و به طور وسیع برنامهلحظه

اند اعتبارش کار شروع شده و با سرعت کارهاي عمرانی در آن منطقه را شروع خواهیم کرد و همانجور هم که امام دستور داده
الن دیگر هیچ دغدغه خاطر از جهت اعتبارش نداریم براي اینکه یک روز فروش نفت بینی شده بود اپیش هم  که قبالً

ي منطقه کند چهرهخواهیم بگوییم که این یک روز کافی است ولی خیلی دگرگون میتخصیص داده شده به این منطقه و نمی
ي ه حالت ضربتی چون مواد اولیههاي مختلفی به آنجا فرستادیم باش خرج شود ما گروهشود همهکردستان را و سعی می

 اند وخوراکی در آنجا نایاب شده مثل روغن، برنج، قند، چاي و آرد. گروهاي ضربتی در آنجا فروشگاه اسالمی درست کرده
رود و به برند. در آنجاها برنج و روغن و این مواد روزانه با هواپیما به آن مناطق میهاي سیار که به دهات میحتی فروشگاه



شود که به قیمت عادالنه یعنی قیمتی که دولت تعیین کرده واگذار هاي ضربتی توزیع میي برادران ارتشی و گروهسیلهو
شود. آقاي هایی باشند که از نظر امکانات مالی امکان نداشته باشند به طور رایگان در اختیارشان گذاشته میشود و اگر گروهمی

اي اینکه در آن منطقه خونریزي شدید نشود ارتش حالت تدافعی دارد و یا وضعیت صباغیان در پاسخ این سئوال که بر
تهاجمی گفت: همانجور که گفتیم کسانی که آنجا وجود دارند مثل آقاي قاسملو و عزالدین حسینی داعیه رهبري خلق کرد را 

کنند که نی صحبت از شیعه و سنی میدار و جاي تعجب است. کساکنند. خیلی خندهدارند و بحث از اختالف سنی و شیعه می
اعالم جنگ را  نه به شیعه اعتقاد دارند و نه به سنی و نه به خدا و این تعجب است. ما با چنان کسانی هستیم آنها رسماً

ی گکردند. طبق خبري که داریم قاسملو در بانه به اتفاق عزالدین سخنرانی کرده و گفته تا آخرین قطره خون ما در آنجا ایستاد
د و انگذاریم که آنها این خیال خام را که در سر پروراندهکنیم و اعالم جنگ داده، مجهز شده، طبیعی است که ما هرگز نمیمی

ي عمل بپوشانند. آنها به محض اینکه کوچکترین حرکتی از خودشان شوند بتوانند جامهي عوامل بیگانه تقویت میبه وسیله
گیري ارتش االن جوري است که شود و موضعوارد ماجرا می قه مهاباد حرکت کنند ارتش قویاًنشان دهند که بخواهند از منط

وزیر که رهبري امام خواهند حرکت بکنند وارد ماجرا خواهند شد و طبق دستور جناب نخستدهند که میآنها چون نشان می
کیلومتري شهر قرار دارد.  6رد شهر نشده و در کنیم ارتش هنوز وادر این مورد تاکید نمودند یک ساعت هم ما درنگ نمی

شود و این تدریج لحظه به لحظه به اطالع عموم مردم خواهد رسید یعنی پیشروي ریزي به تدریج وارد میولی با یک برنامه
ول وزیر کنیم براي آخرین بار شاید من به عنوان مسورسد و ما باز هم اعالم میشود و به اطالع میروشن می ارتش دقیقاً

کنم به تمام خواهران و برادران کرد که گول این گروه فریب خورده را نخورند. کشور دولت موقت جمهوري اسالمی اعالم می
اعالم کرد. حتی اعالمیه داد که ما اصالحات ارضی رژیم گذشته را قبول داریم و قصدي نداریم که با  خودشقاسملویی که قبالً

خواست در ا میاند. آنها ر. صاحبان ایلاشرارندید به چه علتی اینکار را کرد؟ براي اینکه مالکین اکثراًدانمالکین کاري بکنیم می
که  کنند. این هوشیاري استکنند به این اعالمیه قاسملو باید مراجعه میجبهه خودش بیاورد. اینها که دفاع از خلق ترکمن می

یید که همانجوري که امام گفته ما به امر خدا با آنها به شدت رفتار خواهیم کرد شود. شما تصور بفرماباز به خلق کرد داده می
توانند با کنیم این چیزي است روشن. برادران ارتشی ما خیلی قویتر از این است که آنها تصور بکنند میو آنها را سرکوب می

یم ارتش دیگر ارتش رژیم شاهنشاهی نیست و این تجهیزاتشان آن را شکست دهند. خالصه ما متکی به تمام ملت ایران هست
واند در تارتشی که یک ملت را پشتیبان خود دارد ارتشی که هر چه قدر بخواهد سپاه پاسدار انقالب یعنی تمام مردم را می

داخل خودش جا بدهد آن هیچ ترسی از این ندارد این مردم کرد هستند که باید حساب خودشان را بکنند و هر چه زودتر 
یم رهبري شناسکردیم حزبی به نام دمکرات نمیاعالم می سابشان را از اینها جدا بکنند آقاي صباغیان اضافه کرد ما صراحتاًح

در او قبول نداریم یک عده خائن خودفروخته با جمع اشرار دست به دست هم دادند و قصد تخریب دارند مذاکره با اینها 
 )10/6/1358چ رسمیتی برایشان قائل نیستیم که با آنها مذاکره کنیم. (اطالعاتمفهوم ندارد. هرگز تحت هیچ عنوانی هی

 

 موارد توافق شوراي انقالب و دولت با شوراي شهر مهاباد

 



اي از خبرگزاري پارس هاشم صباغیان وزیر کشور اعالم کرد: در مالقاتی که بعضی از اعضاي دولت و شوراي انقالب با عده
بایستی وارد شهر شود. و امنیت منطقه را به عهده بگیرد  اند، قرار بر این شد که ارتش، حتماًد داشتهاعضاي شوراي شهر مهابا

باشد. همچنین افراد در سطح پایین، به عنوان عضو حزب منحله دمکرات، محاکمه که این خواست اکثر مردم مهاباد می
لت دادند. در ضمن پس از استقرار ارتش، در شهر و تأمین نخواهند شد که رهبري انقالب هم در این مورد پیامی خطاب به م

باشد، به عنوان محل یک محل مناسبی در خارج از شهر براي اسکان ارتش، پادگان موجود مهاباد که در نزدیکی شهر می
اهی با ي سپپس از آنکه امنیت کامل در شهر برقرار شد از طرف ستاد مرکز دانشکده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ضمناً

افراد محلی سپاه پاسداران انقالب تشکیل خواهد شد. هماهنگ با برقراري امنیت، در شهر کارهاي عمرانی با سرعت شروع 
 آید نهایت سعی را برايخواهد شد و به اعضاي شوراي شهر مهاباد توصیه شد موقعی که ارتش براي حفظ امنیت به شهر می
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 اظهارات وزیر کشور

 

یل جهت گزارش مسااهللا طالقانی با امام داشت گفت: هاشم صباغبان وزیر کشور پیرامون دیداري که با اتفاق حضرت آیت
مربوط به منطقه کردستان و توضیح مسایل جاري کشور به حضور امام رسیدم و امام خمینی دستوراتی در این مورد صادر 

 .نمودند

 

صباغیان در پاسخ سوال در مورد نتیجه مالقات هیاتی که از کردستان براي مذاکره درباره تحوالت اخیر این استان به تهران 
آمده بود گفت: نمایندگانی که از کردستان به مرکز آمدند وابسته به اعضاي انجمن شهر مهاباد بودندو هیچگونه ربطی به 

 .ن این حزب هیچگونه اعتمادي نداشتندحزب دموکرات نداشتند چون به رهبرا

 

کیلومتري مهاباد  5هاشم صباغبان در موردآخرین خبرهاي کردستان گفت: هم اکنون ارتش جمهوري اسالمی ایران در فاصله 
 )10/6/1358است و آخرین مراحل مربوط به وارد شدن ارتش به این شهر مورد بررسی قرار گرفته است.(کیهان

 

 هشدار وزیر کشور

 

وزیر کشور دیروز در یک پیام رادیو تلویزیونی اعالم کرد که دولت براي آخرین بار به مردم » هاشم صباغیان«از سوي دیگر 
دهد که حساب خود را از خائنین به وطن که خیانت آنها به کرات ثابت شده جدا مهاباد و خواهران و برادران کرد هشدار می



مهاباد جلوگیري شود. وزیر کشور اضافه کرد: با توجه به پیام امام خمینی، ضدانقالبیون کنند تا از کشتار بیش از اندازه در 
سرکوب خواهند شد و همانطورکه از قبل، دولت تدارك الزم را دید، در این مورد اقدام خواهد شد.  شدیداً
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 .ستسخنگوي دولت:دخالت خارجیها در ماجراي کردستان براي دولت مسلم ا

 

 .خواهند کردستان را بصورت اسراییل دوم در بیاورندمی

 

 .فعالیت اشرف، شاپور بختیار و اردشیر  زاهدي علیه جمهوري اسالمی همچنان ادامه دارد

 

وزیر و سخنگوي دولت در یک مصاحیه تلویزیونی نقطه نظرهاي دولت را نسبت به دکتر صادق طباطبایی معاون سیاسی نخست
 .ن، ارتباط با کشورهاي همجوار و ونقش صهیونیسم و امپریالیسم در براه انداختن جنگ کردستان اعالم کردوقایع کردستا

 

المللی را عامل اصلی وقایع کردستان معرفی کردو افزود ضد در این گفت و گو سخنگوي دولت، اسراییل و صهیونیسم بین
 .شودحمایت  میشوند و به آنها پناهندگی داده میانقالبیون و مهاجمان فراري ایران بوسیله دولت عراق 

 

 :آیدمتن کامل مصاحبه تلویزیونی سخنگوي دولت در زیر می

 

س: به عنوان سخنگوي دولت مساله کردستان را از نظر سیاست خارجی  توجیه کنید با توجه به اینکه قدرتهاي بزرگ ( 
 .رهاي همسایه ما چه اثري در روي کردستان دارند تشریح کنیدابرقدرت ) در این جا تقشی دارند و هم چنین مساله کشو

 

اي و آن همانطوریکه که گفتید در انقالب اسالمی ایران تقریبا منابع تمام قدرتهاي خارجی را قطع کرده یعنی ان استفاده -ج
ی بردند پس از پیروزي انقالب المللی قبل از انقالب اسالمی ایران از آن منطقه منفعی را که ابرقدرتها و جهانخواران بین

اسالمی ایران قطع شده است و این امر خیل طبیعی است که اینها دست از آشوب و بلوا برنمی دارند و از هر زمینه اي که 
ضربه پذیر و یا آسیب پذیر هست آن جمهوري جوان اسالمی ایران استفاده بکنند براي تضعیف دولت مرکزي و ایجاد بلوا که 

یته در بینیم که اللوگیري از استمرار و دوام پیدا کردن حاکمیت ملی نمونه بارز این منطقه را ما در کردستان میبه منظور ج



اند ولی شاید انجا تضادهاي اجتماعی و نقاط ضعف کمتر از کردستان وجود داشت و امکان عملیات خوزستان هم شروع کرده
ایط اقلیمی مساعدتر بود انگشتی که نیروهاي خارجی می گذارند روي در کردستان فراهم تر بود براي اینکه این هم شر

نارضاینی مردم است تضاد اجتماعی است که این نارضاینی معلول نظام گذشته ایران هست و دولت موقت جمهوري اسالمی با 
ک ن برطرف کردن و کمکند که این نابسامانیها را ره چه زودتر برطرف کند هر چند که درمیانهایت سعی کوشش کرده و می

هم تا به حال هم در سیستان و بلوچستان و هم در کردستان با ممانعت عوامل ضد انقالب روبرو بوده گروههاي جهاد 
اال در منطقه کردند حشان را می گرفتند سربه نیستشان میکردند. وسایلبندان برایشان ایجاد میسازندگی را می گرفتند راه
اي از افسران گارد جاویدان به سرکردگی پالیزبان به همدستی دارند ایادي شاه سابق اند که عده کردستان آیادي که دست

اند. و مجله اشپیگل شکاره پیش این خبر امده بود که پالیزبان در سه هفته گذشته با بختیار در پاریس اویسی مشغول فعالیت
الر اردشیر زاهدي از طریق شاه در اختیار اویسی قرار داده که میلیبون د 200مالقات کرده بود و باز در همان خبر هست که 

تان شود از طریق بلغارسپول را در کردستان خرج بکنند هم چنان چندین هزار قطعه اسلحه کالشینکف روسی که گفته می
یادي که نه کردندو نه دهند و که زقاچاق به ایران وارد شده و کردهاي غیر ایرانی در منطقه حضور دارند و عملیات انجام می

اي که مهم است و باید به ان توجه کرد این مساله است دهند نکتهاند و ایرانیهاي غیر کرد هم در انجا عملیات انجام میفارس
کنند این عنوان را میکنند که کردند و هنوز هم حمله میکه اکثر مطبوعات خارجی که همیشه به سیاسیت ایران حمله می

ان همچنان که در رژیم گذشته کشتار می شوند حاال هم کشتار می شوند پس این دو رژیم معلوم است فرقی با کردها در ایر
هم نداشته غافل از اینک یک برنامه صهیونیسمی و یک برنامه تبلیغاتی ضد انقالب اسالمی ایران در سراسر جهان شروع شده 

شد و این درست است  که امروز خلق کرد هم کشتار می یاما واقعیت که درست است که خلق کرد در گذشته کشتار م
شدند. امروز شوند. یک فرق اساسی وجود دارد که ان موقع برادران و خواهران کرد ما توسط نیروهاي دولتی سرکوب می

خلق  کنند کسانی هستند که علیه منافعتوسط نیروهاي ضددولتی سرکوب می شوند. امروز کسانی که خلق کرد را کشتار می
اند و علیه دولت مرکزي، دولت مرکزي می خواهد انجا امنیت و آرامش برقرار کند برادران و خواهران کرد وارد میدان شده

خواهند که با اعزام کرد ما با اعزام نماینده با آمدن گروهی و تبلیغات و راهپیماي در مناطق خودشان از دولت مرکزي می
رار کنند در حالی که نیروهاي مهاجم که عمدتا از خارج سرچشمه می گیرند از اینکار مانع ارتش انجا امنیت و آرامش را برق

تگیري دسکند. دستگیري چهار جاسوس اسراییلی، هستند. توجه دارید که قسمت عمده عملیات منطقه را اسراییل هدایت می
ده و سه روز پیش این واقعه اتفاق افتاده، خبرنگار دار عراقی، پیدا کردن یک خبرنگار فرانسوي که در منطقه بودو افسر درجه

ن هاي جنگی در منطقه حضور داشته ای، با کارت جعلی وزارت ارشاد ملی با نقشهفرانسوي که با اسم مستعار با گذرنامه جعلی
اییل یده من اسرنشان دهنده در حقیقت یک تحاوز خارجی در این منطقه است که اگر در دراز مدت بخواهیم نگاه بکنیم به عق

الملل درصدد ایجاد اسراییل دوم در منطقه هستند به این ترتیب که یم منطقه مشترکی از کردهاي کردستان و صهیونیسم بین
خواهد ایران کردستان عراق و کردستان ترکیه بوجود بیاورند یک کشور جدیدي حاال این کشور از نظر اقتصادي چگونه می

خواهد بشود بحث دیگري است. اما بهر حال این برنامه اسراییل است که شکست اورزي چگونه میزندگی کند از نظر مواد کش
 .خودش را در خاورمیانه از این طریق جبران کند

 



آقاي دکتر با عرض معذرت قبل از اینکه بحث را ادامه دهید دو نکته به نظر من رسید یکی اینکه در مورد بختیار و  -س
هایش صراحتا گفته که با شاه و عوامل شاه هیچگونه ارتباطی ندارد ه که خود بختیار در بعضی از مصاحبهاش با عوامل شارابطه

زرگتر کنند و این مساله را ب(یک). دوم اینکه بعضی از خبرگزاریها در مورد بعضی از شایعاتی که وجود دارد آنها سم پراکنی می
 رد چیست؟اش جلوه می دهند نظرتان در این مواز حد طبیعی

 

که  ايدر مورد آقاي بختیار صرف ادعاي ایشان که براي ما مالك نیست. یعنی ایشان هر چه ادعا بکنند، در هر زمینه اوالً -ج
تواند بزند در مورد این مساله که عرض کردم گفتم به مجله اشپیگل این ما اورا سندي برایش قائل نیستیم و خیلی حرف می

ز کند و دقیقا می گوید دو روسه هفته قبل تاریخ مالقات و ساعت مالقات و طول مالقات را ذکر می کنند کهنکته را نقل می
کرد بعد از اینکه اشراف و بختیار مالقات کرده بود پالیزبان در پاریس مالقات کرد. جایش بود که آقاي بختیارتکذیب می

بینیم باز اردشیر می کنم می روم جلودر حالی که میمساله را در نتیجه حرف او صحت ندارد و براین اساس من حرکت 
  .است که در اختیار پالیزبان قرار داده است» میلیون دالر 200رقم «زاهدي این رقم آخر 

 

در خصوص خبرگزاریها این مساله درست است شما توجه کنید غیر از خبرگزاري تاس چهار خبرگزاري بزرگ دنیا رهبرانشان 
س است.  عک کنند کامالًردمدارا نشان صهیونیستها هستند. اخباري که از کردستان ایران گزارش میصهیونیستها هستند. س

اي ارتش جمهوري اسالمی خلق کردستان را کشتار نکرده و حاال آنکه اخبار ضد و نقیض است هیچ بار در هیچ واقعه کامالً
اسالمی ایران است. تا حدي که شخصی مثل وزیر امور  اش کشتار مردم کرد توسط ارتش، جمهوريدروغی که جلو میرود همه

شود که اظهار نظر کند و به دولت ایران هشدار بدهد که کشتار و یورش بی رحمانه به خلق کرد خارجه سوئد هم مجبور می
د توانا میآید تنه(به عبارت ایشان که می گویند):  شدت عمل بیرحمانه که امروز با عنوان مذاهب علیه کردها به عمل می

همد این تواند بفتشدید خشونت و بیرحمی گردد. در حالیکه این آقاي هانس فلیکس وزیر امور خارجه سوئد این مساله را نمی
گیرد خواهد بفهمد  که این کشتاري که دارد صورت میدهد یا ماموریت ندارد بفهمد یا نمییا به خودش اجازه نمیاندازه، 

ق کرد است و هیچوقت جنبه مذهبی ندارد  و آن این نیست که درست آقاي عزالدین حسینی به توسط ضد انقالب علیه خل
عنوان یک عنصر خائن به خلق کرد از طرف خلق کرد هم رانده شده و از طرف رژیم ایران و از طرف مردم ایران ولی 

از همان موضوع مذهبی که آقاي عزالدین رد،زاده به حمایت  از رژیم ایران به حمایت  از خلق کفراموش نکنید که آقاي مفتی
در  کندکرد یعنی موضوع تسنن اقدامات ایران را مورد تایید قرار داده و از برادران خلق کرد حمایت  میحسینی حرکت می

طاب هم خاند. بنابراین اجازه بدهید در همین جا مقابل مهاجمینی که علیه انقالب اسالمی ایران و علیه دولت مرکزي ایستاده
به آقاي وزیر امور خارجه سوئد هم بگویم که نگذارید اول احساسی که در دولت ایران و در مردم ایران نسبت به دولت سوئد 

گرایی که دولت سوئد در ماههاي قبل از پیروزي  انقالب اسالمی ایران با مسایل ایران و مردم سوئد وجود داشت و نوعی واقع
دار بشود و با این بینش غیر کرد نگذارند که این احساس خدشهد و علیه رژیم ایران اقدام میدیداشت و واقعیتها را می

گرایانه دولت ایران مجبور بشود در روابط خود با دولت سوئد تجدید نظر بکند حتما دولت سوئد این نظریه را تایید واقعی
لل و اروپا، المم این را بگوییم که اسراییل سرمایه داران بیننخواهد کرد که آقاي هانس فلیکس داشته، اما در  مجموع می توانی



آمریکا و بنگاههاي خبرپراکنی صهیونیستی دست اندرکار حوادث کردستان هستند با کمکی که شاه و ایادي خودش در منطقه 
ه شد و آن این است کانجام می دهد شاید یک مساله دیگري که در این رابطه هست جالب توجه باشد یعنی دور از ارتباط نبا

هایی که وابسته یه امام موسی صدر بود و بعضی از اینها را دکتر از دیروز به ما گزارش  دادند که در جنوب لبنان، موسسه
کند اینها از دیروز مورد تهاجم قرار کرد که االن در کردستان دارد بر علیه ضد انقالب فعالیت میمصطفی چمران رهبري می

از جوانهایی که در ان داراالیتام بودندو یا آن مدرسه صنعتی کشته شدند و عناصري از چپی که در جنوب لبنان  گرفته و دو تا
متهم هستند به همکاري با اسراییل این مدرسه را تحت محاصره قرار داده اند و به بهانه و یا به تالفی عملیات دکتر چمران در 

 .را کشتند کردستان وارد موسسه شدند و آن دو تا جوان

 

 :در مورد ارتباط با حوادث کردستان با کشورهاي همسایه دکتر طباطبایی گفت

 

وید شنکند که حسن همجواریی هست و خواهان تحکیم روابط است از طرف دیگر میدولت عراق در زبان دیپلماسی اعالم می
ارتش و ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران قلع و قمع که این مهاجمین و ضد انقالبیون که توسط نیروهاي پاسداران انقالب و 

روند طبیعی است که اگر اینها آن طرف مرز پایگاهی نداشته باشند یا شوند. و به آن طرف مرز میشوند و پراکنده میمی
ته در منطقه شپناهگاهی نداشته باشند پناهندگی معنا ندارد بهر حال این مساله با دستگیري دو افسر عراقی همین چند روز گذ

کند و امیدواریم در تحقیقات آینده و مذاکرات که همین نشان دهنده یک واقعیتهاي دیگري است که زبان دپیلماسی عنوان می
االن در هاوانا بین دکتر یزدي و صدام حسین در جریان است این مسایل روشن بشود تا دولت ایران هم تکلیفش را در مقابل 

 .کشور همجوار خودش بداند

 

 :در مورد کردهاي ترکیه دکترصادق طباطبایی اظهار داشت

 

پرستی و احساس عالقه آزادي خواهی و تجزیه طلبانه البته کردهاي ترکیه هم به نظر من مثل کردهاي ایرانی احساس میهن
چاپ کویت هم  ولی گزارشهاي داریم، که روزنامه حیرتاعالم داشته اند ولی مستقل باشند در تصمیم گیریهاي خودشان، 

دالر وارد کردستان ایران شده و به  1300کرد ترکیه با اسلحه و هرکدام با دریافت  5000عنوان کرده براساس این گزارش 
اند و این گزارشی است،  که باید تحقیقات صورت بگیرد دارند پیوستصف کسانی که علیه منافع خلق کرد ایران قدم برمی

 )12/6/1358ه است. ( کیهان البته دولت ترکیه تکذیب کرد

 

 برنامه هاي دولت

 



 هایی که پس از استقرار ارتش درهاشم صباغیان وزیر کشور صبح امروز در گفتگویی با خبرنگار اطالعات در مورد برنامه 
 پس از آنکه ارتش در مهاباد و دیگر مناطق«مهاباد و دیگر نقاط کردنشین غرب کشور را به اجرا درخواهد آمد گفت: 

یتهاي عمرانی هاي ضربتی فعالکردنشین غرب کشور مستقر گریدد با توجه به مطالعاتی که از قبل انجام شده است بوسیله گروه
هاي تبلیغاتی نیز به این نقاط اعزام شود. توزیع مواد غذایی مورد احتیاج ساکنان این مناطق نیز شروع شده و گروهآغاز می

هاي پزشکی به مناطقی که نیاز آنها اعالم شده، چندین گروه براي اعزام گروه«اضافه کرد: وزیر کشور ». داریمداشته و می
شوند. بطور کلی در پی تأمین آرامش و امنیت منطقه با ها از ارومیه و سنندج تقویت میپزشکی آماده شده است که این گروه

 هاي عمرانی در سطحختصاص یافته است فعالیتتوجه به اعتباري که از محل عایدات یکروز نفت به استان کردستان ا
در مورد تعقیب و دستگیري سران حزب دمکرات کردستان وزیر کشور ». شوداي در تمامی مناطق کردنشین آغاز میگسترده
قبل از پیروزي ارتش و استقرار نیروهاي انتظامی در مهاباد، سران حزب دمکرات از مهاباد خارج و در حال حاضر «گفت: 

 .«کنیممی اقداماند. طبیعی است که درصدد دستگیري آنها هستیم و در این زمینه سریعاًی شدهمخف

 

  

 

در پی استقرار ارتش در مناطق «هاشم صباغیان وزیر کشوردر زمینه خنثی کردن تحریکات برون مرزي اظهار داشت: 
ل دقیق هرگونه رفت و آمد در نوار مرزي، وقتی آرایش کردنشین، اولین برنامه ما تقویت مرز خواهد بود به این ترتیب با کنتر

 .«نظامی داده شد، تحریکات برون مرزي و نفوذ عوامل وابسته به بیگانه نیز به درون مرزي متوقف خواهد شد

 

ن یهاي هوایی سنگهاي خارجی در خبرهاي مربوط به استقرار ارتش در مهاباد از بمبارانخبرگزاري«از وزیر کشور سئوال شد: 
 ؟»اند. نظر شما در این مورد چیستدر این منطقه خبر داده

 

هاي ایران را در دست داشتند مواجه شد و ارتش هنگام ورود به مهاباد با استقبال مردمی که پرچم«وزیر کشور در پاسخ گفت: 
هاي سنگین دانید که با سالحهاي سنگینی که ضدانقالبیون و افراد حزب دمکرات در دست داشتند از بین بردیم و میما سالح

افراد زیادي همراه نیستند، بنابراین ادعاي رادیوهاي خارجی در مورد کشتار سنگین، عاري از حقیقت است.(اطالعات 
13/6/1358(  

 

 .سخنگوي دولت:ماموران خارجی در لباس خبرنگاري و چریک در کردستان دستگیر شدند

 



اي با خبرگزاري پارس شرکت کرد و در مورد سخنگوي دولت دیروز در مصاحبه وزیر وصادق طباطبایی معاون سیاسی نخست
 :خبرهاو نظر مطبوعات خارجی پیرامون اوضاع کردستان گفت

 

اخیرا با افزایش تهاجمات ضد انقالب در کردستان علیه منافع خلق و کشف ردپاي عناصر خارجی و همچنین پیشروي ارتش 
اسداران انقالب و سرکوبی و اشرار وابسته به رژیم و سرسپردگان بیگانه مطبوعات خارجی و جمهوري اسالمی ایران و سپاه پ

ها و منابع خبري آنان بر کسی اند. هر چند ماهیت این روزنامهبعدجدیدي را در مبارزه علیه انقالب اسالمی ایران آغاز کرده
 .رار دهیممشخص نیست، معهذا جالب توجه است که چند واقعه را در کنار هم ق

 

دهد. همچنین گزارشاتی می رسد مبنی بر یک مجله آلمانی از مالقات پالیزبان و اشرف پهلوي با بختیار در پاریس خبر می
میلیون دالر دو هفته گذشته مخارج مهاجمین علیه منافع کرد را در کردستان  200اینکه پالیزبان و اویسی با دریافت مبلغ 

پاسدران موفق شد افراد غیر ایرانی و مامورین خارجی را در لباس خبرنگار و چریک صحرایی ملبس کنند و نیز سپاه تضمین می
به لباس کردي در سنگرها دستگیر کند. در همین حال که ارتش جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي پاسداران انقالب با حمایت  

و تامین امنیت جانی انان از جان گذشته و شجاعانه به ودر خواست مردم مظلوم و خلق ستمدیده کردوبقصد استقرار آرامش 
الملل و سرکوبی مواضع ضد انقالبیون و ایادي وابسته به رژیم گذشته مشغولند. بنگاههاي خبرپراکنی وابسته به صهیونیسم بین

نگاههاي که این ب داران اروپایی و آمریکایی صحبت از کشتار مردم کرد توسط قواي دولتی میکنند. اگر توجه کنیمسرمایه
اي که دارند در مقابل تهاجمات روز افزون بمب افکنهاي اسراییلی هاي مزبور با وجدان پلید و خفتهخبرپراکنی و این روزنامه

گشایند ماهیت این تبلیغات در مورد براوارگان محرومان فلسطینی  و توده هاي عظیم شیعه جنوب لبنان لب به سخن نمی
امروز  کنیم.المللی علیه انقالب اسالمی ایران مشاهده میهاي جهانخواران بینکار عمومی غرب براي توطئهسازي براي افزمینه
دهند. فردا سراغ برادران بلوچ ما خواهند رفت و پس گران شرق و غرب خلق مستضعف کرد را وجه المصامحه قرار میسلطه

و  گران شرق و غربار بود ملتی که قاطعانه بر امپر یالیستها و سلطهفردا سر از نقاط دیگر در خواهند آورد. ولی باید امیدو
استعمارگران سرخ و سیاه (نه ) گفته است و رهبري دالورانه و قاطعانه امام خمینی را پذیرا شده است تا محو کامل آثار شوم 

میان داخلی و خارجی آنان همچنان به خواران وابسته به رژیم و حااستعمار در ایران زمین  پاکسازي کامل این کشور از خون
 .پیش خواهد رفت

 

 نظر وزیر امور خارجه سوئد

 

سخنگوي دولت افزود این نکته نیز قابل توجه است که بنگاههاي تبلیغاتی غرب آنجا که حقیقت رابعلت وضوج فراوان آن 
زنند و با تحریک گروههاي وابسته بخود یک مرتبه مدافع سوسیالیزم توان نادیده انگارند دست به جعل اکاذیب دیگر میتمی



کنند. تا جایی که امر را براي (هانس بلیکس سوسیالیست را در اهواز منتشر میکارگر  12از آب درامده و خبر جعلی اعدام 
 .مایدن)زیر امور خارجه سوئد مرتب کرده و این وزیر به ظاهر طرفدار سوسیالیزم را وادرا به اتحاذ موضعی غیرواقع گرایانه می

 

اي نقالب اسالمی ایران همان روش واقع گرایانهصادق طباطبایی گفت: ملت ما انتظار داشت که دولت سوئد پس از پیروزي ا
را در سیاست خارجی پیش می گرفت که در آخر حکومت دیکتاوري شاه اتخاذ کرده بود. سخنگوي دولت اظهار امیدواري 
کرد که دولت سوئد در مقابل وزیر امور خارجه ان کشور عکس العمل مناسب نشان دهد. باشد که دولت ایران مجبور به 
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 .امدکتر مکري: درباره کردستان اسناد فراوانی همراه آورده

 

بعدازظهر دیروز دکتر مکري سفیر ایران در مسکو وارد تهران شد و در پاویون دولتی فرودگاه مهرآباد مورد استقبال داریوش 
 .و وزیر کار و امور اجتماعی و همسرش و گروهی از مقامات حزب و وزارت کار قرار گرفت فروهر دبیر کل حزب ملت ایران

 

خبرنگار سیاسی روزنامه اطالعات که به عنوان تنها روزنامه نگار در پاویون دولتی حضور داشت ودر پی ورود دکتر مکري به 
خواست که نظر خود را به عنوان یک ایرانی کرد در تهران و تالشهاي فروهر براي ختم برادرکشی در کردستان از دکتر مکري 

من تا مالقاتی با امام  و دولت انجام ندهم، هیچ توضیحی به شما «مورد وقایع کردستان بگوید: دکتر مکري گفت: 
افروزي نگاران نخواهم داد، اما آنچه که براي من مسلم است عوامل خارجی و نوکران سرسپرده صهیونیسم در آتشروزنامه

دهد چگونه بعضی از خائنین به مملکت در لباس کردستان دخالت دارند من با خود اسناد و مدارکی آوردم که نشان می
 .«خواهی، هدف تجزیه کردستان را دارندآزادي

 

ار ررا نشان داد که مصاحبه یکی از کردهایی که متأسفانه مورد اعتماد دولت هم ق» لوموند«اي از روزنامه دکتر مکري بریده
گرفت چاپ شده بود و این شخص گفته بود که از فکر تجزیه کردستان پشتیبانی خواهد کرد. دکتر مکري در مورد 

خواهند. اما آنها که به نام خودمختاري این دانم کردها چه میمن خود یک کرد هستم و می«خودمختاري کردستان گفت: 
هاي دشمن انقالب اسالمی ایران هستند و من با اسناد و مدارکی که عوامل صهیونیسم و کشور جنگ را بوجود آوردند دقیقاً

اطالعات ».(ي این آدمها با امام و دولت صحبت خواهم کرد و واقعیات را خواهم گفتام دربارهجمع کرده و با خود آورده
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 .انداطالعات دروغ داده

 

فتگویی انجام داد. دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار کابینه خبرنگار سیاسی ما،با داریوش فروهر در مورد کردستان گ
انقالب در پاسخ این سئوال که با توجه به تلگرام عزالدین حسینی و مراجعات و مکاتبات مکرر کردها به شما و با توجه به 

ثل هر ایرانی من م«د گفت: ایي بسیار خوبی که چند ماه پیش در سفر به کردستان داشتید تاکنون براي کردها چه کردهتجربه
گذرد متأسف هستم. در مورد کردستان آنچه که مسلم است متأسفانه اطالعات دروغ اي از وطن من میاز آنچه که در گوشه

ه فروهر ک». به امام و دولت بسیار داده شده و من سعی کردم با سفرهاي مکرر به قم و تماس با دولت نظریاتم را بگویم
اقف است و هاي امور وت خبرنگار ما را بی جواب گذاشته بود تایید کرد که به بسیاري از ناتوانیها و نارساییبسیاري از سئواال

من تمام وجهه ملی و سیاسی خود را در گرو «تاکنون سه بار قصد استعفا کرده که امام آن را نپذیرفت. فروهر همچنین گفت: 
فروهر در مورد بیگانگانی که در ». بینمتقالل و ایران را در وجود امام میاعتقاد به رهبري امام گذاشتم براي اینکه من اس

این بیگانگان و صهیونیستها هستند، دولت بعث و آمریکاییها و اگر اسلحه روسی دیده «اند گفت: کردستان آتش افروزي کرده
آن به صورت نعل وارونه در کردستان  ها در جنگ مصر و اسراییل به دست صهیونیسمها افتاد و آنها ازشود، این اسلحهمی

کنند. موساد با آگاهی به اینکه جنگ کردستان یک جنگ فرسایشی و طوالنی خواهد بود سیل اسلحه را به کردستان استفاده می
ام و به نظر من خودگردان من براي خواست کردها عنوان خودگردانی داده«فروهر مورد خودمختاري گفت: ». سرازیر کرد

(اطالعات ». طلبانه زدتواند مفید باشد. اما براي خودگردان بودن نباید دست به اعمال تجزیهردم یک استان میبودن م
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 مصاحبه با سخنگوي دولت

 

آقاي دکتر صادق طباطبایی سخنگوي دولت دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و به سئواالت خبرنگار سیماي 
 :پاسخ گفت جمهوري اسالمی ایران

 

س: آقاي دکتر طباطبائی بعنوان سخنگوي دولت مساله کردستان را از نظر سیاست خارجی توجیه کنید با توجه به این که 
قدرتهاي بزرگ ( ابرقدرتها ) در این جا نقشی دارند و هم چنین مساله کشورهاي همسایه ما چه اثري در روي کردستان دارند 

 ! تشریح کنید

 

فعی را که و آن ن گفتید انقالب اسالمی ایران تقریبا منافع تمام قدرتهاي خارجی را قطع کرده یعنی آن استفاده ج: همانطور که
پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران قطع  بردندابرقدرتها و جهانخواران بین الملل قبل ازانقالب اسالمی ایران ازآن منطقه می



که ضربه پذیر و یا  اياینها دست از آشوب و بلوا بر نمی دارند و از هر زمینهشده است و این امر خیلی طبیعی است که 
آسیب پذیر هست از جمهوري جوان اسالمی ایران استفاده بکنند براي تضعیف دولت مرکزي و ایجاد بلوا به منظور جلوگیري 

 که البته در خوزستان هم شروع بینیممی از استمرار و دوام پیدا کردن حاکمیت ملی نمونه بارز این نقطه را ما در کردستان
کردند ولی شاید آنجا تضادهاي اجتماعی و نقاط ضعف کمتر از کردستان وجود داشت و امکان عملیات در کردستان فراهم تر 

اد روي نارضایتی مردم است تض گذارندخارجی می هايبود براي اینکه اینهم شرایط اقلیمی مساعدتر بود انگشتی که نیروي
هست و دولت موقت جمهوري اسالمی با نهایت کوشش سعی کرده و  ایرانجتماعی است که این نارضایتی معلول نظام گذشتها

کند که این نابسامانیها را هر چه زودتر بر طرف بکند. هر چند که در میان برطرف کردن و کمک هم تا به حال هم در می
 دگرفتنعوامل ضد انقالب روبرو بوده گروههاي جهاد سازندگی را می سیستان و بلوچستان و هم در کردستان با ممانعت

کردند حاال در قسمت کردستان  ایادي که سر به نیستشان می گرفتندکردند. وسایلشان را میراهبندان برایشان ایجاد می
از افسران گارد منحله جاویدان به سرکردگی پالیزبان به همدستی اویسی مشغول  اياند که عدهدست دارند. ایادي شاه سابق

اند و مجله اشپیگل، شماره پیش، این خبر آمده بود که پالیزبان در سه هفته گذشته با بختیار در پاریس مالقات کرد در فعالیت
میلیون  200بود و باز در همان خبر هست که  حالی که دو روز قبل از این مالقات اشرف با بختیار در پاریس مالقات کرده

از طریق شاه در اختیار اویسی قرار داده که پول را در کردستان خرج بکنند. هم چنان چندین هزار قبضه » اردشیر زاهدي«دالر 
نطقه در مشود از طریق بلغارستان ( قاچاق ) به ایران وارد شده و کردهاي غیر ایرانی اسلحه کالشینکف روسی که گفته می

اند و ایرانیهاي غیر کرد هم در آنجا عملیات انجام زیاد که نه کردند ونه فارس ايدهند و عدهحضور دارند و عملیات انجام می
که مهم است و باید به آن توجه کرد این مساله است که اکثر مطبوعات خارجی که همیشه به سیاست ایران  ايدهند. نکتهمی

وند شکنند که کردها در ایران هم چنان که در رژیم گذشته کشتار میکنند این را عنوان میحمله می حمله کردند و هنوز هم
شوند. پس این دو رژیم معلوم است فرقی با هم نداشته غافل از اینکه یک برنامه صهیونیستی و یک برنامه حاال هم کشتار می

ده اما واقعیت که درست است که خلق کرد در گذشته کشتار تبلیغاتی ضد انقالب اسالمی ایران در سراسر جهان شروع ش
شود. یک فرق اساسی وجود دارد که آن موقع برادران و خواهران کرد و این درست که امروز خلق کرد هم کشتار می شدمی

ق کرد را لشوند امروز کسانی که خشدند. امروز توسط نیروهاي ضد دولتی سرکوب میدولتی سرکوب می هايما توسط نیروي
آنجا  واهدخو علیه دولت مرکزي. دولت مرکزي می اندکنند کسانی هستند که علیه منافع خلق کرد وارد میدان شدهکشتار می

 .امنیت و آرامش برقرارکند

 

برادران و خواهران کرد ما با اعزام نماینده با آمدن گروهی و تبلیغات و راهپیمائی در مناطق خودشان، از دولت مرکزي 
از خارج سرچشمه  که با اعزام ارتش، آنجا امنیت و آرامش را برقرار کند در حالی که نیروهاي مهاجم که عمدتاً خواهندمی
کند. دستگیري چهار از اینکار مانع هستند. توجه دارید که قسمت عمده عملیات منطقه را اسرائیل هدایت می گیرندمی

ر عراقی، پیدا کردن یک خبرنگار فرانسوي که در منطقه بوده و سه روز پیش جاسوس اسرائیلی. دستگیري دو افسر درجه دا
جنگی در  هاياین واقعه اتفاق افتاده خبرنگار فرانسوي که باسم مستعار با گذرنامه جعلی با کارت وزارت ارشاد ملی با نقشه

دراز مدت بخواهیم نگاه کنیم به عقیده منطقه حضور داشته این نشان دهنده یک تجاوز خارجی در این منطقه است که اگر در 
من اسرائیل و صهیونیسم بین الملل درصدد ایجاد اسرائیل دوم در منطقه هستند به این ترتیب که یک  منطقه مشترکی از 



کردهاي کردستان ایران کردستان عراق و کردستان ترکیه بوجود بیاورند یک کشور جدیدي تاسیس کنند حاال این کشور از 
بشود. بحث دیگري است. اما بهر حال این  خواهدزندگی کند. از نظر مواد کشاورزي چگونه می خواهدصادي چگونه مینظر اقت

 .برنامه اسرائیل است که شکست خودش را در خاورمیانه از این طریق جبران کند

 

طه کی اینکه در مورد بختیار و رابس: آقاي دکتر با عرض معذرت قبل از اینکه بحث را ادامه دهید دو نکته به نظر من رسید:ی
 .صراحتا گفته که با شاه و عوامل شاه هیچگونه ارتباطی ندارد هایشاش با عوامل شاه که خود بختیار در بعضی از مصاحبه

 

حد  از کنند و این مساله را بزرگتردوم اینکه بعضی از خبرگزاریها در مورد بعضی از شایعاتی که وجود دارد آنها سم پراکنی می
 دهند نظرتان در این مورد چیست.؟اش جلوه میطبیعی

 

ا م ايدر مورد آقاي بختیار صرف ادعاهاي ایشان که براي ما مالك نیست یعنی ایشان هر چه ادعا بکنند در هر زمینه اج: اولً
گل این گفتم به مجله اشپی کردمبزند در مورد این مساله که عرض می توانداو را سندي برایش قائل نیستیم و خیلی حرف می

دو روز  گویدمی کند و دقیقاًکنند که سه هفته قبل، تاریخ مالقات و ساعت مالقات و طول مالقات را ذکر مینکته را نقل می
 کردبعد از اینکه اشرف و بختیار مالقات کرده بودند. پالیزبان در پاریس مالقات کرد. جایش بود که آقاي بختیار تکذیب می

باز اردشیر  بینیمو جلو در حالی که می روممی کنمه را در نتیجه حرف او صحت ندارد و براین  اساس من حرکت میمسال
میلیون دالر است که در اختیار پالیزبان قرارداده در خصوص خبرگزاریهاي این مساله درست  200زاهدي این رقم آخر رقم 

خبرگزاري بزرگ دنیا و رهبرانشان صهیونیستها هستند سردمدارانشان است شما توجه کنید غیر از خبرگزاري تاس، چهار 
عه ضد و نقیض است در هیچ واق عکس است. کامالً کنند کامالًصهیونیستها هستند. اخباري که از کردستان ایران گزارش می

ش کشتار مردم کرد توسط ارود همهارتش جمهوري اسالمی خلق کردستان را کشتار نکرده وحال آنکه اخبار دروغ که جلو می
شود که اظهار نظر کند و به ارتش جمهوري اسالمی ایران است. تا حدي که شخصی مثل وزیر امور خارجه سوئد هم مجبور می

ه شدت عمل بیرحمانه ک گویددولت ایران هشدار بدهد که کشتار و یورش بیرحمانه به خلق کرد ( به عبارت ایشان ) که می
 نسهاگردد. در حالیکه این آقايتنها میتواند تشدید خشنونت و بیرحمی آیدب علیه کردها به عمل میامروز با عنوان مذه

بلیکس وزیر امور خارجه سوئد این مساله را نمی تواند بفهمد این اندازه یا به خودش اجازه نمی دهد یا ماموریت ندارد بفهمد 
توسط ضد انقالب علیه خلق کرد است و هیچوقت جنبه مذهبی  گیردخواهد بفهمد که این کشتاري که دارد صورت مییا نمی

ندارد و آن این است که درست است که آقاي عزالدین حسینی به عنوان یک عنصر خائن به خلق کرد از طرف خلق کرد هم 
رژیم ایران به رانده شده از طرف رژیم ایران و از طرف مردم ایران ولی فراموش نکنید که آقاي مفتی زاده به حمایت از 

یعنی موضع تسنن. اقدامات دولت ایران  کردحمایت از خلق کرد. از همان موضع مذهبی که آقاي عزالدین حسینی حرکت می
کند در مقابل مهاجمینی که علیه انقالب اسالمی ایران و علیه دولت را مورد تایید قرار داده و از برادران خلق کرد حمایت می

نابر این اجازه بدهید در همین جا هم خطاب به آقاي وزیر امور خارجه سوئد هم بگویم که نگذاریداین . باندمرکزي ایستاده
احساس که در دولت ایران و در مردم ایران نسبت به دولت سوئد و مردم سوئد وجود داشت واقع گرایی که دولت سوئد در 



و علیه رژیم ایران اقدام کرد نگذارند این  دیدواقعیتها را میماههاي آخر قبل از پیروزي انقالب ایران با مسایل ایران داشت 
احساس خدشه دار بشود و با این بینش غیر واقع گرایانه دولت ایران مجبور بشود در روابط خود با دولت سوئد تجدید نظر 

بگوئیم که  این را توانیمع میداشته اما در مجو» هانس بلیکس«بکند حتما دولت سوئد این نظریه را تایید نخواهد کرد که آقاي 
داران بین الملل و اروپا، امریکا و بنگاههاي خبر پراکنی صهیونیستی دست اندرکار حوادث کردستان هستند با اسرائیل سرمایه

دهد شاید یک مساله دیگري که در این رابطه هست جالب توجه باشد یعنی کمکی که شاه و ایادي خودش در منطقه انجام می
ارتباط نباشد و آن این است که از دیروز به ما گزارش دادند که وابسته به امام موسی صدر بودو بعضی از اینها راه  دور از

م کند اینها از دیروز مورد تهاجکه االن در کردستان دارد بر علیه ضد انقالب فعالیت می کرددکتر مصطفی چمران رهبري می
آن داراالیتام بودند با آن مدرسه صنعتی کشته شدند و عناصري را از چپی که در قرار گرفته و دو تا از جوانهایی که در 

جنوب لبنان متهم هستند به همکاري با اسرائیل این مدرسه راتحت محاصره قرار داده ند  و به بهانه یا به تالفی عملیات دکتر 
تباط با حوادث کردستان با کشورهاي همسایه چمران در کردستان وارد مؤسسه شدند و آن دو تا جوان را کشتند.در مورد ار

کند که حسن همجواري هست و خواهان تحکیم روابط است از دولت عراق در زبان دیپلماسی اعالم می«دکتر طباطبائی گفت:
که این مهاجمین و ضد انقالبیون که توسط نیروهاي پاسداران انقالب و ارتش، ژاندارمري جمهوري  شنویمطرف دیگر می

طبیعی است که اگر اینها آن طرف مرز پایگاهی  روندشوند به آن طرف مرز میشوند و پراکنده میی ایران قطع وقمع میاسالم
 .نداشته باشند یا پناهگاهی نداشته باشند، پناهندگی معنا ندارد

 

ست دیگر ي ا هايقعیتبهرحال این مساله با دستگیري دو افسر عراقی همین چند روز گذشته و در منطقه نشان دهنده یک وا
بین دکتر یزدي و صدام حسین در جریان است این مسایل  هاواناکند و مذاکراتی که همین االن درکه زبان دیپلماسی عنوان می

 «.روشن بشود تا دولت ایران هم تکلیفش را در مقابل کشور همجوار خودش بداند

 

 :در مورد کردهاي ترکیه دکتر صادق طباطبایی اظهار داشت

 

البته کردهاي ترکیه هم به نظر من مثل کردهاي ایرانی احساس میهن پرستی و احساس و عالقه آزادیخواهی و استقالل  »
یهاي کنند ولی مستقل باشند در تصمیم گیرطلبی دارند. استقالل طلبی نه به معناي  خود مختاري که تجزیه طلبان عنوان می

هزار کرد ترکیه با  5چاپ کویت هم عنوان کرد بر اساس این گزارش » حریت«مه داریم که روزنا هاییخودشان. ولی گزارش
دالر وارد کردستان ایران شدند و به صف کسانی که علیه منافع خلق کرد ایران قدم  1300اسلحه و هر کدام با دریافت مبلغ 

 ت ترکیه تکذیب کرده است.(جمهوريو افزود این گزارشی است. باید تحقیقات صورت بگیرد دول اند. پیوستهدارندبر می
 )13/6/1358اسالمی

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (4)دولت موقت و کردستان

 

  

 

 دیدار و مذاکره نخست وزیر و  وزیران با امام خمینی

 

ز وزیران دولت موقت جمهوري اسالمی ایران در دیروز، مهندس مهدي بازرگان نخست وزیر و چند تن ا 17قم ـ ساعت 
ساعت پیرامون مسایل مهم مملکتی با رهبر  2داقامتگاه امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران با ایشان مالقات کردندو بمدت 

ار ا امام اظهصباغیان وزیر کشورپیرامون دیدار دیروز و هیات دولت ب هاشمانقالب بمذاکره پرداختند. در پایان این مالقات
 هايگزارش عملیات کردستان و نحوه موفقیت ارتش جمهوري اسالمی ایران بعرض امام رسید و همچنین برنامه«داشت: 

کارهاي عمرانی که براي آن مناطق تدارك دیده شده بود به اطالع امام رسید و ایشان در این مورد دستورات الزم صادر 
امام همچنین از خدمات ارتش ». منطقه هر چه سریعتر اقدامات الزم انجام گیرد کردند و تاکید کردند، نسبت به عمران

جمهوري اسالمی ایران و پاسداران انقالب اسالمی قدر دانی کردند. وزیر کشور در ادامه این گفتگو اظهار داشت آقاي معین فر 
یل کلی مملکت دستوراتی به مهندس بازرگان امام پیرامون مسا«مطالبی پیرامون بودجه بعرض امام رساند. صباغیان افزود: 

ستان مناطق کرد«نخست وزیر دادند. در مورد آخرین تحوالت منطقه کردستان از وزیر کشور سئوال شد،آقاي صباغیان گفت: 
هم اکنون زیر پوشش ارتش در آرامش کامل قرار دارد ونسبت به بازسازي ادارات، ژاندارمري و شهربانی سریعا اقدام 

. و گروههاي پزشکی که مورد احتیاج بود و همچنین مواد غذایی مانند برنج و روغن و قند ودیگر مایحتاج بوسیله شودمی
 )14/6/1358جمهوري اسالمی».(شودشود و بین آنان توزیع میهواپیما بمناطق کردستان سریع ارسال می

 

 .نخست وزیر از افراد ارتش تشکر کرد

 

تیمسار سرلشکر محمد حسین «ي مهندس مهدي بازرگان نخست وزیر در نامه اي که براي تهران ـ  خبرگزاري پارس: آقا
ارومیه به شهر  64رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران فرستاد، ورود پیروزمندانه واحدهاي اعزامی لشکر » شاکر

ت به ارتش جمهوري اسالمی ایران تبریک مهاباد را که روز دوازدهم شهریور ماه جاري بدون تلفات نیروهاي ملی صورت گرف
 .گفت و از طرف دولت و ملت از افراد ارتش تشکر کرد



 

 :در قسمتی از نامه نخست وزیر به رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران آمده است

 

مزدور و برقراري امنیت و  رهبري انقالب و دولت انتظار دارند هر چه زودتر و بهتر پاکسازي آن مناطق از ضد انقالبهاي خائن
 .آبادي براي خواهران و برادران بیاري خدا و با همت ارتش و ژاندارمري و سپاه انقالب به توفیق نهائی برسد

 

درود دولت را به همکاران خود و به همه دست اندکاران این عملیات از ستاد تا سرباز و از جمله نیروي هوائی و هوانیروز که 
 .ابالغ فرمایید اندنی مؤثري داشتهفداکاري و پشتیبا

 

داغدیده تسلیت پدرانه  هايبراي شهید شدگان برومند از خداي رحمن آمرزش و رحمت بی پایان میطلبیم و به خانواده
 )14/6/1358میفرستم.(جمهوري اسالمی

 

 وزیر به مهابادورود نخست

 

دولت موقت جمهوري اسالمی ایران به اتفاق همراهان وارد وزیر پیش ازظهر روز جمعه گذشته، مهندس مهدي بازرگان نخست
وزیر پس از صدور دستورهایی براي تختخوابی نیمه تمام این شهر بازدید کرد. نخست 250مهاباد شد و از پادگان و بیمارستان 

من تاکید بر ر این پیام ضتکمیل ساختمان بیمارستان، در رادیو تلویزیون مهاباد حضور یافت و پیامی فرستاد. مهندس بازرگان د
هاي عمرانی در مهاباد، از مردم کردستان خواست با صبر انقالبی و همکاري هر چه بیشتر در سازندگی منطقه انجام برنامه

تظامی آموزشی و انبینی شده و امور بهداشتی، رفاهی،آزادیهاي محلی در قانون اساسی پیش«وزیر گفت: سهیم باشند. نخست
وزیر آنگاه عازم ارومیه شد و در استادیوم شوند. نخستي شهر که ازطرف مردم انتخاب خواهند شد، اداره میزیر نظر شورا

تختی این شهر براي هزاران تن از مردم این شهر سخنرانی کرد. در این سفر صباغیان وزیر کشور، تیمسار شاکر رییس ستاد «
ارومیه،  64آذربایجان غربی و تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده لشکر  مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، از حقگو استاندار

 )17/6/1358وزیر را همراهی کردند.(جمهوري اسالمینخست

 

 .وزیر کشور: سران حزب دمکرات از ایران خارج شدند

 



لیه مناطق ل در کهاشم صباغیان وزیر کشور صبح دیروز در یک گفتگوي تلفنی با خبرنگار اطالعات اظهار داشت: آرامش کام
کردنشین غرب کشور برقرار است و نیروهاي ارتش و سپاه پاسداران امنیت منطقه را زیر پوشش خود دارند. وزیر کشور تاکید 

کرد که هم اکنون تنها در منطقه سردشت، درگیري مختصري بین نیروهاي انتظامی و ضدانقالبیون وجود دارد. وزیر کشور 
هاي امداد پزشکی در منطقه مهاباد متمرکز دامات، ستاد عملیات عمرانی و توزیع مواد غذایی و گروههماهنگ با این اق«افزود: 

هاي امداد، هر چه زودتر شده است و امام در مالقاتی که دیروز با ایشان داشتیم تاکید فراوانی در این مورد داشتند که گروه
چنین با توجه به در پیش بودن فصل سرما در مناطق کردنشین نقاط محروم این منطقه را تحت پوشش خود قرار دهند. هم
هاي عمرانی به حالت ضربتی اجرا خواهد شد و بدین منظور از غرب کشور چون زمان کاري، خیلی کم خواهد بود، فعالیت

 .«تمامی نیروهاي عملیاتی براي اجراي طرحهاي ضربتی کوتاه مدت استفاده خواهد شد

 

هاي کوتاه مدت مورد نظر بیشتر در زمینه آبرسانی، تأمین برق و راهسازي خواهد بود و د که طرحآقاي صباغیان اشاره کر
روند و سعی بر این است که در عملیات اجرایی هاي مختلف شهرداري تهران به آن منطقه میهایی از قسمتبدین منظور گروه

شاهده گردید از دیگر نقاط کمک خواهیم گرفت. در زمینه هاي عمرانی از مردم بومی محل استفاده شود و اگر کمبودي مطرح
در : «اند وزیر کشور گفتشدهتعداد دقیق از کسانی که در جریان ورود نیروهاي انتظامی به مهاباد به این شهر کشته یا زخمی

ت و مشخص نگردیده اساین ماجرا از مردم مهاباد خوشبختانه کسی کشته نشده و تعداد دقیق تلفات نیروهاي مهاجم نیز هنوز 
در این گفتگو وزیر کشور در ». هاي کامل در این زمینه صورت گرفت، آمار دقیق اعالم خواهد شدبعد از اینکه بررسی مسلماً

خبرهاي رسیده به ما حاکی از آن است که سران حزب دمکرات از مرز «زمینه تعقیب سران حزب منحله دمکرات گفت: 
اي صباغیان در پاسخ خبرنگار اطالعات که پرسیده بود خبرهاي رسیده حاکی از آن است که عده آقاي». اندکشور خارج شده

اند، را کشته» دوآب«در منطقه » قارنا«اي از اهالی روستاي تن از پاسداران شهر نقده، عده 15از افراد مسلح به تالفی کشتار 
مله کرده ح» دوآب«بستگی دارند به چند روستا در منطقه چند نفر مسلح که مشخص نیست به چه دسته یا گروهی وا«گفت: 
هنوز از «وزیرکشور افزود: ». اندافراد مهاجم از سوي نیروهاي انتظامی و سپاه پاسداران نبوده اند و مسلماًاي را کشتهو عده

 )17/6/1358اطالعات ».(اند، مشخص نشده استتعداد دقیق روستاییانی که بر اثر حمله این مهاجمین کشته شده

 

 وزیر از آمادگی مردم براي خدمت به کردستانسپاس نخست

 

وزیري دیروز اعالم کرد که از آغاز حوادث پاوه و جنایات و فجایع عناصر ضدانقالب و عوامل دست نشانده دفتر نخست
ها، آمادگی افراد، گروهوزیري رسیده که ضمن ها و تلگرامهاي متعددي به دفتر نخستخارجی در آن منطقه، پیامها و نامه

ها براي اعزام به منطقه و کمک به برادران عشایر و کارکنان بخش دولتی و خصوصی و نیز اصناف و بازاریان و سایر گروه
ها و ها و تلگرامآوردهاي انقالب اعالم شده است. این پیامارتش و پاسداران در عملیات پاکسازي و جانبازي در راه حفظ دست

وزیر رسانیده شد و ایشان، ضمن ابراز تشکر، از این آمادگی همگانی، جهت خدمت به انقالب ضوري به نظر نخستمراجعات ح
اکنون که با همت واالي ارتش جمهوري اسالمی، نیروهاي ارتش و سپاه پاسداران، سنگرهاي «اسالمی ایران، اعالم داشتند: 



نیست. امیدوارم همواره این آمادگی و روحیه انقالبی را جهت خدمت هر  اند، نیازي به اعزام برادرانضدانقالب را فتح کرده
 )17/6/1358اطالعات ».(چه بیشتر به آرمانهاي انقالب اسالمی ایران، به رهبري زعیم عالیقدر امام خمینی حفظ کنند

 

 دیدار نخست وزیر از مهاباد

 

صباغیان و  هاشمموقت جمهوري اسالمی ایران باتفاق مهاباد ـ خبرگزاري پارس:  مهندس مهدي بازرگان نخست وزیر دولت
اي از مقامات دولتی پیش از ظهر جمعه وارد شهرستان مهاباد شد. تیمسار شاکر رییس ستاد مشترك ارتش در جمع عده

براي  تخت خوابی شهرستان مهاباد بازدید کرد و 250نخست وزیر بعد از ورود به مهاباد از پادگان و بیمارستان نیمه تمام 
تکمیل این بیمارستان دستوراتی صادر نمود بازرگان سپس در رادیو تلویزیون مهاباد حضور یافت و پیامی براي مردم مهاباد 

این عفو شامل کسانیکه رو در روي ملت و دولت قرار گرفته و توطئه گرانی : «گفتفرستاد نخست وزیر با اشاره به عفو عمومی
م اي نزدیک شاهد پیشترفتهاي این منطقه باشینخست وزیر اضافه کرد امیدوارم در آینده» شودشامل نمی جنگندکه با ملت می

تختخوابی این شهرستان در اولویت کارهاي عمرانی  250تبدیل پادگان شهرستان مهاباد به مجتمع آموزشی و اتمام بیمارستان 
و همکاري هر چه بیشتر در سازندگی منطقه سهیم باشند قرار دارد نخست وزیر از مردم کردستان خواست که با صبر انقالبی 

بازرگان اضافه کرد خود کفائی و آزادیهاي محلی در قانون اساسی پیش بینی شده. و امور بهداشتی، رفاهی آموزشی و انتظامی 
 .هر استان زیر نظر شوراي شهر که از طرف مردن انتخاب خواهند شد اداره خواهند شد

 

صباغیان وزیر کشور تیمسار شاکر رییس ستاد مشترك ارتش  هاشمدقیقه روز جمعه به اتفاق 20/18نخست وزیر ساعت 
ارومیه وارد استادیوم ورزشی تختی این  64حقگو استاندار آذربایجان غربی و تیمسار سرتیپ ظهیر نژاد فرمانده لشکر 

رود بر خمینی، سالم بر بازرگان را قطع شهرستان شد. و در اجتماع هزاران نفر از مردم ارومیه که لحظه اي صداي د
کردند، شرکت کرد و طی سخنانی گفت برادران و خواهران عزیز ارومیه سالم دولت موقت جمهوري اسالمی ایران و مردم نمی

یش پتهران بر شما باد این افتخار بزرگی است که امروز در برابر شما هموطنان عزیز قرار بگیرم سفر باین شهرستان در برنامه 
بینی نشده بود، ما در این مسافرت سربازان، افسران، پاسداران انقالب و اهالی این شهرستانها را که شبانه روزي براي حفظ 

کنند زیارت کردیم و مسایل منطقه را مورد بررسی قرار دادیم انشااهللا اگر فرصت دیگري بدست آمد امنیت منطقه فعالیت می
مد و مسایل منطقه را بیشتر بررسی خواهیم نمود نخست وزیر گفت انقالب هر روزش تازه و بار دیگر به جمع شما خواهیم آ

 بلکه بحساب تمام مردم ایران گذارممغتنم است این احساسات گرم که امروز شما مردم ارومیه ابراز داشتید بحساب خود نمی
 )18/6/1358ت.(جمهوري اسالمیاعم از زنده و شهدا میگذارم بازرگان بعدازظهر جمعه ارومیه را ترك گف

 

 توسط بازرگان از رادیو مهاباد؛



 

 .عفو عمومی امام درباره عناصر فریب خورده دموکرات اعالم شد

 

 .ارتش بدون تلفات،سردشت را پس گرفت

 

وزیر دولت موقت جمهوري اسالمی ایران صبح روز جمعه براي اولین بار پس از اختالفات و مهندس مهدي بازرگان نخست
درگیریهاي مناطق کردستان و شهرهاي کردنشین آذربایجان غربی  به همراه وزیر کشور مهندس هاشم صباغیان و تیمسار 

از تهران عازم ارومیه شد و پس از ورود به مهاباد پیام » فالکن«سرلشکر شاکر رییس ستادمشترك ارتش با یک هواپیماي 
هاي عمرانی و نوسازي از طریق تلویزیون مهاباد به عمومی و شروع طرح مسرت بخش امام خمینی رهبر انقالب را در موردعفو

 .مردم مناطق کردنشین ابالغ کرد

 

عفو وزیر گفت:، ضمن خیرمقدم به نخست، یکی از روحانیون بلند پایه مهاباددربازدید مهندس بازرگان و همراهان او از مهاباد
نام  »مال کریم شاریکندي«م و دیگر سالحها موثر تر است.این روحانی که ومحبت و دست دوستی دراز کردن،از تانک و فانتو

دارد افزود:دلهایی در ترس و هراس است که از شما و بوسیله شما از پیشگاه امام براي آنها طلب عفو عمومی و سماحت 
 .اسالمی دارم

 

شنبه  شب) پس از چند برخورد ته (پنجهمچنین پس از ورود مهندس بازرگان به مهاباد،دکتر چمران فاش کرد که شب گذش
کوتاه بامهاجمان و در حمایت  اعجاب آور نیروي هلی برد،شهر سردشت که مرکز اجتماع و فعالیت حزب دمکرات کردستان 

 4نفر از مهاجمین در سنگرهایشان دستگیر شدند.در این ماجرا  7شده بود،به تصرف ارتش و نیروهاي پاسدار انقالب درآمد و 
 .داران نیروي هوایی که راه خود را گم کرده بودند،به دام ضد انقالبیون افتادند و شهید شدنددرجه تن از

 

وارد فرودگاه  55/8دقیقه صبح روز جمعه از تهران حرکت کرده بود در ساعت  45/7مهندس مهدي بازرگان که در ساعت 
و گروهی از روساي ادارات و معتمدان محلی قرار گرفت. ابتدا ، استاندار ارومیه 64ارومیه شد و مورد استقبال فرمانده لشکر 

وزیر مراسم احترام نظامی بعمل آمدو سپس تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده لشکر ارومیه طی گزارشی به حضور نخست
ت ملیاگفت:عملیات مرحله اول خنثی سازي حزب دموکرات کردستان در شهرها پایان یافته است و امیدوار است بزودي ع

 .مرحله دوم خنثی شروع و با موفقیت کامل پایان یابد

 



در این دیدار استاندار کردستان سپس ضمن تشریح چگونگی مسایل پیش آمده در مناطق کردنشین آذربایجان غربی 
گفت:ارتش با روش صحیح خود اطمینان و ایمان همگان را جلب کرد و مردم دیدند که علیرغم تبلیغات سویی که حزب 

کرده هدف ارتش و نیروهاي انقالبی مانند پاسداران حفظ امنیت است. حقگو استاندار آذربایجان غربی  سپس موکرات مید
د او ترك گوینافزود:ضمن رسیدگی به نیازهاي مناطق کردنشین من معتقدم که باید روي فکر مردم هم کار بشود. اینکه می

علت  رود.هاي عمرانی انجام بشود این مسایل از بین میبه مواضات برنامه است آن کرد است و غیرو، اگر یک برنامه وسیعی
اینکه کردستان طعمه حزب دموکرات شد و آنها توانستند براي امیال و اغراض شخصی خود ذهن مردم منطقه را مغشوش 

ه باید لی اگاهی اسالم ککنند، پراکندگی فکري و فقر عقیدتی است. جامعه کرد از حیث کلی مردمی مسلمان و پاك هستند و
 .در وجودشان باشد نیست

 

انشکنی به ها جواب دندخواستند این برنامه را در آذربایجان پیاده بکنند ولی آذربایجانیها ابتدا میدموکراتحقگو سپس افزود: 
 .آنها دادند و آنها ناگزیر روي به این منطقه آوردند

 

: در مورد مسایلی که آقاي حقگو فرمودند ارتش در مشترك ارتش  گفت پس از سخنان حقگو، سرلشکر شاکر رییس ستاد
محلهایی که رفته است باقی بماند باید عرض کنم:ارتش پشتیبان ملت و درکنار ملت خواهد بود. تازمانی که مردم بخواهند 

توانه ت می بینیم بزرگترین پشارتش در کنارشان فقط از نظر موقعیت و مکان باشد خواهد ماند.این احساسی که ما در وجود مل
دهند به ها به آن عنوانهایی مانند درگیري،رزم یا جنگ میهاي ارتش که روزنامهاست.این عملیات جابجایی در ردهما ارتش

کنیم ولی در عین حال به این خوبی تمام شدنش فقط بخاطر هیچ وجه صحیح نیست بلکه ما آنرا فقط یک جابجایی تلقی می
 .احساس وعالقه مردم بود.فرماندهان دراین منطقه ازاین حمایت  بهره مند شدند پشتیبانی و

 

جاي خیلی امیدواري است و خیلی هم کم سابقه روح همبستگی وهمکاري در  مهندس بازرگان در این باره گفت:این واقعاً
اقعا روحا انقالب شده است در هر آقایان باعث شده کارشان خوب انجام شود.همانطوري که دو سه روز قبل امام فرمودند و

اند.واین عوض شدن یک عوض شدن درونی است. سرمایه مرحله و هر پیشامدي بخوبی شاهد این هستم که مردم عوض شده
اي که انقالب داشت نیز این بود که بین ارتش و مردم پیوند ما همین است.در اینجا هاشم صباغیان گفت: یکی از اثرات ارزنده

 .خیلی ارزنده است اقعاًزد و این و

 

وزیر گفت:حادثه پاوه یک تولد دیگر و یک آغاز دیگري پس از این مذاکرات،تیمسار فالحی فرمانده نیروي زمینی به نخست
روز ما خیلی راه  20روز گذشته است و طی این  20بود.بخصوص اینکه فرمان امام فوق العاده محرك و مسبب بود.امروز 

 ضمن تشریح چگونگی پشتیبانی مردم از ارتش گفت:ما هنگام حرکت از میاند وآب  به طرف مهاباد،اصالًکمال را پیمودیم.وي 
کردند.در سفر دیشب دیدم آنقدر از تهران و سایر نفهمیدیم که ستون ارتش چگونه تغذیه شد.مردم با تمام وجود کمک می



راي نگهداري نداریم.این بود که اعالم کردیم هر کس به هر مقدار جا ب اند به سرباز خانه که واقعاًها خوار بار آوردهشهرستان
خواربار که نیاز دارد بیاید ببرد. استقبال مردم براي آوردن میوه و غذا بحدي بود که یکی از کسانی که براي دادن میوه آمده 

 .داخل جبهه دموکراتها شد و آنها او را گروگان گرفتند بود اشتباهاً

 

مارستان ،آنها هر چه در بیین گفت:در سردشت رییس بیمارستان و جراح وسائل بیمارستان را با خود بردندسپس یکی از حاضر
 .اندبوده با خود به میان دموکراتها برده

 

معلوم نیست به میل خود رفته باشند،شاید آنها را با زور با خود برده باشند.باید وزیر پس از شنیدن این موضوع گفت:نخست
 .وع بررسی شوداین موض

 

وزیر سپس در مورد نیازهاي مردم که عنوان شد صحبت کرد و گفت:صورتی که تیمسار در اختیار من گذاشت قسمتی نخست
 از آن مربوط به وزارت راه است که به علت ناآرامی منطقه متوقف شده مقداري مربوط به جهاد سازندگی است که ظاهراً

امده است و قسمتی از آن هم مربوط به وزارت کشور و استانداري است. براي بودجه این هنوز جهادسازندگی به این منطقه نی
د شود،بایاش هم باهمکاري مردم حل میمیلیون تومان از فروش یک روز نفت در نظر گرفته شده است که بقیه 400طرحها

 .پذیردکارها از روي مطالعه باشد،بی حساب پول خرج کردن را دولت هرگز نمی

 

وزیر گفت:هر چقدر منطقه کار عمرانی بتواند جذب کند از نظر اعتبار دریغ نیست،با مهندس صباغیان در ادامه سخنان نخست
اقداماتی که براي تقویت کادر اجرایی این منطقه شده سعی ما اینست که هر چه بیشتر کار عمرانی را در منطقه کردستان و 

دقیقه به طول انجامید،حقگو استاندار آذربایجان غربی   45این جلسه که نزدیک به شهرهاي کردنشین توسعه بدهیم.در پایان 
به موضوع دموکراتها اشاره کرد و گفت:حزب دمکرات را ما بزرگ کردیم اغلب جاها که کردها عاصی شده و به کوهها پناه 

ایم آنها را ر قطور که ما واقعا با مذاکره توانستهد برده اند نتیجه این بوده که وقتی به شهر می آیند مردم اذیتشان میکنند.مثالً
نگهداریم تا دست به بلوا نزنند وقتی شروع به مذاکره کردیم گفتند:اگر تا یک هفته دیگر ما شما را با این حسن نیت نمی 

نیامده ماه است که به شهر  4دیدیم تصمیم داشتیم به شاپور و خوي حمله کنیم،بهر قیمتی که شده.ما گرسنه هستیم،
 .خریمتومان می 5ایم،کبریت را بسته اي 

 

کوپتر عازم پادگان مهاباد شد.در مهاباد مورد استقبال پر شور فرماندهان ارتش و پاسداران انقالب و وزیر با هلیسپس نخست
 .اهللا خلخالی و فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران، ابوشریف قرار گرفتندهمچنین حضرت آیت

 



نفر از افراد ارتش و پاسداران در گروگان دموکراتها هستند،معلوم  72تا  70:اطالع داده شده که بین ن گقتفرمانده پادگا
تن از  20.حدود انداند.تا آنجا که تحقیق شده،اعالم شده گروگانها را به مرز عراق بردهنیست آنها را به کدام محل برده

، توسط دکتر نیلوفري تحویل دموکراتها شده اند. برادر دکتر نیلوفري به نام اندگروگانها که در بیمارستان سقز بستري بوده
احمد نیلوفري،ساواکی بوده است و طبق دالئل و مدارکی که به دست ما رسیده است،دکتر نیلوفري جوانان دانشجو را فریب 

رگان و مهندس صباغیان و همراهان از داده است. در این موقع مهندس بازداد و آنها را بوسیله برادرش تحویل ساواك میمی
پادگان مهاباد خارج شدندو به جمع روحانیون مهاباد ـ عشایر و روساي ادارات که براي عرض خیرمقدم صف کشیده بودند 

ما با  -الرحیم گفت: بسم اهللا الرحمن» مال کریم شاریکندي«نزدیک شدند.در اول صف مستقبلین،یکی از روحانیون بلند پایه بنام
نیت شما مقدم و هییت محترم دولت جمهوري اسالمی ایران را به یمان به شخصیت علمی و دینی جنابعالی و با اقرار به حسنا

ه براي مردم محروم و ستمدید کنیم.امیدواریم این تشریف فرمایی به نفع همه ما باشد،مخصوصاًمیان خود خیرمقدم عرض می
اخیر حوادثی پیش آمده و نگرانیهایی بوجود آمده و دلهایی در ترس و هراس قرار  کرد،حادث خیر باشد.مسلما در این چندماه

،که این مردم را مورد عفو و گذشت و سماحت اسالمی گرفته است.ما میخواهیم از جنابعالی و بوسیله شما از پیشگاه امام خمینی
در امن و امان و آسایش خاطر وري اسالمی، قرار دهند،با امید به اینکه همه مادر زیر لواي اسالم و عدل اسالمی جمه

بسرببریم.ممکن است در این مرافعه،کسانی باشند که از روي غرض شخصی نسبت به کسان دیگر حرف بد بزنند،بدگویی 
کنند. حاال موقع عفو است،عفو عامی که به همه دلها آسایش ببخشد.در این موقع حساس که چشمهاي زیادي متوجه 

،یقین بدانید و ماهم یقین میدانیم که عفو،محبت و دست دوستی دراز کردن از اباد شده استکردستان،بخصوص مه
فانتوم،تانکها و دیگر سالحها موثرتر است.ما منتظر حسن نیتی که دارید هستیم.ما متتظر آنیم که اثر این حسن نیت در میان ما 

اشید. ما براي سالمتی امام و پایداري جمهوري عدل اسالمی بروز کند.مبلغ اخالص و ارادت ما به حضور امام،رهبر انقالب،ب
کنیم و دوباره از زبان تمام طبقات،مخصوصا روحانیون و بزرگان قوم، روستاییان و شهرهاي، محبت و ارادت خودمان را دعا می

 تقدیم می کنیم و دوباره خیر مقدم عرض می کنیم

 

 ما همیشه حسن نیت داریم

 

ر جواب مال کریم شاریکندي، ضمن تشکر گفت:از اینکه قدم بخاك کردستان،بخصوص اهالی مهندس مهدي بازرگان د
توانم اطمینان بدهم واطالع بدهم،گواینکه همه اطالع گویم.آنچه که میگذاریم،بخودمان و بخودم تبریک میکردنشین می

مرداد شروع  28ان مخصوصا بعد از فاجعه دارند،اینست که از ابتداي انقالب و خیلی قبل از آن در مبارزاتی که ملت ایر
کرد،چیزي که هیچ زمان مطرح نبود،اختالفات ملتهاي مختلف ایران و مذاهب بود. یعنی سنی و شیعه اصال وجود نداشت و این 

هاي انقالب که اسم مستضعفین را دفاع از مستضعف گذاشتند،بیشتر به نیت و خاطر آن بود که به حرکت مخصوصا در دوره
کسانیکه در این مدت محروم شده بودند و کسی به درد دلشان نمیرسید،برسند.منتها متاسفانه از ناحیه افرادي که همیشه  داد

آیند،یعنی احزاب و دستجات چپی، مساله بهانه جویی شده و به صورت در هر گام خدمت و مبارزه و کار در ایران جلو پا می
کرد، ترك و حرکت فانتوم و تانک و اینها اصال مطرح نبوده است.همینطور که شیعه،دیگري درآمده است واال این مساله سنی، 



ماه قبل از طرف حزب دموکرات با تصرف پادگان مهاباد انجام شد.دولت و ارتش با کمال حسن  6خودتان میدانید،اولین اقدام 
آمدند وخدمت امام تهایی به تهران میهایی یا افرادي و یا اینکه شخصینیت مخالفتی نکردند و هر زمان هم که هیات

اي جز حسن نیت و خدمت در بین نبوده است.ومساله عفو که گفتید،در بیان بنده کردید که هیچ مسالهرسیدند،مالحظه میمی
  خوانم  (بنده حلقه به گوشهمیشه همین بوده که به همه به یک چشم و به یک جور نگاه بکنیم.شعر سعدي را من همیشه می

لطف کن، لطف که بیگانه شود،حلقه بگوش ).من همیشه اعتماد و اعتقاد بیشتري به محبت داشتم.تنها به …ننوازي، برود  ار
شرطی که (چه خوش بی،مهربانی هردو سر بی) یعنی مهربانی از دوطرف باشد و فریب اخاللگران و دشمنان را نخورند و حاضر 

اخیرا مرکز خاصی به نها هم بیایند همکاري کنند و همانطوري که اطالع دارید،شوند دست از اقدامات قبلی خود بردارند و آ
تصمیم دولت و دستور امام در مراکز استانها تاسیس شده و عایدات یک روز نفت که به استانها اختصاص یافته، به مصرف 

ب داد: وزیر جوااز اینها است و نخستنیازهاي عمرانی هر استان میرسد.در اینجا مال کریم شاریکندي گفت:انتظار ما بیشتر 
اید این دولت وملت با جهاد سازندگی و طریق دیگر که تاکنون دیده بیشتر از این، بسته به همکاري شما است.بگذارید واقعاً

 و آیند، و هیج قصد و نیتی جز همبستگیوبیشتر خواهید دیداز اطراف و اکناف کشور، از جنوب،از شمال،از شرق و از غرب می
خواهد عملی برخالف ملت بکند.دور از ملت به هیچ وجه هم مسلکی و هموطنی و هم برادري در بین نیست.ارتش نمی

خواهند باشند.از همه انتظار این را داریم که به ما کمک کنند،همراهی کنند،تا در آن چیزي که رضاي خدا و خیر و خدمت نمی
ا که اختالفات بین شیعه و سنی و عرب و فارس و کردو ترك هست،از بین در آن است،موفق شویم و این لک ننگ تاریخ ر

 .ببریم. تا این مسایل در میان نباشد و همه واقعا با یک دین،یک مملکت و یک ملیت کار بکنیم

 

 وزیر سپس با مدیر کل بهداري و بهزیستی به گفتگو پرداخت.مدیر کل بهداري در مورد کمبود پزشک و بیمارستان ونخست
تختخوابی دردست ساخت است ولی هنوز  250سال است که یک بیمارستان  10نیازهاي منطقه مطالبی بااطالع رساند و گفت:

 .درصد آن تمام نشده است که قرار شد براي اتمام بیمارستان،اقدامات الزم انجام گیرد 70بیش از 

 

 .سردشت هم تسخیر شد

 

مقامات محلی، وارد ستاد فرماندهی پادگان مهاباد شدند ولحظاتی بعد دکتر مهندس بازرگان وهمراهان،پس از مذاکرات با 
وزیر رسید. دکتر چمران در یک گفتگوي کوتاه با وزیر که از سردشت مراجعه کرده بود، به حضور نخستچمران معاون نخست

ما در تصرف سردشت، عبدالعظیم میرهاشمی خبرنگار اعزامی کیهان،چگونگی تصرف سردشت را شرح دادو اعالم کرد:
خوشبختانه هیچگونه تلفاتی نداشتیم و فقط چهار تن از برادران  نیروي هوایی که سرپل سردشت وظیفه پاسداري را بعهده 
داشتند،موقع حرکت به محل استقرار ارتش،اشتباها راه پیرانشهر را در پیش گرفته بودند که به دام افراد حزب دموکرات 

:بعدازظهر روز پنجشنبه در حالیکه تحت حمایت  نیروي تر چمران در مورد تصرف سردشت گفتافتادند و شهید شدند.دک
آوري که از خود نشان داد،با حمله به مواضع دشمن آ نان را تار ومار کرد و ما پس از هلی برد بودیم با شجاعت اعجاب

تن از مهاجمین را در سنگرهایشان  6ما توانستیم اطمینان از تار ومار شدن ضد انقالبیون،ستون ارتش را وارد سردشت کردیم.



اکسازي مشغول پ شهید نیروي هوایی،خوشبختانه هیچگونه تلفاتی نداشتیم.در حال حاضر نیز شدیداً 4دستگیر کنیم و به جز آن 
 .این منطقه هستیم

 

 ابالغ عفو عمومی امام

 

شیر و خورشید مهاباد و بیمارستان نیمه کاره این شهر که مهندس مهدي بازرگان و همراهان سپس براي بازدید از بیمارستان 
وزیر و همراهان از مجروحان تختخوابی باشد، به این دو محل رفتند.در بیمارستان شیر و خورشید نخست 250قرار است 

د .در بازدیوزیر در میان گذاشتندنفر هستند،عیادت کرد و مجروحان مشکالت خود را با نخست 43حوادث اخیر که اعالم شد 
وزیر دستوراتی سال است هنوز کار ساختمانیش  اتمام نیافته است نخست 10وزیر از بیمارستان نیمه کاره که حدود نخست

صادر کرد و گفت: با پیمانکار مذاکراتی انجام شده و بودجه هم تامین شده و بزودي کار ساختمان بیمارستان ادامه خواهد 
،رهسپار مرکز رادیو تلویزیون مهاباد شد و طی پیامی،عفو عمومی د از این بیمارستان نیمه کارهوزیر پس از بازدییافت. نخست

اي امام و همچنین نوید کارهاي عمرانی و نوسازي منطقه را به مردم مهاباد و مناطق کردنشین،به اطالع عموم رساند.در فاصله
و وزیري مشغول کار است،گفتگن با برادرش که در نخستوزیر مشغول دادن پیام بود،دکتر چمران بوسیله تلفکه نخست

کرد.دکتر چمران در این گفتگوي تلفنی مساله کمبود مواد غذایی و نفتی را در منطقه سردشت و بانه مطرح نمود و از برادرش 
:مردم می گفت خواست هر چه زودتر مقدار زیادي برنج، روغن،آرد،قند،شکر،بنزین ونفت،به منطقه سردشت و بانه بفرستد.او

تحت فشار هستند.تاکنون از طریق خط مرزي سردشت از طریق عراق براي آنها آذوقه میرسیده که تصمیم  این منطقه شدیداً
داریم براي قطع کردن رابطه عوامل ضد انقالب با مردم این منطقه،راه سردشت ـ عراق را ببندیم. دکتر چمران تاکید داشت 

 .ستند،چون عالوه بر طوالنی بودن راه،خیلی دیر به دست مردم می رسدکه آذوقه را با کامیون نفر

 

و یا  130ایم تا آذوقه و مایحتاج را بوسیله هواپیماي سی ـمتري خاکی دائر کرده 750وي گفت:در بانه یک فرودگاه 
 .ها برسانیمفرنچیوهاي هوانیروز،به این محل

 

کوپتر کبري که وظیفه مراقبت از هیات را بعهده گرفته و چند هلیکوپتر مهندس بازرگان و همراهان،سپس با دو هلی
 وزیر؛من اهل حرفبودند،عازم سنندج شدند.در پادگان سنندج،استاندار کردستان ضمن عرض خیرمقدم،گفت: جناب نخست

 د.بعد حجتزدن زیادي نیستم، خیلی خالصه می کنم:دیر به سراغ ما آمدید: انشااهللا بعدها بیشتر به سراغ ما بیایی
،نماینده امام و سرپرست دفتر عمرانی امام گفت:در این جمع که جنابعالی هم تشریف »عبدالمجید معادي خواه«االسالم

و آن اینکه ادارات ما متاسفانه با انقالب ایران هماهنگ نیست.هر دارید،بدون تکلف و رودربایستی حقیقتی را بعرض میرسانیم
د،از جمله همین عمران کردستان،شرط اولش اینست که این ادارات با هم همگام بشوند. با خواهد برداشته شوقدمی که می

کنیم، البته من به فرد فردشان کاري ندارم،در مجموع به هیچ وجه خودشان را با این انقالب تطبیق اداراتی که ما مالحظه می



ریکه یا ملت باید دولت را بکوبد و یا دولت ملت را. خورد،بطوهند.این ناهماهنگی در یک جایی به تیپ هم مینداده و نمی
نخست وزیر در این باره دستوراتی داد و گفت:اینکه می بینیم ارتش، پاسداران،کمیته ها،جهادسازندگی،همه با هم در این منطقه 

هم که براي  سانیهمبستگی دارند،رضایت بخش است و نشان میدهد که چنین میلی هست که هماهنگی بوجود بیاید. انشااهللا ک
آیند،توجه به مقررات و مشکالت و مسایل و مسوولیتهاي آن طرف دیگر را هم خواهند داشت. کمک به این منطقه می

بعدازظهر به صرف نهار  5/2وزیر سپس به سالن ناهار خوري پادگان وارد شد و پس از انجام فریضه نماز،در ساعت نخست
 .پرداخت

 

 در ارومیه

 

بعدازظهر سنندج را به مقصد ارومیه ترك کردند و پس از ورود به ارومیه و نیم  4مراهان سپس در ساعت وزیر و هنخست
هزار نفر که از ساعت  5،به استادیوم ورزشی تختی رفتند.استقبال بیش از»تیمسار ظهیر نژاد«ساعت استراحت در خانه سازمانی

م اجتماع کرده بودند،فوق العاده بود. پس از ورود مهندس بازرگان بعدازظهر به انتظار دیدار مهندس بازرگان در استادیو 3
وزیر دعوت مردم ارومیه را پذیرفته و به وزیر کشور و همراهان، یکی از جوانان ارومیه ضمن گفتن خیر مقدم،از اینکه نخست

سالم دولت موقت جمهوري استادیوم آمده بود تشکر کرد.سپس مهندس بازرگان،طی سخنانی گفت:برادران وخواهران ارومیه؛
در  ام.سفر به این شهرستاناسالمی ایران ومردم تهران بر شما باد.این افتخار بزرگی است که امروز در برابر شما قرار گرفته

ه روز ها را که شبانبرنامه پیش بینی نشده بود وما در این سفر سربازان،افسران و پاسداران انقالب را و اهالی این شهرستان
حفظ امنیت منطقه فعالیت می کنند،زیارت کردیم و مسایل منطقه را مورد بررسی قرار دادیم.در این بین فریادهاي سالم  براي

 .بر بازرگان، درود برخمینی، استادیوم را به لرزه درآورد

 

ام بلکه بحساب تمگذاریم،: احساسات گرمی که ابراز داشتید به حساب خود نمی مهندس بازرگان در ادامه سخنان خود افزود
وزیر و همراهان سپس در میان ابراز احساسات مردم،استادیوم ورزشی تختی مردم ایران اعم از زنده و شهدا میگذارم. نخست

را ترك کردند و به همراه مهندس هاشم صباغیان و تیمسار شاکر رییس ستاد مشترك ارتش از ارومیه به تهران 
 )20/6/1358بازگشتند.(کیهان

 

 .گران داخلی و خارجی فاش شدروابط دمکراتها با توطئه

 

برد، در یک دکتر محمد مکري سفیر جمهوري اسالمی ایران در اتحاد جماهیر شوروي که هم اکنون در تهران به سر می
اط با عوامل رتبهایی که در اگذرد پرده برداشت، توطئههایی که در غرب کشور میها و توطئهگفتگوي مطبوعاتی از برخی نقشه



هاي چپ فعال در این منطقه با محافل خارجی براي ایجاد آشوب و اغتشاش در گوشه و حزب منحله دمکرات و دیگر گروه
کنار کشور، چیده شده بود. دکتر مکري در این مصاحبه به سخنرانی قاسملو که سه روز پیش از ورود ارتش به مهاباد ایراد 

دهم که پشتیبان ما همان دولت قدیم و باوفا و دیرین من به مردم کرد قول می«ملو گفته بود کرده اشاره کرد که در آن قاس
ها گیري توطئهاي از شکلدکتر مکري که این سخنرانی را به عنوان نشانه». یعنی همسایه شمالی و نیروهاي سوسیالیستی هستند

ز از بین نبرده باشد و یا تعویض نکرده باشد در مرک» د شریفیاحم«اگر نوار این سخنرانی را شخصی بنام «کند افزود: ذکر می
مراکز صهیونیستی با استراتژي خاص خود به کمک قاسملو «مکري اضافه کرد: ». رادیو و تلویزیو مهاباد موجود است

ود بر را در طغیان خخواستند با یک تیر، دو نشان بزنند اول اینکه مردم ساده و روستایی قوي شمالی امیدوار سازند و آنها می
از این طریق روابط کشور را با همسایه شمالی تیره سازند و افکار عمومی مردم  ضد مملکت تشویق و تحریک کنند و ضمناً
هاي خود منحرف کنند. دکتر مکري در ادامه این گفتگو به ماجراهاي دیگري در ایران و مطبوعات جهان را از مسیر توطئه

اطالع یافتیم که چند روز قبل از ورود ارتش  هاي سیاسی در منطقه اشاره کرد و گفت: ما همچنین بعداًارتباط با فعالیت گروه
ها را پاره به کردستان در بوکان به مکتب قرآن وابسته به حزب جمهوري اسالمی حمله شده و پرچم الاله اال اهللا و قرآن

اند پرچم  قرآنها را آتش بزنند که این حادثه در روز ورود ارتش هاند و با اهانت به مقدسات جمهوري اسالمی قصد داشتکرده
 .به پاوه اتفاق افتاد

 

 عزالدین در عراق

 

سفیر جمهوري اسالمی ایران در مسکو همچنین اعالم کرد که بنا به اطالعات شخصی عزالدین حسینی در محلی در عراق بنام 
و  برد و بین منطقهطبق شایعات اکنون در پاریس به سر می و احتماالً اقامت دارد و قاسملو به خارج رفته است» برده پان«

رفت و آمد است.  دکتر مکري اضافه کرد: در اینجا باید تصریح کنم که هیچیک از مرم واقعی کرد و اهالی  دراروپا مرتباً
اري گر همکطقه با عوامل توطئهها و محترمین و حتی بازاریان شهرهاي کردنشین و اغتشاشات اخیر منکردهشهرها و تحصیل

اي از پیشمرگان جالل طالبانی که او نیز با شیخ عزالدین اي از روستاییان ناآگاه منطقه سردشت و عدهاند و تنها عدهنداشته
نیز در کرج سکونت داشته است و پسران  حسینی طرز تفکر واحدي دارد، به همراه دکتر محمود عثمان که عراقی است و اخیراً

اند که المصطفی بارزانی او را به جرم همکاري با حکومت عراق اخراج کرده بودند، در جریانات منطقه فعالیت داشتهم
هزار پیش مرگ کرد را چند روز قبل از ورود ارتش به کردستان در اختیار حزب دمکرات و شیخ  2هاي اخیر حدود گروه

هاي خارجی و مطبوعات علم به این قضایا و اطالعاتی که از این توطئه قرار داده بودند و با» کمکه«عزالدین حسینی و حزب 
صهیونیستی و استعمار داشتم، براي من محاق شده بود که بزودي توطئه بزرگی در منطقه اجرا خواهد شد و اگر امام چند روز 

ند، با احتمال قریب به یقین فاجعه کردو آنطور که من دریافت کردم، دو و یا سه روز دیرتر فرمان قاطعانه خود را صادر می
داد که ضربه اصلی آن متوجه انقالب ما و استقالل کشورمان بود. دکتر مکري همچنین فاش کرد که در میان بزرگی روي می

عضو حزب پا ایرانیست و بعد هم عضو حزب  اي که سابقاًاندر کار توطئه در کردستان، مرد هزار چهرههاي دستگروه



ها در رادیو مهاباد را به عهده داشت که بر طبق در تمام اوقات مامور ساواك بوده، نقش بلندگوي دمکراترستاخیز و 
 .هایی نیز به اسراییل و عراق کرده بوداند مسافرتگزارشاتی وي که او را احمد شریفی معرفی کرده

 

 گوینده پیک ایران

 

 21سفیدان مهاباد که در حدود اي از علما و ریشارتش به مهاباد عده سفیر ایران در شوروي اضافه کرد، چند روز قبل از ورود
کنند براي حفظ امنیت منطقه ارتش وارد مهاباد شود ولی طبق اطالع تنها دهند و پیشنهاد میاي تشکیل مینفر بودند جلسه

ها ت. پیک ایران رادیوي کمونیسیک نفر از اعضاي کمیته مرکزي حزب کمونیست که در مهاباد باقیمانده بود و زمانی گویند
کنند شود. به طوري که عنوان میدر بلغارستان بود با توهین به اعضاي حاضر در جلسه خواستار جلوگیري از ورود ارتش می

اند. دکتر نفر اعضاي اصلی کمیته مرکزي حزب دمکرات است و نام او را کریم حسامی گزارش کرده 7این شخص یکی از 
اند و با اي از افراد حزب دمکرات به مرز رفتهد: همچنین اطالعات دقیقی به بنده رسیده است که عدهمکري سپس افزو

شتري اند و عالوه بر این اطالعات بیمسلمان براي مذاکره به پایتحت آن کشور انتقال یافته هلیکوپتر یکی از کشورهاي اسماً
 هايت. دکتر مکري همچنین اعالم کرد که در حدود نصف سالحنیاز داریم که در صورت لزوم به موقع منتشر رسیده اس

سبک پادگان مهاباد در سردشت از طریق شیخ عزالدین حسینی در اختیار جالل طالبانی قرار گرفته است. دکتر مکري درباره 
نام ستاد ب ریزي توطئه در کردستان گفت: حزب دمکرات کردستان و متحدین آن ستاد مشترکیتشکیالت و سیستم  برنامه

زب که خود را ح» کمکه«هاي مترقی کردستان تشکیل داده بودند که این ستاد تشکیل شده بود از احزاب مشترك گروه
الدین شمس برهان از اهالی مهاباد و دهد با مسوولیت صالحنیز می» راه رهایی«نامد و به خود عنوان زحمتکشان خلق کرد می

هر دو وابسته به آلبانی هستند و حزب دمکرات که دربست در اختیار  ن که ضمناًالدین مهتدي از اهالی بوکاصالح
مسلمان در غرب کشورمان فعالیت  ریزي آنها و پول کافی یک دولت اسماًهاست و با استراتژي و نقشه و طرحصهیونیست

هه ك در کردستان، روابطی نیز با جبکند و چریکهاي فدایی خلق که در این ستاد با آنها همکاري داشتند. این ستاد مشترمی
هاي چپ نما در گنبد و بلوچستان برقرار کرده شود و نیز گروهکالتحریر خوزستان که از طریق یک دولت همسایه حمایت می

بود که بین آنها نمایندگانی نیز رد و بدل شده بود و از طریق آنها قصد داشتند براي پراکنده ساختن نیروهاي ارتش و 
نظمی و شورش و طغیان کردستان در سراسر کشور توسعه ان بر علیه حکومت مرکزي در همه جا وارد عمل شوند و بیپاسدار

 دانستند که آنها در کار خود توفیقیها مییابد و به این ترتیب فرماندهی انقالب دچار زحمت شود ولی چون اربابان این گروه
تا پول و انرژي دولت انقالب براي مقابله با اغتشاشات و سرکوب تشنجات  نخواهند داشت تنها هدفشان ایجاد اغتشاش بود

مصرف شود و اوضاع کشور دچار تزلزل گردد. اما خود این دستجات در جریانات اخیر متاسفانه درك نکردند. انقالب اسالمی 
 …استهاي بسیار استواري در میان مردم ایران و دیگر ملل مبارز در جهان ایران  داراي پایه

 

 درباره مقاله ایزوسیتا



 

دکتر مکري در پایان گفتگو درباره مقاله اخیر روزنامه ایزوسیتا ارگان حزب کمونیست شوروي علیه انقالب ایران گفت: موضع 
اي که نویسنده مقاالت آنهم امضاء یک روزنامه دلیل بر موضع سیاست خارجی اتحاد شوروي نیست. بخصوص در روزنامه

از اي بدون امضاء مطلبی را چاپ کند باي فقط نویسنده است و اگر هم روزنامهبه این ترتیب مسوول چنین مقاله داشته باشد و
تواند باشد. از طرفی با توجه به اینکه سیستم در اتحاد جماهیر شوروي سیستمی هم آن مطلب موضع اتحاد جماهیر شوروي نمی

امه انعکاس دهنده افکار دولت هستند. ما امیدواریم از این به بعد اینگونه روزن است که با کشورهاي دیگر فرق دارد غالباً
از » نویسیحقیقت«نویسی منحرف نشوند. بینی و راه حقیقتنویسندگان شوروي در دام تبلیغات مطبوعات غربی نیفتند و از واقع

ه انقالب و نهضت مردمی و عالقه و توجه نظر من به این معنی است که همانطور که از اول انقالب مطبوعات شوروي نسبت ب
اند، اکنون نیز از راه این حقیقت خارج نشوند و تحت هاي بشري تلقی کردهنشان داده و حتی این نهضت مردمی را از حماسه

وست و دکنند قرار نگیرند. بویژه آنکه روابط ما با کشور نما که مطبوعات غربی آنها را بزرگ میهاي چپتأثیر تبلیغات گروه
اي از دوستی و همرنگی رسیده است و ما همچنان خواستار رعایت حق حاکمیت ملی همسایه بزرگ شمالی به مرحله تازه

اي ما را یکدیگر و احترام متقابل و شناسایی حقوق اساسی یکدیگر هستیم و از دولت شوروي انتظار داریم که در هر رابطه
 )22/6/1358از دیدگاه یک ابر قدرت با ما مواجه نشود. (اطالعات  دوست و کشوري مستقل همسان خود بداند و

 

 .سفیر ایران در شوروي ماجراهاي پشت پرده کردستان را فاش کرد

 

ات برد، در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار سیاسی اطالعدکتر محمد مکر سفیر ایران در شوروي که هم اکنون در تهران بسر می
خنثی  ها و صهیونیستها، برايع کردستان و در ارتباط با کل استقالل ایران گفت: امپریالیستضمن مروري تحلیلی بر اوضا

کنند، اما هدف اصلی قدرتهاي کردن انقالب ایران و جلوگیري از اثرات آن در جهان، راههاي گوناگونی را تجربه می
 حکومت انقالب اسالمی نیرو خود را از دستامپریالیستی و صهیونیستی سرنگون کردن حکومت امام است و هر قدر، سیستم 

دهد نابود کردن آن براي آنها آسانتر خواهد بود. در این مورد عامل زمان خلی مهم است. یعنی نباید به استعمارگران فرصت 
تا خواهند به هر قیمت شده هاي خود را شکل دهند. این عامل زمان براي خارجیان هم اهمیت دارد آنها میداد تا دسیسه

متشکل و نیرومند گردد.   هاي خود را عملی کنند وحشت آنها از این است که ارتش مجدداًدولت استحکام الزم را ندارد، نقشه
تواند برا استعمارگران بسیار خطرناك باشد و یکی از که ارتش نیرومند با تجهزات کامل و برهبري مردي مانند امام خمینی می

تواند وحدت ایران را حفظ کند، ولی هاي مردم، در تمام شرق شود، به عالوه ارتش ایران، میوسایل پیشرفت و تشکیل توده
کند که به عقیده وي اگر ایران به کشورهاي ي این اقدامات، ضعیف کردن سیستم است. دکتر مکري تاکید میهدف همه

به نابودي ما منجر خواهد شد، براي آنها کوچک برحسب زبان، لباس، قومیت و فرق مذهبی تقسیم شود این در عین حال که 
هاي خارجی در زند و باعث گسترش سیاستهم چندان سودي نخواهد داشت، زیرا تعادل سیاسی جهان را به کلی به هم می

نظام در تمام کشورهاس کوچک (فرضی) خواهد شد.  گردد و در نهایت این امر منتهی به رودرویی سیاسی و احتماالًایران می
 .قیقت، مبارزه پنهانی آمریکا و شوروي در ایران علنی خواهد شددر ح



 

 هزاران بمب اتمی

 

ه مسلمان، نا آگاهانه نقش سفیر ایران در شوروي، در اینجا به بانکی از کشورهاي همسایه اشاره کرد و گفت: این کشور، رسماً
زمینه سیاست کشور خودش نسیت، علت آن است که نگري در بینی و آیندهکند و داراي هیچگونه روشناسراییل را عملی می

د را تواند مشکالت داخلی خوکند به کمک اخاللگران ایران میخطرات داخل، به مصداق الغرق یتشبث بکل خشیش، فکر می
ود. تر خواهد بچه از لحاظ مذهبی و چه قومی حل کند، اما مشکالت ما حل خواهد شد، در حالی که نتیجه کار براي آنها وخیم

هاي ممکن براي سرنگون کردن حکومت اسالمی ایران را که امپریالیستها و صهیونیستها در نظر دارند بر شمرد مکري آنگاه راه
 .و سپس به تحلیل هر یک از آنها پرداخت

 

، بر کنند براي آنها غیر مقدور است ولی اگر توفیق حاصلاول توطئه درباره حیات امام: مکري سپس گفت این اوال ً   ·    
افزایند و از امام، یک شهد جهان، براي تمام قرون و اعصار بشریت خواهند ساخت و اثر آن براي آنها وحدت ملل شرقی می

 .کمتر از هزاران بمب هیدروژنی در کشورهاي غربی و آمریکا نخواهد بود

 

مرد نیرومندي چون امام خمینی دارند. دوم چون این فکر عملی نیست آنها سعی در از بین بردن پرستیژ شخصیت   ·    
کنند با ایجاد اغتشاشات و اقدامات ناجوانمردانه، امام را وادار به تصمیمات قاطع کنند و ایشان را وادار به اتخاذ سعی می

آن به  تاي در داخل غیر قابل تحمل باشد و از آن نارضایتی احتمالی و هدایمواضع سختی کنند، به طوریکه این امر، براي عده
 .هاي کاذب بیفزایندبرداري کنند، و نارضایتیهاي معین بهرهکانال

 

سوم آنکه آنها ممکن است از عمل سنتی سیاست استعماري انگلستان بهره گیرند یعنی از نهضت انقالب استفاده کرده   ·    
سبانند و در عین حال، هدف انقالب را طلبان را با ماسک جدید به جنبش بچوبه موازات آن پیش روند و عمال خود یا فرصت

به تدریج و نامحسوس و منحرف سازند و فرصت ندهند ملت فکر کنند که چه رخ داده است و در عین حال به خیال خود، 
کند که براي خارجیان اسباب پیاده کردن اینگونه امام را در افکار عمومی محکوم وانمود کنید. دکتر مکري خاطرنشان می

نماید: در در ایران پیش آمده و تاریخ تاکنون چندین بار این وسایل را در اختیار آنها گذاشته است. مکري اضافه میاغتشاشات 
حالی که اکنون رژیم ایران موفق ایفاي نائره در کردستان شده اجانب درصددند، در جاي دیگر طغیان بوجود آورند. حوادث 

هاي ایران به کار گرفته شد، زیرا دستگاه استعمار و صهیونیزم این تجربه یر استاناي براي ساکردستان در واقع به عنوان جرقه
 .را درباره مساله کردها آزموده و هم عوامل مطمئن و پرورش یافته را در اختیار دارد

 



 جنگ خانگی سنندج

 

یعه زاده به بهانه اختالف شیجنگ خانگی ابتدا در سنندج می شود که از رقابت مذهبی بین حجت االسالم صفدري و احمد مفت
، شهید کنندنی از کار برکنار و سپس به دست گروهی که خود را فرقان معرفی میدهد و در نتیجه تیمسار قرهو سنی رخ می

 شود (نخستین قتل سیاسی)می

 

 جنگ کرد و ترك

 

ن را عامل این وقایع معرفی شود و شیخ عزالدین حسینی و حزب دمکرات و مرتجعاجنگ نقده بین ترك و کرد آغاز می
 .زنندکنند و با نعل وارونه خود را موتلف روشنفکران ایران جا میمی

 

 جنگ ایران

 

کنند و معتقدند که روشنفکران حامیان عوامل استعمار و صهیونیسم این جنگ را جنگ روستاییان و فئودالها وانمود می
نند و به هر عام کیابند تا پاسداران را در محل قتلي خوب میاین ترتیب بهانهروستاییان و پاسداران، حامی فئودالها بودند و به 

خواهند خود آنها (حزب دمکرات و مؤتلفین دارند که میترتیب شده، آنها را از صحنه خارج سازند، در همین موقع، اظهار می
اسداران جلوگیر کنند. براي لطمه زدن و پایین آمدن آنها) از مرزها نگهداري کنند و با تمام قوا، از ورود ارتش، ژاندارمري و پ

در کردستان گسیل داشت تا خود را فرمانده کل قوا  پرستیژ امام، بلندگویان آنها در جراید خارجی، انتشار میدهند که ابداً
موضوع را با آب و  در روزنامه لوموند فرانسه این» جوان عالمیر دولو«نشان دهد، چنانکه در همین زمان همکار بختیار یعنی 

  .کندتاب علم می

 

 جاي پاي بختیار

 

 هاي همگانی، این جنگگیرد و جراید و رسانهاي براي تقویت بختیار مورد استفاده قرار میحوادث کردستان به عنوان بهانه
که شیخ عزالدین حسینی  دهداي انتشار میمارس، مقاله 3دهند. در این حیص و بیص روزنامه لوموند، مورخ روانی را ادامه می



سفارش مراکز جاسوسی کردستان رسم شامل  بهو قاسملو، تقاضاي توسعه مرزهاي کردستان را دارند و به عقیده آنها و قطعاً
 .تمام کردستان ایران نیست و باید مرزها توسعه یابد

 

 هاي پی در پیتوطئه

 

سازد که دست به ها انقالب را مهم میخارجی، ارتش و کمیتهمگر در اینجا به روزنامه مسکونساکیا که به نقل از جراید 
و به قلم مادام قاسملو همین مطلب  79جنایات زدند و کردها فقط از خود دفاع کردند. روزنامه لوموند دیپلماتیک که در ژوئه 

اي حل اي تازهماده 7نامه قتکند. درگیر ترك زبانان و کردان با موافآنرا تکرار می 79اوت  8کند و لبراسیون را تایید می
اعراب اهل سنت تحت  79آوریل  30شود و به عقیده روزنامه ژورنال دوژنو شود که اغتشاشات در خوزستان آغاز میمی

اهللا خاقانی، تقاضاي خودمختاري دادند و در همین حال تیمسار فربد، به بهانه این که معتقد به جنگ ارتش و مردم رهبري آیت
هاي گنبد، براي استقالل دست به ترکمن 79دهد. طبق مندرجات همین روزنامه ژورنال دوژنو، اواسط ماه مه فا مینیست استع
نخستین بمباران دهات ایران در مرزهاي کردستان، توسط عراق و سپس دومین بمباران در  79زنند. در اوایل ژوئن شورش می

روز قبل از انتخابات  15 اشات در کردستان، رو به پیشرفت است. دقیقاًیابد، در حالی که اغتشژوییه ادامه می 10تاریخ 
ژوییه آنرا جنگ بین  7پیوندد. جنگی که روزنامه لیبراسیون مجلس خبرگان، جنگ در کردستان در منطقه مریوان به وقوع می

نامد. تحریکات خارجی سعی دارد، در سطح ارتش نیز دخالتها و ها و یا روشنفکران و پاسداران میدهقانان و فئودال
راند، ژوئه براي نخستین بار از اختالفات بین مقامات باالي ارتش سخن می 24. روزنامه ژورنال دوژنو هایی بکنندسمپاشی

هاي غربی آنرا از کند که روزنامهیابد. دکتر چمران، دوباره انعقاد یک موافقتنامه را اعالم میاغتشاشات، در همه جا ادامه می
دارد: اوضاع در عزالدین حسینی اظهار می 79ژوییه  30شته روزنامه فگارو، کنند. در عین حال، طبق نوطرف کردها تکذیب می

 .کردستان آرام است. موضوع اغتشاشات، یکی از اختراعات دولت مرکزي است

 

 تجلیل از عزالدین حسینی

 

اهللا تا حد مقام آیتکنند و او را به عنوان رهبر بسیار قابل احترام در ایران از شیخ عزالدین تجلیل می جراید غربی عموماً
شود و شیخ عزالدین حسینی از رؤساي کنند. قبل از ورود ارتش به مهاباد حزب دمکرات منحله اعالم میخمینی بزرگ می

یابد که اویسی ) در این هنگام در اروپا انتشار می1979اوت  20کند. (لیبراسیون کشورهاي خارجی تقاضا کمک و همکاري می
قشون انقالبی موافق با شاه مخلوع و با حمایت خارجیان بر ضدانقالب اسالمی ایران تشکیل داده است  در کردستان ترکیه یک

داند. رفت و آمدها اوت این جنگ بین شوروي و آمریکا را به علت عدم ثبات ایران غیر قابل احتراز می 20و روزنامه فیگوارو 
انی به نفع شورشیان دارد که ابتدا مراکز و سپس دولتهاي مرتجع و تبلیغات غربی همه حاکی از یک توطئه بزرگ در سطح جه

(خودمختاري بدون وابستگی) ایران را به رسمیت بشناسد و این معرکه تبلیغاتی با باز شدن پاي دیگر قدرتها در منطقه 



 طبوعات و رادیو وکردستان و ارسال اسلحه و کارشناس با هواپیماها و هلیکوپترهاي اسراییلی رهسپار کردستان شود و م
هاي خارجی که اغلب زیر سلطه صهیونیستها و امپریالیستها هستند قبل از وارد شدن ارتش به مهاباد خبر از جاري تلویزیون

دیدند در عین داند و الگوي ناآرامیهاي لبنان را براي ایران خواب میشدن سیل خون و آغاز یک جنگ داخلی در ایران می
کردند و آنها را وادار به مقاومت در مقابل پاسداران و برادران ارتشی از حال درونی تقویت می خوردگان راحال فریب

ساختند. آنچنان که حوادث نشان داد کنترل مهاباد در چند ساعت به دست برادران ارتش و پاسداران افتاد و آنها هرگز می
ا برادري بود که به یاري مستضعفان برخاسته بود، کوشیدند تهمچون ارتش غالب رفتار نکردند بلکه رفتار آنان، رفتار ارتش 

. رفتار دیگري داشتند شدند قطعاًخونریزي و خرابی به بار نیاید در حالی که اگر دمکراتها به شهرهاي همسایه سرازیر می
اك کامیون آذوقه، میوه، پوشگذشته از اینها پاسداران و افراد ارتش تنها مسلح به سالح جنگی نبودند بلکه به همراه خود دهها 

و دیگر وسایل زندگی براي کسانی که ماهها زیر ستم دمکراتها بودند با خود به همراه داشتند اگر دمکراتها براي برنامه 
ند خواستخرابکاري خود از مردمی که به هر حال پایگاهی در میان آنان نداشتند و حوادث نیز این موضوع را نشان داد پول می

ه شد البته تنها مساله پول نبود بلککردند بدون آنکه بضاعت مردم در نظر گرفته میشده مردم باید پول فراهم میهر طور 
آنها را باالجبار در سنگرها و مواضع نگه داشته بودند تا سد راه پاسداران و برادران ارتشی شوند و مهاباد را همچنان در محاق 

خارجی نگاه دارند. تفاوت راه روشنفکران واقع با کوردالن روشنفکر نما که دست در دست بی عدالتی ستم و استعمال و استثمار 
المللی و استعمال نهاده بودند از زمین تا آسمان است. مشکل بزرگ مناطق غربی ایران در درجه اول عدم حضور عمال بین

ود را در آنجا پیاده کند این مشکل حضور قواي هاي فرهنگی و اقتصادي ختوانست برنامهارتش و پاسداران بود که دولت نمی
ارتشی با قاطعیت امام و کوشش و همت دولت به خواست خدا انجام گرفت و مشت خائنان که چند ماه دستگاه شامورتی بازي 

هرمانان فتی قي نگرا دانسته یا نادانسته از وجود عاملین ساواکی و قدیم تودههاي چپتبلیغاتی را انجام داده بودند و روزنامه
بزك کرده و پهلوان پنبه ساخته بودند تا خائنان از پشت به انقالب ایران خنجر بزنند اما مشتشان باز شد. (اطالعات 

27/6/1358( 

 

 :دکتر یزدي وزیر خارجه فاش کرد

 

 «کردستان آزاد«توطئه ضد انقالب براي اعالم

 

مطبوعاتی که در کاخ وزارت خانه بعدازظهر یکشنبه برپا شد فاش وزیر امور خارجه در یک مصاحبه » دکتر ابراهیم یزدي»
اي از سوي یک کشور خارجی و ضد انقالب در جریان بود که با هاواناظ توطئه«ساخت که همزمان با برگزاري کنفرانس و 

ن ن برشمرداعالم شود.دکتر یزدي در همین مصاحبه ضم»کردستان آزاد«تصرف پاوه و حمله به دیگر شهرهاي غرب کشور 
نتایج سفر هیات نمایندگی ایران به کنفرانس کشورهاي غیرمتعهد مسایل مطرح شده در مذاکرات خود را با سران کشورهاي 

توضیح داد.وزیر امور خارحه همچنین براي اولین بار چگونگی مذاکرات خود را با صدام حسین رهبر عراق، » سوم«جهان
 .ور سابق افغانستان و هیات نمایندگی این کشور را براي خبرنگاران تشریح کردجمهرییس» کینورمحمد تره«مالقات با 



 

ترجمه مناسبی براي نام این جنبش » عدم تعهد«پرداخت و گفت: » مساله عدم تعهد«وزیر امور خارجه ابتدا به تشریح کلمه 
ناي یک حرکت مستقل از است که در اصطالح دیپلماسی به مع»عدم وابستگی«نیست. نام مناسب براي این جنبش 

ها است. یزدي سپس اشاره کرد که ما در این کنفرانس به تشریح مبانی ایدئولوژیک و معرفی انقالب هاي ابرقدرتحرکت
خبرنگار از تمام نقاط جهان به این کنفرانس آمده بودند و در برابر  1300اسالمی ایران پرداختیم. بخصوص که نزدیک به 

م خبري، بهترین فرصت براي شناساندن انقالب ایران بود، یزدي گفت ما در کنفرانس اشاره کردیم  به انحصارگریی امپریالیس
حبت از تواند بدرستی صمساله از خود بیگانگی انسان که یکی از بزگترین مشکالت قرن ما است و اینکه هیچ انقالبی نمی

را حل کند. وزیر امور خارجه همچنین توضیح داد که در کنفرانس انقالب کند، مگر اینکه مساله انسان و از خود بیگانگی انسان 
ی وجود دارد یالیستبه بحث درباره مساله استعمار فرهنگی پرداختیم و این مساله را طرح کردیم که تا زمانی که طرز فکر امپر

 .ستیده مبتال به چنین طرز فکري هتوانید مبارزه کنید تا زمانی کتوان با امپر یالیسم مبارزه کرد. با نژاد پرستی نمینمی

 

کرد:اول شرکت در کنفرانس ایران با شرکت خود در کنفرانس چهارهدف را تواما تعقیب می«وزیر خارجه سپس توضیح داد:
وزیر شرکت وزراي خارجه کشورهاي غیر متعهد،دوم شرکت در کنفرانس سران این کشورها که به عنوان نماینده نخست

هاي راي روشن کردن انقالب ایران بیان و پیام شهداي ایران را قرائت کردم،سوم شرکت در کنفرانسداشتیم و سخنانی ب
هاي گروهی تسلط دارند مخدوش جلوه داده مطبوعاتی و توضیح انقالب ایران که وسیله خبري عوامل امپریالیسم که بر رسانه

آنها و همچنین بررسی موقعیت کوبا پس از انقالب این کشور و شده بود و چهارم تبادل نظر با دیگرکشورها و مالقات با سران 
هاي چگونگی مبارزه آنها در طی این سالها براي فائق آمدن بر مشکالت یزدي همچنین توضیح داد که با سران جبهه
 .آزادیبخش تماس داشته است و ضمن در اختیار گذاشتن تجارب انقالب ایران از تجارب آنها استفاده کرده است

 

اي که مورد بحث قرار گرفت و بعضی وزراي خارجه کشورها آنرا مطرح دکتر یزدي سپس توضیح داد:از مسایل ویژه
ها به یک گونه برخورد نمود؟ سردسته کسانی که این سئوال را مطرح ي ابرقدرتکردند این مساله بود که آیا باید با همهمی
ودند. اینها عقیده داشتند که شوروي و آمریکا را نباید دریک ردیف قرار داد کردند کوبا و طرفداران شوروي در کنفرانس بمی

اله اي دارند و این مسوبه هردو یکسان نگاه کرد. در ایران نیز البته سازمانهایی مثل حزب توده ایران هستند که چنین عقیده
 مورد مذاکره قرار گرفت

 

س مطرح بود، دعوت از دو گروه نمایندگان کامبوج بود و اینکه تکلیف مسایل اساسی که در کنفران«یزدي همچنین توضیح داد:
این دو چیست. ایران در برابر این موضوع پیشنهاد کرد که چون هنوز وقایع کامبوج به نتیجه نرسیده است نباید در کنفرانس 

 .«مطرح شود

 



ته ه آنها گفته که برخالف آنچه سالها گقیزدي سپس توضیح داد:در برخورد خصوصی که با نمایندگان ویتنام داشته است ب
 .کندشد، دیدیم که چنین نیز متجاوز است و به خاك دیگر کشورها تجاوز میمی

 

وزیر خارجه همچنین توضیحات مفصلی در مورد پیشنهادات ایران براي تعلیق عضویت مصر داد و گفت ایران تعلیق عضویت 
وص الجزایر، فلسطین و سوریه نیز با آن موافق بودند و این منجر به محکوم این کشور را خواست و اغلب کشورهاي عربی بخص

نسبت به مساله مصر  1981کردن این قرارداد کارتر، بگین سادات شد و تصمیم گرفته شد که در کنفرانس وزراي خارجه در 
 .رسیدگی شود

 

دیم. در نیز اعالم کرده بو که همانطور که قبالًمساله دیگر مطرح در کنفرانس مساله پولیساریو بود «وزیر خارجه سپس گفت:
 .«کنفرانس خواستار عدم دخالت کشورها در امور داخلی پولیسایور شدیم و از قطعنامه کشورهاي افریقایی پشتیبانی کردیم

 

 کیمذاکره با تره

 

و هیات افغانی سئوال شد، » ردکه دیروز استعفا ک«جمهوري افغانستان در کنفرانس از وزیر خارجه در مورد مالقات با رییس
ه کنیم کها در این دیدار گله گزاري کردند و گفتند که ما در امور داخلی آنها دخالت میدکتر یزدي پاسخ داد که افغانی

توضیح دادیم چنین نیست. آنها هم همچنین گقتند که باید جلوي حرفهاي مراجع تقلید را گرفت که ما توضیح دادیم چنین 
 کنیم، اما تاثیر گرفتن مسلمانان افغانستان ازغیر قابل اجرا است. همچنین ما توضیح دادیم که انقالب صادر نمی امري اصوال
بیعی است. ها نگران هستند و این طتوانیم بگیریم.یزدي سپس گفت: افعاناي طبیعی است و ما جلو این تاثیر را نمیایران مساله

هزار مستشار افغانی نگرانی خود  4ما نیز نظرات خودمان را گفتیم و نسبت به حضور  جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد و
 ابراز داشتیم بخصوص که این میتواند در اوضاع منطقه تاثیر بگذارد

 

کنید نگرانی آنها به خاطر وجود دفاتر احزاب ومخالف دولت آنها در در ایران است؟ وزیر از یزدي پرسیده شد: فکر نمی
ما توضیح دادیم که عدم آرامش و جنگ در مرزهاي شرقی ما را نگران  سخ داد: آنها در این مورد چیزي نگفتند.ضمناًخارجه پا

اند و ما بنا به وظیفه شرعی و عرفی مسوول پذیرایی آنها کندبخصوص پناهندگی چند هزار زن و مرد که به ایران پناه آوردهمی
 .هستیم

 



از نفوذ فرهنگی امپریالیسم سخن گفتید.با توجه به اینکه کشورهاي جهان سوم احتیاج به سئوال شد: در میان صحبتهایتان 
 کنند؟بندي میتکنولوژي دارند و تکنولوژي نیز فرهنگی امپریالیستی را با خود دارد، این مساله را چگونه جمع

 

م متعلق به کشور خاصی نیست و آنچه به اسبین علم و تکنولوژي و فرهنگ باید تفاوت قائل شد. چرا که علوم «یزدي گفت:
به عنوان  ي کشورهاي جهان است. علوم غربی نیست چرا که مثالًتکنولوژي و علوم درغرب وجوددارد، متعلق به مردم همه

نمونه ایران اغلب علوم بنیادي مثل جب، هیات را داشته و به مردم جهان عرضه کرده بهر حال علوم متعلق به کلیه کشورهاي 
کنند می ها سعیپذیرفتن وعلوم و تکنولوژي هیچ لزومی ندارد که همراه با پذیرش فرهنگ باشد.البته غربی جهان است. ضمناً

، اما این برعهده مردم جهان سوم است که بین این دو فرق قائل شوند واین دو که فرهنگ خودشان را با تکنولوژي صادر کنند
 .را مترادف با هم نبینند

 

 «کردستان آزاد«یجادتوطئه ا

 

اي بود براي کنفرانس هاوانا؟ عالوه براین در مورد امام موسی چه از یزدي سئوال شد:آیا جنگ کردستان ساخته و پرداخته
اطالعات جدیدي کسب کردید؟ وزیر خارجه گفت: تا آنجا که مربوط به دولت ایران است، مساله حضور ارتش هیچ ارتباطی 

شت. اما عملیات ضد انقالب در پاوه ارتباط با کنفرانس هاوانا داشته یا نه باید پاسخ بدهم که ضد انقالب با کنفرانس هاوانا ندا
قصد داشت هم زمان با تشکیل کنفرانس هاوانا با حمله به پاوه  شهرهاي غربی ایران اعالم کردستان آزاد کند. که با مسایلی 

 .اي به ضد انقالب داده نشدیان یافت و چنین اجازهکه پیش آمد و فرمان قاطع امام مساله کردستان پا

 

 .یزدي سپس توضیح داد که مساله امام موسی صدر با کشورهاي مختلف مطرح شد،اما هیچ خبر جدیدي بدست نیاوردیم

 

د و شخبرنگار روزنامه جمهوري اسالمی به دکتر یزدي توضیح داد که باید روابط سیاسی کشور با فرهنگ سیاسی اسالم توام با
باید این را وزارت خارجه کشف کند. یزدي گفت: بگذریم که روزنامه جمهوري اسالمی راي داده که ما فاقد ویژگی نمایندگی 

 .ایران  در کنفرانس بوده ایم،اما امیدواریم که این روزنامه سمیناري بگذارد و نظرات خودش را در این مورد توضیح دهد

 

در اینجا بحث بر سر ترجمه بد خبري از یزدي شد که قیم و وکیل وصی،برادر بزرگتر ترجمه و براساس آن روزنامه مذکور از 
دکتر یزدي به شدت انتقادکرده بود.خبرنگار توضیح داد که در مقاله علیه یزدي آمده بود که اگر خبر بد ترجمه شده باید 

نباید آمریکا را برادر بزرگتر ایران خطاب کند. یزدي پاسخ داد: این کار روزنامه سیستم بورکراسی اصالح شود وگرنه یزدي 



کرد و جمهوري اسالمی نیز آن را در مورد وزارت خانه تکرار می» آیندگان«، همان کاریست که روزنامه جمهوري اسالمی
 .کرده است

 

نند. توانیم، بیایند و ما را ارشاد ککنیم حال اگر نمیمییزدي سپس گفت:ما بر اساس استنباط خودمان از اسالم مسایل را نگاه 
 .ما عناد نداریم که اگر اشتباه کردیم بگوییم نکرده ایم

 

از یزدي سوال شد: با توجه به اینکه سیاست ایران ضد امپریالیستی و مبتنی بر عدم وابستگی و استعمارزدایی است، ایا شرکت 
وزیر خارجه پاسخ داد که این درست است که همه ضی از آنها تعهد دارند درست بود؟ایران در کنفرانس غیر متعهدها که بع

یلی از آنها جنگد و شاید ما با راه خها میبیک نسبت غیرمتعهد نیستند،اما ایران تنها نیست که بر علیه استعمار و امپریالیست
امپریالیسم واستبداد واستعمار مشترك هستیم و میتوانیم  موافق نباشیم و روش آنها مورد نظر ما نباشد، اما در مبارزه برعلیه

جبهه را تقویت کنیم. عالوه بر این ما در باره انقالب ایران توضیح دادیم و مردم جهان سوم را با انقالب ایران آشنا کردیم که 
 .مثبت و سازنده بود

 

اهللا منتظري نظر عکس آنرا دارند و در خطبه نماز تاز یزدي پرسیده شد: شما گفتید ما قصد صدور اسالم نداریم حال آنکه آی
جمعه هم گفتند. یزدي گفت: شب قبل یا ایشان مالقات داشتم ودر این مورد صحبت کردم. مردم هر کشور باید خودشان 

ا به مردم رتوانیم افراد به آن کشور بفرستیم که بجنگند، اما این حق.ماست که ایدئولوژي مترقی اسالم انقالب کنند و ما نمی
راد مسلح به توانیم افتواند بگیرد اما نمیشناسیم نمیجهان بشناسانیم  کسی جلوي اشاعه ایدئولوژي اسالمی را آنطور که ما می

 .کشورها بفرستیم مردم هر کشور باید خودشان انقالب کنند

 

ند. و این کشور روابط سیاسی داشته باش یزدي در جواب سئوال روابط ایران و کوبا گفت که دولت تصویب کرده است که ایران
ه می توان ها چگونهاي موجود این کشورسئوال بعدي نیز در مورد غیر وابستگی کنفرانس هاوانا بود و اینکه با وجود وابستگی

 تآنها را غیرمتعهد دانست؟ یزدي گفت:این سئوال را ما نیز خودمان قبل از شرکت در کنفرانس داشتیم و حتی مرحوم حضر
ها د، ابرقدرتها قدرتی بشوناهللا طالقانی آنرا با نمایندگان کوبا در میان گذاشتند. این طبیعی است که وقتی غیر وابستهآیت

وجود باید جبهه غیر متعهده ب کنند بر آن مسلط شوند.اما آیا به صرف تالش آنها، ما نباید تالش کنیم؟چراو مسلماًسعی می
 .آورد

 

چرا  در افغانستان چه میگذرد؟ کردیم:با توجه به گفت وگوي شما با هیات افغانی و خبرهاي دیگر،واقعاً از دکتر یزدي سئوال
که بعضی گروهها مدعی هستند که جنگ داخلی این کشور در حقیقت مردمی نیست و جنگ فئودالها با دولتی مترقی است، و 



است؟یزدي پاسخ به این سئوال را به وقتی دیگر  گروهی دیگر از احزاب معتقدند که جنگ مردم با یک حکومت غاصب
 .موکول کرد ولی توضیح داد که در افغانستان یک طیف وجود دارد

 

 رابطه باملت نه دولت

 

ها در تماس باشد؟ عالوه براین در جایی گفتید که ما ها نه دولتاز یزدي سئوال شد:آیا وقت آن نشده است که ایران با ملت
توانیم دیکته کنیم، مگر خط مشی رهبر انقالب و دولت و سیاست خارجی متفاوت است؟ یزدي را نمی به رهبر انقالب چیزي

گفت: خط مشی دولت با رهبر تفاوت دارد.دولت یک نهاد است اما رهبر نهاده نشده است دولت یک سلسله تعهداتی دارد که 
 .رهبر ندارد

 

 هایی بودو چه برداشتهایی کردید؟.این مطالعه در چه زمینهسئوال شد: گفتید از انقالب کوبا مسایلی را آموختیم

 

و مواد مخدر رایج بود،در این مورد ما توضیح خواستیم وزیر خارجه گفت: وقتی کوبا زیر تسلط آمریکا بود فساد اخالقی،فحشاء
چیست،البته قاچاقچی وجود دارد،اما جرم داند ماده مخدر و اقدامات خودشان را گفتند.آنها گفتند که نسل جدید کوبا اصال نمی

اي که گروهی از کارکنان وزارت طبقه 18خرید و فروش آن مرگ است.یا در مورد مسکن که توضیح دادند. مثال ساختمان 
. یعنی دولت مصالح اولیه را در اختیار خارجه ساکن آن هستند وسیله خود کارکنان اعم از مدیر کل و کارمند ساخته شده است

اند. بطورنمونه مدیرکل تشریفات وزارت خارجه میگفت که رار داده و هر کدام بخشی از ساختمان آنرا برعهده گرفتهق
اند و بعد با ها را انجام دادهها را و همسرش کاشی کاري حماماوهمسرش که هر دو عضو وزارتخانه هستند یکی کف اتاق

 .کشی به آنها خانه داده شده استقرعه

 

هایی د:روش مبارزه با ضد انقالب در کوبا چگونه بود؟ یزدي گفت: در این کشور یک سال و نیم پس از انقالب کمیتهسئوال ش
به نام کمیته هاي دفاع از انقالب بوجود آمد که در سراسر کشور کارشان دفاع از انقالب،مسایل مسکن و آموزش و غیره 

با ضد انقالب مبارزه شده است.البته عالوه بر این در کوبا فقط یک ها ضمن کمک به انقالب است و از طریق این کمیته
سال  20شود و باین ترتیب کنترل سیاسی و ایدئولوژیکی وجود دارد اما بگفته خود آنها هنوز در کوبا پس از روزنامه منتشر می

ن کنند که البته ایوبا رخنه میضد انقالب سرکوب نشده که توضیح دادند هر چند گاه افرادي از خارج از کشور به داخل ک
 تهدیدي جدي نیست

 



 ها بمعنی انزواي سیاسی است؟در آخر از یزدي پرسیده شد: آیا شرکت نکردن کشور در کنفرانس

 

د چون کنند؟ جواب داده شیزدي گفت: من سئوال میکنم چرا امپریالیسم و صهیونیسم تمام وسائل ارتباط جمعی را کنترل می
ل خبر ما را منزوي کنند. یزدي گفت بهمین جهت با شرکت در کنفرانس ما حضور خود را در جهان اعالم قصد دارند با جع

 )27/6/1358ها یک راه است ولی تنها راه نیست.(کیهانکنیم. البته حضور در کنفرانسمی

 سه راه حل نظامی ـ سیاسی و عمرانی دولت براي کردستان

 

ه حل نظامی،  سیاسی و عمرانی را در پیش خواهد گرفت.  همچنین دولت آماده است دولت براي رفع بحران کردستان سه را
وزیر  »مصطفی کتیرائی « منطقی آنها مطرح شود.  این مطالب را مهندس  هايمذاکرت سیاسی با کردها ادامه یابد تا خواست

 .مسکن و شهرسازي در یک گفتگوي اختصاي با خبرنگار اطالعات اعالم کرد

 

دیروز بهمراه مهندس مهدي بازرگان نخست وزیر و چهار تن دیگر از وزیران دولت موقت با امام مالقات کرده است وي که  
 :درباره این مالقات و رئوس مطالب مهمی که با امام مطرح شده است به خبرنگار اطالعات اظهار داشت

 

قانون اساسی مطرح شد و همچنین در مورد مسکن نیز با  در دیدار با امام، مسائل مهم مملکتی از جمله مسئله کردستان و مواد
  .در این مورد پیاده کنیم،  مجوز شرعی داشته باشیم هاییامام از نظر موازین فقهی مشورت شد تا اگر بخواهیم طرح

 

 ـ در چه موردي با امام از نظر فقهی مشورت شد؟

 

ردند ک هاییبازرگان و وزیر کشور به اطالع امام رساندند و بحثمهندس کتیرائی: در مورد کردستان، گزارشهاي کامل را آقاي 
  .مورد تائید امام بود نظریات دولت، جمعاً و تقریباً

 

ـ نظریات دولت بر چه مبنائی استوار است و آیاهمچنان دولت معتقد است که باید از طریق مذاکره سیاسی، بحران کردستان 
 را خاتمه داد ؟

 



الزم می داند،  لکن باید همیشه قدرت داشته باشد و همیشه تسلط داشته  دولت سه طریق را تواماً  مهندس کتیرائی: نخیر.
باشد و کارهاي نظامی هر موقع الزم است انجام دهد.  یکی از لحاظ عمرانی که مردم واقعا بدانند که این دولت قصد خدمت 

شود و با کارهاي عمرانی بر مشکالت آنها رسیدگی شود و هم حتما دلجویی  به آنها را دارد و هیچ تبعیضی وجود ندارد تا مثالً
قواي نظامی هیچوقت نباید غافل باشد و همیشه باید مسلط بر اوضاع عمل کند.  تا آنها بدانند که اصوال کسی که مهاجم باشد 

د اگر همیشه گفته ان شود.  سوم مسئله مذاکرات سیاسی که گفتند بسیار خوب است. و بخواهد اخاللی بکند سرکوب می
منطقی دارند،  ما آماده شنیدنش هستیم،  ما دوست  هايعناصر و افرادي از آنها هستند که میخواهند مذاکره کنند و خواست

  .داریم مسائل از طریق منطق و راه حل سیاسی حل کنیم

 وضع قاسملو و عزالدین حسینی

 

مذاکرده سران کرد خواهند بود آیا دولت  هايمذاکره سیاسی طرف هايـ با توجه به این که در مذاکرات سیاسی،  طرف
 موافق خواهد بود، که فی المثل با سران حزب دمکرات و یا با شیخ عزالدین حسینی مذاکره کند ؟

 

کنم.  در آن حدود و آن شکلش مطرح نشده است که با چه کسی باید مذاکره شود، چون هنوز خود مهندس کتیرائی: فکر نمی
ا اصل را تصویب کرده است که: شما مذاکراتتان را اگر آنها آمادگی دارند و حرف منطقی دارند و حسن نیت دارند شروع آق

کنم اما در مورد مذاکره با آقاي قاسملو یا شیخ عزالدین حسینی چنین تصریحی نکردند و چنین کنید.  من موافقم و تأکید می
  .صحبت نکردند اجازه یی ندادند و چیزي هم راجع به آن

 

 ـ اگر مبناي مذاکرات خودمختاري باشد دولت با این اصل موافقت خواهد کرد؟

 

مهندس کتیرائی: خودمختاري از زمان مرحوم طالقانی هم که به کردستان سفر کردند،  همیشه عنوان شده است که ما اصل 
طرفدار این تز هستیم.  اما  ایران و ما اصوالً هاياستانخودمختاري را می پذیریم،  نه تنها براي کردستان بلکه براي تمام 

بیشتر بحث درمحتواي است که آیا از خودمختاري حزب دمکرات چه می فهمد؟ دولت چه می فهمد؟  اگر در محتواي آن 
  .تفاهمی وجود داشته باشد خود مختاري مسئله اي نیست که مورد قبول نباشد

 

 دیدار چه مسائلی مورد نظر قرار گرفت و راجع به چه مواردي از قانون اساسی صحبت شد؟ـ در مورد قانون اساسی،  در این 

 



مهندس کتیرائی: در مورد قانون اساسی نکات مهم قانون اساسی که امروز مورد بحث تمام محافل هست و در این مواد عمده 
میت عامه مغایرت نداشته باشد و ضمنا با اصول بسیار بحث شد که اینها چه جور میخواهد پیاده شود که با آراء مردم و حاک

شرعی هم بخواند و مردم هم احساس کنند حکومت صدردرصد مبعوث و مورد تائید مذهب است.  خیلی در این مورد در 
ه سوق وسیله شود براي اینک جهات مختلفش بحث شد که بعضی موارد امکان دارد در قانون بیاید که اولی جالب باشد اما بعداً 

درباره » آقاي منتظري« از» احمد آقا«اجتناب بکنیم.  ضمنا سئوالی هم که  هااده شود بسوي دیکتاتوري.  بنابراین باید از آند
اید ب والیت فقیه کرده بودند در این جلسه مطرح شد که امام گفتند در این مورد تبصره اي خواهیم گذاشت که فقیه حتماً

  .ایرانی باشد

 

 ار،  مسائل مربوط به بیکاران و اشتغال آنها مطرح شد؟ـ آیا در این دید

 

مهندس کتیرائی: اشتغال زایی بیکاران مطرح نشده ولی امام در مورد نفت سئوال کردند که خوب وزیر نفت که رفته است 
  .موفقیتش در چه حد بوده است که جواب داده شد خوب بوده است

 

 این مالقات حضور داشته است،  در مورد دانشگاهها صحبت شد ؟ ـ با توجه به اینکه وزیر آموزش عالی هم در

 

مهندس کتیرائی: نه مطرح نشد شاید ایشان بمناسبت اینکه در تهیه پیش نویس قانون اساسی نقش مهمی داشته است و شایع 
  .بود که اولین پیش نویس را تهیه کرده است در این دیدار حضور داشتند

 

 زي اگر کسی خانه مسکونی و زمینی داشته باشد  زمین وي را که آباد نیست،خواهد گرفت؟ـ آیا وزارت مسکن و شهرسا

 

مهندس کتیرائی: به این مساله در قانون لغو مالکیت اشاره شده که زمین موات،  اصوال متعلق به دولت است و افرادي که یک 
 هايهم در قانون در نظر گرفته شد که به دارندگان زمینزمین دارند و خانه ندارند،  می توانند بسازند.  که این مورد زمانی 

کوچک مهلت براي ساختن خانه داده شود.  ولی کسانی که خانه دارند دیگر زمین نباید داشته باشند و زمین آنها چه کوچک و 
یم که ما گفتیم ما به خواهاند که این زمین را ما براي بچه مان میچه بزرگ باشد گرفته خواهد شد.  گاهی آنها عنوان کرده

بچه ي شما زمین خواهیم داد چرا که ما این زمینها را نمی گیریم که نگه داریم و بالفاصله بعد از گرفتن،  این زمینها را به 
کسانی که زمین ندارند واگذار خواهیم کرد.  اصال قصد بر اینست که زمین به مردم داده شود چه بچه شما باشد چه افراد 

  .دیگر



 

 برنامه اي در هیات دولت مطرح نشده است؟ هابراي پائین آوردن بهاي اجاره خانهـ 

 

مهندس کتیرائی: ما در مطالعه این مسئله هستیم و داریم در جهات مختلف این مسئله بحث و مطالعه می کنیم که راه حلهایی 
  )28/6/1358پیدا کنیم. (اطالعات

 

 .گالیه کردمهندس بازرگان از انتقاد کنندگان شدیدا 

 

و  هاوزیر، در یک پیام رادیوتلویزیونی ضمن گالیه از انتقادات و حمالت اخیر روزنامهدیشب آقاي مهندس بازرگان نخست
اند والبته ظاهرا زیرا در باطن حاال آنها که جمع و جور شده«شود اظهار داشت: وعاظ و رادیو و تلویزیون که به دولت می

 .«.که دوست وطرفدار ما هستند رسیده استارث و عادتشان به کسانی هستند و فعالیت هم دارند

 

شود، در چگونگی عمل دولت در پاوه از فداکاري دکتر چمران و تیمسار ایرادهائی که به دولت گرفته میوي ضمن برشمردن
این اصال به بجاست زیرا در شرح وظایفایراد بسیار کنداینکه دولت انقالبی عمل نمی. وي افزود:فالحی و ابوشریف تجلیل کرد

خوریم و ماموریت دولت عهده دولت نبوده و من در پیامهاي اول خود گفتم که ما داریم چوب سرقت و غفلت موفقیتمان را می
. تصرف دستگاههاي دولتی و اداراه کردن مملکت، رفراندوم قانون اساسی به خط امام و به فرمان امام خیلی مشخص است

متی از کند قسگویند دولت هیچکاري نمیس موسسات و بعد هم انتخابات مجلس بعدي وي ضمن اشاره به کسانیکه میومجل
اهمال و سستی نبوده بلکه بر عکس نهایت فعالیت و مراقبت و کوشش و آنچه در  کارهاي انجام شده را برشمرد و افزود اوالً

است که ممکن است به  هائیترین لکهاین لکه اهمال و سستی ازناحق.اندهاین دولت و فرماندهان ارتش انجام دادتوان بوده
مزاحمتها، ممانعتها، روبرو بوده و هست وي ضمن اشاره به سوره عنکبوت  هااین دولت ما انواع کارشکنی. بلکهکسی زده شود

هم داري و رحمت و دوستی بکنیم حق ساینکه توصیه صبر و پایاین قضیه را باید در نظربگیریم و عوضگفت: چرا کا عظمت
ایراد بکسی وارد است که غریب داده باشد از اول دهیم وي در قسمتی دیگر از سخنانش گفتگیریم یعنی میایراد می.زنیممی

ت اشایشان در قسمتی دیگر از سخنانش اظهار دما گفتیم که هستیم زندگی و افکار و عقیده و رویه من براي کسی شناخته شود
ظم، متد خواهیم من. ما میمادر پاوه کشته شدند هايکنیم در حالی که بچهگیرند با حرکتی الك پشتی حرکت میایراد میبما

این همین اول هفته من یک نامه خصوصی براي امام فرستادم که«یک، سیستماتیک و فهمیده کار بکنیم وي اضافه کرد: 
این دولت روي کار است عامل ووسیله شماست ووظیفه دارید دولت را وقعی کهاستعفاي ما دودستی تحویل شما ولی تا م

  )28/6/1358. (اطالعاتتقویت کنید دشمن دلش میخواهد دولت ضعیف باشند

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (5)دولت موقت و کردستان

 

  

 

 .شونددر صورت تحویل اسلحه عفو میکلیه اعضاي حزب دموکرات 

 

هاشم صباغیان وزیر کشور دیروز اعالم کرد بر اساس فرمان صادره از طرف رهبر انقالب اسالمی تهران ـ خبرگزاري پارس:
هاي خود را تحویل نمایند. مورد عفو امام قرار خواهند گرفت. ایران کلیه افراد حزب منحله دموکرات در صورتی که سالح

کشور افزود این فرمان رهبران حزب منحله مذکور را در بر نخواهد گرفت. وزیر کشور از کلیه دادگاههاي انقالب و وزیر 
 )3/7/1358مورد عمل قرار دهند.(جمهوري اسالمی مسوولین سپاه پاسداران خواست که فرمان امام را دقیقاً

 0وزیر کشور: مهاباد  ناآرام است

 

یک حرکتی در مهاباد بوجود آمده که براساس این حوادث در مهاباد گروهی  م داشت: اصوالً هاشم صباغیان شب گذشته اعال
نفر زخمی  40تا  20شود که بر اساس ان یک نفر کشته و بین اي بودند به آنها نارنجک پرتاب میکه مشغول خواندن اعالمیه

بر رسید که یک حمله اي از سوي افراد حزب ) به من خ21نفر هم حالشان وخیم است و همین االن (ساعت  2می شوند و 
 دموکرات به سپاه پاسداران مهابادشده که منجر به درگیري و تیراندازي شده است

 

 .شوداند. وي در پایان افزود که یک نا آرامی در مهاباد مشاهده میدر این حوادث دو نفر از افراد حزب دموکرات کشته شده

 

 :وزیرنماینده نخست

 

 0شدگان مهاباد بزودي آزاد می شونددستگیر 



 

زان و فرهنگیان و روحانیون آمو دانش و مهاباد مردم از نفر صدها شرکت با که گردهمایی یک در: کیهان خبرنگار –ارومیه 
وزیري اعالم داشت که عفو امام بغیر از سران درمسجد جامع شهرستان مهاباد برگزارشد، صادق زیبا کالم نماینده نخست

 مکرات کردستان در مورددیگر اشخاص اجرا خواهد شدحزب د

 

ام که ام به این نتیجه رسیدهوزیر گفت: براي رسیدگی به مشکالت  گوش دادن به دردهاي شما به مهاباد آمدهنماینده نخست
پد چسد نمیاي شک و تردید نیست و بهمین وجه واصله تجزیه طلبی به دامان مردم مهابادر میهن پرستی مردم مهاباد ذره

شوند محیط براي سازندگی و پیشرفت و عمران و آبادانی شهر لکن عناصر تندرویی وجود دارند که این عناصر باعث می
کنیم و امیدواریم که این دست اسالمی ما را بگرمی مناسب نباشد و ما دست برادري و اخوت اسالمی به طرف شما دراز می

ندهید عناصر افراطی و تندرو بنام خلق کرد عملیاتی انجام بدهند که مورد تایید شما  بفشارید واز شما میخواهیم که اجازه
وزیر اضافه کرد: اگر شما بتوانید روي عناصر تندرو کنترل داشته باشید ونگذارید که آنها عملیات نیست. نماینده نخست

 اشته باشیم و من معتقد هستم بازبان اسلحه با افرا دمخرب و نفاق افکنانه انجام دهند ما نیز میتوانیم کنترل روي این افراد د
ضدانقالب باید صحبت کرد چون که اینها با زبان اسلحه با ما صحبت میکنند وي افزود: نظر نادرستی در سایر نقاط نسبت به 

ه پد و امیدواریم کطمهاباد بوجودآمده در حالی که من اینجا شاهد هستم که چگونه قلبهاي بسیاري براي اسالم در مهاباد می
بتوانیم با کمک این قلبهاي مشتاق جریانهاي مترقی اسالمی را در منطقه احیا کنیم و پیام راستین را بگوش خلق مسلمان کرد 

 .برسانیم

 

وزیر با اشاره به مساله تحویل اسلحه عفو امام گفت: من حاضر هستم چشم بسته در اختیار افرادي که خود را نماینده نخست
م خواهند به شهر بازگشته و بکار و زندگی خود بپردازیاند قرار بگیرم. اگر یک مویی از سر افرادي که میون معرفی نکردهتاکن

کم شد مرا تیرباران بکنند و این افراد باید بدانند که عفو امام بغیر از سران حزب دموکرات کردستان درمورد دیگر اشخاص 
هاي اخیر مهاباد دستگیر وزیر خواسته شد که نسبت به آزادي افرادي که در تیراندازيابراز خواهد شد. از نماینده نخست

اند فراهم نماید. همچنین اند اقدام شود که  وي قول داد در اسرع وقت مقدمات آزادي کسانی را که بیگناه دستگیر شدهشده
ردم به تشکیل شورا راي دادند.(کیهان گیري اکثریت ماي با تشکیل شوراي موقت مخالفت کردند که پس از رايعده

8/7/1358( 

 

 .فقیه حتما باید ایرانی باشد

 



قم ـ خبرگزاري پارس: هاشم صباغیان وزیر کشور نتیجه مذاکرات هیات دولت با امام خمینی را در گفتگویی با خبرنگاز 
بعرض امام رسید و در مورد هایی از منطقه کردستان مشروحا گزارشات کلی مملکت و گزارش«خبرگزاري پارس گفت: 

 .«مسایل نظامی، عمرانی، سیاسی و تبلیغاتی بحث و مطالب مورد تایید و تصویب امام خمینی قرار گرفت

 

تصمیم گرفته شده که هیاتهاي حسن نیت بیشتري براي جلب محبوبیت مردم کردستان از نقاط مختلف «صباغیان افزود: 
وزیر پیشنهاد شد که مورد تایید و تصویب رهبر انقالب از سوي مهندس بازرگان نخستایران به آنجا اعزام بشوند و این امر 

درباره مسایل مجلس خبرگان وموضوع والیت فقیه گفتگوي مفصلی صورت گرفت «وزیر کشور افزود: ». اسالمی قرارگرفت
تما باید فقیه ایرانی باشد و باید حتما درمور ایرادي که آقاي حاج سید احمد خمینی سئوال شد که در این باره امام فرمودند ح

 )8/7/1358اي به ماده قانون اساسی مربوط به والیت فقیه اضافه شود.(کیهان تبصره

 

 .داریوش فروهر وزیر مشاور گفت: مشکل کردستان حل شدنی است

 

از برنامه کار خود را در گفتگویی با خبرنگار سیاسی اطالعات در میان نهاد،  ايفروهر پس از انتصاب به سمت جدید خود شمه
صلیبی به کردستان نرویم مشکل کردستان حل شدنی است. وزیر مشاور در پاسخ خبرنگار  هاي: اگر به قصد جنگفروهر گفت

و کدام ناحیه از ایران در اولویت قرار  ایدکرده هااطالعات که آیا هیچ گونه برنامه ریزي براي رسیدگی به مشکالت شهرستان
وقتی از  »اما بنظر میرسد کردستان در اولویت قرار داشته باشد امتفصیلی براي این کار طرح نکرده ايهنوز برنامه«دارد. گفت: 

یم بی واگر به قصد جنگهاي صلیبی به کردستان نر«حل کنید گفت:  خواهیدفروهر سئوال شد، مسایل کردستان را چگونه می
تردید مشکالت حل خواهد شد بویژه که اکنون روشن شده است که حرکت دولت بعثی عراق نقش عمده در ایجاد این بحران 

تاکید کرد و  هاوزیر مشاور همچنین به دادن اختیارات کافی در مورد حل مسایل داخلی استان».در غرب کشور داشته است
باشند و بجاي خودمختاري باید به آنها اختیارات براي خودگردانی داده شود. » دگردانخو« هااعتقاد دارم که باید استان«گفت: 

فروهر خاطر نشان کرد که حل مشکالت کشور از طریق تماسهایی سلسله مراتب موجب کندي کارها شده بود و بهمین جهت 
ور رسیدگی کند ضروري به نظر در محلهاي خارج از مرکز به ام هاحضور کسی که بنمایندگی از سوي تمام وزارتخانه

 )13/7/1358.(اطالعاترسیدمی

 

 سفر داریوش فروهر به مناطق غرب کشور

 



سنندج عصر پریروز داریوش فروهر وزیر مشاور با هواپیما وارد سنندج شده است و بالفاصله این شهر را به مقصد دیگر مناطق 
دستان و مقامات مطلع و ذیربط استان از چند و چون این غرب کشور ترك کرده است. بعلت عدم دسترسی به استاندار کر

 )19/7/1358سفر اطالعی کسب نشد.(جمهوري اسالمی

 

 .دکتر طباطبائی:سفیرسابق آمریکا در ایران اکنون در کردستان است

 

یماي پعصر روز گذشته دکتر طباطبایی سخنگوي  دولت و معاون نخست وزیر از سفر به سوریه، لبنان و کویت با یک هوا
سوریه به تهران بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت وي سپس در یک مصاحبه مطبوعاتی در فرودگاه مهرآباد شرکت کرد و 

در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نتایج سفر خود را بازگو کرد. دکتر طباطبائی سفر خود را روشنگر، آرامش بخش، 
عاتی برابر اطال«سف خود رابه سوریه، لبنان و بحرین تشریح کرد و افزود: مسوولیت ساز و حساس خواند وي آنگاه جزئیات 

که بدست آمده اکنون در سازمان جاسوسی سیا. کمیسیونی متشکل از سه سفیر سابق آمریکا در ایران، تشکیل شده است. وي 
شود ی نداد. لکن پیش بینی میکرد به سؤاالت خبرنگاران دراین مورد پاسخ صریحکه از افشاي نام این سه تن خودداري می

تر در زمان شاه باشند. دک» ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا«و دیگري » ریچارد هلمز رییس  سابق سیا«تن از آنها،  2که 
طباطبایی حاضر به تایید با تکذیب این دو نام نشد. وي افزود برابر گزارشات رسیده یکی از این سه تن اکنون در کردستان 

 .بردمیبسر 

 

هدف ازسفر همانطور که در حکم ابالغ آقاي نخست وزیر است. «دکتر طباطبائی در باره هدفش از این سفر اظهار داشت: 
مذاکرات با رهبران این کشورها بود در سوریه که بدعوت رسمی دولت سوریه و  ايعزیمت به سوریه و لبنان و انجام پاره

ن بود. مذاکراتی پیرامون مسایل اقتصادي، فرهنگی بازرگانی و دامپروري و همچنین بدنبال دعوت وزیر خارجه سوریه بایرا
شمال افریقا و مسایل امریکا التین و بازار مشترك و پارلمان بود. این مذاکرات  اتخاذ خط مشی مسایل خاورمیانه خصوصاً

ازمان و س هاواناسوریه در دو مجمع بین المللی درتوجه داشته باشید هر دو وزیر خارجه ایران و  . خصوصاًیافتبایستی ادامه می
و سازمان ملل، اولین فرصت را یافتند تا خط مشی مشترکی را ارائه دهند. هم چنین در دستور مذاکرات ما با رهبران سوریه 

با آقاي مسایل مرزي ما و مشکالتی بعضی از کشورهاي همجوار در حال حاضر، قرار داشت لحظه ورود به سوریه مذاکراتی 
ساعت بحث و تبادل نظر، رئوس مطالبی که میخواستیم. مذاکراه کنیم روي کاغذ آوردیم و  5/1عبدالحلیم خدام و پس از 

ساعت بطول انجامید. رییس  جمهور سوریه بر این نکته تاکید داشتند  5/3باتفاق ایشان بدیدار حافظ اسد رفتیم. این مالقات 
تظار جهانیان را متوجه ایران کرده است. نه تنها مسلمانان منطقه، نه تنها جهان، بلکه همه که انقالب اسالمی ایران همه ان

بینید که با فکر جدید. شعار جدید و مغناطیسی را برابرخود می ايآزادیخواهان جهان را بسوي خود کشانده است. و جاذبه
رق و غرب شده است و رییس جمهور سوریه تاکید اهداف دیگر و فرمولهاي نه شرقی و نه غربی وارد میدان جنگ علیه ش

کنند. چون خداي نکرده عدم پیروزي این تجربه، حداقل براي داشت که همه آزادیخواهان پیروزي انقالب ایران را آرزو می
 صد سال براي آزادیخواهان جبران ناپذیر ست و لذا با تمام قدرت بایستی از انقالب حمایت کرد و درست به همین دلیل



مفتخواران و جهانخوران شرق و غرب مترصدند. نقاط ضعف پیدا کنند و آنرا اگراندیسمان کنند و افکار عمومی جهان را علیه 
گویند و ند چه میمتوجه باش تمام ملت ایران بایستی دقیقاً انقالب ایران تحریک کنند. لذا نه تنها سیاستمداران ایران بلکه دقیقاً

 .کنندچه می

 

 برهبري ساداتارتجاع 

 

دقیقا در همین رابطه باظهارات افرادي که در رابطه با مسایل داخلی و بین المللی بیان شده است و تردیدي نیست که روي 
حسن نیت و عالیق اسالمی و حفظ بشر دوستی بوده. ولی با تعبیرات نا مناسب ایجاد سو تفاهمات در منطقه کرده است و 

هستند. دست اندرکار شدند تا با کمک ارتجاع عرب برهبري انور  هاییه مترصد چنین فرصتالشخوار انسانیت ک هايعقاب
را در امارات خلیج فارس وکشورها و جزائر  ايرهبران جبهه ايسادات و همچنین استفاده از برخی روشهاي سلطه جویانه پاره

چتر بازان امریکایی به منطقه تحت عتوان دفاع از براي ورود  ايمنطقه علیه ایران بوجود آورند و چه بسا آغازگر زمینه
حاکمیت ملی این مناطق تحت عنوان توسعه طلبی ارتش جمهوري اسالمی ایران شدند. دراینجا بود که با مذاکرات مفصل 
ین ا تصمیم گرفته شد سفري به این مناطق انجام شود و بالفاصله با تهران آقاي تخست وزیر تماس گرفته شد تامجوز  سفر به

مناطق گرفته شود. نکته جالب اینجاست که آقاي عبدالحلیم خدام از طرف حافظ اسد ماموریت میبابد. مرا در این سفر 
همراهی کند که البته این همراهیبه دلیل عالیق هر دو کشور و در همین حال از نظر دیپلماتیک معنی خاصی دارد و شاید در 

گري که با رییس جمهور سوریه مورد بحث قرار گرفت مساله جنوب لبنان است. اعتقاد طول تاریخ کم نطیر بوده باشد نکته دی
زد همان افروما بر این بود آنچه در آنجا میگذرد جدا از آنچه در کردستان میگذرد. نیست. دستی که در جنوب لبنان آتش می

ش را از آنها سلب کرده است. نکته دیگري دستی است که در غرب کشور برادران کرد را تحت فشار قرار داده و آمده آرام
که مورد بحث قرار گرفت. موضوع سفر رییس جمهور سوریه از ایران و دعوت مجدد جمهوري اسالمی ایران از ایشان بود و 

این سفر در آینده نزدیک انجام خواهد گرفت. موضوع دیگر تبادل نظر پیرامون آخرین اطالعات و قرائن از سرنوشت امام 
صدر بود. اعتقادما بر این است بر بر خالف ادعاهاي دولت لیبی. امام موسی صدر هرگز لیبی را ترك نکرده و اسناد و موسی 

مدارك و دالیل و  و شواهد بیش از حد مورد لزوم در این زمینه در دست است. مذاکراتی پیرامون یافتن راه حل براي اطالع 
 .ازسرنوشت مبهم امام موسی صدر صورت گرفت

 

 توطئه سه سفیر آمریکا

 

اسالمی، فلسطینی و دیدار از جنوب لبنان بود. موضوع  هايسپس امام لبنان شدیم، هدف از این سفر تماس با شخصیت 
مذاکرات ما آقاي سلیم الحص نخست وزیر لبنان و حضرت الیاس سرکین رئس جمهور لبنان همان موضوعات مورد بحث با 

اند کار مواجهه با بحران جنوب لبنان هستند. دیدار با دست با اینکه این دو رهبر مستقیماً باًرییس جمهور سوریه بود. متعاق



رهبران فلسطینی و کادرهاي برجسته آن و یاسر عرفات رهبر سازمان آزادي بخش فلسطین حاوي موضوعات گفته شده بود. 
سیا  گشت از توطئه اخیر سازمان جاسوسیشرقی باز می مصافا بر اینکه یاسر عرفات که اخیرا از کنگره کشورهاي متحد اروپاي

تن از سفراي ایاالت متحده امریکا که  3علیه انقالب ایران پرده بر داشت . در مالقاتی که با ایشان داشتیم اما اظهار داشت که 
سازمان توطئه  کنند. و ایننبال میکه مسایل ایران را د اندسرپرستی کمیسیونی را در سیا به عهده گرفته انددر ایران بوده سابقاً

بنند و در جهت انجام همین توطئه است که یکی از این سه تن در حال حاضر در علیه انقالب اسالمی ایران را تدارك می
ر و مسلمانان در جنوب لبنان بر اث هاکردستان ایران بسر میبرد. وي همچنین افزود به اعتقاد وي حتی شکست فلسطینی

تواند در مقیاسی بزرگ یک شکست نظامی تلقی گردد. در حالیکه پیروزي اتهامات نظامی اسرائیل از زمین و هوا میتجاوزات و 
توطئه گران در مواجهه با انقالب ایران، شکست استراتژیک صد ساله آزادي خواهان در سراسر جهان خواهد بود. لذا حمایت 

ن آزادي بخش فلسطین است. در دیدار از حنوب لبنان که بالفاصله با رییس از انقالب ایران با هر قیمتی سر لوحه کار سازما
جمهور لبنان صورت گرفت براي اولین بارارتش لبنان قواي حافظ صلح عرب در لبنان سازمان جوانان مسلح امل و نیروهاي 

ات هوائی و دریائی و زمینی سازمان آزادي بخش فلسطین بهمراهی ما آمدند و با هم به مناطق جنگ زده وزیر سیطره تهاجم
اسرائیل رفتیم. شهر (( نسطر )) یکی از مراکز مهمی است که اگر غلو جایز باشد باید بگوئیم هر ثانیه مورد هجوم هوائی و 

دیداري از (( سازمان معهد در اسات اسالمی )) که توسط امام موسی صدر بنیانگذاري » صور«زمینی اسرائیل است.. در شهر 
دیدن » ی برج شمال«و» رشیدیه«اسرائیلی نابود شده بود. و همچنین از دو اردوگاه  هايم که اکنون توسط بمب افکنشده داشتی

کردیم و در پایان دیداري از موسسه علمی و فنی (( صور )) که توسط امام صدر پایه گذاري شده بود و رهبري آنرا وزیر دفاع 
شتیم. ابعاد خرابی روشنگر ابعاد توطئه صهیونیزم و امپریالیزم در منطقه بود. شهر کنونی ایران. دکتر چمران عهده دار بود دا

کند. بندر عظیم صور که ما چندي که روزگاري صد هزار جمعیت داشت. امروز بیش از پانصد نفر در آن زندگی نمی» صور«
که بر  هائیفلسطینی و بمب هايرابی اردوگاهتبدیل شده است. خ ايپیش یکی از منابع درآمد جنوب لبنان بود امروز به ویرانه

بارد. مشابه توحش در تمدن عصر جدید در سر زنان و کودکان بی دفاع لبنانی و (( فلسطینی )) باریده بود و همچنان می
دیداري با   قاموس سلطه گران شرق و غرب است. در بازگشت از جنوب و عبور از دهات جنگزده و خالی از سکنه مجدداً

ه ظهر دیروز پنجشنبه ب  مجدداً » یاسر عرفات«نخست وزیر لبنان صورت گرفت و پس از دیدار با آقاي » سلیم الحص«اي آق
ساعت با حافظ اسد  5/5با وزیر خارجه سوریه و پس از آن بمدت  سوریه بازگشتیم نتایج حاصله از دیدارو گفتگو مجدداً

 .رییس جمهور سوریه بررسی شد

 

 دیدار بحرین

 

به بحرین رفتیم و مدت چند ساعت با امیر بحرین نخست وزیروزیر » عبدالحلیم خدام«صبح امروز (چهارشنبه) باتفاق آقاي 
امور خارجه بحرین، مالقات و گفتگو کردیم در این دیدار که کاردار سفارت ایران در بحرین نیز حضور داشت به امیر بحرین 

شهاي متعالی الهی انسانی و اسالمی علیه ارزشهاي برابري و جاهلی تمدن مادیگري عصر گفتم: انقالب اسالمی ایران، انقالب ارز
جدید است. و این پیروزي به قیمت از دست دادن دهها هزار شهید و صدها هزا رمجروح بدست آمده است و تا پیروزي 



ا هم بدان اشاره کرده بودم اضافه کامل مستضعفین علیه مستکبرین ادامه خواهد داشت. همین نکته را که در سایر دیداره
ت ملی وجه با حاکمیمیشناسند و نه مرز جغرافیایی ولی بهیچ ايکردم که این ارزشهاي انسانی و اسالمی به مرز نژادي و قبیله

ت نیز اظهارا ايتعارض قرار ندارد. هدف ایجاد امت واحد براي هدف واحد علیه دشمن واحد است. اگر پاره هاو استقالل ملت
جغرافیائی بخشند. این گناه از ما  ايهدفی را وارونه جلوه دهند و دستهاي توطئه گران بتوانند چنین نگرش جهانی را محدوه

دهند تحریکات توطئه گران حتی بر روي دوستان ما اثر کند. نیست بلکه این گله ما از دوستان ماست که چگونه اجازه می
با اسالم شوق فراوان پیروزي انقالب اسالمی ایران را تحسین است و به عالیق میان ایران  حضرت امیر بحرین اعالم داشت که

و بحرین احترام فراوان قائل است و مطمئن است دستهاي بیگانه دست اندر کار ایجاد تغافند سایر مقامات بحرین، باین مساله 
بر دولت و ملت ایران است که از پخش هر گونه  اعتقاد داشتند که هدف دشمن جدا کردن امت اسالم از یکدیگر است و

 .کند جلوگیري کندمطالبی که ایجاد تفرقه بین کشورهاي همجوار می

 

 تشخیص مسوولیت

 

در این جلسه یکی از حاضرین از من خواست که دولت ایران با قدرت تمام از اظهارات اینگونه افراد جلوگیري کند. در پاسخ 
دارید که دموکراسی را برقرار کنیم.از طریق بستن دهان افراد؟ آنچه ما انتظار داریم این است که  چگونه از ما انتظار«گفتم: 

شما تمیز دهید چه کسی مسوول است و چه کسی مسوول نیست. چه کالمی تعیین کننده سیاست ایران است و چه کالمی 
ج مسافرت بسیار راضی هستم. هر چند بسیار اظهار نظر شخصی است که در حد خود قابل احترام است. در مجموع از نتای

 .«زیاد بود ولی روشنگر، آرامش بخش ومسوولیت ساز هاخسته کننده بود و هر چند تراکم برنامه و گفتگو

 

 موضوع سفر به کویت

 

 ماًتقرار ما روز دوشنبه بود که انجام نشد ولی از سوي وزارت خارجه ح«دکتر طباطبائی در مورد مسافرت به کویت گفت: 
میان ایران و کویت وجود ندارد که  ايگونه مسالهدولت کویت اعالم کرده است هیچ کسی به این سفر خواهد رفت. اساساً

وجود داشته باشد ناشی از سوء تفاهم است. وقتی امام خمینی، امام  اياگر مساله گري داشته باشد. و اساساًاحتیاج به میانجی
این را نوعی دخالت در امور داخلی کویت تلقی کردند در صورتی که چنین نیست، و  ايند. عدهبراي کویت تعیین کرد ايجمعه

این استنباط کودکانه است. چون ایشان رهبر شیعیان جهانند و مثالی که من در یک مصاحبه مطبوعاتی در دمشق بیان کردم 
کند، این را ایالت متحده، دخالتی در امور خود ر میاین بود که وقتی پاپ در واتیکان فرمانی براي مسیحیت سراسر جهان صاد

کنند. شیعیان هم در سراسر جهان یک مرجع تقلید کند و دولت سوریه که مسیحیان آن حرفهاي پاپ را گوش میتلقی نمی
وظفند دارند که امروز امام خمینی است و نایب امام و مورد اعتقاد آنهاست. و او موظف است دستورالعمل بدهد و آنها م

 .شوددستور العمل او را گوش کنند و این دخالت در امور داخلی کشور دیگر محسوب نمی



 

ما از شما  و کنیدایجاد کنند، این تقصیر شماست که اشتباه می ايبنابراین اگر موفق شوند در چنین حاالت طبیعی، شبهه
الیسم و صهیونیسم در جنوب لبنان دست بکار شده است و . آنگاه خبرنگار ما پرسید: و امپریفهمیدمندیم که چرا بد میگله

در جنوب لبنان است و اگر اینها از جنوب لبنان خارج شوند، مساله  هامساله وجود فلسطینی کند که مساله لبنان اساساًشایع می
هانه براین اسرائیل بلبنان حل خواهد شد. نظر رسمی دولت در این باره چیست؟ دکتر طباطبائی: صددرصد دروغ است، عالوه 

هند در دشود، اینها تجاوزات خود را به جنوب لبنان موجه جلوه میحمله می هاکند که چون از جنوب لبنان توسط فلسطینیمی
 به اسرائیل نکرده است و این مطلب را سریعاً ايبخش فلسطین از جنوب لبنان حملهسال است که سازمان آزادي 3صورتی که 

و  است. که خوش آب» لیطانی«در حضور خبرنگاران به من گفت، ولی هدف اسرائیل اشغال جنوب لبنان تا رودخانه » ابوجهاد«
ترین منطقه دنیاست و این هدف استراتژي اسرائیل در لبنان است که اگر در این منطقه سیطره یابد در هواترین و پر باران

با  هاکند و فلسطینیتفاعات جوالن در سوریه هم پشتیبانی نظامی پیدا میحقیقت نقاط اشغال شده استراتژیک و ار
شوند. از شمال به کتائب، از جنوب به اسرائیل، از راست به ارتفاعات جوالن که تحت اشغال خواهان لبنان محصور میآزادي

 .«اسرائیل است و از چپ به مدیترانه

 

از روزي که امام روز جهانی قدس را اعالم کردند در جنوب لبنان، مساله شیعه و  که دقیقاًخبرنگار ما پرسید: مساله دیگر این
توطئه دیگري باشد. سیاست دولت در قبال این مساله چیست؟ دکتر  تواندکند و این هم میسنی در جنوب لبنان بروز می

بنان به اهل تسنن در ل» ین خالد معطیحس«طباطبائی: در متن سخنانم این نکته را فراموش کردم که اشاره کردم که با مفتی 
تفصیل راجع به انقالب ایران صحبت شد. ایشان گفت: انقالب ایران در حقیقت تولد جدید اسالم است. این دیدار تمام شایعات 

» ران حدادبط«افروزي بین شیعه و سنی خاتمه بخشید. همچنین درشهر صوراز کلیساي کاتولیک دیدن کردم و با آقاي جنگ
جنوب لبنان دیدار و گفتگو به عمل آمد. این دیدارها در حقیقت مبین نظر انقالب اسالمی ایران به مسایل  هاير کاتولیکرهب

آزاد کردن سرزمین اشغال شده فلسطین که جزیی از اعتقاد و ایمان ماست و هم چنین وحدت امت اسالمی صرف نظر از 
 .حت ستم از سلطه امپریالیسم و صهیونیسم استهاي تگرایشات مذهبی و هم چنین وحدت همه انسان

 

ارتش با بافت تازه به جنوب لبنان اعزام کند و با توجه به اینکه از دورن این  خواهدمی» سرکیس«خبرنگار ما پرسید: دولت 
تواند بنان میل مستقر در جنوب هاي. آیا چنین ارتشی با چنین بافتی براي فلسطینیاندارتش امثال سعد حداد هم به درون آمده

 مساله ساز باشد، نظر رسمی دولت ایران در این مورد چیست؟

 

 .شوددکتر طباطبائی: ارتشی که مورد توجه است ارتشی نیست که از درون آن سعد حداد خارج می

 



ر و و دا» حداد« ارتش سعد حداد اگر چه سعد حداد لبنانی است ولی ارتش آن اسرئیلی است که در جنوب لبنان علناً
و هواپیماهاي اسرائیلی از باال محافظ عملیات سعد حداد در جنوب لبنانند. و  جنگنداسرائیل می هاياش همراه با توپخانهدسته

دادند که چرا به سعد حداد اطمینان نداري؟آن موقع آورم که چقدر امام موسی صدر را مورد هجوم و حمله قرار میبخاطر می
اش زیر پوشش اسرائیل درون ارتش لبناست و بنا براین امروز حداد و قواي توپخانه گفت وي جاسوسآقاي صدر می

کند. ارتش لبنان ارتشی نیست که در آن سعد حداد وجود داشته جنوب لبنان را بمباران می هايهواپیماهاي اسرائیلی دهکده
ب انجام شده است که ارتش لبنان در جنو هاینیالحص به من گفت که توافق در این زمینه با فلسطباشد. و این را آقاي سلیم

قرار  اندسال است در جنوب فعالیتی علیه سرزمین اشغال شده انجام نداده 3همانگونه که تاکنون  هامستقر شود. و فلسطینی
ره در کنگ هاي خود را براي دفاع از خود بکار گیرند. و نکات دیگري که قرار استاست از این پس نیز انجام ندهند و سالح

هنوز  از قرار تاریخ کنفرانس گفتسران عرب بزودي تشکیل شود. مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.  یکی از خبرنگاران می
د به در تهران باش توانددانند کنگره در سودان باشد  یا ریاض، من پیشنهاد کردم کنگره میمشخص نیست زیرا هنوز نمی

 قذافی سه بار است که در کنگره سران شرکت نکرده است و این بار هم مسلماً گفتمی شرطی که آقاي قذافی نباشد. وي
ین به دفاع شده است. آیا ا هاشرکت نخواهد کرد. خبرنگار ما پرسید در بیانات رهبران سیاسی ایران همواره از موضع فلسطینی

 گاه عملی انجام نشدهمرحله عمل خواهد رسید، دکتر طباطبائی در پاسخ گفت: دولت همیشه بر موضع عمل بوده است: هیچ
بخش فلسطین باشد. خبرنگار ما افزود منظور به صورت کمک است. طباطبائی در پاسخ است که جدا از موضع سازمان آزادي

من در جنوب لبنان که رفته بودم با لباس پاسداران بودم یا اسلحه به کمر بسته بودم و  شناسدمرز نمیگفت دفاع از آزادي 
 )19/7/1358گونه کمک در مبارزه با ظلم در جنوب لبنان است.(جمهوري اسالمیاین خود نشان دهنده آمادگی همه

 

 اعزام نیرو

 

ما باید حمله و مبارزه را به کوهها و راهها بکشانیم و پس از «ر داشت: هاشم صباغیان وزیر کشور در رابطه با حملۀ دیروز اظها
 .«بررسی به این منطقه نیرو خواهیم فرستاد چون ما در شهرها مستقر هستیم

 

صباغیان وزیر کشور صبح امروز در گفتگویی با اطالعات تعداد کشته شدگان در حوادث دیروز سردشت را  هاشممهندس
نفر پاسدار در  72نفر از  52طبق آماري که از سپاه پاسداران در اختیار من گذاشته شده است «ر گفت: اعالم کرد وزیر کشو
نفر در این برخورد  6و تعداد  اندنفر نیز پس از درگیري با افراد ضد انقالب به مقر سپاه بازگشته 5و  انداین منطقه شهید شده

طبق اطالع رسیده از «وزیر کشور افزود: ».  اندتن دیگر به تهران منتقل شده 3تن از آنان به کرمانشاه و  3که  اندمجروح شده
 .«نفر دیگر اطالعی در دست نیست 9سپاه پاسداران هنوز از سرنوشت 

 



به طور کلی در تمام شهرهاي کردستان آرامش و کنترل برقرار است. و اینگونه حوادث بیشتر در فاصلۀ «صباغیان اضافه کرد:
خود ادامه دهند به طور قاطعانه  هاياگر افراد ضد انقالب به این حمله«وزیر کشور گفت: » دهدارتفاعات رخ می بین راهها و

 .«ارتش ژاندارمري و سپاه پاسداران نسبت به پاکسازي ارتفاعات و بین راهها اقدام خواهند کرد

 

تن از  3 هواپیما به تهران انتقال داده شد ضمناًنفر از کشته شدگان راه سردشت ـ بانه با  9ارومیه ـ صبح امروز جنازه 
 )20/7/1358مجروحین این واقعه که حالشان وخیم بود با همین هواپیما به تهران منتقل شدند. (اطالعات 

 حمله شدید فروهر به انحصار طلبان

 

اد کرد گفت: اگر گروه یا داریوش فروهر دبیر حزب ملت ایران وزیر مشاور، طی سخنانی که در مسجد حضرت رسول اکرم ایر
اند وامروز خود را قیم این انقالب بداند و انحصارگرانه بخواهند همه چیز را از سازمانی گمان کنند آفریننده این انقالب بوده

تعاونی هاي خود به آینده انقالب تحمیل کنند اشتباه بزرگی مرتکب شده است. چنین نظري بیدیدگاه خود و از دیدگاه اندیشه
 .گیري مردم یعنی بزرگترین ضایعه انقالب را در پی خواهد داشتخطر کناره و

 

هاي فردي شود آزاديتوان آزاد زیست. میفروهر در قمست دیگري از سخنان خود گفت: در یک جامعه مستقل است که می
رج ومرج را به دنبال داشته باشد. در بند و بار و هو اجتماعی را تامین کرد، ولی هرگز دامنه این آزادیها نباید آزادیهاي بی

نتیجه اینگونه آزادي استقالل را هم برباد خواهد داد و این ازمون تاریخی ملت ایران هرگز فراموش نخواهد شد که بنام گرفتن 
اشد، ولی ب کنیم که ایران استقالل داشتهخواهیم و توتیاي چشم میآزادي استقاللمان را به خطر بیاندازند. آزادي را زمانی می

این بدان معنانیست که انتقاد نکنیم، چرا که انتقاد سازنده است وتکامل دهند، انتقاد بله، آزادي خیانت نه. فروهر گفت: 
بینید که هر روز دشمنان، بیگانگان و ارتجاع زخم خورده داخلی که بخشی از آن به آن سوي مرزها گریخته و بخشی هنوز می

آفرینند، راست است در ما میهن آشفتگی بسیار وجود دارد، نابسامانی بسیار وجود دارد، دسیسه میبرند در میان ما بسر می
اینها توطئه است که آن سیاه دالن گذشته براي ما بجا گذاشتند و اکنون باید آنهمه زشتی را به نیکی بدل کنیم و مردم در این 

کومت نیز نقش حساسی دارند که یک اشتباه و یک لحظه در خود اندرکاران حراه وظیفه حفظ وحدت را بعهده دارند و دست
 .فرورفتن ممکن است عواقب جبران ناپذیري پدید آورد

 

دارند هرگز دریغ نخواهند کرد. شما من حتم دارم مردم پشتیبانی خود را از کسانی که در راه آنها گام برمیفروهر گفت:
در نهایت غلط اندیشی، از راه انحصارطلبی چند صباحی کار را بدست بگیرد،اطمینان داشته باشید اگر کسی بخواهد از راه 

چرخش انقالب او را به سویی پرتاب خواهد کرد و حکومت سراپا در دست کسانی قرار خواهد گرفت که با همه وجود 
 .توانند خدمتگزار مردم باشندخواهند و میمی



 

هاجنگیدن کافی نیست، الزم این است که زمینه این هند و در این میان با نتیجهداي شکل میفروهر ادامه داد: هر روز به توطئه
انجام …کردستانی،بلوچستانی،خوزستانی،گیالنی و انقالب با نیروي همبسته همه مردم از آذربایجانی،ها را از بین ببریم،توطئه

وبروي هاي گوناگون ما را رکوشند به گونهشناسند و میمیگرفت و کسانی که امروز اشتباه گونه بخشی را جدا از بخش دیگر 
هاي اینکه آن شیعه است و این سنی، یا آن کرد است و این آذربایجانی وباید رودرروي هم قرار داده هم قرار دهند به بهانه

و  همه مردم ایران است و شیعهاند انقالب ازآن بریم که بارها و بارها گفتهشوند سخت دراشتباهند و باز به درآیت امام پی می
سنی ندارد و از آن یک استان ایران نیست و دیدید همین امروز در پیام عطوفت خود در حالی که مردم ایران داغدار فرزندان 

هر  توانیم با قدرت درکردستانگویند ما میزنند میعزیز خود هستند برخالف بسیاري از نادانان که به آتش  کینه دامن می
 .اي را سرکوب کنیم اما کردستان ازآن ملت، و کرد، ایرانی و مسلمان استهتوطئ

 

خواهند از اصل دوازده یا سیزده قانون اساسی چنین نتیجه بگیرند که فروهر گفت: در اینجا روي سخنم با کسانی است که می
 :شودفی المثل نوشته می

 

اند. در همه جاي دنیا اگر یک اند و سخت کور خواندهوردهاینان سخت گول خ».دین رسمی ایران شیعه اثنی عشري است»
شک مذهب اکثریت را مذهب رسمی قرار میدهد. من این مطلب را به برادران نویسد بیحامعه با اعتقادات دینی قانونی می

اوزي کجا چنین تج ام و دلیلی برتجاوز از سوي برادران شیعه به برادران سنی نخواهد بود و در گذشتهکرد و بلوچ هم گفته
هراسید؟ فروهر همچنین گفت: اگر ستمی وجود داشته این ستم به مردم کردستان صورت گرفته است که در آینده از آن می

تنها، یا مردم بلوچستان تنها یا یک گوشه دیگر ایران زیرنام دین نبوده است،این ستم یک قدرت تمرکز یافته چپاولگري به 
همه استانها بوده است. فروهر خطاب به برادران کرد وبلوچ و دیگر نقاط ایران گفت: هم اکنون  هاي ایرانی درهمه تیره

یروز ام،برادر داي از برادران کرد و بلوچم گفتههاي گذشته را در همه جاي ایران ببینیم.من به پارههاي ستمتوانیم نشانهمی
نی وآذربایجانی و مازندرانی وهمه با هم در زنجیر بودیم، چه شد که زندان را بیاد داري که کرد و بلوچ و خوزستانی و خراسا

حاال تصور میکنی بر تو ستم جداگانه رفته است و چه کسی گفته است که اگر هم امتیازي براي یک استان وجود دارد دیگر 
را  ان کرد نمیتواند لباس خودتوانند آن امتیاز را داشته باشند؟ کی گفته است که در نظام جمهوري اسالمی ایراستانها نمی

هاي نخستین را با گویش و زبان خود فراگیرد یاد تواند آموزشبپوشد، کی گفته است در نظام جمهوري اسالمی ایران کرد نمی
 .نه اینطور نیست…تواند تواند یامازندرانی نمیخراسانی نمی

 

باشد،ما همه یک ملت هستیم،با هم انقالب کردیم و از  تواندنه مذهب،نه طرز گویش نه جدایی سرزمینها مایه جدایی نمی
ها از راه درست در هم شکسته آوردهاي آن همه باید برخوردارشویم،این خواست همه ملت ایران است که این توطئهدست

بشود و خداي را شکر که آن ارتش ضد مردمی دیروز،امروز خدمتگزار جمهوري است، و به هنگام ضرورت با قدرت هر 



کند،ولی این بدان معنا نیست که باید اجازه داد برادر کشی دنبال شود. من اطمینان دارم تا شما مردم اي را سرکوب میوطئهت
د در اندرکاران حکومت باشاید اگر اختالفی در میان گروهی از مردم و یا دستبیدار و آگاه بر سر پیمان خود با رهبري ایستاده

نند با کود به هم نزدیک خواهید شد و دشمنانی که از آنسوي مرزها بزرگترین تحریکات را میسایه همین قدرت شما خیلی ز
 .این آرزو که انقالبمان را بشکنند این آرزو را به گور خواهند برد

 

کند ودیدید که امروز کشوري با یک حکومت نژادگرا که دیدید با انقالب ما چه کرد و دیدید که با شیعیان خود چه می
 گران را به این سوي مرزسازد و توطئهکند و پایگاه میلیان دراز چگونه کردها را سرکوب کرد بر ضد میهن ما توطئه میسا

گسیل میدارد. برادران ما در خوزستان و نباید فریب اشک تمساح این ددمنشان را بخورند.امروز دیگر براي دولت هم جاي 
ه حقیقت را بدانند و دشمنان خود را را بشناسندو باید در آن سوي مرزها پاسخ پرده پوشی باقی نمانده است باید مردم،هم

داشته باشد و در مرزهاي قراردادي کنونی باقی نماند و به آنها که » بعدجهان گستر«ها راداد. انقالب اسالمی ایران باید توطئه
 .ودشان پاسخگو خواهیم بوددهیم که در سرزمین خکنند هشدار میدر آن سوي مرزها علیه ما توطئه می

 

ملت ایران دست در دست مردم آنها خواهند گذارد، نه دست در دست شیخها و زمامداران آنها که مردم محروم خود را زیر 
اند اطمینان داشته باشید ملتی که اراده کرده است که با استقالل و آزادي زندگی کند،هیچ نیرویی در ستم و استعمار کشیده

اي بهتر پیش خواهند هاي واالي اسالمی به سوي آیندهواند اثر داشته باشد.همه باهم تحت آموزشتآنها نمی
 )22/7/1358رفت.(کیهان

 

 .داریوش فروهر نتیجه مذاکرات خود را در سنگرهاي بیرون سردشت به اطالع امام رساند

 

ساعته کردستان به تهران بازگشت و عصر  48داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و وزیر مشاور بعدازظهر دیروز از سفر 
دیروز در مالقاتی با امام خمینی نتیجۀ سفر خود به کردستان را به اطالع امام رساند. صبح امروز داریوش فروهر در یک 
یکی  .گفتگوي تلفنی با خبرنگار سیاسی روزنامه اطالعات یادآور شد که فاجعۀ قتل پاسداران به دو صورت او را غرق اندوه کرد

جوان انقالبی به شهادت رسیدند و دیگر اینکه مبادا زحمات و تالشهایی که براي صلح در این منطقه انجام گرفته  اياینکه عده
از سرعت باز ایستد گفته شد داریوش فروهر در این سفر به سردشت مرکز مهم جنگ رفته و با یک جیپ نظامی چند بار از 

سرشناس کردستان در کوهها و سنگرها مالقات و مذاکره کرده است یکی از این  هايهرهشهر خارج شد  و با چند تن از چ
عزالدین حسینی است که در همان اوایل جنگ کردستان در تلگرافی براي فروهر از او خواسته بود که در  احتماالً هاچهره

دارد نگذارد گروهی از پاکترین فرزندان ایران ماجراي کردستان دخالت کند و با توجه به آشنایی و سوابقی که در این منطقه 
کشته شود. فروهر در مورد این مالقات و چگونگی مذاکرات حاضر به توضیح نشد ولی ابراز امیدواري کرد که هر چه زودتر 



صلح در کردستان بوجود آید. وي همچنین تاکید کرد که تمام اطالعات بدست آمده در اختیار امام گذاشته 
 )23/7/1358شد.(اطالعات

 

 جزییات مذاکرات مهم فروهر بارهبران کرد

 

وزیر کشور صبح امروز در گفت و گویی با سرویس سیاسی روزنامه کیهان اعالم داشت که این » مهندس هاشم صباغیان»
ن ایبار،داریوش فروهر وزیر مشاور به این قصد به کردستان مسافرت کرد که با سران کردها و رهبران گروههاي سیاسی 

استان مالقات ومذاکره کند، مهندس صباغبان در این گفت وگو از مالقات فروهر و شیخ عزالدین حسینی اظهار بی اطالعی 
کرد و گفت: در مورد کسانی که آقاي فروهر با آنها تماس گرفته است. هنوز خبري به من داده نشده است. در همین حال یکی 

خبرمالقات و مذاکره وزیر مشاور در کردستان را با شیخ عزالدین حسینی » کیهان«با از نزدیکان داریوش فروهر در یک تماس 
 .کندتایید کرد و گفت: این دومین بار است که فروهر با شیخ عزالدین حسینی مذاکره می

 

ظور رفع نهمین مقام نزدیک به داریوش فروهر گفت: وي عالوه بر مالقات با شیخ عزالدین حسینی، بادیگر سران کردنیز بم
 .هاي صلح و تفاهم مذاکراتی کرده استاختالفات و فراهم آوردن زمینه

 

این مقام نزدیک و مطلع به فروهر اظهار داشت: بخش مهم و اصلی مذاکرات فروهر در کردستان با شیخ عزالدین حسینی 
شد: فروهر در سفر هفته گذشته  از فروهر تقاضاي کمک کرده بود. همین مقام یادآوراست که در جریان اوج گیري بحران،

 .خود به کردستان پس از بررسی اوضاع منطقه گزارش آنرا به رهبر انقالب، امام خمینی تقدیم داشت

 

مقام نزدیک به فروهر اطالع داد که در دومین دورمذاکرات، جالل طالبانی رهبر کردهاي عراق نیز در گفت و گوها شرکت 
هاي موثر در مذاکره با رهبران کرد بود. همین مقام اظهار نظر کرد که مذاکرات فروهر مهره داشت و اودر اولین سفر فروهر از

 .اند، نخواهد شدهاي کردستان با پاسداران ونیروهاي نظامی درگیر شدهبا رهبران کرد، شامل گروه تندرو که در درگیري

 

 فروهر و عزالدین حسینی از سوي وزیر کشور و تایید نویسد: با توحه به عدم تکذیب خبر مالقاتنویسنده سیاسی کیهان می
اي همقام موثق و نزدیک به فروهر، مذاکره این دو تن صورت گرفته و دولت با جدیت قصد دارد مسایل کردستان را از را ه
ش ومسالمت آمیز حل کند. بخصوص که مهندس هاشم صباغیان در گفت و گوي خود با کیهان تاکید کرد که این بار داری

 .فروهر به قصد مذاکره با سران کردها به کردستان رفته است



 

 شهر 6تاریخ برگزاري انتخابات در 

 

شهرو از آن جمله تهران  6مهندس صباغیان وزیر کشور امروز در گفت وگوي خود با کیهان در مورد تاریخ برگزاري انتخاب
شود و این الیحه را براي تصویب  تقدیم هیات دولت تکمیل میایم و تا فردا الیحه اختیارات شوراي شهر را تهیه کرده«گفت:

شهر بزرگ کشور و از جمله  6خواهیم کرد و پس از تصویب اختیارات شوراها وسیله هیات دولت، تاریخ برگزاري انتخابات در 
هیات  هفته آینده بتصویب کند با توجه به اینکه الیحه اختیاراتنویسنده سیاسی کیهان اظهار نظر میتهران اعالم خواهد شد،

 .دولت خواهد رسید، در همان هفته نیز تاریخ برگزاري انتخابات شوراي شهر تهران و دیگر شهرهاي بزرگ اعالم خواهد شد

 

 .انتخابات مخدوش نبود

 

وزیر کشور در ادامه گفت وگوي خود به کیهان در پاسخ به اعتراض حزب جمهوري اسالمی به مخدوش بودن انتخابات 
هاي بطور سربسته و بدون اطالع همه دستگاهوراها گقت: حزب جمهوري اسالمی بدون اینکه مطالعه و یا بررسی کند،ش

 انتخاباتی را مجرم شناخته از استاندار و فرماندار گرفته تاوزارت کشور و غیره

 

بدلیل  اي بزند واینچنین اطالعیه از یک حزب سیاسی  انتظار میرفت که با مطالعه دست به انتشار«وزیر کشور اشاره کرد: 
نگاري هستند اشخاص کم تجربه در مسایل روزنامهکنند،این است که کسانی که روزنامه حزب جمهوري اسالمی را اداره می

 .«کنندهاي اداري کشور اظهار نظر میتوجه و بدون در دست داشتن مدرك نسبت به دستگاهکه بی

 

که تا اکنون اخبار مختلفی به ما رسیده است که حاکی از آنست که فاق بندر انزلی گفت: مهندس صباغیان سپس در مورد ات
 )25/7/1358اند.(کیهانشدهنفر زخمی 30تا  22کشته و  7تاکنون 

 

 مالقات نماینده نخست وزیر با فروهر در سردشت

 

تلفنی با خبرنگار اطالعات در کرمانشاه در  فرماندار سابق مهاباد در یک گفتگوي» آقاي باباطاهري«کرمانشاه : صبح امروز 
روز گذشته آقاي زیبا کالم جهت دیدار با «مورد چگونگی مسافرت صادق زیبا کالم نماینده نخست وزیر به سردشت گفت:



آقاي فروهر، عازم سردشت شد و قرار است امروز براي تقدیم گزارشات خود به نخست وزیرز،  راهی تهران شود. هنوز از 
همه ما امیدواریم هر چه زودتر صلح و آرامش به منطقه «وي اضافه کرد: » مذاکرات سردشت اطالعی در دست نیست. نتیجه

حاال که هر دو طرف حسن نیت دارند، بهتر است مقامات مسوول از فرستادن افراد «بابا طاهري افزود: ». کردستان بازگردد
گروهی و رادیو و تلویزیون انتظار داریم که مردم کرد را یاري  هاياز رسانهتندرو به منطقه کردستان خودداري نمایند. ما همه 

 )26/7/1358اطالعات».(دهند تا صلح و آرامش این منطقه برقرار شود

 

 :اطالعیه مهم دولت

 

 .دولت از مذاکرات فروهر در کردستان استقبال کرد

 

کردستان، اطالعیه مهمی صادر کرد. در این اطالعیه از  دولت امروز در رابطه با مذاکرات داریوش فروهر وزیر مشاور در
 :مذاکرات کردستان و پیشنهادات استقبال شده است. متن اطالعیه دولت بشرح زیر است

 

مهرماه جاري براي بررسی وضع سیاسی کردستان و آگاهی از  23آقاي داریوش فروهر وزیر مشاور که روز دو شنبه 
بخش از کشورسفر کرده بودند دیروز عصر به تهران بازگشتند. از آنجا که دولت خواستار  هاي هم میهنان کرد به آنخواست

هاي تاسف بار که در کردستان ها از راه ایجاد تفاهم بوده است از پیشنهادهایی که براي پایان دادن به درگیريحل دشواري
 .جریان دارد رسیده بود حسن استقبال کرد

 

بعضی از شخصیت هاي مذهبی و سیاسی کردستان دیدار و گفتگوهاي روشنفکرانه و سودمند بعمل  وزیر مشاور در این سفر  با
 وزیر گزارشها و گفت و گوهاي خود را به جناب آقاي نخستآوردند. وزیر مشاور بالفاصله پس از بازگشت نتیجه بررسی

 )27/7/1358دادند تا تصمیم الزم اتخاذ گردد.(کیهان 

 

 .ي در مهاباد ربوده شدنماینده نخست وزیر

 

 .وي تنها براي ارائه خدمات و بازسازي خرابیها به مهاباد سفر کرده بود

 



 .چند مرد مسلح در حالیکه سروصورت خود را پوشانده بودند وي را به گروگان گرفته بودند

 

 .تالش براي استراداد دکتر زیبا کالم هنوز به نتیجه نرسیده است

 

 دکتر صادق زیبا کالم پس از وقایع«ري در یک گفتگوي تلفنی با جمهوري اسالمی اظهار داشت: یک مقام آگاه نخست وزی 
همراه یک تیم کامل پزشکی و مقداري دارو و خوارو بار براي کمک به اهالی نقده به آنجا عزیمت کرده بود تا آنکه در نقده به

یات کمک رسانی از سوي اهالی منطقه با استقبال چشمگیري حدود امکانات، خسارات وارده به مردم را ترمیم کند. این عمل
مواجه شد. وي پس از بازگشت از سفر با در نظر گرفتن احتیاجات منطقه با امکانات بیشتر و وسایل کاملتري به نقده باز گشت 

هاي خود را به مردم تو هم چنین به مناطق مهاباد، میاندوآب، پاوه و حوالی این مناطق نیز مسافرت کرد تا خدمات و فعالی
 .«ارائه کند

 

هاي سخت ارتش و پاسداران با ضد انقالبیون و آزاد شدن هاي خونین پاوه و درگیريوي پس از وقایع خونین پاوه و در گیري
 درمانی و بهداشتی و رفاهی به مهاباد اعزام شد. مسافرت وي هايگران براي بازسازي و ارائه کمکمناطق کردنشین از توطئه

ته و وجه جنبه نظامی نداشپس از آزادي مهاباد انجام شد، آنچه مهم است آنکه فعالیت دکتر زیبا کالم به هیچ به مهاباد، دقیقاً
بخاطر کمک به برادران کرد صورت گرفته است که مدتها تحت سیطره فکري و نظامی حزب دموکرات و ضد انقالبیون  صرفاً
 .اندبوده

 

دکتر زیبا کالم در بدو ورود به مهاباد، یک شرکت تعاونی دایر کرد و «ري به خبرنگار ما گفت: یک مقام آگاه نخست وزی
االسالم کرمانی نماینده امام خمینی در غرب هاي را اغاز کرده بود وي همچنین با حجتجهت تشکیل شوراي شهر فعالیت

صبح روز شنبه، دکتر صادق زیبا کالم  10اعت به گزارش رسیده از مهاباد س». کشور نیز همکاري نزدیک و مؤثري داشت
نماینده نخست وزیري در محل فرمانداري مهاباد در یک حمله غافلگیرانه به گروگان گرفته شد. ربایندگان که چند مرد مسلح 

د که در ابودند، وي را به نقطه نامعلومی بردند. هنوز از سرنوشت وي اطالع دقیقی در دست نیست. این واقعه وقتی اتفاق افت
 .شدرییس شهربانی مهاباد برگزار می "یارجانی"شهر مراسم تشییع جنازه سروان شهید، 

 

فاضلی کفیل فرمانداري مهاباد در این باره طی گفتگوي اظهار داشت: زیبا کالم قصد داشت روز یکشنبه (دیروز) براي رسیدگی 
نیت که از تن از اعضاي هیات حسن 5به فرمانداري آمد و از  به مشکالت مردم پیرانشهر از مهاباد به آنجا برود. بدین جهت

صبح بود  10دعوت کرد تا راه حلی براي مشکالت منطقه بیابند. ساعت حدود  اندسوي گروهی از مردم مهاباد انتخاب شده
رد مسلح یک ف آن، ساختمان را به رگبار بستند و سپس هايکه چند مرد مسلح با حمله به فرمانداري شهر و شکستن شیشه



دکتر زیبا کالم را مجبور کرد تا همراه وي از ساختمان فرمانداري خارج شود.، چند مرد مسلح در خارج از ساختمان منتظر 
ببرند. به گفته مقام آگاه در نخست وزیري مذاکرات براي استرداد در جریان است لکن بودند تا وي را به نقطه نامعلومی می

 )28/7/1358نه عاید نشده است.(جمهوري اسالمینتیجه قطعی در این زمی

 

 .شودوزیر کشور:مسایل کردستان در مالقات امروز دولت با امام بررسی می

 

 .صباغبان:اصوال معتقدم که مسایل کردستان باید حتما از طریق سیاسی حل و فصل شود

 

(جمعه)از اعضاي هیات دولت با امام خمینی مسایل کلی مملکت و بخصوص مسایل مربوط به کردستان در مالقات امروز »
گیرد. مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور امروز ضمن یک گفتگوي اختصاصی رهبر انقالب اسالمی ایران مورد بررسی قرار می

ضمن اعالم این مطلب تاکید کرد دولت در حال حاضردر منطقه کردستان مشغول عملیات عمرانی و ادامه فعالیتهاي سیاسی 
 .استخود 

 

هاي موجود در این منطقه خاطر نشان کرد که هاي اساسی براي رفع بحرانهاشم صباغیان سپس درباره وقایع کردستان راه حل
 .معتقدم که مسایل کردستان حتما باید از طریق سیاسی حل و فصل شود من اصوالً

 

تواند ه غرب کشور گفت: گزارش زیبا کالم نمیوزیر بنماینده اعزامی نخست» زیبا کالم«وزیر کشور آنگاه درباره گزارش 
 .مبنایی داشته باشد اصوالً

 

هاشم صباغیان در پایان این گفتگو اعالم کرد که مسایل کلی مملکت بخصوص مسایل مربوط به کردستان در مالقات جمعی 
ررسی و تبادل نظر قرار خواهد ار اعضاي دولت با امام خمینی رهبر انقالب ایران که امروز در قم انجام خواهد شد مورد ب

 )28/7/1358گرفت.(کیهان 

 

 .،گزارش دولت درباه کردستان را تایید کردوزیر کشور:امام

 

 «.گزارش مذاکرات دولت در غرب کشور مورد تایید امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران قرار گرفت»



 

اصی ضمن اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان مهندس هاشم ضباغیان وزیر کشور بامداد امروز در گفتگوي اختص
وزیر و تنی چند از اعضاي هیات دولت، مسایل کلی مملکت با امام در میان گذاشته شد و درمالقات دیروز نخست«گفت:

مهندس هاشم صباغیان سپس در مورد وقایع و مسایل » وزیر بعرض امام رسید.مشکالت توسط مهندس بازرگان نخست
هاي دیروز که بعرض امام رسید وقایع کردستان بود و امام گزارش و اقدامات از جمله مهمترین گزارش«کردستان گفت: 

 «.دولت در منطقه کردستان و همچنین گزارش مذاکرات داریوش فروهر وزیر مشاور را مورد تایید قرار دادند

 

ین منطقه کلیه کارهاي نظامی، سیاسی، عمرانی و نظر امام د ر مورد کردستان براین بود که در ا اصوالً«وزیر کشور افزود:
 .«تبلیغاتی تواما انجام گیرد

 

این گزارشها تماما «سپس در مورد جزییات گزارشهاي هیات دولت و داریوش فروهر وزیر مشاور گفت: » هاشم صباغیان»
 «ستادر در گذشته وجود داشته امربوط به انجام کارهاي عمرانی، فعالیتهاي تبلیغاتی و همچنین نواقصی که بعلت کمبود ک

 

وزیر کشور باردیگر تاکید کرد که امام کال از مذاکرات دیروز اظهار رضایت کردند. مهندس هاشم صباغیان آنگاه اضافه کرد 
از جمله مسایلی که در حضور امام مورد بحث قرار گرفت مجلس خبرگان واصل والیت فقیه و پرسش حجت االسالم حاج 

باید ایرانی باشد باید در این مورد  فرزندامام در این باره بود که امام فرمودند در این صورت فقیه حتماً سید احمد خمینی
 .اي باین قانون اضافه شودتبصره

 

 .«مهندس کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازي درباره مسکن گزارشی بعرض امام رساند«وزیر کشور افزود: 

 

اي در حضور امام گفت: به هیچ وجه این مساله مطرح نشده اما این طرح دیپلمه وي سپس در مورد مطرح شدن طرح اشتغال
 .در حال حاضر در هیات دولت در دست بررسی است، تا چگونگی اجراي آن مشخص شود

 

وزیر کشور در پایان سخنان خود مورد عدم شرکت داریوش فروهر درمذاکرات دیروز دولت با امام خاطر نشان کرد که قرار 
 .وزیر بعرض امام رسیدایشان هم در این مذاکرات باشند ولی گزارشهاي ایشان توسط نخستبود 

 



 نقش فروهر درکردستان

 

ود شامروز اعالم شد که داریوش فروهر وزیر مشاور در اولین فرصت با رهبر انقالب امام خمینی مالقات خواهد کرد. گفته می
هاي این استان را به حضور امام تقدیم خواهد مذاکرات خود با سران کرد و شخصیتفروهر در این مذاکرات نتایج مسافرت و 

داشت. از سوي دیگر هاشم صباغیان وزیر کشور در تماسی با کیهان اعالم کرد که امام خمینی گزارش دولت را در مورد 
 .اندکردستان که همان گزارش داریوش فروهر است، مورد قبول قرار داده

 

ریوش فروهردر جمع هیات دولت که بحضور رهبر انقالب رسیدند، باعث اظهار نظرهاي مختلف ناظران سیاسی عدم حضور دا
ی اند که وي تنها بخاطر بیماري و خستگي یک شخصیت نزدیک به فروهر را پذیرفتهشده است. بعضی از این ناظران گفته

نسته است در این مالقات حضور داشته باشد  اما گروه ناشی از سفر به کردستان که باعث دگرگونیهاي وسیعی شده، نتوا
دیگري بر این عقیده نیستند. این ناظران سیاسی با توجه به نقش فروهر در مذاکرات کردستان و با التفات به اعالمیه پریروز 

هایی که کارشکنیشود فروهر به خاطر تري شده و از سوي دیگر گفته میدولت معتقدند که مسایل کردستان وارد مرحله جدي
شود، سعی دارد مسایل را بطور صریح وروشن با رهبر انقالب در میان براي جلوگیري از به ثمر رسیدن مذاکرات کردستان می

 .بگذارد تا با توجه به قاطعیت امام خمینی،بتوانددر جهت برداشتن گامهاي دیگر تالش کند

 

هردر مذاکرات حساس فروي فرمانداران فعلی و سابق مهاباد،گفته نویسد: هفته گذشته بنا بهنویسنده سیاسی کیهان می
 .کردستان وارد مرحله سیاسی شده و مورد استقبال مردم بویژه کردها قرار گرفته است

 

ت دستور مقاما«تنها به گفتن: فرمانده تیپ وفرماندار در مورد اینکه چه کسی دستور محاصره مهاباد را صادر کرده است،
 .اندسنده کردهب» باالست

 

هاي کردستان قصد با توجه به همین اوضاع و احوال است که فروهر با مذاکرات خصوصی با امام ودر میان گذاشتن واقعیت
 .دارد، حمایت  رهبر انقالب را با خود داشته باشد

 

اي قائل هستند و آنرا براي هناطران سیاسی براي مالقات وزیر مشاور دولت مهندس بازرگان بارهبر انقالب، اهمیت فوق العاد
کنند که مساله بخصوص از آن جهت اهمیت دارد که خوانند. این ناظران اشاره میرسیدن به نتیجه قطعی، سرنوشت ساز می

هر با اند و به همین جهت نیز فرورو کرد تاکنون بطور مستقیم و غیر مستقیم اعتماد خود را به فروهر ابراز داشتهرهبران میانه



تن نقش میانجی، خواهد توانست در صورت موافقت امام با مذاکرات انجام شده، مساله کردستان را به نتیجه قطعی داش
 .برساند

 

رچه این گکنند غافل بود،کنند که نباید از نقش کسانی که راه حل نظامی را تجویز میدر ضمن همین ناظران اظهار عقیده می
 شود واند و هر روز به تعداد طرفداران مذاکره افزوده میاي در اقلیت قرار گرفتهظهگروه طی هفته اخیر بنحوي قابل مالح

 .اظهارات وزیر کشور طی هفته گذشته نیز گواهی براین مدعاست

 

وزیر مسکن و شهرسازي نیز امروز در یک تماس تلفنی درباره مالقات دیشب مهندس بازرگان و چند تن » مهندس کتیرایی»
در گزارش موضوع تعدیل اجاره بهاي واحدهاي مسکونی موجود و همچنین چگونگی «دولت با امام گفت:از اعضاي هیات 

هاي خالی با امام در میان گذاشته شد. وي افزود: براي اجراي چندین طرح عام المنفعه نیاز به مجوز امام بود استفاده از خانه
 .که مورد بحث قرار گرفت

 

از جمله مسایل مهم دیگري که پس از اقام نماز مطرح شد، آخرین  گزارش دولت درزمینه سپس افزود:» مهندس کتیرایی»
وزیر اقداماتی که باید در این منطقه صورت گیرد و گزارش وزیر دفاع ملی از کردستان بود که توسط مهندس بازرگان نخست

 بعرض امام رسید

 

هاي دولت در مورد مسایل کردستان بر اساس سه ارشها برنامهدر ادامه سخنان خودتاکید کرد در این گز» مهندس کتیرایی»
 .اصل استراتژي کلی توافق بود

 

هاي هیات دولت و طرح اجرایی دولت در منطقه کردستان و مناطق مشابه وزیر مسکن و شهرسازي در مورد جزییات گزارش
 ب و اخالل بودیادآور شد، حضور دائمی و آمادگی ارتش مراقبت و جلوگیري از هر گونه تخری

 

دوم مساله عمرانی و مشارکت مردم کردستان و تفهیم یکپارچکی احاد ملت مسلمان ایران در رفع مشکالت به آنان و توجه به 
محرومیت مردم منطقه که بیشتر ناشی از گذشته بوده است تاکید شد و گفته شد باید مردم کردستان هیچ نوع بیگانگی با 

 .دولت مرکزي را حس نکنند

 



هاي دولت که مورد تایید امام قرار گرفت مربوط به همچنین در بخش دیگري از گزارش«وزیر مسکن و شهرسازي افزود: 
رسیدگی و توجه دقیق به مطالبات منطقی مردم در زمینه خودمختاري استانها بود که دولت آمادگی دارد هر گونه نظر و 

 .مختلف سیاسی را بگونه منطقی از طریق مذاکره حل و فصل نماید پیشنهاد منطقی در زمینه خودمختاري و سایر مسایل

 

ه آید رفع کند، بلکه در صورتی کزیرا دولت هیچوقت قصد ندارد که با اعمال قوه قهریه و با خشونت مسایلی را که پیش می
 .پیشنهاد ما منطقی بود از طریق مذاکره  سیاسی حل و فصل نماید

 

امام گزارشهاي هیات دولت را تایید کردند و در مواردي نیز اظهار نظر  پایان تاکید کرد که کالًوزیر مسکن و شهرسازي در 
 )29/7/1358کردند.(کیهان

 

 .وزیر در مهاباد آزاد شدنماینده نخست

 

ر هوزیر که سه روز پیش توسط دموکراتها ربوده شده بود بعدازظارومیه ـخبرنگار کیهان: صادق زیبا کالم نماینده نخست
صبح امروز در تماس تلفنی با خبرنگار کیهان در ارومیه ضمن  9دیروز آزاد شد. فاضلی سرپرست فرمانداري مهاباد ساعت 

وزیري آزاد شد و به خانه آقاي باباطاهري یکی از اعضاي هیات حسن تایید این مطلب گفت: بعدازظهر دیروز نماینده نخست
در جلوي فرمانداري به رگبار سر برد اتومبیل باباطاهري هنگام ربودن زیبا کالم،نیت مهاباد رفت و شب را در خانه وي به 

 .گلوله بسته شده بود

 

وزیري را به پادگان مهاباد و از آنجا به شهرداري نماینده نخستصبح امروز باباطاهري،سرپرست فرمانداري مهاباد اضافه کرد: 
 .د هدایت کردکه در طبقه زیرین ساختمان فرمانداري قرار دار

 

 .«وزیري را از خود ایشان سئوال کنیدجزییات بیشتر ربودن نماینده نخست«فاضلی گفت: 

 

 .«کوپتر عازم تهران شودآقاي زیبا کالم قصد دارد امروز با هلی«فاضلی گفت:

 



داشتم و  در پادگان مالقاتمن با زیبا کالم «فرمانده تیپ مستقر در مهاباد نیز به خبرنگار کیهان گفت:» سرهنگ نجفی نژاد»
 .«طور که استنباط کردم، ایشان بدون قید و شرط آزاد شده استآن

 

وزیري با من تلفنی صحبت کرد و گویا نماینده نخستارومیه در تماس تلفنی گفت: 64فرمانده لشکر  "سرتیپ ظهیر نژاد"
توانسته تشخیص دهد به کجا برده شده است.فرماندار اند به طوري که ناند و مجددا بازگرداندهایشان را چشم بسته ربوده

 )30/7/1358کیهان».(شودکوپتر عازم سردشت میآقاي زیبا کالم امروز با هلی«افزود:  64لشکر 

 .وزیر کشور:اتفاقی درمهابادنیفتاده است

 

وز شنبه رابطه با حوادث ر تهران ـ خبر گزاري پارس: هاشم صباغیان وزیر کشور در یک گفتگوي تلفنی باخبرگزاري پارس در
صحت ندارد و در تماسی که شب گذشته با نماینده امام خمینی که در غرب  نفر تلفات اصالً 74و دیروز مهاباد گفت تعداد 

و طبق تماسی که امروز (یک  اندگزارش کرده اندکشور داشتم ایشان فقط تعداد چندتن که مجروح را که همه ارتشی بوده
دقیقه امروز (یک شنبه) هیچ اتفاقی در این شهر  30/10اسداران و ژاندارمري در مهاباد داشتند تا ساعت شنبه) با ستاد پ

 )30/7/1358نیافتاده است. (جمهوري اسالمی

 

 .فروهر گزارش کردستان را تسلیم امام کرد

 

ه قبلی به قم سفر کرده و با رهبر ایران بعدازظهر دیروز علیرغم برنامداریوش فروهر وزیر مشاور دولت موقت جمهوري اسالمی
انقالب، امام خمینی مالقات کرد. در این مالقات داریوش فروهر گزارش مشروح و کامل مذاکرات کردستان را تسلیم امام 

کرد و در مورد آن توضیحات الزم را به اطالع رهبر انقالب رسانید. فروهر از گفت و گو درباره چگونگی مالقات خود با امام 
اري کرد و تنها به ذکر این جمله قناعت کرد که گزارش تقدیم امام شد و مذاکراتی صورت گرفت. داریوش فروهر طبق خودد
بایست در مدرسه عالی رضایی (بازرگانی سابق) سخنرانی کند، اما موقعی که اجتماع تهیه شده بود می اي که قبالًبرنامه

وهر براي مالقات امام و زیارت حضور حضرت معصومه به قم مسافرت کنندگان منتظر حضور وي بودند، اعالم شد که فر
شود، پس از این اعالم، دکتر همایون به جاي داریوش فروهر سخنرانی کرد، کرده است و متأسفانه برنامه سخنرانی او اجرا نمی

ان ي خود را از مساله در میهادکتر تکمیل همایون به خواست حضور یافتگان، در مورد مسایل کردستان صحبت کرد و دیدگاه
گذاشت. مذاکره شب گذشته فروهر و امام خمینی علیرغم اینکه از جزییات آن اطالعی در دست نیست، با این همه به گفته 

 )2/8/1358تواند آغاز روند جدیدي براي حل مساله کردستان باشد.(کیهانناظران سیاسی می

 

 .شودل میستاد عملیاتی دولت در کردستان به زودي تشکی



 

تمام نیروهاي موجود در کردستان، سپاه پاسداران و دادگاههاي انقالب از این پس زیرنظر وزراي دفاع ملی، کشور و مشاور 
 .کندانجام وظیفه می

 

 .االسالم قدسی دادستان کل انقالب صورت گیردقرار است مالقاتی بین سه وزیر با فرمانده سپاه پاسداران و حجت

 

صباغیان وزیر کشور امروز در گفتگویی با کیهان ضمن اعالم این خبر تاکید کرد که تمام وقت جلسه دیشب هیات هاشم 
دولت به بررسی مسایل کردستان گذشت و براي اینکه مشکالت منطقه کردنشین با سرعت بیشتري از بین برود کلیه 

اهللا سحابی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه  اختیارات هیات دولت به دکتر چمران، وزیر دفاع ملی، مهندس عزت
و خود من واگذار شد و تصمیماتی که از این پس توسط این سه نفر اتخاذ شود در حکم تصمیمات هیات وزیران است. وزیر 

وامل اد و عکشور اضافه کرد که بزودي یک ستاد عملیاتی و هماهنکی در منطقه با عضویت قائم مقامهاي این سه وزیر و افر
عات کند که بر اساس اطالشود تا اقدامات ضربتی دولت را به مرحله اجرا درآورد. خبرنگار کیهان اضافه میمحلی تشکیل می

اند شود که به احتمال زیاد، سه وزیري که از سوي دولت مامور شدهاي در کردستان تشکیل میبدست آمده بزودي جلسه ویژه
ت که ضد اسز تشکیل این جلسه به گفته وزیر کشور، برطرف ساختن اختالفات و سوءتفاهمی کند. هدف ادر آن شرکت می
کند تا نشان داده شود که رهبري انقالب هیچ تفاوتی میان برادران و خواهران کرد، ترك و لر و سنی ایجاد میانقالب در منطقه

ه در حضور وزیر کدر منطقه کردنشین و پیشنهادهاي نخستو شیعه قائل نیستند. وزیر کشور افزود: به دنبال برقراري آرامش 
هاي نیت از سوي مردم شهرهاي مختلف کشورمان با برنامهامام مطرح شد و مورد تأیید ایشان قرار گرفت، هیاتهاي حسن

و اهللا سحابی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه خاص به شهرهاي کردنشین خواهند رفت. از سوي دیگر مهندس عزت
بودجه که یکی از سه وزیر مأمور از سوي دولت در کردستان است امروز در گفت و گویی با کیهان اعالم کرد: که جلسه 

یاسی و سشود تا اقدامات ضربتی دولت را در امور عمرانی، نظامیمشترك وزراي مأمور دولت در کردستان بزودي تشکیل می
، یک قائم مقام مقیم انتخاب خواهد کرد که در منطقه ر یک سه از وزیر مأموردر منطقه پیاده کند. وي نیز تاکید کرد که ه

 )2/8/1358مستقر خواهد شد.(کیهان

 

روند و قائم مقام هاي سه وزیر در امور کردستان بزودي براي بررسی اوضاع منطقه: وزیران مأمور دولت به کردستان می
 .شوندبزودي معرفی می

 

اهللا سحابی وزیر مشاور و روند. مهندس عزتل مساله کردستان بزودي به مناطق کردنشین میوزیران مأمور دولت براي ح
رییس سازمان برنامه و بودجه امروز در گفتگویی ضمن اعالم این خبر گفت: چون وزیران مأمور دولت براي رسیدگی به اوضاع 



 در مناطق کردنشین داشته باشند مطالعاتدائمی  توانند حضورهاي خویش نمیکردستان بخاطر مشکالت مربوط به وزارتخانه
آنان اعالم خواهد شد. مهندس سحابی در دنباله ما براي انتخاب سه نفر قائم مقام آغاز شده است و در آینده نزدیک اسامی 

العه دگی و مطسخنان خود در زمینه اختیارات قائم مقامهاي وزیران گفت: آنان از اختیارات کامل برخوردار هستند و ضمن رسی
هاي الزم را اتخاذ خواهند کرد. مهندس سحابی در پایان این گفتگو تاکید کرد که اولین دقیق مسایل منطقه پیشنهادها تصمیم

برنامه وزیران مامور هیات دولت براي رسیدگی به مسایل کردستان، بررسی مسایل اقتصادي، عمرانی و سیاسی مناطق 
 .د شد در نخستین مرحله اقدامات دولت طرحهاي ضربتی به مرحله اجرا گذارده شودکردنشین خواهد بود و سعی خواه

 

 شودانتظامات مریوان به شهربانی واگذار می

 

اي از افراد مسلح با خمپاره به پادگان بانه حمله کردند که در نتیجه درگیري ب پیش عدهش دو: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
صبح روز گذشته ادامه داشت. ستاریان فرماندار بانه صبح امروز در یک تماس تلفنی  6تا ساعت متقابل تیراندازیهاي پراکنده 

با خبرنگار کیهان ضمن اعالم این مطلب گفت: در این درگیري و تیراندازي خوشبختانه خسارت جانی به بار نیامد و فقط به 
هاي سیاسی اظهار اري از انجام مذاکرات و راه حلچند ساختمان خسارت جزیی وارد شد. فرماندار بانه ضمن ابراز امیدو

داشت: دیشب اوضاع شهر بانه آرام بود و درگیري بوجود نیامد وي همچنین با اعالم این مطلب که مدارس از چندي پیش 
بر این  رامروز باز خواهد شد گفت: در جلسه چندي پیش که با مسووالن شهربانی بانه داشتیم قرا تعطیل شده بودند و احتماالً

نامه شده بودند این برضمن گشت زخمی بود که شهربانی کنترل شهر را به دست گیرد. ولی چون چند نفر از مأمورین قبالً
به اطالع مسوولین شهربانی رساندیم که شهربانی باید حفظ انتظامات شهر را به عهده بگیرد و قرار  انجام نشد که البته مجدداً
آموزان مریوان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها مشکل شهر ستاریان در پایان به اعتصاب دانشاست این کار انجام شود. 

نفر از آنان به کرمانشاه صورت  8آموزان این شهر است که بدنبال دستگیري سه تن از معلمین و انتقال مریوان اعتصاب دانش
 )2/8/1358گرفته است.(کیهان

 

 .جنگ و ستیز و دعوا نیستوزیر:کردستان یک منطقه نخست

 

 براي دیروز بعدازظهر 3 ساعت ایراناسالمی جمهوري موقت وزیرنخست بازرگان مهدي مهندس: کیهان فرستاده –اصفهان 
این شهر از سوي استاندار، فرمانده و تأسیسات شرکت ملی ذوب آهن ایران وارد اصفهان شد. در فرودگاه اصفهان از بازدید

نه اصفهان، رییس دانشگاه اصفهان و سایر مقامات این استان مورد استقبال قرار گرفت. در این سفر تیمسار مرکز آموزش توپخا
ایران، هاشم صباغیان وزیر کشور مهندس طاهري قزوینی  وزیر سرلشکر شاکر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 

وزیر در بخشی از سخنان کنند. استاندار هنگام ورود نخستیوزیر را همراهی مراه  و ترابري و وزیر صنایع و معاون نخست
طلبانه ملت قهرمان وزیر مردم مجاهد اصفهان که در طول مبارزات راستین و حقخود ضمن خیر مقدم گفت: آقاي نخست



حراست  اي حفظ واند تعهد کردند برایران افتخار پیشگامی مبارزات را به رهبري پیشواي عالیقدر امام خمینی به عهده داشته
ایران تا آخرین قطره خون خود مبارزه و جانفشانی کنند. وي ضمن آوردها و به ثمر رسانیدن آمال انقالب عظیم اسالمی دست

یادآوري کمبودها و مشکالت این استان گفت با اعمال نظر و توجه به این مساله که فعالیتهاي کشاورزي و دامپروري تا رسیدن 
است. در مدخل ها و سیاستهاي دولت موقت جمهوري اسالمی رج شدن از یک جامعه مصرفی از اهم برنامهبه خودکفایی و خا

وزیر طی شهر نماینده شوراي مرکزي کارگران کارخانجات اصفهان ضمن آویختن تاجهاي گل کارگران به گردن نخست
ادگی خود را به منظور پاسداري از انقالب هاي کارگران کارخانجات اصفهان گفتند: آمگزارشی با مطرح ساختن خواسته

ایران و تحقق هدفهاي مقدس رهبر عالیقدر اعالم نموده در پاسخ به نداي حق طلبانه آن حضرت از هیچگونه فداکاري اسالمی
ا ها مردم بوزیر بسوي استادیوم این شهر حرکت کرد که در سوي خیابانو جانبازي دریغ نخواهیم کرد. پس از آن نخست

وزیر و همراهان در میان وزیر خوش آمد گفتند. نخستادن شعارهایی چون درود بر خمینی و سالم بر بازرگان، به نخستد
بعدازظهر دیروز وارد استادیوم ورزشی این شهر که مملو از جمعیت بود شدند و در این محل  4استقبال مردم در ساعت 

 هايدم تمام نقاط ایران دعوت کرد بدون اسلحه و با خواروبار و کمکوزیر طی سخنانی از مرسخنانی ایراد کردند. نخست
دیگر به میان برادران کناره مملکت اعم از خوزستانی، کردستانی بلوچستانی بروند و پیام دوستی و صمیمیت و یگانگی و وحدت 

ی انحرافی چقدر دور از حقیقت و خویش را با آنان در میان نهند و به آنان بفهمانند که تبلیغات بیگانگان و چند حزب چپ
وزیر با اشاره به مساله کردستان گفت: کردستان در نظر مردم جهان و داخل مملکت با خواندن صفحات واقعیت است. نخست

این ها بیشتر به صورت یک استان و یک منطقه جنگ و ستیز و دعوا درآمده در حالی که چنین چیزي نیست و آنچهروزنامه
اند و باور ندارند اینکه امام و دولت و ایم. این است که هنوز برادران کرد ما لمس نکردهارد و ما حفظ کردهمنطقه نیاز د

زنند مهندس مهدي بازگان با توجه به اتحادي که مابین رهبران دیگر همواره دم از برادري و وحدت و عدم کدورت می
ی یعنی شاه، درباره افسران همراه و وابسته و مزدوران غربی و احزاب دشمنان انقالب ایران و در رأس آن اسراییل و عامل اصل

 اند از مردمزنند و همواره نیز در جهت ضد ملت حرکت کردهافراطی که همیشه سنگ خلق آزادي و دموکراسی را به سینه می
اهللا کالم با اشاره به یکی از آیاتوزیر خواستند با یکپارچگی پیوند خود را حفظ کنند و مثل آنها برنامه داشته باشند. نخست

مجید گفت: پیروزي محال است تحقق پیدا کند مگر آنکه دو مطلب را مورد توجه قرار بدهیم که یکی از آنها جهاد است و 
مجاهدت در راه حق و رسیدن به مقصود در این راه باید جهاد تا سر حد شهادت وجود داشته باشد که بحمداهللا در این راه 

سل جوان ن ران ثابت کرد که از ده سال قبل به این طرف چنین شجاعتی داشته و چنین امتیازي در نژاد ایرانی خصوصاًملت ای
خواهد کرد صبر و پایداري است همین تحمل مشکالتی که پس از هر انقالبی ما وجود دارد. مطلب دوم که پیروزي را حتمی

ون نیاید به پیروزي نخواهد رسید. مهندس بازرگان اشاره کرد: کسانی که وجود دارد و اگر ملتی از میدان صبر روسفید بیر
وزیر گوید چنین چیزي نیست باید صبر و پایداري کنیم.  نخستگویند ما خون دادیم و به این مقصود باید برسیم، قرآن میمی

ه امید و افزود این مسافرتهایی که بتراشی کردن را از موارد اعمال ضد صبر نها و کسریها و مشکلانگشت گذاشتن روي عیب
ردم بینیم که در بین مکنیم براي دولت و براي رهبري انقالب بی ثمر است. زیرا به راي العین مینقاط مختلف کشور می

است که اگر با دهد و در حقیقت رفراندومی همبستگی و عشق و عالقه وجود دارد و این در حقیقت به ما قدرت و قوت می
کنیم که گردیم و انشاءاهللا سعی میآییم ولی با روح شاد و دست و دل پر برمیماللت پیش شما مردم شهرستانها می خستگی و

وزیر در قسمت دیگري از سخنان خود گفت: مردم مناطق مختلف ایران هر کدام به تناسب خود در بیشتر کار کنیم. نخست
گفت: آذربایجان نمره اول را دارد یا یزد یا قم یا خراسان یا کردستان یا  اند به طوري که شاید نتواناین انقالب سهیم بوده



ها و عظمت این خوزستان و یا فارس و مناطق مرکزي و از جمله اصفهان این نمره را حائز هستند زیرا از خصوصیات و سرمایه
الت را آورده و تشت و تعدد انقالب همین یکپارچگی مشارکت و وحدت عمل است و اگر مشارکت همه مردم بدنبالش دخ

 مرحله سازندگی ولی در عین حال این درمراکز تصمیم گیري باید گفت که این از مشکالت و معایب انقالب ما است خصوصاً
ها و خصوصیات عمده است که تا بحال پیروزي ما در اثر وحدت و یکپارچگی بوده و بعدها غیر از این از مزایا و سرمایه

شود و این انقالب هم شامل عقیده و دین است و هم شامل اسالم شامل همه مسلمانان اعم از سنی و شیعه می تواند باشدنمی
گیرد بدون فرق بین کرد و فارس ترك، سنی و شیعه یزدي عرب یا مسلمان و حتی زرتشتی و ملت و همه طبقات را در بر می

د که وحدت در مکتب رهبري است این رهبري بزرگ که از وزیر اشاره کرکه صاحب کتاب هستند نخستمسیحی و کلیمی 
هفتاد ساله ایران است که نصیب ملت ایران شده و رهبري  نعمات الهی است و به عنوان خاتمه درخشان دوران مبارزات تقریباً

: امام خمینی نداریماي و پناهی و رهبري جز امام خمینی چیزي است که باید تا آخر محفوظ باشد و در حقیقت بعد از خدا چاره
وزیر در قسمتی دیگر از سخنان خود لزوم وحدت بین کارگر و کشاورز، کشاورز و بازاري، بازاري و اداري،اداري و نخست

روشنفکر و کم سواد و سایر طبقات را مورد تاکید قرار داد و افزود: ملت باید با وحدت دولت و کارمندان پیش برود، فرقی بین 
وزیر دردنباله سخنان خود به حوادث کردستان اشاره کرد و افزود: این حوادث جود ندارد. آقاي نخستکشوري و لشکري و

داران و سربازان و پاسداران با خونشان میدان آزمایش و کسب افتخار و اثبات مردانگی و شهامت بود و افسران و درجه
بین ارتش و ملت و همچنین پاسدار ناگسستنی است. شجاعت و شهامتشان را به ثبوت رساندند و نشان دادند که پیوند 

هاي دیگر دوران انقالب ایجاد جهادسازندگی و فعالیت همه قشرهاي مملکت از هر شهر است. وزیر افزودند: از پدیدهنخست
ا همه رتش بهاي دولتی و کارمندان دولت با جهادسازندگی وجود دارد و در این رهگذر ااي بین دستگاههمکاري بسیار صمیمانه

 )3/8/1358هاي پر ثمري به عمل آورده است. (کیهانوسایلی که در اختیار دارد همکاري

 

 .فروهر: در کمیسیون امنیت ملی در مورد کردستان حسن نیت وجود دارد

 

 بدنبال شرکت داریوش فروهر در کمیسیون امنیت ملی امروز اعالم شد که نظرات فروهر در این کمیسیون رعایت شده و
امشب اطالعیه مهمی از طرف این کمیسیون منتشر خواهد شد. آنچه مسلم است  این نظرات مورد پذیرش همه قرار گرفته 

است و قرار است از طریق مذاکره و گفتگو و با شرکت فعال فروهر جنگ و برادرکشی کردستان براي همیشه پایان 
نیتی که  من با حسن«تلفنی با خبرنگار سیاسی اطالعات گفت: یابد.داریوش فروهر وزیر مشاور صبح امروز در یک گفتگوي 

وجود دارد امیدوارم درگیریهاي تاسف آور کردستان هر چه زودتر پایان یابد و هم میهنان کرد احساس کنند در برابر انقالب 
خوش بینی فروهر ». توانند به همه خواستهاي به حق خود دست یابنداسالمی ملت ایران و در نظام جمهوري اسالمی می

حاکی از این باشد که سفر سوم او انجام گیرد اما خود وي در این مورد حاضر به هیچگونه توضیحی نشده  تواندمی
 )3/8/1358است.(اطالعات 

 

 .دهیمدر کردستان آتش بس می



 

وزیران که براي رسیدگی وزیر مشاور، سرپرست سازمان برنامه و بودجه و عضو هیات سه نفري » مهندس عزت اهللا سحابی»
ل وظیفۀ هیات سه نفري ح«در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اطالعات اعالم کرد:  اندبه مسایل کردستان انتخاب شده

 »کمیسیون امنیتی متشکل در نخست وزیري مربوط است. بهمسایل کردستان از طریق مسایل سیاسی است. و کارهاي نظامی
اه حلهاي نظامی یک راه حل موقت است و باید مسایل از طریق سیاسی حل و فصل شود و ارتش ر«وي همچنین اظهار داشت: 

مهندس سحابی یادآور شد گزارشات فروهر در اختیار هیات سه نفري قرار گرفت. متن مصاحبه به ». جنبۀ دفاعی داشته باشد
 :این شرح است

 

 مات جدي گرفته است؟هیات سه نفري وزیران در جهت رفع بحران کردستان چه تصمی-

 

این کمیسیون سه نفري هنوز تشکیل نشده است تا تصمیم جدي گرفته شود چرا که آقاي چمران نیستند و آقاي مهندس  
یون که به اصطالح سیاست کلی این کمیس ایمتشکیل نداده ايصباغیان نیز امروز (دیروز) به مسافرت رفتند. و ما هنوز جلسه

ز ا نظر بنده را بخواهید  ما تصمیم داریم یعنی این هیات سه نفري تصمیم دارد مسئلۀ کردستان را  صرفاً را معلوم کنیم. اما اگر
 هايطریق سیاسی حل کند یعنی کارهایش را در زمینۀ سیاسی اجتماعی و اقتصادي انجام دهد البته امکان دارد دولت برنامه

کارهایش را در سه زمینۀ سیاسی، اقتصادي،  قبیل ولی این هیات صرفاً نظامی و از این هايدیگري هم داشته باشد مثل برنامه
 :اجتماعی انجام خواهد داد

 

 ؟ کنیدبنابراین حضور وزیر دفاع را در این هیات چگونه توجیه می       ·

 

 براي خیلی ازسحابی: به علت اینکه ارتش در آنجا هست و یک مقدار کارها در دست ارتش است و یک مقدار نیرو دارند ما 
از همکاري ارتش استفاده کنیم البته نه از جهت نظامیش در این گذشته وزیر دفاع صاحب نظر است، اطالعات  توانیمکارها می

این اطالعات را در اختیار ما بگارد وزیر کشور هم از این جهت انتخاب شده و استانداریها زیر نظر وزارت  توانددارد و می
د و مسایل استانها و نواحی بوزارت کشور مربوط است بنده هم به لحاظ سازمان برنامه و بودجه و کننکشور فعالیت می

که با اینجا در سازمان برنامه از سابق طرحهاي زیادي براي  امانتخاب شده ايهایی، استانی، منطقهریزیهاي ناحیهبرنامه
ون امنیتی است و کارهاي نظامی به کمیسی سیاسین کار هیات صرفاً کردستان داریم. که بودجه آنجا را باید تعیین کنیم بنابرای

 . تکند و به کار ما مربوط نیسمربوط است که جزو تشکیالت نخست وزیري است و آن کمیسیون به آن کارها رسیدگی می

 



ه هشستند که در مقابل راه حل سیاسی براي خاتم ايتصمیم گیرندة کشور عده هايشایعاتی است مبنی بر اینکه در ارگان   ·
 گویید؟دادن به بحران کردستان به راه حل نظامی معتقدند.در مورد این شایعات چه می

 

سحابی: در این زمینه افکار مختلف هست هر کسی یک فکري براي خودش دارد اما به نظر دولت راه حل نظامی یک راه    ·
 که شده و به منابع ارتش و دولت ضربه زدند هاییه فوري مثل شورشیحل موقت است براي حل یک مسال

 

اما طبیعی است که باید از طریق راه حل سیاسی مسایل حل و فصل شود بنابراین وقتی کار این هیات شروع شد ارتش از    ·
 نظر نظامی به هیچ وجه دخالتی نخواهد کرد؟

 

ت این خواهد بود اما حاال اگر آمدند حمله کردند و خواستند یک پاسگاه را برنامه و هدف دول سحابی: قصد این است اصوالً 
 بگیرند ارتش باید چه کار کند ؟

 

 طبیعی است که باید دفاع کند بنابرانی این ارتش باید باشد اما کارش جنبۀ دفاعی داشته باشد نه تهاجمی 

 

طرفین ترتیب برقراري یک آتش بس داده شود تا مذاکرات  تصمیم ندارید به هنگام شروع کار این هیات از طریق مذاکره   ·
 سیاسی در یک محیط آرام ادامه یابد؟

 

 .سحابی: چرا امیدوارم انشاءاهللا که بتوانیم این کار را بکنیم

 

 آیا هیات سه نفري در جریان مذاکرات داریوش فروهر در کردستان قرار گرفته است ؟       ·

 

و قرار است آقاي نخست وزیر این گزارش را در اختیار ما  اندن را به آقاي نخست وزیر دادهسحابی: آقاي فروهر گزارششا 
 .اندبگذارند اما هنوز نگذاشته

 

 استنباط آنهااز مفهوم خودمختاري چیست ؟       ·



 

را در اختیار ما و قرار است آقاي نخست وزیر این گزارش  اندسحابی: آقاي فروهر گزارششان را به آقاي نخست وزیر داده 
 .اندبگذارند اما هنوز نگذاشته

 

 استنباط شما از مفهوم خودمختاري چیست ؟       ·

 

ین ا سحابی: ما حرفی که در قانون اساسی قدیم و جدید و طرح وراههاي شهر، استان، روستا، مطرح شده قبول داریم که طبعاً 
آموزش و پرورش، بهداشت و فرهنگ منطقه خواهند داشت و خیلی از  هايشوراها یک مقدار زیادي اختیارات محلی در زمینه

شود این شوراها صاحب اختیارند که در اینگونه مسایل حتی مقررات و قانون کارهاي اقتصادي که به ناحیه و محل مربوط می
ه لحاظ سیاسی جدا شوند نوضع کنند و اجرا نمایند. خودمختاري این چیزهاست اما اگر خودمختاري به این معنی باشد که به 

 )3/8/1358اي نخواهند داد. (اطالعات بنده موافق هستم و نه مردم ایران که چنین اجازه

 

 .وزیر مأمور حل مسایل کردستان اضافه شد 3به تصمیم کمیسیون امنیت ملی،فروهر به جمع 

 

مناطق  کردنشین اضافه شد. یک مقام آگاه  داریوش فروهر وزیر مشاور به جمع سه وزیر مأمور دولت براي رسیدگی به مسایل
در هیات دولت امروز در یک گفتگویی با کیهان ضمن اشاره به جزییات مذاکرات چند ساعته کمیسون امنیت ملی که دیروز 

هاي داریوش فروهر از مذاکرات خود در منطقه کردنشین و ارائه پیشنهادهاي منطقه به برگزار شد گفت: با توجه به گزارش
ویسد با توجه نمیم کمیسیون امنیت ملی وي نیز به هیات سه نفري مامور دولت در کردستان اضافه شد. خبرنگار کیهان میتص

به تصمیم مهم هیات دولت براي حل بحرانهاي مناطق کردنشین با سه راه حل اقتصادي، سیاسی، عمرانی طی یکی دو روز 
حلهاي مناسب که در جلسه امروز هیات دولت نیز مورد راي یافتن راهآینده جلسه مشترك چهار وزیر مأمور هیات دولت ب

افزاید: در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست مهندس بررسی قرار خواهد گرفت، تشکیل خواهد شد. خبرنگار کیهان می
مساله هماهنگی تمام  هاي کامل داریوش فروهر و پیشنهادهاي وي ووزیر ترتیب خواهد یافت از جمله گزارشبازرگان نخست

کنند که با شرکت فروهر در جمع نیروهاي دولتی در مناطق کردنشین مورد بحث قرار خواهد گرفت. آگاهان اظهار عقیده می
اي شده است، زیرا فروهر از سه نفري وزیران مامور دولت براي حل مسایل کردستان، مذاکرات این منطقه وارد دوران تازه

 .اسی کردستان شرکت داشت و به مسایل منطقه آشنا استابتدا در مذاکرات سی

 

 اطالعیه دولت درباره تشکیل هیات ویژه کردستان



 

هاي محروم شده کشور از جمله مناطق مرزي و نظر به عنایتی که همواره رهبري عالیقدر انقالب و هیات دولت نسبت به استان
اطق را با حداکثر سرعت و سهولت، حل و فصل نماینده هیات خواهند مسایل و مشکالت آن مناند و میکردنشین داشته

 اي مربوط به استانهايو رفاهی و بودجهوزیران تصویب نمود اختیارات خود را در آنچه مربوط به امور عمرانی، فرهنگی، نظامی
 وزیر مشاور، مهندسشود به یک هیات چهارنفري متشکل از آقایان هاشم صباغیان وزیر کشور، داریوش فروهر کردنشین می

عزت اهللا سحابی وزیرمشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه تفویض نماید. این هیات و نمایندگان تام االختیارند. آنها از 
طرف خود و سایر آقایان وزیران وکالت دارند در حل مسایل اداري و مشکالت مختلف منطقه و اتخاذ و تصمیم و ابالغ 

 )5/8/1358نمایند. (کیهاندستورهاي الزم اقدام 

 

 ي مسایل کردستانشود:آخرین تصمیمات دولت دربارهامروز بعدازظهر مشخص می

 

 .ي امنیت ملی براي رسیدگی با مسایل کردستان دیروز تشکیل شدي سه ساعتهجلسه

 

 .ي پی گیري راه حل سیاسی در منطقه تاکید کردداریوش فروهر در این جلسه بر ادامه

 

 گیرد. به این ترتیبي بعدازظهر امروز هیات دولت مورد بررسی قرار مییل مربوط به مناطق کردنشین در جلسهآخرین مسا
در این زمینه اتخاذ خواهد شد مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور امروز در گفتگویی با کیهان هاي مهمیشود تصمیمگفته می

ي دیروز کمیسیون امنیت ملی متذکر شد که در این ي سه ساعتهي جلسهضمن اعالم این مطلب در مورد جزییات مذاکره
ي دیروز جلسه مسایل مختلف مناطق کردنشین مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. وزیر کشور اضافه کرد در جلسه

فتگو با امه گو عمرانی مناطق مذکور مورد تبادل نظر قرار گرفت. هاشم صباغیان در ادهمچنین بار دیگر مسایل سیاسی، نظامی
العاده سه وزیر مأمور رسیدگی مسایل ي دیروز کمیسیون فوقکیهان اعالم کرد: در پی مذاکرات مطرح شده در جلسه

کردستان با چند تن دیگر از وزراء تشکیل شد و مسایل مناطق کردنشین کشور در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 
به مناطق کردنشین کشور افزود: تاریخ دقیق هنوز مشخص نشده است اما در این  وزیر کشور در مورد عزیمت مأموران دولت

اي تشکیل خواهیم داد و تاریخ دقیق عزیمت ما به کردستان تعیین خواهد شد. وزیر کشور در پایان مورد نیز به زودي جلسه
ف مناطق کردنشین بعدازظهر امروز ي مذاکرات چند روز گذشته آخرین گزارشات و مسایل مختلسخنان خود گفت: در دنباله

ي هیات دولت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر کشور همچنین اعالم کرد: در پی تصویب در جلسه
ي پاکسازي در وزارت کشور به طور دقیق سرگرم بررسی سوابق کارمندان این نفره 5هیات دولت و شوراي انقالب هیات 

اند. و نفر از مدیران کل و مشاوران وزارت کشور بازنشسته شده 8نفري  5بر اساس بررسیهاي هیات وزارت است. و تاکنون 



مدیر کل سابق انتخابات وزارت کشور نیز اخراج شده است. فروهر در این جلسه باردیگر به پیشنهاد خود در بین راه حل 
هاي انقالب در منطقه و تقویت ژاندارمري و و دادگاه سیاسی تاکید داشت که از جمله خروج پاسداران بررسی وضع دادسراها

 )5/8/1358شهربانی براي حفظ انتظامات در این منطقه است.(کیهان

 

 .امام برنامه وزیران مامور حل مسایل کردستان را تایید کرد

 

 امیدهاي تازه براي برقراري آرامش در کردستان

 

ران و مقامهاي عالی رتبه کشور در حضور امام خمینی در قم تشکیل شد اي که با شرکت چند تن از وزیعصر دیروز در جلسه
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هاشم صباغیان وزیر هاي سیاسی ـ عمرانی و نظامی مسایل مربوط به کردستان در زمینه

رییس سازمان برنامه و اهللا سحابی وزیر مشاور و کشور، دکتر چمران وزیر دفاع، داریوش فروهر وزیر مشاور، مهندس عزت
یمسار ، تبودجه، مهندس بنی اسد وزیر امور اجرایی، سرلشکر محمد حسین شاکر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

دیروز وارد قم شدند و بالفاصله با  16ي کل ژاندارمري و ابو شریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران ساعت دانشور فرمانده
و مذاکره کردند. هاشم صباغیان وزیر کشور در پایان این دیدار که مدت دو ساعت طول کشید، گفت: در امام خمینی مالقات 

باید در منطقه به اجرا هاي سیاسی، عمرانی و نظامی هایی که در زمینهمالقات با امام مسایل مربوط به کردستان و برنامه
تان هستند و نیز فرماندهان نیروهاي سه گانه، به عرض امام نیت کردسي وزیرانی که عضو هیات حسنگذارده شود بوسیله

ها ي خود روزنامهي ترمیم کابینه را ساخته و پرداختهرسید و مورد تصویب و تایید قرار گرفت. صباغیان در همین گفتگو شایعه
ان ي دانشجویسیلهدانست وزیر کشور در پاسخ به خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد تصرف بعضی از هتلهاي تهران بو

ها استفاده نامربوط به عمل آید. دانشگاهها گفت دولت به این مساله توجه دارد و به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که از هتل
ابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران نیز در پایان مالقات با امام درباره وضع فعلی کردستان گفت: هم اکنون بطور کلی 

 (6/8/1358).گیرد آرام استهاي بوکان، مهاباد و بانه که در آنها تیراندازیهاي پراکنده صورت میمنطقه بجز شهر

 

 :براي جلب تفاهم و برادري بیشتر

 

 .شوندهیاتهاي حسن نیت بیشتري به کردستان اعزام می

 



صباغیان وزیر کشور نتیجه مذاکرات هیات دولت با امام خمینی در طی گفتگویی اختصاصی  هاشمگزاري پارس: آقايقم ـ خبر
 :گفت

 

به عرض امام رسید و در مورد مسایل نظامی،عمرانی،سیاسی  از منطقه کردستان مشروحاً هايگزارشات کلیه مملکت و گزارش
 .و تبیلغاتی بحث و مطالب مورد تایید و تصویب امام خمینی قرار گرفت

 

تصمیم گرفته شد هیاتهاي حسن نیت بیشتري براي محبوبیت مردم کردستان از نقاط مختلف به ایران «آقاي صباغیان افزود: 
 .آنجا اعزام بشوند

 

 .وزیر پیشنهاد شد  که مورد تائید و تصویب رهبر انقالب اسالمی قرار گرفتو این امر از سوي آقاي مهندس بازرگان نخست

 

در باره مسایل مجلس خبرگان موضوع والیت فقیه گفتگوي مفصلی صورت گرفت. در مورد ایرادي که آقاي وزیر کشورافزود: 
باید فقه ایرانی باشد و باید حتما تبصره به ماده قانون اساسی  سید احمد خمینی سوال شد که در اینباره امام فرمودند حتماً

 )6/8/1358مربوط به والیت فقیه اضافه شود.(کیهان

 .کردستان در حضور امام بررسی شد مسایل

 

رتبه کشور در حضور اي که با شرکت چند تن از آقایان وزیران و مقامهاي عالیقم ـ خبرگزاري پارس: عمر دیروز در جلسه
امام خمینی در قم تشکیل شد، مسایل مربوط به کردستان در زمینه سیاسی ـ عمرانی و نظامی مورد بحث و برسی قرار 

 .گرفت

 

اهللا سحابی وزیر مشاور و برنامه صباغیان وزیر کشور ـ دکتر چمران وزیر دفاع ـ داریوش فروهر وزیر مشاورـ دکتر عزت هاشم
و بودجه ـ مهندس بنی اسدي وزیر امور اجرایی ـ تیمسار سر لشکر شاکر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ـ 

دیروز وارد قم شدند و بال فاصله  16فرمانده عملیات سپاه پاسداران ساعت تیمسار دانشور فرمانده کل ژاندارمري و ابو شریف 
ساعت طول کشید. گفت در  2هاشم صباغیان وزیر کشور در پایان این دیدار که مدت  با امام خمینی مالقات و مذاکره کردند.

نی و نظامی باید در منطقه به اجرا سیاسی عمرا هايکه در زمینه هايمالقات با امام مسایل مربوط به کردستان و برنامه
گذارده شود به وسیله وزیرانی که عضو هیات حسن نیت کردستان هستند. نیز فرماندهان نیروهاي سه گانه به عرض امام 

 .رسیده و مورد تصویب و تایید قرار گرفت



 

ست وزیر کشور در پاسخ خبرنگار دان هاآقاي صباغیان در همین گفتگو شایعه ترمیم کابینه را ساخته و پرداخته روزنامه
رد ها گفت: دولت به این مساله توجه داخبرگزاري پارس در مورد تصرف بعضی از هتلهاي تهرانم به وسیله دانشجویان دانشگاه

یان او به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که از هتلها استفاده نامربوط به عمل آید ابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران نیز در پ
مالقات با امام در باره وضع فعلی کردستان گفت: هم اکنون بطور کلی منطقه بجز شهرهاي بوکان مهاباد و بانه که در آنها 

 )6/8/1358آرام است.(کیهان گیردتیراندازیها پراکنده صورت می

 

 دستور توقف عملیات نظامی در کردستان

 

س تلفنی با کیهان اعالم کرد که از سوي دولت دستور توقف عملیات هاشم صباغیان وزیر کشور بامداد امروز در یک تما
در کردستان صادر شده است. خبرنگار کیهان همچنین امروز کسب اطالع کرد که به دنبال دستور توقف عملیات نظامی
اد یس ستایران با حضور تیمسار سرلشکر حسین شاکر ریجمهوري اسالمیدر کردستان شوراي فرماندهان نظامی نظامی

 )7/8/1358در دفتر دکتر چمران وزیر دفاع ملی تشکیل  شد. (کیهانمشترك ارتش جمهوري اسالمی 

 

 رسد، گزارشهاي کردستان هر روز به اطالع مردم میاي رسمیاز سوي دولت با انتشار اطالعیه

 

این پس  ویی با کیهان اعالم کرد که ازیک مقام بلند پایه نزدیک به هیات چهار نفره حل مساله کردستان شب گذشته در گفتگ
چگونگی کارکرد و پیشرفت مسایل کردستان را به اطالع همه ي رسمی هر شب یا صبح روز بعد دولت با انتشار اطالعیه

روز خواهد رساند. این مقام بلند پایه و نزدیک به هیات چهار نفره علت این تصمیم را هماهنگ کردن اطالعات و گزارش روزبه
 ي گذشته نشانهاي گذشته و همچنین هفتهبه مردم اعالم کرد همین مقام در این گفتگو اعالن داشت که دولت طی ماه آن

خود به نحو مؤثر استفاده کند و در هر نقطه و منطقه بخواهد حضور خود را تواند از قدرت نظامی داد که در صورت لزوم می
چهار نفره قصد دارند با مذاکرات، به مسایل منطقه پایان دهند. همین مقام  نشان دهد. حال با توجه به این مساله هیأت

در کردستان تفهیم نشده است. و روح بلندپایه تذکر داد که متأسفانه برخالف شهرهاي بزرگ کشورمان انقالب اسالمی 
روع مذاکرات کار براي شناسایی در این منطقه به مردم شناسانده نشده است. این مقام اعالم کرد که با شجمهوري اسالمی 

 )7/8/1358نیز آغاز خواهد شد. (کیهانروح جمهوري اسامی 

 

 .اولین اطالعیه هیات ویژه دولت براي کردستان:مقامات لشکري و کشوري از اظهارنظر شخصی درباره کردستان منع شدند



 

ات لشکري و کشوري درخواست کرد که در رابطه هیات ویژه براي دولت کردستان امروز در اولین اطالعیه خود از کلیه مقام
 :از اظهارنظر خصوصی خودداري کنند. متن اطالعیه چنین استو انتظامی با کارهاي اداري، نظامی

 

 :هیات ویژه دولت براي کردستان 1اطالعیه شماره 

 

 بسمه تعالی

 

میهنان کرد و رسیدگی به خواستهاي به حق همهاي کردنشین غرب کشور و از آنجا که بازگرداندن نظم و آرامش بر زمین
جانبه براي آبادانی این بخش از ایران باید در جوي به دور از غوغاگري انجام گیرد. به همه کار بدستان کشوري و کوشش همه

ر اظهارنظ شود تا از هرگونهکردستان هستند یادآور میو انتظامی لشکري که به نوعی در رابطه با کارهاي اداري و نظامی 
اسی و هاي مذهبی و سیشخصی و گفتگوي مطبوعاتی که بیشتر در تناقض با یکدیگر است خودداري کنند و از شخصیت

بار درباره کردستان از خود نشان هایی که پیرامون رویدادهاي تأسفنیز انتظار دارد به اهمیت واکنشنگاران گرامی روزنامه
ها توجه کافی داشته و با موضوعی که به آینده، وحدت و سرنوشت انقالب اسالمی یپراکندهند به خصوص زیان شایعهمی

ایران بستگی دارد با احساس مسوولیت الزم روبرو شوند. باشد که به یاري خداوند توانا و رهنمودهاي رهبري انقالب و 
بحران خطرناك کرده است و دشمنان اي که کردستان عزیز را دچار این همکاري مردم خیراندیش به درگیریهاي ناخواسته

کنند. هرچه زودتر پایان داده شود. پیداست این هیات با گزارشهاي دقیقی چینی خود را براي گسترش آن دنبال میایران توطئه
هاي الزم هم میهنان عزیز را در جریان خبرها و چگونگی اقدامهاي خود خواهند که از سراسر منطقه دارد با دادن اطالعیه

 )9/8/1358(اطالعات8/8/1358ذارد. هیات ویژه دولت براي کردستان گ

 

 .وزیر بمناسبت وقایع بانه: ضد انقالب بزرگترین مصیبت بعد از پیروزي انقالب را ببار آوردپیام نخست

 

 طنماناي از سربازان غیور ووزیر بمناسبت فاجعه دردناك بانه که منجر به شهید شدن عدهمهندس مهدي بازرگان نخست
 :ستوزیر به این شرح اایران فرستاد. متن پیام نخستشده است پیام تسلیتی به فرمانده نیروي زمینی جمهوري اسالمی 

 

ایران فاجعه دردناك و عزاي اناهللا و انا علیه راجعون ـ تیمسار سرتیپ فالحی فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی 
هر بانه به دست گروههاي چپ افراطی ضد اسالم و ضد انقالب و ضد حق کرد صورت ملی را که روز گذشته در ورودي ش



یانت پیشگان گوییم این خایران تسلیت میگرفته است، با تأثر تمام به لشکر یکم به نیروي زمینی به ارتش جمهوري اسالمی
داران و سربازانی را که براي ران و درجهاز مرکز با مردم کردستان، افسجنایتکار در بحبوحه مذاکرات و صلح وزراي اعزامی

گشتند مورد حمله ناجوانمردانه هاي خود به طرف تهران برمیدفاع از استقالل و استقرار امنیت به سردشت رفته و به خانه
بی دریغ  رقرار داد، بزرگترین کشتار و جراحت و مصیبت دوران بعد از پیروزي انقالب را به بار آوردند. ارتشیان ایران با نثا

خون خود بار دیگر پیوند ناگسستنی با ملت انقالب را محکم ساخته و جهاد در راه ایران و اسالم را اعالم کردند. ارتش و 
دولت و ملت ایران تا گرفتن انتقام و پاکسازي مملکت از ننگ وجود مزدوران خون آشام آرام نخواهند گرفت. از خداوند غالب 

نماییم.تسلیت و همدردي دولت را به مرحوم شدگان و صبر و ثواب داغ دیدگان را مسالت می  قهار آمرزش و بلندي درجه
 )13/8/1358بازماندگان شهیدان اعالم فرمایید. (کیهان
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 (6)دولت موقت و کردستان

 

  

 

 .ران کرد به کوههاي سردشت رفتفروهر براي مذاکره با رهب

 

سري و محرمانه است و تا اعالم نتیجه  دولت به مهاباد کامالًجزییات مذاکرات هیات اعزامی «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 
 .«قطعی،مذاکرات محرمانه ادامه خواهد داشت

 

رحمان فاضلی سرپرست فرمانداري مهاباد با اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان گفت: مذاکرات در شرایطی اولین دوره خود را 
پشت سر گذاشت که هنوز هیات دولت با سران مذهبی و سیاسی کرد وارد مذاکرات مستقیم نشده است. مذاکرات تنها 

به  این مذاکرات بسیار فراوان است و ما باید قدمود: البته مشکالت بر سر راه گردد. وي افزبوسیله رابطین سران کرد دنبال می
قدم این مشکالت را از سر راه برداریم. نامبرده اضافه کرد: یکی از عمده ترین مشکالت در حال حاضر وجود افراد ضد انقالب 

دارند. وي در پایان گفت: در حال حاضر جو  است که با اعمال و درگیریهاي خود سعی در بهم زدن مذاکرات و راه حل سیاسی
حاکم بر منطقه مذاکرات سیاسی است و نباید گذاشت افراد و یا کسانی مشکلی در سر راه مذاکرات هیات دولت در منطقه 



 کیهان به مهاباد حاکیست که در مذاکرات دیروز (شنبه) هیات دولت با شورايکردستان ایجاد کنند. گزارش خبرنگار اعزامی 
مهاباد و رفع ممنوعیت و هاي مردم این شهر بازگشت اعضاي قبلی شوراي انقالب اسالمی موقت شهر مهاباد یکی از خواسته

دولت به قصد ادامه مذاکرات بسوي منطقه سردشت رفع تعقیب از این عده بود. همیتن گزارش حاکیست که هیات اعزامی 
در گفتگویی با کیهان اعالم کرد: قرار است هیات دولت براي ادامه مذاکرات  عزیمت کرد. دکتر مهرآسا فرماندار مریوان نیز

خود به شهر مریوان نیز بیاید و ما منتظر این هیات هستیم. وي اضافه کرد: هیات دولت در مریوان با نمایندگان مردم گفت و 
ل نطقه کردستان است،از طریق مذاکره حگو خواهد کرد. سعی بر این است که مشکالت این منطقه که در ارتباط با مشکالت م

شود. فرماندار در مورد مشکالت منطقه گفت: دخالت افراد غیر مسوول و کمبود قوه اجرایی در سطح شهر مریوان دو مشکل 
اساسی ماست و تا این دو مشکل محلی حل نشود مذاکره در مورد سایر مشکالت حیاتی منطقه به کندي پیش خواهد رفت. 

هاي مردم این باشد که درصد اعضاي شوراي انقالب مریوان هنوز فراري هستند و اگر یکی از خواسته 90فت: وي همچنین گ
 )14/8/1358بایستی مقدمات کار از هر جهت فراهم گردد.(کیهانهیات دولت با این عده مذاکره کند می

 

 .نفر شدند 4وزراي مسوول امور کردستان 

 

وزیر که در  3آقاي داریوش فروهر هم به جمع گروه «صباغیان وزیر کشور صبح امروز به خبرنگار ما گفت:  هاشممهندس
وزیر خواهد  4کمیسیون امنیت ملی انتخاب شده بودند پیوست و از این پس رسیدگی به مسایل کردستان بعهده 

 )14/8/1358اطالعات».(بود

 

 ورود هیات

 

بعدازظهر دیروز اعضاي هیات ویژه حسن نیت مرکب از آقایان: صباغیان، سحابی، فروهر و  5سقز ـ خبرنگار اطالعات:ساعت 
شکیبا استاندار کردستان وارد سقز شدند و پس از استقرار در پادگان سقز با نماینده فرهنگیان و دانش آموزان در مورد مسایل 

رازا کشید، مقرر گردید مسائلی که در سطح ساعت به د 5موجود به بحث و گفتگو نشستند. پس از این نشست که مدت 
نفر از فرهنگیان اخراجی با  26استان کردستان قابل حل و عملی است، بالفاصله دستور اقدام در موردشان صادر گردد و 

پرداخت حقوق معوقه به کاربرگردانده شوند. در این جلسه همچنین مقرر شد در مورد بقیه مسایل مطرح شده، بررسی دقیق 
 هايام شود و نتیجه اقدامات اعالم گردد. از جمله موارد مطرح شده دراین جلسه، جریان تبعید شدگان و دیگر خواستهانج

 )14/8/1358متحصنین بود که قرار شد جهت اخذ تصمیمات نهایی با مقامات مرکز در میان گذارده شود.(اطالعات

 

 .صباغیان:من با شیخ عزالدین حسینی مذاکره نکرده ام



 

اب من با شیخ عزالدین حسینی مذاکره نکرده ام ولی ب«در تماسی که دیشب با آقاي صباغیان در سنندج گرفته شد وي گفت:  
 امیدوار هستیم و مذاکره با هر شخصی و گروهی باز است ما مشغول هستیم تا راههاي مذاکره را هموار کنیم و در این راه کامالً

. شکیبا استاندار کردستان در تماسی با خبرنگار اطالعات در سنندج در مورد مذاکرات رسیمانشاءاهللا به نتایج مثبتی می
کنند و تظاهرات و جاروجنجال براه کردستان گفت: کسانیکه با اعمال بچگانه خود ادارات مدارس و بازار را تعطیل می

تان الت کردستان حل شود استاندار کردسو اشخاصی هستند که مایل نیستند این مذاکرات به نتیجه برسد و مشک اندازندمی
آقاي شیخ عزالدین حسینی و دکتر « در مورد شایعه مالقات صباغیان با شیخ عزالدین حسینی وسایر رهبران کردها گفت:

 با آنها تواند. بنابراین هیات چگونه میبرندمعلوم نیست در کجا بسر می ؟ آنها در مهاباد نیستند و اصالً»قاسملو کی هستند
مجبور نیست که فقط با  برسد حتماً ايمذاکره نماید خود مردم مهم هستند و کسی که میخواهد. مذاکره کند و به نتیجه

رهبران مردم وارد مذاکره شود. استاندار کردستان همچنین گفت: کسانی هستند که بیهوده اوضاع کردستان را متشنج جلوه 
 واهندخو نه هیچ رهبر دیگري را. بلکه فقط می خواهندده نه شیخ عزالدین را میکنند، این عدهند و شایعات دروغ پخش میمی

عمرانی  هايآشوب به پا کنند. اینها چرا یکبار نمی گویند ما آب نداریم، پزشک نداریم، بیمارستان نداریم و چرا یکبار برنامه
د.در پایان این دور از مذاکرات آقاي مهندس سحابی به چه مصرفی میرس هاکنند تا ببینند که این بودجهدولت را کنترل نمی

اظهار داشت: ما فردا (امروز) به سردشت میرویم و از آنجا راهی مهاباد خواهیم شد و سپس به تهران مراجعت خواهیم نمود. 
 )14/8/1358(اطالعات» البته ممکن است بار دیگر به کردستان بیائیم.

 

 .صباغیان و سحابی به سنندج رفتند

 

 .دور دوم مذاکرات در مهاباد با رضایت طرفین پایان یافت

 

کیهان به مهاباد حاکیست که دومین دور مذاکرات هیات دولت و سران کرد از آخرین گزارش رسیده از خبرنگار اعزامی
ناظران  بعدازظهر دیروز (شنبه) ادامه داشت. از چگونگی این مذاکرات اطالعی در دست نیست، ولی 2بامداد تا  7ساعت 

محلی از نتیجه مذاکرات اظهار خوشبینی کردند و خاطرنشان کردند که مذاکرات دیروز بسیار حساس و امیدوارکنند بود و 
کیهان به مهاباد حاکیست که داریوش فروهر وزیر مشاور روز طرفین از مذاکرات دیروز راضی بودند. گزارش خبرنگار اعزامی 

حابی اهللا سد وارد سردشت شد. بر اساس گزارشهاي خبرنگار کیهان هاشم صباغیان و عزتگذشته براي مذاکره با رهبران کر
نیت دولت روز گذشته از مهاباد به سنندج رفتند، اما فروهر به تنهایی عازم سرشت شد تا در ادامه دو عضو هیات حسن

وگو کند. کفیل اطراف سردشت گفت مذاکرات قبلی خود، بار دیگر با رهبران کرد در محل اقامت آنان در کوهستانهاي
کیهان تاکید کرد که هیات دولت پس از ورود به مهاباد با دو تن از رابطین فرمانداري مهاباد در تماسی با خبرنگار اعزامی

وگو کرد و پس از این گفت و گوها بود که فروهر از هیات دولت جدا و به تنهایی عازم رهبران کرد به مدت دو روز گفت



نویسد: ناظران محلی معتقدند که فروهر حداقل دو تا سه روز در سردشت کیهان همچنین میشد. خبرنگار اعزامی سردشت
گیرد و تصمیم نهایی در مورد ادامه مذاکره طرف مورد بحث و رسیدگی قرار می 2ماند و در این نقطه است که پیشنهادات می

نیت دولت را بپذیرند و مذاکرات به نتیجه برسد، هیات دات هیات حسنو یا توقف آن گرفته شود، اگر رهبران کرد پیشنها
 )15/8/1358دولت سفر به سایر شهرهاي کردستان را دنبال خواهد کرد.(کیهان

 

 پیام رادیویی صباغیان

 

 صباغیان وزیر کشور در یک پیام کوتاه رادیو و تلویزیونی که از مرکز سنندج پخش شد گفت: هدف دیدار وي و مهندس
سحابی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه از سنندج انجام مذاکرات سیاسی با هیچ فرد خاص و یا گروه و 

ایی نیست. دکتر مهرآسا فرماندار مریوان در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت: دیشب افراد دسته
شهربانی در حفظ امنیت شهر مشارکت دارند حمله کردند با ماموران انتظامی  هاي گشتی مردم کهمسلح با کالشینکف به گروه

شد. فرماندار مریوان افزود: چند روز پیش خود زخمی ي شهادت رسید و رحمان نامی به درجه» علی تابا«بر اساس این حمله 
 28م به من پاسخ داده شد باید از لشکر ام در محاصره قرار گرفتیم و حتی از ارتش تقاضاي اتومبیل کردیو افراد خانواده

کردستان اجازه بگیرم و پس از مدتی گفته شد لشکر موافقت نکرده است. فرماندار مریوان همچنین به خبرنگار خبرگزاري 
یز یا هر گروه دیگري نتواند به تنهایی از عهده حفظ امنیت شهر برآید و گروههاي اسالمی پارس گفت: شهربانی مریوان نمی

 )15/8/1358درست نیست که این مسوولیت را به عهده بگیرند. (کیهان

 

 .هلیکوپتر داریوش فروهر به گلوله بسته شد

 

که قصد فرود آمدن در پادگان سردشت را داشت بوسیله هلیکوپتر حامل داریوش فروهرو همراهان بعد ازظهر پریروز هنگامی
ه شد ولی بر اثر پاسخ سریع افراد ارتش به مهاجمین خوشبختانه هیچگونه افراد مسلح و مهاجم به توپ، خمپاره و مسلسل بست

استان کردستان و ارتش گزارش داد آسیبی به فروهر و همراهان او وارد نشد. خبرگزاري پارس پس از تماس با منابع رسمی
با هلیکوپتر به بیمارستانهاي شده بودند  نفر از افراد ارتش که در این حادثه زخمی 4بعدازظهر دیروز  8که حدود ساعت 

شدند. حقگو استاندار آذربایجان غربی شب سنندج انتقال یافتند و در این ماجرا تعداد زیادي از از مهاجمین کشته و یا زخمی
ون این تیراندازیها از ناحیه افراد حزب دموکرات نیست چگذشته طی یک تماس تلفنی به خبرنگار کیهان در ارومیه گفت: البته 

این مذاکرات در جریان است، بلکه عاملین تیراندازي به محل اقامت هیات آنها با دولت در حال مذاکره هستند و با عالقه
خواهند مذاکرات به جایی برسد و آنها همان کسانی هستند که با عناوین محتلف در شهرها دولت کسانی هستند که نمیاعزامی

ا مانع کند تگذارند، به عناوین مختلف اقداماتی میدر اتوبوس واحد در ارومیه بمب می کنند.به عملیات اخاللگرانه اقدام می
توافق دولت با خلق کرد شوند. چنانکه در سردشت و اشنویه از دیروز و امروز تیراندازیهایی کردند که ارتش جواب داده است. 



رگ هستند. و مردم کرد مثل تمام خلق ایران آگاهی کامل دانند در مملکت اگر صلح برقرار شود آنها محکوم به ماین افراد می
به این مساله دارند و اجازه نخواهند داد که عوامل ضد انقالب و ضد مردم و بطور کلی ضد اسالم به نیات فاسد و شیطانی 

ت سخت در فعالیت اسنماینده استانداري در ارتباط با این مذاکرات خود جامه عمل بپوشانند. استاندار افزود: مهندس هاشمی 
پور با موافقت من بطور موقت به سمت فرماندار سردشت منصوب شده یکی از افراد فداکار و مجاهد سردشت بنام علی و موقتاً

 .است

 

وزیري انتشار یافت: عصر دیروز (پریروز) تهران ـ خبرگزاري پارس: این اطالعیه دیروز از سوي دفتر دکتر چمران در نخست
ر وارد سردشت شد. مهاجمین از دو روز قبل حمالت شدیدي را علیه پادگان سردشت آغاز کرده بودند و عصر داریوش فروه

دیروز (پریروز) پادگان سردشت مورد تهاجم بیش از هزار نفر از گروههاي مختلف چپ قرار گرفت. این عده قصد داشتند 
د و با سپر قرار دادن مردم ارتش را مورد تهاجم شدید قرار جنگ شدیدي راه بیاندازند و حوادث خونبار دیگري را تکرار کنن

دهند. از مردم خواسته شد که از مهاجمین ضد انقالبی فاصله بگیرند. و ارتش توانست موضع و سنگرهاي آنها را از خیابانها و 
مودند ه متحمل شدند فرار نپشت بامهاي منازل برچینند و این درگیري مدتی به طول انجامید و سرانجام مهاجمین با تلفاتی ک

هاي خود بازگشتند. همکاري برادران و خواهران کرد در این نشینی کردند و مردم به خانهو حدود ساعت شش بعدازظهر عقب
شب دوباره به شهر حمله شد که ارتش به این حمله که با  12تا  10موقع حساس چشمگیر و امیدوار کننده بود. حدود ساعت 

ر از چهار نف هانشینی شدند. به گزارش رسیده در این درگیريو خمپاره بود پاسخ داد و مهاجمین مجبور به عقب 7آر، پی، جی، 
 .و پنج نفر از مردم کشته شدندزخمی پرسنل ارتشی جمهوري اسالمی 

 

 .براي طرح نتیجه مذاکرات خود با دو وزیر دیگر، فروهر، امروز از سردشت به سنندج پرواز کرد

 

 راتمذاک نتیجه تا آیدمی سنندج به سردشت از هلیکوپتر با صبح 10 ساعت امروز فروهر داریوش: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
 به مطلب این اعالم با امروز بامداد کردستان استاندار شکیبا رشید محمد. کند مطرح دولت هیات دیگر وزیر دو با را خود

مسلم است طرفین آمادگی کامل را براي ادامه مذاکره دارند و شواهد و قرائن حاکی از آن است  آنچه: گفت کیهان خبرنگار
که مذاکرات امیدوار کننده است. استاندار در پاسخ به سئوال خبرنگار کیهان در مورد جزییات مالقات فروهر در سردشت 

 .بقیه گروهها مورد تایید دولت نیستند گفت: هیات دولت فقط با احزاب شناخته شده و مهم مذاکره خواهد کرد و

 

 اند که دولت در مقاصد خود براي انجام مذاکرههاي سیاسی شناخته شده منطقه به خوبی درك کردهشکیبا همچنین گفت: گروه
مایل است که مشکل کردستان از راه مذاکره حل شود. یک منبع آگاه بانه نیز امروز صبح  بی نظر و مشتاق است و واقعاً کامالً

که » یورانب«تلفنی به خبرنگار کیهان گفت: مالقات فروهر با شیخ عزالدین حسینی و سایر رهبران حزب دمکرات در منطقه 
است.  وي افزود: از جزییات مالقات  کیلومتري سردشت قرار دارد صورت گرفته 20یک منطقه جنگی و کوهستانی و در 



اطالعی در دست نیست ولی قرار است امروز  فروهر از سردشت به بانه بیاید و با مردم شهر و امام جمعه بانه گفتگو کند. 
کفیل فرمانداري مهاباد نیز امروز صبح گفت: به علت قطع خط تلفنی سردشت امکان تماس با فرمانداري این » رحمان فاضلی«

و اطالع از جزییات درگیري و مالقات مهم دیروز نداریم. وي افزود: دیروز یک دستگاه آمبوالنس از مهاباد عازم  شهر
هاي دارویی و غذایی و اعزام پزشک به منطقه سردشت شد ولی تالش ما براي تماس با فرماندار سردشت و ارسال کمک

ي شدید دیروز سردشت را تایید کرد ولی از میزان خسارات وارده و بیفایده بود. نامبرده در پایان خبر درگیري و تیرانداز
 )15/8/1358تعداد تلفات اظهار بی اطالعی کرد.(کیهان

 

 .فروهر: به نتایج مذاکرات امید زیادي دارم

 

ار گاز مرکز به کردستان طی مصاحبه اختصاصی به سئواالت خبرنسنندج ـ داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه اعزامی 
خبرگزاري پارس در سنندج پاسخ داد: فروهر در پاسخ این سئوال که آیا مذاکرات با رهبران سیاسی و مذهبی کردستان به 

به  مانم و فردا مجدداًاید گفت: مذاکرات ادامه دارد و من تنها امشب در سنندج میپایان رسیده است که به سنندج آمده
هاي سیاسی و مذهبی کردستان دنبال کنم. فروهر در پاسخ این سئوال که از خصیتگردم. تا مذاکرات را با شسردشت برمی

جریان و محیط مذاکرات جاري در منطقه کردستان راضی هستید، پاسخ داد بسیار راضی و به نتایج آن نیز امیدواریم و تفاهم 
که حمله به هلیکوپتر حامل وي و کامل بر محیط مذاکرات حکمفرما است. داریوش فروهر از پاسخ دادن به این سئوال 

همراهان که روز گذشته در سردشت صورت گرفت از سوي چه گروهی بوده است خودداري کرد. فروهر در پایان به این 
اید پاسخ داد: فقط تبادل نظر با سایر اعضاي هیات ویژه حاضر در سنندج یعنی سئوال که به چه منظوري به سنندج آمده

  )16/8/1358و مهندس سحابی است و هیچ هدف دیگري در کار نیست. (کیهان آقایان هاشم صباغیان

 

 .داریوش فروهر در اجتماع مردم بانه گفت:اگر اسلحه ها در کردستان از صدا بیفتد همه دشواریها حل خواهد شد

 

 .نیت، همراه با مردم بانه علیه آمریکا و اسراییل راهپیمایی کردنداعضاي هیات حسن

 

نیت دولت، بعدازظهر دیروز وارد بانه شدند و همراه با هزاران تن از اهالی این شهر رنگار کیهان: اعضاي هیات حسنبانه ـ خب
هاي آمریکا و اسراییل به تظاهرات و راه پیمایی پرداختند. داریوش فروهر، مهندس صباغیان و در خیابانهاي بانه علیه توطئه

ي پشتیبانی از اقدام دانشجویان پیرو خط امام که دهها هزار تن از مردم شهر به نشانه اهللا سحابی، زمانی به بانه رسیدندعزت
کردند. سه شخصیت مامور حل مساله کردستان نیز به جمع در اشغال سفارت آمریکا در خیابانها راهپیمایی و تظاهرات می



راییل، شعار دادند. راه پیمایان آنگاه در میدان آزادي هاي آمریکا و اسراهپیمایان پیوستند و با آنها همصدا شدند و علیه توطئه
 :بانه اجتماع کردند و به سخنان داریوش فروهر گوش دادند. فروهر در اجتماع مردم بانه چنین گفت

 

 بنام خدا

 

هنگام  هي آن هستید. برادران عزیز! در فرصتی کبا درود به ملت بزرگ ایران که شما مردمان دلیر کردستان اصیل ترین تیره
نماز در مسجد دست داد گفتم که این هیات براي آن آمده است تا بحرانی که سرزمین شما را فرا گرفته است از راه گفت و 

هاي مذهبی و سیاسی کرد، حل کند.  امروز در همه جا از برادرانی که در مسجد بودند خواستار شدیم گوي سیاسی با شخصیت
راي ي پیشنهادي بگفت و گوها دارند بیان کنند. من حرکت شما و شعارهاي شما را به گونههر نظر و پیشنهادي پیرامون این 

پذیرم. برادران عزیز، پیش از آنکه حوادث راه حل دشواري که وطن من و شما را به خطر انداخته است، با سمع قبول می
سیاسی کرد در تماس بود. گفت و گوهایی در  هاي مذهبی ودانید که دولت با شخصیتتاسف بار دو ماهه اخیر پیش آید، می

را  اي جریانرفت که آنچه به حق است پیروز شود. با کمال تأسف دستهاي آلودهمهاباد و تهران صورت گرفت و امید آن می
نوان عام و امروز نه براي خوشایند شما بلکه به چنان گرداند که ما ناظر حوادث تأسف باري شدیم. من بارها در تهران گفته

مه و رود، هرود و هر قطره خونی که از یک ایرانی دیگر میکنم هر قطره خونی که از پیکر یک کرد مییک حقیقت تکرار می
رود و مایه شادي دشمنان است که سالها همه، چه خون پیشمرگ باشد و چه خون پاسدار، از خون فرزندان این مرز و بوم می

گاهها در کنار هم زیر ستم نگهداشتند امروز بگذارید دنباله سخنم را از حرف برادري شروع من و شما را در زندانها و شکنجه
ما اند که من و شامروز ارتجاع زخم خورده داخلی و امپریالیستهاي جهانخوار چشم امید بدان بسته«کنم که از میان شما گفت: 

شک اط استبداد و استثمار گذشته را بگسترانند. ولی بیرودر روي همدیگر بایستیم، خون یکدیگر را بریزیم تا بتوانند بس
هوشیاري مردم کردستان و هوشیاري مردم سراسر ایران به آنها اجازه نخواهد داد که روزگار شوم گذشته را تکرار کنند. این 

ان بردن درگیري هیات از سوي امام خمینی، رهبر انقالب ایران ماموریت یافته است که با برقراري نظم و کوشش در از می
اي که کردستان عزیز را به خون کشیده است، محیط الزم را براي گفت و گوهاي سیاسی، براي رسیدگی به ناخواسته
ایران به هر گونه ستم اقتصادي، هاي به حق مردم کردستان فراهم کند و اطمینان داشته باشید در جمهوري اسالمیخواسته

مردم ایران، به کرد به بلوچ به خراسانی روا شده باشد پایان داده خواهد شد. هوشیار سیاسی و فرهنگی که به هر بخش از 
باشید.در این میان امپریالیستها، همان ارتجاع زخم خورده دست از توطئه برنخواهند داشت. همین چند روز که کوششهاي خود 

جا در کار است که نگذارد که خواست مردم  بینید که دستهایی همهایم میرا از مهاباد و سردشت و سنندج آغاز کرده
کردستان از راه گفت و گو برآورده شود. هوشیار باشید، من در نخستین روزهاي انقالب در مهاباد گفتم خواست مردم 

کردستان بارها از زبان گلوله بیان شده و شکست خورده، این بار در محیط تفاهم سیاسی، در بیان آزادي گفت و گو باید با 
ک راه حل سیاسی، این خواست را توأم کنید. و اطمینان داشته باشید اگر اسلحه ها از صدا بیفتد، زبان من و شما، زبان کم

ي ایرانیان از کرد و بلوچ و آذربایجانی و تهرانی و خراسانی آنقدر به هم نزدیک است که همه دشواریها را حل کند. من از همه
هاي سیاسی و مذهبی در مورد احترام شما دیدار و گفت و گو انجام که با همه شخصیتدهم سوي هیات به شما اطمینان می



بژي ایران، بژي «شده و انجام خواهد شد. ما در ایران آزاد،کردهایی را که به حقوق خود رسیده باشد خواهیم داشت. 
 «کوردستان

 

 .و در مقابل مسجد جامع قرائت شدنیت تحویل شده اي مردم بانه به هیات حسندر پایان قطعنامه سه ماده

 

 :متن قطعنامه چنین است

 

راه حل  اند،اند که مسایل کردستان همانطوري که بارها نمایندگان خلق کرد متذکر شدهدر این موقع که هیات حاکمه دریافته
 :سازیمندارد، ضمن ابراز تنفر از جنگ افروزان و جنگ افروزي موارد زیر را خاطرنشان مینظامی 

 

اي مهاباد وسنندج اعالم داشته و معتقدیم که هر گونه مذاکره باید بر ماده 8ـ ما بار دیگر پشتیبانی قاطع خود را از قطعنامه 1
 .اساس مفاد قطعنامه با رهبریت انجام گیرد

 

هت ج نیت درنیت با کسانی که مورد تایید خلق کرد نیستند محکوم است و تالش هیات حسنـ مذاکرات هیات حسن2
دانیم. تنها نمایندگان خلق کرد و گروههاي اندازي در منطقه میمذاکره با افراد غیر صالح را تالش بیهوده در جهت تفرقه

 .توانند در مورد مسایل منطقه مذاکره کنندسیاسی می

 

ها راه داریم این تنبراي تمام خلقهاي ایران است و اعتقاد » حق تعیین سرنوشت«حل مسایل کردستان در گرو شناسایی  -3
حل مشکل کردستان و ایران است. پرداختن به مسایل جنبی و تالش در جهت منحرف کردن افکار مردم از مشکالت واقعی 

 )16/8/1358اي نخواهد داد.(کیهانبوده و اطمینان داریم نتیجه

 

 ادامه مذاکرات

 

هاي مراهان براي دنبال کردن مذاکرات با شخصیتپیش ازظهر دیروز داریوش فروهر، هاشم صباغیان و مهندس سحابی و ه
ملی و مذهبی استان کردستان سنندج را به سوي سردشت ترك کردند. خبرنگار خبرگزاري پارس کسب اطالع کرد که هیات 

از تهران به منطقه کردستان از سردشت به مهاباد خواهدرفت. از سوي دیگر هاشم صباغیان به نیت دولت، اعزامیویژه حسن



ایجاب اي که بارها از سوي این هیات اعالم شده پس از پایان مذاکرات و یا هرگاهخبرنگار خبرگزاري پارس گفت: طبق برنامه
هیچگونه اظهارنظري در این خصوص  اي در مورد این مذاکره انتشار خواهد یافت، روي این اساس فعالًکند بیانیه و یا اطالعیه

گزاري پارس در پی واقعه روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بانه که طی آن زد و خورد کند. به گزارش خبرنگار خبرنمی
شدیدي بین نیروهاي ارتش و مردم در بانه در گرفت کنترل شهر در اختیار مردم قرار گرفت و بانه به حالت تعطیل درآمد. 

ارس در سنندج پیرامون این موضوع گفت: ) طی یک تماس تلفنی با خبرگزاري پ16/8/58نیکو صحبت فرماندار بانه دیروز (
هم اکنون شهر بانه آرام است، اما ادارات، مدارس، بانکها و بازار شهر همچنان تعطیل است. از سوي دیگر خبرنگار خبرگزاري 

پارس در سنندج طی یک تماس تلفنی با یک شهروند بوکانی کسب اطالع کرد که این شهر هم اکنون در دست افراد حزب 
به این شهر پس از زد و خورد آرام و پاسداران اعزامی  دموکرات است. اوضاع شهر بوکان از چند روز قبل تاکنون کامالً منحله

اند. دکتر مهرآسا فرماندار مریوان در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس در این شهر را ترك کردهچند روز گذشته
آرام بود و هیچ اتفاقی روي نداد. دکتر مهرآسا گفت: ادارات و بازار شهر مریوان سنندج گفت: شهر مریوان طی شب گذشته 

آموزان متحصن شهر مریوان دیروز به تحصن خود پایان دادند و هیاتی جهت رسیدگی به اند، دانشفعالیت خود را شروع کرده
پرورش استان به سرپرستی معاون کار مدارس و رفع مشکالت آموزش و پرورش این منطقه از طرف اداره کل آموزش و 

اداري و مالی آموزش و پرورش استان کردستان به مریوان وارد و فعالیت خود را شروع کرده است. خبرنگار خبرگزاري پارس 
به محل استقرار  7اي از مهاجمان با آر، پی، جی، از ستاد عملیات سپاه پاسدرارن منطقه غربی کسب اطالع کرد دیشب عده

انقالب در سقز حمله کردند و بر اثر این حمله، موتور برق این محل از کار افتاد. این حمله تلفاتی نداشت. از سوي پاسداران 
کردستان اعالم کرد هفت نفر دیگر از بازداشت شدگان این دادسرا صبح امروز با قرار دیگر سخنگوي دادسراي انقالب اسالمی

را دستگیر  ايکردستان عدهادسرا آزاد شدند. این سخنگو افزود: دادگاه انقالب اسالمیاین دکفالت و منع پیگرد از، بازداشتگاه 
 )17/8/1358و بازداشت کرده که بازجویی و تحقیقات از آنان ادامه دارد.(کیهان

 

 نیت در مورد وضع کردستانآخرین اطالعیه ي هیات حسن

 

وز منتشر شد. در این اطالعیه هیات ویژه اعالم داشت که پس هیات ویژه دولت براي کردستان صبح امر 2اطالعیه ي شماره 
از دادن گزارش کارهاي خود به امام خمینی و شوراي انقالب مردم را به تفصیل در جریان دیدارها و گفتگوهاي خود خواهد 

ه . متن اطالعیه شماراند تا از نشر هر گونه خبرهاي نادرست و شایعه پراکنی خودداري شودخواسته گذاشت. هیات ویژه ضمناً
هیات ویژه دولت براي کردستان به این شرح است: این هیات که از بامداد روز جمعه پانزدهم آبان ماه به سرزمین هاي  2

کردنشین غرب کشور عزیمت کرده بود با بازدیدهاي پی در پی از شهرهاي مهاباد، سنندج، سقز، بانه، سردشت و بعضی از 
ها و نیز یکشنبه بیست آبانماه به تهران بازگشت. هیات در این ده روز با نمایندگان بعضی از حزبروستاها در شامگاه روز 

اي داشت و بخصوص کوشید همواره در تماس با توده هاي سیاسی و مذهبی دیدارها و گفتگوهاي روشنفکرانه ارزندهشخصیت
هاي خونین که با کمال تاسف بعضی  عناصر اخاللگر در مردم باشد و ضمن کوشش براي برقراري نظم و پایان دادن به درگیری

میهنان کرد آگاهی کامل یابد و زمینه را براي رفع هر هاي به حق همزدند توانست از خواستهطول سفر هیات به آن دامن می



. هیات ند فراهم سازدگونه ستم به این خواهران و برادران عزیز که بی شک فرزندان دلیر ایران و از پیروان راستین اسالم هست
در وضع حساس کنونی انتظار دارد در اظهارنظرهاي خود پیرامون رویداد هاي کردستان احساس مسوولیت الزم را داشته 

           .هاي ایجاد شده اثر سوء بگذاردباشند و فرصت ندهند نشر خبرهاي نادرست یا شایعه پراکنی بر تفاهم

 

 هیات ویژه دولت براي کردستان

 

 .شودنیت امروز تسلیم شوراي انقالب میگزارش هیات حسن

 

سلیم نیت دولت تگزارش کامل مذاکرات و پیشنهادات مربوط به منطقه کردنشین بویژه کردستان امروز توسط هیات حسن
از  کاملنیت به منظور تهیه و تدوین گزارش شود. بامداد امروز جلسه مشترك هیات حسنمیشوراي انقالب جمهوري اسالمی

وزیري تشکیل شد. در این جلسه که با امروز در نخست 9مذاکرات خود با عزالدین حسینی و رهبران دموکراتها از ساعت 
شود که وزراي مأمور در شرکت چمران وزیر دفاع ملی، هاشم صباغیان وزیر کشور و داریوش فروهر تشکیل شد گفته می

در مناطق کردنشین را تهیه خواهند کرد. خبرنگار کیهان همچنین حران دائمی هاي اساسی براي حل بحلگزارشهاي خود راه
هاي مهم خود را نیت با توجه به اختیارات کاملی که به آنان داده شده است امروز تصمیمکسب اطالع کرد که هیات حسن

در اجالس شوراي انقالب تسلیم ایران ضمن شرکت براي تأیید و تصویب شوراي انقالب و امام خمینی رهبر انقالب اسالمی
 )21/8/1358امروز ادامه داشت.( کیهان 5/10نیت تا ساعت خواهند کرد.  به گزارش خبرنگار کیهان جلسه هیات حسن

 

 .شودنتایج سفر هیات ویژه کردستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم می

 

 تگوئی با خبرگزاري پارس به تشریح نقطه نظرهاي خودوزیر پیشین کشور در گف» هاشم صباغیان«تهران ـ خبرگزاري پارس: 
بعد از استعفاي مهندس بازرگان اداره مملکت توسط شوراي «در مورد تغییر و تحوالت اخیر پرداخت. وي اظهار داشت: 

انقالب تصمیم قاطعی از طرف رهبر انقالب بوده است و دولت فعلی سه امر مشکل تصویب قانون اساسی انتخاب رییس 
پیاده کردن این مسایل بسادگی امکان پذیر نیست «وي افزود: » وري و برگزاري انتخابات مجلس شورا را انجام خواهد داد.جمه

ام براي این امر دو ماه وقت درنظر گرفته اند که به اعتقاد من در مدت دو ماه تصویب قانون اساسی و بطوریکه من شنیده
اي نخواهد بود. صباغیان درمورد ترکیب دولت قبلی و رییس جمهور کار ساده برگزاري انتخابات مجلس شورا و انتخابات

به اعتقاد من این تقسیم بندي که دولت قبلی نماینده بورژواي ملی یا خورده بورژوازي بود درست «تمرکز قدرت در آن گفت: 
ه ت تنها محل تمرکز قدرت نبود بلکنیست زیرا دولت قبلی در حقیقت نماینده تمام طبقات مملکت بوده و عالوه بر آن دول

مسوول و غیرمسوول دیگر هم وجود داشتند. صباغیان در مورد  هايیکی از منابع قدرت بود که در کنارش منابع قدرت



که  باشند هائیتوانند یکی از چهرهبنظر من ایشان می«احتمال کاندیداتوري دکتر بهشتی براي ریاست جمهوري گفت: 
صباغیان درمورد قطع صدور نفت به آمریکا و بازتاب اقتصادي آن در ایران گفت: ». کاندیداي ریاست جمهوري آینده باشند

ا این م به عقیده من تغییري در وضع اقتصادي ما رخ نخواهد داد، زیرا ما در اروپابراي نفت خریداران زیادي داریم و اساساً«
ب با توجه به اینکه این تصمیم زیر نظر رهبري انقال«وي افزود: ». و نفت را به آمریکا میفروختیم گذاشتیمبودیم که منت می

صددرصد بنفع انقالب است ملت ما حتی در صورتی که تحت فشار اقتصادي قرار بگیرد.آمادگی :« گفت  توانمی»بوده است
پیرو خط امام که سفارت آمریکا را به اشغال خود  تحمل آنرا خواهد داشت. صباغیان ضمن تائید و ستایش از دانشجویان

اي بود و نشان داد که روحیه انقالبی همیشه در درآورده اند گفت: از نقطه نظرمبارزه با امپریالیسم این فکر و این راه، راه ارزنده
مام مبارزه با امپریالیسم را از ت ما وجود دارد. البته این دلیل آن نیست که مبارزه با امپریالیسم راههاي دیگري ندارد بلکه ما

گذشته این مملکت امپریالیسم و در راس آن دولت امریکا بوده است.  هايادامه خواهیم داد زیرا عامل تمام بدبختی هاجناح
به زودي در یک کنفرانس مطبوعاتی اعضاي هیات ویژه اعزامی به «صباغیان در مورد نتایج سفر خود به کردستان گفت: 

وزیر پیشین کشور در مورد ادامه همکاري با دولت فعلی ». نتایج آمده از این سفر را به اطالع عموم خواهند رساند کردستان
دانیم زیرا حل مساله کردستان کمک به اگر قرار باشد در ادامه کار کردستان همکاري داشته باشیم آنرا کار مهمی می« گفت:

 )23/8/1358اطالعات».(ضت آزادي فعالیت حزبی خود را ادامه خواهیم دادمن همچنین در نه«، وي افزود: »انقالب است

 

 .فروهر: پیام امام تضمین هاي قانونی الزم را براي حفظ حقوق کردها پدید آورد

 

ب به هم ایران که خطاداریوش فروهر عضو هیات ویژه کردستان در گفتگویی با اشاره به پیام امام خمینی رهبر انقالب اسالمی 
ی اندازه تواند بهنان کرد انتشار یافته است گفت: پیام پر مهر و شورانگیز امام خمینی خطاب به خواهران و برادران کرد میمی

میهنان کرد اطمینان داده شده است که با سرعت و دقت به خواستهایشان رسیدگی سودمند باشد زیرا که در این پیام به هم
هاي قانونی الزم را براي حفظ حقوقی که باید به مردم دیگر شهرستانهاي ایران داده نخواهد شد. وي افزود: این پیام تضمی

شود پدید آورده است. داریوش فروهر افزود: به گمان من با توجه به اطمینانهایی که در پیام امام به خواهران و برادران کرد 
و  برد براي رهبران سیاسیضد امپریالیستی بسر می يداده شده است و با توجه به اینکه اکنون ملت ایران در یک مبارزه

مده کنند فرصتی پدید آهاي مردم کردستان کوشش میمذهبی کرد و نیز حزبها و سازمانهایی که براي برآورده شدن خواسته
. واهند کردهایی که دارم اطمینان دارم که آنها از این فرصت استفاده خنیت خود را نشان دهند و من با آگاهیاست که حسن

داریوش فروهر گفت: به هنگام تقدیم گزارش هیات ویژه کردستان به حضور امام خمینی قرار شد این هیات به کار خود ادامه 
هایی دارد که جلوي کار ما قرار دهد اینکه مذاکرات در آینده به چه شکل انجام خواهد شد بستگی به ضرورت

  )27/8/58گیرد.(کیهان

 

 .نیت: امام با ادامه مذاکرات کردستان موافقت کردهیات حسندر مالقات اعضاي 



 

 .کنمصباغیان: در وزارت کشور هیچ سمتی ندارم و فعالیت خود را در نهضت آزادي متمرکز می

 

نبه ازظهر روز پنج شاهللا سحابی) پیشنیت کردستان (هاشم صباغیان، داریوش فروهر و عزتقم ـ سه تن از اعضاي هیات حسن
یعنی پریروز وارد قم شدند و با امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که حدود  گذشته

یک ساعت و نیم بطول انجامید نتایج سفر هیات ویژه به کردستان به استحضار امام خمینی رسید و ایشان پیرامون ادامه 
کرد در پایان این دیدار، هاشم صباغیان به خبرنگاران گفت: گزارش سفر هیات مذاکرات، اعضاي هیات را ارشاد و راهنمایی 

هایی که با رهبران ملی، سیاسی و مذهبی مردم کردستان داشتیم به اطالع امام ویژه به کردستان را با تمام جزییات و مالقات
ر مربوط به رفع ستم ملی و سیاسی و هاي مختلف امورسانیدیم. صباغیان افزود: پیشنهادهایی در این مورد و در قسمت

اقتصادي از مردم کردستان که مورد درخواست و نظر مردم این منطقه در چارچوب قوانین ایران است داده شد و از حضور 
هایی که در این امام اجازه گرفته شد که در مذاکرات بعدي مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در خواستی از سوي خانواده

ایران اند براي مالقات با امام را نیز به رهبر انقالب اسالمیهاي انقالب در کردستان اعدام شدهکشته و یا در دادگاهجریانات 
تسلیم داشتیم و قرار شد براي این گروه، وقت مالقات تعیین شود. صباغیان اضافه کرد: کلیه مسایلی که در کردستان درباره 

گرفت و مذاکرات تا رسیدن به راه حل نهایی و قطعی و خاتمه مسایل کردستان همچنان  آن گفتگو شده مورد تایید امام قرار
بسی از سوي طرفین درگیر اعالم شود. این کوشش مورد تایید امام قرار گرفته است و قرار شد آتشیابد و ادامهادامه می

رفسنجانی سمتی ندارم و آقاي هاشمی صباغیان در پایان این گفت و گو افزود: من در حال حاضر در وزارت کشور هیچ
ز کنم، متمرک» نهضت آزادي ایران«کنم بیشتر فعالیت خود را در سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد و من نیز سعی می

 )28/8/1358توان به انقالب و مملکت، خدمت کرد.(کیهان چون در حزب هم می

 .یابدمذاکرات کردستان امروز ادامه می

 

نیت براي بررسی نحوه تدوین طرح دیشب جلسه هیات حسن 10نبال پیام مهم امام خمینی به مردم کردستان ساعت به د
اداره امور داخلی استان کردستان تشکیل شد. در این جلسه که با شرکت داریوش فروهر، هاشم صباغیان، و عزت اهللا سحابی 

ران و مردم کردستان در اجراي فرمان امام مورد بحث و بررسی قرار تشکیل شد همچنین چگونگی اداره مذاکرات نهایی با رهب
گرفت.هاشم صباغیان درباره چگونگی انجام خواست هاي مردم کردستان و تدوین طرح اداره امور داخلی این استان در 

خواستهاي مردم چهارچوب پیام امام گفت: ما در این جلسه ادامه مذاکرات را مورد بررسی قرار داده و در مورد انجام 
کردستان نیز باید تاکید کنم که خواست هاي مردم این استان همان مسایلی است که مورد درخواست مردم سیستان و 

بلوچستان و یا سایر نقاط مملکت است که با اختیاراتی که این هیات دارد آنها را با تدوین و به مرحله اجرا درخواهیم آورد.  
ي مذاکرات متمرکز گفت: این امکان مورد بررسی است که مذاکرات با رهبران مذهبی و سیاسی صباغیان در مورد نحوه پیگر

هاي هاي مردم کردستان تا رسیدن به هدف نهایی در تهران و کردستان ادامه یابد و براي این منظور در دورهو سایر گروه
ان به تهران خواهند آمد. هیات نیز بار دیگر به این هاي مختلف مردم این استبعدي مذاکرات، کردها و سایر نمایندگان گروه



رود وي با تاکید بر اینکه هیات براي تدوین طرح اداره امور داخلی و سایر مسایل مورد مذاکره اختیار تام دارد منطقه می
 ن افزود: اختیاراتمتذکر شد سعی هیات در این است که دستور امام در این زمینه هر چه زودتر به مرحله اجرا درآید، صباغیا

 .این هیات فقط محدود با استان کردستان است

 

 نامه رهبر جامعه اهل حق به داریوش فروهر: خالی شدن مناطق مرزي از مرزداران بومی، ضایعه بزرگی است

 

 با تحریکات خانوار از ایل تایشه و مناطق سرقلعه و مرزنشینان اسکله و باویسی 1700بیش از «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان ـ 
 . « عناصر وابسته به رژیم خائن گذشته به آنسوي مرز کوچ داده شدند

 

اي که توسط سید نصرالدین حیدري رهبر جامعه اهل حق غرب ایران خطاب به داریوش فروهر این مطلب در نامه سرگشاده
در قسمت دیگري از نامه » اهل حق«ه نیت به کردستان نوشته شد اعالم شد رهبر جامعزیر مشاور و نماینده ویژه هیات حسن

، ضایعه بزرگی است و هیچگونه تأمینی براي جان، مال خالی شدن منطقه مرزي از وجود این مرزداران بومی«خود نوشت: 
اند، روز روشن نیز به روستاها و جاده حمله سرکردگان آن شناخته شده مردم وجود ندارد و گروههاي مسلح اشرار که تقریباً

دند. حیدري اقدامات این عده را متوجه تحریکات و نفاق افکنی عوامل بیگانه و مزدوران شاه مخلوع و توطئه دولت عراق برمی
ز ا طرف به نارضایی عشایر از طریق ایجاد ناامنی دامن زده و ضمناًدانست، و در ادامه نامه خود نوشت، این دار و دسته از یک

دهند. سید نصرالدین حیدري به دنبال این و آنها را با پول و اسلحه فراوان فریب می کنندفقر شدید آنان سوءاستفاده می
مطلب نوشت: متأسفانه باید بگویم که بعضی از مقامات مسوول  محلی، نه تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به این عده مزودران 

محلی و عدم کنترل آنان در اداره امور و برخی از  دهند، بلکه در اثر عدم توجه به سوابق برخی از قدرتهايغارتگر نشان نمی
دهند وي سپس با اشاره به وضع بد این مراکز قدرت روستاییان و بویژه اهالی مردم اهل حق را تحت فشار و آزار قرار می

 کشاورزي در این منطقه نوشت: در غرب کشور زمین کم است و اصالحات ارضی آبکی در دوران طاغوت بدلیل نفوذ فوق
العاده مالکین بزرگ و نزدیکانشان به دربار، انجام نپذیرفت. بسیارند مالکینی که بیش از دو هزار هکتار و حتی ده هزار هکتار از 
بهترین زمینهاي مسطح و مکانیزه با چاه آب و یا در کنار بستر رودخانه در اختیار دارند و این در شرایطی است که روستاییان 

این بی عدالتی را تشریح کرده و زمین سنگالخی و کوهستانی دارند رهبر جامعه اهل حق ثمرهقدار کمیمحروم در این منطقه م
ي این تجاوز آشکار آوارگی دهها هزار روستایی فقرزده از سرزمین اجدادشان و هجوم آنان به شهرهاي دیگر و نوشت: ثمره

دهها هزار کشاورز که خود به طور فعال در  ر است ضمناًبنادر جنوب کشور در جهت پیدا کردن یک لقمه نان بخور و نمی
دستان در ي تلخ کراند. وي در پایان نوشت: تجربهتولید شرکت داشتند به عناصري سربار و غیر فعال در شهرها تبدیل شده

یا بزرگ  کوچکتواند یک اشتباه و یک ندانم کاري و بی توجهی پیش روي ماست و دیگر این بار آنچه در کردستان رفت نمی
نام گیرد و برمن به عنوان یک انسان متدین و متعهد و میهن پرست در بطن منطقه و بر شما بعنوان عضوي در هیات 

مسوولین امور با تجارب گوناگون چه در کردستان و چه در دیگر نقاط میهن عزیزمان وظایف و مسوولیت سنگین تري گذاشته 
دانم که نیرو و انرژي بسیار گرانبهایی به همراه خون صدها جوان غیرتمند ر ضروري میشده است تنها ذکر این مطلب را بسیا



ایرانی از کرد و غیر کرد صرف ایجاد شرایطی شده که آرامشی نسبی در کردستان بوجود آید تا در پرتوي آن بتوان 
اند و مقامات مسوول کم داشته هاي به حقی که مردم محروم کردستانکمبودهاي گذشته را جبران کرد یعنی به خواسته

اند و ضد انقالب سرسپرده به طور فعال از آن بهره گرفت رسیدگی شود. اما هنوز خوشبختانه مشکالت در این توجهی کرده
منطقه محتاج صرف آن نیرو و انرژي خونبها نیست و من با اعتماد عمیق به رهبري انقالب که هدفی جز رفع ستم از ملت 

ن ایران ندارد و با تکیه به احساسات گرم جنابعالی نسبت به یکپارچگی و استقالل ایران عزیز و همچنین عالقه مظلوم و مسلما
و دوستیمان با مردم محروم و عشایر غیور کرد ایمان دارم که هر چه زودتر مشکالت موجود در منطقه با بررسی و پیگیري 

 )29/8/1358جنابعالی حل خواهد شد.(کیهان

 

 .نیت براي دومین دور مذاکره وارد مهاباد شدهیات حسن

 

دقیقه دیروز براي ادامه  13,30نیت مرکب از مهندس سحابی، صباغیان و داریوش فروهر ساعتارومیه ـ اعضاي هیات حسن
 لاین شهر مورد استقبانیت در فرودگاهمذاکرات هیات با شخصیت هاي ملی و مذهبی کردستان وارد ارومیه شدند هیات حسن

ارومیه قرار گرفت. فروهر در فرودگاه ارومیه در  64جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی و تیمسار ظهیرنژاد فرمانده لشکر 
گفتگوي کوتاهی با خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم با توجه به محیط مناسب و مساعد که به دنبال پیام امام به برادارن و 

ات را با موفقیت ادامه دهند اعضاي این هیات بعدازظهر دیروز به مهاباد عزیمت کردند. خواهران کرد بوجود آمده مذاکر
داریوش فروهر بعدازظهر دیروز به خبرگزار پارس در ارومیه گفت: نخستین مرحله، دومین دوره مذاکرات هیات ویژه در 

سفر خواهد کرد. استاندار آذربایجان غربی مهاباد آغاز خواهد شد و در صورت ضرورت هیات به سایر شهرستانهاي منطقه نیز 
نیت باید امیدوار بود و افزود: تاکنون از طرف دولت چه بوسیله مقامات محلی در نیز گفت: به ادامه مذاکرات در محیط حسن

ز انیت نشان داده شده است و حال باید رهبران مذهبی و سیاسی برادران کرد منطقه و چه از طرف دولت مرکزي نهایت حسن
این محیط مناسب براي حل مشکالت موجود استفاده کنند. استاندار افزود: باید توده مردم متوجه باشند با توجه به اینکه خود 

ي حل مشکل منطقه و فراهم شدن امنیت کامل و به راه افتادن زندگی عادي و تأمین رفاه و آرامش هستند. سعی آنها تشنه
منطقه عاید  ي مردماهللا نتیجه مطلوب به نفع خودشان و همهبیشتري بخشند تا انشاءمینیت گرکنند به محیط مذاکرات حسن

شود. حقگو اظهار داشت: ممکن است مذاکرات چند روز به طول انجامد ولی این بدان معنا نیست که مذاکرات را تمام شده 
و در  ضرورت به سایر شهرهاي منطقه سفر کندتلقی کنیم استاندار آذربایجان غربی تایید کرد که ممکن است هیات بر اساس 

 )1/9/1358ي مسووالن منطقه خواهد بود. (کیهانپایان تاکید کرد: انتخاب مسووالن محلی در شهرها همچنان بر عهده

 

 .دور دوم مذاکرات کردستان موفقیت آمیز بود

 



ن به این استان سفر کرده بود بعدازظهر نیت دولت که چهارشنبه گذشته براي انجام دور دوم مذاکرات کردستاهیات حسن
ي شوراي انقالب رفت. داریوش فروهر یکی از سه عضو به محل جلسه دیروز به تهران بازگشت و از فرودگاه مهرآباد مستقیماً

ي هیات قبل از عزیمت به تهران در فرودگاه ارومیه به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: در این دوره از مذاکرات زمینه
هیات در دو سه روز آینده براي ادامه مذاکرات به این منطقه سفر خواهد کرد. از  اکرات آینده فراهم شده است و احتماالًمذ

فروهر پرسیده شد که شایع است این دوره از مذاکرات با مشکالتی روبه رو شده است. وي در پاسخ گفت: همه مذاکرات در 
 گو کردیم و در مورد مساله خودمختارينیت و در محیط مساعد گفتشود اما ما با حسننخستین مرحله با مشکالتی روبرو می

اینده مذاکرات بوده است فروهر گفت: امیدوارم در این زمینه در صحبتی نشده بلکه بحث ها بیشتر پیرامون آماده کردن زمینه
تان ساي منتشر شود. در این سفر ما به شهرستان مریوان رفتیم و با توده مردم و نیز با سران حزب دمکرات کردتهران بیانیه

نیت نیز گفت: ما به کسی اجازه نخواهیم داد که در انتصاب گفتگو به عمل آمده است. هاشم صباغیان یکی دیگر از هیات حسن
در منطقه دخالتی کنند. در همین حال یکی از همراهان هیات اظهار داشت: زمینه فعالیت مجدد رادیو تلویزیون یا کار نظامی

ه این بینی شده است کاین مرکز فعالیت گسترده خود را شروع خواهد کرد پیشدر سه روز آینده مهاباد فراهم شده و انشاءاهللا
 .هاي محلی نیز تولید و پخش کندمرکز برنامه

 

 گفتگو با اعضاي هیات

 

و در ش خواند بخهاشم صباغیان یکی از اعضاي هیات در فرودگاه مهرآباد در گفتگویی نتایج سفر هیات به کردستان را رضایت
اي کرد که پی آن افزود: هیات در ابتدا به مهاباد رفت و در آنجا با چند نفر از اعضاي هیات مرکزي حزب دمکرات مذاکره

چه  ها وي گروهي مذاکرات در چارچوب بحثمان به چه ترتیبی باشد و دربارهبیشتر مذاکرات حول و حوش این بود که نحوه
تلفی بود که ما هم اظهارنظرهایی کردیم که به بحث گذاشته شد و منجر به این شد که کسانی باشد در این مورد نظریات مخ

کشد که نتیجه نظریات را به آقاي عزالدین حسینی در میان بگذارند که البته آقاي حسینی در جایی که هست دو روز طول می
مریوان رفتیم که در مسجد این شهر مردم  ایشان اطالع بدهند. وي افزود: ما هم از این فرصت استفاده کردیم و بهبه 

هایی کردند و پس از آن به مخابرات رفتیم که در هاي خود را مطرح کردند. آقاي فروهر صحبتهایی کرده و خواستهصحبت
هایی که براي کنترل شهر گذاشته شده است، برچیده شوند ایی متحصن بودند و حرفشان این بود که پاسگاهمخابرات هم عده

د عوامل آیه براي آنها توضیح دادیم که این خواست یک نوع تحریک است مثل سایر تحریکات که تا هیات به منطقه میک
کنند به تحریک کردن گروههایی که عالقمند نیستند مذاکرات هیات به نتیجه برسد و باز براي آنها توضیح دادیم شروع می

جا بوده و چطور شد به محض اینکه هیات به اینجا آمد خواسته شد که پاسگاه ها که این پاسگاه ها چیزي بوده که از قبل در این
در جاهایی مثل  دهیم و نخواهیم داد که براي حفاظت شهر خصوصاًجمع شوند و هیچوقت ما هم به هیچ گروه خاصی اجازه نمی

رار و کسانی که این موضوع را وسیله قاینجا باشد یا نباشد این تصمیم با ماست مریوان که شهر مرزي است بگویند پاسگاه
در مریوان گروه خاصی نبودند که بتوانند  اند و قصد دارند که مذاکرات به نتیجه نرسد. اصوالًاند و شما را تحریک کردهداده

رهبري حرکت مردم را به عهده داشته باشند و دستجات مختلفی بودند که ما نتوانستیم با یک نماینده خاص آنان و یا 



 این مذاکرات رضایت این گفتگو افزود: اصوالًنمایندگان خاص مردم آن شهر طرف صحبت بشویم. هاشم صباغیان در ادامه
اي از سوي آنها در این هفته منتشر بشود. وي افزود: بعد از آن اطالعیه بخش بود و قرار بر این شد که در این زمینه اطالعیه

اشت. هاشم صباغیان در پایان گفت: اگر ضرورت داشته باشد این هیات به حضور امام سفري به کردستان خواهیم د ما مجدداً 
 .خواهد رفت و نتیجه مذاکرات را به حضور ایشان ارائه خواهد داد

 

 گفتگو با فروهر

 

 یدر همین مورد داریوش فروهر در گفتگویی اظهار داشت: من بی اندازه متأسف هستم از اظهارنظرهاي بدون مسوولیت. ول
نیتی که در میان شخصیت هاي مذهبی و سیاسی کردستان وجود دارد این گونه رفتارها بر آنها اثري نداشته امیدوارم که حسن

ین نیت گفت: ما در اباشد و از سوي دیگر داریوش فروهر قبل از ترك کردستان در گفتگویی در مورد مذاکرات هیات حسن
حزب دمکرات مذاکره کردیم و سعی کردیم که به داخل گروههاي مردم برویم. وي اي از اعضاي دور مذاکرات تنها با پاره

حالت مساعدتري را پیدا کرد و زمینه مطلوب براي مذاکرات  رفت ولی بعداًافزود: این مذاکرات در ابتدا به کندي پیش می
 .بعدي فراهم شد

 

 نیت به مریوانسفر هیات حسن

 

وان هاي مردم مریشنبه جهت رسیدگی به مشکالت و خواستهنیت دولت صبح روز پنجحسنارومیه ـ خبرنگار کیهان: گروه 
وارد پادگان این شهر شد اعضاي این هیات پس از ورود به مریوان و گردهمایی مردم این شهر در مسجد شهر حضور یافت و 

هاي مردم مریوان د مشکالت و خواستهیکی از نمایندگان مردم مریوان ضمن تایید پیام رهبر انقالب امام خمینی در مور
سخنانی ایراد داشت. سپس داریوش فروهر ضمن تشکر از گردهمایی مردم و تشریح مأموریت هیات ویژه دولت از افراد 

برند خواست که به محل سکونت در سر کارهاي خود بازگردند. وي در پایان سخنان مسلحی که در اطراف شهر به سر می
مرات و ویژگیهاي انقالب بار دیگر مردم مریوان و دیگر شهرهاي کردستان را به یکپارچگی و وحدت خود ضمن برشمردن ث

ات ي دوم مذاکرکیهان با مهندس صباغیان وزیر کشور در مورد اینکه دورهدعوت کرد. همچنین در گفتگوي خبرنگار اعزامی
هاي اکرات در مورد حل کامل مشکالت و خواستهنیت دولت چه وقت آغاز و پایان خواهد گرفت؟ وي گفت: مذهیات حسن

 )2/9/1358مردم کردستان ادامه دارد و هنوز به درستی تاریخ آغاز و اتمام این مذاکرات مشخص نیست.(کیهان

 

 رسیدگی به وقایع قارنه

 



لوي مهمانسراي این شهر اي از اهالی قارنه در جکیهان از ارومیه به مهاباد حاکیست که در مهاباد عدهگزارش خبرنگار اعزامی
اجتماع کرده ضمن تشریح واقعه قارنه خواستار رسیدگی به این مساله و مجازات مسببین این فاجعه شدند. فروهر در پاسخ به 

سئواالت مردم قارنه گفت: سالهاي سال مردم ترك و کرد در نقده و اطراف آن با هم زندگی صمیمانه داشتند و این مساله 
ي ي این نفاق و اسلحه کشی بر روبا واقعه و ناامنی کردستان پیش آمده است که سعی ما بر این است ریشه قارنه در ارتباط

اي از ایران است ي مردم در هر گوشههمدیگر را از بین ببریم ما مأموریت داریم خواست مردم کردستان را که خواسته
ها اند به علت وجود ناامنیز روي غرض به این مساله دامن زدهاي ارسیدگی کرده، برابر نماییم. واقعه گارنه نیز که عده

ساله از اهالی قارنه که گفت: اگر  12پذیر نبوده است. فروهر در پاسخ یک پسر مجازات سریع عاملین این واقعه دردناك امکان
ی فت: دادگاه صالحیتدار دولتداري تشکیل بشود ما خودمان مسببین را محاکمه و اعدام خواهیم کرد. فروهر گدادگاه صالحیت

هاي مردم که مسببین واقعه توسط خود مردم مجازات شوند درست است که به این قبیل مسایل رسیدگی کند ولی دادگاه
درست نیست. یکی از جوانان قارنه به فروهر گفت: که باالخره دولت مسببین فاجعه قارنه را مجازات خواهد کرد یا نه؟ چون 

شوند براي ما دشوار است یکی دیگر از جوانهاي قارنه به ر قاتلین که هر روز از جلوي چشمان ما رد میدر حال تحمل عبو
اند در پایان فروهر در مورد کمک مالی به اهالی قارنه گفتگویی با اهالی نفر در این قریه کشته شده 47اطالع فروهر رساند که 

 )3/9/1358انجام داد. (کیهان

 

 .بس کرددمکرات اعالم آتش داریوش فروهر: حزب

 

داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي کردستان یک گفتگو اعالم کرد که کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان شب 
ي حزب بس در این نقطه از کشور را اعالم کرد. فروهر همچنین امروز متن اعالمیهاي آتشگذشته در پی صدور اعالمیه

بس در اختیار کیهان گذاشت. این عضو هیات ویژه در سخنانی که در مریوان خطاب به برادران کرد دمکرات را در مورد آتش
ي ما در کنار هم باشیم و با دشمن بجنگیم. داریوش فروهر در ایراد کرد اعالم داشت که توطئه در کار است تا نگذارند همه

وجه اهللا منتظري که بدون تفت: من از سخنان حضرت آیتاهللا منتظري گابتداي گفتگوي خود در باره اظهارنظر حضرت آیت
گی اندازه تعجب کردم ولی به رغم آشفتهاي مذهبی و سیاسی کردستان ایراد کرده بود بیهاي هیات ویژه با شخصیتبه گفته

د که که این اظهارنظر شخصی در مردم بعضی از شهرهاي استان کردستان بوجود آورده است هم اکنون به من خبر رسی
امام خمینی رهبر انقالب پاسخ مثبت داده و ضمن اعالم  1358آبانماه  25بینی به پیام مورخ رهبران حزب دمکرات با روشن

اي از سوي کمیته مرکزي اعالم ایران طی صدور بیانیهایشان و اعالم وفاداري به جمهوري اسالمی پذیرش رهبري فاتحانه
ایران بر همه ایرانیان حاکم باشد و هر چه آوردهاي انقالب اسالمیندي به حفظ دستبس کردند و من امیدوارم عالقمآتش

اند رفع هرگونه ستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادي از زودتر بتوان دشواریهاي کردستان را حل کرد و همچنان که امام خواسته
یات ویژه دولت براي کردستان مذاکرات را چگونه همه قوم ایرانی به مردم کردستان بشود. فروهر در پاسخ به این سئوال که ه

کنم طی دو سه روز آینده من به تنهایی یا به همراه سایر افراد هیات ویژه به مهاباد باز گیري خواهد کرد متذکر شد فکر میپی
 .گردم و مذاکرات را پیگیري کنم



 

 هیات ویژه دولت براي کردستان 3اطالعیه شماره 

 

 :هیات ویژه دولت براي کردستان به این شرح انتشار یافت 3اره شب گذشته اطالعیه شم

 

 بسمه تعالی

 

 هیات ویژه دولت براي کردستان 3اطالعیه شماره 

 

هاي کردنشین غرب کشور ام آبان ماه براي بار دوم به منظور انجام وظیفه خود به منطقههیات ویژه در روز چهارشنبه سی
هرهاي مهاباد و مریوان در شامگاه روز دوم آذر ماه به تهران بازگشت. در این سفر هیات رفت و پس از گذراندن دو روز در ش

ملت ایران در میان خواهران و برادران کرد نیتی که با پیام تاریخی امام خمینی رهبر انقالب اسالمی در فضاي پر از حسن
این  هاي خود بهدستان را هموار سازد هیات در بررسیفراهم گردیده بود کوشید راه گفتگوهاي الزم براي حل نهایی بحران کر

ي کرد و بسیاري از شخصیتهاي مذهبی و سیاسی و بعضی از حزبهاي روشن بین نتیجه رسید با وجود آنکه مردم سختی کشیده
که  دآمیز هستند برخی از سازمانهاي سیاسی به پیروي از بنیادهاي فکري خاص خوبا صداقت در جستجوي راه حل مسالمت

هاي شدیدي را آغاز کردند تا از هرگونه توافقی جلوگیري کنند. با این ایران تعارض دارد، اخاللگريبر اساس جمهوري اسالمی 
همه از آنجا که به خوبی روشن است. مردم کردستان ضمن دلبستگی به رفع ستمهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی 

اسی و نیز هاي مذهبی و سیها هستند هیات تصمیم دارد گفتگو با شخصیتریها و برادرکشیبه شدت هوادار پایان یافتن درگی
هاي به حق مردم کردستان احساس مسوولیت حزبهایی را که نسبت به استقالل و حفظ وحدت ملی ایران و نیز خواسته

 اي در اینران دستور داده است هر توطئهایکنند ادامه دهد در این نهاد هیات به پیروي از تصمیم شوراي انقالب اسالمیمی
گوشه از کشور با همکاري هم میهنان عزیز کرد با قدرت کامل سرکوب گردد.                              هیات ویژه دولت براي 

 کردستان

 

 مسایل کردستان در شوراي انقالب مطرح شد

 

تشکیل شد مسایل مختلف مملکت مورد بحث و بررسی قرار ي دیروز شوراي انقالب که با شرکت اکثر اعضاي آن در جلسه
ادامه داشت دکتر حبیبی سخنگوي شوراي انقالب تاکید کرد که دولت  21گرفت. در پایان جلسه دیشب که تا ساعت 



ایل ساند. در این جلسه همچنین عالوه بر بررسی معربستان گفته است: ایرانیان در حمله به مسجد الحرام هیچ دخالتی نداشته
بس و مطالبی که به توافق هیات ویژه و مردم ي حزب دمکرات شامل اعالم آتشجاري نتیجه مذاکرات هیات ویژه و اعالمیه

کردستان رسیده مورد بررسی قرار گرفت. دکتر حبیبی سپس با اشاره به این مطلب که تاکنون مذاکرات هیات ویژه در 
اهللا منتظري اشاره کرد و گفت: آقاي منتظري خودشان اعالم آیتز گذشتهکردستان رضایت بخش بوده است به اظهارات رو

این موضوع در شورا هم مطرح شد ولی این مطلب هیچ ربطی به خواهند کرد که این نظر شخصی خودشان خواهد بود که البته
 .شورا نداشته است

 

 فروهر: توطئه در کار است

 

کرد در شهر مریوان اظهار داشت: عواملی سعی دارند تا محیط حسن تفاهم و داریوش فروهر در اجتماع گروهی از برادران 
برادري که براي گفتگو و مذاکره پدید آمده است دوباره متشنج گردد. برادران مریوانی استدعا دارم به حساسیت موضوع 

 الب ایران براي من و شما خط وگویم امپریالیسم آمریکا و دشمنان انقتوجه داشته باشند. هم اکنون که من با شما سخن می
ي ما در کنار هم باشیم و با دشمن بجنگیم. داریوش کشند، از آنسوي مرزها دهها توطئه در کار است تا نگذارند  همهنشان می

گذراند و امپریالیسم و عوامل رژیم سابق دست اندر کار توطئه و فروهر گفت: برادارن کرد االن کشور ما دوران حساسی را می
آشوب در کشور ما هستند. این وظیفه شما و فردفرد ملت ایران است که در این برهه از زمان آگاهی و هوشیاري خود را حفظ 

هاي شوم امپریالیسم و نوکران آن خنثی و براي همیشه از بین برداشته شود. داریوش فروهر افزود: در سایه کنید تا نقشه
ه رسید و دولت موقت خواهد توانست به خواسته ها و نظریات شما برادران کرد توجه توان به نتیجبرادري و صلح و تفاهم می

 )4/9/1358کامل را مبذول دارد.(کیهان

 

 .بس کردداریوش فروهر: حزب دمکرات اعالم آتش

 

داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي کردستان یک گفتگو اعالم کرد که کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان شب 
ي حزب بس در این نقطه از کشور را اعالم کرد. فروهر همچنین امروز متن اعالمیهاي آتشگذشته در پی صدور اعالمیه

ین عضو هیات ویژه در سخنانی که در مریوان خطاب به برادران کرد بس در اختیار کیهان گذاشت. ادمکرات را در مورد آتش
ي ما در کنار هم باشیم و با دشمن بجنگیم. داریوش فروهر در ایراد کرد اعالم داشت که توطئه در کار است تا نگذارند همه

وجه  منتظري که بدون تاهللاهللا منتظري گفت: من از سخنان حضرت آیتابتداي گفتگوي خود در باره اظهارنظر حضرت آیت
گی اندازه تعجب کردم ولی به رغم آشفتهاي مذهبی و سیاسی کردستان ایراد کرده بود بیهاي هیات ویژه با شخصیتبه گفته

که این اظهارنظر شخصی در مردم بعضی از شهرهاي استان کردستان بوجود آورده است هم اکنون به من خبر رسید که 
امام خمینی رهبر انقالب پاسخ مثبت داده و ضمن اعالم  1358آبانماه  25بینی به پیام مورخ وشنرهبران حزب دمکرات با ر



اي از سوي کمیته مرکزي اعالم ایران طی صدور بیانیهایشان و اعالم وفاداري به جمهوري اسالمی پذیرش رهبري فاتحانه
ایران بر همه ایرانیان حاکم باشد و هر چه ب اسالمیآوردهاي انقالبس کردند و من امیدوارم عالقمندي به حفظ دستآتش

اند رفع هرگونه ستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادي از زودتر بتوان دشواریهاي کردستان را حل کرد و همچنان که امام خواسته
گونه مذاکرات را چهمه قوم ایرانی به مردم کردستان بشود. فروهر در پاسخ به این سئوال که هیات ویژه دولت براي کردستان 

کنم طی دو سه روز آینده من به تنهایی یا به همراه سایر افراد هیات ویژه به مهاباد باز گیري خواهد کرد متذکر شد فکر میپی
 .گردم و مذاکرات را پیگیري کنم

 

 هیات ویژه دولت براي کردستان 3اطالعیه شماره 

 

 :ردستان به این شرح انتشار یافتهیات ویژه دولت براي ک 3شب گذشته اطالعیه شماره 

 

 بسمه تعالی

 

 هیات ویژه دولت براي کردستان 3اطالعیه شماره 

 

هاي کردنشین غرب کشور ام آبان ماه براي بار دوم به منظور انجام وظیفه خود به منطقههیات ویژه در روز چهارشنبه سی
شامگاه روز دوم آذر ماه به تهران بازگشت. در این سفر هیات رفت و پس از گذراندن دو روز در شهرهاي مهاباد و مریوان در 

ملت ایران در میان خواهران و برادران کرد نیتی که با پیام تاریخی امام خمینی رهبر انقالب اسالمی در فضاي پر از حسن
این  هاي خود بهدر بررسیفراهم گردیده بود کوشید راه گفتگوهاي الزم براي حل نهایی بحران کردستان را هموار سازد هیات 

ي کرد و بسیاري از شخصیتهاي مذهبی و سیاسی و بعضی از حزبهاي روشن بین نتیجه رسید با وجود آنکه مردم سختی کشیده
آمیز هستند برخی از سازمانهاي سیاسی به پیروي از بنیادهاي فکري خاص خود که با صداقت در جستجوي راه حل مسالمت

هاي شدیدي را آغاز کردند تا از هرگونه توافقی جلوگیري کنند. با این ایران تعارض دارد، اخاللگريی بر اساس جمهوري اسالم
همه از آنجا که به خوبی روشن است. مردم کردستان ضمن دلبستگی به رفع ستمهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی 

اسی و نیز هاي مذهبی و سیهیات تصمیم دارد گفتگو با شخصیتها هستند به شدت هوادار پایان یافتن درگیریها و برادرکشی
هاي به حق مردم کردستان احساس مسوولیت حزبهایی را که نسبت به استقالل و حفظ وحدت ملی ایران و نیز خواسته

 اي در اینئهایران دستور داده است هر توطکنند ادامه دهد در این نهاد هیات به پیروي از تصمیم شوراي انقالب اسالمیمی
گوشه از کشور با همکاري هم میهنان عزیز کرد با قدرت کامل سرکوب گردد.                         هیات ویژه دولت براي 

 کردستان



 

 مسایل کردستان در شوراي انقالب مطرح شد

 

قرار  د بحث و بررسیي دیروز شوراي انقالب که با شرکت اکثر اعضاي آن تشکیل شد مسایل مختلف مملکت موردر جلسه
ادامه داشت دکتر حبیبی سخنگوي شوراي انقالب تاکید کرد که دولت  21گرفت. در پایان جلسه دیشب که تا ساعت 

اند. در این جلسه همچنین عالوه بر بررسی مسایل عربستان گفته است: ایرانیان در حمله به مسجد الحرام هیچ دخالتی نداشته
بس و مطالبی که به توافق هیات ویژه و مردم ي حزب دمکرات شامل اعالم آتشیژه و اعالمیهجاري نتیجه مذاکرات هیات و

کردستان رسیده مورد بررسی قرار گرفت. دکتر حبیبی سپس با اشاره به این مطلب که تاکنون مذاکرات هیات ویژه در 
کرد و گفت: آقاي منتظري خودشان اعالم اهللا منتظري اشاره آیتکردستان رضایت بخش بوده است به اظهارات روز گذشته

این موضوع در شورا هم مطرح شد ولی این مطلب هیچ ربطی به خواهند کرد که این نظر شخصی خودشان خواهد بود که البته
 .شورا نداشته است

 

 فروهر: توطئه در کار است

 

عواملی سعی دارند تا محیط حسن تفاهم و داریوش فروهر در اجتماع گروهی از برادران کرد در شهر مریوان اظهار داشت: 
برادري که براي گفتگو و مذاکره پدید آمده است دوباره متشنج گردد. برادران مریوانی استدعا دارم به حساسیت موضوع 

گویم امپریالیسم آمریکا و دشمنان انقالب ایران براي من و شما خط و توجه داشته باشند. هم اکنون که من با شما سخن می
ي ما در کنار هم باشیم و با دشمن بجنگیم. داریوش کشند، از آنسوي مرزها دهها توطئه در کار است تا نگذارند  همهشان مین

گذراند و امپریالیسم و عوامل رژیم سابق دست اندر کار توطئه و فروهر گفت: برادارن کرد االن کشور ما دوران حساسی را می
فه شما و فردفرد ملت ایران است که در این برهه از زمان آگاهی و هوشیاري خود را حفظ آشوب در کشور ما هستند. این وظی

هاي شوم امپریالیسم و نوکران آن خنثی و براي همیشه از بین برداشته شود. داریوش فروهر افزود: در سایه کنید تا نقشه
ت به خواسته ها و نظریات شما برادران کرد توجه توان به نتیجه رسید و دولت موقت خواهد توانسبرادري و صلح و تفاهم می

 )4/9/1358کامل را مبذول دارد.(کیهان

 

 .نیت: اختیارات مردم کردستان به سایر مردم ایران نیزداده خواهد شدمهندس سحابی عضو هیات حسن

 

اسخ کیهان از ارومیه پاعزامی اهللا سحابی در گفت و گویی به سئواالت خبرنگار کیهان: مهندس عزتمهاباد ـ خبرنگار اعزامی
داد: در پاسخ این سئوال که مذاکرات به کجا انجامید، گفت: مذاکرات بصورت کامل انجام نگرفته و جلسه امروز (دیروز) که با 



اي بود بر مذاکرات اصلی که حضور آقاي دکتر قاسملو و سایر اعضاي حاضر حزب دمکرات انجام گرفت در واقع مقدمه
در متن موضوع صحبتی نشده است.  سحابی در پاسخ به  باشد و چگونه با حزب دمکرات صحبت بشود و اصالً شرایط چگونه

آینده باشد. وي ضمن زنم هفتهمعلوم نیست و حدس می این سئوال که دور بعدي مذاکرات کی خواهد بود گفت: فعالً
حابی افزود: شوند. سستند که مانع پیشبرد مذاکرات میخوشبینی طرفین از مذاکرات گفت: متأسفانه گروههایی در این میان ه

نیت دارد البته یک مقدار مشکالتی زمینه از لحاظ جامعه و توده مردم خیلی فراهم است. و حزب دمکرات در این زمینه حسن
از طرف امام و هایی در مذاکره نهایی شرکت خواهند کرد؟ سحابی پاسخ داد: ما از لحاظ سیاسی داراست. سئوال شد چه گروه

دولت مأموریت داریم با نمایندگان مردم کرد مذاکره کنیم حاال اگر آنها کسانی را به عنوان نماینده معرفی کنند با آنها 
و رهبري امام خمینی را قبول ندارند ولو آنکه نماینده کرد باشند صحبت خواهیم کرد ولی با کسانی که جمهوري اسالمی 

ي ایم و البته مسایل کلی چیزاضافه کرد: براي مذاکره نهایی در روي مسایل کلی به توافق رسیده اي نداریم سحابیمذاکره
نیستند که ما اختالف داشته باشیم. این مسایل را هم امام قبول داشته و هم ما اعتقاد داریم و لیکن اگر بخواهیم مسایل کلی را 

توانیم ي جزییات مساله بحثی پیش بیاید و این بحث را هم اکنون ما نمیپیاده کنیم و به آن تحقق خارجی بدهیم امکان دارد رو
پیش بینی کنیم. که چقدر طول خواهد کشید. مهندس سحابی در پاسخ به این سئوال که نظر طرفین در مورد خودمختاري به 

شد یعنی در دست شوراي چه صورت بوده است گفت: اینها معتقد هستند که همه اختیارات این منطقه در دست خود آنها با
مردم باشد بجز در موارد مربوط به سیاست خارجی، دفاع ملی، برنامه اقتصادي درازمدت و فرهنگ کلی و ملی. در پاسخ 

هایی در مجلس خبرگان و سئوالی در مورد انطباق نظام شورایی و خودمختاري مهندس سحابی گفت: در مورد شوراها صحبت
دارد تغییراتی در آنها بوجود بیاید ولی آنچه مسلم است اختیاراتی که به مردم کردستان داده شوراي انقالب شده و امکان 

شود به سایر خلقهاي ایران نیز داده خواهد شد ما تفاوتی بین خلقها قائل نیستیم و تبعیض نه در اعتقاد ما هست نه در می
باشد باید یکسري از حقوق خلقهاي ایران را مسوولیتشان می يانقالب ما. سحابی در خاتمه گفت: دولت و امام آنچه در الزمه
یم کنایران به مردم بدهند و ما به عنوان نماینده دولت سعی میدر قالب استان و در چهارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی

ي براي حل مسایل ي سپري کردستان را وسیلهاي بخواهند مسالهي عمل بپوشانیم. اما اگر یک عدهبه این حقوق جامه
دیگرشان از جمله ساقط کردن حکومت مرکزي قرار دهند این وظیفه ملت کرد و ملت ایران است که جلوي اینها را بگیرد 

زیرا مساله کردستان هر چه قدر به این صورت پیش برود نه به صالح مردم کرد است و نه مردم ایران، از مردم ایران به عام 
خواهند مساله از طریق مسالمت آمیز حل شود و خواهیم که جلوي آن افرادي را که نمیمی و از ملت کرد به طور خاص

 .منطقه از ناامنی درآید، بگیرند

 

اسخ داد کیهان از ارومیه پبعد از خاتمه جلسه دیروز دکتر قاسملو در یک گفتگوي کوتاه به سئواالت خبرنگاران اعزامی  ·    
یم ایم تا بداناي نکردهي بعدي مذاکرات کی خواهد بود گفت: هنوز ما مذاکرهئوال که دورهدکتر قاسملو در پاسخ به این س

ي بعدي مذاکرات چه وقت خواهد بود. فقط نشستی در مورد گالیه از هم داشتیم. وظیفه خود دانستیم که به خدمت دوره
اکرات ي نهایی مذامیدوار هستیم به زودي دورهآقایان برسیم و کنار هم باشیم. دکتر قاسملو در پاسخ سئوال دیگري گفت: 

شروع شود و ما افراد انقالبی به مذاکرات خوشبین هستیم. دکتر قاسملو در پاسخ به این سئوال که در دوره مذاکرات نهایی چه 



 در اینگروههایی شرکت خواهند کرد گفت: ما امیدوار هستیم از تمام گروهها در مذاکرات شرکت داشته باشند ولی هنوز 
 )4/9/1358گرفته نشده است.(کیهانمورد تصمیمی

 

 .هیات هاي ویژه رهسپار آذربایجان و کردستان شدند

 

 .رودفروهر امروز به کردستان می

 

رود پیش از این قرار بود که فروهر دیروز به داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه دولت بعدازظهر امروز به کردستان می
کند که این سفر تا عصر امروز به تأخیر افتاد. داریوش فروهر در یک گفتگوي کوتاه با نویسنده سیاسی کیهان کردستان حرکت 

علت تأخیر مسافرت به کردستان را آنژین شدید و یکی دو کار که انجامش واجب بود ذکر کرد و گفت که بعدازظهر به 
اعضاي هیات نیز شما را همراهی خواهند کرد گفت: چون این آیا دیگر کردستان خواهمرفت. فروهر در جواب این سئوال که

ي اعضاي هیات ویژه در کردستان نیست. وزیر سازي در مورد گفتگوهاي بعدي است نیاز به حضور همهمسافرت براي زمینه
دارم و سفر ن نمشاور در پاسخ به این سئوال که با چه کسانی مذاکره خواهید کرد گفت: که قرار قبلی براي دیدار شخصی معی

کوتاهی است. فروهر که دبیر حزب ملت ایران نیز هست در مورد نقش این حزب در رفراندوم آینده و اینکه با رفراندوم 
شود. حزب طی امروز یا فردا منتشر میقانون اساسی چگونه روبرو خواهید شد اظهار داشت: در این مورد اطالعیه رسمی

 )5/9/1358(کیهان 

 

 مالقات فروهر با عزالدین حسینی و سران حزب دمکرات جزییات آخرین

 

کنند دولت وظیفه دارد به آنچه که فروهر: در مذاکرات نهایی، تمام رهبران کرد صرفنظر از وابستگیهاي حزبی شرکت می
فی براي اند شکل قانونی بدهد و تضمین کاخواهد و امام خمینی هم آن را حق همه مردم ایران شناختهمردم کردستان می

 .اجراي آن پدید آورد

 

 .زنندبرخی از دستجات هستند که متأسفانه فضاي مساعد مذاکرات را بر هم می

 



داریوش فروهر وزیر مشاور و عضو هیات ویژه مذاکرات کردستان به اتفاق استانداران آذربایجان غربی و کردستان ساعت 
از حرکت به مهاباد در فرودگاه ارومیه در گفتگو با خبرنگاران گفت:  دقیقه روز چهارشنبه وارد مهاباد شد. فروهر قبل 30/10

مایندگان کنیم و با نبه مهاباد بازگشته دیدار می در این سفر با سران حزب دمکرات و همچنین شیخ عزالدین حسینی که اخیراً
ي اعضاي هیات ویژه شرکت همهکنیم از آقاي فروهر سئوال شد چرا در این سفر ي مردم گفتگو میمردم و همچنین توده

کنند و در صورت لزوم بعضی از دست اندرکاران ي اعضا شرکت میاند وي اظهار داشت: براي گفتگوي اصلی همهنکرده
ها و ها و گروهها فروهر گفت: بعضی از دستهکشوري و لشکري دیگر نیز شرکت خواهند کرد. در مورد شرکت سایر گروه

شود وند زدن خواستهاي خود و خواستهاي مردم کردستان با مذاکراتی که در مساله کردستان انجام میسازمانهاي سیاسی با پی
کوشند در این مرحله بحرانی در کردستان بوجود آورند. فروهر همچنین اعالم کرد در صورت کنند و میایجاد ناهماهنگی می

عدي حاکیست که بعدازظهر روز چهارشنبه مذاکرات داریوش نیاز به سایر شهرستانهاي منطقه نیز سفر خواهم کرد. گزارش ب
فروهر با سران حزب دمکرات کردستان در محل سد مهاباد ادامه یافت. در این مذاکرات محمد رشید شکیبا استاندار 

که ادامه داشت. فروهر به خبرنگاران گفت: همانطوري  17کردستان نیز شرکت داشت. در پایان این مذاکرات که تا ساعت 
هنان کرد هاي هم میسازي جهت گفتگوهاي نهایی پیرامون شکل و تامین خواستهام سفر کنونی من براي زمینهنیز گفته قبالً

کنید. وي هاي مذهبی و سیاسی کردستان را چگونه توصیف میاست. از فروهر سئوال شد که گفتگوهاي امروز خود با شخصیت
دین حسینی و سران حزب دمکرات کردستان همواره سودمند و سازنده بوده است و اظهار داشت: دیدارهاي من با شیخ عزال

ایشان سردشت با شیخ عزالدین دیدار داشتم نظر دولت را که» بنوخلف«مهرماه گذشته نیز که در روستاي  26من در 
سندم. مهاباد بازگشته است خر توانند در هر جاي ایران با امنیت کامل سفر کنند گفتم و اکنون نیز که به شهر خود یعنیمی

ازظهر چهارشنبه به مهاباد سفر کرده آینده آغاز خواهد شد. آقاي فروهر که پیشفروهر همچنین گفت: مذاکرات نهایی هفته
است مقارن ظهر همان روز با جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی در فرمانداري مهاباد حضور یافت و در این جلسه حکم 

باباطاهري فرماندار جدید مهاباد به وي ابالغ شد. گزارش بعدي که روز پنج شنبه گذشته به دستمان رسید حاکی آقاي حسن 
ازظهر این روز نیز در مهاباد ادامه یافت. هاي مذهبی و سیاسی کردستان پیشبود که مذاکرات داریوش فروهر با شخصیت

هاي سیاسی و مذهبی کردستان در گفتگویی با د با شخصیتفروهر عصر چهارشنبه در پایان نخستین دور مذاکرات خو
سازي جهت گفتگوهاي نهایی پیرامون شکل تامین ام سفر کنونی من براي زمینهگفته خبرنگاران گفت: همانطور که قبالً

ات نهایی میهنان کرد بوده است. فروهر این دور مذاکرات را نیز سودمند و سازنده خواست و افزود مذاکرهاي همخواسته
اینده آغاز خواهد شد. داریوش فروهر پیش از ظهر دیروز نیز در پایان سه روز گفتگو با شخصیت هاي مذهبی و سیاسی هفته

هاي مذهبی و اینده آغاز خواهد شد شخصیتکردستان قبل از عزیمت از مهاباد اعالم داشت در مذاکرات نهایی که هفته
ي حزبی و سازمانی که دارند شرکت خواهند داشت و این پیشنهادي بود که از طریق سیاسی کردستان صرفنظر از وابستگیها

ي نتایج این دوره از مذاکرات اظهار داشت: در این سفر من من مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت. داریوش فروهر درباره
هاي مردم کردستان ضرورت دارد زمینه هایی که پیرامون بررسی نهایی خواستهخواستم براي گفتگوهاي اصلی و رایزنیمی

کافی فراهم گردد، از قبیل حزب دمکرات و بعضی از سازمانهایی که در درگیریهاي قبلی شرکت داشتند براي تعیین یک هیات 
نمایندگی تصمیماتی گرفته بودند ولی من با توضیح نظر هیات ویژه دولت به نمایندگان سازمانهاي سیاسی گوناگون پیشنهاد 

خواهد با هیات ویژه دولت گفتگو و رایزنی براي حل نهایی بحران کردستان باشد از شخصیت م. هیات نمایندگی که میکرد
هاي سیاسی و مذهبی و صرفنظر از وابستگی هاي حزبی و سازمانی که دارند تشکیل شود که خوشبختانه به من اطالع داده شد 



مان من اکنون که مردم کردستان در تظاهرات و راهپیمایی هاي گوناگون که با این نظر موافقت شده است. بطور کلی به گ
اند که با قاطعیت درگیریهاي کلی و برادرکشی براي همیشه پایان یابد و امام خمینی هاي خود نشان دادهضمن بیان خواسته

ت و قوانین الزم رفع هر گونه تبعیض اند با تدوین مقرراملت ایران هم در پیام تاریخی خود  دستور دادهرهبر انقالب اسالمی
میهنان کرد بشود نه نمایندگان کردستان و نه هیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از همه مردم ایران به خصوص هم

ویژه دولت. نباید احساس دوطرف رودررو را داشته باشند بلکه وظیفه هر دو آن است که در همفکري در رایزنی هر چه زودتر 
یل الزم را تدوین و براي تصویب به مراجع صالحیت دار بدهند و در اجراي آن هم نظارت کنند. باشد که در نظام مسا

ي قومهاي ایرانی از کرد فارس، بلوچ، خوزستانی و کن گردد و همهایران هرگونه ستم براي همیشه ریشهجمهوري اسالمی 
تر و بیشتر در راه حفظ استقالل و وحدت ملی و نیز تأمین آزادي هاي آذربایجانی با حقوق برابر زندگی کنند و هر چه زود

فردي و اجتماعی براي همه مردم کوشش کنند. از آقاي فروهر سئوال شد اگر مذاکرات نهایی به نتیجه نرسید چه خواهد شد؟ 
ن اید وظیفه خود را براي تامیاي بخشی از ایران است که دولت بوي در پایان گفت: در هر حال کردستان براي همیشه به گونه

خواهند و حقوق و آزادیهاي فردي و اجتماعی مردم آن و برقراري نظم انجام دهد به گمان من آنچه را که مردم کردستان می
ي مردم ایران شناختند دولت وظیفه دارد به آن شکل قانونی داده و تضمین کافی امام خمینی رهبر انقالب هم آنرا حق همه

اي آن پدید آورد. به گزارش خبرگزاري پارس قرار بود دیروز آقاي فروهر براي تماس و گفتگو با مردم و نمایندگان براي اجر
دیروز به  12آنها به شهرهاي سردشت، پیرانشهر و بانه سفر کنند، لیکن به علت بدي هوا این سفر مقدور نشد و فروهر ساعت 

حقگو استاندار آذربایجان غربی به اتفاق شکیبا استاندار کردستان از ارومیه به  ارومیه بازگشت و پس از مالقات با دکترجمشید
 )7/9/1358سنندج رفت. (کیهان

 

 .صباغیان طرح مشترك خودمختاري کردستان را رد کرد

 

نیت کردستان دیروز طرح مشترك خودمختاري کردستان را که از سوي حزب دمکرات سید هاشم صباغیان عضو هیات حسن
ین حسینی، حزب کومله و سازمان چریکهاي فدایی خلق شاخه کردستان ارائه شده است رد کرد و آن را غیر قابل قبول عزالد

در  کرد در تشریح بیشتر نظریه خوددانست. صباغیان که در دانشکده علوم ارتباطات در اجتماعی از دانشجویان سخنرانی می
حکومت خودمختار کردستان اشاره کرد و گفت: هر کس به جمهوري  تایید سه طرح مشترك مبنی بر تشکیل مجلس ملی و

تواند درك کند که این طرح چه دورنمایی را در مقابل ما قرار این طرح را بخواند می 3اعتقاد داشته باشد و ماده اسالمی 
 ی خلق شاخه کردستاندهد. صباغیان در بخش دیگري از سخنانش از اینکه حزب دمکرات در کنار سازمان چریکهاي فدایمی

بطور ضمنی موافقت کرده  و کومله اعالمیه مشترکی صادر کرده است. ابراز تعجب کرد و گفت: سران حزب دمکرات قبالً
بودند که این دو گروه سیاسی (کومله چریکهاي فدایی خلق) در مذاکرات شرکت نکنند و از ما نیز خواسته بودند که این 

نی در میان بگذاریم و علت سفر دیروز داریوش فروهر به کردستان نیز مالقات با عزالدین مطلب را با شیخ عزالدین حسی
اند کنم که چطور آنان با چنین طرح مشترکی موافقت کردهحسینی و اعالم این مطلب بوي بوده است. ولی اکنون تعجب می

ه به کند کهایی مذاکره میا افراد و یا گروهنیت تنها بصباغیان در ادامه سخنانش یکبار دیگر خاطرنشان کرد: هیات حسن



رهبري امام خمینی و حل مساله کردستان از طریق مسالمت آمیز اعتقاد داشته باشند. صباغیان افزود: اساس جمهوري اسالمی 
 اما تحقیق کردیم و دیدیم که شیخ عزالدین حسینی و حزب دمکرات نمایندگان اکثریت مردم کرد و واجد سه شرطی که م
قائل شدیم هستند و به همین دلیل با آنان وارد مذاکره شدیم. صباغیان تاکید کرد سازمان چریکهاي فدایی خلق و کومله 

داراي چنین شرایطی نیستند و به همین دلیل ما با آنان پشت میز مذاکره نخواهیم نشست. صباغیان در قسمت دیگر از 
و آنان  نیت کردان و کومله را متهم به کارشکنی در مذاکرات هیات حسنسخنانش سازمان چریکهاي فدایی خلق شاخه کردست

را عامالن حوادث سردشت، بانه و دیگر حوادث کردستان که پس از ماموریت هیات رخ داد دانست. صباغیان گفت این 
باغیان کنند. صن را منفجر میکنند و اگر کسی به حرفهایشان گردن نگذارد منازلشاداران را وادار به اعتصاب میها، مغازهگروه

در بخش دیگري از سخنانش ضمن برشمردن حوادث کردستان و بررسی اوضاع جغرافیایی منطقه گفت: اکثریت مردم 
کردستان خواستار پایان یافتن درگیریها و برقراري آرامش در منطقه هستند و من این را در مدتی که در کردستان بودم از 

ن تأکید کرد مسایلی که ما در کردستان بر سر آنها مذاکره کردیم مورد تایید امام بود و پس از نزدیک لمس کردم. صباغیا
پایان دور اول مذاکرات گزارش کار را تسلیم امام کردیم که همین گزارش منجر به صدور فرمان شادیبخش امام شد. وي 

اي به انقالب بخورد در این مقطع زمانی از ر لطمهاست و من معتقدم اگافزود: مساله کردستان براي انقالب مساله مهمی 
منطقه کردستان خواهد بود. ما اکنون نباید به این مساله که حوادث کردستان چگونه رخ داد بیندیشیم. بلکه باید به فکر حل 

: به این ت و افزوداي دانسرا ناشی از اختالفات طایفه» قارنا«این بحران باشیم. صباغیان در قسمتی دیگر از سخنانش حوادث 
 )7/9/1358حوادث باید در اولین فرصت رسیدگی شود و عامالن آن مجازات شوند.(کیهان

 

 .مذاکرات کردستان متوقف شد

 

دقیقه صبح دیروز مذاکرات هیات ویژه  30/9رفت بر اساس مذاکرات مقدماتی و طبق قرار قبلی ساعت در حالی که انتظار می
شود این مذاکرات به دالیل نامعلومی به تعویق افتاد و بعدازظهر نیز این جلسات تشکیل نشد.  با نمایندگان کردستان آغاز

دیروز آقاي هاشم صباغیان در گفتگویی پیرامون استفاده از دژبان در سطح شهر عنوان کرده بود گفت: چون در تمام مناطق 
بان در . بنابراین حضور دژباشدعهده دژبان آن منطقه میکنند انتظامات این پرسنل بر پرسنل ارتشی در شهرها رفت و آمد می

براي تقویت کادر شهربانی کردستان پاسداران بومی و محلی که در  باشدبه این خاطر است و آنچه مورد نظر می مناطق صرفاً
چنین دیروز بعدازظهر در سطح شهر مهاباد استخدام شهربانی جمهوري اسالمی در خواهند آمد استفاده خواهد شد. هم

که به عنوان هیات  اهها منتشر شد و در سراسر شهر پخش گردید. در این اطالعیهمختلفی از طرف احزاب و گروه هاياعالمیه
نمایندگی خلق کرد منتشر شده آمده است: در حالی که هیات نمایندگی خلق کرد زمینه انجام گفتگوها را با هیات ویژه انجام 

در مرکز بهروز بهروزنیا افسر انقالبی را در دادگاه دربسته محکوم به اعدام و تیرباران کردند حال آنکه انتظار این بود  دهدمی
. و این مساله با آقاي  آوردت ویژه براي اثبات حسن نیت خویش اقدامات الزم را براي جلوگیري از اعدام وي فراهم میکه هیا

داریوش فروهر در میان گذاشته شده است. در تماسی که پیرامون این این دیدار با آقاي  داریوش فروهر درمیان گذاشته شده 
فزود اظهار تعجب کرد و ا هاییآقاي فروهر گرفته شد ایشان از انتشار چنین بیانیه است. در تماسی که پیرامون این دیدار با



 مردانه هدف گلوله قراراسالمی ایران فرمانده خودش را ضمن انجام وظیفه از پشت ناجوانافسر تیرباران شده جمعی ژاندارمري
 که نسبت به کیفر چنین دهدی به خود اجازه میآور است که یک حزب و یا سازمان سیاسداده و شهید کرده است. این تعجب

 )9/9/1358افسري اعتراض کند. (اطالعات

 

 مالقات با امام

 

براي پیشرفت کار در مالقات هیات ویژه با امام اختیارات لشکري و کشوري مناطق کردستان به هیات ویژه دولت واگذار شد. 
 اهللا العظمیاعضاي هیات ویژه مسایل کردستان با حضرت آیتمهندس هاشم صباغیان، عزت اهللا سحابی و داریوش فروهر 

ایران به مدت یکساعت پیرامون مسایل کردستان مالقات و مذاکره کردند. در پایان این امام خمینی رهبر انقالب اسالمی 
 يشد و در زمینه مالقات صباغیان اظهار داشت: مالقات و مذاکرات امشب (دیشب) این هیات در طول مالقاتهاي قبلی انجام

هاي آینده مذاکراتی صورت گرفت همچنین براي پیشرفت کار هیات اختیارات لشکري و کشوري در مناطق کردستان برنامه
ي دولت براي بررسی مسایل کردستان واگذار شد. در پاسخ این سئوال که این هیات آیا بزودي به ي هیات ویژهبه عهده

به کردستان خواهدرفت.  از اینکه اعضاي هیات مذاکره مشخص شد. هیات مجدداً کردستان خواهد رفت؟ وي گفت: پس
هاي مشخص در کردستان مالقات و مذاکره خواهند کرد؟ صباغیان در پایان این گفتگو در پاسخ این سئوال که آیا با شخصیت

ه و یا ي گرومذاکره نمایندهگفت: با شخصیتهاي مذهبی و سیاسی منطقه مذاکراتی صورت گرفته و قرار است هیات طرف 
 )13/9/1358حزب خاصی نباشد. (کیهان

 

 چگونه انجام شد؟» قارنا«قتل عام در 

 

 چه کسانی مردم قارنارا در کردستان قتل عام کردند؟ 58شهریور  11ساعت یک بعد ازظهر روز 

 

 .بازماندگان این فاجعه خواهان مجازات مسئوالن قتل عام قارنا هستند

 

در ده کیلو متري شهر نقده،  در یک یورش فجیع سه » قارنا«بعدازظهر یازدهم شهریور ماه سال جاري دهکده ساعت یک 
یک و برخی تا شش تن از اقوام و بستگان  هاکشته داد،  و از جمع چهل خانواده ساکن این روستا برخی از خانواده 47ساعته 

بعضی از کودکانی بودند که هنوز سنشان به پنج  ر و جوان و مخصوصاًخود را از دست دادند. مقتولین،  زنان و مردان،  پی
 .سالگی هم نرسیده بود



 

 توطئه جنایت

 

به صحبت بنشیند و از گزارش انچه در مدت سه ساعت بر این مردم بیگناه » قارنا«کمتر کسی می تواند با بازماندگان فاجعه 
ساله دانش اموز سال سوم  15خبر صریح و روشن دارند.  حمزه شریفی گذشت،  متأثرنشود. مردم قارنا درباره این فاجعه،  

 .دهدشهریورامسال،  در قارنا گذشت سندي غیر قابل انکار ارائه می 11راهنمائی درباره انچه ساعت یک بعدازظهر روز 

 

 .همه بازماندگان کشتار دهکده قارنا در  دست دارند یک نسخه از این مدرك را تقریباً

 

ه ایست از شخصی بنام حاج عظیم معبودي که براي خلیل خسروي کدخدا و چندتن از محترمین ده نوشته است.  نامه سند نام
روي کاغذ مارکدار تجارتخانه معبودي که عامل فروش تراکتورهاي انیور سال در شهرهاي نقده و پیرانشهر و اشنویه و حومه 

لهاي وابسته به رژیم است.  نامه یک روز قبل از فاجعه نوشته شده و متن ان است، نوشته شده،  و قارنا می گویند: او از فئودا
 :چنین است

 

جناب اقاي بهلول گلستان و عزیز بازدار و خلیل خسروي.  پی از سالم خواهشمندم براي امد و رفت شهر براي 
شید.  هرکسی کوچکترین ناراحتی براي خاربار(خواربار)ده قارنا هم خودتان و هم برادران دیگرده قارنا امد و رفت داشته با

شماها و برادران کرد دیگر ایجاد نماید فوري به انتظامات یا خود بنده مراجعه فرمایید تا باسم ضد انقالب ان کس را گرفته و 
ام احتربه مقامات دولتی تحویل دهم خالصه هیچگونه وحشت و ناراحت نباشید،  ما هم برادر هستیم.                با تقدیم 

 (10/6/58):امضاء –حاج عظیم معبودي 

 

 محاصره ده

 

 داشتند و هدف نویسنده نامه این بوده است که مردم ده را ارام کند و ظاهراً هائیاز نامه اینطور پیداست که مردم ده دلواپسی
 :موفق هم شد.  حمزه می گوید

 



اي حدود صد نفر کرده بودند،  و ساعت یک بعدازظهر عدهشهریور، تمام اطراف ده را با تانک و توپ محاصره  11روز -
ریختند و هر کسی را دم دستشان دیدند،  کشتند و سر بریدند.  هابهمراه شخصی باسم قادري،  بشکل مجاهدین پاسدار، بخانه

مهاجمین روحانی ده را  روحانی ده،  با یک جلد قران،  نزد انها رفت و قسم خورد که مردم این ده هیچ تقصیر و گناهی ندارند. 
ساله اش را  18و 15کشتند و سرش را بریدند و با خود بردند و هنوز سر روحانی ده پیدا نشده است، زنی که دو فرزند  فوراً

 :در این کشتار از دست داده است می گوید

 

ه اند در ان ساعت یا در ده در آنها به هیچکس رحم نکردند. اینهمه بیرحمی را ما هیچ جا نشنیده بودیم انها که حاال زند-
خانه شان نبودند یا توانستند به طریقی خود را مخفی کنند.  درباره نوع اسلحه اي که بکار برده شده بود،  پیرمردي بنام 

ودکان را زیر ک بعضیها را با تفنگ کشتند بعضیهارا با چاقو و کارد سر بریدند،  بعضیها را هم مخصوصاً-سیداحمد،  می گوید:
 .گد و پوتین خفه کردندل

 

 :نفر از اعضاي خانواده اش را از دست داده است درباره چگونگی زنده ماندن خود می گوید 9سید احمد که 

 

 .من انروز در نقده بودم و غروب،  وقتی وارد قارنا شدم، جهنم را جلوي چشم خود دیدم-

 

 مردم چه میخواهند؟

 

مردم زجر کشیده این روستا عالوه بر از دست دادن عزیزان خود از درد بزرگ   از فاجعه قارنا بیش از سه ماه می گذرد.
 :دیگري هم دارند،  انها می گویند

 

درد ما اینست که در طول این مدت،  هیچکس به فریاد ما نرسیده است.  هیچکس نیامده تا وضع ما را ببیند ما قاتلین -
اند! بخاطر این جنایت پاداش هم گرفته هایشاناز مقابل ما می گذرند.  بعضی عزیزان خود را می بینیم که خونسردانه و فاتحانه

 .ما می دانیم طرح این جنایت، یک امیر ارتش بوده است

 

 خواهیمما پول نمی

 



ا ب به مهاباد امدند.  انها» قارنا«با اطالع از سفر هیات حسن نیت به کردستان با دو مینی بوس از » قارنا«گروهی از اهالی ده 
داریوش فروهر را سخت متأثر کرده بودند.  وقتی فروهر به زنی که شوهر و دو دخترش را از دست داده بود   هایشان،حرف

 :شود،  با فریاد و بغض گفتگفت بکار شما رسیدگی می

 

کنید و مزدشان را کف  خواهیم قاتلین عزیزان ما را بگیرید و محاکمهخواهیم،  ما فقط میدر ده ما جنایت شده،  ما پول نمی-
اي طفل معصوم و بی گناه را کشتند و حاال با ما شدند و عده هايخواهیم ان گروهی که وارد خانهدستشان بگذارید.  ما می

خواهیم،  جز عدالت.  ما خیال راحت و خیلی خونسرد،  از مقابل ما می گذرند دستگیر و محاکمه شوند.  ما چیزي نمی
بود و  اي امدند و گفتند: خوب جنگریاد ما برسد.  کسی بیاید اینجا و به کار ما رسیدگی کند.  دیروز عدهخواهیم کسی به فمی

جنگ هم از این حرفها دارد،  اما بخدا،  به دین،  به پیامبر، اینجا جنگ نبود،  اینجا یک مشت مردم بی گناه راقتل عام کردند. 
 ت داشته باشد؟بچه چهار ساله چطور می توانست در قیام شرک

 

را به امام منتقل کند. بازماندگان قتلها هم سوار مینی بوسها شدند و در حالی که لحظه اي  هایشانفروهر به انها قول داد حرف
عزاداري و تعزیت رابر تن دارد  هاياز گریستن و نالیدن ارام نداشتند.   خود که هنوز نشانه

   )13/9/1358بازگشتند.(اطالعات

 نظر بدهید |لینک ثابت  |ه توسط بهزاد خوشحالی  نوشته شد

 

2007/8/24 11:42 

 

 (7)دولت موقت و کردستان

 

  

 

 .هیات ویژه مسایل کردستان از دولت اختیار تام گرفت

 

 .نماینداي  منطقه کردنشین را حل و فصل میهیات حسن نیت مشکالت عمرانی،فرهنگی،نظامی و بودجه

 



 :وزیري در زمینه تشکیل هیات ویژه کردستان انتشار یافتخصوص نخستاین اطالعیه از سوي دفتر م

 

قدر انقالب و هیات دولت نسبت به استانهاي محروم شده کشور از جمله مناطق مرزي نظر به عنایتی  که همواره رهبري عالی
مسایل و مشکالت آن مناطق را با حداکثر سرعت و سهولت حل و فصل نماید هیات وزیران  خواهنداند و میکردنشین داشته

اي مربوط به استانهاي تایید نمود اختیارات خود را در آنچه که مربوط به امور عمرانی، فرهنگی، نظامی، رفاهی و بودجه
کشور) داریوش فروهر وزیر مشاور، مصطفی  نفري متشکل از آقایان مهندس صباغیان (وزیر 4شود به یک هیات کردنشین می

اهللا سحابی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه ارجاع نمایند.این هیات و چمران وزیر دفاع، و مهندس عزت
االختیار آنها از طرف خود و سایر آقایان وزیر وکالت دارند که جهت حل مسایل اداري و مشکالت مختلف نمایندگان تام

 )16/9/1358و اتخاذ تصمیم و ابالغ دستورهاي الزم اقدام نمایند. (اطالعات منطقه

 

 .رودفروهر: هیات ویژه دو روز دیگر به کردستان می

 

 .مانداي باقی نمیهاي فردي و اجتماعی مرد تامین گردد براي سپاه پاسداران وظیفههر جا نظم برقرار باشد و امنیت و آزادي

 

اور و عضو هیات ویژه دولت براي کردستان در مورد اطالعیه هیات نمایندگی خلق کرد که دولت را داریوش فروهر وزیر مش
بس متهم کرده، اظهار داشت که: من به تنهایی و به همراه هیات ویژه دولت براي کردستان با سران حزب به نقش آتش

ایم مینه حل بحران کردستان گفتگوهایی داشتهاي براي فراهم کردن زدمکرات و حضرت شیخ عزالدین حسینی بطور جداگانه
گو زند نه روبه رو بوده و نه به گفتولی، هرگز با هیاتی به نام هیات نمایندگی خلق کرد که اکنون دم از شکستن توافقها می

ارتش با  راین که گفته شده است ارتش تقویت شده باید توضیح بدهیم که هیچگونه قراري پیرامون شکل کاایم دربارهنشسته
هیچکس گذارده نشده بود در عین حال تا آنجا که من آگاهی دارم ممکن است در نیروهاي ارتش جابجایی از کردستان به 

توان تقویت تلقی کرد، پیرامون پاسداران انقالب نیز باید بگویم هرجا نظم سایر استانها انجام شده باشد ولی این عمل را نمی
هاي ماند و به پایگاهاي باقی نمیهاي فردي و اجتماعی مردم تامین گردد براي این سپاه وظیفهديبرقرار باشد و امنیت و آزا

اند. در مورد این که شهر سنندج در محاصره است فروهر گفت: گردند. و تاکنون هم از کردستان بیرون آمدهاصلی خود باز می
هاي فردي در این شهر و همه روزه کسانی از عدم وجود آزادي من آگاهی از این که شهر سنندج در محاصره باشد ندارم ولی

روند، دهند. در مورد این که چه وقت براي ادامه مذاکرات به کردستان میسنگربندي در داخل آن گزارشهایی به من می
شهرهاي  گفت : هیات ویژه تا دو روز آینده براي دنبال کردن مذاکرات به کردستان خواهد رفت و از بعضی» فروهر«

 )18/9/1358کردستان نیز دیدن خواهد کرد.(کیهان 

 



 :ي مردم ایرانداریوش فروهر به مردم کردستان و همه

 

 .ایمبه فرمان امام براي دادن خودگردانی آماده

 

 .زیر بار هیچ حزب مسلحی در هیچ جاي ایران نخواهیم رفت

 

کات ها و تحریه کردستان روز گذشته طی یک سخنرانی توطئهداریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه دولت براي حل مسال
هاي اجتماعی و در امر مذاکره تفاهم در این استان را محکوم کرد. فروهر در این سخنرانی گفت به فرمان امام به رفع ستم
هیچ حزب مسلحی اقتصادي از همه قومهاي ایرانی خواهیم کرد. وي در جاي دیگري از سخنان خود گفت: که زیر بار تهدید 

در هیچ جاي ایران نخواهیم رفت وي در عین حال تاکید کرد که براي دادن خودگردانی به مردم کردستان و همه مردم ایران 
ایم. فروهر ضمن اشاره به تحریکات امپریالیست در نقاط مختلف کشور براي جدایی ایرانیان از به فرمان امام آماده شده

اهللا اند اشاره به توطئه حمله به منزل حضرت حضرت آیتامپریالیسم آمریکا را نشانه گرفتهیکدیگر در شرایطی که همه 
ها کند و آشکارا آلت دست امپریالیستزند، خیانت میها را دامن میشریعتمداري کرد و کسانی را که به هر شکل جداییالعظمی

ها دیکتاتوري پهلويآوردهاي جهنمی ان گفت: که یکی از رههاي درگیري در کردستاند، محکوم کرد. فروهر در مورد ریشهشده
ما می کند. در این تمرکز جهنبراي میهن ما تمرکز بیش از حد در کار حکومت سبب ویرانی و از پیشرفت کشور جلوگیري می

ی، دالشکل رضاخانفرهنگهاي مردم کردستان، بلوچستان، آذربایجان، مازندران و فارس توجه نکردیم، آن لباس متحبه پاره
ي این ها سود و بهرهبزرگترین آسیب را به هویت ملی ما وارد نمود. فروهر در بخش دیگر از سخنان خود گفت: فقط آن باالیی

را بردند و روزبه روز همانند زالوهایی که به بدن انسانی افتاده باشند، خون مکیدند و مکیدند و بزرگتر شدند و تمرکز جهنمی
ملت ایران، ملت و همه قومها در هر هایشان گذاشتند و رفتند. اکنون با انقالب اسالمی هایشان را در چمدانطنسرانجام همو

گوشه ایران انتظارهایی دارند. پایان استعمار به هر شکل، پایان استبداد به هر شکل، این چیزي بود که در روزهاي انقالب و در 
خواهیم و پافشاري هم ران درگیریها خواستیم و امروز در دوران سازندگی انقالبمان میدوران درگیریها خواستیم و امروز در دو

عوض شود و عدم تمرکز ایجاد گردد. یعنی این که آزاد باشد لباسی را که به آن عالقه دارند بکنیم که باید آن سیستم جهنمی
زند. فروهر در جاي دیگر از ما، به استقالل ما نمیاي به وحدت ملی خواهند سخن بگویند و هیچ لطمهبپوشند هر طور که می

نند. کاند که بر این خواست مردم به ناحق سوار شده و توطئه میسخنرانی خود اضافه کرد: در این میان کسانی پیدا شده
آبانماه  26 هایی شد و گزارشهایی درست به عرض امام رسید و ایشان در پیام تاریخی و پدرانه خود درسازيسرانجام زمینه

هاي ایران اداره امور داخلی را داشته باشند و این حتی در قانون اساسی اجازه دادند که مردم کردستان مانند مردم سایر گوشه
بینی شده که مردم از ده، دهستان، شهر و شهرستان از طریق شوراها بسیاري از امور داخلی خود را با وجود نقصهاي آن پیش

گوییم خودگردانی فروهر در بخشی دیگر از سخنانش گفت: ما براي دادن آن ه براي ساده کردن میاداره کنند. حقی ک
ي مردم ایران به فرمان امام خمینی آماده شدیم. پیرامون آن با همه گفتگو خواهیم کرد خودگردانی به مردم کردستان و همه

ما زیر بار هیچ حزب مسلحی در هیچ جاي ایران نخواهیم رفت و با همه رایزنی خواهیم کرد و بهترین راه را بر خواهیم گزید، ا



گویند که مذاکرات دیر شد، که چرا هیات نیامد که چرا کار به این در میان شما پاسخ من به کسانی است که هر روز سخن می
نهایت قدرت و نه از سامان نرسیده است. ما فقط در محیطی که آزادي فردي و اجتماعی همه مردم کردستان تامین باشد با 

وظیفه سر ضعف به گفتگو، به رایزنی براي دادن حق مردم خواهیم نشست. اگر با زور روبرو شویم ارتش و نیروهاي انتظامی 
 )19/9/1358خود را انجام خواهند داد.(کیهان

 

یابی بحران مذاکره و ریشههیات ویژه حل مساله آذربایجان و کردستان امروز راهی این دو منطقه شدند تا براي پیگیري و 
 .بررسی کنند

 

نیت هیات امروز در مهاباد با شیخ عزالدین حسینی و رهبران حزب دمکرات بر سر یک میز خواهند نشست تا هیات حسن
مذاکرات صلح را دنبال کنند. همچنین هیات سه نفري مامور از سوي شوراي انقالب براي بررسی اوضاع تبریز امروز به این 

سفر کرد تا علل و عوامل بحران در این شهر را بررسی کند. هیات مذکور همچنین در گفتگوي رادیو تلویزیونی در مرکز منطقه 
اهللا مهدوي کنی عضو هیات تبریز و مسوول سحابی عضو تبریز با مردم سخن خواهند گفت: خبرنگار کیهان دیشب با آیت

 :خوانیدب گفتگویی کرده است که میهیات وژه کردستان پس از خروج از جلسه شوراي انقال

 

هاي انقالب و نیز عضو هیات سه نفري اهللا محمد رضا مهدوي کنی عضو شوراي انقالب و سرپرست کمیتهآیت  ·    
به تبریز دیشب در گفتگویی با کیهان اعالم کرد که هیات طی اقامت دو روزه خود در تبریز و مذاکره نمایندگان مردم اعزامی
ز مورد هاي هیات وقایع اخیر تبریاهللا کنی گفت: در بررسیکند. آیتاي محلی به مسایل و جریانات تبریز رسیدگی میو مقامه

ی گفت: اهللا کنایران. آیتاي است علیه انقالب اسالمی تجزیه و تحلیل عمیق قرار خواهد گرفت زیرا که حوادث تبریز توطئه
ها و عوامل وقایع اخیر تبریز را بررسی اختن آرامش کامل خواستهاي مردم و ریشههیات ضمن بررسی اوضاع تبریز و برقرار س

اهللا کنی اعالم کرد: هیات گزارش کامل اوضاع تبریز را پس از مراجعت به تهران تسلیم امام خمینی رهبر خواهد کرد. آیت
به  اي کهن گفتگو اعالم کرد: بر اساس الیحهاهللا مهدوي کنی در همیایران و شوراي انقالب خواهد کرد. آیتانقالب اسالمی 

 هاي انقالب درباره آنان بهایران رسید در پی فرمان عفو امام در مورد زندانیانی که راي دادگاهتصویب شوراي انقالب اسالمی 
زندانیان  جرایمهاي تجدیدنظر تشکیل خواهد شد. و با توجه به فرمان عفو و بخشودگی بخشی از اجرا گذاشته شده است دادگاه

در مدت محکومیت این  هاي تجدیدنظر تشکیل خواهد شد و احیاناًهاي انقالب در صورت محکومان و مجرمان دادگاهدادگاه
 .افراد تجدید نظر خواهد کرد

 

 نویسد:هاي جلسه دیشب شوراي انقالب را تعقیب کرده است میخبرنگار کیهان که تا آخرین ساعات جزییات تصمیم  ·    
هیات ویژه مامور رسیدگی به مسایل کردستان که امروز به این نقطه عزیمت کرد ماموریتهاي سنگینی بر عهده دارد.  دیشب 

مهندس سحابی عضو هیات ویژه مامور رسیدگی به اوضاع کردستان در گفتگویی با خبرنگار کیهان گفت: امروز پس از ورود به 



هیات با عزالدین حسینی و رهبران حزب دمکرات آغاز خواهد شد. مهندس سحابی منطقه کردستان در مهاباد مذاکرات رسمی
دهد ولی چنانچه سایر افزود: بیشتر ماموریت هیات را مذاکره با عزالدین حسینی و رهبران حزب دمکرات تشکیل می

خت. مهندس سحابی اضافه کرد: نمایندگان مردم منطقه آماده مذاکره با هیات باشند هیات به مذاکره با آنها نیز خواهد پردا
هیات در این سفر عالوه بر مهاباد براي مذاکره به کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز سفر خواهد کرد و نتایج مذاکرات و 
حل م تصمیمهاي هیات ویژه در گزارش کاملی تسلیم امام خمینی و شوراي انقالب خواهد شد.  سحابی در پایان گفت: ظاهراً

 )19/9/1358با عزالدین حسینی و حزب دمکرات در مهاباد خواهد بود. (کیهان مذاکرات هیات

 

 .بینیمبراي پاسداران در کردستان را نمیضرورت کار نظامی صباغیان: فعالً

 

ازظهر دیروز به مالقات خود با نمایندگان مردم در برد پیشارومیه ـ هیات ویژه دولت براي کردستان که در مهاباد بسر می
ازظهر دیروز در محل استقرار هیات به مراجعات مردم و کارها و شهر ادامه داد. داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات پیش این

مشکالت اداري رسیدگی کرد. در همین حال هاشم صباغیان و عزت اهللا سحابی دو تن دیگر از اعضاي هیات محل استقرار 
دند و با افراد سپاه پاسدار به گفتگو پرداختند. در همین بازدید مسوول سپاه سپاه پاسداران مهاباد را مورد بازدید قرار دا

پاسداران از وضعیت کنونی مذاکرات و نیز نقش سپاه پاسداران سئواالتی مطرح کرد و صباغیان طی سخنانی با اشاره به 
آمده است اظهار داشت: امام  سفرهاي قبلی هیات به کردستان و نتایجی که تاکنون در حفظ آرامش در این منطقه بوجود

ینیم و این بکننده نمیاند نباید در کردستان خونریزي بشود. صباغیان افزود: ما در کردستان دو طرف به عنوان مذاکرهگفته
کند و هدف ما این است که براي تعیین هیات با مردم و نمایندگان آنان بدون وابستگی به حزب یا گروه دیگر مالقات می

دم کرد مثل حقوق سایر نقاط دیگر چارچوبی بوجود آوریم. صباغیان افزود: بعد از اینکه در شهر ما امنیت برقرار شد حقوق مر
دژبان به عنوان کادر ارتشی در شهرها رفت و آمد خواهد داشت و چون دولت مساله مسوولیت حفظ امنیت و حفاظت شهرها 

شوند کند و در لباس عقیدتی و ایدئولوژیکی وارد فعالیت میر را ترك میرا بر عهده دارد الزم باشد سپاه پاسداران آن شه
بینیم ولی براي سپاه پاسداران نمیضرورت کار نظامی  صباغیان گفت: با توجه به اختیاراتی که به هیات واگذار شده است فعالً

ها در مورد مساله کردستان و در این تماسدر جاي دیگري مورد نیاز باشد. صباغیان تاکید کرد ممکن است این نیروي نظامی 
اي به امضا نخواهد رسید ولی طبیعی است حفظ حقوق فردي و اجتماعی باید رعایت و قراردادي بسته نخواهد شد و معاهده

 شود. نخستین دوره گفت و گوهاي هیات ویژه با هیاتی ازشود و این حقوق نه به شخص و نه به گروهی و نه به حزبی داده می
دیروز در ساختمان فرمانداري مهاباد آغاز شد. در هیات نمایندگی مردم کردستان، حضرت  30/15نمایندگان مردم از ساعت 

س  هاي سیاسی کردستان شرکت داشتند. بر اسااي دیگر از شخصیتشیخ عزالدین حسینی، آقایان قاسملو، غنی بلوریان و عده
ختمان فرمانداري را که محل تشکیل جلسه است شهربانی مهاباد به عهده دارد. گزارش خبرگزاري پارس، انتظامات محوطه سا

 )21/9/1358(کیهان

 

  مذاکرات هیات ویژه در مهاباد   



 

پیش از ظهر دیروز به مالقات خود با  برد،خبرگزاري پارس: هیات ویژه براي کردستان که در مهاباد به سر می -ارومیه 
یکی از اعضاي هیات پیش از ظهر دیروز در محل استقرار هیات به » داریوش فروهر«نمایندگان مردم در این شهر ادامه داد و 

دو تن دیگر از اعضاي » سحابی«و » صباغیان«مراجعات مردم و کارها و مشکالت اداري رسیدگی کردند در همین حال آقایان 
ات، محل استقرار سپاه پاسداران مهاباد را مورد بازدید قرار دادند و با افراد سپاه پاسداران به گفتگو پرداختند.درهمین هی

بازدید مسئول سپاه پاسداران از وضعیت کنونی مذاکرات و نیز نقش سپاه پاسداران سواالتی مطرح کرد.و آقاي صباغیان طی 
کردستان و نتایجی که تا کنون در حفظ آرامش در این منطقه به وجود آمده است  سخنان با اشاره سفرهاي قبلی هیات به

اظهار داشت امام فرمودند: نباید در کردستان خون ریزي شود آقاي صباغیان افزود: ما در کردستان دو طرف به عنوان 
و هدف  نندکیا گروه دیگر مالقات میمذاکره کننده نمی بینیم و این هیات با مردم و نمایندگان آنان بدون وابستگی به حزب 

مااین است که براي تعیین حقوق مردم کرد مثل حقوق سایر نقاط دیگر چار چوبی به وجود آوریم صباغیان افزود: بعد از اینکه 
در شهرها امنیت برقرار شد، دژبان به عنوان کادر ارتشی در شهرها رفت و آمد خواهد داشت و هیچ فرد مسلحی حق رفت و 

د در شهرها را با اسلحه نخواهد داشت وچون دولت مسئولیت حفظ امنیت و حفاظت شهرها را به عهده دارد مسلما هر آم
اغیان گفت: صب شودو در لباس عقیدتی و ایدئولوژیکی وارد فعالیت می کنندزمان الزم باشد سپاه پاسداران آن شهر را ترك می

است فعال ضرورت کار نظامی براي سپاه پاسداران نمی بینم ولی ممکن است این توجه به اختیاراتی که به هیات واگذار شده 
نیروي نظامی در جاي دیگر مو رد نیاز باشد.صباغیان تائید کرد: در مسئله کردستان و در این تماسها، قرار دادي بسته نخواهد 

ی رعایت بشود و این حقوق نه به شخصی اي به امضا نخواهد رسید ولی طبیعی است حفظ حقوق فردي و اجتماعشد و معاهده
 .شودو نه به گروهی و نه به حزبی داده نمی شود بلکه این حقوق به مردم کردستان داده می

 

 ادامه مذاکرات هیات ویژه کردستان

 

 هیات با را خود گفتگوهاي روز نخستین دیروز 30/15 ساعت است رفته کردستان به که ویژه هیات:  پارس خبرگزار –مهاباد 
مهندس » «داریوش فروهر«کردستان در ساختمان فرمانداري مهاباد آغاز کردند.در هیات ویژه آقایان  مردم نمایندگان از

و جمهوري اسالمی ایران و در هیات وسه تن از نمایندگان ستاد مشترك ارتش ژاندارمري» مهندس سحابی» «صباغیان
تان اي دیگر از شخصیتهاي سیاسی کردستر قاسملو، غنی بلوریان و عدهنمایندگی مردم کردستان شیخ عزالدین حسینی، دک

شرکت داشتند.براساس این گزارش انتظامات محوطه ساختمان فرمانداري را که محل تشکیل جلسه است شهربانی مهاباد به 
   )21/9/1358اسالمی چنان ادامه دارد.(جمهوريعهده دارد. هنوز از جزئیات مذاکرات چیزي فاش نشده است و گفتگوها هم

 .مذاکرات کردستان در مهاباد آغاز شد

 

 شود نه به گروه معینصباغیان:حقوق ملت کرد فقط به خودشان داده می



 

مهاباد ـ خبرنگار اعزامی کیهان: دوره نهایی مذاکرات هیات ویژه دولت با هیات نمایندگی خلق کرد بعدازظهر دیروز با چند 
دقیقه بعدازظهر آغاز شد شیخ عزالدین حسینی  30/3مهاباد آغاز شد در این مذاکرات که مقارن ساعت تأخیر در فرمانداري 

تن دیگر در  11و به عنوان سرپرست هیات نمایندگی خلق کرد معرفی شد و عبدالرحمن قاسملو، غنی بلوریان، کریم حسامی 
ین گفتگو به معارفه و تعیین دستور کار مذاکرات اي نمایندگان ویژه دولت اولین جلسهاین هیات شرکت جستند. به گفته

گذشت و جلسه در پی یک ساعت معارفه و سخنرانی عزالدین حسینی و فروهر و صباغیان پایان یافت. اعضاي هیات ویژه 
ها هي کیهان اشاره به پافشاري هیات نمایندگی خلق کرد براي حضور نمایندگان برخی گرودولت در گفتگویی کوتاه با فرستاده

ي اهللا سحابی جلسهاند و این پافشاري را عامل بعضی دشورایها در راه بعضی مذاکرات نهایی خواندند. مهندس عزتداشته
ي قدماتی مذاکرات خواند و ابراز عقیده کرد که با توجه به آنچه در اولین جلسه گذشت به موفقیت و عصر دیروز را مرحله

مچنین افزود: اگر پافشاري بر سر شرکت برخی گروهها در مذاکرات محدود به اولین مذاکرات چندان امیدوار نیست. وي ه
جلسه باشد این امید هست که در آینده محیطی سرشار از تفاهم بوجود آید. مهندس هاشم صباغیان نیز در گفتگو با 

اسی بحث روي مسایل اسي کیهان گفت: که اولین جلسه مذاکرات به بحث روي تحقیقات گذشت و فرصتی براي فرستاده
مربوط به رفع ستم ملی و اقتصادي و سیاسی نشد و بیشتر بحث بر این بود که چه کسانی طرف مذاکره قرار گیرند. وي خاطر 

نشان ساخت که هیات نمایندگی خلق کرد بود جدا از مسوولیتهاي گروهی خود باشد. زیرا آن حقوقی که طبق فرمان رهبر 
اعالم شد باید از سوي هیات ویژه تدوین شود و شکل قانونی به خود گیرد و این حقوق نیز به یامی آبان طی پ 26انقالب در 

شود نه به حزب و اشخاص معین. وي همچنین افزود: بنابراین هیچ دلیلی ندارد که طرف مذاکرات مردم کرد داده می
عتقاد دارد باید همه طبقات و شخصیتها مورد اختصاص گروهی خاص باشد. مهندس هاشم صباغیان اضافه کرد: هیات ویژه ا

مذاکره قرار گیرند و اگر دیگر گروهها نیز نظراتی دارند کم یا زیاد شود وي سپس ابراز امیدواري کرد که در جلسات آینده 
هاي خاص هایم که اصرار و پافشاري به نمایندگی گرومذاکرات حساسیت اولین جلسه ادامه نیابد و ما از شیخ عزالدین خواسته

خواهیم ببندیم که با اي نمیما طرف مذاکره نداریم چرا که معاهده نداشته باشد. وي در مورد موفقیت مذاکرات گفت: اصالً
خواهیم حال اگر گروهی آمادگی نداشت که نظراتش را شکست و یا پیروزي مواجه شویم بلکه نظرات اصالحی گروها را می

ن تاکید داشته باشد. صباغیان در پایاتواند در این نظرخواهی سهمی ه کند طبیعی است که نمیبدون وابستگی به گروه خود ارائ
شود و شکل قانونی هم خواهد یافت. اما تنها در چارچوب فرمان امام کرد که حقوق (خودگردانی) به مردم کردستان داده می

ي پیرامون چگونگی مذاکرات خودداري کرد و از عقیده. فروهر عضو دیگر هیات ویژه دولت از ابرخمینی و جمهوري اسالمی
خوب بوده است. از سوي دیگر شیخ عزالدین حسینی سرپرست هیات نمایندگی  تنها گفت: که اولین جلسه گفتگوها مجموعاً

ا مآمد گویی به حاضران گفت: که توفیق مذاکرات پر اهمیت شخلق کرد در اولین جلسه مذاکرات نهایی کردستان ضمن خوش
ی گمان یکاند از خداوند تبارك و تعالی آرزو دارم. شیخ عزالدین ادامه داد: بیرا که همه مردم ایران چشم به نتایج آن دوخته

از آرزوهاي خلق کرد این بوده است که روزي در محیط حسن تفاهم و به طور جدي براي حل مساله ملی خود که یکی از 
برادران خود به گفتگو بنشینیم. وي در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: خلق ما طی  مهمترین مسایل انقالب ایران است با

تجارت تاریخی خود با این نتیجه رسیده است که خودمختاري کردستان در چارچوب تمامیت ارضی و استقالل ایران راه حلی 
ه و خواهد داد. لذا مردم کردستان قاطعان هاي گوناگون سیاسی، اقتصادي و فرهنگی پایانمنطقی است که به ستم ملی در زمینه
اند و پس از سقوط رژیم شاهنشاهی طبیعی بوده است که از دولت موقت انقالب اسالمی آگاهانه بر خودمختاري تاکید ورزیده



به  زآمیهاي دمکراتیک از طرف ایران حق خودمختاري کردستان را از راه مسالمتانتظار داشته باشند که ضمن تأمین آزادي
ح آمیز مورد توجه و ترجیرسمیت شناخته و تأمین نماید. وي افزود: اکنون شرایطی فراهم شده است که راه حل سیاسی، صلح

قرار گرفته و دو طرف به راه حل قطعی مساله کردستان و پایان دادن به جنگ و برادرکشی و مذاکره جدي نشسته. بدین 
کرد تحت عنوان خودمختاري طالب کرد و به اشکال گوناگون به راه مذاکره کنم آنچه خلق مناسبت بار دیگر تاکید می

برخواسته است نه تنها زیانی براي وحدت کشور در بر نخواهد داشت بلکه ضامن استحکام وحدت، استقالل و تمامیت ارضی و 
ایران خواهد بود. رییس هیات در تداوم انقالب ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی و تأمین آزادیهاي فردي و اجتماعی در سراسر 

شود هیات ویژه با نشان پایان ابراز امیدواري کرد که در این شرایط که ضرورت اتحاد در برابر دشمن مشترك احساس می
نیت و صلح دوستی راه حل مساله کردستان را دریابند. و در پی سخنان عزالدین حسینی داریوش فروهر و هاشم دادن حسن

 به مدت یک ی ایراد کردند که متن آنها هنوز فاش نشده است. این مذاکرات در اتاقی دربسته و مجموعاًصباغیان سخنان
صبح امروز آغاز شد. از سوي دیگر داریوش فروهر در  30/9ساعت ادامه داشت و دومین دور مذاکرات نهایی کردستان 

شهرداري ضمن سخنانی از مردم کرد گالیه کرد که هر اجتماعی شخصیتهاي روحانیون سیاسی و نمایندگان خلق کرد در تاالر 
وقت مردم کرد قصد حرف زدن داشتند با تفنگ و گلوله صحبت کردند و ادامه داد جاي تردید نیست که مردم کرد ستم روا 

عضی ه بکشده است و در گذشته حقوق مردم کرد با تفنگ و گلوله جواب داده شده است و یا افزود: امروز با حسن و تفاهمی 
دهند و خوشبختانه صداي تفنگ خاموش شده ولی این خطر وجود دارد که ممکن است یک صداي از اعضا از خود نشان می

گرایانه وضع نامطلوبی پیش آورد. وي سپس آرزو کرد: که این بار بحران کردستان با حسن تفاهم نسنجیده و یک اشتباه جوان
 )21/9/1358پایان گیرد.(کیهان

 .ه به تهران بازگشتهیات ویژ

 

بعدازظهر دیروز پس از پنج روز به تهران بازگشت. این هیات تا روز  8هیات ویژه دولت براي حل مساله کردستان ساعت 
پنجشنبه در مهاباد بسر برد و طی این مدت تنها یک جلسه مذاکره با نمایندگان خلق کرد داشت که پس از یک ساعت به 

ز تعطیل این جلسه از مذاکرات ب طور خصوصی ادامه یافت. هیات ویژه دولت بعدازظهر عنوان تنفس تعطیل شد. پس ا
پنجشنبه از مهاباد به ارومیه و صبح جمعه به کرمانشاه و از طریق این شهر به اورامانات سفر کرد و پس از حضور در مسجد 

روزه خود در مهاباد تنها در یک جلسه با هیات جامع این شهر و گفتگو با مردم به تهران بازگشت. این هیات، طی اقامت چهار
نمایندگی خلق کرد به گفتگو نشست و علیرغم آمادگی هیات نمایندگی خلق کرد، جلسه دوم این گفتگوها تشکیل نشد. گفته 

شود بیماري مهندس صباغی  و همچنین ترکیب هیات نمایندگی خلق کرد از دالیل عدم تشکیل دومین جلسه دور چهارم می
یک مقام  ها،اند که مذاکرات ادامه یابد در پی این اظهار امیدواريده است.  هر دو هیات در گفتگوها اظهار امیدواري کردهبو

هیات ویژه اواسط این هفته براي مذاکره به مهاباد و کردستان عزیمت خواهد کرد. داریوش  آگاه اظهار داشت که احتماالً
درباره نتایج این دوره از گفتگوها گفت: در این دور از  مذاکرات خوشبختانه بخش عمده فروهر یکی از اعضاي این هیات ویژه 

مردم کردستان به خصوص شخصیتهاي مذهبی و رهبران حزب دمکرات خواستار جلوگیري از هرگونه درگیري جدید و حل و 
 ت از مهاباد به معنی قطع مذاکراتفصل مسایل از طریق گفتگو هستند. فروهر در پاسخ به این سئوال که آیا بازگشت هیا

است پاسخ داد که نه و افزود: گفتگوي هیات ویژه با هیات نمایندگان خلق کرد به عنوان تنفس تعطیل شد و بعد براي تبادل 



نظر با مردم دیگر شهرها مسافرت کردیم این عضو هیات ویژه گفت: که من به آینده مذاکرات خوشبین هستم. 
  )22/9/1358.(کیهان

 

 عزیمت صباغیان و فروهر و سحابی به مهاباد

 

 .هیات ویژه کردستان عازم مهاباد شد

 

دقیقه دیروز وارد  9,30خبرنگار خبرگزاري پارس:هیات حسن نیت رسیدگی به مسایل مناطق کردنشین ساعت  -ارومیه 
وزیر کشور، آقاي فروهر وزیر مشاور و ارومیه شد بالفاصله از فرودگاه به مهاباد عزیمت کرد در این هیات آقایان صباغیان 

آقاي سباحی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه عضویت دارند و فرودگاه ارومیه مورد استقبال استاندار 
ازظهر دیروز با اشاره به ارومیه قرار گرفت آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی پیش 64آذربایجان غربی و فرماندار لشکر 

نیت دولت به مناطق کردنشین گفت: من امیدوارم با بررسی آگاهانه مسایل کردستان سفر این هیات با توفیق هیات حسنسفر 
 .کامل روبرو شود

 

 .هاي ارومیه با شکست روبرو شدشبیخون مهاجمین به پاسگاه

 

ورد م ارومیه و سلماس سردشت، رپیرانشه شهرستان در ژاندارمري گروهان و پاسگاه چهار پریشب: پارس خبرگزاري –ارومیه 
حمله ضد انقالبیون و مهاجمین مسلح قرار گرفت و در بین راه راژان به زیوه، در منطقه ارومیه یک پل منفجر شد. یک مقام 
آگاه در ژاندارمري آذربایجان غربی ضمن اعالم این خبر گفت گروههاي ژاندامري سنجی در سلماس پنجشنبه مورد حمله 

وند و گروهبان یکم زندعلی قره باغی ن قرار گرفت در این درگیري دو نفر به نامهاي استوار دوم علی محمديسنگین مهاجمی
هاي ژاندامري با شجاعت ادامه یافت و پس از رسیدن نیروهاي کمکی از گروهان زخمی شدند. وي اضافه کرد: مقاومت

 1ر نیز گروهان ژاندارمري مورد حمله قرار گرفتند. از تیپ سلماس و ناحیه ارومیه مهاجمین دفع شدند. همچنین در پیرانشه
پیاده به موقع به افراد گروهان کمک رسید و افراد ژاندامري با شهامت ژاندارمري مهاجمین را دفع کردند. در این حمله تلفات 

االنچی از توابع ارومیه نیز آسیب فراوان دید. در روستاي ب 7جانی به بار نیامده ولی ساختمان گروهان با اصابت آر.پی.جی.
پنجشنبه شب به پاسگاه ژاندارمري حمله شد ولی نیروي کمکی ارومیه در موقع وارد عمل شد. و با کمک افراد پاسگاه این 

بوجود آمدو لشکر سنندج نیروي کمکی براي  هادفع شد. در سردشت نیز دیروز درگیري بین ژاندامري حمله نیز شدیداً
شد. این مقام افزود پریشب در راه بین روستاي رژان و زیره، در ارومیه یک پل با مین منفجر شد و دراین ژاندارمهاي اعزام 

بار آسیب دید و هنوز گزارشی از تعداد تلفات نرسیده است. این مقام گفت: پایداري و شجاعت شهامت حادثه یک وانت



ه شده است افراد این پاسگاهها مورد تقدیر بوده و دستور داده شده ژاندارمریها در مقابل مهاجمین قابل تقدیر بوده و دستور داد
 .افراد این پاسگاهها مورد تقدیر قرار گیرند

 

 نقاط مختلف آذربایجان غربی که پریشب به وقوع پیوسته هايآقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی دیروز با اشاره به درگیري
اند که گروههاي ن نیت دولت امید فراوان دارند و در عین حال اعتراف کردهاست، گفت: سرکردگان کردها به مذاکرات حس

کوچکی با اعمال خرابکارانه سعی خواهند کرد در مذاکرات ایجاد تشنج نمایند این عمل خرابکارانه آنان دور از انتظار 
 )23/9/1358نبود.(اطالعات

 

 .شودمیمهندس سحابی عضو هیات ویژه: مذاکرات کردستان فردا دنبال 

 

 .روندداریوش فروهر فردا و مهندس سحابی و صباغیان اواخر هفته جاري به کردستان می

 

 .سحابی علت قطع مذاکرات کردستان را اعالم کرد

 

رود. مهندس سحابی و داریوش فروهر عضو هیات ویژه کردستان براي ادامه مذاکرات بامداد فردا به سنندج و کرمانشاه می
عضو دیگر هیات نیز اواخر این دو هفته به مناطق کردنشین کشور خواهد رفت تا مذاکرات را پیگري کند  هاشم صباغیان دو

مهندس سحابی عضو هیات ویژه کردستان امروز در یک تماس تلفنی با خبرنگاران کیهان پیرامون آخرین مذاکرات و 
 یچیده شده است اما بطور کلی مذاکرات خوب بود وگزارشهاي هیات با نمایندگان کرد گفت: مساله مناطق کردنشین بسیار پ

ایم. مهندس سحابی سپس گفت: تا حل نهایی بحرانهاي کردستان خیلی راه است زیرا گامهایی در جهت حل بحران برداشته
یک اختالف نظري با آن گروهها داریم و قطع مذاکرات بطور موقت و تنفس اعالم شده است. مهندس سحابی همچنین گفت: 

شتر اعالم تنفس به خاطر اختالف نظري است که به زودي ترکیب هیات نمایندگی مردم کرد وجود دارند و این اختالف بی
میان خودشان است. مهندس سحابی اضافه کرد: طرح پیشنهادي هیات ویژه کردستان به نمایندگان مردم کرد طرح 

خود تهیه کرده است. مهندس سحابی خاطر نشان کرد که خودگردانی استانهاي کشور است که هیات با توجه به اختیارات 
طرح خودگردانی استانهاي کشور که از سوي هیات ویژه کردستان تهیه شده است شامل تمام استانهاي کشور خواهد بود و 

واردي از م به تصویب شوراي انقالب رسیده است و اساس تهیه طرح بر مبناي پیام امام به هیات ویژه و قانون شوراها که قبالً
باشد. مهندس سحابی یادآور شد هیات تمام مسایل مربوط به برادران کرد و ایران میمصوبات قانون اساسی جمهوري اسالمی 

مشکالت و مسایل مردم شهرهاي مختلف منطقه کردنشین را مورد بررسی و پیگیري قرار خواهد داد. سحابی گفت هیات ویژه 
 )24/9/1358اقدامات هیات را به اطالع ملت ایران خواهد رساند.(کیهان اي کلیهبامداد فردا طی مصاحبه



 .شودگزارش کردستان امشب تسلیم شوراي انقالب می

 

یکی از اعضاي هیات ویژه دولت براي حل بحران کردستان در گفت و گویی اعالم کرد که گزارش مذاکرات کردستان، امروز 
خود ضمن اعالم این خبر که  6هیات نمایندگی خلق کرد با انتشار اطالعیه شماره  شود. از سوي دیگرتسلیم شوراي انقالب می

ه مساله بینانپیش نویس طرح دولت تسلیم نمایندگان مردم کردستان شده است به هیات ویژه توصیه کرد که بطور واقع
ژه بعدازظهر دیروز گفت: هیات ویژه کردستان را مورد توجه قرار دهد و از اتالف وقت بپرهیزد. داریوش فروهر عضو هیات وی

اي نتایج سفر به کردستان و کارهاي انجام شده را مورد بررسی قرار داده و قرار است که امروز مسایل کردستان در جلسه
گزارش آن را تسلیم شوراي انقالب کند. این عضو هیات ویژه اعالم کرد که فردا در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت خواهد 

 )25/9/1358نکرد(کیها

 

 .از سوي هیات ویژه کردستان،جزییات طرح خودگردانی استانها اعالم شد

 

هیات ویژه کردستان دیروز صبح در یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کردند و نتیجه 
در این مصاحبه داریوش فروهر یکی از مذاکرات اخیر خود را با نمایندگان سیاسی، مذهبی و مردم کردستان را اعالم نمودند، 

اعضاء هیات ویژه رئوس کلی طرح خودگردانی استانها را اعالم کرد و اظهار امیدواري نمود که کلیه مردم ایران و همه احزاب 
و گروهها نظرات اصالحی و پیشنهادي خود را پیرامون طرح خودگردانی اعالم کنند. در این مصاحبه ابتدا از همکاري 

ات در انتشار اخبار مربوط به کردستان و مذاکرات جاري اظهار رضایت شده و از آنها خواستند تا براي انعکاس مطبوع
نفر  3واقعیات استان از نزدیک با مسایل جاري آنجا تماس بگیرند. ابتدا مهندس صباغیان در مرحله نهایی شش نفر بودند که 

اري استاند ، شهربانی و ژاندارمري کل کشور بودند و ضمناًش جمهوري اسالمینفر نمایندگان ارت 3ره هیات ویژه تشکیل داد و 
آذربایجان غربی کردستان در جلسه مذاکرات حضور داشتند و اعضاي هیات نمایندگی کردستان عبارتند بودند از شیخ 

د اعتراض داشتم زیرا که قص عزالدین حسینی و نمایندگان کومله و سازمان چریکهاي فدایی خلق که به منظور این گروهها من
 کردیم. مهندس صباغیان یکی از اعضايما در مذاکرات گفتگو با نمایندگان اخزاب و گروها نبود و ما با ملت کرد صحبت می

به نتیجه خواهد رسید زیرا گروههاي مختلف مردم را به نظر خواهی  هیات ویژه در مورد به نتیجه رسیدن این مذاکرات حتماً
نیم و اگر گروهی هم بخواهد جدا صحبت کند با آنها هم مذاکره خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رسید زیرا حقوقی کدعوت می

شود و آبان امام خمینی رهبر انقالب این خقوق تضمین می 26است که باید به مردم داده شود از طرف دولت با توجه به پیام 
گردان پیاده خواهد شد وي افزود: که ممکن است گروههاي درگیر در این مراحل قانونی خود را که طی کرد در مناطق خود

مورد توافق نکنند طبیعی است که این احساس را در بعضی از گروهها داریم و در دوران مذاکرات همانطور که گفته شد 
مورد حل موضوع از طریق هاي خود مکرر در مشکالتی را بوجود آوردند که محیط نامساعدي ایجاد شود و اگر چه در اعالمیه

گویند ولی بطور واقعی اعتقاد ندارند که حقوق مردم از طریق مذاکره حل شود و در این شرایط اولین گروهی مذاکره سخن می
که پاسخ اینها را خواهند داد خود مردم هستند زیرا وقتی ببینند گروه خاصی حقوق خود را با مردم آنجا گره زده و دولت 



هاي ن مردم را به آنها داده است بدفاع از حقوق خود برخواهند خواست. صباغیان در مورد مذاکره با گروهحقوق آاسالمی
اي در مرحله نخستین سفر هیات ویژه با هیاتهاي مختلف مردم در مساجد، مختلف گفت: این مذاکرات بطور گسترده

 هم اعتقاد دارند وانند و به مردم جمهوري اسالمی استانداري و نقاط مختلف صورت گرفت. و اکثریت مردم کردستان مسلم
هم معتقد به رفع و جبران ستمهاي گذشته هستند، فروهر در خواهان رفع ستمهاي گذشته هستند و دولت جمهوري اسالمی 

ی گبخشهایی راجع به شوراها، چگون پاسخ سئوالی در مورد طرح خودگردانی گفت: ما در حال تدوین این طرح هستیم قطعاً
گزینش شورا، وظایف شوراها و یا چگونگی انحالل آن و مسایل دیگر از جمله نکاتی است که باید در این طرح گنجانده شود. 

هاشم صباغیان در ادامه سخنان خود گفت: دیروز (پریروز) از سنندج به من خبر دادند که یک ماشین سپاه پاسداران که حامل 
اند که از حال مجروحین شدهنفر زخمی 4نفر از پاسداران شهید و  3اند و بار قرار گرفتهنفر پاسدار بوده مورد حمله و رگ 7

هنوز اطالعی نداریم، صباغیان گفت: سنندج بین گروههایی تقسیم شده و معلوم نیست که پاسداران در منطقه کدام یک از 
ویژه کردستان پیرامون اقدامات عمرانی و اند. مهندس سحابی عضو دیگر هیات گروهها مورد اصابت گلوله قرار گرفته

خواهیم که یا به اتفاق ما یا خودشان بمنطقه بروند و وضع را از نزدیک به تقسیمات کشوري گفت:ما از کلیه خبرنگاران می
راي میلیارد تومان ب 4بینند و با مردم، نه فقط چند شخصیت بخصوص بگفتگو بنشینند و حرف آنها را منعکس کنند، ما اکنون 

شود کاري سازنده انجام داد. ما طرحی آماده کرده هاي مردم کردستان بودجه داریم ولی با آن درگیریها نمیتامین خواست
کنیم. مهندس سحابی در پاسخ سئوالی در مورد تقسیمات بودیم ولی با وضع موجود از انتشار طرح خویش خودداري می

ي کردنشین آذربایجان غربی و امکان ایجاد یک کردستان بزرگ گفت در کشوري آینده با توجه به وضع برخی از شهرها
بنام هیات نمایندگی خلق کرد معرفی شدند این مطلب دیده شده و ما بارها اعالم کردیم که  خواستهاي همین احزابی که فعالً

ان باشد ایی از مردم یک استهتقسیمات جغرافیایی کشور امري نیست که تابع خواستهاي افراد و گروه مشخص و یا حتی بخش
گذاري کل کشور انجام و امنیتی و اقتصادي کشور از طریق مراجع قانونتقسیمات جغرافیایی روي مصالح ملی و عمومی 

اي باشد وي افزود: اگر خواهران و برادران کرد در مناطق مختلف مثل تواند تابع مسایل خاص منطقهوجه نمیشود و به هیچمی
شود که هر جا خلق کرد هست همه جمع شوند در ربی در کردستان فعلی یا در کرمانشاه ساکن هستند دلیل نمیآذربایجان غ

شود جابجایی کرد بعضی از شهرها مثل مهاباد که در استان آذربایجان غربی است از لحاظ جغرافیایی و از یک استان البته می
نگونه در کنار سنندج یا در کنار سقز جزء یک استان باشد ای تواند مثالًلحاظ وضع طبیعی و اکثریت قریب به اتفاق ساکنین می

شود پذیرفت. داریوش فروهر عضو دیگر هیات ویژه رئوس کلی طرح خودگردانی استانها را به تغییرات و جابجایی جزیی را می
ل برادران کرد نیز هست عبارت شرح زیر در اختیار خبرنگاران قرار دادند: فروهر گفت: حقوق دولت مرکزي که مورد قبو

گیرد. مرزبانی، سیاست خارجی، حقوق اطالعاتی، بازرگانی خارجی، است از کارهاي وابسته به دفاع ملی که ارتش را در بر می
 پولی و بانکی، اخذ اعتبار وام از خارج و داخل کشور، تعیین میزان مالیاتهاي مستقیم و غیرریزي عمومی، امور گمرکی، برنامه

ـ  هاي سراسري خط آهنمانند تلفن، تلگراف، پست عمومی، و امور راه و ترابري مانند بزرگراهمستقیم، خطوط اصالحات عمومی
االهاي برداري از کآهن، بهرهو ذوبهاي هواپیمایی و کشتیرانی، صنایع سنگین از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی سرویس

هاي خودگردان گفت: تمام امور ار دارد وي در ادامه سخنان خود در مورد حقوق ناحیهبزرگ که اینها در اختیار دولت قر
گیرد ـ رشد کشاورزي و اقتصاد هایی که به ناحیه تعلق میریزي براي عمران منطقه، خرج بودجههاي برنامهمحلی در زمینه

ین خانه براي اهالی شهر و روستا و کارهاي روستایی، پرورش و آموزش، کارهاي فرهنگی، راه سازي ناحیه و شهرسازي، تأم
هاي خودگردان اداره خواهد کرد. داریوش هاي گروهی، بهداشت و درمان را ناحیهمربوط به مطبوعات و انتشارات و رسانه



ی هتواند متفاوت باشد با این صورت که گروفروهر در زمیه انتخابات مسووالن اجرایی نواحی خودگردان گفت: این انتخاب می
از کارهایی را که دولت باید انجام دهد دولت انتخاب کند و افرادي که اداره امور محل را برعهده خواهند داشت یا از طریق 

د البته کنشود و شوراها تایید میکند و دولت تصویب خواهد کرد و یا از طرف دولت تعیین میشوراي ناحیه که پیشنهاد می
شود فروهر در مورد انتخاب استاندار و فرماندار در مواقع استثنایی توضیح داد که این میاین انتخابات به یک شکل نهمه 

ها و نظرخواهی از مردم به تصویب خواهد رسید. وي افزود: کارهاي دادگستري در اختیار ناحیه خودگردان گزینش با رایزانی
تواند برگزیند و پیشنهاد د که شوراي خودگردان میگیرد و در مرحله نخستین پژوهش به عهده دادرسانی خواهد بوقرار می

کند و البته با توجه به قانون اساسی و اصولی که در مورد دادگستري وشوراي قضایی هست تأیید شود و در هر حال آراء باید 
 حیه خودگردانیدر دیوان عالی کشور که سراسري و از آن همه ایران باشد. در مورد نحوه انتظامات ناقابل رسیدگی فرجامی 

توانند با تعیین پلیس شهري و روستایی انتظامات را زیر نظر داشته باشند و باید در هاي خودگردانی میفروهر گفت: ناحیه
شد بکار برده شود و باید زیرنظر و در رابطه با شهربانی جمهوري اسالمی  ذکرگزینش روساي آنها یکی از دو شیوه که قبالً

توان جزو امور داخلی تلقی کرد. موضوع در مورد ژاندارمري نیز صادق است. وي گفت: مرزبانی را نمی ایران باشد. و این
بینی شده شوراهاي ناحیه خودگردان براي اداره امور محلی یا رعایت سنن و آداب و فروهر همچنین گفت: در این طرح پیش

احوال شخصیه طبق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوري رسوم و مذهب و محل از جمله در مسایل مربوط به امور دینی و 
ایران خواهد بود. بدین صورت که مذهب اکثریت هر ناحیه خودگردان در قلمرو آن یک نحوه رسمیت و یک نوع اسالمی 

وق و حق تواند باشد، ولی در عین حال دیگر ادیان و مذاهب و پیروان آنها باید مورد احترام قرار بگیرندسلطه در مقررات می
هاي خودگردان حق دارد عالوه بر دریافت برابر با اکثریت داشته باشند، وي افزود: در این طرح در نظر گرفته شده که ناحیه

اي از بودجه کل کشور عوارضی نیز در محل وضع کند تا با سرعت بیشتري بتوان نیازمندیهاي بودجه و طرح از سهم ناحیه
ناطقی ماندگی منماید تا عقببه طریقی اقدام میاساس این طرح دولت در تقسیم بودجه عمومی ناحیه را رفع کرد هم چنین بر 

که در گذشته به آنها ستم بیشتري رفته است جبران شود، فروهر گفت: در هر ناحیه خودگردان ایران همه حزبها و سازمانهاي 
 .ایران آزاد هستندجمهوري اسالمی  هاي مذهبی و اجتماعی و فرهنگی بر مبناي قانون اساسیصنفی انجمن

 

ایران آزدا با توجه به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمیوي افزود: در هر ناحیه خودگردان تدریس زبان قومی 
 ایرانبا توجه به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی هستند. وي افزود: در هر ناحیه خودگردان تدریس زبان قومی

ها و زبان مادري براي از جمله کردي براي کردها، بلوچی براي بلوچها، آذري براي آذربایجانید است تدریس زبان قومی آزا
هاي ناحیه ساکن خودگردان مانند ارمنی، آسوري و عنبري آزاد خواهد بود و از کالس اول دبستان با باال همراه با زبان اقلیت

ها به زبان فارسی که زبان ملی و مشترك همه اقوام ایرانی و اقلیتهاست خواهد درس فارسی تدریس خواهند شد. ولی تدریس
به همراه زبان تدریس ادبیات آن ادامه خواهد داشت و ناحیه خودگردان بود و تا پایان دوران تحصیلی تدریس زبان قومی 

ریزي تدریس به شرح باال زیر نظر وزارت نامهها، دبستان، دبیرستان و مانند اینها است و برسازمان دهنده شبکه آموزشگاه
هر دو رسمیت دارد نگاري در هر ناحیه خودگردانی به زبان فارسی و زبان قومی آموزش و پرورش خواهد بود. وي افزود: نامه

 خواهد بود همهاي خودگردان تنها به زبان فارسی هاي ناحیه خودگردان و دولت مرکزي و یا سایر ناحیهولی مکاتبه میان اداره
هاي علوم و فنون مختلف تأسیس خواهد شد که در آن به زبان فارسی چنین در هر ناحیه خودگردان یک دانشگاه یا دانشکده



خواهد بود و در دانشگاه تهران نیز تدریس دانشکده زبان و شود ولی داراي یک رشته فرهنگ و ادبیات قومیتدریس می
ک اگر شگردند. وي سپس به تشریح وظایف مناطق خودگردان پرداخت و گفت: بییس میهاي ایران تأسفرهنگ ادبیات قوم

را  شود ما خودمانهایی که میخواهند این وظایف را انجام بدهند آنوقت است که به رغم تکراريتردید بشود که کسانی نمی
داشت. وي اضافه کرد هر نقطه خودگردان  دانیم اگر در انجام این وظایف تردیدي باشد آن وقت جاي حرف خواهدایرانی می

 :هاي زیر را داردوظیفه

 

 :وظایف مناطق خودگردان

 

 .ـ از استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت ایران با قاطعیت دفاع کند و همواره در حفظ وحدت ملی ایرانیان کوشا باشد1

 

ز تمام وسایل از جمله حزبها و سازمانهاي سیاسی، ـ در راه تحکیم وحدت ملی و دوستی و همه قومهاي ایرانی با یکدیگر ا2
هاي گروهی و رادیو و تلویزیون مطبوعات و نشریات هاي صنفی و فرهنگی و غیره و نیز از رسانهانجمنهاي مذهبی، کمیته

 .برداري کندبهره

 

نها ت کنند و مواد و مفاد آگردد رعایـ قانون اساسی کشور و دیگر قومهاي عادي که براي سراسر کشور تدوین و تصریح می3
 .را به مورد اجرا بگذارد و کلیه کاربدستان ناحیه خودگردانی را در برابر قانونهاي جاري کشور مسوول بشناسد

 

هاي گوناگون امور اداري، اقتصادي فرهنگی و غیره طی گزارشهاي مرتب که چگونگی آن باید روشن شود و ـ در مورد زمینه4
را در جریان بگذارد. فروهر در مورد یکی دیگر از اصول این بینی شود که دولت جمهوري اسالمیما پیشباید در طرح قانونی 

رسند براي گذراندن یک دوره خدمت سربازي به ارتش جمهوري طرح گفت: در مواقع معینی کسانی را که به سن قانونی می
ه مردم ایران و باید در ساخت آن همه مردم ایران ایران معرفی کنند چون ارتش یک ارتش ملی است و مال هماسالمی 

شرکت داشته باشند. و همچنین حداکثر تسهیالت را در قلمرو ناحیه خودگردان براي استقرار پادگانها و آمد و رفت یگانهاي 
ه ان آن را بتوهایی از این طرح میارتشی و تأمین نیازهاي آنها فراهم کند.  فروهر گفت: به این ترتیب با انتشار قسمت

نظرخواهی مردم گذاشت. وي از همه گروهها و سازمانهاي سیاسی و مردم خواست که نظرات و پیشنهادات خود را درباره 
طرح خودگردانی اعالم کنند.  در مورد تقسیمات کشوري و استانها فروهر گفت: اگر الزم است جابجایی باشد بستگی به 

تواند حدود یک استان را تعیین کند به و مذهبی است که میو ویژگیهاي قومی خواست مردم به تجمع و وسعت جغرافیایی
ساالري به اي به خود بدهند باید در یک نظام مردماعالمیه و تصمیم یک حزب و حتی دولت هم حق ندارد که چنین اجازه

درگیر در چه حال است گفت: من اراده مردم بیش از هر چیز توجه شود.  فروهر در پاسخ این سئوال که موقعیت نیروهاي 



با نهایت قدرت تمام مواضع استراتژیکی را در براي اطمینان خاطر مردم باید این توضیح را بدهم که ارتش جمهوري اسالمی 
اختیار دارد و تصور برابري کردن یک عده مسلح با قدرت این ارتش تصوري است غلط و وقتی دولت راه حل گفتگو و مذاکره 

ی دیده هایکرد به خاطر مالحظات انسانی است البته با نهایت تاسف باید بگویم که در دست پیشمرگان سالح را انتخاب
ها از آنسوي مرزها آمده است و این دولت همسایه با سیاست نژادگرایی که تا دیروز این همه ستم را به شود که این سالحمی

راري به طرف ایران سرازیر کرده است. وجود این همه سالح در دست هاي فما روا داشت سیل سالح و پول را به دست خان
پیشمرگان تردیدآفرین است.  داریوش فروهر در زمینه نقش کشورهاي خارجی مثل آمریکا در حادثه کردستان گفت: ما با 

ی و ن چند گروه سیاستوان عوامل او را مشخص کرد ولی آمریکا در میاتحریکات آمریکا در این منطقه روبرو هستیم ولی نمی
اند. و راه عبور آنها مرزهاي ایران و عراق است. فئودالها نفوذ کرده است. و جمعی از این عده از ماه گذشته وارد کردستان شده

دانیم دولت عراق به شدت متزلزل است و اکثریت مردم کرد عراق با حکومت بعثی در حال جنگ هستند و ما با البته ما می
 )27/9/1358اي با سند و مدرك ثابت خواهیم کرد که اینها در حوادث کردستان دست دارند. (کیهان دستگیري عده

 

 .در دیدار با داریوش فروهر؛ هاشم صباغیان امام، طرح خودگردانی استانها را تصویب کرد

 

 .صباغیان: امام تاکید کرد که نسبت به تامین حقوق مردم تسریع شود

 

فروهر و هاشم صباغیان اعضاي هیات ویژه کردستان براي دادن گزارش به رهبر انقالب اسالمی  قم ـ ظهر دیروز داریوش
نویس طرح مربوط به اختیارات هر ایران وارد قم شدند. هاشم صباغیان پس از ورود به قم به خبرنگاران گفت: رئوس پیش

ن ای ا اگر امام نظرات اصالحی دارند، داده شود و بعداًشود تایران رسانده میمنطقه خودگردان به اطالع رهبر انقالب اسالمی
طرح به نظرخواهی عموم گذاشته شود. صباغیان افزود: کلیه احزاب دستجات سیاسی و صاحبنظران نظرات خودشان را در این 

خودگردانی به  دهند و بعد از آنکه نظرات مردم آماده شد خود اصلوزیري ارائه میزمینه به دبیرخانه هیات ویژه در نخست
گردد که پس از تصویب در هر منطقه به مورد اجرا مراجع قانونگذاري که به شوراي انقالب یا شوراي ملی است تقدیم می

گذاشته شود و این حقوقی است که به همه مردم و به همه استانها داده خواهد شد. صباغیان در پایان نتیجه مسافرت هیات به 
ش و مؤثر اعالم داشت. گزارش بعدي حاکی است که داریوش فروهر و هاشم صباغیان به مدت کردستان را تاکنون ثمربخ

امام خمینی مالقات کردند. بر اساس این گزارش، صباغیان و فروهر در این مالقات اهللا العظمی ساعت با حضرت آیتیک
مینی کردند که بنا به اظهار هاشم صباغیان نویس طرح مربوط به واگذاري اختیارات منطقه خودگردانی را تسلیم امام خپیش

ایران نیز قرار گرفت و امام تاکید کردند که نسبت به تامین حقوق مردم تسریع این طرح مورد تصویب رهبر انقالب اسالمی 
 )27/9/1358شود. (کیهان 

 

 .مانندداریوش فروهر: قصر شیرین و پل ذهاب جزو  استان کرمانشاهان می



 

روز پیش براي ادامه بررسیهاي خود از  2شیرین: داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه دولت که از  کرمانشاه ـ قصر
اوضاع مناطق کردنشین غرب کشور به کرمانشاه رفته بود، پس از بازدید از مناطق مختلف شهر قصر شیرین و روستاهاي 

رپور ایران، سپهفرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی عشایرنشین آن به کرمانشاه بازگشت. در این سفر که سرتیپ دانشور 
کردند. وي ابتدا به میان عشایر مرزنشین استاندار و سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه فروهر را همراهی می

به  ضمن اشارهگوران، قلخانی و باباخانی رفتند و ضمن بررسی مسایل و مشکالت آنان سخنانی ایراد کرد. داریوش فروهر 
تر دهها کانون توطئه علیه انقالب ایران جود دارد و هایی علیه انقالب ایران در جریان است گفت: چند قدم آن طرفتوطئه

با برادران کرد داشت و بعد از قرارداد شوم الجزایر، شمال کردستان را به آتش کشید  ايدولتی که تا دیروز رفتار ناستوده
دلسوز مردم ایران شده است. وي سپس از عشایر خواست که همچنان گذشته از مرزهاي کشور  اکنون هواخواه کرد و

اعالم وفاداري کردند و مسایل و مشکالت خود را نسبت به جمهوري اسالمی  پاسداري کنند. عشایر قصر شیرین هم متقابالً
فت و در این محل عشایر قلخانی خواستهاي عنوان نمودند. داریوش فروهر سپس به قرارگاه هنگ ژاندارمري قصر شیرین ر

 .خود را در مورد امکانات کشاورزي، رفاهی، عمرانی و فرهنگی در هشت ماه تسلیم داریوش فروهر کردند

 

بر اساس گزارشهاي رسیده داریوش فروهر دیروز در ادامه دیدارش از قصر شیرین بازار این شهر را مورد بازدید قرار داد. -
تشکیل شده بود، شرکت کرد و ضمن تشریح ماموریت هیات » مهدیه«اعی از مردم این شهر که در مسجد وي سپس در اجتم

از حقوق ویژه گفت: امام خمینی به ما ماموریت دادند تا ترتیبی دهیم هرگونه ستم از بین برود و همه در پرتو جمهوري اسالمی 
تهیه شده است. داریوش فروهر سپس به تفصیل پیرامون خود برخوردار شوند. و طرح خودگردانی هم به همین منظور 

دستاوردهاي انقالب و لزوم وحدت و همبستگی در مبارزه با امپریالیسم سخن گفت. فروهر پیش از این بازدید به سرپل ذهاب 
فروهر که از برادران اهل تسنن هستند. شرکت کرد. پس از ورود داریوش » قادري«رفت و در اجتماع نمازگزاران مسجد 

ایران و امام خمینی اعالم پشتیبانی کرد فروهر در پاسخ طی نماینده برادران هل تسنن طی سخنانی از جمهوري اسالمی 
سخنانی یکبار دیگر عراق را به توطئه چینی علیه انقالب ایران متهم کرد و رفتاري را که این دولت در رژیم شاه با کردها 

نرانی داریوش فروهر در پاسخ به این سئوال که پل ذهاب و قصر شیرین در داشت تشریح کرد. در پایان این سخ
شهر همواره  2و مذهبی این بندیهاي آینده استانهاي کشور چه وضعی خواهد داشت، گفت: با توجه به ویژگیهاي قومیتقسیم

 )29/9/1358جزء استان کرمانشاهان بوده و در آینده نیز چنین باشد. (کیهان

 

  .فرستدبوسیله خوانهاي فراري به ایران اسلحه میفروهر:عراق 

 

هیات ویژه کردستان، روز گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی در رادیو تلویزیون شرکت کرد و فعالیتهاي خود را در مرحله 
کرد  رمختلف مذاکرات و نیز نقطه نظرهاي خود را نسبت به حل بحران اعالم داشتند ابتدا داریوش فروهر از مطبوعات تشک



مطبوعاتی ما مکررا اعالم داشتیم گروهی  هايصباغیان به اولین بیانیه هیات ویژه اشاره نمود و اظهار داشت در مصاحبه هاشمو
نباید نمایندگی از طرف دسته یا گروه خاصی داشته  کنیمکه براي مذاکره و اظهار نظر به مسائل کردستان باهم صحبت می

خص نداشته باشد در مسافرات اخیرمان که در فرمانداري شهر مهاباد تشکیل شده بود. ابتدا باشند یعنی وابستگی حزبی مش
خوش آمدي از طرف شیخ عزالدین حسینی قرائت شد وي در یادداشت خود به معرفی اعضاي مذاکره پرداخت ولی بالفاصله 

فی دو نفر به عنوان دفتر شیخ عزالدین بر علیه تعهد قبلی اعضاي که براي صحبت آمده بودند معرفی کردند. در این معر
نفر از حزب کومله و سه نفر هم از چریکهاي فدائی خلق معرفی شدند اینجانب به عنوان  4نفر از حزب دمکرات  6حسینی 

اعتراض گفتم: حضور این گروه برخالف قرار قبلی است و ما همانطور که قبال اعالم کردیم حاضر به مذاکره با سازمان کومله و 
شد آنها اعتقادي به مذاکره براي راه حل که از سوي این گروهها منتشر می هايچریکهاي فدائی خلق نیستم. زیرا در اعالمیه

 .کردستان نداشتند

 

 شرکت در مذاکره براي افشاگري

 

ر لیات که دبراي افشاگري و جلوگیري از سازش و با تحریکات و عم کنیماي گفتند در مذاکره شرمت میآنها در اعالمیه
و نهایت سعی را داشتند که از  کردندبس اعالم شده بود مجدا تحریک میدوران مذاکرات و یا در دورانی که به عنوان آتش

اي به مواضع ارتش نشود این اعالم آتش بسی که توسط آنها داده شد و ارتش هم به دنبال آن یک اعالمیه داد که اگر حمله
اي که ما قبال کردیم اعالم کردیم که یک نمونه طوري هم که در گذشته هم در مصاحبهد همانکنارتش هیچ گونه کاري نمی

توانند بیاورند در حالی که در تمام این مدت ارتش ابتدا به ساکن به جائی حمله کرده باشد و یا محلی را مورد تعارض هم نمی
سعه عملیات خودشان کردند و در شهر سنندج و مریوان گرفته باشد و لی از این حسن نیت استفاده کردند و شروع به تو

هایشان به طریقی ایجاد ناراحتی براي گروهی کردند و گروهی که تامین جانی نداشتند مجبور شدند که سنندج توسط پیشمرگ
وضیحات که تو مریوان را ترك بکنندو دالیل دیگري که وارد این مسائل نمی شویم ولی اگر که بعد از مسائل سواالتی باشد 

 .ماکافی نبوده باشد توضیح خواهیم داد

 

 چرا مذاکره تعطیل شد؟

 

سئولین م باصباغیان افزود: مسئولیت اداره جلسه را آقاي فروهر به عهده داشتند اعالم تنفس نمودند ما به طور جداگانه مجدداً 
بودند آنجا آگاهانه صحبت کردیم و دالیل آن را هاي فدائی خلق آمده و با کسانی که به عنوان نماینده کومله و سازمان چریک

و مدارکی که داده بودند براي آنها صحبت کردیم. گفتیم که اگر شما عالقمند به حقوق مردم کرد هستید، مسائل  هابا اعالمیه
مهوري ج گروهی خودتان را با حقوق مردم کرد گره نزنید هیچ ایرادي نیست که شما شرکت کنید براي اینکه شما رسما به

اید و در اینجا هم سازمان چریکها فدائی خلق که مدارك خیلی عادي هست که از جاهاي دیگري اسالمی اعالم وفاداري نکرده



 آمدند به آنجا و اینها که شما یک حزب سراسري هستید برخورد جمهوري اسالمی با شما به طریق دیگري است. طبیعتاً
مردم منطقه  ر این فاصله این چیز خیلی مهمی است که همه مردم ایران، خصوصاًو د شدندمعلوم بود که مردم قانع می

یات تواند هکردنشین، باید بدانند و خودتان گروه زیادیشان اعتقاد دارند که این یک هیاتی است از قسمتی از مردم نمی
تواند تن حق فقط کرد است که مینمایندگی خلق کرد باشد چون همه این لغات قابل تفسیر است هیات بدون نمایندگی داش

که خودش و خیلی مساله است. نماینده به کسی گفته  کندچه تعریفی دارد، به نام خلق کرد درآنجا عمل می کندمشخص می
اي اظهارنظر شود، که منتج به رأي گیري باشد. طبیعی است اگر در یک راهپیمایی و یا یک میتینگی نسبت به قطعنامه شودمی

تواند نمایندگی قاطبه آن مردم را داشته باشد. ما به طرف اصالحی کسانی که گروهی از مردم در آن شرکت کردند، این نمی
شود ضی و جمهوري اسالمی بزند برایمان قابل قبول خواهد بود ولی این دلیل نمیاي به تمامیت اردر کادر قانون اساسی لطمه

دیگري از مردم صحبت نشود براي اینکه در همانروز که وارد ارومیه  هايکه با شخصیتهاي دیگر و یا گروههاي دیگر و نماینده
در  خواهیمما هم نماینده اي داریم و می شدیم اعالمیه از طرف گروهی از عشایر عرب ارومیه داده شد و اعالم کردند که

ر آن این هیاتی که د کنیمو با آنها هم صحبت می پذیریممورد مسائل کردستان، اظهار نظر کنیم. طبیعی است ما آنها را می
 اقاًفتواند به نمایندگی گروهی از مردم کردستان باشد.صباغیان در قسمت دیگري از سخنان خود گفت ما اتروز درست شد، می

ـ انتظامات 1. باشدمساله اساسی را در دستور کار خود قرار داده ایم که به این شرح می 5در آن جلسه که به تنفس ختم شد، 
ـ اصل حقوق و 5ـ تعیین قلمرو جغرافیایی 4ـ آزادي گروگانهاو زندانیان سیاسی 3ـ شرایط عدم درگیري 2شهرها و روستا 

 .وظایف خودگردانی

 

 تن مجروح شدند 4نفر پاسدار شهید و در سنندج سه 

 

صباغیان در ادامه سخنانش گفت: متأسفانه دیشب حادثه ناگواري دیگري در شهر سنندج رخ داد. ماشین برادران پاسدار از 
تن مجروح شدند.هر قسمتی از شهر  4یکی از سنگرهاي شهر سنندج به گلوله بسته شد که در نتیجه سه پاسدار شهید و 

خش هاي فدائی و بکنون زیر نفوذ یکی از گروههاست قسمتی از حزب دمکرات و کومله و قسمت دیگري را چریکسنندج هم ا
ابان در دو خی شونداز عراق تغذیه می دیگري هم در دست یک گروه سیاسی است به نام ماملی نقشبندي. این گروهها هم دقیقاً

 .اختیار دارند صباغیان در پایان سخنانش تائید کرد

 

در جریان گفتم اگر دقیقا نمایندگی مردم را دارد پس چرا شیخ عزالدین در مصاحبه  کردمدر صحبتی که من با قاسملو می
که از این هیات پشتیبانی بکنند. هر چقدر بیشتر پشتیبانی بکنند موضوع ما  کردتلوزیونی در مهاباد کرد از مردم خواهش می

اما نه  یمکندهد که با آنها صحبت مینظري تشکیل میاین هیات را افراد صاحب صوالًقویتر خواهد شد.صباغیان یادآوري شد ا
به آن ترتیب که نمایندگان چریکهاي فدائی خلق و حزب دمکرات در آن شرکت داشته باشند وي گفت اتفاقا جدا از این 

  .دهیمبا آنها را ادامه می هیات با چند نفر از روحانیون مهاباد صحبت کردیم که نظریاتشان جالب بود و صحبت



 

 میلیارد تومان بودجه 4

 

ما یا  که یا به اتفاق خواهیمدیگر عضو هیات ویژه حسن نیت طی سخنانی گفت: ما از کلیه خبرنگارآن می» مهندس سحابی»
خودشان به منطقه بروند و وضع را ببینند و با مردم، نه فقط چند شخصیت بخصوص، به گفتگو بنشینند و حرف آنها را 

ود نمی ش هامردم کردستان بودجه داریم ولی با این درگیري هايمیلیارد تومان براي تامین خواسته 4منعکس کنند. ما اکنون 
 .«کنیمکاري سازنده انجام داد. ما طرحی آماده کرده بودیم ولی با وضع موجود، از انتشار طرح خویش خودداري می

 

اي که دیروز براي اعالم رئوس طرح خودگردانی عضو هیات حسن نیت کردستان در مصاحبه» صباغیان هاشممهندس»
از مصاحبه به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران شرفیاب  استانها تشکیل شده بود اعالم کرد اعضاي هیات پس

در این «تا گزارش فعالیت و گزارش خود با نمایندگان کرد را به حضور ایشان تسلیم نمایند.صباغیان اضافه کرد:  شوندمی
باشند ارشادهاي خود را بیان  شود. تا اگر امام نظري داشتهدیدار طرح خودگردانی استانهاي کشور به امام خمینی تقدیم می

تا کلیه احزاب و گروههاي سیاسی و اجتماعی و اشخاص و  گیردنمایند آنگاه طرح خودگردانی در اختیار مطبوعات قرار می
این طرح مخصوص کردستان تهیه نشده است، بلکه در «وي اضافه کرد: ».گروههاي مختلف مردم در باره آن اظهار نظر کنند

تاکلیه استانها از خودگردانی برخوردار شوند.مهندس صباغیان در مورد جزئیات این  گیردها کشور را در بر میکل، تمام استان
طرح گفت: این طرح مسائلی مانند ارتش، سیاست خارجی، مسائل پولی و بانکی، اقتصادي و برنامه ریزي اطالعات و امور 

به مسائل داخل هر استان است مانند امور محلی، امور نظامی، امور  اطالعاتی اصوال مربوط به دولت است و مسائلی که مربوط
فرهنگی، مسائل زیان و مسائل مذهبی درامور شخصیه مربوط به منطقه خودگردان خواهد بود.وي اضافه کرد: مردم نباید 

ل این ل شود. زیرا حانتظار داشته باشند در فاصله یکی دو ماهی که ما سر گرم مسئله کردستان شده ایم به کلی مسئله ح
وال و اص کندمشکالت به زمان احتیاج دارد بی تردید این هیات به طوري جدي مسائل را در تهران و در منطقه پیگیري می

امیدواریم مسائل کردستان به نحوي که شایسته جمهوري اسالمی و مورد در خواست عمومی مردم کردستان باشد حل 
تواند تمام ي از سخنانش گفت: جمهوري اسالمی آنقدر ظرفیت دارد که میدر قسمت دیگر» مهندس سحابی«شود.

مرد در کشور ایران را در باال ترین استاندارد بین المللی به همه مردم ایران بدهدت اما اینکه گروهی خود را به  هايخواسته
ك الطوائفی است. مهندس سحابی در عنوان نماینده و همه کاره مردم کردستان بدانند از نظر ما یک نوع بازگشت به ملو

ر رهبر .تا آنرا به نظکنیمقسمت دیگري از سخنانش گفت: ما فعال از انتشار طرحهاي مربوط به استان کردستان خودداري می
آوري همه نظریات مردم آنرا تکمیل کنیم. وي یادآوري کرد: در کردستان آنچه اکنون گروههاي سیاسی برسانیم و به جمع

دهند بازگشت به نوع نظام ملوك الطوائفی است. وي تاکید کرد: این ملوك الطوائفی گروهی است.وي گفت: از نظر انجام می
اختیارات براي مردم کردو کردستان ما هیچ گونه محدودیتی نداریم جمهوري اسالمی آن بینش را دارد که همه آن چه را که 

امام خمینی در قانون اساسی و در قانون شوراهاي وجود  هايد در گفتهبده دهدمترقی ترین کشورها به یک بخش از جامعه می
مردم کردستان چیز مشکلی براي ما نیست اما آن چیزي که مانع پیشرفت است حرکت بعضی از این  هايدارد خواسته



جمهوري اسالمی  خودگردان هاياي هم دارند. آنگاه فروهر پیش نویس حقوق و وظایف ناحیهگروههاي سیاسی است که سابقه
 .را به این شرح خواند

 

کارهاي مربوط به دولت مرکزي و استانها، کارهاي وابسته به دفاع ملی، ارتش مرزبانی سیاست خارجی، امور، اطالعاتی،   ·   
ر،  وبازرگانی، برنامه ریزي عمومی و اختصاصی، تنظیم بودجه عمومی و سیستم پولی و بانکی واخذ اعتبار داخلی و خارجی کش

تعین میزان مالیاتهاي مستقیم، خطوط و مراسالت عمومی، امور ترابري و راه ( بزرگراه ). خطوط راههاي آزدا، صنایع سنگین. 
 .بهره برداري از کارگاههاي بزرگ

 

 اختیارات مناطق و نواحی

 

محلی در زمینه رشد و پرورش  برنامه ریزي عمران منطقه اي خرج بودجه کشاورزي تمام امور هايتمام امور محلی در زمینه
و آموزش راه سازي و شهر سازي و تامین خانه و کارگاهها و کارهاي مربوطه مطبوعات و بهداشت و درمان به عهده مسئولین 

 .گذاردمحلی می

 

 رئوس طرح خودگردانی استانهاي کشور

 

سی هر ناحیه خودگردان داراي مرکز رادیو قانون اسا 175عضو هیات ویژه کردستان گفت: با توجه به اصل » داریوش فروهر»
 هايتلوزیون محلی خواهد بود که تابع صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران است: ولی قسمتهایی از برنامه آن صرف برنامه
محلی خود خواهد شد همچنین چاپ مطبوعات و نشریات طبع زبان قومی آزاد خواهد بود و دولت بنا به تقاضاي ناحیه 

 .کمکهاي ممکن را خواهد کرد هان به توسعه فرهنگ قومی در تمام زمینهخودگردا

 

در طرح خودگردان به مردم داد براي  شوددر ادامه این کنفرانس مطبوعاتی گفت: این حقوقی است که می» داریوش فروهر»
اینکه اداره امور خودشان را به عهده بگیرند. و به راستی احساس کنند که هر گونه ستم و تبعیضی از میان رفته است. وي 

سپس به تشریح وظایف منطقه خودگردان پرداخت و گفت: بی شک اگر تردید بشود که کسانی نمی خواهند این وظایف را 
اگر در انجام این وظایف تردیدي  دانیم،ما خودمان را ایرانی می شودکه می هايد آن وقت است که برغم تکرارانجام بدهن

 :باشد آنوقت جاي حرف خواهد داشت. وي اضافه کرد هر منطقه خودگردان وظیفه زیر را دارد

 



  .فظ وحدت ملی ایرانیان کوشا باشداز استقالل وتمامیت ارضی و حاکمیت ایران با قاطعیت دفاع کند و همواره در ح-1

 

در راه تحکیم وحدت ملی و دوستی همه قومهاي ایرانی با یکدیگر از تمام وسایل از جمله حزبها و سازمانهاي سیاسی،   - 2
گروهی رادیو و تلویزیون مطبوعات و نشریات  هايصنعتی و فرهنگی و غیره و نیز از رسانه هايانجمنهاي مذهبی و کمیته

 .گیري کنندبهره

 

اد رعایت کند و مواد و مف گرددقانون اساسی کشور و دیگر قانونهاي عادي که براي سراسر کشور تدوین و تصریح می  - 3
 .آنها را به مورد اجرا بگذارد و کلیه کار بدستان ناحیه خودگردان را در برابر قانونهاي جاري کشور بشناسد

 

ر ادراي و اقتصادي و انتظامی و فرهنگی و غیره طی گزارشهاي مرتب که چگونگی آن گوناگون امو هايدر مورد زمینه  - 4
 .باید روشن شود و باید در طرح قانونی ما پیش بینی شود که دولت جمهوري اسالمی ایران را در جریان بگذارد

 

براي گذراندن یک دوره  سندرفروهر در مورد یکی از اصول این طرح گفت: در مواقع معین کسانی را که به سن قانونی می
خدمت سربازي به ارتش جمهوري اسالمی ایران معرفی کنند چون ارتش یک ارتش ملی است و مال همه مردم ایران و باید 

در ساخت آن همه مردم ایران شرکت داشت. در سرباز فرستادن در ترتیباتی پیش بینی شده تا همه آزادانه در افسري و 
شند و همچنین حد اکثر تسهیالت را در قلمرو ناحیه خودگردان براي استقرار پادگانها و آمد و رفت فرماندهی شرکت داشته با

ن آنرا به نظر توایگانهاي ارتش و تامین نیازهاي آنها فراهم کند.فروهر گفت: به این ترتیب با انتشار قسمتهایی از این طرح می
اسی ومردم خواست که نظرات و پیشنهادهاي خود را درباره طرح خواهی مردم گذاشت وي از همه گروهها و سازمانهاي سی

خودگردانی اعالم کنند. در مورد تقسیمات کشوري واستانها فروهر گفت: اگر الزم است جابجاي باشد، بستگی به خواست 
میه و رد نه اعالتواند حدود یک استان را تعیین کمردم، به تحمع و وسعت جغرافیایی و ویژگیهاي قومی و مذهبی است که می

اي به خود بدهد باید در یک نظام مردم ساالر، به اراده مردم تصمیم و یک حزب و حتی دولت هم حق ندارد که چنین اجازه
بیش از هر چیز توجه شود.در پایان اعالم رئوس کلی طرح خودگردان اعضاي هیات ویژه دولت به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ 

با توجه به طرحی که ارائه داده شد و شامل سراسر کشور خواهد شد آیا لزومی براي مذاکرات دادند. در پاسخ این سوال 
هیات ویژه با هیات نمایندگی کردستان خواهد بود فروهر گفت: رفتن هیات به کردستان به دلیل این بود که آنجا درگیري به 

اند وگرنه این گفتگوئی است که در همه جاي ت قرار دادهوجود آمد و نیروهاي مسلح نظم را به هم ریختند و خود را برابر دول
گیرد و به همین دلیل ما این موضوع را به نظر خواهی عمومی نمایندگان و حزبهاي سراسري کشور ایران و با همه صورت می

  .قرار خواهیم داد

 



گفت: به اعتقاد ما این مذاکرات حتما یکی از اعضاي هیات ویژه در مورد به نتیجه رسیدن این مذاکرات » مهندس صباغیان»
و اگر گروهی بخواهد جدا صحبت کند با  کنیمبه نتیجه خواهد رسید، زیرا گروههاي مختلف مردم را به نظر خواهی دعوت می

او هم مذاکره خواهیم کرد و به نتیجه هم خواهیم رسید زیرا حقوقی است که باید به مردم داده شود و از طرف دولت با توجه 
و مراحل قانونی خود را که طی کرد در مناطق خودگردان  شودآبان امام خمینی، رهبر انقالب، این حقوق تضمین می 26به پیام 

پیاده خواهد شد، وي افزود: ممکن است گروههاي درگیر در این مورد توافق نکنند، طبیعی است که این احساس را در بعضی از 
همانطور که گفته شد مشکالتی را به وجودآوردند که محیط نا مساعد شود و اگر چه در  گروهها داریم و در دوران مذاکرات،

ولی به طور واقعی اعتقاد ندارند که حقوق مردم  گویندخود مکرر در مورد حل موضوع از طریق مذاکره سخن می هاياعالمیه
از طریق مذاکره حل شود و در این شرایط اولین گروهی که پاسخ اینها را خواهد داد خود مردم هستند زیرا وقتی ببینند گروه 

از حقوق خود  خاصی، حقوق خود را با حقوق مردم آنجا گره زده و دولت اسالمی حقوق آن مردم را با آنها داده است به دفاع
ن اي در مرحله نخستیدر مورد مذاکرات با گروههاي مختلف گفت:این مذاکرات به طور گسترده» صباغیان«بر خواهند خاست.

سفر هیات ویژه با هیاتهاي مردم در مساجدو استانداري و نقاط مختلف صورت گرفت و اکثریت مردم کردستان مسلمانند و 
در پاسخ سوالی در مورد طرح » آقاي  فروهر« و خواهان رفع ستمهاي گذشته هستند.به جمهوري اسالمی اعتقاد دارند 

چگونگی گزینش وظایف شورا و یا چگونگی  هاخودگردان گفت ما در حال تدوین این طرح هستیم قطعا بخشهاي راجع به شورا
درباره  شودد و آن مطالبی که اعالم میانحالل آن و مسائل دیگر از جمله نکاتی است که باید در این طرح باید گنجانیده شو

حقوق و وظایف است مهندس صباغیان در بخشی از این مصاحبه گفت ما از این جا به مردم ایران خصوصا مردم کردستان 
که حقوق مردم کردستان در چار چوب جمهوري اسالمی داده می شود و نباید تحت تاثیر گروههاي خاصی که  کنیماعالم می

دارند قرار بگیرند و طبیعی است که آن هیات نمایندگی خلق کرد را با آن ترکیب و توضیحاتی که هر یک از  نظرات خاصی
کلمات هیات نمایندگی و خلق و نمایندگی دارد بحث مفصلی خواهد داشت آقاي  فروهر در مورد تجهیزات نیروهاي درگیر در 

توضیح بدهم که جمهوري اسالمی با نهایت قدرت تمام مواضع دوران مذاکرات گفت باید براي اعتماد خاطر مردم ایران 
استراتریژیک مسلط بر شهرها و تمام پادگانهاي خود را در اختیار دارد و تصور برابري کردن یک عده مسلح با قدرت آتش 

خاطر ب کنداین ارتش تصوري غلط است و وقتی دولت راه حل گفتگو با مذاکرات را انتخاب کرده و با مسالمت رفتار می
مالحظات انسانیاست نه چیز دیگري امام در واپسین دیدار وقتی که هیات ویژه راه ححلهاي گوناگون را توضیح دادند راه حل 

 ضمن تاکید بر اینکه هر» فروهر«خواهم خونی ریخته شود. آمیز را ترجیح دادند و در پایان تاکید فرمودند: من نمیمسالمت
کرد ایرانی بریزد از بدن ملت ایران در شرایط این مبارزه بزرگ ضد امپریالیستی ریخته، است قطره خونی که از بدن یک 

 که این سالحها فقط از آن سوي مرز آمده است شودگفت: با نهایت تاسف باید بگویم در دست پیشمرگان سالحهایی دیده می
ون ما .وي افزود: اکنکندارتش بدهد، تاسف ما را زیادتر میو هر چقدر این سالحها افزوده شود  بدو ن اینکه توانایی برابري با 

با این حقیقت روبرو هستیم که دولت همسایه ما، این دولت نژادگرا که دیروز بزرگترین ستمها به همین مردم کرد را روا 
ر به این سو سرازیفراري، حتی به دست گردنه زنها  هايداشت اکنون سیل سالح و پول را به دست قاچاقچیها، به دست خانه

که  اي و وابستگی دارد ولی وجود سالحهاییکرد و نمی خواهم تصور این را بکنم که یکی از سازمانهاي سیاسی کوچکترین رابطه
هرگز در ایران نبوده در دست پیشمرگان، خود تردید آفرین است.آقاي مهندس سحابی در پاسخ سوالی در مورد تقسیمات 

غربی و امکان ایجاد یک کردستان بزرگ گفت: در وضع برخی از شهرهاي کردنشین آذربایجان کشوري آینده با توجه به
درخواستهاي همین احزابی که فعال به نام هیات نمایندگی خلق کرد معرفی شدند این مطالب دیده شده و ما بارها اعالم کردیم 



و گروه مشخص و حتی بخشهاي از مردم یک استان افراد  هايکه تقسیمات جغرافیایی کشور امري نیست که تابع خواسته
 شودباشد.تقسیمات جغرافیایی روي مصالح عمومی وامنیتی و اقتصادي کشور، از طریق مراجع قانون گذاري کل کشور انجام می

ل مختلف مثاي باشد. وي افزود: اگر افراد خواهران و برادران کرد در مناطق تواند تابع مصالح خاص منطقهو به هیچ وجه نمی
شود که هر جا خلق کرد هست همه جمع شوند در یک غربی در کردستان فعلی یا کرمانشاه ساکن هستند دلیل نمیآذربایجان

غربی است ولی از لحاظ جغرافیایی و از مثل مهاباد که در استان آذربایجان هاجابجاي کرد بعضی از شهر شوداستان البته می
د توانند مثال در کنار سنندج با در کنار سنندج جزو یک استان باشقریب به اتفاق ساکنینش می لحاظ وضع طبیعی و اکثریت

این گونه تغیرات و جابه جاي جزئی را میشود پذیرفت ولی این طور که هر جا کرد هست بیاوریم ودریک استان جمع کنیم از 
 و دادگاههاي انقالب گفت:» قارنا«در مورد موضوع لحاظ مسائل ملی و امنیتی کشور قابل پذیرش نیست. مهندس صباغیان 

قبلی بعد از مذاکرات در باره خودگردانی رسیدگی خواهد  هايموضوع اساسی مطرح فعال خودگردانی است و به موضوع«
گفت: دست امریکا و چند کشور » مهندس سحابی«درمورد نقش کشورهاي خارجی مثل امریکا در این نوع حوادث ».شد

حوادث کردستان وجود دارد ولی نمی شود مشخص کرد که کجاست و این عوامل چه کسانی هستند و گذشته از خارجی در 
مختلفی مثل فئودالها و افراد وابسته به شیوخ هستند که اکثرا چند هفته  هايچند گروه سیاسی معروف و مشخص، االن دسته

گفت که استعمار و مخصوصا امریکا براي   شودولی به طور قاطع می شونداند و آثار اینها ظاهر و دیده میقبل از عراق آمده
خواهد از طریق آن جامعه ایران را دچار هرج و مرج اینکه انقالب اسالمی ایران را زمین بزند، یکی از بهترین مواضعی که می

ا درون عراق به سختی تنه به نظر ما دولت بعث عراق در«داریوش فروهر در پاسخ سوال دیگري گقت: ».کند، کردستان است
حتی بعضی از برادران که به آن سوي مرز رفتند ».جنگندلرزان شده اکثریت عظیم مردم کرد عراق آن را قبول ندارند و می

استقبال هیات حاکم عراق قرار گرفتند. و شیعیان عراق به شدت اعتراض کردند. فروهر سپس به تشریح وضع هیات حاکمه 
ی عراق که منجر به اعدام گروهی ازآنها شد پرداخت و گفت: براي ما شواهد زیادي است که عراق در عراق و تشنجات داخل

مسئله کردستان دست دارد و حتی دستگیر شدگانی هستند که در صورت لزوم به مردم معرفی خواهند شد و بیشک اینگونه 
 .«تحریکات بی پاسخ نخواهد ماند

 

 امام رسیدطرح اختیارات خودگردانی به تصویب 

 

صباغیان اعضاي هیات ویژه بررسی مسائل کردستان در قم به مدت یک  هاشمخبرگزاري پارس:آقایان داریوش فروهر و -قم 
ساعت با حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی مالقات کردند.دراین مالقات پیش نویس مربوط به واگذاري اختیارات منطقه 

ند که بنا به اظهار آقاي ان هاشم صباغیان و فروهر این طرح مورد تصویب رهبر انقلب خودگردان را تسلیم امام خمینی کرد
 )27/9/1358اسالمی ایران نیز قرار گرفت و امام تاکید کردند که نسبت به تامین حقوق مردم تسریع شود.(جمهوري اسالمی
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 (8)دولت موقت و کردستان

 

  

 

 .امام بر اجراي هر چه زودتر طرح خودگردانی تاکید کرد    

 

 .کندصباغیان: طرح خودگردانی، خواستهاي کردها را تأمین می

 

 .شودطرح خودگردانی پس از نظرخواهی و اصالح به اجرا گذاشته می

 

ایران قرار گرفت. امام خمینی در دیدار رهبر جمهوري اسالمی طرح خودگردانی مناطق مختلف کشور مورد تایید امام خمینی 
هاي کشور صادر با دو تن از اعضاي هیات ویژه کردستان اوامر موکدي براي اجراي هر چه زودتر طرح خودگردانی استان

خبر  این نمودند. مهندس هاشم صباغیان عضو هیات ویژه کردستان امروز در یک گفتگوي اختصاصی با کیهان ضمن اعالم
در رابطه با مذاکرات کردستان و چگونگی اجراي طرح خودگردانی استانهاي کشور در اختیار کیهان قرار داد. مطالب مهمی 

صباغیان در این گفتگو اعالم کرد: دیروز پس از آنکه طرح خودگردانی استانهاي کشور در اختیار کیهان قرار داد. صباغیان در 
وز پس از آنکه طرح خودگردانی استانهاي کشور که از سوي هیات ویژه در چارچوب پیام امام و این گفتگو اعالم کرد: دیر

ایران و آیین نامه قبلی تشکیل شوراها تهیه شده است براي ایشان خوانده شد امام در این مور قانون اساسی جمهوري اسالمی 
کرد جزییات مالقات اعضاي هیات را با امام تشریح مینظر خاصی نداشتند و این طرح را تایید کردند. هاشم صباغیان که 

اصرار داشتند که هر چه زودتر طرح مزبور و  گفت: امام خمینی با تایید این کامل طرح خودگردانی استانهاي کشور خصوصاً
اه در ن آنگباشد شکل قانونی به خود گیرد و در استانها پیاده شود. هاشم صباغیاهایی که مربوط به حقوق مردم میقسمت

گذاشته زمینه اجراي طرح خودگردانی استانهاي کشور در مطبوعات چاپ خواهد شد و از این طریق به نظرخواهی عمومی
نظریات باید خواهد شد و مهلت نظرخواهی از مردم، دستجات و گروههاي سیاسی و احزاب یک ماه تعیین خواهد شد و تمامی 

تشکیل شده است فرستاده شود. هاشم صباغیان اضافه کرد: با تلفیق و بررسی نظریات وزیري به دبیرخانه هیات که در نخست
ارسالی به دبیرخانه هیات الیحه قانونی خودگردانی استانهاي کشور تهیه و براي تصویب به شوراي انقالب تسلیم خواهد شد. 

اقدام خواهد شد. هاشم  ه اجراي آن فوراًصباغیان افزود: پس از تصویب الیحه قانونی خودگردانی استانهاي کشور نسبت ب



صباغیان در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره  به این نکته که رئوس طرح خودگردانی با رهبران مذهبی و ملی مردم کرد 
در میان گذاشته شده است گفت: رئوس طرح با رهبران حزب دموکرات مطرح کردیم و از آنها هم درخواست کردیم که 

اي که در اردیبهشت ماه از طرف دستجات سیاسی کردستان انتشار شان را ابراز کنند و به نظر ما با اولین اعالمیهنظرات خود
یافت مالحظه کردیم طرح خودگردانی استانهاي کشور، کلیه مسایل مردم کرد را در بر خواهد گرفت. وي افزود: امیدواریم که 

اي دیگر به عنوان مساله کردستان الذکر مسالهانشاءاهللا با اجراي طرح فوق کلیه خواستهاي مردم را این طرح تأمین کند و
نخواهیم داشت. صباغیان در مورد حمله اخیر مهاجمان که در نتیجه منجر به کشته شدن چند پاسدار شده است گفت: نسبت 

هاي جاري به سنندج خواهد رفت. به این عمل آنها اعتراض خواهیم کرد و داریوش فروهر براي رسیدگی به این مساله و کار
هاي بس زمان مشخصی قائل نبودیم بلکه این زمان از طرف گروهبس مردم کردستان گفت: براي آتشصباغیان در مورد آتش

بار هم از طرف ارتش به هیچ نقطه یا کرد اعالم شده بود و همانطور که ما بارها اعالم کردیم در تمام این مدت حتی یک
اي که به او شده پاسخ داده است و بدیهی است که چنانچه هر نشده است ولی ارتش همیشه هر نوع حمله ايشهري حمله

این اي صورت گیرد قاطعانه پاسخ خواهیم داد. صباغیان در ادامههاي ارتش حملهوقت دیگري به هر یک از پادگانها و یا پاسگاه
هایی فردا به سنندج خواهد رفت و از آنجا رود و ضمن انجام بررسیه میگفتگو اعالم کرد که داریوش فروهر امروز به کرمانشا

ضمن تماس تلفنی برنامه عزیمت هیات به کردستان روشن خواهد شد. صباغیان در پایان گفت: هیات در این سفر به سنندج 
هاي در این سفر با گروهخوهد رفت تا مشکالت اداري و خواستهاي مردم این منطقه را مورد رسیدگی قرار دهد و همچنین 

 )27/9/1358مختلف و رهبران مذهبی و ملی سنندج مذاکره خواهیم کرد. (کیهان

 

 ازقصر شیریندیدار داریوش فروهروفرمانده ژاندارمري

 

 جمهوري اسالمی ایران به اتفاقفرمانده ژاندارمري» تیمسار سرتیپ دانشور«به اتفاق » داریوش فروهر«آقاي   -قصر شیرین 
دیروز با هلیکوپتر  13کرمانشاه ساعت فرمانده ناحیه ژاندارمري» سرهنگ اخیانی«استاندار کرمانشاه و » حمد سپهريم«

وارد قصر شیرین شدند و مورد استقبال قرار گرفتند.آقاي   30/16کرمانشاه را به سوي قصر شیرین ترك کردند و در ساعت 
شرکت کردند و داریوش فروهر خطاب » باباخانی«و » گوران ،  قلخانی«نشین داریوش فروهر و همراهان در اجتماع عشایر مرز 

به عشایر گفت:  به نام خدا و به نام سرزندگی ایران برادران عزیز براي من به عنوان یک خدمتگذار در دولت جمهوري 
م ایران و در کنار مرز از در میان سلحشورترین مرد کنماسالمی ایران جاي خرسندي بسیار است که امروز فرصتی پیدا می

ا بر ما رفت آنها که ثروت ما ر هاییوضع حساس کشورمان با شما سخن بگویم و هم به یاد دارید در نظام استبدادي چه بیداد
هر خالف کوچک  کوشندافکنی دشمنی ما را در مقابل هم قرار دهند و دشمنان میبه نفاق خواهنداند اینک میبه یغما برده

ضد  ترها کانون توطئه بردامن بزنند تا با اختالف و برادر کشی ما را در مقابل هم قرار دهند چند کیلومتر آن طرف گذشته را
اي با برادران کرد داشت و همه نیروي خودش را براي که رفتار نا ستودانه دیدیممیهن ما وجود دارد دولتی که تا دیروز می

از قرار داد شوم الجزایر، شمال کردستان را به آتش کشید اکنون هوا خواه کرد و دلسوز نابودي برادران کرد گذاشته بود و بعد 
مردم ایران شده است. من به عنوان سربازي از نهضت ملی ایران که سالیان دراز را با مرد گذرانده، شاهد ستمهاي رژیم 



حمینی پاسداران مرز کشور با شید و شما که با  با حفظ وحدت و یکپارچگی تحت رهبري امام خواهمایم از شما میگذشته بوده
یک پارچه گی و وحدت توانستید انقالب را به پیروزي برسانید اکنون درهر زمان سازندگی این وحدت و یکپارچگی را حفظ 

یکدیگر  رويسرد و گرم را به جاي اینکه بر  هايکنید و همانگونه که امام که در پیام تاریخی امام به کردستان فرمودند اسلحه
بکشید اسلحه سرد، قلم و اسلحه گرم، تفنگ را با هم بر روي دشمن نشانه روید پس از سخنان داریوش فروهر فرمانده 

جمهوري خطاب به عشایر منطقه سخنانی ایراد داشت و آمادگی ژاندارمري هانجمهوري اسالمی و استاندار کرمانشاهژاندارمري
مهوري جاهالی و رفع نیازمندیهاي منطقه انجام داشتند.فرمانده ژاندارمري هايراي انجام خواستهاسالمی با استاندار کرمانشاه ب

گفت: هنگامی که ارتش روس به منطق شما آمده » سنجابی«و » باباخانی«و » قلخانی«و » کلهر«اسالمی ایران خطاب به عشایر 
ا زد و یک کلهر شجاع با ضربه شمشیر به کمرش قزاق روسی را بود یکی از قزاقها با ضربه شمشیر کله یکی از برادران کلهر ر

به دو نیم کرد و شما از نسل همان مردم هستید شما باید هممچنان پاسدار مرز جمهوري اسالمی ایران باشید.پس از آن سران 
جامعه اهل تسنن، ضمن از طرف » شیخ عبدالعزیز«و » خداداد مروتی«و » مرتضی باباخانی«و » خسرو داودیان«عشایر از جمله 

اعالم آمادگی عشایر و اهالی منطقه قصر شیرین، مشکالت و مسائل این منطقه را باآقاي داریوش فروهر و همراهان درمیان 
 )28/9/1358گذاشتند.(جمهوري اسالمی

 

 نویس حقوق و وظایف مناطق خودگردانمتن کامل پیش

 

نویس حقوق و وظایف مناطق خودگردان را در اختیار کردستان، پیشمهندس هاشم صباغیان عضو هیات ویژه دولت براي 
سیاسی درخواست کرد که نظرات اصالحی خود را حداکثر طرف  احزابکیهان گذاشت. صباغیان از کلیه مردم ایران و خصوصاً 

پاستور  طین، خیابانوزیري، خیابان فلسمدت دو هفته به دبیرخانه هیات ویژه دولت براي کردستان به آدرس ساختمان نخست
 :به شرح زیر استهاي خودگردان کشور جمهوري اسالمی ارسال یا تحویل دارند. متن کامل حقوق و وظایف ناحیه

 

 الف ـ حقوق

 

 :هر ناحیه خودگردان حقوق زیر را دارد

 

ـ کارهاي وابسته به دفاع ملی ( ارتش) و مرزبانی، سیاست خارجی، امور اطالعاتی، بازرگانی، امور خارجی و گمرکی و 1
از  پولی و بانکی، اخذ اعتبار و وام، سیستم اداره عمومیاقتصادي براي سراسر کشور، تنظیم بودجه عمومیریزي عمومیبرنامه

مومی) (تلفن، تلگراف و پست عتهاي مستقیم و غیر مستقیم، خطوط مو اصالحات عمومیخارج و داخل کشور، تعیین میزان مالیا
امور ترابري و راه (بزرگ راههاي سراسري، خطوط آهن، هواپیمایی و کشتیرانی کشوري) صنایع سنگین از جمله صنایع نفت و 



هاي خودگردان تمام امور واهد بود و ناحیهبرداري از کانهاي بزرگ در اختیار دولت خآهن و بهرهو ذوبگاز و پترو شیمی 
گیرد، رشد کشاورزي و اقتصادي هایی که به ناحیه تعلق میریزي براي عمران منطقه خرج بودجههاي برنامهمحلی را در زمینه

لی شهر اي، شهرسازي و تامین خانه براي اهاروستایی، پرورش و آموزش و کارهاي فرهنگی، بهداشت و درمان، راهسازي ناحیه
 .هاي گروهی ناحیه را اداره خواهند کردو روستا، مطبوعات و انتشارات و رسانه

 

کنند به پیشنهاد شوراي ناحیه و تصویب وزارتخانه هاي ناحیه خودگردان که امور محلی را اداره میـ کار به دستان اداره2
گردان و نیز در برابر وزارتخانه مربوط و تایید شوراي مربوط در دولت بکار گمارده خواهند شد که در برابر شوراي ناحیه خود

 .شوندناحیه خودگردان بکار گمارده می

 

 .شوندتبصره ـ استاندار و فرمانداران به پیشنهاد وزارت کشور و تایید شوراي ناحیه خودگردان بکار گمارده می

 

ه از سوي شوراي ناحیه خودگردان پیشنهاد و ـ کارهاي دادگستري در مرحله نخستین و پژوهش به عهده دادرسانی است ک3
 .خواهد بودپس از تصویب دولت بکار خواهند پرداخت ولی رأي آنها در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی فرجامی 

 

(پلیس شهري و روستایی) زیر نظر رییسانی ـ انتظامات ناحیه بر عهده کار بدستان ناحیه خودگردان است نیروهاي انتظامی 4
 .شوندد بود که به پیشنهاد وزارت کشور (شهربانی و ژاندارمري) و تایید ناحیه خودگردان به کار گمارده میخواهن

 

تواند براي اداره امور محلی با رعایت سنن و آداب و رسوم و مذهب و محل از جمله، در ـ شوراي ناحیه خودگردان می5
طالق، ارث و وصیت) قوانینی در چارچوب قانون اساسی جمهوري  مسایل مربوط به تعلیمات دینی و احوال شخصیه (ازدواج،

 .ایران تدوین و تصویب و به موقع اجراء بگذارنداسالمی 

 

 .ـ تبصره: بدیهی است این قانون بایستی به تصویب نهایی شوراي نگهبان برسد

 

ایران و پیروان آنها مورد احترام و  قانون اساسی جمهوري اسالمی 12ـ مذهب اکثریت مردم هر ناحیه خودگردان طبق ماده 6
 .داراي حقوق برابر با اکثریت مردم خواهند بود

 



دارد اي که بعنوان سهم ناحیه از بودجه کل کشور دریافت میـ ناحیه خودگردان حق دارد عالوه بر دریافت و طرح بودجه7
 .فع کردعوارض در محل وضع کند تا با سرعت بیشتري بتوان نیامندیهاي ناحیه را ر

 

نماید که مناطقی در گذشته به آنها ستم بیشتري رفته است جبران عقب به طریقی اقدام میـ دولت در تقسیم بودجه عمومی 8
 .ماندگی را بنماید

 

هاي مذهبی هاي صنفی و انجمنهاي سیاسی کشور ایران و نیز سازمانها و سازمانـ در هر ناحیه خودگردان ایران همه حزب9
 .ایران آزاد خواهد بوداعی و فرهنگی بر مبناي قانون اساسی جمهوري اسالمی و اجتم

 

ها ها و آذري براي آذربایجانیاز جمله کردي براي کردها و بلوچی براي بلوچـ در هر ناحیه خودگردان تدریس زبان قومی 10
عبري، آزاد خواهد بود و تا پایان دوره تحصیلی هاي ساکن ناحیه خودگردان مانند ارمنی، آسوري، و زبان مادري براي اقلیت

هاست و خواهد بود و تا پایان به همراه زبان فارسی که زبان ملی و  مشترك همه قومهاي ایرانی و اقلیتتدریس زبان قومی 
که دوران تحصیلی تدریس درسها زبان به همراه تدریس ادبیات آن ادامه خواهد یافت. ناحیه خودگردان سازمان ده شب

 .موزش و پرورش خواهد بودریزي تدریس به شرح باال زیر نظر وزارت آآموزشگاهی (دبستان و دبیرستان) و برنامه

 

هاي آن ناحیه و هر دو رسمیت دارد ولی مکاتبه میان ادارهنگاري در هر ناحیه خودگردان به زبان فارسی و زبان قومیـ نامه11
 .ان تنها به زبان فارسی خواهد بودهاي خودگردبا دولت و یا سایر ناحیه

 

هاي علوم و فنون مختلف تأسیس خواهد شد که در آن به زبان فارسی ـ در هر ناحیه خودگردان یک دانشگاه یا دانشکده12
خواهد بود در دانشگاه تهران نیز دانشکده زبان و فرهنگ و شود ولی داراي یک رشته فرهنگ و ادبیات قومی تدریس می

 .گرددهاي ایرانی تأسیس میمادبیات قو

 

اشد بایران میباشد که تابع صدا و سیماي جمهوري اسالمی ـ هر ناحیه خودگردان داراي مرکز رادیو و تلویزیون محلی می13
آزاد خواهد بود و هاي محلی خواهد شد. همچنین چاپ مطبوعات و نشریات به زبان قومیهایی از آن صرف برنامهولی ساعت
 .هاي ممکن خواهد کردها کمکدر تمام زمینهکزي بنا به تقاضاي ناحیه خودگردان به توسعه فرهنگی قومی دولت مر

 



 ب ـ وظایف

 

 :هاي زیر را داردهر ناحیه خودگردان وظیفه

 

 .ـ از استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت کشور با قاطعیت دفاع کند و همواره در حفظ وحدت ملی ایرانیان کوشا باشد1

 

هاي مذهبی و هاي سیاسی و انجمنها و سازمانـ در راه تحکیم وحدت ملی همه قومهاي ایران از تمام وسایل از جمله حزب2
 .هاي گروهی رادیو و تلویزیون مطبوعات و نشریات بهره گیري کندهاي صنفی، فرهنگی و غیره نیز از رسانهکمیته

 

گردد را رعایت کند و مواد و مفاد که براي سراسر کشور تدوین و تصویب میهاي عادي ـ قانون اساسی کشور و دیگر قانون3
 .آنها را به مورد اجرا بگذارد و کلیه کاربه دستان ناحیه خودگردان را در برابر قانونهاي جاري مسوول بشناسد

 

چگونگی آن باید روشن باشد، هاي گوناگون اداري، اقتصادي، انتظامی، فرهنگی و غیره طی گزارشهایی که ـ  در مورد زمینه4
 .ایران را در جریان خواهد گذارددولت جمهوري اسالمی 

 

دوره خدمت سربازي به ارتش جمهوري رسند براي گذراندن یکـ در هنگامهاي معین کسانی را که به سن قانونی می5
 .ایران معرفی خواهد کرداسالمی 

 

ایران و براي استقرار پادگانها و آمد و رفت یگانهاي ارتش جمهوري اسالمیـ حداکثر تسهیالت را در قلمرو ناحیه خودگردان 6
 )28/9/1358تأمین نیازمندیهاي آنها فراهم خواهد کرد. (کیهان 

 

 .داریوش فروهر:امام فرمان داده تا در هیچ جا ستم باقی نماند

 

و همراهان، از وضع بازار قصر شیرین دیدن  دیروز داریوش فروهر به اتفاق استاندار کرمانشاهان 30/10ساعت  -قصر شیرین
کردند، رهسپار کرد و در حالیکه جمعیت زیادي از گروههاي مختلف مردم داریوش فروهر استاندار و همراهان را همراهی می



حجت االسالم دکتر «مسجد مهدیه شدند.در این مسجد داریوش فروهر خطاب به مردم قصر شیرین ضمن تسلیت شهادت 
پیرامون انقالب اسالمی سخن گفت و اظهار داشت: براي من موجب مباهات است که در میان دلیرترین ایرانیان » محمد مفتح

تواند انقالب را از آن دسته و هیچ کس نمی«سرزمین ایران است وي گفت:  هايهستم که تاریخ گویاي پاسداري آنان از مرز
همه ایرانیان مسلمان است که با وحدت کامل آنرا به پیروزي رساندند و خاصی بداند انقالب مربوط به  هايدارندگان اندیشه

اینک باید با حفظ این وحدت به سازندگی آن شکل دهند. امروز توقع مردم این است که جمهوري اسالمی و قانون اساسی آن 
ینک ن بیگانه و نوکران آنان اتضمین کننده همه حقوقی باشند که به صورت شعار داده شد و امروز باید به عمل برسد. دشمنا

داریوش فروهر آنگاه با تفصیل پیرامون لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی مردم و ».که مانعی در راه انقالب باشند کوشندمی
دستاوردهاي انقالب سخن گفت و متذکر شد. مردم ما باهمین حفظ وحدت همانگونه که خواست امام است نبرد علیه 

داریوش فروهر در قسمت دیگري از سخنان خود گفت: امام فرمان داده و ». برندان را پیش میامپریالیسم و جهان خوار
ماموریت داریم ترتیب دهیم تا در هیچ جا ستم باقی نماند و همه در پرتو جمهوري اسالمی از همه حقوق خود بر خوردار شوند 

دیروز، قصر شیرین  12یوش فروهر و همرامان ساعت دار». و طرح خودگردان هم به همین منظور طرح و پشتیبانی خواهد شد
 )29/9/1358را به قصد کرمانشاه ترك کردند.(جمهوري اسالمی

 

 .فروهر: هر کالم نسنجیده و یک اشتباه ناشی از جوانی احتمال پیامدهاي ناگوار را در بر دارد

 

 .ایمهاي نسبی داشتهدر مذاکرات تا این لحظه پیشرفت

 

پازوکی: خبرنگار اعزامی اطالعات به کردستان: صبح امروز (دیروز) هاشم صباغیان در معیت مهندس سحابی، مهاباد ـ پرویز 
در محل سپاه پاسداران مستقر در مهاباد، در جمع پرسنل سپاه حضور یافتند. مسوول سپاه، ضمن طرح مسایل و مشکالتی که 

اي است که اکم در منطقه اشاره کرد و گفت: اینک اوضاع بگونهشود، به جو حبراي پاسداران ایجاد می هاییاز جانب گروه
معتقد به مبانی اسالمی و انقالب. حتی اجازه پخش اعالمیه هم ندارند. حتی بعضی از افراد، در محل استقرار سپاهیان  هايگروه

سالمی در مقابل این اعمال، با دادن شعارهاي مستهجن، قصد ایجاد درگیري و خشونت دارند که سپاهیان پاسدار، با بینش ا
کنند. هاشم صباغیان در رابطه با نقش محوله به هیات ویژه، طی سخنانی اظهار داشت: نخستین تالش هیات این سکوت می

بدست آنها گره خورده که در صداقت آنها  هاییاست که این حقیقت را به خواهران و برادران کرد خود تفهیم کنیم که دست
ریزند و بر ما هاي مردم کردستان، آب به آسیاب امپریالیسم میزیر پوشش طرفداري از آرمان هادستتردید هست. این 

ها را قطع کنیم. صباغیان در ادامه سخنان خود گفت: مساله کردستان یک مساله داخلی است بنابراین در است که این دست
شود، مردم این منطقه می هايکه در زمینه تحقق هدف هاییتوطنان کردستانی داریم و صحبکه با نمایندگان هم هاییمالقات

خواهیم آبان ماه، می 26عهدنامه یا از این قبیل ندارد و بر اساس فرمان صادره از سوي رهبر انقالب، در  نیازي به تنظیم مثالً
براي حل مشکل کردستان، یک چارچوب معینی پیدا کنیم و در این چارچوب، رعایت کامل جمهوري اسالمی که اصل را بر 

و مورد تصویب  شود. آنگاه این مقرراتی که تدوین میگذاریممی را به رأي مردم هانظر مردم قرار داده است، چار چوب توافق



شکل قانونی پیدا خواهد کرد و الگویی خواهد بود براي اجرا در مناطق دیگر از  گیرد،آراي عمومی مردم کردستان قرار می
 شودکه به مردم داده می کنم. این حقوقی است در چارچوب جمهوري اسالمیجمله سیستان و بلوچستان و لذا باز هم تکرار می

 .وجه مطرح نیستو در این مورد اعطاي حقوق به شخص یا حزب یا گروه، به هیچ

 

 اصل پیشهادي 3

 

صباغیان افزود:در آخرین مالقاتی که هیات ویژه با امام داشت، براي حل مشکل کردستان،سه اصل به حضور امام پیشنهاد شد 
و خداي ناکرده لفظ این کلمه ممکن است، مسایل دیگري از جمله تجزیه  که احتماالًکه عبارت بودند، اول اعطاي خودمختاري 

وطنان هاي منطقی همرا تداعی کند، دوم راه حل نظامی. سوم، مذاکره براي برقراري یک نظم منطقی در چارچوب تحقق آرمان
 دشناسنکردستان را جزو الیتجزاي ایران میدل و یک جهت کرد: در مورد اول، تا آنجا که دیده شده، همه مردم کردستان یک

مل کنم توانم تحگفتند: من نمی کنند. در مورد دوم یعنی توسل به راه حل نظامی امام صریحاًو به ایرانی بودن خود افتخار می
که راه حل  ودندوطنانم نه تنها در کردستان، بلکه در هر نقطه ایران ریخته شود. بنابراین تجویز فرمکه حتی یک قطره خون هم

سوم را تا اخذ نتیجه قطعی دنبال کنیم. بر این منوال هم اکنون، ما مشغول مطالعه هستیم تا با استقرار مأموران انتظامی در 
شهرها، همه افراد مسلح را ملزم کنیم که حق رفت و آمد مسلحانه را در شهرها، نداشته باشند و پس از استقرار مأموران 

 .فرستیمبود، آنگاه افراد سپاه پاسداران را از این مناطق به نقاط دیگر میدژبان نیز خواهند 

 

دقیقه بعد از ظهر دیروز نخستین جلسه هیات ویژه با نمایندگان مردم کردستان در سالن شهرداري مهاباد  30/3ساعت 
بی، حقگو استاندار اهللا سحاتشکیل شد. در این جلسه هیات ویژه مرکب از داریوش فروهر، هاشم صباغیان، عزت

و شهربانی جمهوري اسالمی ایران و غربی، شکیبا استاندار کردستان، نمایندگان ستاد مشترك ارتش ژاندارمريآذربایجان
نمایندگان مردم کردستان مرکب از  آقایان شیخ عزالدین حسینی، دکتر قاسملو، غنی بلوریان، دکتر کریم حسامی و چند نفر 

دقیقه طول کشید بنابه اظهار آقاي فروهر،  45یاسی و مذهبی حضور داشتند. در این جلسه که به مدت دیگر از نمایندگان س
آقاي شیخ عزالدین حسینی ضمن خوش آمد گویی به هیات ویژه و اظهار امیدواري از مذاکرات صلح، اعضاي نمایندگان مردم 

 .کردستان را معرفی کرد

 

 دومین دور مذاکرات

 

دقیقه تنفس داده شد و آنگاه دومین دور مذاکرات این جلسه که حدود نیم ساعت بطول انجامید  15دت پس از این جلسه، م
 30/9اطالعی در دسترس خبرنگاران گذاشته نشد و فقط آقاي فروهر پس از پایان جلسه اظهار داشت: فردا (امروز) ساعت 



از محل مذاکرات. گروهی از روحانیون و اقشار مختلف آغاز خواهد شد. هنگام خروج هیات ویژه  صبح مذاکرات طرفین رسماً
مردم مهاباد و اطراف از آقاي فروهر طی سخنان کوتاه در سالن شهرداري گفت: انقالبی که کردیم در پیروزي آن همه سهم 

هاي ريداشته و همه شهید دادند چه کرد، چه آذربایجانی و بلوچ  ترکمن و غیره... بدیهی است که در وقایع اخیر درگی
ن ام گله کوچکی از برادراهم گفته طور که قبالًدر اذهان برادران کرد ما شد ولی اجازه دهید همان هاییناخواسته موجب بدبینی

ه خود را با تفنگ و گلوله مطرح کنند ک هاياند که خواستکه متاسفانه این برادارن همواره عادت داشتهکرد داشته باشیم. این
ذشته . شک نیست که در گشدندو با شکست هم مواجه می شنیدندغلب هم جوابشان را با گلوله و تفنگ میدر رژیم گذشته ا

اند ولی بیائیم امروز این حقوق از دست رفته را در فضایی توأم با تفاهم کسب کنیم. بسیاري روا داشته هايبه مردم کرد ستم
 اند آشکار شده و این امیدها  از خود نشان دادهاز احزاب و گروه خوشبختانه طلیعه این حسن تفاهم با حسن نیتی که بعضی

طور که االن هست، براي همیشه خاموش شود. البته این خطر همیشه وجود دارد که خداي وجود دارد که صداي تفنگ همان
و از  چنین نشود کنمو مینکرده یک کالم نسنجیده و یک اشتباه ناشی از جوانی، پیامدهاي ناگوار را بوجود آورد که من آرز

مردم کردستان این آرزوي دور از ذهن نیست که اجازه ندهند کسی از راه زور بخواهد حق طلبی کند. همدیگر را دو هیات یا 
ازیم که باید بس هادو گروه طرف مذاکره تلقی نکنیم بلکه همه در قالب یک جمع، قوانینی را در جهت تأمین و تحقق و خواست

اند. سعی ما باید بر این باشد که با طور که امام خمینی گفتهها باشد، همانقابل اجرا در همه نقاط کشور و استان این قوانین
این اقوام بتوانند منطقه خود را خودشان و به میل خودشان اداره کنند  کنندتوجه به اقوام گوناگونی که در پهنه ایران زندگی می

 .و در واقع سیستم جهنمی حکومت متمرکز به یک سیستم غیر متمرکز تبدیل شود

 

 پیشرفتهاي نسبی

 

قیت به حل ایم و امید موفنسبی نائل شده هاییفروهر افزود: خوشبختانه تا این لحظه در رابطه با مسایل کردستان به پیشرفت
مشکالت بسیار است. در عین حال طرحی که قرار است قدرت قانونی پیدا کند، باید ریزترین نکات آن مورد بررسی دقیق 

مذاکره  طرف هاییقرار گیرد و ما اکنون در این مرحله از گفتگو هستیم. طبیعی است در عین حالی که بمذاکرات خود با هیات
شود که ما با سایر شخصیتهاي سیاسی و مذهبی تماس نگیریم که این امر مورد تائید و تاکید یدهیم ولی این دلیل نمادامه می

براي آگاهی از خواست تمامی مردم  گیریم این صرفاًنمایندگان فعلی نیز هست. چرا که اگر ما با همه گروهها تماس می
 .کردستان و برداشتی منطقی از این خواستها است

 

 از گروهها ايمساله عضویت پاره

 

اهللا سحابی گرفت، نظر آنها درباره چگونگی در تماس کوتاهی که خبرنگار اعزامی ما با آقاي آن مهندس هاشم صباغیان و عزت
مذاکرات پرسیده شد، آقایان نامبرده نسبت به این مذاکرات خوشبینی چندانی نداشتند و رسیدن به یک تفاهم کلی را موکول 



 ها در هیأت دست بکشند و اصرارمایندگان مردم کردستان از پافشاري براي عضویت بعضی گروهدانستند که نبه این می
 )29/9/1358توان به جو مذاکرات خوشبین بود.(اطالعاتصورت است که مینورزند. در این

 

 .مردم کردستان بیش از هر کس به جنایات حکومت عراق آشنا هستند

 

فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه حل بحران کردستان که به منطقه غرب کشور رفته  ـ خبرنگار کیهان: داریوشکرمانشاه 
آباد ایراد کرد. سخنرانی فروهر در مسجد قمر بنی هاشم اسالمآباد و کرمانشاهاست طی دو روز گذشته دو سخنرانی در اسالم

اد در اجتماع چندین هزار نفري مردم شهر صورت آبپور استاندار کرمانشاهان و شکیبایی فرماندار اسالمبا حضور محمد سپهري
گرفت. در این اجتماع، ابتدا چند تن از نمایندگان مردم مسایل خود و منطقه را با داریوش فروهر در میان گذاشتند. و سپس 

لی سخن بگویم وفروهر سخنان خود را بنام خدا و پایندگی ایران و درود به روان شهدا آغاز کرد و گفت: من امروز قرار نداشتم 
دانید که همه ملت ایران در انقالب این اجتماع عظیم و باشکوه مرا بر آن داشت که با شما مطالبی در میان بگذارم شما می

گیري از شرکت داشتند و انقالب هیچ وابستگی به دسته و گروه خاصی ندارد و در پرتو به پا خاستگی توده مردم و با بهره
که توانست نیاز زمان و اجتماع را درك کند و به وقوع پیوست و به پیروزي نائل انقالب اسالمی  درایت و خردمندي رهبر

کند که استقالل و آزادي را باز یافته است و هم اکنون با بزرگترین ابر قدرتها آمد. بدین ترتیب امروز ملت ایران احساس می
فروهر سپس به قاطعیت و استواري امام خمینی اشاره کرد و گفت:  ها پایان دهد.کشیدر ستیز است تا هر چه زودتر به بهره

دانستم براي آینده چه راهنماي وقتی فرزند برومندش را که من به مبارزات و دانشمندیش از نزدیک آشنایی داشته و می
ود و در خواست خدا ب تواند باشد از دست داد امام به سوگ فرزندش ننشست و فقط به این جمله اکتفا کرد کهاي میشایسته

هاي که هر انقالب در پی دارد آن هنگام به سازندگی انقالب توجه داشت. فروهر در قسمت دیگري از سخنانش به نابسامانی
کند که همه دست به دست هم بدهیم و این نابسامانیها را از میان ببریم و با کوشش بسیار در اشاره کرد و گفت: ایجاب می

هاي ضد انقالب در داخل و خارج از کشور باید بگویم که انقالب گام برداریم. در مورد توطئه و دسیسههاي جهت سازندگی
بندند. اما در مورد مردم کردستان باید بگویم آنها بهتر از هر کسی به دشمنان در برابر همبستگی و وحدت شما طرفی نمی
لت بعثی به دنبال قرارداد ننگین و خائنانه الجزایر بین شاه دانند که دوجنایات حکومت بعث عراق آشنا هستند و خوب می

خائن و صدام حسین جنایتکار چگونه مردم کردنشین را تا عمق پانزده کیلومتر آن سوي مرز کوچ داد و از سرزمینهاي سوخته 
زد. ریتمساح براي کردها میاین رژیم شناخته شده اشک بینم که چگونهرا اجرا و راههاي ارتباطی آنها را قطع کرد. امروز می

داند انقالب دهد. ولی باید بسیل اسلحه و پول را براي نفاق افکنی بین عناصر ضد انقالب روانه کرده و گروه و دسته تشکیل می
ز اکند. وحدت و یکپارچگی همه اقشار را مورد تاکید قرار داد و ها را نابود میآید و توطئهایران چون صاعقه فرود میاسالمی

 )1/10/1358آباد خواست که در این جهت، اتحاد و یکپارچگی و همکاري با یکدیگر را حفظ کنند. (کیهانمردم اسالم

 سخنان فروهر در اجتماع مردم کرمانشاه

 



دیروز در  30/11پور استاندار کرمانشاهان ساعت داریوش فروهر به اتفاق سرتیپ دانشور فرمانده ژاندارمري، محمد سپهري
اهللا اجتماع مردم کرمانشاه که در مسجد جامع گرد آمده بودند شرکت کرد. در این اجتماع پس از تالوت آیاتی چند از کالم

 اند) برايزرهی در مورد پیوستن مردم به برادران ارتشی (بویژه آنانکه خدمت سربازي کرده 81مجید و سخنان نماینده لشکر 
ري مبارزات مردم سلحشور کرمانشاهان در قرون متمادي بویژه نیمه قرن اخیر علیه مدت یکسال، داریوش فروهر ضمن یادآو

گر داخلی و خارجی، امپریالیستی استعمارگران و استثمارگران گفت: امروز که وحدت ما و ایمان ما را خطر عوامل توطئه
است بیاد آوریم که مبارزات ملت ایران کند بسیار شایسته هاي گوناگون تهدید میها و جداییگذاريها، تفاوتبنديبخش
اند. از اي از دل تاریخ و از سالیان دراز که شهر شما و مردم شهر شما خوشبختانه در همه آنها نقش اساسی داشتهمبارزه

ها شکل گرفت و انقالب ما درخت تناوري است که در هنگامی که میهن ما در برابر هجوم بیگانگان قرار گرفت ایستادگی
هاي گذشته ریشه دارد. انقالب مشروطیت انقالبی که ملت ایران براي بازیافتن استقالل و آزادي از دست رفته خود تادگیایس

هاي انقالبیون مشروطیت و براي پس زدن هجوم تمدن غربی کرد و در همه جاي ایران مایه داشت شهر شما یکی از پایگاه
توان مبارزات او را در شمار مبارزات ستارخان و باقرخان دانست. که میرزمندگان آن چون یارمحمدخان کرمانشاهی است 

داریوش فروهر سپس اشاراتی به مبارزات عشایر مرزنشین کرمانشاهان و مبارزات آنها علیه قزاقهاي روس و هجوم نیروهاي 
اند و ا در مقابل بیگانگان ایستادهالمللی رزمندگان کرمانشاهی همه جامپریالیست کرد و گفت: در خالل جنگهاي اول و دوم بین

ا که تا آنج ها داشت. حتماًموتمن الملک و مصدق بزرگ نیز نشانهاین ایستادگی شما در مبارزات مردانی بزرگ چون مدرس، 
مرداد که روز چهارشنبه به وقوع پیوست مردم استان کرمانشاهان تا روز جمعه  28درست یادم است در کودتاي ننگین 

این جوانان شما تیر من دیدم که چگونه 30کردند و در جریان ملی کردن صنعت نفت به خصوص در جریان پایداري 
 گوییم که تحت رهبريپوش به یاري برادران تهرانی آمدند. این همه براي بازگشتن هویت ما بوده و خدا را سپاس میکفن

و انقالب دیرپاي ما به پیروزي نائل آمد. داریوش فروهر پس از ابرمردي توانا چون امام خمینی این مبارزات به تحقق انجامید 
ها هاین انقالب توطئشود که علیهگفت: این روزها مشاهده میذکر این مقدمه و شرح مبارزات ملت ایران تحقق انقالب اسالمی 

ا و هافکنیدانیم که نفاقخورد. اما باید بهاي زیادي از طرف امپریالیست در گوشه و کنار کشور ما بچشم میو دسیسه
شود که آب به آسیاب دشمن بیفتد. وي افزود: انقالب از آن همه ملت ایران است و همه در تحقق آن جوییها باعث میتفرقه

اند و هیچکس را بر دیگري مزیتی نیست و برادران شیعه نباید تصور کنند که انقالب تنها به آنها تعلق دارد و بین سهیم بوده
ن شیعه و سنی فرقی نیست. این انقالب را شعارهاي خاص است و آن ضد استبدادي، استعماري و استثماري بودن آن برادرا

مایه گرفته و دارندگان هر اندیشه به شرط این که این ویژگیها است. ملت ایران در فرهنگ خود از آموزشهاي واالي اسالمی 
و  ها بازگو شود، مردم خود این شعور اجتماعیباید بگذاریم که عقاید و اندیشهرا در نظر بگیرند. فرزندان خلف انقالب هستند. 

سیاسی را دارند که بهترین را برگزینند. بگذارید هر نوع گلی که هست شکوفا شود مطمئن باشید مردم بهترین گلها و زیباترین 
دستان گفت: این بحران زاییده حکومت دیکتاتوري گزینند. فروهر در اینجا با اشاره به بحران کرو خوشبوترین آنها را بر می

 گونه ظلم وهاست که همه کوشش خود را متمرکز یک سیستم حکومت مرکزي کرده بودند و براي استواري آن همهپهلوي
ع که به قها و درگیریهاي کنونی است از آن مواندازيها و تفرقهستم را به اقوام گوناگون ایرانی روا داشتند و همین موجب نفاق

فرمان امام قرار شد رفع هرگونه ستم سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از همه مردم ایران بشود و هیاتی ماموریت یافت تا 
با خواستهاي مردم کردستان آشنا شود این هیات طرح خودگردانی را بر اساس خواستهاي همه اقوام گوناگون ایرانی تهیه کرد. 

بینیم که دیگران به لفظ توجه دارند و همین مساله موجب لجبازي شده است. کنیم نه به لفظ آن میمیما به محتواي کار فکر 



داریوش فروهر سخنان خود را با این جمالت پایان داد: اگر قرار است در ویژگیهاي استان تغییراتی داده شود به خواست مردم 
ان باقی خواهد ماند. من که هستم یا آن حزب کیست که براي شود استان تاریخی کرمانشاهان همچنان کرمانشاهتوجه می

خواهد جزو استان کرمانشاهان یا کردستان باشد؟ این خواست مردم است و در یک نظام مردم مردم پاوه تصمیم بگیرد که می
واست د به یک ختوان مردم را وادار کرکند و بس. پس باید دانست که بروز اسلحه نمیساالري فقط خواست ملت حکومت می

متر که به امضاي مردم  40تن در دهند و اگر کسانی جز این بیندیشند سخت در اشتباهند. در این موقع طوماري به طول 
 اي که مردمکرمانشاهان رسیده است و مبین این خواست بود به داریوش فروهر و اعضاي هیات همراه نشان داده شد و بیانیه

ه بودند تحت عنوان (مردم مبارز کرمانشاه) بین حاضران توزیع شد. در قسمتی دیگر از این استان کرمانشاهان منتشر کرد
ده ها گفته شها و طالقانیپورها و فاطمیبیانیه ضمن اشاره به مردانی بزرگ چون قائم مقامهاي مصدقها، محمد مسعودها، کریم

ی باشند اینک انقالب اسالمو پرشتاب جنبش ملت ایران میانحراف وقفه، بیاست: هر یک از این مردان بزرگ مظهر تداوم بی
رود تا تبدیل به جبهه جهانی مستضعفین گردد و بر همه الزم است تداوم جنبش تاریخی ملت ایران به رهبري امام خمینی می

 )1/10/1358که در این رهگذر وحدت کالم را حفظ کند.(کیهان

 

 .ی نظر یات مختلف خواهد بودتصویب طرح خودگردانی استانها بعد از برس

 

داریوش فروهر عضو هیات ویژه در کردستان بعد از ظهر دیروز در گفتگویی نظر خود را در رابطه با اطالعیه هیات نمایندگی 
خلق کرد پیرامون طرح خودگردانی اعالم کرد فروهر در مورد این اطالعیه گفت هیات مورد مذاکره با شتابزدگی نظر داده 

در طرح هیات ویژه فقط به جزئی از قانون که باید حقوق الزم را براي رفع هر گونه ستم سیاسی و اجتماعی است زیرا 
اقتصادي و فرهنگی به قومهاي ایرانی در استانهاي گوناگون داده شود توجه شده است. فروهر در این گفتگو اظهار داشت: آنچه 

ندگی خلق کرد، خواندم هنوز در هیات ویژه دولت مورد بررسی قرار نگرفته زیر عنوان اطالعیه هیات نمای هادیروز در روزنامه
در  خودگردان هاياست تا پیرامون آن اظهار نظر رسمی کنیم، ولی به عقیده من نسبت به طرح حقوق و وظایف دولت و ناحیه

ن که باید حقوق الزم را براي رفع هر این اطالعیه با شتابزدگی نظر داده شده است زیرا: در طرح هیات ویژه فقط جزئی از قانو
گونه ستم سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادي و فرهنگی و قومهاي ایرانی و در استانهاي گوناگون داده توجه شده و در آن حق 

خودگردانی فرهنگی واداري به شکلی که با ساخت جامعه ایرانی سازگار باشد، به مردم داده شود و بدون شک باید در صورت 
بنیانهاي این طرح را با قانون شوراها و اختیارات این شوراها در آمیخته و حتی در صورت لزوم جائی هم براي آن در لزوم 

متمم قانون اساسی جستجو کرد بخوبی پیداست که در این اظهار نظر شتابزده که به عنوان هیات نمایندگان خلق کرده شده 
خواست مردم کردستان گره زده شده و این خطري است که از آغاز احساس خاص با  هاياست پیشنهادهاي ایدئولوژیک دسته

ام. با این همه من خشنود هستم که در این اطالعیه نوشته شده که مایل به ادامه میشد و من بارها در باره آن هشدار داده
و همه حزبها و سازمانهاي سیاسی  طور که میدانید دبیر خانه هیات ویژه از عموم مردممذاکره هستند و طرحی هم دارند همان

نظر خواهی کرده است و تصمیم نهایی هیات درباره قانونی که باید براي تشکیل شوراهاي و خودگردانی به تصویب برسد پس 
از گرفتن این نظرها و برسی دقیق و در عین حال ادامه گفتگو با شخصیتهاي مذهبی و سیاسی مردم کردستان اتخاذ خواهد 



مردم کردستان و تحقق بخشیدن به  هاير که اعالم شده هیات ویژه تنها وظیفه گفتگو و رایزن پیرامون خواستهشد.همان طو
آن را ندارد، بلکه قرار است اداره همه کارهایی لشکري و کشوري در منطقه کردستان زیر نظر هیات باشد به همین دلیل من و 

تا دو روز دیگر به همراه آقاي  کنمي کردستان خواهیم داشت و فکر میدیگر اعضاي هیات ویژه سفرهاي پی در پی به شهرها
 )2/10/1358مهندس صباغیان و شاید هم آقاي مهندس سحابی به کردستان برگردم.(جمهوري اسالمی

 

 .هیأت ویژه،فردا به کردستان می رود

 

هیات «ی، نظر خود را درباره اطالعیهداریوش فروهر، عضو هیات ویژه دولت در کردستان، بعد از ظهر دیروز، در گفتگوئ
 هیات مورد مذاکره با شتابزدگی«پیرامون طرح خودگردانی اعالم کرد. فروهر در مورد این اطالعیه گفت: » نمایندگی خلق کرد

اعی، مزیرا در طرح هیات ویژه، فقط به جزئی از قانون که باید حقوق الزم را براي رفع هرگونه  ستم سیاسی، اجتنظر داده است،
آنچه  «فروهر در این گفتگو افزود: ». اقتصادي و فرهنگی به قومهاي ایرانی و در استانهاي گوناگون داده شود توجه شده است

زیر عنوان اطالعیه هیات ویژه دولت آمد است  در دولت ، مورد بررسی قرار نگرفته، تا پیرامون آن اظهار  هاامروز در روزنامه
خودگردان در این اطالعیه، با شتابزدگی  هايعقیده من، نسبت به طرح حقوق و وظایف دولت و ناحیهولی به  کنم،نظر رسمی

نظر داده شده است، زیرا در طرح هیات ویژه، قانون که باید حقوق الزم را براي رفع هرگونه ستم سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و 
لی که شک فرهنگی به قومهاي ایرانی و در استانهاي گوناگون داده شود، توجه شده و در آن، حق خودگردانی فرهنگی و اداري به

با ساخت جامعه ایرانی سازگار باشد، به مردم داده شده و بدون شک باید در صورت لزوم، بنیادهاي این طرح را با قانون 
شوراها و اختیارات این شوراها در آمیخت و حتی در صورت لزوم، جائی هم براي آن در متمم قانون اساسی جستجو کرد. 

شتابزده که به عنوان، هیات نمایندگان خلق کرد شده است، بنیادهاي ایدئولوژي بخوبی پیداست که در این اظهار نظر 
و من بارها درباره آن  شدخاص با خواست مردم کردستان گره زده شده و این خطري است که از آغاز احساس می هايدسته

ادامه مذاکره هستند و طرحی هم  هشدار داده ام. با این همه من خشنود هستم که در این اطالعیه نوشته شده که مایل به
دارند. همانطور که می دانید دبیرخانه هیات ویژه، از عموم مردم و همه حزبها و سازمانهاي سیاسی، نظر خواهی کرده است و 

تصمیم نهائی هیات درباره قانونی که باید براي تشکیل شوراها و خودگردانی به تصویب برسد، پس از گرفتن این نظرها و 
مذهبی و سیاسی مردم کردستان، اتخاذ خواهد شد. همانطور که  هايدقیق و در عین حال، ادامه گفتگو با شخصیتبررسی 

مردم کردستان و تحقق بخشیدن به آنرا ندارد،  هاياعالم شده است هیات ویژه، تنها وظیفه گفتگو و رایزنی پیرامون خواست
ر منطقه کردستان، زیر نظر هیات باشد و بهمین دلیل، من و دیگر بلکه قرار است اداره همه کارهاي لشکري و کشوري د

اعضاي ویژه، سفرهاي پی در پی به شهرهاي کردستان خواهیم داشت و به همراه آقاي مهندس صباغیان و شاید هم آقاي 
 )2/10/1358مهندس سحابی، به کردستان بازمی گردیم.(اطالعات

 

 .مانندبع کرمانشاهان باقی میداریوش فروهر: قصر شیرین و سرپل ذهاب،تا



 

سرپل ذهاب ـ خبرنگار کیهان: داریوش فروهر و هیات همراه وي در اجراي برنامه بازدید خود از مناطق غرب وارد پادگان 
ابوذر شدند و پس از شرکت در نماز جماعت در سرپل ذهاب به مسجد مسلمانان اهل تسنن رفتند و مورد استقبال امام 

پور استاندار کرمانشاهان، فرمانده ژاندارمري جمهوري ار گرفتند. در جریان این بازدید فروهر سپهريجماعت و مردم قر
و فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه در مسجد قادري مسلمانان اهل تسنن حضور یافتند. مال محمد محمدي امام اسالمی 

ایران معتقد و آن را پاس منطقه به جمهوري اسالمی جماعت این مسجد به فروهر و همراهان خوش آمد گفت: مردم این
کنیم که هیچگاه ضد انقالب نبوده و نیستیم و نخواهیم بود و همراه دیگر دارند. ما به کلیه اقشار ملت ایران اعالم میمی

واهیم کرد. ما که ایران به رهبري زعیم انقالب امام خمینی پاسداري خبرادران تا آخرین قطره خون خود از جمهوري اسالمی 
 داریم. پس ازمیدست یافتیم آنرا صمیمانه گرامی در کنار هم رژیم منصور پهلوي را واژگون کردیم و به جمهوري اسالمی 

ساعته خود گفت: ما در بدو انقالب هیچگاه سخنان امام جماعت مسجد مسلمانان اهل تسنن فروهر در قسمتی از سخنرانی یک
ایران بودیم ولی و خراسانی مواجه نبودیم و تنها همه در کنار هم خواهان برقراري جمهوري اسالمی با ترك و فارس و عرب 

ضد انقالبیون این مساله را مطرح کردند تا بتوانند در صفوف فشرده ایرانیان رخنه کنند و تفرقه بیندازند، غافل از اینکه با این 
انقالبی نخواهد توانست این وحدت را از ما بگیرد. فروهر سپس به مساله ایمان و وحدتی که من در این منطقه دیدم هیچ ضد 

بهمن ماه و فرمان قاطع امام خمینی اشاره کرد که سر سپردگان رژیم و وابستگان امپریالیسم آمریکا نتوانستند حکومت نظامی
پل سئوال خبرنگار کیهان که بخش سرکودتاي ننگین را به ما تحمیل نمایند. پس از پایان سخنرانی فروهر در پاسخ به این 

ذهاب و قصر شیرین در تقسیم بندي آینده استانهاي کشور چه وضعی خواهد داشت، گفت: به نظر من با توجه به ویژگیهاي 
قومی، مذهبی و انباشتگی جمعیت و خواست خود مردم همواره، این بخش و شهرستان جزو استان کرمانشاهان بوده و خواهد 

ین منطقه با هم پیوستگی بسیار دارند. هیات ویژه روز بعد به کرمانشاه عزیمت کرد. خبرنگار ما گزارش داده بود و مردم ا
 )2/10/1358است که دیدار هیات ویژه اثر بسیار مطلوب و محسوسی در ساکنان این منطقه بجاي گذاشته است.(کیهان

 

 .هیأت ویژه دولت وارد سنندج شد

 

، اعضاي هیات ویژه دولت، دیروز وارد سنندج شدند. آنها پس از ورود »هاشم صباغیان«مهندسو » داریوش فروهر« -سنندج
ورد درم» داریوش فروهر«به سنندج، در استانداري کردستان مشغول رسیدگی به کارهاي اداري و انتظامی کردستان شدند.

عالوه بر انجام مذاکرات، رسیدگی به  در این سفر،«هدف هیأت ویژه از مسافرت به سنندج، به خبرگزاري پارس گفت: 
حضور همه اعضاي هیات ویژه دولت در «فروهر افزود:». باشدکارهاي اداري و انتظامی منطقه نیز در دستور کار هیأت ویژه می

و یکی از معاونین ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران، به » ساعت ساز«این سفر، الزامی نداشت و بهمین جهت، فقط تیمسار 
داریوش فروهر به دیگر  . هیات ویژه دولت، مدت دو الی سه روز در کردستان اقامت خواهد داشت و احتماالًاندسنندج آمده

 )4/10/1358اطالعات».(مناطق کردستان و سردشت مسافرت خواهد کرد

 



ی هاي سیاسی خواستار به کرس...بعضی گروهدانندداریوش فروهر:مردم کردستان خود را ایرانی ناب و پیروان راستین اسالم می
 .مردم کردستان هاينشاندن نظرات خود هستند تا تحقق خواسته

 

اي با خبرگذاري پارس نقطه نظرهاي خود را در داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي کردستان صبح دیروز در مصاحبه
گروهی در زمان انتخابات بیان کرد.  هايهمورد نتایج ماموریت خود در کردستان، نامزدي ریاست جمهوري و نقش رسان

گیري از تکرار حوادث کردستان در دیگر نقاط کشور گفت براي من ماموریت حل بحران داریوش فروهر در مورد پیش
مردم به موقع رسیدگی کرد اجراي طرحی که براي خودگردانی  هايتر شد که باید به خواستهکردستان این اعتقاد قطعی

شور با ک هايتواند تضمین باشد براي اینکه ما در دیگر گوشهنی در استانها در دست تهیه است به نظر من میهاي ایراقوم
خونین کردستان روبرو نباشیم وي در پاسخ به این سوال که آیا در مواضع فکري  هايآوري مانند درگیريرویدادهاي تاسف

هاي فکریم در زمان عضویت در موضع کنما نه گفت من احساس میخود از هنگام عضویت در هیات ویژه تجدید نظر نموده ی
هیات ویژه دولت براي کردستان تغیر نیافته است من از مدتها قبل با خواست مردم کردستان آشنا بودم و حتی در نخستین 

خود را  مردم کردستانبار که چند روز بعد انقالب به مهاباد رفتم آشنائی بیشتري با این خواست پیدا کردم به اعتقاد من 
که به آنها نسبت تجزیه طلبی داده شود سخت بیزارند ولی این طبیعی است از این دانندایرانی ناب و پیرامون راستین اسالم می

برداري کنند با کمال هاي گوناگون هستند بخواهند از خواست مردم بهرهها و سازمانهاي سیاسی که داراي ایدیولوژيکه حزب
ام به این نتیچه رسیدم که بعضی از سازمانها سیاسی بیشتر خواستار به کرسی نشاندن در سفرهاي چند هفته گذشتهتاسف من 

 ايهمردم کردستان.فروهر درباره نحوه انعکاس اخبار کردستان در رسانه هايطرز فکر خاص خود هستند تا تحقق خواسته
نگاران و هاي مذهبی و سیاسی و روز نامهگروهی گفت: در اولین اطالعیه هیات ویژه دولت براي کردستان از شخصیت

ی توجه کاف دهنداز کردستان را از خود نشان می هاییدادگروهی خواسته شد به اهمیت واکنشهایی که پیرامون روي هايرسانه
ت ملی و سرنوشت انقالب اسالمی ملت ایران بستگی دارد با احساس مسئولیت داشته باشند و با موضوعی که با آینده وحد
گروهی با این توصیه توجه کردن ولی با کمال تاسف باید بگویم گاه بعضی از  هايروبرو شوند و خوشبختانه بسیاري از رسانه

ا جا کردن یک جمله بصوص گاه با جابهاند و بخروش چندان درستی در پیش نگرفته هادر انعکاس خبرها و مصاحبه هاروزنامه
دادند که به پیشرفت کار لطمه زد.فروهر درباره این سوال که آیا کاندیداي  هاهاي دیگري به گفتاریک واژه مفهوم

جمهوري خواهد بود یا نه پاسخ داد: در چنین وضعی راه حل این بود که امام خمینی که انقالب شکوهمند ما را رهبري رئیس
قانون  107اي که به موجب اصل ملت در وجود ایشان تبلور یافته است گذشته از وظیفه هايند و اکنون هم همه خواستهاکرده

ا جمهور ایران نیز باشند ولی از آنجا که با کمال تاسف بکه نخستین رئیس کردنداساسی به عنوان رهبر به عهده دارند قبول می
نامزدي خودم باید بگویم میدانید من عضو حزب ملت ایران هستم و این موضوع اکنون در  اند در بارهاین نظر موافقت نفرموده

ام ولی در مورد شوراهاي حزبی مورد برسی و رایزنی است و هرگونه تصمیمی که گرفته شود من خود را آماده اجراي آن کرده
  )5/10/1358ري اسالمیزدگی شده است.(جمهوتاریخ و نحوه برگزاري انتخاباتدر قانون اساسی شتاب

 

 آغاز تحقیقات براي شناسایی عاملین تیراندازیهاي سنندج



 

پراکنده اي که سه شنبه شب، در شهر سنندج روي داد، تحقیقات براي شناسایی عاملین  هايبدنبال تیراندازي -سنندج
طبق اطالع حاصله که که حزب «گفت: عضو هیأت ویژه اعزامی به سنندج در این مورد » هاشم صباغیان« تیراندازي آغاز شد.

 تکذیب کرد و یادآور شد که احتماالً هادمکرات سنندج در اختیار ما گذاشته است، این حزب دخالت خود را در این تیراندازي
 هايهاشم صباغیان در مورد اعالم ردخودگردانی از سوي گروه».صورت گرفته است» رستگاري«از سوي گروه هاتیراندازي

اي هم گفته ایم، محتو آنچه که مهم است و قبالً«ذاکره و تاکید بر کلمه خودمختاري و نیز چگونگی مذاکرات گفت: طرف م
ما «وي افزود: ». که ابتدا مردم کرد اعالم کرده بودند، اعتقاد داریم که تطبیق میکند هاییطرح خودگردانی را با خواست

سی و مذهبی براي بررسی طرح خودمان مذاکره کنیم و از آنها و از تمام مردم همیشه آمادگی داریم با مردم و نمایندگان سیا
سیاسی موجود در ایران خواستیم تا نظر خود را در مقابل طرح ما بطور کتبی اعالم نمایند، اما تاکنون  هايایران و تمام گروه

هاشم صباغیان در مورد اختیارات تام نظامی هیات ». اظهار نظر شده استفقط از سوي حزب توده ایران در مورد طرح مذکور،
هنگ سر«یري در سطوح باالي نظامی مطقه داده نشده و فقط هیچ تغی«ویژه و تغییرات نظامی در استان کردستان گفت: 

انتخاب و مشغول بکار شده است. » سرهنگ سپهر«کردستان به جاي  28به سمت فرمانده لشکر » فرهادي
 )5/10/1358(اطالعات

 .صباغیان: هیات ویژه، استاندار و فرمانده لشکر کردستان را تغییر داد

 

سنندج و ارومیه ـ داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه دولت پس از چند روز اقامت در استانهاي غربی کشور و مالقات 
ر ازظهبا رهبران ملی و مذهبی دیروز به تهران بازگشت. داریوش فروهر با رهبران ملی و مذهبی مهاباد مالقات کرد و پیش

هاي سردشت به این شهر برود ولی به علت نامساعد بودن هوا به ارومیه یتدیروز نیز قرار بود براي مالقات با شخص
بازگشت. از جزییات مالقات با فروهر به رهبران کرد در مهاباد اطالع دقیقی در دست نیست و فرماندار مهاباد در تماسی از 

مالقات کرد و دیروز  64انده لشکر اطالعی کرد. داریوش فروهر پس از بازگشت به ارومیه با فرمموضوع مذاکرات اظهار بی
 هاییدر شهرهاي کردستان مالقاتبه تهران بازگشت. وي درباره نتایج این دیدارها گفت: درباره کارهاي اداري و انتظامی 

صورت گرفت. و ضمن آن فرصت گفتگوهایی هم پیدا کردیم ولی طرح هیات همان است که از قبل به آگاهی همگان رسیده و 
روز  نسبت به آن اظهارنظر شود. براساس همین گزارش داریوش فروهر دیشب نیز در مهاباد براي  15ظرف قرار شده 

دیدارهایی داشته است ولی به علت نامساعد بودن وضع هوا سفر وي به سردشت مقدور رسیدگی به کارهاي اداري و انتظامی 
ر صورت گرفت. از سوي دیگر هاشم صباغیان عضو دیگر نشد و به همین علت بعدازظهر دیروز سفر وي به تهران با تأخی

ها وهاین گرهاي مختلف مردم رسیدگی کرد. از جملههیات ویژه به سنندج رفت و در استانداري کردستان به مشکالت گروه
صد نفر از  کوگویی اعالم کرد، یالتحصیالن بیکار در گفتالتحصیالن بیکار بودند. صباغیان به دنبال مذاکره با فارغفارغ

ها نفر از دیپلمه 35ها بیکار سنندج در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد در بیجار نیز نفر از فوق دیپلمه 40ها و دیپلمه
به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد. صباغیان تاکید کرد که براي سایر فارغ التحصیالن بیکار نیز در مراجعت به 

براي سایر ادارات دولتی گرفته خواهد شد. صباغیان در مورد کمبود امکانات درمانی در سنندج تهران مجوز استخدامی



کردستان گفت: ترتیبی داده شده است که این امکانات رفع شود. ولی در مورد مشکالت کارگران نیز گفت: کارگران از گرانی 
به تهران بازگردد ولی به علت نامساعد بودن هوا بازگشت اجناس و باال بودن سطح زندگی شکایت داشتند. قرار بود وي دیروز 

اي صورت گرفت گفت: شب پیش سنندج که طی آن تیراندازیهاي پراکنده 2وي ممکن نشد. وي همچنین در مورد حوادث 
طبق اطالعی که حزب دمکرات در سنندج در اختیار ما قرار داده است این حزب دخالت خود را در حوادث شب گذشته در 

تیراندازیها از سوي گروه رستگاري صورت گرفته است هاشم صباغیان در پاسخ  نندج تکذیب کرد و یادآور شد که احتماالًس
سئوال خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد اعالم رد خودگردانی از سوي گروههاي طرف مذاکره و تاکید بر کلمه خودمختاري و 

ایم محتوا بیش از کلمه مطرح است که معتقدیم محتواي طرح هم گفته و قبالًنیز چگونگی مذاکرات گفت: آنچه که مهم است 
کند و ما همیشه آمادگی داریم با مردم و نمایندگان خودگردانی با خواستهایی که ابتدا مردم کرد اعالم کرده بودند تطبیق می

هاي سیاسی موجود در ایران و از تمام گروه سیاسی و مذهبی براي بررسی طرح خودمان مذاکره کنیم و از آنها و از تمام مردم
ر مورد ایران د» حزب توده«ایران خواستیم که نظر خود را در مقابل طرح ما بطور کتبی اعالم نمایند ولی تاکنون فقط از طرف 
ده ه داده شکه به هیات ویژطرح مذاکره اظهارنظر شده است. از هاشم صباغیان سئوال شد که با توجه به اختیارات تام نظامی

منطقه داده شده است یا خیر؟ وي پاسخ است این هیات تاکنون چه اقداماتی انجام داده و آیا تغییراتی در سطوح باالي نظامی 
سنندج  28منطقه داده نشده و فقط سرکار سرهنگ فرهادي به سمت فرمانده لشکر داد: هیچ تغییراتی در سطوح باالي نظامی 

 .انتخاب و مشغول بکار شده استبجاي سرکار سرهنگ سپهر 

 

پرسیده شد: با توجه به اختیارات کشوري که هیات ویژه دارند براي انجام تغییراتی در سطوح مقامات چه تصمیماتی اتخاذ شده 
 است؟

 

ویسی به سمت سرپرست استانداري کردستان انتخاب و مشغول بکار شده هاشم صباغیان اظهار داشت: آقاي شاه
 )6/10/1358است.(کیهان

 

 اظهارات صباغیان در سنندج

 

سنندج ـ خبر گزاري پارس:آقاي هاشم صباغیان عضو هیات ویژه براي حل و فصل مسائل کردستان، دیروز در یک گفتگوي 
اختصاصی با خبرگذاري پارس در باره افشاگري دانشجویان پیرو خط امام در باره نهضت آزادي اظهار داشت که از این 

ه اطالعی ندارد صباغیان در مورد کاندیداتور خودش براي رییس جمهوري گفت من کاندیدا نبوده و نخواهم گونموضوع هیچ
اي صورت گرفت، گفت: طبق اطالع حاصله که شد.وي در مورد حوادث پریشب سنندج که طی آن تیراندازیهاي پراکنده

شنبه شب گذشته در سنندج ود را در حوادث سهحزب دمکرات در سنندج در اختیار ما قرار داده است این حزب دخالت خ
ها از طرف  گروه رستگاري بوده است. هاشم صباغیان در پاسخ سوالی در تکذیب کرده و یادآور شده که احتماال تیراندازي



ه چهاي طرف مذاکره و تاکید بر کلمه خود مختاري و نیز چگونگی مذاکرات گفت: آنمورد اعالم رد خودگردانی از سوي گروه
ا مردم که ابتد هاییایم محتوي بیش از کلمه مطرح است یا محتواي طرح خودگردانی با خواستهکه مهم است و قبال هم گفته

و ما همیشه آمادگی داریم با مردم و نمایندگان سیاسی و مذهبی براي  کندکرد اعالم کرده بودند اعتقاد داریم که تطبیق می
از آنها و از تمام مردم ایران و از تمام گروههاي سیاسی موجود در ایران خواستیم که نظر برسی طرح خودمان مذاکره کنیم و 

خود را در مقابل طرح ما به طور کتبی اعالم نمایند ولی تاکنون فقط از طرف حزب توده مردم ایران در مورد طرح مذکور 
تام نظامی که به هیات ویژه داده شده است این  اظهار نظر شده است .از هاشم صباغیان سوال شد که با توجه به اختیارات

هیات تاکنون چه اقداماتی انجام داده و آیا در تغیراتی در سطوح باالي نظامی در منطقه داده شده است یا خیر؟وي پاسخ داد 
جاي سنندج به  28هیچ تغیراتی در سطوح باالي نظامی منطقه داده نشده و فقط سرهنگ فرهادي به سمت فرمانده لشکر 

سرهنگ سپهر انتخاب و مشغول به کار شده است.سوال شد با توجه به اختیارات کشوري که هیات ویژه دارند براي انجام 
ی ویسی به سمت سرپرستتغییراتی در سطح مقامات، چه تصمیماتی اتخاذ شده است؟هاشم صباغیان اظهار داشت: آقاي شاه

است.آقاي هاشم صباغیان در مورد طرح خودگردانی گفت:من اعتقاد دارم  استانداري کردستان انتخاب و مشغول به کار شده
هاي نظامی و سیاسی اشخاص صاحب نظر که طرح خودگردانی براي منطقه کردستان عالوه بر نمایندگان احزاب و شخصیت

 ا یا به استانداري و یا بهبه طور قطع در بین اهالی کردستان هستند باید طرح ما را مطالعه و نظرات خود ر دانمهم که من می
تهران ارسال دارند و ما بسیار خوشحال خواهیم بود که نظریات مردم را هم راجع به طرح بدانیم.(جمهوري 

 )6/10/1358اسالمی

 

 مالقاتهاي فروهر در کردستان

 

ي مختلف مردم و عضو هیأت اعزامی به کردستان،در ادامۀ مالقات و گفتگوهاي خود با گروهها» داریوش فروهر«-ارومیه
رهبران مذهبی و سیاسی این منطقه، در شهرستان مهاباد به طور خصوصی با دو نفر از شخصیتهاي ملی و مذهبی این 

شهرمالقات کرد. فروهر سپس تصمیم گرفت از مهاباد عازم سردشت شود تا با شخصیتهاي مذهبی و سیاسی شهرستان 
نامساعد بودن هوا به ارومیه بازگشت.هنوز از مالقات داریوش فروهر با سردشت، گفتگوهایش را ادامه دهد، اما به علت 

شخصیتهاي مذهبی و سیاسی مهاباد، اطالع دقیقی در دست نیست و فرماندار مهاباد نیز در تماس با خبرگزاري پارس، از 
 )6/10/1358مالقات و گفتگوهاي فروهر اظهار بی اطالعی کرد.(اطالعات

 

 بازگشت فروهر

 

عضو هیات ویژه اعزامی به سنندج، دیروز از مهاباد وارد ارومیه شد تا به تهران » داریوش فروهر«گزارش رسید که  -ارومیه
 یهایدرمورد کارهاي اداري و انتظامی در شهرهاي کردستان، مالقات«بازگردد. داریوش فروهر درباره نتایج دیدارهایش گفت: 



ردیم، اما طرح هیات، همان است که از قبل به آگاهی همگان رسید و قرار صورت گرفت و ضمن آن، فرصت گفتگو هم پیدا ک
یک گزارش دیگر حاکی است که داریوش فروهر، در مهاباد با رهبران ملی ». روز نسبت به آن اظهار نظر شود15است ظرف 

 )7/10/1358و مذهبی کردستان دیدارهایی انجام داد.(اطالعات

 

 .گشتفروهر از کردستان به تهران باز

 

عضو هیات ویژه کردستان در پایان این دوره از سفر خود و دیدارهایی که در کردستان داشته » داریوش فروهر«  -ارومیه 
است، عصر دیروز از ارومیه عازم تهران شد. فروهر عصر دیروز در باره نتایج این دیدارها گفت: در باره کارهاي اداري و 

تهاي صورت گرفت و ضمن آن فرصت گفتگوهایی هم پیدا کردم ولی طرح هیات انتظامی در شهرهاي کردستان، مالقا
روز، نسبت به آن اظهار نظر شود، بر اساس همین گزارش  15است که از قبل با آگاهی همگان رسیده و قرار شده ظرف همان

شته است و به علت نامساعد داریوش فروهر، دیشب نیز در مهاباد براي رسیدگی به کارهاي اداري و انتظامی دیدارهایی دا
بودن وضع هوا، سفر وي به سردشت مقدور نشده که به همین علت، بعدازظهر دیروز نیز سفر وي به تهران با تاخیر صورت 

                   )7/10/1358گرفت.(جمهوري اسالمی

 

 .طرح خودمختاري هیأت نمایندگی خلق کرد، نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد

 

هیأت ویژه تصمیم دارد هر جا نظم کامل «فروهر، عضو هیأت ویژه دولت براي کردستان، در گفتگوئی اعالم کرد: داریوش 
فردي و اجتماعی مردم تأمین باشد، از سپاه پاسداران انقالب بخواهد به قرارگاههاي اصلی  هايبرقرار گردد و امنیت و آزادي

بنظر من طرحی که بعنوان هیات «هیأت نمایندگی خلق کرد گفت: فروهر در مورد طرح خودمختاري ». خود بازگردند
نمایندگی خلق کرد داده شده است، به دور از واقع بینی است و نشانه عدم شناخت ساخت اجتماعی ایران است و بهیچ وجه 

ان دمختاري کردستمن طرحی به نام طرح هیأت نمایندگی خلق کرد، براي خو« وي افزود:». نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد
خواندم. نخست باید بگویم این طرح، بطور جداگانه براي هیات ویژه دولت فرستاده نشده است و هنوز هم در این  هادر روزنامه

 این طرح حتی« فروهر در زمینه طرح اظهار داشت: ». هیات که طرحهاي دیگري دریافت کرده مورد بررسی قرار نگرفته است
مذهبی و سیاسی کردستان و بخصوص حزب دمکرات کردستان که در فروردین ماه بعنوان  هايشخصیتبا پیشنهادهاي قبلی 

خواستهاي مردم کردستان به حضور امام خمینی داده شده بود، تفاوت بسیاري دارد. بعد از تعطیل جلسه گفتگوها تشکیل 
 فردي گفتگوي رسمی نداشتم و دیدارها و گفتگوهايدر سفرهایی به که فرمانداري مهاباد کردستان کردم، با هیأتی یا  شدمی

من بعد از آن، جنبه خصوصی داشت و در حقیقت، ابتکار براي رهایی از بن بست بود که با نهایت افسوس، هنوز سودمند 
در  توانمتا آنجا که می دانممن وظیفه خود می«داریوش فروهر در موردامکان سفر آینده اش به کردستان گفت: ». نیفتاده است

 .«آیدتماس نزدیک با هم میهنان کرد باشم، باشد که بیاري خداوند توانا و خواست توده مردم راه حل نهایی بدست 



 

 خروج پاسداران

 

سپاه پاسداران از  دانیداز فروهر سئوال شد: با توجه به حساسیت وضع فعلی و تشنجهائی که پدید آمده، آیا صالح می
بارها گفته شده است که سپاه پاسداران انقالب، «کردستان خارج شده و ارتش بجاي آنها مستقر گردد. وي در پاسخ گفت: 

و اگر هم پاره اي از آنها در آغاز ورود، اشتباهاتی کرده باشند، نباید ارزش  اندبراي برقراري نظم به شهرهاي کردستان رفته
گرفت. ارتش با پیروزي انقالب اسالمی ملت ایران، وظیفه دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشور را دارد، ولی آنها را نادیده 

در قانون اساسی ایران، سپاه پاسداران انقالب، عهده دار نگهبانی از انقالب و دستاوردهاي آن شده است. هیات ویژه تصمیم 
ادیهاي فردي و اجتماعی مردم تأمین باشد، از سپاه پاسداران انقالب بخواهد دارد هر جا نظم کامل برقرار گردد و امنیت و آز

به قرارگاههاي اصلی خود بازگردند، ولی تا هنگامی که کسانی با تکیه به سالحهاي گوناگونی که در دست دارند، میکوشند 
 .«تصمیمی را اجراء کرد اندیشۀ خود را بر مردم تحمیل کنند و قدرت دولت را از میان بردارند،نمی توان چنین

 

 کلمه خودمختاري

 

. کلمه اي صرفنظر از کنممن تعجب می«فروهر در مورد کلمه خودمختاري که گفته شده براي کردها مقدس است، گفت: 
توجه کرد، نه به یک کلمه. با  شود،شود. باید به محتواي حقوقی که به مردم داده میمحتواي آن، براي گروهی مقدس تلقی 

مفهوم گسترده و شائبه آفرین که این چنان لجوحانه بدان چسپیدند، و فرصتی که با پیام تاریخی امام خمینی براي رفع هر  این
   .گونه ستم سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از همه قومهاي ایرانی و هم میهنان کرد، بوجود آمده بود از میان رفت

 

 دوري ارتش از شهرها

 

ر سئوال شد: با توجه به حقوق و وظایف نواحی خود گردان که از طرف هیأت ویژه دولت ارائه شده است، در از داریوش فروه
مورد فراهم آمدن حداکثر تسهیالت براي استقرار پادگانها و رفت و آمد یگانهاي ارتش در طرح پیشنهادي خلق کرد آمده 

ر این د کند،عنوان مقتضیات، در نواحی خودمختار مداخله نظامیاست که ارتش باید دور از شهر و در مرز باشد و نباید تحت 
در نظام جمهوري اسالمی ایران، ارتش نهادي است ملی که کاربرد آن حفظ و «مورد نظر شما چیست؟ وي در پاسخ گفت: 

د تا د اصلی خواستقالل و تمامیت ارضی کشور است، ولی هیچ ارتشی نمی تواند تنها در مرزها جاي بگیرد. هر ارتش از ستا
مرزهاي کشور باید یگانها و پادگانهاي گوناگون و پراکنده در سراسر کشور داشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام 
دهد و نمی تواند کنترل از سوي هیچ نهادي را جز دولت و فرماندهی بپذیرد و در هر گوشه اي از ایران، باید براي جابجائی و 



آزادي کامل برخوردار گردد. کردستان هم گوشه اي از ایران است و نمی تواند از این قاعده کلی خارج باشد، اما استقرار، از 
بیرون بودن پادگانها از شهرها نظریه ایست که خود فرماندهان ارتشی نیز به آن عالقه مند هستند. در ضمن، نباید فراموش 

 .«کنداندازه به رونق اقتصادي کمک میکرد وخود همین پادگانها در کنار شهرها تا چه 

 

 محدوده کردستان

 

از فروهر سئوال شد: نظر شما در مورد محدوده کردستان ایران که در طرح هیأت نمایندگی خلق کرد پیشنهاد شده است 
اله پنجاه س قلمروئی که در این طرح، کردستان نام داده شده است، هیچگاه نه از لحاظ تاریخی، نه در« چیست؟ فروهر گفت: 

درونی کشور ایران نبوده است. ایالم را در گذشته، والیت پشتکوه، مهاباد را والیت  هايگذشته، یک واحد از تقسیم بندي
. ویژگیهاي مذهبی و حتی فرهنگی این نامیدندساوجبالغ مکري و سنندج را والیت اردالن و کرمانشاه را با همین نام زیبا می

د و از فرزندان مادها هستند، با هم تفاوت دارد و باالتر از همه اینکه در هر تقسیم بندي کشوري پیش مردم، با اینکه همه کر
از هر چیز باید بخواست مردم توجه کرد و به گمان من، مردم استان کرمانشاه و استان ایالم، هیچگاه براي آنکه با مردم 

گرایشی ربی در یک واحد از تقسیم بندي کشوري قرار گیرند،شهرهاي استان کردستان و بخش کردنشین استان آذربایجان غ
 .اندنشان نداده

 

 هشدار فروهر

 

أسف، با کمال ت« بدنبال درگیریهاي دیشب در سنندج، داریوش فروهر در گفتگوي جداگانه اي در مورد این درگیریها گفت: 
لویزیون در سنندج، باخبر شدم و با توجه به اینکه من هم از حمله پریشب به قرارگاههاي سپاه پاسداران انقالب و رادیو ت

ه اي را چنین توطئ اند،سیاسی که در آن شهر هستند، در حال گفتگو با استاندار و فرمانده لشکر بوده هايگردانندگان گروه
که سپاه پاسداران انقالب، یکی از نهادهاي قانونی کشور است و ارتش و نیروهاي  نمایمو گوشزد می کنمبشدت تقبیح می

اگون، گون هايانتظامی در پشتیبانی از آنها وظیفه اي بعهده دارند که بی شک انجام خواهند داد.من به کسانی که با بهانه
یري و برادرکشی آغاز شود، بشدت اخطار کردنشین غرب کشور از میان برود و بار دیگر درگ هايآرامش سرزمین کوشندمی
که از حسن نیت هیات ویژه دولت و خویشتن داري ارتش جمهوري اسالمی ایران، سوءاستفاده نکنند و به اخاللگریهاي  کنممی

 )11/10/1358اطالعات».(خود پایان دهند

 

 .فروهر:طرح خودمختاري هیات نمایندگی کرد،دور از واقع بینی است

 



ات هی«عضو هیات ویژه دولت براي کردستان، دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاري پارس گفت:  داریوش فروهر
ویژه تصمیم دارد که هر جا نظم کامل برقرار گردد و امنیت و آزادیهاي فردي و اجتماعی مردم تامین باشد، از سپاه پاسداران 

نظر ب«در مورد طرح خودمختاري هیات نمایندگی خلق کرد گفت: فروهر ». انقالب بخواهد که به قرارگاه اصلی خود برگردند
من طرحی که بعنوان هیات نمایندگی خلق کرد داده شده است بدور از واقع بینی و نشانه عدم شناخت ساخت اجتماعی ایران 

  .است و بهیچ وجه نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد

 

خواندم.  نخست باید بگویم این طرح  هاودمختاري کردستان در روزنامهمن طرحی بنام طرح هیات نمایندگی خلق کرد براي خ
بطور جداگانه براي هیات ویژه دولت فرستاده نشده است و هنوز هم این هیات که طرحهاي دیگري دریافت کرده مورد 

و نشانه  از واقع بینیبررسی قرار نگرفته است ولی بنظر من طرحی که بعنوان هیات نمایندگی خلق کرد داده شده است، بدور 
عدم شناخت ساخت اجتماعی ایران است و بهیچ وجه نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد این طرح حتی با پیشنهادهاي قبلی 

مذهبی و سیاسی کردستان و بخصوص حزب دموکرات کردستان که در فروردین ماه بعنوان خواستهاي مردم  هايشخصیت
  )12/10/1358(بامداد». ده بود، تفاوت بسیاري داردکردستان بحضور امام خمینی داده ش

 

 .تواند مورد پذیرش قرار گیردداریوش فروهر: طرح هیات نمایندگی خلق کرد نمی

 

 .بینی و نشانه عدم شناخت ساخت اجتماعی ایران استطرح مزبور به دور از واقع

 

داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي کردستان دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاري پارس گفت: هیات ویژه 
تصمیم دارد که هر جا نظم کامل برقرار گردد و امنیت و آزادیهاي فردي و اجتماعی مردم تأمین باشد از سپاه پاسداران 

ردند.  فروهر در مورد طرح خودمختاري هیات نمایندگی خلق کرد گفت: به هاي اصلی خود برگانقالب بخواهد که به قرارگاه
ی شناخت ساخت اجتماعبینی و نشانه عدمنظر من طرحی که به عنوان هیات نمایندگی خلق کرد داده شده است به دور از واقع

یندگی خلق کرد براي تواند مورد پذیرش قرار گیرد. من طرحی به نام طرح هیات نماایران است و به هیچوجه نمی
ها خواندم نخست باید بگویم این طرح بطور جداگانه براي هیات ویژه دولت فرستاده نشده خودمختاري کردستان در روزنامه

است و هنوز هم در این هیات که طرحهاي دیگري دریافت کرده مورد بررسی قرار نگرفته است. این طرح حتی با پیشنهادهاي 
و سیاسی کردستان بخصوص حزب دمکرات کردستان که در فروردین ماه به عنوان خواستهاي مردم قبلی شخصیتهاي مذهبی 

کردستان بحضور امام خمینی داده شده بود تفاوت بسیاري دارد. در سفرهایی که بعد از تعطیل جلسه گفتگوهاي تشکیل شده 
اشتم و دیدارها و گفتگوهاي من بعد از آن جنبه در فرمانداري مهاباد به کردستان کردم با هیاتی یا فردي گفتگو رسمی ند

خصوصی داشت و در حقیقت ابتکاري براي رهایی از بن بست بود که با نهایت افسوس هنوز سودمند نیفتاده. داریوش فروهر 
هنان یتوانم در تماس نزدیک با هم مدانم تا آنجا که میدر مورد امکان سفر آینده اش به کردستان گفت: من وظیفه خود می



کرد باشم باشد که بیاري خداوند توانا و خواست توده مردم راه حل نهایی بدست آید. از فروهر سئوال شد با توجه به 
دانید که سپاه پاسداران از کردستان خارج شده و ارتش بجاي حساسیت وضع فعلی و تشنجهایی که پدید آمده آیا صالح می

اند و اگر ست که سپاه پاسداران انقالب براي برقراري نظم به شهرهاي کردستان رفتهآنها مستقر گردد. گفت بارها گفته شده ا
یی از آنها در آغاز ورود اشتباهاتی کرده باشد نباید ارزش آنها را نادیده گرفت. ارتش با پیروزي انقالب اسالمی ملت هم پاره

گهبانی دار نقانون اساسی ایران سپاه پاسداران انقالب عهدهایران وظیفه دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشور را دارد ولی در 
هاي فردي از انقالب و دستاوردهاي آن شده است، هیات ویژه تصمیم دارد که هر جا نظم کامل برقرار گردد و امنیت و آزادي

انی دند ولی تا هنگامی که کسهاي اصلی خود بازگرو اجتماعی مردم تامین باشد از سپاه پاسداران انقالب بخواهد که به قرارگاه
کوشند اندیشه خود را بر مردم تحمیل کنند و قدرت دولت را از میان هاي گوناگونی که در دست دارند میبا تکیه به سالح

توان چنین تصمیمی را اجرا کرد. فروهر در مورد کلمه خودمختاري که گفته شده براي کردها مقدس است گفت بردارند نمی
اي صرفنظر از محتوي آن براي گروهی مقدس تلقی شود. باید به محتواي حقوقی که به مردم داده نم که کلمهکمن تعجب می

خی آفرین این چنان لجوجانه چسبید و فرصتی را که با پیام تاریشود توجه کرد نه به یک کلمه با این مفهوم گسترده و شائبهمی
ی ـ اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از همه قدمهاي ایرانی و هم میهنان کرد ماه امام خمینی براي رفع هرگونه ستم سیاسآبان

 .پدید آمده از میان برد

 

داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت برا کردستان در پاسخ این سئوال که با توجه به حقوق و وظایف نواحی خودگردان که  
اکثر تسهیالت براي استقرار پادگانها و رفت و آمد از طرف هیات ویژه دولت ارائه شده است در مورد فراهم آمدن حد

یگانهاي ارتش در طرح پیشنهادي خلق کرد آمده است که ارتش باید دور از شهر و در مرز باشد و نباید تحت عنوان 
 کند در این مورد نظر شما چیست؟مقتضیات در نواحی خودمختار مداخله نظامی 

 

ی ایران ارتش نهادي است ملی که کاربرد آن حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور همانطور که گفتم در نظام جمهوري اسالم
تواند تنها در مرزها جاي بگیرد هر ارتش تا از ستاد اصلی خود تا مرزهاي کشور باید یگانها و است ولی هیچ ارتشی نمی

کنترل هیچ  تواندبه خوبی انجام دهد و نمیپادگانهاي گوناگون و پراکنده در سراسر کشور داشته باشد تا بتواند وظیفه خود را 
اي از ایران باید براي جابجایی و استقرار از آزادي کامل برخوردار گردد. نهادي را جز دولت و فرماندهی بپذیرد و در هر گوشه

است  ايهرها نظریهتواند از این قاعده کلی خارج باشد اما بیرون بودن پادگانها از شاي از ایران است و نمیکردستان هم گوشه
که خود فرماندهاي ارتشی نیز به آن عالقمند هستند و در ضمن نباید فراموش کرد وجود همین پادگانها در شهرها تا چه 

 .کنداندازه به رونق اقتصادي کمک می

 

شده است از فروهر سئوال شد نظر شما در مورد محدوده کردستان ایران که در طرح هیات نمایندگی خلق کرد پیشنهاد 
 چیست؟



 

فروهر گفت: قلمرویی که در این طرح به آن کردستان نام داده شده است هیچگاه نه از لحاظ تاریخی نه در پنجاه ساله گذشته 
هاي درونی کشور ایران نبوده است. ایالم را در گذشته والیت پشتکوه، مهاباد را والیت ساوجبالغ بنديیک واحد از تقسیم

 .نامیدندیت اردالن و کرمانشاه را با همین نام زیبا میمکري و سنندج را وال

 

ویژگیهاي مذهبی و حتی فرهنگی این مردم با اینکه همه کرد و از فرزندان مادها هستند با هم تفاوت دارد و باالتر از همه اینکه 
م ان کرمانشاه و استان ایالبندي کشوري پیش از هر چیز باید به خواست مردم توجه کرد و به گمان من مردم استدر تقسیم

شوري بندي کبراي آنکه با مردم شهرهاي استان کردستان و بخش شهرنشین استان آذربایجان غربی در یک واحد از تقسیم
 )12/10/1358اند. (اطالعات قرار گیرند گرایشی نشان نداده

 

 :مصاحبه با داریوش فروهر

 

  .شنهادهاي قبلی شخصیتهاي کردستان تفاوت بسیار داردطرح پیشنهادي هیات نمایندگی خلق کرد حتی با پی

 

 .انددار حفاظت از دستاوردهاي انقالب شدهدر قانون اساسی، پاسداران عهده

 

 .وجود پادگانها در کنار شهرها کمک شایانی در رونق اقتصادي دارد

 

پارس گفت:هیات ویژه تصمیم دارد که همه داریوش فروهر عضو هیات ویژه کردستان در یک مصاحبه اقتصادي با خبر گزاري 
فردي و اجتماعی مردم تامین باشد و از سپاه پاسداران انقالب بخواهد که به  هايجا نظم کامل بر قرار گردد و امنیت و آزادي

ه بقرار گاههاي اصلی خود برگردند، فروهر در مورد طرح خود مختاري هیات نمایندگی خلق کرد گفت: به نظر من طرحی که 
عنوان هیات نمایندگی خلق کرد داده شده است بدور از واقع بینی و نشانه عدم شناخت ساخت اجتماعی ایران است و به هیچ 

براي خودمختاري کردستان در  "طرح هیات نمایندگی خلق کرد"تواند مورد پذیرش قرار گیرد.من طرحی به نام  وجه نمی
طرح به طور جداگانه براي هیات ویژه دولت فرستاده نشده است و هنوز هم در این خواندم. نخست باید بگویم این  هاروزنامه

هیات که طرحهاي دیگري در یافت کرده مورد بررسی قرار نگرفته است ولی به نظر من طرحی که به عنوان هیات نمایندگی 
تواند مورد ست و به هیچ وجه نمیخلق کرد داده شده است بدور از واقع بینی و نشانه عدم شناخت ساخت اجتماعی ایران ا

پذیرش قرار گیرد.این طرح حتی با پیشنهاد هیات قبلی شخصیتهاي مذهبی و سیاسی کردستان و بخصوص حزب دمکرات 



هاي مردم کردستان به حضور امام خمینی داده شده بود تفاوت بسیاري دارد.در کردستان که در فروردین بعنوان خواست
یل جلسه گفتگوهاي تشکیل شده در فرمانداري مهاباد به کردستان کردم با هیاتی یا فردي گفتگوي سفرهایی که بعد از تعط

رسمی نداشتم و دیدارها و گفتگوهاي من بعد از آن، جنبه خصوصی داشته و در حقیقت،ابتکار براي رهایی از بن بست بود که با 
اش به کردستان گفت: من وظیفه خود د امکان سفر آیندهداریوش فروهر در مور».نهایت افسوس هنوز سودمند نیفتاده است

توانم در تماس نزدیک با هم میهنان کرد باشم، باشد که به یاري خداوند توانا و خواست توده مردم راه تا آنجا که می دانممی
 :حل نهایی بدست آید.از فروهر سوال شد

 

که سپاه پاسداران از کردستان خارج شده و  دانیدیا صالح میبا توجه به حساسیت وضع فعلی و تشنجهایی که پدید آمده آ 
 ارتش به جاي آنها مستقر گردد؟

 

اره اي هم اند و اگر پکردستان رفته هايفروهرگفت: بارها گفته شده است که سپاه پاسداران انقالب براي برقراري نظم در شهر
 .نها را نادیده گرفتاز آنها در آغاز ورود، اشتباهاتی کرده باشند نباید ارزش آ

 

ارتش با پیروزي انقالب اسالمی ملت ایران وظیفه دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشور را دارد،ولی در قانون اساسی ایران 
سپاه پاسداران انقالب عهده دار نگهبانی از انقالب و دستاوردهاي آن شده است هیات ویژه تصمیم دارد که هر جا نظم کامل 

فردي و اجتماعی مردم تامین باشد از پاسداران انقالب بخواهد که به قرارگاههاي اصلی  هايد و امنیت و آزاديبر قرار گرد
خود بر گردند و لی تا هنگامی که کسانی با تکیه بر سالحهاي گوناگون که در دست دارند، میکوشند اندیشه خود را بر مردم 

نمی توان چنان تصمیمی را اجرا کرد فروهر در مورد کلمه خودمختاري که تحمیل کنند و قدرت دولت را از میان بر دارند، 
که کلمه اي صرف نظر از محتواي آن براي گروهی مقدس تلقی  کنمگفته شده براي کردها مقدس است گفت: من تعجب می

ین چنان ه و شائبه آفرین اتوجه کرد نه به یک کلمه با این مفهوم گسترد شودشود.باید به محتواي حقوقی که به مردم داده می
اقتصادي   -لجوجانه چسبید و فرصتی را که با پیام تاریخی دهم آبان ماه امام خمینی براي رفع هر گونه ستم سیاسی اجتماعی 

و فرهنگی براي همه قومهاي ایرانی و هم میهنان کرد پدید آمده از میان برد.داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي   -
در پاسخ این سوال که:با توجه به حقوق و وظایف نواحی خودگردان که از طرف هیات ویژه دولت ارائه شده است در کردستان 

مورد فراهم آوردن حداکثر تسهیالت براي استقرار پادگانها و رفت و آمد یگانهاي ارتش در طرح پیشنهادي هیات نمایندگی 
مرز باشد و نباید تحت عنوان مقتضیات در نواحی خود مختار مداخله خلق کرد آمده است که ارتش باید دور از شهر و در 

کند،در این مورد نظر شما چیست؟فروهر گفت: همانطور که گفتم در نظام جمهوري اسالمی ایران، ارتش نهادي است نظامی
تش تا جاي بگیرد هر ار تواند تنها در مرزهاملی که کاربرد آن حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور است ولی هیچ ارتشی نمی

از ستاد اصلی خود تا مرزهاي کشور باید یگانها و پادگانهاي گوناگون و پراکنده در سراسر کشور داشته باشد تا بتواند.وظیفه 
تواند کنترل هیچ نهادي را جز دولت و فرماندهی بپذیرد و در هر گوشه اي از ایران باید براي خود را به خوبی انجام دهدو نمی

تواند از این قاعده کلی خارج جاي و استقرار از آزادي کامل برخوردار گردد. کردستان هم گوشه اي از ایران است و نمیجاب



باشد اما بیرون بودن پادگانها از شهرها نظریه اي ست که خود فرماندهان ارتش نیز به آن عالقه مند هستند و در ضمن نباید 
.از فروهر سوال شد:نظر شما کندتا چه اندازه به رونق اقتصادي کمک می هار کنار شهرفراموش کرد که وجود همین پادگانها د

در مورد محدوده کردستان ایران که در طرح هیات نمایندگی خلق کرد پیشنهاد شده است چیست؟فروهر گفت: قلمروي که 
سال گذشته یک واحد از تقسیم  50در این طرح به آن کردستان نام داده شده است هیچ گاه نه از لحاظ تاریخی نه در 

درونی کشور ایران نبوده است.ایالم را در گذشته والیت پشتکوه، مهاباد را والیت ساوجبالغ مکري و سنندج را  هايبندي
.ویژگیهاي مذهبی و حتی فرهنگی این مردم با اینکه همه کرد و از نامیدندوالیت اردالن و کرمانشاه را با همین نام زیبا می

ندان مادها هستند، با هم تفاوت دارد و باال تر از همه این که در هر تقسیم بندي کشوري، پیش از هر چیز باید به خواست فرز
گاه براي آنکه با مردم شهرهاي کردستان و بخش مردم توجه کرد و بگمان من  مردم استان کرمانشاه و استان ایالم، هیچ

اند.(جمهوري تقسیم بندي کشوري قرار گیرند، گرایشی نشان نداده غربی در یک واحد ازکردنشین آذربایجان
 )15/10/1358اسالمی

 تانک و چند توپ بطرف سنندج 15حرکت 

 

پیرامون حوادث سنندج خبرگزاري پارس روز پنجشنبه گزارش داد: طبق اخبار رسیده از کامیاران بعدازظهر امروز یک ستون 
خودرو ارتش حامل افراد نظامی قصد عبور از کامیاران به منظور وارد شدن به سنندج تانک و چندین توپ و  15نظامی شامل 

را داشتند که مردم کامیاران و پیشمرگان کرد با تجمع در خیابان مسیر این ستون و محاصره تانکها و افروختن آتش راه را بر 
نشین کرده و مراجعت کردند. سرهنگ بانسان بستند. طبق اطالع بدست آمده این ستون با مشاهده مقاومت مردم عق

فرهادي فرمانده لشکر کردستان نیز تماسهاي تلفنی بین مقامات استاندار و هیات ویژه را در روز پنجشنبه به این شرح به 
خبرگزاري پارس اعالم کرد: آقاي فروهر عضو هیات ویژه کردستان جهت برقراري آرامش شهر سنندج دستور داد که 

باشد ادامه دهد و دیگر هیچ فرد مسلحی در شهر دیده نشود و ر خود که حفظ نظم و آرامش در شهر میشهربانی به کا
یري گنفر به عنوان نماینده مردم سنندج که مورد تایید مردم باشد انتخاب شده تا جهت تصمیم 5همچنین از بین اهالی شهر 

ه نمایند. در تماسی که با خبرنگار خبرگزاري پارس با رییس صالح مذاکردرنوردد. خروج پاسداران از سنندج با مقامات ذي
ه در ها مسلح از حمل اسلحشهربانی کردستان برقرار کرد وي گفت: قرار بر این شد که پاسداران شهر را تخلیه نمایند و گروه

حفاظت از رادیو و  دار نظم شهر وشهر خوددار نموده و تظاهر به حمل اسلحه ننمایند. در چنین شرایطی شهربانی عهده
تلویزیون خواهد بود. بر اساس گزارش خبرگزاري پارس به دنبال مذاکرات طبقات مختلف مردم سنندج با سرپرست 

کردستان رسید تا وي مفاد این توافقنامه را با مقامات  28اي تهیه شد که مفاد آن به اطالع فرمانده لشکر استانداري توافقنامه
 .میان بگذارد مسوول ارتش در تهران در

 

 :رئوس قطعنامه به این شرح است

 



 .ـ خروج فوري و بی قید و شرط کلیه افراد سپاه پاسداران انقالب اسالمی از شهرستان سنندج بالفاصله باید تحقق پذیرد1

 

 .دهند انجامباشد که طبق قانون وظایف خود را ـ حفظ انتظامات در شهر سنندج به عهده پرسنل موجود شهربانی سنندج می2

 

 .ـ هیچیک از ساکنین شهر حق حمل سالح به طور آشکار در داخل شهر را ندارند3

 

 .ـ حفظ و حراست سازمان رادیو و تلویزیون به شهربانی واگذار گردد4

 

 .کندالسابق به عهده پلیس فرودگاه است که تحت نظر شهربانی انجام وظیفه میـ حفاظت از فرودگاه سنندج کمافی5

 

 .در تصرف سپاه پاسداران است به مؤسسات مربوط مسترد گردد ساختمان دولتی که فعالًـ 6

 

جایگاه سپاه پاسداران است کما فی السابق (بصورت اولیه قبل از انقالب) به عنوان باشگاه  ـ محل باشگاه افسران که فعال7ً
 )15/10/1358افسران مورد استفاده قرار گیرد. (اطالعات

 

 .آمیز حل شودکنیم بحران کردستان  از راه مسالمتفروهر:کوشش می

 

داریوش فروهر یکی از نامزدهاي ریاست جمهوري اسالمی و عضو هیات ویژه دولت در مذاکرات کردستان پس از اعالم 
یات ههاي انتخاباتی خود به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ داد. وي در پاسخ سئوالی در مورد طرح خودگردانی که از سوي برنامه

اي ویژه دولت براي کردستان ارائه شده است گفت: آنچه که اعالم شد همه طرح خودگردانی نبود بلکه حقوق و وظایف ناحیه
این طرح اختالف چندانی با طرحی که یکی از حزبها در  گفتمخودگردان و دولت در برابر یکدیگر بود همان طوري که قبالً

واست مردم کردستان به حضور امام داده بود نداشت. وي افزود: راه گفتگو باز است و کردستان در فروردین ماه به عنوان خ
بینی در مورد سازمانهاي سیاسی که اکنون بنیادهاي فکري خود را با خواست مردم کردستان گره من امیدوارم این اندازه روشن

دهیم. فروهر گفت: طرحی که از سوي هیات ویژه اعالم اند بوجود آید که بتوانیم از راه مسالمت بحران کردستان را پایان زده
شد و به نظرخواهی گذاشته شد از سوي حزبها و شخصیتها نظراتی داده شده که اکنون مورد بررسی است. وي با اشاره به 

 هايتحصن مردم سنندج و مهاباد گفت: این نمونه خوب براي من است براي این که به جاي بکار بردن سالح با حرکت



اند. فروهر در پاسخ سئوالی در مورد چگونگی پیاده شدن سیاسی مردم سنندج و مهاباد خواستهاي خود را اعالم کرده
عارض ها در تجمهور در قانون اساسی جهوري اسالمی ایران گفت: این برنامههاي انتخاباتیش با توجه به اختیارات رییسبرنامه

اي این وزیر شایستهجمهور را قادر خواهد کرد که با گزینش نخستر مجلس رییسبا قانون اساسی ایران نست. یک اکثریت د
چیز  بندیهاي اجتماعی هچنشدنی نیست در قانونبرنامه را اجرا کند. وي گفت: فراموش نکنیم که هیچ قانون بشري دگرگون

ر یکی از پیامهاي خود فرمودند در صورت پرسی دها نیست و خوشبختانه امام خمینی در همان هنگام همهباالتر از اراده ملت
اي وجود داشته باشد که نخست باد بر یک اصل قانون اساسی تکیه تواند اگر برنامهلزوم قانون اساسی متمم خواهد داشت و می

نجا آ کند در متمم گنجانده شود. فروهر در پاسخ سئوالی درباره امنیت پاسداران در کردستان گفت: با توجه به جو موجود در
ام هر جا پاسداران و یا مردم مورد تجاوز قرار گیرند با همه نیرو از آنان دفاع شود و تاکنون این کار انجام از ارتش خواسته

گري که در آغاز بحران کردستان پیش گرفته شده برگردیم و یا از طریق شده است. وي گفت: ما باید به سیاست نظامی
حضور هیات ویژه دولت براي کردستان دیگر بدون اثر خواهد بود و ما هنوز کوشش مذاکره که در صورت راه حل اول 

 .آمیز حل شودکنیم که بحران از راه مسالمتمی

 

هاي گذشته نشان داده که کردستان همواره ایرانی بوده و فروهر درباره کنترل مرزها و آینده سیاسی کردستان گفت: تجربه
وده مردم جز این نیست. وي افزود: آشوب در مرزهاي غربی کشور از آنسوي مرز سرچشمه ایران باقی خواهد ماند خواست ت

کند و در هر نقطه که بتواند با فرستادن اسلحه گیرد و آن دولت بعثی عراق است که با حداکثر اخاللگري در مرز عمل میمی
که وظیفه ارتش و پاسداران و همه نیروهایی که کند و پیدا است کمک مالی و فرستادن مزدور در داخل خاك ایران اخالل می

 )17/10/1358توانایی دفاع دارند بر خورد با این نیروهاي تجاوزگر است. (اطالعات 

 

 .صباغیان: امید به ادامه مذاکرات کردستان کم شده است

 

لسه در ج«این خبر گفت:  دکتر ابوالحسن بنی صدر، وزیر امور اقتصادي و دارائی و عضو شوراي انقالب، دیشب ضمن اعالم
ما «بنی صدر همچنین گفت: ». امشب(دیشب)راجع به مسایل کشاورزي و امور مملکتی نیز بحث و تبادل نظر بعمل آمد

پیشنهاد کردیم اسکناسهاي جدید بشکلی که مهر جمهوري اسالمی ایران روي آن نقش بسته، بطور موقت چاپ شود تا طرح 
ر مورد د«دکتر حبیبی سخنگوي شوراي انقالب نیز دیشب پس از پایان جلسه شورا گفت: ».نهائی تهیه و آماده اجرا گردد

مسایل کردستان بر اساس گزارش هیأت ویژه بحث و گفتگو بعمل آمد و در زمینه روش دادگاهها و دادستانی انقالب نیز 
 .«ن دادگاهها بسیار کم استمطالبی عنوان شد تا از لحاظ تأمین قضات به آنها کمک شود، زیرا تعداد قضات ای

 

 تعطیل اربعین



 

در مورد مسایل مربوط به کشاورزي که در جلسه دیشب شوراي انقالب، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، دکتر حبیبی گفت: 
کشاورزي، بحث و گفتگو کردیم و از جمله تصمیماتی که در جلسه امشب شورا گرفته شد، تعطیل روز  هايدرباره وضع زمین

چهارشنبه این هفته بود که مصادف با روز اربعین است و روز اربعین، جزء تعطیالت رسمی کشور درآمد و به تصویب شورا 
ین طرحی داشته است که این طرح، اختالف چندانی با شوراي انقالب، راجع به مساله زم«دکتر حبیبی همچنین گفت: ». رسید

 .«کشاورزي تهیه خواهد شد هايگفت طرح تکامل یافته اي درباره زمین توانطرحهاي بعدي نخواهد داشت، اما می

 

 شرط خروج پاسداران

 

ج پاسداران از عضو هیأت ویژه کردستان نیز دیشب پس از خروج از جلسه شوراي انقالب، درباره خرو» هاشم صباغیان»
سنندج گفت: همانطور که ما اعالم کردیم، سپاه پاسداران، هرگز از سنندج خارج نخواهد شد، مگر اینکه انتظامات داخل این 

شهر، یک انتظامات قابل قبول دولت باشد، زیرا دولت در هر صورت، مسوولیت دارد که حافظ جان و مال مردم در این شهر 
ه این مسایل، با توجه ب«صباغیان افزود: ». کنندند نیستند که این امنیت برقرار شود و تحریکات میباشد، ولی گروههائی عالقم

نهایت سعی را داریم که انتظامات در شهر تامین شود. وقتی انتظامات برقرار شد، آنگاه سپاه پاسداران را از شهر خارج 
ستند که و دستجات سیاسی ه هاکمال تأسف بگویم که این پیشمرگ باید با«صباغیان در دنباله اظهارات خود افزود: ». کنیممی

بودند و حاال که زمستان تمام شده به شهر  هاقبل از زمستان در کوه هانمی گذارند امنیت در کردستان برقرار شود، پیشمرگ
 ه و به ناامنی در این شهر دامنو گروههاي سیاسی مسلح ناشناخته اي نیز به جمع اینها افزوده شد کنندو اغتشاش می اندآمده

بروند تا ما گروههاي ناشناخته و اخاللگر را بتوانیم  هایشانمیزنند. ما هم اعالم کردیم که مسلحین گروههاي سیاسی، به منزل
خودگردانی پیشنهادي از طرف کردها را با  هايما از نمایندگان احزاب دعوت کردیم که طرح«صباغیان گفت: ». دستگیر کنیم

یکدیگر بررسی کنیم و اگر هم نمایندگان احزاب مختلف، نظریاتی دارند، بدهند تا پس از بررسی، ما هم نظریات خود را اعالم 
روز است که تمام شده 2صباغیان ادامه داد: ما زمان تعیین شده براي آتش بس را نمی پذیریم و این آتش بس نیز ». کنیم
با آرامش خاطر به زندگی خود  توانندرار شود، در آنصورت، مسلمانهاي منطقه میوقتی امنیت شهر برق«وي افزود: ». است

 .«ادامه دهند

 

 اعتقاد به جنگ نداریم

 

م اعتقاد گفته ای همبسیار کم شده است، در عین حال، همانطور که قبالً امید من بادامه مذاکرات اخیراً«صباغیان همچنین گفت: 
و حتی نمی توانند نمونه اي بیاورند که ارتش ما به یک محله، حمله  کنیمشروع نکرده و نمیبه جنگ نداریم و هیچگاه جنگ را 



. ما در کردستان با تمام گروههاي دهدو سپاه پاسداران را ارتش قاطعانه پاسخ می هاکرده باشد، اما هر گونه حمله به پادگان
 یکی از». اداري هايمذهبی، مردم، افراد بیطرف و شخصیت هايموجود صحبت و مذاکره کرده ایم، اعم از روحانیون، شخصیت

که شده، شایع است که اگر کسی حتی یک اعالمیه مذهبی در سنندج پخش کرده باشد،  هائیخبرنگاران پرسید در مورد اعدام
اگر  «پاسخ داد: بهیچ عنوان نمی تواند در سنندج و مریوان و کامیاران زندگی کند. نظر شما در این مورد چیست؟ صباغیان 

 اند،که در آنجا متمرکز شده هائیرا انجام دهند، در واقع اتخاذ این روش، تائید همان نظر ما است، یعنی گروه هائیچنین اعدام
و بهیچوجه قصدشان بررسی مساله خودگردانی یا ستم مضاعفی که به مردم  اندحقوق خودشانرا با حقوق مردم کرد گره زده

در مورد آینده ». کرد روا شده نیست و در این صورت، طبیعی است که امکان دارد مخالفان خود را گرفته و اعدام کنند
به  را که اعتقادي هائیاگر مردم کردستان، هوشیاري بیشتري از خود نشان ندهند و نقش گروه«کردستان، صباغیان گفت: 

خبرنگاري پرسید: در کردستان مردم ». نظریات مردم کرد ندارند، از خط خود جدا نکنند، آینده روشنی در پیش نخواهد بود
ارتش به آنجا رفت و با قدرت وارد عمل شد، مردم به ارتش متکی شدند، اما  وقتیهمیشه به نیروهاي برتر اتکاء میکند مثالً 

ئید . آیا این تغییر جهت، مفهومش تااندکه آنها به نیروهاي دموکرات و طرفداران عزالدین حسینی، متکی شده یمبیناکنون می
ه عکس به نیروي اتکائی تبدیل شده باشند، بلک هامن اعتقاد ندارم که دموکرات«برتري اینها نیست؟ صباغیان در پاسخ گفت: 

و طبیعی است که چون مردم عادي اسلحه ندارند، مرعوب  اندحشت کردهآن بیشتر صادق است. آنها فقط ایجاد ترور و و
و ارتش هم در مواضع خود باقی است. مردم کرد، مسلمان هستند و ما هم آنها  اند. بنابراین مردم به آنها تکیه نکردهشوندمی

حال امکان دارد در روزهاي آینده،  بهر باشندرا روشن خواهیم کرد، آنها هم مسلمان هستند و هم به خاك ایران عالقمند می
 )17/10/1358اطالعات».(سفر دیگري به کردستان داشته باشیم

 

 .رودصباغیان در پایان جلسه دیشب شوراي انقالب اعالم کرد: هیات ویژه به کردستان می

 

و  امور اقتصاديطرح جدید موقت اسکناس به تصویب شوراي انقالب رسد، این مطلب را دکتر ابوالحسن بنی صدر وزیر 
دارایی در پایان جلسه شوراي انقالب اعالم کرد و گفت: ما پیشنهاد کردم که اسکناسها بصورتی که مهر جمهوري اسالمی بر 

 .آن خورده است درآید که امشب (دیشب) مورد تصویب شوراي انقالب قرار گرفت

 

جلسه دیشب به خبرنگاران گفت: در جلسه امشب دکتر حسن حبیبی سخنگو شوراي انقالب نیز در مورد تصمیمات   ·    
هیات ویژه کردستان گزارشی راجع به اوضاع این منطقه به شوراي انقالب داد. مساله دیگر که در جلسه امشب » دیشب«

 زهاي انقالب بود و اینکه باید از لحاظ قضات به آنها کمک بشود. وي همچنین گفت: رومطرح بود روش کار دادستانی و دادگاه
 .اربعین جزو تعطیالت رسمی درآمد

 



ایم هاشم صباغیان عضو هیات ویژه دولت براي حل بحران کردستان نیز به خبرنگاران گفت: همانطور که اعالم کرده  ·    
سپاه پاسداران مرکز از سنندج بیرون نخواهد رفت. تا این که انتظامات داخل سنندج یک انتظامات قابل قبول دولت باشد. 

هایی عالقمند نیستند که این حفاظت دولت در هر صورت مسوولیت دارد که حافظ جان مردم باشد. وي گفت: گروهچون 
کنند که با توجه به این امر ما نهایت سعی را داریم که انتظامات تأمین بشود تا پس از آن سپاه انجام شود و تحریکاتی می

شمرگان آنها تا قبل از اینکه زمستان شروع بشود در کوهها بودند ولی پاسداران خارج شوند. وي افزود: دستجات سیاسی پی
ه از نظر هاي مختلفی کهاي مسلح، دستجات و حتی گروهاکنون به دلیل سرما و برف به شهر آمدند و ناامنی را بیشتر این گروه

ایم کنند. و ما هم اعالم کردهیجاد میدستجات سیاسی و طبق اظهار نظر آنها ناشناخته هستند و به طور مسلم وارد شهر شدند ا
م کنند بتوانیم دستگیر کنم. هاشهایی را که ناشناخته هستند و اخالل میهاي سیاسی به منزل خود بروند تا ما آن گروهگروه

ري را توانند زندگی بهتصباغیان افزود: وقتی امنیت در شهر برقرار شود طبیعی است که مسلمانان هم در پناه آن امنیت می
اند این ي پیشمرگان خود به وجود آوردهنیست و جوي که آنها بوسیله مطرحامنیت فردي و اجتماعی مطلقاً اکنونبکنند و اصوالً

ي کند. واند که این کار مذاکرات ما را مشکل میاست که هر گروهی که مخالف آنها باشد امکان زندگی را از آنها سلب کرده
م نیت با تماي من نسبت به مذاکره خیلی کم شده است و ما هرگز اعتقاد به جنگ نداریم. هیات حسنامیدوار افزود: اخیراً

ها دهند که ما با تمام گروههاي موجود در کردستان مذاکراتی انجام داده است و این یک شاعه است که رواج میگروه
انی و ستم مضاعفی که به مردم کرد رفته ندارند و اعتقادي ها به هیچ عنوان دنبال خودگردایم این گروهمذاکرات انجام نداده

هم به آن ندارند. هاشم صباغیان درباره آینده کردستان گفت: اگر مردم کردستان هوشیاري بیشتري نشان ندهند و نقش 
د نخواهد داشت. وي هایی که در آنجا اعتقاد به حقوق مردم کرد ندارند و خودشان را از آنها جدا نکنند آینده روشنی وجوگروه

اند و در پایان گفت: چون مردم عادي اسلحه ندارند و با این ترور و وحشتی که در آنها ایجاد شده یک مقدار مرعوب شده
اسی هاي سیاي به نیروهاي عزالدین و قاسملو ندارند. مردم کرد همه مسلمانند و عالقمند به خاك ایران هستند و آن گروهتکیه

اي براي ادامه مذاکرات نداریم اما امکان دارد سفري به مهاباد براي هیچ برنامه تی غیر از اینها دارند وما فعالًهستند که نظریا
 )18/10/1358حل بحران اداري آنجا داشته باشیم. (اطالعات

 

 .سفر هیات ویژه به کردستان بار دیگر به تعویق افتاد

 

به کردستان با وجود اعالم قبلی برنامه آن بار دیگر به تعویق افتاد و  کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: سفر هیات ویژه دولت
خواستها و مشکالت مردم متحصن سنندج همچنان بدون راه حل باقی ماند. خبرنگار اعزامی کیهان به سنندج در آخرین 

 روج پاسداران بودند بازگزارش خود از این شهر نوشته است: متحصنین سنندج که خواستار مذاکره با هیات ویژه در مورد خ
هم موفق به این مذاکره نشدند. گزارش خبرنگار کیهان از سنندج همچنین حاکیست که متحصنین در دومین قطعنامه خود در 

اند پشتیبانی خود را از دي ماه شده 11سه ماده تنظیم شده است ضمن اینکه خواستار محاکمه و مجازات عامالن کشتار روز 
پیمایی و تظاهرات مردم سنندج نیز که قرار بود به مناسبت خروج پاسداران اند: راهق کرد نیز اعالم داشتههیات نمایندگی خل

انجام شود به دالیلی بر پا نشد. مهندس شاه ویسی استاندار کردستان در گفتگویی گفت: من معتقدم که تنها راه حل مساله 



قط مذاکره است و نباید ما برادران، روبروي یکدیگر قرار بگیریم و به سنندج و در مقیاس بزرگتر یعنی کل کردستان فقط و ف
تهدید و ارعاب دست بزنیم. داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه کردستان در مورد علت تعویق سفر هیات ویژه گفت: 

م نندج که گروهی از مردشنبه به بعضی از شهرهاي کردستان به خصوص سقرار بود هیات ویژه یا یکی از اعضاي آن روز سه
اي از اند برود ولی به علت لزوم رفع پارهآن در استانداري و مسجد جامع براي برآورده شدن خواستهاي خود تحصن کرده

اشکاالت و ایجاد هماهنگی الزم این سفر چند روز به عقب افتاد. فروهر در مورد این گفته استاندار کردستان که هیات ویژه از 
و عدم شناسایی کافی از بحران کردستان وجود دارد ولی این طبیعی است که تفاوت برداشتهایی در میان باشد  عدم هماهنگی

ولی تاکنون کارهاي هیات ویژه دولت با هماهنگی انجام شده است. وي همچنین در مورد ارتباط میان هیات نمایندگی خلق کرد 
هیاتی که به آن نام هیات نمایندگی خلق کرد داده شده است وجود  و متحصنن سنندج گفت: ارتباط میان تحصن در سنندج و

 )20/10/1358دارد. (اطالعات 

 

 .رودصباغیان: هفته آینده هیات ویژه براي آخرین بار به کردستان می

 

قم ـ اعضاي هیات ویژه کردستان به اتفاق سرلشکر شادمهر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران و سرتیپ 
حی فرمانده نیروي زمینی در قم بحضور امام خمینی رسیدند. در پایان این مالقات هاشم صباغیان در گفتگویی به فال

خبرگزاریی پارس گفت: در دیدار با امام از رهبر انقالب اسالمی ایران خواهش شد یک نماینده روحانی از طرف خودشان 
ر کنیم و اتمام حجت آخطقه برود و این آخرین باري است که مذاکره میتعیین کنند تا همواره هیات ویژه براي مذاکره به من

متر هاي سیاسی ککنیم و مردم کردستان آگاهی داشته باشند گروههاي روحانی میهاي سیاسی و شخصیتاست که با گروه
 )20/10/1358عالقه دارند که مشکالت کردستان حل شود. (اطالعات 
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 (9)دولت موقت و کردستان

 

رویم تا مذاکره کنیم..مردم کردستان هیات ویژه کردستان اعالم کرد:بخاطر اتمام حجت براي آخرین بار به کردستان می
 .بدانند که گروههاي سیاسی کمتر عالقه دارند مشکالت کردستان حل شود

 



شترك رییس ستاد م» شادمهر«ر خبرگزاري پارس، اعضاي هیات ویژه کردستان، به اتفاق تیمسار سرلشکربه گزارش خبرنگا
ران ایایران و تیمسار فالحی فرمانده نیروي زمینی، در قم، به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمیارتش جمهوري اسالمی

 .رسیدند

 

ده خواهش شد یک نمایندر دیدار با امام از رهبر انقالب اسالمی«ظهار داشت:این مالقات،هاشم صباغیان در گفتگویی ادر پایان
این آخرین باري است که مذاکره  روحانی از طرف خودشان تعیین کنند تا همراه هیات ویژه براي مذاکره به منطقه برود و

 .«کردستان حل شود کنیم و مردم کردستان آگاهی داشته باشندگروههاي سیاسی کمتر عالقه دارند مشکالتمی

 

خواهیم حتی یک نفر بی گناه کشته شود.بنا به آقاي هاشم صباغیان افزود:امام در دیدار امروز، مجددا تاکید فرمودند که نمی
 )20/10/1358.(جمهوري اسالمیاینده عازم کردستان خواهد شداظهار آقاي صباغیان، هیات ویژه، هفته

 

 :همهندس یداهللا سحابی عضو هیات ویژ

 

 .اصل از طرح اداره کردستان به تصویب امام رسید 8 

 

شیراز ـ خبرنگار کیهان: مهندس یداهللا سحابی، وزیر مشاور و عضو هیات ویژه کردستان که به شیراز سفر کرده بود، قبل از 
ست، کردستان کرده ا اي با خبرنگار ما در مورد کردستان و پیشرفتهایی که هیات ویژه در مسایلپرواز به تهران در مصاحبه

ورت خشن افتد از صتوضیحات مختصري داد. وي گفت: هیات ویژه کردستان تاکنون توانسته جریاناتی را که در آنجا اتفاق می
 هاي درگیر درها و شخصیتطرف توانسته بعضی از گروهنظامی خارج و راه مذاکره و راه حل سیاسی را باز کند. هیات از یک

قانع کند که به جمهوري اسالمی و رهبري اعالم وفاداري کنند و از طرف دیگر شخص امام و رهبران  حوادث کردستان را
اند وارد مذاکره براي حل و فصل مسایل کردستان بشوند. هایی که اعالم وفاداري کردهفعلی را قانع کند که با شخصیت

اصل از طرح پیشنهادي هیات ویژه را براي اداره استان  8ایم ایم و توانستهمهندس سحابی افزود: تا اینجا که موفق بوده
کردستان در آینده و مناطق کردنشین و سایر استانها به تصویب امام برسانیم و از کردستان از واقعیات آن و نظرات مردم 

مشی طخ اصوالًها در کردستان هستند که اي پیدا کنیم. وزیر مشاور همچنین گفت: متأسفانه برخی گروهشناخت همه جانبه
خودشان در درجه اول اهمیت قرار دارد و مساله کردستان برایشان یک مساله فرعی است، یعنی آنها در واقع با جمهوري 

که مذاکرات شکل  گذارندنمیها عمالًاند، نه گرفتن حقوق حقه مردم کرد. وي اضافه کرد: این گروهاسالمی در حال مبارزه
ل سالم دهند و در نتیجه به روااند، تحت فشار تبلیغاتی قرار میهایی را که اعالم وفاداري کردهصیتها و شخبگیرد و حتی گروه
بس اقدامات ها در طول دوران به قول خودشان آتشزنند. یداهللا سحابی در همین مورد گفت: همین گروهمذاکرات لطمه می



اند که وال دولتی، اشغال مراکز دولتی و اشغال نظامی شهرها کردهگیري، ضبط امزیادي از جمله حمله به مراکز دولتی، گروگان
اندازند. مهندس سحابی در مورد ارتش گفت: ما بارها در مذاکرات و همه این عوامل در روند سالم مذاکرات سنگ می

 قدرت تمام دفاع کند، اگرگیرد، با ایم که ارتش وظیفه دارد که در هر جا مورد حمله قرار میایم، گفتههایی که کردهمصاحبه
شود این مربوط به ارتش و فرماندهان آن است و مسایل داخلی خودشان و به همین دلیل ما دخالتی در در جایی مصامحه می

ی و هاي ضدانقالبکنیم.  وي در مورد طرفهاي مذاکرات با هیات ویژه گفت: ما در کردستان با گروهمسایل مسایل نظامی نمی
ایم و نخواهیم شد و سعی داریم که آنها را در لباسهاي دیگر هم شناسایی کنیم. ما در حال حاضر در ذاکره نشدهساواکی وارد م

کردستان با چند گروه شناخته شده  از جمله حزب دمکرات و شخص عزالدین حسینی وارد مذاکره شده ایم و با دو گروه دیگر 
ایم. مهندس سحابی در پایان گفت: با اند، وارد مذاکره نشدهوفاداري نکرده از جمله حزب کومله و فداییان خلق که هنوز اعالم

ایم اما هنوز امیدواري خود را از دست نداده و همچنین بخشی نگرفتهاین که تا این تاریخ از مذاکرات کردستان نتیجه رضایت
 )22/10/1358به حل و فصل مسایل کردستان از طریق سیاسی ادامه خواهیم داد. (اطالعات

 

 .فروهر: امیدواریم سفر آینده هیات ویژه به کردستان با توفیق همراه باشد

 

فه خود را تواند وظیداریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي کردستان در گفتگویی تاکید کرد که هیات ویژه در صورتی می
شین غرب کشور را زیر نظر داشته باشد. وي با هاي کردنانجام دهد که بنابر قرار قبلی همه کارهاي کشوري و لشکري منطقه
ها که در یکی دو هفته گذشته در این مورد اي از ناهماهنگیاشاره به لزوم پخش اخبار کردستان از طریق هیات ویژه گفت: پاره

هایی در وهپدید آمده است بدون شک سخت زیان بار است. فروهر در مورد خلع سالح افراد ژاندارمري مهاباد و اینکه چه گر
ام که شامگاه چنین اعمالی دست دارند و نیز چگونگی جلوگیري از تکرار این نوع حوادث گفت: با کمال تأسف منهم خبر یافته

دیماه یک واحد ژاندارمري که با اطالع قبلی درصدد جابجایی بوده است مورد هجوم قرار گرفته و بعض از  17روز دوشنبه 
ولی به من اطالع داده شد که حزب  ام. من هنوز به درستی از چگونگی این حادثه با خبر نشدهاندافراد آن خلع سالح شده

تواند آرامش نسبی را که در هایی میدمکرات کردستان این هجوم را به شدت تقبیح کرده است. در هر حال چنین توطئه
 آمیز دشواریها را سد کند. من امیدوارمحل مسالمتبیشتر شهرهاي کردستان برقرار است بر هم بزند. و راه هر گونه گفتگو و 

نیت و خویشتن داري ارتش و نیروهاي انتظامی مورد سوءاستفاده بعضی از مردم شرافتمند کردستان اجازه ندهند حسن
باید  یهاي سیاسی که در صدد اخاللگري هستند قرار گیرد و اعتقاد دارم ارتش و نیروهاي انتظامی دیگر در هر جابجایسازمان

با تأمین کافی حرکت کنند و هرگونه تجاوزي را به شدت سرکوب کنند. از فروهر در مورد آخرین سفر هیات ویژه به 
کردستان که پس از مالقات هیات ویژه با امام عنوان شد وي گفت: من امیدوارم سفر آینده هیات ویژه براي انجام وظیفه خود 

ین آخرین سفر خواهد بود یا خیر؟ وي در پاسخ این سئوال سکوت کرد. درباره دستگیري با توفیق همراه باشد. سئوال شد آیا ا
و مورد ضرب قرار گرفتن مسلمانان کرد توسط افراد حزب کومله سئوال شد، فروهر پاسخ داد: در سنندج و در مریوان حدود 

ي اجتماعی آنها و حتی کشتن بعضی ماه پیش درباره فشار آوردن به بعضی از مردم و سلب امنیت و آزادیهاي فردیک



کاریها از سوي چه سازمان سیاسی انجام گرفته است من هنوز برسی کافی ندارم و گزارشهایی داده شد ولی اینکه این زشت
 .اش اظهارنظري بکنمتوانم دربارهنمی

 

 توضیح کیهان

 

ن و بدون هیچگونه تحریفی به تهرا قاسملو عیناً بنابر اظهارات خبرنگار کیهان در ارومیه مصاحبه با آقاي دکتر عبدالرحمن
مخابره شده و به چاپ رسیده است. همچنین عین توضیحی نیز که دبیرخانه کمیته مرکزي حزب دمکرات براي کیهان ارسال 

 )22/10/1358به چاپ رسید تا شناخت مردم کردستان و سراسر ایران از کیهان کاملتر شود. (اطالعات  داشته است فوقاً

 

 .هاي نامزد ریاست جمهوري حزب ملت ایران اعالم شدبرنامه

 

 .فروهر: انقالب جلوه خاصی از حرکت و تغییر است

 

و کار  ها، نظماستقالل و ناوابستگی، گسترش آزادیهاي فردي و اجتماعی همبستگی ملی،عدالت براي هر ایرانی در همه زمینه
 .داردهاي فروهر قرار براي پیشرفت در رأس برنامه

 

داریوش فروهر بعدازظهر دیروز در محل ستاد انتخاباتی خود، برنامه مفصل خود را براي نامزدي ریاست جمهوري را اعالم 
ها، داشت: استقالل و ناوابستگی گسترش آزادیهاي فردي و اجتماعی و همبستگی ملی، عدالت براي هر ایرانی در همه زمینه

هاي این نامزد ریاست جمهوري است. داریوش فروهر در ابتداي سخنانش به تشریح نامهنظم و کار براي پیشرفت از رئوس بر
انقالب پرداخت و گفت: و انقالب جلوه خاصی از حرکت و تغییر است. حرکت و تغییر انقالبی بازگو کننده خواستهاي عالی 

 آفرینش ارزشهاي نو. انقالب آفرینندهانسانی است. حرکت و تغییر انقالبی بیان کننده اندیشه و گرایش آدمی  است به 
ها. فروهر ها، در کردارها و در رابطههاي زندگی در جدول ارزشها، اندیشهدگرگونیهاي بنیادي است. دگرگونی در همه زمینه

مده آاي از آن در زیر هاي خود پرداخت که خالصهپس از بحثی مفصل در مورد انقالب و اینکه چه باید کرد، به تشریح برنامه
گرایانه و اساس جمهوري اسالمی ایران بنا است: من خطوط اصلی برنامه خود را براي اداره کشور که بر بنیادهاي فکري ملت

 :دارمشده است بدین شرح اعالم می

 



زند، گفراهم ساختن استقالل کامل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و تمامیت کشور و بر کنار داشتن آن از هر   ·    
 .اصیلترین خواست من است

 

 .اي نباید این اصل را خدشه دار سازدباور من آن است که کشور از هر نوع وابستگی باید رها گردد و هیچ بهانه  ·    

 

 .پذیرمسلطه بیگانگان بر ایران را نمی      ·           

 

هرگونه  رونظام سلطه از سراسر گیتی برچیده شود از این استقالل ملی ایران زمانی از تامین کافی برخوردار است که  ·    
هاي میهنی بهره خواهم گرفت و دارم و در نبرد با امپریالیستها از همه تواناییاستعمار را در هر گوشه جهان دشمن می

 .هاي رهایی بخش را در سراسر جهان بویژه در کشورهاي اسالمی پشتیبانی خواهم کردنهضت

 

 .خواهم داشت و در گسترش آن خواهم کوشیدهاي فردي و اجتماعی را گرامی آزادي      ·           

 

 .برابري کامل زنان و مردان را در برخورداري از حقوق سیاسی و اجتماعی همسانی آنان در پیشگاه قانون  ·    

 

هاي خود در چارچوب ن در سرزمینهر گونه ستم سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را از قومها ایرا  ·    
 .دارم و به هریک از استانهاي کشور حق خودگردانی خواهم دادهمبستگی ملی و تمامیت ارضی از میان بر می

 

بندي اداري کشور با توجه به ویژگیهاي فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی و انباشتگی جمعیت و خواست مردم در تقسیم  ·    
 .تجدیدنظر خواهم کرد

 

 .ي هر ایرانی دیگر از حقوق اساسی و الزم برخوردار خواهند بوداقلیتهاي مذهبی به گونه      ·           

 

 .خواهم داشتارزشهاي انسانی را که از بزرگترین دستاوردهاي انقالب اسالمی ملت ایران است گرامی  ·    



 

کنم و به جاي آن آگاهی و غرور و افتخار حذف میجدول جهل و خشونت را از پاسداراي نظام سیاسی حکومت   ·    
 .نشانمسازندگی اسالمی را می

 

 نظام کار

 

نظام سرمایه، ویرانگر، بی منطق و ضد انسانی است و هدف این نظام تولید کاال و فرو خورانیدن آن در حلقوم ملتها   ·    
دهیم، در نظام کار گرایش به ثروت به عنوان یکی از ر میسازیم و بجاي آن نظام کار را استقرااست. این نظام را ویران می

 .دهدرود و انگیزه سود جاي خود را به انگیزه افتخار میمظاهر حثیت اجتماعی و شخصیت فردي از میان می

 

 نحاصل یا کم حاصل مانده است. بر ایمنابع طبیعی کشور ما (زمین، آب، جنگل، مرتع و معدن) به شکلی رسوا، بی  ·    
 .آورمگیري از همه این منابع را به سرعت فراهم میمشکل غلبه خواهد کرد و موجبات بهره

 

 .بار راکد مانده است همه آنها را به کار خواهم گرفتهاي ملی ما به نحوي فضیحتسرمایه      ·           

 

 .ده استنیروي کار ما به بیکاري پنهان و آشکار دردناکی دچار آم      ·           

 

 .آورمبازرگانی خارجی را ملی خواهم کرد و بازرگانی داخلی ایران را در خدمت رشد سریع اقتصادي و اشتغال در می  ·    

 

 .شبکه راههاي کشور نظام واقعی خواهد یافت راهها با ظرفیت و کشش اقتصاد مناسب ساخته خواهد شد  ·    

 

واهم کرد و با ملی کردن آموزش کشور رشد آزاد استعداد و شخصیت فردي و آموزش را از تنگنایی کنونی رها خ  ·    
 .کنماجتماعی فرزندان ایران را تضمین می

 



 .آموزش عالی بر همه استعدادها گشاده خواهد شد      ·           

 

 .گیریی از آموزش با پسران خواهند بوددختران در بهره      ·           

 

جلوه آزادي زنان را که توسعه آموزشی و تأمین اشتغال براي آنان تا باالترین پایگاه هاي سیاسی و اداري اصلی ترین   ·    
 .کشور فراهم خواهم ساخت

 

 .نظام اداري کشور به صورت میدانی براي رشد استعدادها و تواناییها درخواهد آمد      ·           

 

دهم که رفاه نسل حاضر با ترقی کشور و شرفت اقتصادي را چنان ترتیب میدر اجراي اصل همبستگی ملی برنامه پی  ·    
هاي آسایش نسل آینده ترکیب شود. هیچیک را فداي دیگري نخواهم کرد. و به خوبی بر این حقیقت واقفم که سرنوشت نسل

 .آینده در گرو تالش و تدبیر امروز ماست

 

هاي واالي اسالمی مایه گرفته است خواهم کوشید و از دانش و فن آموزشدر حفظ و گسترش فرهنگ ایران که از   ·    
 .کشورهاي پیشرفته براي باروري آن بهره خواهم گرفت

 

خواهم تا با شناسم و ارج هنر و هنرمند در جنبه اعتراضی و انتقادي او است، هنرمند را میارج هنر و ارج هنرمند را می  ·    
 .روي را با صداي بلند اعالم داردارسایی و هر کجتازیانه انتقاد خویش هر ن

 

کنم و همه موجبات پرورش قدرت و آفرینش هنري آنان را فراهم هنر انقالبی و هنرمندان انقالبی را ستایش می  ·    
 .آورممی

 

 .نظام قضایی را در مسیر اجراي عدالت همراه با آموزش و مهربانی قرار خواهم داد      ·           

 

 .ترین خواستهایم در بازسازي نظام قضایی کشور استپدید آوردن سرعت در کنار دقت براي اجراي عدالت از اساسی  ·    



 

 .ورزش یک از ضرورتهاي رشد فردي و فرهنگی است و در توسعه آن هر کوشش الزم را به کار خواهم بست  ·    

 

 .آورم تا شهروندان در آسایش به سر برندخدمات شهري مناسب براي همه شهرها فراهم می  ·    

 

پذیرم و موجبات رفاه و پیشرفت را در هم ریختن زندگی ایلی را در ساخت اجتماعی ایران از راه امکان تحصیلی نمی  ·    
 .سازمهمراه ایل به هنگام کوچ روانه می

 

و گسترش فرهنگ در اختیار همگان قرار خواهم ي ك ضرورت زمان و به عنوان یک وسیله رشد و آگاهی سفر به گونه  ·    
 .داد سفر کاالي زینتی خاص ثروتمندان نخواهد ماند

 

 .دهمهاي ملی را بدانسان گسترش میبیمه      ·           

 

 .سازم که هر خانواده ایرانی صاحب خانه خود باشدبه مشکل مسکن توجه خاص خواهم داشت و ترتیبی مهیا می  ·    

 

 گیري از دانش و ابزار نوگردد و با بهرهشود و از اعتماد و احترام همگانی برخوردار میارتش با بافت محلی نوسازي می  ·    
کوشم و نگهبانی توانا براي استقالل و تمامیت کشور و پاسداري یابد. در اعتال حثیت سربازي میشود و قدرت میتجهیز می

 .مرزها باشد

 

می به مفهوم واقعی وظیفه فرد آشنا خواهند شد و آموزشهاي اسالمی و اخالقی دریافت خواهند داشت. و نیروهاي انتظا  ·    
 .قدرت خواهند یافت تا امنیت داخلی را آگاهانه پاسداري کنند

 

 :هاي خود گفتفروهر پس از اعالم رئوس برنامه

 



شناسم و سنگین مسوولت را که در برابر تاریخ بر عهده میشود. ارج این دوران را اي در تاریخ ایران آغاز میدوران تازه
آمیز به کار خواهم گرفت. ي تواناییهاي خود و همه مردم ایران را در ساختن دورانی افتخارشناسم. همهگیرم نیز میمی

 )23/10/1358(اطالعات 

 

 سخنرانی فروهر

 

،حسن نیت وخود دارد،ولی نمی دانم گاهی اوقات اشکال از در هر دو طرف مذاکره«داریوش فروهر، طی سخنانی اظهار داشت: 
. آنگاه »که کار، تا اندازه اي گره میخورد، با این حال، امیدوارم که این بار کارها به خیر و خوشی پایان پذیرد شودکجا پیدا می

خلق کرد فقط هیات نمایندگی را که تعیین کرده، نماینده خود میداند و کس دیگري «امام جمعه نقده گفت: » مالصالح رحیمی«
 و اگر در دانیمما این مطلب را می«ح نمی داند. داریوش فروهر درجواب گفت: را براي نمایندگی و شرکت در مذاکرات، صال

دلیل این نیست که خداي ناکرده ما نسبت به هیات نمایندگی خلق کرد بی توجه  شود،جاي دیگر با دیگران صحبت می
سایرین روبوسی کردند و محل  اهللا اشراقی ودر پایان این مالقات یک ساعته، روحانیون و علماي مهاباد، با آیت». هستیم

 )23/10/1358مذاکرات را ترك نمودند. (اطالعات

 

 .هیات ویژه به کردستان رفت     

 

باغیان ص هاشممذهبی کردستان، به آن استان رفت. مهندس-صبح امروز هیات ویژه براي ادامه مذاکرات با نمایندگان سیاسی
اهللا اشراقی از سوي امام خمینی به اتفاق هیات ویژه براي رفع آیت«د: عضو هیات حسن نیت کردستان در گفتگوئی اعالم کر

در مالقاتی که چهارشنبه هفته گذشته براي گزارش کارهاي « صباغیان افزود: ». بحران کردستان به آن منطقه سفر خواهد کرد
ما را  هاهمکاري و در مسافرتمنطقه خدمت امام رسیدم، از ایشان تقاضا شد یک نماینده روحانی از طرف امام با هیأت 

سیاسی و مذهبی هم کرده بودند. ایشان، حضرت  هاياین درخواست را عده اي از مردم و شخصیت همراهی کند. ضمناً
در این سفر، ضمن حل بعضی از مشکالت اداري، طرحی که «هاشم صباغیان اضافه کرد:  ».اهللا اشراقی را تعیین کرده بودندآیت

گیرد و نکاتی که مغایر با طرح خودگردانی ارائه شده از طرف یاسی داده شده، مورد بررسی مجدد قرار میاز طرف احزاب س
در مطبوعات منتشر شده و از کلیه احزاب سیاسی و  ما میباشد، براي آنها تشریح میگردد و نظر باینکه طرح خودگردانی، قبالً

صباغیان گفت: ». ، این نظرات را هم با آنها در میان خواهیم گذاشتافراد عالقمند درخواست شده بود نظرات خود را بدهند
هیات براي نشان دادن حسن نیت هرچه بیشتر همانطور که در گذشته نشان داده ایم، همیشه آماده و اعتقاد دارد که مشکل «

در این مورد بدست آید، کار را مردم کردستان، از راه مذاکره قابل حل خواهد بود. لذا چنانچه در مذاکرات این سفر، تفاهمی 
بعدي را خواهیم برداشت و در غیر اینصورت، در مراجعت، تمام مسایل و حقایقی که سد راه مذاکرات  هايادامه داده و قدم

اغیان صب». مناطق کردنشین خواهیم رساند میباشد، در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی به اطالع عموم مردم ایران و خصوصاً



گفتیم از مردم کردستان خواسته ایم امیدواریم کسانی را که عالقه مند به حل مسایل کردستان  همانطور که قبالً«رد: اضافه ک
از خود دور نمایند زیرا جمهوري اسالمی،  کنند،از طریق مذاکره نیستند و در عمل، همیشه براي هیات مشکالت فراهم می

وا مردم کردستان در گذشته ر صادي و فرهنگی که به اقوام مختلف خصوصاًظرفیت آنرا دارد که هرگونه ستم سیاسی و اقت
شده است، برطرف نماید و این ماموریت از طرف امام و شوراي انقالب اسالمی براي کردستان به این هیات داده شده است و 

 )23/10/1358اطالعات».(نداین مردم کردستان هستند که بایستی عالقه بیشتري براي رفع مشکل کردستان از خود نشان ده

 

 .رودهاشم صباغیان: هیات ویژه امروز به کردستان می

 

 .حجت االسالم اشراقی به عنوان نماینده امام در هیات ویژه تعیین شد

 

 .اي رادیو و تلویزیونی به اطالع ملت خواهد رسیداگر در این سفر مسایل حل نشود علل آن در مصاحبه

 

هیات ویژه براي کردستان امروز در گفتگویی تلفنی با خبرگزاري پارس اعالم کرد که این هیات مهندس هاشم صباغیان عضو 
اهللا اشراقی نماینده امام به منظور ادامه مذاکرات مربوط به حل مساله کردستان امروز به مهاباد خواهد رفت. به همراه آیت

براي گزارش کارهاي منطقه خدمت امام خمینی رسیدیم از  هاشم صباغیان در این گفتگو افزود: چهارشنبه گذشته هنگامی که
ایشان تقاضا شد تا یک نماینده روحانی از طرف امام با هیات همکاري کرده و ما را در مسافرتها همراهی کنند. وي با اشاره به 

م خمینی حضرت اي از مردم و شخصیتهاي سیاسی مذهبی هم کرده بودند افزود: امااین مطلب که این درخواست را عده
 .اهللا اشراقی عازم مهاباد خواهند شداهللا اشراقی براي این منظور را تعیین فرمودند و هیات امروز به اتفاق آیتآیت

 

هاشم صباغیان افزود: در این سفر ضمن حل بعضی از مشکالت اداري طرحی که از طرف احزاب سیاسی داده شده و در 
ه این گردد و نظر به مغایر با طرح خودگردانی ارائه شده از طرف ما براي آنها تشریح میگیرد و نکاتی کبررسی مجدد قرار می

مطبوعات منتشر شده و از کلیه احزاب سیاسی و افراد عالقمند درخواست شده بود که نظرات  درکه طرح خودگردانی قبالً
غیان عضو هیات ویژه در دنباله این گفتگو افزود: خود را بدهند این نظرات را هم با آنان در میان خواهیم گذاشت. هاشم صبا

ایم هیات آماده است و اعتقاد دارد که نیت هر چه بیشتر همانطور که در گذشته نشان دادههیات براي نشان دادن حسن
د ت آیمشکل مردم کردستان از راه مذاکره قابل حل خواهد بود لذا چنانچه در مذاکرات این سفر تفاهمی در این مورد به دس

صورت در مراجعت تمام مسایل و حقایقی را که سد راه هاي بعدي را برخواهیم داشت و در غیر اینکار را ادامه داده و قدم
مردم مناطق کردنشین خواهیم  باشد. در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی به ا اطالع عموم مردم ایران و خصوصاًمذاکرات می

ایم امیدواریم آنها کسانی را که عالقمند به حل مسایل کردستان از مردم کردستان خواستههم از  رساند. همچنان که قبالً



کنند از خود دور نمایند زیرا جمهوري اسالمی ظرفیت طریق مذاکره نیستند و در عمل همیشه براي هیات مشکالتی فراهم می
ا شده کردستان در گذشته رو مردموام مختلف خصوصاً آنرا دارد که رفع هرگونه ستم  سیاسی و اقتصادي و فرهنگی را که به اق

است بر طرف نمایند. و حاال که این مأموریت از طرف امام و شوراي انقالب اسالمی براي کردستان به این هیات داده شده 
است، این مردم کردستان هستند که بایستی عالقه بیشتري براي رفع مشکل کردستان از خود نشان دهند. (اطالعات 

23/10/1358( 

 

 .ه به کردستان رفتهیات ویژ

 

باغیان ص هاشممذهبی کردستان، به آن استان رفت. مهندس-صبح امروز هیات ویژه براي ادامه مذاکرات با نمایندگان سیاسی
اهللا اشراقی از سوي امام خمینی به اتفاق هیات ویژه براي رفع آیت«عضو هیات حسن نیت کردستان در گفتگوئی اعالم کرد: 

در مالقاتی که چهارشنبه هفته گذشته براي گزارش کارهاي « صباغیان افزود: ». ن منطقه سفر خواهد کردبحران کردستان به آ
ما را  هامنطقه خدمت امام رسیدم، از ایشان تقاضا شد یک نماینده روحانی از طرف امام با هیأت همکاري و در مسافرت

سیاسی و مذهبی هم کرده بودند. ایشان، حضرت  هاياین درخواست را عده اي از مردم و شخصیت همراهی کند. ضمناً
در این سفر، ضمن حل بعضی از مشکالت اداري، طرحی که «هاشم صباغیان اضافه کرد:  ».اهللا اشراقی را تعیین کرده بودندآیت

شده از طرف گیرد و نکاتی که مغایر با طرح خودگردانی ارائه از طرف احزاب سیاسی داده شده، مورد بررسی مجدد قرار می
در مطبوعات منتشر شده و از کلیه احزاب سیاسی و  ما میباشد، براي آنها تشریح میگردد و نظر باینکه طرح خودگردانی، قبالً

صباغیان گفت: ». افراد عالقمند درخواست شده بود نظرات خود را بدهند، این نظرات را هم با آنها در میان خواهیم گذاشت
سن نیت هرچه بیشتر همانطور که در گذشته نشان داده ایم، همیشه آماده و اعتقاد دارد که مشکل هیات براي نشان دادن ح«

مردم کردستان، از راه مذاکره قابل حل خواهد بود. لذا چنانچه در مذاکرات این سفر، تفاهمی در این مورد بدست آید، کار را 
صورت، در مراجعت، تمام مسایل و حقایقی که سد راه مذاکرات بعدي را خواهیم برداشت و در غیر این هايادامه داده و قدم

اغیان صب». مناطق کردنشین خواهیم رساند میباشد، در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی به اطالع عموم مردم ایران و خصوصاً
دستان ند به حل مسایل کرگفتیم از مردم کردستان خواسته ایم امیدواریم کسانی را که عالقه م همانطور که قبالً«اضافه کرد: 

از خود دور نمایند زیرا جمهوري اسالمی،  کنند،از طریق مذاکره نیستند و در عمل، همیشه براي هیات مشکالت فراهم می
وا مردم کردستان در گذشته ر ظرفیت آنرا دارد که هرگونه ستم سیاسی و اقتصادي و فرهنگی که به اقوام مختلف خصوصاً

د و این ماموریت از طرف امام و شوراي انقالب اسالمی براي کردستان به این هیات داده شده است و شده است، برطرف نمای
 )23/10/1358اطالعات».(این مردم کردستان هستند که بایستی عالقه بیشتري براي رفع مشکل کردستان از خود نشان دهند

 

 .داریوش فروهر موضع خود را در مورد کردستان روشن کرد

 



فروهر یکی از کاندیداهاي ریاست جمهوري ایران در سخنرانی در خبرگزاري پارس موضع خود را در رابطه با مساله داریوش 
اي نباید پاي ارتش را به میان کشید و وظایف سیاسی، اي و معرکهکردستان بطور قانع بیان کرد و اظهار داشت: در هر مساله

گذاشت و ناتوانی در ارتباط را با گلوله حل کرد. داریوش فروهر در رابطه با اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی را بر دوش ارتش 
همه  دانید وشما می« مساله کردستان و اقداماتی که در این مدت براي برقراري صلح در منطقه صورت گرفته است، گفت: 

ودند و یا لزوم این گفتگو را حس هایی از کردان که مایل به مذاکره با دولت بدانند که در ابتدا آنها یعنی شخصیتمی
نه ادعاي جادوگري داشتم نه حامل  فرا نخواندند و من نیز مطلقاً» جادوگر«آنها مرا به عنوان یک » صدا کردند«کردند مرا می

یی از مسایل و حوادث و برخوردها، که گذشت زمان اعتبار و ارزش تک تک آنها را بر مال خواهد جادو بودم. پس مجموعه
ي هاي محبت میان ما گره خورد و معجزهباعث شد محصولی که امید داشتیم به سرعت حاصل شود، نشد و دشمن کرد

بزرگ، اتفاق نیفتاد. بله . . . این عین حقیقت است که من در کردستان به پیروزي نهایی دست نیافتم، اما این نیز عین حقیقت 
ن بر اساس یک مجموعه گفتگوي صمیمانه راه را بر کشتارها بستیم و این فراموش کرد که ما در کردستا نبایداست و مطلقاً

 .« ي حقیري نیست و اگر سهم کوچکی از این مساله به من تعلق داشته باشد این نیز افتخار بسیار بزرگی است براي منمساله

 

م یورشی گویم: بیکنم و میتاریخی تلقی میفروهر در ادامه سخنان خود گفت: یادتان باشد، من اینجا، حضور شما را یک حضور 
رود، این شاید در کوتاه مدت مهم باشد که فروهر هم با این یورش فرو رود و محو شود، اما در دراز بسیار ناجوانمردانه می

 .ي دیگري متوجه فروهر نیستمدت، ضربه

 

اي بگویند، راه و روش برادرانه و فروهرانه هم نتیجه خواهندداریوش فروهر در خاتمه سخنان خود گفت: بنابراین، آنهایی که می
هایی را از سوي مادران کشند و چه نفریننداد، دشت ارغوانی شد خاطرشان باشد که چه مسوولیت سنگینی را به دوش می

 «.خرندداغدیده براي خود می

 

 .پذیرفتند: متحصنین سنندج، اعزام نماینده  به مهاباد را نبراي مذاکره با هیات ویژه

 

سنندج ـ خبرنگار کیهان: اعتصاب غذاي متحصنین سنندج در استانداري و مسجد جامع این شهر امروز وارد دومین روز خود 
روز تحصن به خاطر خروج پاسداران از شهر در پی اخطار قبلی از دیروز دست به  13شد. عالوه بر این عده که پس از 

هایشان مبادرت به گرفتن روزه سیاسی کردند. نمایندگان متحصنین سنندج نیز در خانهاند، گروهی از مردم اعتصاب غذا زده
کنیم که اعتصاب غذاي ما فقط به خاطر خروج پاسداران از در گفتگویی با کیهان اظهار داشتند که ما چندمین بار که اعالم می

اند: به طوري که به ما اهل سنندج ثابت ظهار کردهسنندج است و ما به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستیم. این عده همچنین ا
اند، نه براي ایجاد امنیت در شهر. خبرنگار کیهان از سنندج همچنین گزارش شده پاسداران براي سرکوبی ما به این شهر آمده

ماینده خواستار آمدن ناي به مهاباد و مذاکره با آنها نپذیرفتند و داد که متحصنین دعوت هیات ویژه را براي فرستادن نماینده



ساعت گذشته  24هیات ویژه به سنندج و گفت و گو با متحصنین شدند. گزارش خبرنگار کیهان حاکیست که شهر سنندج در 
 )24/10/1358آرام بود و هیچ اتفاقی روي نداد. (اطالعات 

 

  .روداهللا اشراقی بعنوان نماینده امام با هیات ویژه به کردستان میآیت 

 

این هیات «هاشم صباغیان عضو هیات ویژه براي کردستان، دیروز در گفتگویی تلفنی با خبرگزاري پارس اعالم کرد: مهندس 
اهللا اشراقی نماینده امام به منظور ادامه مذاکرات مربوط به حل مسایل کردستان فردا ( امروز ) به مهاباد خواهند آیتبهمراه
 .«رفت

 

که براي گزارش کارهاي منطقه، خدمت امام خمینی رسیدیم، هار شنبه شب گذشته هنگامیچ« این گفتگو افزود:صباغیان در
 .«ایشان تقاضا شد تا یک نماینده روحانی از طرف امام با هیات همکاري کرده و ما را در مسافرتها همراهی کننداز

 

امام «سیاسی و مذهبی کرده بودند، افزود:  اي از مردم و شخصیتهاي این در خواست را عدهاین مطلب کهوي با اشاره به
 .«اهللا اشراقی عازم مهاباد خواهند شداین منظور تعیین فرمودند و هیات فردا به اتفآقایتاهللا اشراقی را برايآیتخمینی،

 

 این سفر ضمن حل بعضی از مشکالت اداري،طرحی که از طرف احزاب سیاسی داده شده مورد برسیدر«صباغیان افزود: 
گردد و نظر گیرد و نکاتی که مغایر با طرح خود گردانی ارائه شده و از طرف ماست، براي آنها تشریح میمجدد قرار می

اینکه طرح خودگردانی قبال در مطبوعات منتشر شده و از کلیه احزاب سیاسی و افراد عالقه مند درخواست شده بود که به
 .«هم در میان خواهیم گذاشت این نظرات را با آنهانظرات خود را بدهند

 

هیات براي نشان دادن حسن نیت هر چه بیشتر همانطور که در «این گفتگو افزود:هاشم صباغیان عضو هیات ویژه در دنباله
ایم، همیشه آماده است و اعتقاد دارد که مشکل مردم کردستان از راه مذاکره قابل حل خواهد بود، لذا گذشته نشان داده

این صورت،پس اید.کار را ادامه دهد و قدمهاي بعدي را برخواهیم داشت و در غیربدستاین سفر تفاهمیذاکراتچنانچه در م
ایران، بخصوص مردم مناطق کرد از مراجعه تمام مسایل و حقایقی را که سد راه است در مصاحبه تلویزیونی، به اطالع مردم

ایم، امیدواریم آنها کسانی را که عالقه مند به حل مسایل ردستان خواستهنشین خواهیم رساند. همچنان که قبال هم از مردم ک
کنند، از خود دور نمایند، زیرا جمهوري کردستان از طریق مذاکره نیستند و در عمل، همیشه براي هیات، مشکالت فراهم می

 قوام مختلف خصوصا مردم کردستانظرفیت آن را دارد که رفع هر گونه ستم سیاسی و اقتصادي و فرهنگی را که به ااسالمی



این هیات کردستان بهاین ماموریت از طرف امام و شوراي انقالب اسالمیدر گذشته روا شده است برطرف نماید و حال که
.(جمهوري »این مردم کردستان هستند که بایستی عالقه بیشتري براي رفع مشکل کردستان از خود نشان دهندداده شده است،

 )24/10/1358اسالمی

 

 دیدار هیات ویژه با شیخ عزالدین حسینی

 

ازظهر امروز با شیخ برند. پیشمهاباد ـ هیات ویژه دولت به همراه حجت االسالم اشراقی نماینده امام در مهاباد به سر می
حیم رحیمی، مال رعزالدین حسینی دیدار و مالقات کردند. این مالقات به دنبال دیدار دیروز شیخ عزالدین حسینی، مال صالح 

اهللا اشراقی و اعضاي هیات ویژه در منزل شیخ عباسی، مال عبداهللا و ماورانی و چند تن دیگر از روحانیون مهاباد از از آیت
عزالدین حسینی صورت گرفت. هاشم صباغیان یکی از اعضاي هیات ویژه بامداد امروز خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: تاکنون 

لی اي انجام بدهد ونشده و هیات ویژه نیز قصد ندارد که با هیات نمایندگی کرد با همان ترکیب مذاکرهمذاکرات رسمی آغاز 
شود. بعدازظهر دیروز و مذاکراتی با رهبران حزب دمکرات کردستان انجام می مالقاتشود بعدازظهر امروز احتماالًگفته می

اي از روحانیون مهاباد را دوستانه خواند و اظهار داشت: سازندگی و هحجت االسالم اشراقی نماینده امام خمینی مالقات با عد
نوسازي کردستان بایستی در اولویت قرار گیرد. حجت السالم اشراقی گفت: روحانیون مهاباد در این مالقات وفاداري خود را 

 )24/10/1358اي انجام گرفت.(اطالعاتبه امام خمینی اعالم کردند و مالقات در محیط دوستانه

 

  .نخستین دور مذاکرات هیات ویژه در مهاباد پایان یافت

 

اینده امام براي ادامه مالقات با نم اشراقی اهللاآیتهمراه به که دولت ویژه هیات اعضاي: پارس گزاري خبر –مهاباد 
ه توصیف دوره را بهتر از گذشتاین این دوره از گفتگوها،نتایجشخصیتهاي سیاسی و مذهبی به مهاباد رفته بودند،دیروز در پایان

 .کردند

 

این گفتگوي آقاي منهدس هاشم صباغیان و آقاي مهندس سحابی و دو تن از اعضاي هیات ویژه، پیش ازظهر دیروز در
این دور از مذاکرات اعالم داشتند. آقاي هاشم صباغیان در مورد اختصاصی با خبر گزاري پارس، نقطه نظرهاي خود را پیرامون

 :این دور از مالقاتها گفتنتیجه

 



اصوال در مالقاتهایی که با شخصیتهاي سیاسی و روحانی، خصوصا اکثر روحانیون مهاباد داشتیم، خوشبینی در هیات به وجود » 
 دبینیم. همچنین با بعضی از روحانیون و شخصیتهاي سیاسی مهاباد تماس گرفته شاینده مذاکرات را خوبتر از گذشته میآورد و

این دانستند که قرار براین نکات را قابل بحث میاي ارائه شده، بعضی از نکات یادآو ري شده و آنهاماده 26و نسبت به طرح 
اي، مذاکرات مفصل تري انجام شود و امکان دارد که از بعضی ماده 26اینده، نسبت به طرح شد در مذاکرات دوره هاي

ان در آقاي صباغی». اید که مذاکرات انجام گیردآینده مذاکرات دعوت بعملبراي دورشخصیتهاي روحانی و سیاسی دیگر نیز 
همانطوري که قبال اعالم شده پاسداران از هر شهري که انتظامات «مورد خروج پاسداران متحصن در سنندج اظهار داشت:

مد نکنند و اطمینان کامل براي امنیت شهر انجام گیرد و افراد مسلح در شهر رفت و آداخلی آن شهر به وسیله نیروهاي نطامی
شود. در مورد این کار در مهاباد به صورت یک طرح کلی دارد فراهم میباشد،به محل دیگري منتقل خواهند شد و مقدمات

تحصن سنندج نیز به همین ترتیب، از طرحی که توسط فرماندار و معتمدین محل تنظیم شده بود،  نظرات هیات ویژه به آن 
شوند و لی جاي تاسف است این طرح به مرحله اجرا درآید، پاسدران از سنندج به محل دیگري منتقل میفه شده و چنانچهاضا

 .«اي متحصن بشوندشود، عدهاین مساله که بانتظامات داخلی سنندج و مردم آن مربوط میبخاطر

 

بال هم ما ق« بوده است،گفت: همان خواهد بود که قبالًآیا ترکیب هیات نمایندگی کرد این سوال کهآقاي صباغیان در پاسخ
 دانیم و بخصوص اگر وابستگی حزبیایم اگر هیات همان که بوده باشد، آن را به عنوان هیات نمایندگی مردم کرد نمیگفته

ی و مذهبی به سیاس کنیم، بلکه با شخصیتهايداشته باشند مذاکره نخواهیم کرد و اصوال ما مذاکرات را با هیات نمایندگی نمی
  .«گیردطور جداگانه مالقاتهایی صورت می

 

آینده مبناي مذاکرات را طرح خودگردانی ارائه شده از اطراف آیا در مذاکراتاین سوال کهآقاي مهندس سحابی در پاسخ به
است که طرح خود  به نظر شخص من، بهتر«اي هیات نمایندگی کرد تشکیل خواهد داد، گفت:ماده 26هیات ویژه یا طرح 

توانیم آن را به مبناي مذاکره اي نیز حل بشود میماده 26گردانی، مبناي مذاکرات قرار بگیرد و اگر چند نکته اصولی در طرح 
 .«قرار بدهیم

 

 26این که طرح اي حل بشود؟ آقاي سحابی گفت:یک مساله کلیماده 26خواهید کدامیک از موارد طرح سوال شد، شما می
این قوانین بایست در شوراي نگهبان که عهده دار تطبیق مصوبات قوه است.اي به کلی فارغ از قانون جمهوري اسالمیماده

اي و بر عکس قوانین مصوبه مجلس شوراي ملی را منوط به ماده 26مقننه یا قانون اساسی است، تصویب بشود ولیکن در طرح 
اي طرح اداره امور کردستان را مبتنی کرده بر یک ماده 26نکه در طرح ای. مساله دومکرده است» خلقها«تصویب مجلس 

ن ایکنند که در حقیقتیا شوراي استان که آن شورایک هیات به نام هیات اجرائیه از میان خود انتخاب می» مجلس ملی«
ول است در حالی که در هیات، نقش هیات دولت را دارد که فقط در برابر مجلس ملی یا با اصطالح ما شوراي استان مسو

قانون اساسی و قوانینی که در شوراي انقالب تصویب شده مسوولین اجرایی استان  بعنوان همکار و ناظر استان کار 
این است که منطقه جغرافیایی که در  .ایراد سومکنندولیکن در عین حال،مسووالن و زارتخانه هاي مربوطه درمرکز متعهدندمی



شود خیلی گسترش داده شده و حتی از حدود تقسیمات جغرافیایی کشور که فعال در مورد قبول قو انین طرح به آن اشاره می
اینده به رضایت مردم ساکن این نیز منوط به تصویب مجلس شوراي ملی است و شاید دراساسی است، فراتر رفته است و

اي اصالح بشود، ما ماده 26این نکات در طرح رج است. اگراین مناطق اجرا بشود ولی به هر حال از اختیارات هیات ویژه خادر
ز این دوره اآیا گزارشسوال شدکه». توانیم آن را مبناي مذاکره قرار دهیم و راجع به بقیه مطالب آن به بحث بپردازیممی

 شود؟مذاکرات تسلیم امام می

 

ایا مذاکرات همیشه در مهاباد خواهد بود؟ در پاسخ گفت: از سحابی پرسیده شد،». این کار خواهد شدحتما«آقاي سحابی گفت: 
این کار در صورت عملی شدن،در سرعت عمل ما عالقه مندیم مذاکرات به طور متناوب در مهاباد و تهران صورت بگیرد و«

 .مذاکرات و تصمیمات، مفید خواهد بود

 

 بازگشت هیات ویژه کردستان به تهران

 

اهللا اشراقی، نماینده امام براي مالقات با شخصیتهاي سیاسی آیتاعضاي هیات دولت که به همراه ـ  خبر گزاري پارس:ارومیه 
 .و مذهبی به مهاباد رفته بودند، دیروز به تهران بازگشتند

 

 اهللا اشراقی نماینده امام و آقاي فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه، صبح دیروز به تهران بازگشتند و آقایان سحابی وآیت
به تهران  45/16صباغیان،بعد از ظهر دیروز از مهاباد، وارد ارومیه شدند و پس از مالقات با استاندار آذربایجان غربی، ساعت 

 )25/10/1358مراجعت کردند. (جمهوري اسالمی

 

 .سیاسی و روحانیون مهاباد، در هیات خوش بینی بوخود آورد هايصباغیان: مالقات با شخصیت

 

 .طه نظرهاي خود را پیرامون طرح هیات نمایندگی خلق کرد اعالم کردمهندس سحابی نق

 

خاتمه پیدا کردن اعتصاب غذا در رابطه با نتیجه مذاکرات «شاه ویسی استاندار کردستان،به خبرگزاري پارس در تهران گفت:
وز آینده به نتایج مطلوبتري و امیدوارم ظرف دو تا سه ر دانممهاباد است و من این را گام بزرگی در راه رفع مسایل می

 .«برسیم



 

 بهتر از گذشته

 

اسی سی هاياهللا اشراقی نماینده امام، براي ادامه مذاکرات با شخصیتاز سوي دیگر اعضاي هیات  ویژه دولت که به همراه آیت
 اشمهمهندس«کردند. دیروز نتایج این دوره از مذاکرات را بهتر از گذشته توصیف  اند،و مذهبی کردستان به مهاباد رفته

وحانیون اکثر ر سیاسی و روحانی و خصوصاً هايکه با شخصیت هاییمالقات«در این مورد به خبرگزاري پارس گفت: » صباغیان
انیون همچنین با بعضی از روح بینیم،مهاباد داشتیم، خوش بینی در هیات بوخود آورد و ما آینده مذاکرات را بهتر از گذشته می

ماده اي ارائه شده، بعضی از نکات را یادآور شدیم و آنها 26سیاسی مهاباد تماس گرفته شد و نسبت به طرح  هايو شخصیت
ماده اي مذاکرات  26آینده، نسبت به طرح  هايکه قرار بر این شد در مذاکرات دوره دانستندهم این نکات را قابل بحث می

روحانی و سیاسی دیگر نیز براي دور آینده مذاکرات دعوت به  هايمفصل تري انجام شود و امکان دارد از بعضی شخصیت
 .«عمل آید

 

 خروج پاسداران

 

شده پاسداران از هر شهري که انتظامات داخلی آن بوسیله نیروهاي انتظامی انجام گیرد  اعالمهمانطور که قبالً«صباغیان افزود: 
و افراد مسلح در شهر رفت و آمد نکنندو اطمینان کامل براي امنیت شهر باشد، به محل دیگري منتقل خواهد شد و مقدمات 

ندج نیز به همین ترتیب، آن طرحی که توسط . در مورد تحصن سنشوداینکار در مهاباد بصورت یک طرح کلی دارد فراهم می
فرماندار و معتمدین محل تنظیم شده بود، نظریات هیات ویژه به آن اضافه شد و چنانچه این طرح به مرحله اجرا درآید، 

ولی جاي تاسف است بخاطر این مساله که به انتظامات داخلی سنندج و  شوند،پاسداران از سنندج به محل دیگري منتقل می
 .«عده اي متحصن بشوند شود،ردم آن مربوط میم

 

 ترکیب هیات نمایندگی

 

ما انتظار داریم که مردم سنندج بر اساس همان طرح که در جهت تامین امنیت مردم تهیه شده، به «صباغیان اضافه کرد: 
باغیان ص». در این امر بکنند تحصن خود پایان دهند و از کلیه اخزاب سیاسی فعال در سنندج میخواهیم که همکاریهاي الزم را

هم گفته ایم که اگر هیات نمایندگی را نمایندگی واقعی مرد کرد  ما قبالً«در مورد ترکیب هیات نمایندگی خلق کرد گفت: 
ا هیات ما مذاکرات را ب ندانیم، مذاکره نمی کنیم و بخصوص اگر وابستگی حزبی داشته باشند، مذاکره نخواهیم کرد و اصوالً

 .«سیاسی و مذهبی بطور جداگانه، این مالقاتها صورت میگیرد هايبلکه با شخصیت کنیم،گی نمینمایند



 

 نقطه نظرهاي سحابی

 

مهندس سحابی نیز در پاسخ این سئوال که آیا در مذاکرات آینده، مبناي مذاکرات را طرح خودگردانی ارائه شده از طرف 
بنظر شخص من بهتر است که طرح «خلق کرد تشکیل خواهد داد، گفت:  ماده اي هیات نمایندگی 26هیات ویژه و یا طرح 

ماده اي نیز حل شود، ما میتوانیم آنرا مبناي مذاکره  26خودگردانی مبناي مذاکرات قرار گیرد و اگر چند نکته اصولی در طرح 
ساسی جمهوري اسالمی است و ماده اي بکلی فارغ از قانون ا 26مساله کلی اینست که طرح «وي توضیح داد: ». قرار دهیم

وجه در قانون اساسی، چنان وضعی پیش بینی نشده، از جمله اینکه قوانینی را که که به هیچ ریزدبراي آینده اي طرحی می
تصویب میکند، از نظر قانون اساسی جمهوري اسالمی، این قوانین » مجلس ملی«شوراي استان کردستان و یا به قول آنها 

ماده 26نگهبان که عهده دار تطبیق مصوبات قوه مقننه و قانون اساسی است، تصویب بشود و لیکن در طرح  بایستی در شوراي
 .«اندکرده»هاخلق«اي، برعکس قوانین مصوبه مجلس شوراي ملی آن را منوط بتصویب مجلس 

 

 گسترش منطقه جغرافیائی

 

و یا شوراي » مجلس ملی«ور کردستان را مبتنی کرده به یک ماده اي، طرز اداره ام 26سحابی افزود: مساله دوم اینکه طرح 
استان که آن شورا هیاتی به نام هیات اجرائیه از میان خود انتخاب میکند که در حقیقت، این هیات نقش هیات دولت را دارد 

 و قانون شوراها که درکه فقط در برابر مجلس ما و یا به اصطالح ما شوراي استان مسوول است، در حالی که در قانون اساسی 
شوراي انقالب تصویب شده، مسوولین اجرایی استان به عنوان همکار و ناظر استان کار می کنند و لیکن در عین حال، مسوول 

مربوط در مرکز هستند و باالخره منطقه جغرافیایی را که در طرح به آن اشاره شده، خیلی گسترش داده شده  هايوزارتخانه
مورد قبول قانون اساسی است، فراتر رفته است. این نیز منوط به تصویب  تقسیمات جغرافیایی کشور که فعالًکه حتی از حدود 

مجلس شوراي ملی است و شاید در آینده بارضایت مردم ساکن این مناطق انجام شود ولی به هرحال از اختیارات هیات ویژه 
، ما میتوانیم آنرا مبناي مذاکرات قرار دهیم و راجع به بقیه ماده اي اصالح شود 26خارج است و اگر این نکات در طرح 

 .«مطالب آن به بحث بپردازیم

 

 مذاکرات در تهران

 



. »این کار خواهد شد حتماً»مهندس سحابی در جواب این سئوال که گزارش این دوره از مذاکرات، تسلیم امام میشود، گفت: 
ما عالقمندیم که مذاکرات بطور متناوب در مهاباد و تهران صورت گیرد و اینکار در سرعت عمل مذاکرات و «سحابی افزود: 

 .«تصمیمات مفید خواهد بود

 

 اظهارات فروهر

 

ه نماینده امام ک»  اشراقیاهللاآیت«بعدازظهر دیروز ازکردستان به تهران بازگشتند. » داریوش فروهر«و » اهللا اشراقیآیت»
همراه هیات ویژه به کردستان رفته بود، بعدازظهر دیروز از ارومیه به تهران آمده و پس از توقف کوتاهی در تهران، رهسپار قم 
شد تا گزارش سفر هیات ویژه را به حضور امام خمینی، رهبر انقالب اسالمی ایران تسلیم کند. داریوش فروهر عضو هیات ویژه 

اهللا اشراقی در پایان سفر هیات به کردستان از ارومیه به تهران بازگشته است در مصاحبه اي سن نیت دولت که با آیتح
سیاسی و  هايو سازمان هااهللا اشراقی و اعضاي هیات ویژه با نمایندگان حزبدیدارها و مذاکرات حضرت آیت«اعالم کرد: 

ین در ا«وي گفت: ». براي حل بحران کردستان، میتواند بی اندازه ثمربخش باشدگروهی از مردم مهاباد و شهرهاي اطراف آن 
. »ارائه گردیده بود، داده شد که اکنون تحت بررسی است که قبالً هائیگفتگوها نظرها و پیشنهادهاي جدیدي درباره طرح

 هايهمراه هیات بودند، بیشتر شخصیتاهللا اشراقی به عنوان نماینده ویژه امام، چون در این سفر حضرت آیت«فروهر گفت: 
مذهبی و سیاسی که در سراسر کردستان مورد احترام هستند، بدیدار ایشان آمدند و از جمله حضرات شیخ عزالدین حسینی، 

مال عبداهللا ماورانی، مال عبداهللا احمدیان و چند روحانی دیگر و نیز نمایندگان مال عبدالرحیم عباسی، مالکریم شهرکندي،
روز دوم اقامت در مهاباد، «که در کردستان فعالیت دارند.وزیر مشاور و عضو هیات ویژه افزود:  هاییو سازمان هابحز

مذهبی بازدید کرد و در محل اقامت خود، بازهم  هاياهللا اشراقی به همراه اعضاي هیأت ویژه دولت از شخصیتحضرت آیت
سیاسی و گروهی از مردم مهاباد و شهرهاي اطراف آن داشتند. این دیدارها با  هايو سازمان هادیدارهائی با نمایندگان حزب

در حل بحران کردستان بی اندازه ثمر بخش باشد و اکنون با گزارشی که ایشان  تواندگفتگوهاي سودمندي همراه بود که می
فروهر در مورد نتیجه مذاکرات و ». شود از میان برداشته هاکه بسیاري از اشکال رودبحضور امام خمینی خواهند داد امید می

که از قبل ارائه گردیده بود، داده شد که تحت  هائیدر این گفتگوها نظرات و پیشنهادهاي جدید درباره طرح«دیدارها گفت: 
مذهبی،  هايکه با شخصیت هائیهیات ویژه دولت، ضمن تماسوي در مورد تحصن مردم سنندج گفت:». بررسی است

سیاسی داشت، درباره وضع انتظامی سنندج نیز گفتگو کرد که استاندار کردستان آقاي شاه  هايو سازمان هاحزبنمایندگان 
ویسی نیز در جریان این مذاکرات قرار گرفت که امیدوارم با برقراري نظم در سنندج، رفع نگرانی از مردم سنندج بشود و 

زیر و». خود بازگردند هايبا خاطر آسوده، به خانه اند،یاسی دست زدهگروهی که به تحصن و آنچنان که شنیده ام به روزه س
دیروز گروهی از سران عشایر کرد از سوي استاندار آذربایجان «مشاور و عضو هیات ویژه دولت در ادامه این مصاحبه گفت: 

اهللا اشراقی نیز براي حضور در این جلسه به ارومیه رفتم تا با آنها دیدار غربی دعوت شده بودند. من به همراه حضرت آیت
اسالمی ملت ایران و رهبري امام خمینی ابراز وفاداري  انقالبر این دیدار همگی آنان با شور فراان نسبت بهداشته باشیم. د

را که داشتند،  مطرح نمودند و مهندس صباغیان که دیشب براي ادامه کارهاي هیات  هائیکردند و در گفتگوهایمان، خواست



به ارومیه برسند تا با ما به تهران بازگردند، از اینرو ما زودتر به تهران در مهاباد اقامت داشتند. بعلت بدي هوا نتوانستند 
 )26/10/1358اطالعات».(رسیدیم

 

 .اعتصاب غذاي متحصنین سنندج شکست

 

 .تا سه روز دگر سنندج را ترك کنند استاندار کردستان: پاسداران احتماالً

 

 .شداي هیات نمایندگی خلق کرد اعالم ماده 26نواقص کلی طرح 

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: استاندار کردستان اعالم کرد که اعتصاب غذاي مردم سنندج به دستور شیخ عزالدین حسینی 
شکسته شد. شاه ویسی استاندار کردستان در یک گفتگوي اختصاصی به خبرنگار کیهان گفت: ساعت دو بعدازظهر دیروز شیخ 

انداري سنندج فرستاد و خواستار شکستن اعتصاب غذاي آنان شد. وي افزود: عزالدین حسینی پیامی براي متحصنین در است
 .هایی است که در شهر مهاباد با حضور هیات ویژه دولت صورت گرفته استارسال این پیام به دنبال توافق

 

کنند و سپاه هاي انجام شده قرار بر این شده که مردم سنندج اعتصاب غذاي خود را بشاستاندار گفت: بر اساس توافق
پاسداران مستقر در سنندج نیز ظرف سه روز آینده به احتمال قوي شهر را ترك کنند و مساله تحصن مردم سنندج تمام 

شود استاندار کردستان طی پیامی به مردم سنندج گفت: امیدوارم که مردم سنندج آرامش خود را حفظ کنند زیرا با صبر می
اند. شاه ویس در پاان گفت: هیات ویژه دولت اند پیروزي تمام مردم ایران را تثبیت کردهادهانقالبی که تاکنون از خود نشان د

بخاطر مشغله زیاد قادر به عزیمت به سنندج نشد و به تهران رفت. مسوول سپاه پاسداران در سنندج نیز طی پیامی با کیهان 
ورد خروج احتمالی پاسداران ظرف سه روز آینده ما هیچ خبر شکستن اعتصاب غذاي مردم این شهر را تایید کرد و گفت: در م

 .اطالعی نداریم و هنوز در این مورد به ما دستوري داده نشده است

 

 مهندس صباغیان عضو هیات ویژه کردستان:طرح کلی براي خروج پاسداران از سنندج

 

 .را مبناي مذاکره قرار دهیم توانیم آناي حل بشود میماده 26مهندي سحابی : اگر چند نکته اصولی در طرح 

 



هاي مذهبی و مهاباد ـ اعضاي هیات ویژه دولت که به همراه حجت االسالم اشراقی نماینده امام براي ادامه مالقات با شخصیت
سیاسی به مهاباد رفته بودند دیروز در پایان این دوره از گفتگوها نتایج این دوره را بهتر از گذشته توصیف کردند. مهندس 

اشم صباغیان و مهندس سحابی دو تن از اعضاي هیات ویژه پیش ازظهر دیروز در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس ه
نظرهاي خود را پیرامون این دوره از مذاکرات اعالم داشتند. هاشم صباغیان در مورد نتیجه این دوره از مالقاتها گفت: نقطه

اکثر روحانیون مهاباد داشتیم خوشبینی در هیات بوجود آورد  سی و روحانی خصوصاًدر مالقاتهایی که با شخصیتهاي سیا اصوالً
بینم. همچنین با بعضی از روحانیون و شخصیتهاي سیاسی مهاباد تماس گرفته شده و و آینده مذاکرات را خوبتر از گذشته می

دانستند که قرار بر این نکات را قابل بحث میاي ارایه شده بعضی از نکات را یادآور شدیم و آنها هم ماده 26نسبت به طرح 
تري انجام شود و امکان دارد که از بعضی اي مفصلماده 26هاي آینده نسبت به طرح این شد در مذاکرات در دوره

 .شخصیتهاي روحانی و سیاسی دیگري نیز براي دوره آینده مذاکرات دعوت به عمل آید

 

 تحصن مردم سنندج

 

اعالم شده پاسداران از هر شهري که  وج پاسداران و تحصن در سننندج اظهار داشت: همان طور که قبالًصباغیان در مورد خر
انتظامات داخلی آن شهر بوسیله نیروهاي انتظامی انجام گیرد. و از افراد مسلح در شهر رفت و آمد نکنند و اطمینان کامل 

مات این کار در مهاباد بصورت یک طرح کلی دارد فراهم براي امنیت شهر باشد به محل دگري منتقل خواهند شد و مقد
شود. در مورد تحصن مردم سنندج نیز به همین ترتیب آن طرحی که توسط فرماندار و معتمدین محل تنظیم شده بود می

 قلنظرات هیات ویژه به آن اضافه شد و چنانچه آیین طرح به مرحله اجرا درآید پاسداران از سنندج به محل دیگري منت
ن اي متحصشود عدهشوند، ولی جاي تأسف است به خاطر این مساله که با انتظامات داخلی سنندج  و مردم آن مربوط میمی

بشوند. ما انتظار داریم که مردم سنندج بر اساس همان طرح که در جهت تأمین امنیت مردم تأمین شده به تحصن خود پایان 
 .خواهیم که همکاریهاي الزم را در این امر بکنندنندج میدهند و از کلیه احزاب سیاسی فعال در س

 

م ه بوده است؟ گفت: ما قبالً صباغیان در پاسخ این سئوال که: آیا ترکیب هیات نمایندگی کرد همان خواهد بود که قبالً
ی خصوص اگر وابستگدانیم و به ایم که اگر هیات همان باشد که بوده آن را به عنوان هیات نمایندگی مردم کرد نمیگفته

و  کنیم بلکه با شخصیتهاي سیاسیما مذاکرات را با هیات نمایندگی نمی حزبی داشته باشند. مذاکره نخواهیم کرد و اصوالً 
گیرد. مهندس سحابی در پاسخ به این سئوال که آیا در مذاکرات آینده مبناي مذهبی بطور جداگانه این مالقاتها صورت می

اي هیات نمایندگی کرد تشکیل خواهد داد گفت: ماده 26نی ارائه شده از طرف هیات ویژه و یا طرح مذاکرات طرح خودگردا
اي نیز ماده 26به نظر شخص من بهتر است که طرح خودگردانی مبناي مذاکرات قرار بگیرد. و اگر چند نکته اصولی در طرح 

 .توانیم آنرا مبناي مذاکره قرار بدهیمحل بشود ما می

 



 ايماده 26اي طرح ایراده

 

 اي حل بشود؟ماده 26خواهید کدامیک از مواد طرح سئوال شد: شما می

 

اي یکی فارغ از قانون اساسی جمهوري اسالمی است، براي آینده طرحی ماده 26سحابی گفت: یک مساله کلی این که طرح 
ه اینکه قوانین را که شوراي استان کردستان یا ببینی نشده، از جمله ریزد که بهیچ وجه در قانون اساسی چنان وضعی پیشمی

دار کند از نظر قانون اساسی جمهوري اسالمی این قوانین بایستی در شوراي نگهبان که عهدهتصویب می» مجلس ملی«قول آنها 
وراي ه شاي برعکس قوانین مصوبتصویب مصوبات مقننه یا قانون اساسی است تصویب شود ولیکن در طرح بیست و شش ماده

اي طرز اداره امور کردستان را اند. مساله دوم اینکه در طرح بیست و شش مادهکرده» هاخلق«ملی را منوط به تصویب مجلس 
ه در کند کیا شوراي استان که آن شورا هیاتی بنام هیات اجراییه از میان خود انتخاب می» مجلس ملی«مبتنی کرده به یک 

یا به اصطالح ما شوراي اسالمی استان مسوول است در »مجلس ملی«رد که فقط در برابر حقیقت این هیات نقش دولت را دا
حالیکه در قانون اساسی و قانون شوراهایی که در شوراي انقالب تصویب شده مسوولین اجرایی استان به عنوان همکار و ناظر 

کز هستند. باالخره ایراد سوم این است منطقه هاي مربوط در مرکنند و لیکن در عین حال مسوول وزارتخانهاستان کار می
 شود خیلی گسترش داده شده که حتی از حدود تقسیمات جغرافیایی کشور که فعالًجغرافیایی را که در طرح به آن اشاره می

یت امورد قبول قانون اساسی است فراتر رفته است و این نیز منوط به تصویب مجلس شوراي ملی است و شاید در آینده با رض
مردم ساکن در این مناطق انجام بشود ولی به هر حال از اختیارات هیات ویژه خارج است اگر این نکات در طرح بیست و 

 .توانیم آنرا مبناي مذاکره قرار بدهیم و راجع به بقیه مطالب آن به بحث بپردازیماي اصالح بشود ما میشش ماده

 

این کار خواهد شد. از سحابی  شود؟ مهندس سحابی گفت: حتماًتسلیم امام میسئوال شد: آیا گزارش این دوره از مذاکرات 
پرسیده شد آیا مذاکرات همیشه در مهاباد خواهد بود در پاسخ گفت: ما عالقمندیم که مذاکرات بطور متناوب در مهاباد و 

 .تهران صورت بگیرد و این کار در سرعت عمل مذاکرات و تصمیمات مفید خواهد بود

 

 شت هیات ویژه کردستان به تهرانبازگ

 

ارومیه ـ اعضاي هیات ویژه دولت که به همراه حجت االسالم اشراقی نماینده امام براي مالقات با شخصیتهاي سیاسی و 
مذهبی به مهاباد رفته بودند دیروز به تهران بازگشتند. حجت االسالم اشراقی نماینده امام و داریوش فروهر یکی از اعضاي 

ویژه صبح دیروز به تهران بازگشتند و مهندس سحابی و صباغیان بعدازظهر دیروز از مهاباد وارد ارومیه شدند و پس از هیات 
 .به تهران مراجعت کردند 45/16مالقات با استاندار آذربایجان غربی ساعت 



 

دیروز از ارومیه به تهران آمد و پس حجت االسالم اشراقی نماینده امام که همراه هیات ویژه به کردستان رفته بود بعدازظهر 
از توقف کوتاهی در تهران رهسپار قم شد تا گزارش سفر هیات ویژه را به حضور امام خمینی  رهبر انقالب اسالمی ایران 

تسلیم کند. داریوش فروهر عضو هیات ویژه کردستان که با  حجت االسالم اشراقی نماینده امام در پایان سفر هیات به 
اي اعالم کرد: دیدارها و مذاکرات حجت االسالم از ارومیه به تهران آمده است پس از ورود به تهران در مصاحبهکردستان 

هاي سیاسی و گروهی از مردم مهاباد و شهرهاي اطراف آن براي ها و سازماناشراقی و اعضاي هیات ویژه با نمایندگان حزب
ي اشد. وي گفت: در این گفتگوها، نظرها و پیشنهادهایی جدیدي دربارهاندازه ثمربخش بتواند بیحل بحران کردستان می

ارائه گردیده بود داده شد که اکنون تحت بررسی است. فروهر گفت: چون در این سفر  حجت االسالم  طرحهایی که قبالً
 ر سراسر کردستان موردهاي مذهبی و سیاسی که داشراقی به عنوان  نماینده ویژه  امام همراه هیات بودند بیشتر شخصیت

احترام هستند به دیدار ایشان آمدند و از جمله حضرات شیخ عزالدین حسینی، مال عبدالرحیم عباسی، مال کریم شهرجندي، 
مال عبداهللا ماورانی، مال عبداهللا احمدیان و چند وحانی دیگر و نیز نمایندگان حزبها و سازمانهایی که در کردستان فعالیت 

 .دارند

 

االسالم اشراقی به همراه اعضاي هیات ویژه دولت از مشاور و عضو هیات ویژه افزود: روز دوم اقامت در مهاباد حجتوزیر 
هاي مذهبی بازدید کرد و در محل اقامت خود باز هم دیدارهایی با نمایندگان حزبها و سازمانهاي سیاسی، گروهی از شخصیت

تواند در حل بحران کردستان دیدارها با گفتگوهاي سودمندیی همراه بود که می مردم مهاباد و شهرهاي اطراف آن داشتند. این
از  رود که بسیاري از اشکالهااندازه ثمربخش باشد و اکنون با گزارشی که ایشان به حضور امام خمینی خواهند داد امید میبی

فتگوها نظرها و پیشنهادهاي جدیدي درباره میان برداشته شود. فروهر در مورد نتیجه مذاکرات و دیدارها گفت: در این گ
 .طرحهایی که در قبل ارائه گردیده بود داده شد که اکنون تحت و بررسی است

 

وي در مورد تحصن مردم سنندج گفت: هیات ویژه دولت ضمن تماسهایی که با شخصیتهاي مذهبی نمایندگان حزبها و 
ر جریان این ویسی نیز دز گفتگو کرد که استاندار کردستان آقاي شاهسازمانهاي سیاسی داشت درباره وضع انتظامی سنندج نی

مذاکرات قرار گرفت و امیدوارم با  برقراري نظم در سنندج رفع نگرانی از مردم سنندج بشود و گروهی که به تحصن آنچنان 
 .هاي خود بازگردنداند با خاطر آسوده به خانهام به روزه سیاسی دست زدهکه شنیده

 

مشاور و عضو هیات ویژه دولت در ادامه این مصاحبه گفت: دیروز گروهی از سران عشایر کرد از سوي استاندار  وزیر
آذربایجان غربی دعوت شده بودند من نیز به همراه، براي حضور در این جلسه به ارومیه رفتیم تا با آنها دیدار داشته باشیم. 

به انقالب اسالمی ملت ایران و رهبري امام خمینی ابراز وفاداري کردند و در در این دیدار همگی آنان با شور فراوان نسبت 
گفتگوهایمان و خواستهایی را که داشتند مطرح نمودند و مهندس سحابی و مهندس صباغیان که دیشب براي ادامه کارهاي 



ودتر به رو ما زه تهران بازگردند. از اینهیات در مهاباد اقامت داشتند، به علت بدي هوا نتوانستند به ارومیه برسند تا با ما ب
 )26/10/1358تهران رسیدیم. (اطالعات 

 

 فروهر:در صورت اعاده نظم در سنندج و مهاباد،

 

 .دهدسپاه پاسداران جاي خود را به شهربانی می 

 

 د بیرون آمدنداریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي مسایل کردستان دیشب در گفتگو با خبر گزاري پارس در مور
هیات ویژه دولت، امروز از سرپرستی سپاه پاسداران خواست که افراد سپاه، بعد از استقرار نظم «سپاه پاسداران از مهاباد گفت:

در مهاباد و سنندج، به شکلی که انتظامات را شهربانی بعهده بگیرد و هیچ فرد مسلحی هم در شهر رفت و آمد نکند، قرار 
 .«رتش تحویل داده و به پایگاههاي اصلی خود بازگردندگاههاي خود را به ا

 

همانطوري که خوانندگان عزیز در جریان اخبار هستند، یک توطئه وسیع در سراسر کشور شکل گرفته است که گروههاي 
شوند.(جمهوري اي درآن دخالت دارند و به موجب آن، خواهان خروج پاسداران انقالب از شهرهاي گوناگون میویژه

 )1/11/1358المیاس

 

 .را تائید کرد 12امام،پیشنهاد ترمیم اصل 

 

ایران که از طرف برادران اهل تسنن به وسیله قانون اساسی جمهوري اسالمی 12قم ـ خبر گزاري پارس: پیشنهاد ترمیم اصل 
ر ان قرار گرفت و امام در زیایربعرض امام رسیده بود،مورد تائید امام خمینی رهبر انقالب اسالمی» دکتر ابراهیم یزدي«آقاي 

 :نامه پیشنهادي مرقوم داشتند

 

و تصویب آن در صالحیت ملت است و به  شوداین اصل و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون اساسی نوشته میترمیم»
 ي الخمینی.                             روح اهللا الموسوجنانب بالمانع استشود، از نظر اینرفراندوم گذاشته می

 

 :شدباخمینی به شرح زیر میبه گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از قم متن نامه دکتر ابراهیم یزدي به حضور امام



 

 تعالیبسمه

 

ایران،همان طور که مطلع هستید،از جانب پیروان اهل امام خمینی رهبر انقالب اسالمیاهللا العظمیآیتحضور محترم حضرت
ایران، نگرانیهایی ابراز شده است و در سفر به استان سیستان و از اصول قوانین اساسی جمهوري اسالمی تسنن، نسبت به برخی

 این مذاکرات، آقایان مولوياین مساله بوده است. به دنبالبلوچستان، یکی از مواردي که مورد بحث و مذاکره قرار گرفت، هم
 :اندپیشنهاد نموده به شرح زیر کتباً را 12الدین، ترمیم اصل عبدالعزیز و مولوي و مصلح

 

االبد غیر قابل تغیر است، اما مذاهب دیگر این اصل الیعشري، وایران اسالم و مذهب، جعفري اثنیـ دین رسمی  12اصل 
ه و در نیز رسمیت داشت هستند، اکثریت آنها پیروان که مناطقی در وزیدي حنبلی – مالکی –ـ شافعی اعم از حنفی اسالمی 

این مذاهب نیز معتبر خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. در همین نامه دادگاههاي حقوقی و جزایی مقرارت فقهی
به استان سیستان و بلوچستان ضمن گزارش سفر و ماموریت خود، هیات ویژه اعزامی 8/10/58در تاریخ شنبه «افزوده شد:

عنوان نمود که مورد تصویب حضرت تعالی قرار گرفت و توصیه فرمودید به نظر شوراي انقالب نیز برسد. پیشنهاد آقایان را 
باال را باتفاق آراء تصویب بعد از استماع گزارش هیات ویژه، پیشنهاد ترمیمی 8/10/58شوراي انقالب در روز شنبه 

د تا مسوولین امور که طبق موزین قانونی قرار است متمم شود دستور فرمائینمود.اکنون با توجه به مراتب فوق درخواست می
به شرح باال را نیز در دستور کار خود جهت اقدامات قانونی قرار  12اصل قانون اساسی را تدوین نمایند، پیشنهاد ترمیمی

 )1/11/1358بدهند تا رفع نگرانی هاي برخی ازپیروان اهل تسنن بشود.باتشکردکتر یزدي (جمهوري اسالمی

 موافقت سحابی با خروج پاسداران

 

ویسی سرپرست استانداري کردستان اظهار داشته است که امشب (دیشب) بر اساس گزارش خبرگزاري پارس از سنندج شاه
آقاي سحابی در شوراي انقالب در مورد خواسته مردم سنندج مبنی بر خروج سپاه پاسداران از این شهر اعالم موافقت کرده 

دیشب پاسخی به استاندار داده نشده  24با سایر مقامات ذیربط در این مورد گفتگو خواهد کرد ولی تا ساعت است و گفته که 
دهند در استانداري آموزان دختر و پسر تشکیل میهزار تن از مردم است شهر که اکثر آنان را دانش 3است و هنوز در حدود 

اندر کار محلی با استاندار و نیز استاندار با مقامات مملکتی امات دستمتحصن هستند و نمایندگان آنان همراه تنی چند از مق
اي کنندگان در استانداري همچنین قطعنامهباشند. تحصندر حال مذاکره براي بررسی چگونگی خروج پاسداران از سنندج می

وارد اشاره شده است: خروج فوري صادر کردند که هنوز مورد موافقت کامل مسووالن قرار نگرفته است. در قطعنامه به این م
ضابطین  باشد که به عنوانقید و شرط کلیه افراد سپاه پاسداران ـ حفظ انتظامات در سنندج به عهده پرسنل شهربانی میو بی

دادگستري وظایف قانونی خود را انجام دهند ـ هیچیک از ساکنین شهر حق حمل سالح بطور آشکار در داخل شهر را نداشته 
ـ حفظ و حراست رادیو و تلویزیون به شهربانی واگذار شود ـ حفاظت از فرودگاه سنندج کما فی السابق به عهده پلیس باشند 



فرودگاه باشد ـ ساختمانهاي دولتی که در تصرف سپاه پاسداران است به مؤسسات مربوطه مسترد شود ـ محل باشگاه افسران 
یده از هاي رسان باشگاه افسران لشکر مورد استفاده قرار گیرد ـ گزارشلشکرگارد که به مقر سپاه پاسداران است به عنو

دهند که شهر آرام است و مذاکرات براي رسیدگی به خواستهاي مردم همچنان ادامه سنندج تا پایان ساعات دیروز نشان می
 .ه استزاده تماس داشتن و قطبدارد و سرپرست استانداري نیز گفته است که در این مورد تاکنون با سحابی، فروهر، صباغیا

 

در مورد حفظ نظم  28گزارش خبرگزاري پارس همچنین حاکیست که در پی مذاکرات نمایندگان متحصنین با مقامات لشکر 
 ها مسلحانه و آشکارا در شهر رفت وبوسیله شهربانی بجاي سپاه پاسداران مقامات لشکر خواستار آن شدند. که افراد و گروه

 .آمد نکنند

 

این مذاکرات از بعدازظهر دیروز آغاز شد. و با حضور سرپرست استانداري و سرهنگ هویدا رییس شهربانی و نمایندگان مردم 
دیشب سرپرست استانداري به خبرگزاري پارس گفت: که 30/21سنندج و نیز متحصنین چند ساعت ادامه داشت در ساعت 

این شورا با  حفظ نظم بوسیله افراد شهربانی بجاي پاسداران در سنندج مذا کرات متعدد ما با شو راي انقالب سبب شد که 
بشرط آن که افراد و گروهها  مسلحانه و آشکار در شهر رفت وآمد نکنند موافقت کرده موافقت کرده است و ما منتظریم که 

بازگردند و شهر حالت عادي خود هاي خود ي عمل نیز به خود بپوشد و متحصنین نیز از استانداري به خانهاین موافقت جامه
را بازیابد ولی هم اکنون هزاران نفر از مردم سنندج اعم از زن و مرد در استانداري متحصن هستند رییس شهربانی کردستان 

 نیز به خبرگزاري پارس گفت: در صورت خروج پاسداران سنندج شهربانی آمادگی دارد حفظ نظم و امنیت شهر را کامالً
 .برعهده بگیرد

 

 مصاحبه با عزت اهللا سحابی عضو هیات ویژه

 

این طرح که امنیت منطقه را شهربانی بعهده بگیرد و س: با توجه به مواضعی که گروهها در منطقه کردستان دارند و پیشنهاد
 د ؟مردم باش تواند به سودآیا ارائه طرح فوق میشود ؟سپاه خارج شود،آیا به سود گروههاي مسلح موجود در منطقه تمام نمی

 

این شده که ارتش فرودگاه را حفاظت کند.محل پاسداران را هم ارتش بگیرد،رادیو و تلویزیون را هم ج: فعال موقتا قرار ما
توانیم جانشین پاسداران کنیم تا بعدا بتوانیم واحد مسلح دیگري ارتش بگیرد و شهربانی هم فعال تنها چیزي است که مامی

 .راه حل دیگري نداریمدرست کنیم،ولی فعال 

 



کند و افراد محلی هم که قرار است گویند، شهربانی زیر نظر خود گروهها کار میس: تا آنجایی که افراد آگاه به منطقه می
 شوند؟استخدام شوند، امکان نود درصد در رابطه با گروهها انتخاب می

 

 .اندج: ما نگفتیم افراد محلی بلکه گفتیم پرسنلی که خود الزم مید

 

نفر از افراد محلی استخدام شوند،درصورتی که  70ایشان گفتند که قرار است س: ما بارییس شهربانی مهاباد تماس گرفتیم.
 شود ؟گوئید افراد محلی استخدام نمیشما می

 

یل گفتیم از آنها این دلاي اوایل انقالب در آنجا استخدام شدند به طور موقت و اسلحه هم خودشان آوردند. ما بهج: یک عده
حه ندهد این افراد اسلاینکه شهربانی بهانتخاب شوند که در آن موقع، از امتحان بد درنیآمدند و افراد معینی هم بودند و بعد از

اده و حال نفر را داین مورد اشتباه کرده بودکه لیست اسامیبلکه اسلحه مال خودشان باشد تا از آن حفاظت کنند. فرماندار در
خواست که آنها استخدام شوند که آنها هم همه از همان پیشمرگها بودند عمدي یا سهوي،خالصه افراد خاصی را آورده و مییا 

 .خواستیمکه ما آنها را نمی

 

این توان گفت که در موقعیت فعلی،گروهها به عنوان یک تاکتیک از اجرايس: با جمع بندي که از مسایل آنجا شد،آیا نمی
 ببرند؟طرح سود 

 

این طور خواهد بود و نهایتا اگر به همین جا ختم بشود و ما آنجا را رها کنیم، و درست است ولی ج: اگر به همین اکتفا شود،
این کار اینکه وضع ازانجماد قبلی در بیاید و حرکتی بشود، بعنوان شروع حل مساله،فعالدر جهتاین را به عنوان یک قدیمیما

 .راکردیم

 

 در صورتی ممکن است که طرف مقابل هم در مورد مساله حسن نیت داشته باشد ؟این س:

 

این طور، یک قدم با احتیاط باید بروي جلو و طرف شود.کارهاي سیاسی هماین مسایل هیچ گاه به طور قاطع حل نمیج: خوب
 .ارید تا مشکل حل شودبرددارد، آزمایش کنید،اگر حسن نیتی به خرج داد باز هم قدمیمقابل که قدم بر می

 



س: مسوول سپاه در مهاباد طی تماسی گفت علی رغم ادعا هاي هیات ویژه مبنی بر صحبت در قهوه خانه ها و خیابآنها و 
 اید ؟شنیدن مسایل مردم،یکسر به سراغ نمایندگان سازمان رفته و مذاکرات را فقط با آنان انجام داده

 

این که ما اطالعات دیگري که الزم داریم از نجا نبودند وتازه به مهاباد رفته اند و بعالوهج: موقعی که ما آنجا رفتیم،ایشان آ
 .گیریمتماس می کجا بدست بیاوریم.قطعاً

 

س: در مجموع طرح ارائه شده ناشی از ضعف و بافت مسوولین امر مملکتی است که یا حالت عقب نشینی دارد و یا فقط 
 ا سازش با حزب دمکرات است؟بعنوان یک حرکت سیاسی است و ی

 

به نظر  حل بشود کهاینکه مساله کردستان یا باید از طریق نظامیتوان نسبت داد االاینها نمیاین طرح را به هیچ کدام ازج: نه
ت که نیس ما معلوماینکه االن تشکیالت نظامیکند،بخصوصکند، بلکه آنرا فاجعه آمیز تر میما روش نظامی، مساله را حل نمی

  .اصال بتواند چنین کاري انجام بدهد، توجه به ترکیب درونیش خصوصا ترکیب درونی نیروهایی که آنجا هست

 

 ندارد؟این طرح،سودي براي انقالب اسالمیاین است کهس: هر کس که با مسایل آنجا آشنایی دارد، نظرش

 

برداریم تا راه باز شود براي قدمهاي بعدي، ما طرح فعلی را  ج: ما باید مسایل را تفکیک کنیم.مشکالت پیچیده اولیه را باید
 )4/11/1358این فقط یکقدم است.(جمهوري اسالمیکند بلکهگوئیم همه مسایل را حل مینمی

 

 .بعضی از مراکز قدرت دست به عملیات خودسرانه در کردستان زدند

 

زارشهایی گ«گوئی در مورد اوضاع کلی کردستان گفت: داریوش فروهر عضو هیات ویژه دولت براي کردستان، دیشب در گفت
ام بی و نیز تلفنهاي پی درپی که از سنندج مهاباد و کرمانشاه داشته رسدکه از کردستان، کامیاران، پاوه و جوانرود براي من می

ن کردستان از راه که نزدیک است پوششهاي چندماهه براي حل بحرا کنندي آنها حکایت میاندازه نگران کننده است. همه
خواهند خبرهاي نگران مسالمت آمیز، به کلی بی نتیجه شود. به عقیدة من از بیماري امام خمینی و اینکه عالقمندان نمی

اي به ایشان داده شودو سردرگمی برخی از دست اندرکاران حکومت، بعضی از مراکز قدرت که طرز فکر خاصی دارند، کننده
ي کارهاي لشکري و کشوري زیر نظر ون بدون توجه به هیت ویژه دولت براي کردستان که باید همهبهره برداري نموده و اکن



اي زدند و عملیات خودسرانه صورت گرفته است که راه هرگونه گفتگوي بعدي را آنها انجام گیرد دست به اقدامات خودسرانه
این گوشه ستمدیده میهن ما دچار برادر کشی و خونریزي و بیم آن داریم که بار دیگر  کندبراي رفع بحران کردستان سد می

همانطور که گفتم، بر طبق «فروهر در مورد اینکه هیات ویژه نقش فعال خود را در کردستان از دست داده یا نه گفت: ». شود
گیرد و واجد ي کارهاي کشوري و لشکري را زیر نظر بفرمان امام خمینی، قرار بود هیات ویژة دولت براي کردستان، همه

شود که از سوي بعضی از کاربدستان حکومتی، خودسرانه در ي اختیارهاي شوراي انقالب و دولت باشد. اما اکنون دیده میهمه
. بدین ترتیب، باید هرچه زودتر روشن شود که هیات ویژه براي کردستان است که کارها را به عهده شودکردستان عمل می

و در این وضع حساس کشور، مردم را به کجا  گیرنددرت که معلوم نیست از کجا دستور میدارد و یا مراکز ناپیداي ق
به عقیده من، از وضع خاص امام خمینی و ناتوانی شوراي انقالب و دست اندرکاران حکومت، «داریوش فروهر افزود: ». میبرند

اي اگر این وضع ادامه یابد، بنابر وظیفه«فروهر گفت: ». اندبخشی از یگانهاي ارتشی سپاه پاسداران انقالب بهره برداري کرده
 )13/11/1358اطالعات».(که در برابر تاریخ و انقالب  ایران و پیشگاه رهبرم به عهده دارم، حقایق را به آگاهی خواهم رساند

 

 .هیات ویژه دولت،مسوول پایان دادن به درگیریهاي کردستان شد

 

دیشب اعالم شد که هیات ویژه حسن نیت اي در کامیاران و مناطق دیگر،شته شدن عدهدر پی درگیریهاي اخیر کردستان و ک
دولت براي کردستان، از سوي شوراي انقالب، با اختیارات کامل مامور شد تا به خونریزي در این منطقه پایان داده آرامش را 

 جلسه دیشب شوراي انقالب، در گفتگوئی پیرامونمستقر کند. داریوش فروهر، عضو هیات ویژه دولت براي کردستان، در پایان 
علت شرکت در جلسه شوراي انقالب گفت:  هیات ویژه دولت براي کردستان، در شوراي انقالب پیرامون رویدادهاي تاسف 

از منطقه کردنشین غرب کشور گزارش داد و پس از بررسی و تبادل نظر قرار شد هیات  هاییآور چند روز گذشته در بخش
من امیدوارم هیات «فروهر اضافه کرد: ». همچنان با اختیار کامل، همه کارهاي لشکري و کشوري را زیر نظر داشته باشد ویژه

هاي خونباري که آغاز شده است، فردا (امروز) بطور قاطع وارد عمل شود تا بار دیگر آرامش ویژه براي پایان دادن به درگیري
             )14/11/1358اطالعات».(به کردستان بازگردد

 .شوداز طرف هیات ویژه کمیته تحقیق به کردستان اعزام می

 

ن شرح ایاین اطالعیه دیروز از سوي هیات ویژه دولت براي کردستان انتشار یافت متن اطالعیه به ـ خبرگزاري پارس:تهران 
 :است

 

بزرگترین توفیقی که هنگام شروع کار هیات ویژه دولت براي براي کردستان به دنبال یک رشته گفتگو با -تعالیبسمه
این بخش از کشور هاي که در ها و سازمانمیهنان کرد و نمایندگان حزبهاي مذهبی و سیاسی مورد احترام همشخصیت



ایران به دست آمد، پایان خمینی رهبري انقالب اسالمی امام 58ماه آبان 26بخش فعالیت دارند با صدور پیام تاریخی و آرام
که  اینجانهائی بحران کردستان بود تا هاي همراه با خونریزي هموار شدن راه کوشش براي حلدادن به برادرکشی و درگیري

هاي م در منطقه با استقبال از اعالمیهاین اجراي ماموریت خود براي برقراري نظایران در ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی
هاي مردم کردستان داده شده به همه نیروهاي مسلح آمیز در طرح خواستههاي مسالمتبس و اتخاذ شیوهکه براي آتش

که مذاکرات به خاطر حل ـ تا هنگامیایذائی قرار نگیرند هاي و حرکتگونه تهاجمی دستور داد به شرط آنکه مورد هیچ
اینکه بعضی از این منطقه متوقف نمایند و از آن هنگام به بعد با در هاي کردستان ادامه دارد عملیات نظامی يدشوار

را که با آنها مخالف بودند در بسیاري از شهرها و روستاها هاي سیاسی امنیت و آزادیهاي فردي و اجتماعی مردمی سازمان
و بازداشت بعضی کار به دستان دولتی و کسانی که براي کارهاي عمرانی رفته  گیريها و گروگانسلب و اقدام به بستن راه

(ژاندارمري و سپاه پاسداران انقالب) ها و واحدهاي نیروهاي نظامی اند و حتی به قرارگاهبودند و نگرانی آنها در شرایط کرده
ل از هرگونه عملی که به ادامه گفتگوها لطمه داري کامتجاوز نمودن ارتش به پیروي از تصمیم هیات ویژه دولت با خویشتن

  .وارد سازد خودداري کرد

 

هاي ها به وسیله یکی دیگر از سازماناین همه از شبانگاه دوشنبه هشت بهمن ماه پس از خلع سالح واحدهاي یکی از حزببا 
خست افراد مسلح کرد با یکدیگر ن سیاسی محلی در چند شهر و روستا که شکل تردیدآفرینی داشت زد و خورد میان بعضی از

در کامیاران و سپس در اطراف پاوه و جوانرود پدید آمد که با کمال تاسف به دخالت بعضی از واحدهاي سپاه پاسداران انقالب 
رف اي از دو طانجامید و براي جلوگیري از گسترش دامنه آن چند یگان ارتش نیرو وارد عمل شدند و در نتیجه بار دیگر عده

هاي خود آواره گردیدند  هیات ویژه دولت پناه نیز از خانهشدند و گروهی از مردم بیه کام مرگ افتادند و یا به شدت زخمیب
اي زیادي شنبه چهاردهم بهمن ماه آرامش تا اندازههاي که به وجود آمده بود و خوشبختانه از روز یکدرنگ به رغم اشکالبی

ریزي و برادرکشی جلوگیري شده است هیات ویژه دولت بعلت دریافت گزارشهاي متضاد خونبه منطقه بازگشته و از ادامه 
 آور و براي آنکه راه هرگونه توطئه که بار دیگر کردستانهاي تاسفاین درگیريتصمیم دارد براي رسیدگی دقیق به چگونگی 

طرفانه موضوع مردم را در جریان با بررسی بیعزیز را به خون کشاند بسته شود یک کمیته تحقیق به محل اعزام دارد تا 
هاي سیاسی و سازمانحقیقت کار قرار دهند در عین حال هیات ویژه دولت براي عدم دخالت واحدهاي مسلح وابسته با حزبها

انقالب  رانو برقراري نظم به وسیله نیروهاي شهربانی و ژاندارمري و بازگشت سپاه پاسداو اداره کردستاندر کارهاي انتظامی 
هاي اصلی خود و نیز آزاد شدن گروگانها و زندانیان اقدامهاي فوري به عمل خواهد آورد تا زمینه از هر جهت براي به پایگاه

هاي به حق مردم کردستان فراهم گردد.هیات ویژه دولت براي کردستان ادامه گفتگو و برآورده شدن هر چه زودتر خواسته
 )17/11/1358(جمهوري اسالمی

 

 .صباغیان:حال پاسداران در زندان کومله خوب نیست

 



این جلسه اعضاي هیات ویژه این جلسه، درباره سیل خوزستان بحث شد در شب گذشته، شوراي انقالب جلسه داشت و در 
 :کردستان وجود داشتند و در پایان جلسه آقاي صباغیان گفت

 

ومیه انتقال داده شدند تا با زندانیانی که در اختیار کومله است مبادله شوند غربی بودند به لشکر ارزندانیانی که در آذربایجان
اند حال چند نفر از برادران سپاه پاسدار خوب نیست همچنین هیات ویژه کردستان مذاکرات زیرا طبق اطالعاتی که به ما داده

جمهور به تهران بفرستند و آقاي یسدهد و امکان دارد حزب دمکرات هیاتی را براي مذاکره با ریخود را ادامه می
اند آقاي صباغیان در پاسخ یکی از خبرنگاران درباره آینده مذاکرات هیات جمهور نیز در مورد اصول آن توافق کردهرییس

 .این احتیاج به زمان داردویژه گفت که من به آینده امیدوار هستم ولی 

 

انقالب اظهار داشتند بحث پیرامون سیل خوزستان بود فردا (امروز) عازم جمهور در پایان جلسه شوراي صدر رییسآقاي بنی
 )30/11/1358.(جمهوري اسالمیاین استان دیدن خواهم کرداز تمام نقاط خوزستان خواهم شد و احتماالً

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (10)دولت موقت و کردستان

 

  

 

 .امیر انتظام، معاون نخست وزیر: اعالم استقالل کردستان فقط شایعه است

 

امیر انتظام معاون نخست وزیر در امور اداري و روابط عمومی عصر دیروز در مصاحبه اي نقطه نظرهاي دولت بازرگان را 
د، او حکومت انقالبی را متزلزل کندر جریان است که  هائیتشریح کرد و در اشاره به اوضاع کردستان تاکید کرد که دسیسه

گفت اعالم استقالل کردستان فقط یک شایعه است. امیر انتظام در آغاز این مصاحبه گفت موضوعی که نخست وزیر و همه 
منعکس شود تبریکات بسیار زیادي است که  هاوزراي کابینه به آن عالقمند هستند ومایلند که براي اطالع مردم در روزنامه

گذشته بوده است، از این رو از  هاينخست وزیر و هیات وزیران میفرستند و چون این کار سنتی مربوط به حکومتمردم به 



درخواست داریم از ادامه آن خودداري کنند  دهندو ما را مورد تشویق قرار می کنندهمه هموطنان عزیز که ابراز محبت می
بگویم این است که شایعه اي در حال حاضر بین مردم  خواستمه میچون ما مسائل مهمتري در پیش داریم. مطلب دیگري ک

که طبق قانون اصالحات ارضی در گذشته تقسیم شده و در اختیار مردم قرار داره،  هائیوجود دارد و این شایعه است زمین
ین ا کندزیرای تکذیب میاینها را خواهند گرفت و به صاحبان اولیه آنها پس خواهد داد. دولت این خبر را بطور جدي و رسم

نین منظوري چ مطلب شایعه اي بیشتر نیست البته ممکن است که این قانون در آینده به نفع زارعین اصالح بشود ولی مطلقاً
 .تقسیم شده را از زارعین پس بگیرند در میان نیست هايکه از زمین

 

 تجاوز به حق مردم

 

رعایت بشود تجاوز به حق  که شدیداً  شوددولت است و از مردم تقاضا میوي همچنین افزود:مطلب دیگري که مورد توجه 
 و آنها را کنندبه منازل مردم حمله می . اعم از خارجی و یا ایرانی که دائماًکنندافرادي است که در این اب و خاك زندگی می

ها میشوند و همچنین از طرف حضرت آیت اهللا و یا خداي ناکرده باعث اذیت و آزار آن برندو اموال انها را می کنندتوقیف می
خمینی و از طرف دیگر سبب ناراحتی شدید مردم است و مهمتر آنکه بر خالف دیدها و هدفهاي انقالب ما است که ایجاد 

 .کنندآرامش براي تمامی کسانی است که در این سرزمین زندگی می

 شایعه استقالل در کردستان

 

کردستان انتظام گفت که دیشب بما خبر رسید که طالبانی باعث ناراحتی شده و به چند پاسگاه حمله درباره موضوع استقالل  
کرده است. صبح امروز یک گروه به سرپرستی داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی براي رسیدگی به این مسئله بالفاصله 

(دیشب)اعالم خواهد شد. انتظام تاکید کرد ما اعالم استقالل به کردستان رفتند و نتیجه آن بعد از برگشت آنها و شاید امشب
است که بدون شک مخالفین جنبش و افراد ضد انقالب در  هاییولی این کارها ناراحتی کنیمکردستان را به هیچوجه تائید نمی

د خست وزیر افزوتمام سطح مملکت اصرار دارد که توسعه بدهند ولی درست نیست و قسمت اعظم آن شایعه است. معاون ن
سیاست دولت این است که بهیچوجه اجازه ندهید هیچ قسمت و هیچ منطقه اي از خاك ایران، از ایران جدا شود و با کمال 

که موقعیت ایران از نظر ژئوپلتیک موقعیت بسیار حساسی است و  دانیدقدرت از چنین اتفاقی جلوگیري خواهدشد.شما می
 است که حکومت انقالبی را متزلزل هائیقطعه شدن ایران غیر ممکن است. تمام اینها دسیسه امکان ایجاد جنگ داخلی و قطعه

 .بکنند، اینها فقط و فقط شایعه است و از حد شایعه و اعالن اجاوز نخواهد کرد

 

 جدول جدید نخست وزیر

 



که در یانجا ختم شده از حد  هايزینهه امیر انتظام گفت :اطالع دارید که تعداد کارمندهاي نخست وزیري در گذشته و اصوالً
ضرورت خیلی یسشتر بوده است و ما اکنون براي رفع این مشکالت مشغول مطالعه هستیم و در اولین فرصتی هستیم و در 

را که به آنها احتیاج داریم اعالم  اياولین فرصتی که مطالعه تمام بشود، جدول جدید نخست وزیري، تعداد کارمندان و عده
م کرد و بقیه را هم بدون آنکه براي آنها ناراحتی ایجاد شود، در سایر سازمانها دولیتی و یا ملی، جا خواهیم داد تا بتوانیم خواهی

در ساختن ایران که مشکالت زیادي در حال حاضر و بعد از انقالب بوجود آمده و احتیاج به نوسازي دارد جابدهیم و از وجود 
، خواهد شد هگرفتخست وزیر در پاسخ این پرسش که براي کارکنان حزب رستاخیز چه تصمیمیآنها استفاده بکنیم. معاون ن

در برابر جنبش ملت ایران قرار گرفتند و  و عامداً گفت تمام افراد اعم از حزب رستاخیز، مأموران امنیتی جز آنهائی که عمداً
جنگیدند و باعث تخریب شدند،هیچ گونه اقدامی علیه کس دیگري نخواهد شدو عضویت کسی در سازمان باعث این نخواهد 
بود که زندگی او مختل شود.در زمینه نقل و انتقاالت دولتی معاون نخست وزیر و رئیس امور اداري و روابط عمومی نخست 

نخواهد بود و یک مسئله مشکلی است که روي آن بایستی خیلی زیاد  ايدر این زمینه پاسخ داد. این موضوع سادهوزیري 
دستور داده شدهکه این نقل و انتقاالت انجام نشودو همانطور که اطالع داریداز این فرصت بخصوص که  مطالعه کرد. فعالً

حال حاضر براي بازگشت آرامش به کشور وجود دارد سوءاستفاده نکند  خاصی که در هايباقی مانده و گرفتاري ايبراي عده
و نتوانندنقل و انتقال بدهند.درمورد صدور گذرنامه نیز امیر انتظام گفت کمیته اي در شهربانی کل کشور یا وزارت کشور 

صله راه حل آن نیز بالفا اًتاسیس شده و یا در دست تاسیس است که این چند روز این مسئله را حل میکند و پس از آن مسلم
 .به اطالع عموم خواهد رسید

 ارسال ارز

 

معاون نخست وزیر در پاسخ سئوالی در زمینه محدودیت ارسال ارز و همچنین ارز تحصیلی براي دانشجویان ایرانی مقیم خارج 
هم به این خاطر است که وجود دارد و آن  هاییاز کشور اظهار داشت در زمینه ارسال ارز به خارج هم اکنون محدودیت

 شودوپول فرستاده می»فرح«گزارشهائی که تاکنون از بانک مرکزي به ما رسیده حاکی از آن است که از طریق بانک مرکزي 
مبالغ ارسالی چهل هزار دالر است و با تحقیقی که انجام گرفته این احتمال وجود دارد که براي اشخاص مختلفی از جمله فرح و 

پول فرستاده شود. به همین دلیل است که  ان ایشان از ایران با مبالغ محدودتري یعنی زیر صد هزار دالر دائماًیا سایر خاند
بانک مرکزي در حال حاضر به ارقام هزار دالر اکتفا کرده،تا تصمیمات مقتضی گرفته و اجرا شود. معاون نخست وزیر در پایان 

ب گفت: همانطور که مستحضر هستید این این انقالب انجام شد که ملتی از آن سیاسی احزا هاياین مصاحبه در زمینه فعالیت
خفقان و دوران سیاه بیرون بیاید و آزادي گفتار و نوشتن داشته باشد،بنابراین دولت هیچگونه محدودیتی براي بیان و قلم قائل 

ه صالح ملت خودش است هم بیان بکند و ب کندنیست،هرکسی با هر ایدئولوژي حق دارد در این مماکت آنچه را که فکر می
هم بنویسد. اما اگر گروهی تحت هر عنوان و هر ایدئولوژي بخواهند علیه حاکمیت ملت و آرامش مملکت اقدامی بکنند، با 

 )1/12/1357کمال قدرت آنها را متوقف خواهند کرد. (کیهان

 

 ملی کرد: شوراي منتخب مردم،سنندج را اداره میکندبر اساس موافقت نامه هیئت اعزامی از تهران با رهبران مذهبی و 



 

 .براي تعیین نمایندگان شورا، یک هیات پنج نفري مامور برگزاري انتخابات شد

 

 وزیر کشور: در برخی از شهرهاي کردستان شهربانی و ژاندارمري تحت نظر شوراهاي شهر اداره میشود

 

 است نفر 99تعداد کشته شدگان بر اساس آمار بیمارستان 

 

 .آیت اهللا طالقانی: از نظر مفهوم، خودمختاري همان چیزي است که ما میخواهیم

 

 ساعت مذاکره 24

 

ساعت مذاکره با رهبران مذهبی و ملی کرد که با حضور حضرت آیت اهللا شیخ  24هیئت اعزامی دولت به کردستان پس از 
روز جنگ مسلحانه 5مذاکرات اعالم آتش بس و پایان دادن به عزالدین برگزار شد به توافقهایی دست یافت. اولین نتیجه این 

 .بین مردم و گروهی از نظامیان بود

 

آخرین دوره مذاکرات هیت اعزامی امام خمینی و دولت مهندس بازرگان دیروز انجام شد و در پایان این مذاکرات اطالعیه اي 
 .از طرف هیئت اعزامی منتشر شد

 

 :متن این اطالعیه چنین است

 

 بسمه تعالی

 

هیئت اعزامی رهبر عالیقدر انقالب اسالمی آیت اهللا العظمی امام خمینی براي بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به حوادث جاري 
وارد سنندج شد و بیدرنگ تماس و گفتگو با مردم و  1358دقیقه روز چهارشنبه اول فروردین ماه  30و  21سنندج ساعت 



سرشناس مذهبی، سیاسی و اجتماعی را آغاز کرد. در این تماسها و گفتگوها عالوه بر  هايعلماي اعالم کردستان و چهره
آشنایی با رنجها و محرومیتها و خواستهاي مردم منطقه کردستان، این نتایج نیز بدست آمده است: حوادث اسف بار سنندج که 

ی شده که دستهاي غرض آلود از آن بهره گیري منجر به شهادت جمعی از برادران مسلمان گردید از هیجان و التهابی ناش
 .کرده است

 

با شایعه بی اساس و مغرضانه درباره تخلیه سیلو آغاز شده و با  خوردکهدر موضوع این حوادث رد پاي توطئه اي به چشم می
تیراندازي مرموز به سوي گروهی از مردم در مقابل استانداري اوج داده شده است. در این میان تحریکات و تبلیغاتی که مردم 

وامل رژیم سابق و مغرضان را براي دریافت اسلحه و مهمات به هیجان درآورده بود زمینه را براي دخالت و بهره گیري ع
آماده ساخته و توانستند این آشوب پر خسارت را  بینددیگري که پیروزي انقالب اسالمی ایران را با منافع خود در تضاد می

بوجود آورند و با حمله به مراکز ژاندارمري و پادگان نظامی سنندج و تصرف رادیو و تلویزیون و مراکز دیگر دولت قانونی 
المی ضایعات تاسف باري بوجود آورند. خوشبختانه سرعت عمل رهبري انقالب وهوشیاري مردم شریف و آزاده انقالب اس

سنندج و حسن نیت جمعی از رهبران کرد مانع توسعه آشوب و تحقق اهداف مغرضان آشوب طلبان شد. مطلب بسیار مهمی 
ینست کم اطالعی آنان از اهداف و برنامه حکومت که در جریان مذاکرات چند روزه هیئت با مردم کردستان بدست آمد ا

عدل اسالمی در زمینه تأمین همه آزادیهاي اساسی براي مردم هر منطقه در تعیین سرنوشت خویش باعث دلهره و شتاب 
الم ظآنان شده و اگر میدانشتند که رهبري انقالب اسالمی از پیش و به حکم وظیفه اسالمی و انسانی تصمیم گرفته تبعیضها و م

رژیم ستمگر پهلوي درمورد برادر کرد و دیگر برادران ایرانی را ریشه کن کند، چنین زمینه اي در اختیار مغرضان فتنه انگیز 
که انقالب اصیل اسالمی ایران  کنیم. ما با صراحت و صداقت کامل به برادران و خواهران کردستان اعالم میگرفتقرار نمی

 :کندرح تضمین میتحقق آرمانهایی را به این ش

 

در تدوین و تصویب قانون اساسی ایران شما نیز شریک و سهیم خواهید بود، و در این قانون حقوق همه مردم ایران از -1
 .جمله مردم شریف کردستان تأمین خواهد شد

 

ین مناطق کردنش مردم کردستان براي اشاعه فرهنگ اصیل کردي آزادي کامل دارند و زبان کردي درکنار زبان فارسی در-2
 .وسعت خواهد یافت

 

در کردستان همچون استانهاي دیگر امور منطقه با اراده و انتخاب مردم اداره خواهد شد و هیچ مقام اداري به آنان تحمیل -3
 .نخواهد شد

 



ه کار ه استثمار بتا منابع اقتصادي منطقه را در راه رفاه خود بدون هیچگون شودبه مردم کردستان همه گونه امکان داده می-4
 .گیرند

 

براي مردم کردستان همچون مردم سراسر کشور حق دخالت در سیاست عمومی و تصمیم گیري در سرنوشت مملکت -5
 .گرددبدون هیچ گونه تبعیض رعایت می

 

 ايهدولت اسالمی مرکزي حمایت بی دریغ اقتصادي، اجتماعی از مردم محروم و مستضعف کردستان را در راس برنامه-6
 .گذشته آنان کوشش به عمل خواهد آورد هايخود قرار خواهد داد و در جریان عقب ماندگی

 

 .به آزادي مردم کردستان در استفاده از لباس و انجام سنتهاي خاص کردي کمترین خدشه و خللی وارد نخواهد آمد-7

 

 6ز پنج نفر اداره موقت امور شهر را به مدت در مذاکره با نمایندگان گروههاي مختلف همچنین مقرر گردید شورائی مرکب ا
مد. عالوه بر این مقرر گردید اماکنی از مورد قبول قرار گرفت و به مرحله اجرا درآ ماده تعیین کند عالوه بر این خواسته فوراً

داکثر شود و ح قبیل فرودگاه و ستاد ارتش و تلویزیون که باشغال گروههاي مختلف درآمده به مسئوالن قانونی تحویل داده
کوشش بعمل آید تا سالحهائی که در حوادث اخیر بدست گروهها و افراد غیر مسئول مسترد گردد و از هرنوع برخورد 

نامطلوب با برادران ارتش جلوگیري بعمل آید درخاتمه الزم میدانیم از مهر فراوان و مهمان نوازي برادرانه مردم سنندج و 
کنیم که در کمک به  خواهشري مجدد نظم و آرامش سپاسگزاري و از عموم برادران اسالمیهمکاري صمیمانه آنان در برقرا

را نشان دهند و با هوشیاري کامل بکوشند تااز نفوذ  خودتعهد اسالمی آسیب دیدگان حوادث اخیر و همدردي با آنها عمالً
 )6/12/1357وگیري نمایند.(کیهانعوامل رژیم ساقط شده پهلوي و همگامان آنها درو مسایل منطقه کردستان جل

 

 رئوس طرح تازه خودمختاري کردستان

 

اي هیات اعزامی حزب دمکرات صباغیان، عضو هیات حسن نیت کردستان در رابطه با جزئیات طرح شش ماده هاشممهندس 
مایندگی حزب دمکرات اي که امروز (دیروز ) باتفاق آقاي فروهر هیات ندر جلسه دو ساعته«در  گفتگو با اطالعات گفت: 

هیات اعزامی حزب دمکرات، «صباغیان افزود: ». داشتیم، پیرامون طرح پیشنهادي حزب دمکرات بحث وگفتگو به عمل آمده
اي که ماده 26اي با اي درمورد مسایل کردستان ارایه کرد که رئوس این طرح شش مادهدر این جلسه، یک طرح شش ماده

هیات ویژه دولت، این طرح «صباغیان اضافه کرد:». اساسی دارد هايارایه کرده بود،  تفاوت هیات نمایندگی خلق کرد، قبالً



 در». رادر جلسه اي که در این هفته تشکیل خواهد شد، بررسی و با اظهار نظر الزم، تقدیم مقام رییس جمهوري خواهد کرد
ارائه شددر خواست گردید ه که » خودمختاري«ح این طرح که از سوي هیات نمایند گی حزب دمکرات کردستان به نام طر

در متمم قانون اساسی گنجانده شود در این طرح آمده است:قلمرو جعرافیاي مناطق کرد نشین با اکثریت اهالی ساکن هر محله 
تعیین وزبان کردي در سرزمین کردستان براي مکاتبات اداري وآموزشی در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شود، 

مهندس صباغیان گفت: ». قانونی برسد هايمچنین جزییات طرح پیشنهادي به صورت یک طرح جامع به تصویب ارکانه
شهداي درگیري در مسایل کردستان ومسایل قارنا  هايعالوه بر طرح شش ماده اي، در مورد عفو عمومی رسیدگی به خانواده«

صویب ضمنا لغو ت«ضباغیان در پایان گفت: ». شده است هاییپیشنهاد مالی نیز هايو مبادله کلیه زندانیان و جبران خسارت
 )12/12/1358اطالعات».(نامه انحالل حزب دمکرات، مورد تقاضاي این هیات بود

 

 .شودهاشم صباغیان عضو هیات ویژه:بجز در سنندج  انتخابات مجلس شورا در سراسر کردستان برگزار می

 

حاضر و گویی با کیهان در مورد اوضاع کردستان گفت: در حالستان صبح امروز در گفتهاشم صباغیان عضو هیات ویژه کرد
 :جو حاکم بر منطقه کردستان آرام است. او افزود

 

هایی که در منطقه کردستان در مورد برگزاري انتخابات داشتیم چون جو حاکم در منطقه سنندج مساعد نبود در طبق بررسی
کردیم و به آقاي مهدوي کنی سرپرست وزارت کشور ارایه کردیم و ایشان نیز طبق اختیاراتی که این مورد گزارشی تهیه 

شود. ما ضمن انتخابات در این شهر انجام نمی داشتند اعالم کردند که تا زمان برقراري جوي مساعد بر سنندج فعالً
مشهود است و امکان انتخابات  و اجتماعی کامالَ هاي فرديهاي خود در این شهر به این نتیجه رسیدیم که سلب آزاديبررسی

آزاد وجود ندارد. به همین دلیل خواستار لغو انتخابات در این شهر شدیم. اما این دلیل بر این نیست که انتخابات به کلی در 
اي بروند هاي رقفرما شد و مردم توانستند آزادانه پاي صندوکردستان برگزار نشود. بلکه هر لحظه که آرامش بر سنندج حکم

اي از مسلمانان سنندج حتی جرأت شود با فضایی که در حال حاضر در این شهر وجود دارد عدهانتخابات نیز برگزار می
اند خود را کاندیداي نمایندگی کنند. افرادي که به طور طبیعی آراي مردم را داشتند مانند جوي که در اردیبهشت ماه نکرده

هر در این ناحیه حاکم بود و مردم آزادانه توانستند راي بدهند و به گفته احزاب نیز انتخابات آزادي هنگام انتخابات شورا ش
اند و روي برگ راي اعتقاد به قانون اساسی را خط برگزار شد. در حال حاضر در سنندج فقط سه نفر خود را کاندید کرده

ضمن اعتقاد به قانون اساسی «کنند جمله ا کاندیداها پر میهایی راند در این مورد الزم است توضیح دهم که فرمکشیده
 .اندنوشته شده است و این سه نفر روي اعتقاد به قانون اساسی را خط کشیده» کاندیداهاي نمایندگی مجلس هستم

 

تقاضا  دکه پیشمرگان مسلمان کرکه بطور کلی جو در سایر نقاط کشور چگونه است و اینهاشم صباغیان سپس در مورد این
هاي اند تا انتخابات در سراسر کردستان بخاطر جو حاکم بر این منطقه لغو شود تا چه حد صحت دارد گفت: در قسمتکرده



شود مانند مهاباد، نقده، بیجار، دیگر کردستان آرامش نسبی وجود دارد و در خیلی از شهرهاي کردستان انتخابات انجام می
 . . . قروه، بوکان، بانه

 

در این مورد که انتخابات در سراسر کردستان لغو شود حرف درستی نیست هر کجا که این احتمال وجود داشته باشد که اما 
اي اگر نظر ما بر این بود که جو شود و در هر منطقههاي راي بروند انتخابات انجام میتوانند پاي صندوقاین افراد آزادانه می

گذاریم و طبق دستور وزارت کشور انتخابات ر خود را در اختیار وزارت کشور میبراي انجام انتخابات مناسب نیست نظ
 .متوقف خواهد شد

 

جمهور خواهد شد و اینکه چرا تاکنون هاشم صباغیان سپس در مورد طرح پیشنهادي حزب دمکرات که تقدیم رییس
ایم و نظر خود را جمهور دادهت جناب رییسجمهوري در این مورد نظري ارایه نداده است اظهار داشت: ما طرح را خدمرییس

ایم خدمت ایشان و باید که این طرح در شوراي انقالب مطرح شود و چون در چند روز اخیر شوراي انقالب نیز ارایه داده
ها و کمیسیون بررسی بوده است و بعضی از اعضاي شورا کاندیدا هستند و شوراي انقالب در اغلب گرفتار مساله گروگان

 )21/12/1358سات اکثریت ندارد بنابراین هنوز فرصت بررسی این طرح را نیافته است.(کیهانجل

 .صباغیان خواستار تعویق انتخابات در مریوان شد

 

به دنبال تحقیقاتی که در مورد اکان برگزاري انتخابات در «گویی با کیهان گفت: مهندس هاشم صباغیان در این مورد در گفت
هاي فردي و کردستان انجام دادیم، معلوم شد که در منطقه مریوان به علت جو حاکم بر آن و عدم آزاديسایر شهرهاي 

نی اهللا مهدوي کرو این مطلب را صبح روز چهارشنبه (دیروز) با آیتاجتماعی، امکان برگزاري انتخابات آزاد وجود ندارد از این
اد کردم که ضمن تحقیق در این مورد عدم برگزاري انتخابات در سرپرست وزارت کشور در میان گذاشتم و به وي پیشنه

اعالم نماید اما  14منطقه مریوان را اعالم نماید و همچنین از وي خواهش کردم که این خبر را در اخبار سراسري ساعت 
کار انجام بود، اینج نکه سرپرست استانداري کردستان در سنندمتأسفانه چون ایشان فرصت تحقیق کافی را نیافتند و علت این

امروز صبح با وي تماس گرفتم و خواهش کردم که تحقیقات الزم را انجام داده و نسبت به لغو انتخابات در  نشد و من مجدداً
 .مریوان اقدام نماید

 

نوع نتخاباتی ممکه هرگونه تبلیغات احال باکمال تأسف روزنامه جمهوري اسالمی در شماره امروز خود در حالیوي افزود: با این
باشم عمل ضد انتخاباتی نبوده و در صفحه چهار که اینجانب کاندیداي مجلس شوراي ملی میبوده است و با توجه به این

روزنامه خود در مطلبی تحت عنوان نامه یک مسلمان کرد موضوع انتخابات مریوان را مطرح نموده که الزم بود قبل از چاپ 



فهمیدند که نسبت به انتخابات مریوان چه مذاکراتی بین من و سرپرست کردند تا میسئوال میجانب نیز این نامه از این
 )23/12/1358وزارت کشور صورت گرفته است.(کیهان 

 

 .شودامشب طرح خودمختاري کردستان در شوراي انقالب بررسی می صباغیان: احتماالَ

 

 .ارت کشور باید تصمیم بگیرددر مورد صحت انتخابات انجام شده در منطقه کردستان وز

 

وگویی با کیهان در مورد انجام انتخابات در بعضی از شهرهاي کردستان که بدون توجه به هاشم صباغیان صبح امروز در گفت
 دستور وزارت کشور گفت که تصمیم قانونی را در این مورد باید زارت کشور اتخاذ کند وي افزود: این انتخابات باید دقیقاً

تواند مورد قبول قرار گیرد و در این صورت وزارت کشور شود و در صورتی که مراحل قانونی را طی کرده باشد میبررسی 
نظر خود را اعالم خواهد کرد. صباغیان در مورد اینکه گویا خبر عدم انجام انتخابات به این مناطق دیر رسیده و پس از انجام 

تواند دیر رسیده باشد زیرا آقاي مهدوي کنی سرپرست وزارت کشور صبح انتخابات بوده است گفت: خبر انتخابات نمی
ها بدون چنین در نقده نیز انتخابات متوقف شده بود اما آنپنجشنبه اعالم کرده بودند که انتخابات در مریوان انجام نشود. هم

 .توجه به دستور وزارت کشور انتخابات را انجام داده بودند

 

ی تواند قانوناند و اگر درست انجام شده باشد میاین پرسش که آیا خود مردم انتخابات را انجام داده هاشم صباغیان در مورد
توانیم در این مورد نظري بدهیم زیرا اعالم شود گفت: در مورد قانونی بودن انتخابات نظر وزارت کشر مطرح است و ما نمی

کار احزاب حاکم بوده اند به هیچوجه درست نیست زیرا این ام دادهشود. اما این که مردم انجاین دخالت در کار قانون می
شود است که با اسلحه در منطقه بودند و یکی از دالیلی که هیات نظر داده بود که در بسیاري از این مناطق انتخابات انجام می

ز برقراري چنین جو آزادي در این مناطق هاي راي بروند و احزاب مسلح مانع اتوانند پا صندوقهمین بود که مردم آزادانه نمی
که بطور کلی جو در کردستان چگونه است؟ گفت: در منطقه سنندج اوضاع آرام بودند. مهندس هاشم صباغیان در مورد این

هاي سنگین هستند و هیات نیز مراتب را به ستاد ارتش نیست و طبق اطالعی که به ما رسیده است این افراد مجهز به سالح
هاي الزم را به عمل آورند. هاشم صباغیان در پاسخ این سئوال خبرنگار کیهان که این افراد مسلح ع داده است تا پیشگیرياطال

 این افراد وابسته به احزاب سیاسی هستند و طبیعتاً«چه کسانی هستند ضد انقالبیون یا احزاب سیاسی منطقه؟ اظهار داشت: 
که طرح حزب دموکرات که تقدیم از وابستگان رژیم گذشته هستند. در مورد اینبعضی از افراد احزاب منطقه کردستان 

جمهور در این مورد نظري نداده است. مهندس صباغیان اظهار داشت: در این جمهور شده بود به کجا کشید و چرا رییسرییس
کند و ما در این مورد با آقاي  جمهور نباید نظر بدهد بلکه باید شوراي انقالب تصویب و تاییدمورد تنها آقاي رییس

اي از شوراي انقالب در مورد این طرح نبوده امکان دارد ایم اما هنوز فرصتی براي تشکیل جلسهجمهور نیز تماس داشتهرییس
 )26/12/1358امروز شوراي انقالب در این مورد جلسه خواهد داشت.(کیهان



 .ها مسلحانه اشنویه را ناآرام کرددرگیري

 

 هاي اشنویهر صباغیان و استاندار آذربایجان غربی و حزب دمکرات در مورد ناآرامیاظهارنظ

 

هایی در مناطق اطراف اشنویه روي داده هاي رسده از سوي خبرنگاران کیهان در ارومیه و کرمانشاه در گیريبر اساس گزارش
 .است که طبق گفته استاندار آذربایجان غربی سه نفر کشته و تعدادي مجروح داشته

 

مهندس هاشم صباغان عضو هیات ویژه دولت براي مسایل کردستان صبح امروز در تماسی با کیهان ضمن تایید وجود 
هاي هایی در قسمت اشنویه شمال کردستان روي داده که به دنبال حمله بعضی گروهدرگیریی در این منطقه گفت: درگیري

اد ژاندارمري پس از آن با پشتیبانی ارتش به مقابله با مهاجمین پرداختند. ها ژاندارمري بوده است و افرمسلح بطرف پاسگاه
د اناطالعی کرد و گفت: ما چون هنوز منابع رسمی گزارش ندادهها اظهار بیمهندس صباغیان از تعداد تلفات این درگیري

 .اطالع دقیقی از تعداد تلفات نداریم

 

به سه پاسگاه ژاندارمري دانست و گفت: هنوز مشخص نشده است که چه هاي اشنویه را در رابطه با حمله وي درگیري
ها هایی که هنگام حمله به پاسگاهاند و با توجه به اطالعیه استاندار مبنی بر آزادي گروگانهایی این کار را انجام دادهگروه

در مورد خلع سالح خوانین منطقه  گرفته شده بودند ارتش و ژاندارمري مجبور بودند که وارد عمل شوند. مهندس صباغیان
در منطقه از خوانین مسلح شده بودند ولی ترتیب خلع سالح آنان داده شده است و استاندار آذربایجان غربی  نیز گفت: اصوالً

 )7/1/1359اي صادر کرده است.(کیهاننیز در همین مورد اطالعیه

 

 .صباغیان: ارتش منطقه شمال اشنویه را بمباران نکرده است

 

ده اي شهاي اخیر کردستان در ناحیه شمال اشنویه که باعث کشته شدن عدههاشم صباغان عضو هیات ویژه در مورد درگیري
است به خبرنگار کیهان اظهار داشت: که این مساله به دنبال گرفتن سه پاسگاه ژاندارمري توسط گروهی از مهاجمین صورت 

ایطی اند و طبیعی است که در چنین شرهاي سیاسی بودهن وابسته به کدامیک از گروهدانیم این مهاجمینمی گرفته که ما دقیقاً
 .آید و در این جریان نیز ارتش وارد ماجرا شده استاگر ژاندارمري می

 



مورد که تعداد تلفات چند نفر بوده است گفت: طبق اطالعاتی که از شیروخورشید به ما رسیده تعداد مهندس صباغیان در این
 .اندها به بیمارستان مهاباد منتقل شدهها همه از کردها بودند و زخمینفر بودند که این 9ها نفر و زخمی 15ات تلف

 

 .مورد گویا درگیري هنوز ادامه دارد یا پایان گرفته است پاسخ گفت: در حال حاضردرگیري تمام شده استصباغیان در این

 

شود ارتش چند روستا را بمباران کرده گفت: ان مساله به کیهان که گفته میهاشم صباغیان در مورد این سئوال خبرنگار 
بمباران نبوده و ستون ارتش از طریق زمین حرکت کرده و از دره قاسملو گذشته است و طبیعی  وجه صحت ندارد اصالًهیچ

د مانع را از سر راهش بردارد. روي بایاست که ارتش نیروهاي مسلحی که مانع حرکتش شوند از میان بردارند. و براي پیش
ند گفت: به اشدهشود که پیرمرد حتی باالي صد سال از طرف نیروهاي ارتشی کشتهصباغیان سپس در این مورد که گفته می

خواستند مانع حرکتش شوند درگیر شده است. مهندس وجه درست نیست و در این جریان ارتش با افراد مسلحی که میهیچ
این سئوال که شخص حسینی آیا در این ماجرا دخالت نداشته است حتی سپاه پاسدارن نیز در این ماجرا  صباغیان در مورد

هاي ژاندارمري وارد عمل شده هاي مسلح به پاسگاهدخالتی نداشته است فقط ارتش براي جلوگیري از هجوم گروه
 )9/1/1359است.(کیهان

 

 .شودجمهور در شوراي انقالب مطرح میاي حزب دمکرات توسط رییسماده 6صباغیان: طرح 

 

ي جمهوراي حزب دمکرات در این هفته توسط رییسهاشم صباغیان عضو هیات ویژه کردستان اعالم کرد که طرح شش ماده
 .شودتسلیم شوراي انقالبی می

 

ود بگذارند همراه خواهد ب هاي خود را به زمینبه گفته وي تصویب این طرح با این شرط که احزاب و افراد در کردستان اسلحه
جمهور تسلیم شده و در اي به رییساي حزب دمکرات که با اصالحیهو تا وقتی که این شرط عملی نشود طرح شش ماده

 .شوراي انقالب نیز مطرح شده اجرا نخواهد شد

 

که در روز یازدهم هایی بوده مهندس صباغیان افزود که آخرین گزارشات هیات ویژه در مورد مسایل کردستان گزارش
 )15/1/1359جمهور شد و ایشان نیز نظر خود را در نطق روز جمهوري اسالمی اعالم کرد.(.کیهانفروردین ماه تسلیم رییس

 



 :هاشم صباغیان

 

 .شودهاي سیاسی، طرح پیشنهادي حزب دمکرات در شوراي انقالب مطرح نمیتا خلع سالح کامل گروه

 

دولت براي کردستان در تماسی با خبرنگار کیهان اعالم کرد طرح خودمختاري کردستان که هاشم صباغیان عضو هیات ویژه 
هاي سیاسی منطقه در شوراي انقالب مطرح جمهور شده است، تا خلع سالح کامل گروهاز سوي حزب دمکرات تسلیم رییس

 .نخواهد شد

 

گونه که خود ایشان در سخنرانی وري است و همانجمهاکنون در اختیار رییسوي افزود: طرح پیشنهادي حزب دموکرات هم
پذیر است که آرامش در منطقه برقرار شده باشد و فروردین گفتند پیاده کردن هر طرحی در کردستان موقعی امکان 12روز 

جلس م طبیعی است که با برگشتن آرامش به منطقه امکان هرگونه کارهاي عمرانی و یا به گفته وزیر کشور برگزاري انتخابات
بوجود خواهد آمد. هاشم صباغیان در مورد اعالم آمادگی شیخ عزالدین حسینی به عنوان هیات نمایندگی خلق کرد براي 

هاي سیاسی و مذهبی و نیز مردم کردستان مذاکره اگر ضرورتی باشد هیات ویژه با شخصیت آمیز گفت: اصوالً مذاکرات صلح
 .د بطور جداگانه نهخواهد کرد ولی با هیات نمایندگی خلق کر

 

هاي سیاسی در مورد آن هشدار داده بودند. گفت: وي در مورد احتمال بروز جنگ دیگري در کردستان که برخی گروه
نیروهاي انتظامی و نظامی مستقر در منطقه قصد هیچگونه جنگی نداشته و ندارند ولی طبیعی است که ارتش جمهوري اسالمی 

چنین ارتش جمهوري اسالمی ایران حفظ استقالل مملکت این حق را قاطعانه پاسخ خواهد داد. همهر گونه حمله به مواضع خود 
 .کس حق ندارد از این کار جلوگیري کندرا خواهد داشت که در تمام خاك کشور رفت و آمد کند و هیچ

 

دیدي به نیت جد هیات حسنچنین در پایان این گفته رییس دفتر شیخ عزالدین حسینی را که گفته بوهاشم صباغیان هم
نیتی در کار نیست و تنها هیات ویژه دولت براي کردستان که منتخب امام، رود، تکذیب کرد و افزود: هیات حسنکردستان می

کند. بنابراین هرگونه تغییري در این زمینه و جمهور است در امور کردستان دخالت میشوراي انقالب و مورد تایید رییس
ه هایی براي بررسی بجمهور باشد. البته طبیعی است که از سوي هیات ویژه هیاتدید باید از سوي امام و رییساعزام هیات ج

 )18/1/1359کار صورت گرفت.(کیهانکه در مورد کامیاران اینشود، چنانمنطقه فرستاه می

 

 .صباغیان: مسایل کردستان از طریق مذاکره قابل حل است



 

 .اي نخواهد شدکرهبا احزاب مسلح هرگز مذا

 

مهندس هاشم صباغیان عضو هیات ویژه براي کردستان در یک گفت و گوي تلفنی با خبرنگار کیهان در مورد مسایل اخیر 
 .کردستان نظرات خود را به شرح زیر بیان کرد

 

م با زور بار هاین کردندي همیشگی خود که از ابتدا عمل میصباغیان گفت: احزاب مسلح سیاسی در منطقه سنندج به شیوه
هاي سبک و سنگین در پشت این سنگرها اسلحه منزل افراد را سنگر خود قرار دادند و طبق اخباري که به ما رسیده با سالح

ها مانع عبور ستون ارتشی هستند. این درست بر خالف ادعاها و اند و این نیروهاي مسلح با تحریک محصلین در خیاباننشسته
که این ادعاي کذبشان با این عمل ثابت کنند. عالوه بر آنی است که در مقابل دشمن از خاك وطن دفاع میهاي قبلاعالمیه

پاي ارتش در مقابل دشمن خارجی از خاك وطن دفاع کنند مانع اقدام شده حتی مردم کردستان که همیشه آمادگی دارند پابه
تان نیتی ندارند و موضوع کردسداشتند هرگز حسن مام ادعاهایی که قبالًکند برخالف تثابت می اند  و این دقیقاًها هم شدهآن

خواهند اهداف خودشان را که همانا همکاري با امپریالیسم است این بار هم ثابت را براي عمال خارجی وسیله قرار دادند و می
 .کنند

 

 :هاشم صباغیان در دنباله سخنان خود اضافه کرد

 

هاي سیاسی مسلح که با مدرك زیادي همیشه از آن ایم که این گروهري را به مردم کردستان دادههوشیا اینما بارها قبالً
بار مردم کردستان توجه دقیقی به این مساله شوند قصد دفاع از حقوق مردم کردستان را ندارند و اینطرف مرز تغذیه می

 ي مسایل را بهکه کلیهینه منتشر کرده است بعد از ایناي در این زمطور که رییس ستاد اطالعیهاند اما ارتش همانکرده
ي میهنی خود که عبور از تمام نقاط کشور براي و برادران کرد مسلمان رساند به وظیفه خواهرانآگاهی مردم ایران خصوصاً

کنند قاطعانه مانع دفاع از تمامیت ارضی مملکت است اقدام خواهد کرد و هر مانعی را که عمال خارجی در سر راه آن ایجاد 
 .را از میان برخواهد داشت

 

 :مهندس صباغیان در این مورد که دیگر مذاکراتی در مورد مساله کردستان جریان نخواهد داشت اظهار داشت

 



ایم و بارها تکرار کردیم مساله کردستان از راه سیاسی و مذاکرات قابل حل است ولی این هم گفته طور که قبالًما همان
اند بلکه این مذاکرات همیشه با هاي نیروهاي خارجی به جنگ آمدهت که با افراد غیر مسوول و ناشناخته که با اسلحهمذاکرا

مردم کرد براي حل مسایل و مشکالتشان صورت می گیرد ولی از آن ابتدا هم هیات هرگز حاضر نشده بود با این احزاب 
ها از حقوق مردم کرد بخواهند دفاع کنند بلکه مردم به این ندارد که اینطور که گفتیم اعتقاد مسلح مذاکره کند چون همان

 )31/1/1359دهند.(کیهان ي براي نیات سوء خود قرار میکرد را وسیله

 

 حزب دمکرات ايماده 16طرح 

 

 صباغیان هاشممهندس

 

در شهرستانهاي سنندج، مریوان و سقز که گروهی از آنها براي خود مردم  این بار نیز نیروهاي مسلح از غرب کشور خصوصاً
انان . درست درموقعی که مبارزات امپریالیستی مسلمانداختندشناخته شده نیستند، جنگ و برادرکشی براه کردستان هم دقیقاً

ذائی یستی امپریالیسم حرکات ایصهیون هايو رژیم فاشیستی بعث عراق، بکمک جناح کندایران، سیر صعودي خود را طی می
گروههاي مسلح که در  هايو اعالمیه هاو برخالف گفته کنندجنگ افروزي می اند،آغاز نموده خود را در غرب کشور،مجدداً

مقابل هر نیروي خارجی دفاع خواهیم کرد. بدلیل ارتباط گروهی از آنها با دولت بعثی عراق، عالوه بر آنکه از خاك وطن دفاع 
مودند، بلکه به روي سربازان دلیر و غیور ارتش جمهوري اسالمی ایران که قصد دفاع از خاك میهن را دارند اسلحه کشیدند نن

و تعدادي از آنان را بدرجه رفیع شهادت رساندند. تازه از این گذشته، مردم بی پناه مسلمان کردستان را سپر بال قرار داده و 
یگري و جنگ د کشندبه روي ارتشیان اسلحه می اند،ه زن و بچه بیگناه آنان را وسیله قرار دادهاز خانه و کاشانه آنها در حالیک

. براي رفع بحران فعلی کردستان، پیشنهاداتی به شرح زیر را کننددشمن به مردم کردستان تحمیل می هايرا با زور اسلحه
 :دهمارائه می

 

ت را با اصالحاتی که از طرف هیات ویژه دولت براي کردستان روي آن پیشنهادي حزب دمکرا ايطرح شش ماده-1   ·    
با نظرات انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز به تصویب  باشد،شده در اختیار جناب آقاي دکتر بنی صدر ریاست جمهوري می

 .شوراي انقالب رسانده شود

 

 .جمهوري اعالم گردداین طرح پس از تصویب شوراي انقالب، از طرف ریاست -2      ·

 



 .خود را تحویل ارتش دهند هايکلیه افراد مسلح در منطقه، اسلحه-3      ·

 

 .جهت پیاده کردن طرح مزبور از طرف ریاست جمهوري تعیین و با اختیارات کامل به منطقه اعزام شوند هائیهیات-4  ·

 

در اختیار ارتش جمهوري اسالمی ایران قرار  باشند،گروهی از پیشمرگان کردستان که آماده دفاع از خاك کشور می-5  ·
 .گیرند

 

با پیاده کردن کامل طرح تصویب شده، انتظامات کلیه شهرها و راهها بعهده شهربانی و ژاندارمري و درصورت لزوم با -6
 .ارتش جمهوري اسالمی ایران باشد و هیچ نیروي دیگري حق دخالت نداشته باشند

 

به  د،باشنلیل عدم امنیت منطقه، خانه و کاشانه خود را ترك نموده و در شهرهاي دیگر سرگردان میکلیه افرادیکه بد-7  ·
 .خود برگردند هايخانه

 

 .گرددفردي و اجتماعی اساسی شهر توسط نیروهاي انتظامی تأمین می هايآزادي-8      ·

 

 .و زندانیان در یک مرحله مبادله گردند هابقیه گروگان-9      ·

 

درآمد یک روز نفت جهت عمران منطقه کردستان درنظر گرفته شود و ستادي با همکاري مردم در منطقه تشکیل -10  ·
 .شود

 

 .جهاد سازندگی در هر شهر تشکیل و با فعالیت بیشتري شروع به کار کند که جبران کمبودهاي گذشته بشود-11  ·

 

درنظر گرفته شود. براي پیاده کردن مسائل فوق،  59اري دربودجه سال اعتبارات الزم براي عمران و آبادي و رفع بیک-12  ·
مختلف روبرو شدند خود مردم در  هايگروه هايخواهند داشت و چنانچه بازهم با مخالفت ايمردم کردستان، نقش ارزنده

. با مخالفین استفاده نماینددرجه اول پاسخگوي آنها باشند و در صورت لزوم از نیروهاي انتظامی و نظامی براي سرکوب کردن 



چنین پیشنهاداتی هم، آرامش بمنطقه خواهد آمد و کردستانی آباد و برادر و خواهر کرد مسلمان، آزاد و در آرامش، زندگی 
 )7/2/1359خوبی در سایه جمهوري اسالمی ایران خواهند داشت. حال، تصمیم با مردم خواهد بود. (اطالعات

 

 کردستان،اعزام هیاتی از جانب امامراه حل مساله 

 

 احمد صدر حاج سید جوادي

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

از آقایان محترم، بسمت سنندج حرکت کردیم و بین راه، سعادت زیارت پدر  ايبا عده بود که اتفاقاً 1358اول فروردین ماه 
رفسنجانی و آقاي دکتر بنی صدر نیز باتفاق مرحوم طالقانی  هاشمیاهللا طالقانی دست داد و حضرات آیات، دکتر بهشتی وآیت

بود. در طول اقامت در شهر سنندج، در خدمت  57عازم سنندج بودند. علت مسافرت هم، رسیدگی بدرگیریهاي اسفند ماه 
شهر  رايآقایان مذکور، مذاکرات مفصلی با سران کردستان بعمل آمد و نتیجه آن، توافق همه جانبه اي براي تشکیل شو

شوراي شهر مزبور، زیر نظر همان هیات انجام و  سنندج بود. در رابطه با همین توافق، هیات نظارت موقتی تشکیل شد و بعداً
 و اعضاء شوراي شهر سنندج، با کمال موفقیت انتخاب گردیدند و این شوراي مردمی، مدتها به مشکالت شهر سنندج، خصوصاً

گی مینمود و نتیجه آن، از هر لحاظ بسیار خوب و عالی بود... در آن موقع، یعنی هنگام اقامت رسید به مسائل کردستان عموماً
سران دستجات آن استان کلیه خواسته مردم  هیات اعزامی در سنندج، بعلت تماس نزدیک با اهالی کردستان و خصوصاً

کره و بحث و حتی قابل قبول مینمود. در آن کردستان از طرف آن آقایان در هشت ماده تدوین و به هیات اعزامی قابل مذا
هنگام، بنظر من آقایان سران کردستان داراي حسن نیت کامل بوده و خواستار قاطع حل مشکالت کردستان، بدون درگیري و 

 بودند. متاسفانه پیش آمدهاي بعدي، راه» کلمه خودمختاري«جنگ و وصول بتوافق کامل با مذاکره و حتی انصراف از خواسته 
مذاکرات مسالمت آمیز را مسدود کرد. آن پیش آمدها نتیجه اشتباهات واقع شده از ناحیه یک طرف قضیه نبود، بلکه هر دو 

طرف قضیه، یعنی هم سران کردستان و هم دولت مرکزي، مرتکب اشتباهاتی شدند که براي برشمردن آنها و درك علت یا 
بیطرفانه قرار گیرد و علل واقعی آن وقایع  تان، مورد مطالعه دقیق و کامالًعلل انحرافات، باید تمام مسائل مربوط به کردس

چه کسانی  و شوندخونین منطقه مستفید می هايکشف و آشکار شود. اکنون باید دید چه دسته یا دستجاتی از ایجاد درگیري
ارج از کشور، وجود چنین اختالفاتی متضرر میگردند، آنچه مسلم است این که عوامل ضد انقالب اعم از عوامل داخل و یا خ

نهایت بهره برداري را مینمایند و بطوري که می بینیم معضل کردستان را نقطه ضعف مهمی براي کشور میدانند و حتی رجاء 
واثق دارند که مشکل کردستان، نقطه تحویل یا موجب حرکتی در داخله کشور باشد و با شدت هر چه تمامتر، به آتش 

آن، سراسر مملکت را فرا گیرد، ولی مطمئن هستم خداوند بزرگ که خود مسبب االسباب  هايمیزنند تا شعلهاختالف دامن 
است، همین آتش افروخته را سبب سوختن جان و تن ضد انقالبیون نماید و اما طرفی که از این اختالف نهایت خسروان و 



تان کردستان و کشور عزیزمان از آن ضررهاي وافی خواهد ضرر را خواهد برد انقالب عزیز اسالمی ماست که در نتیجه اس
بدانند که اگر مسئله کردستان حل نگردد و  دید و این سران دستجات کردستان هستند که باید واقع بین بوده و حتماً

ان ن آقایموجود بزرگ و بزرگتر شود و آتش آن خداي ناکرده کشور ما را فرا گیرد نام ای هايمشکالت آن سامان و درگیري
براي همیشه و تا ابد در تاریخ ایران عزیز بعنوان کسانی که مانع حل مشکل شده و بانقالب اسالمی ایران که در نتیجه سالها 

یاد خواهد  اندزحمت و مرارت ملت مسلمان ایران و با ایثار خون هزاران شهید بدست آمده لطمات جبران ناپذیري وارد کرده
رم که آقایان مذکور بهمان حسن نیت باقی مانده باشند بنابراین اعتقاد دارم که قضیه کردستان با شد. چون من هنوز امیدوا

انجام مذاکرات مسالمت آمیز بدون کمک اسلحه و بی جنگ و خونریزي با اعزام هیاتی از طرف امام معظم امت و شوراي 
اي اختیار تام و تمام و از هر جهت واجد قدرت اجرائی دار انقالب قابل حل و فصل میباشد مشروط بر این که این هیات اوالً

 )7/2/1359از طرف کلیه نهادهاي انقالبی تایید و تقویت گردد.(اطالعات کامل باشد ثانیاً

 

 .حاج سید جوادي خواستار اطالع مردم از وقایع کردستان شد

 

عات قرار گرفت، خواستار با خبر کردن مردم دکتر علی اصغر حاج سید جوادي، در بیانیه اي که صبح امروز در اختیار اطال
 :ایران از کم و کیف وقایع کردستان شد. متن این بیانیه به شرح زیر است

 

وپتر و کسوخته هلی هايمختلفی از تجاوز آمریکا به انقالب مردم ایران را در کویر دیدیم. الشه هايبر پرده تلویزیون صحنه
گذرد، هیچ تصویري و تفسیري و تحلیلی در مسایل دیدیم، اما از آنچه که در کردستان میهواپیماو تفنگ داران آمریکایی را 

گویند و پیامها و شایعات کشت و کشتار است و اجساد بی جان که می هاشنویم از گفته. آنچه میشودارتباط جمعی دیده نمی
آن از مردم مجروح و محتاج پرستاري و درمان،  هايگویند تختبرخیابانهاي سقز و سنندج افتاده است و بیمارستانها که می

 .گویند در اثر هجوم بمبها مخروبه شده استکه می هاییخالی و خانه

 

آیا مرد م ایران، نباید از ریشه مسایل و حقیقت رویدادهاي آن مطلع شوند؟ آیا نمیتوان از برادران  گذرد؟در کردستان چه می
ساکن کردستان دعوت کرد که در رادیو و تلویزیون در کنار مسووالن و کسانیکه در حل  کرد مقیم تهران، از هموطنان کرد

مسأله و کیفیت خواستها و علل افتراقها و عوامل مثبت و  هايبنشینند و مردم را از ریشه کنند،مشکالت کردستان دخالت می
دالیل واقعی دولت در دخالت مسلحانه در منفی و مخالف و سوابق حل مسائل کردستان با خبر سازند تا مردم بدانند 

کردستان چیست، و اگر این دخالت ضروري است تا کجا به جان و زندگی مردم بی گناه کرد صدمه می زند و چگونه میتوان 
از خرابی و ویرانی زندگی مردم و کشتار آنان جلوگیري کرد. آیا اطالع بر مسأله کردستان و آنچه که اکنون در آن ناحیه 

 )8/2/1359خارج از صالحیت و مصلحت مردم ایران است؟(اطالعات گذرد،می



 

 اعالم آتش بس دولت

 

بدنبال اعالم آتش بس از سوي کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان، دکتر مظفر پرتوماه مشاور رئیس جمهوري اطالعیه 
 :اي باین شرح منتشر ساخت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

به » دکتر رحیم قاضی«سه شنبه نهم اردیبهشت ماه، آقاي  23هموطنان عزیز می رساند که در ساعت بدینوسیله باطالع کلیه 
نمایندگی از طرف حزب دمکرات کردستان ایران متن اعالمیه کمیته مرکزي حزب مزبور را دایر بر اعالم آتش بس در 

بیدرنگ به استحضار مقام ریاست جمهوري منطقه کردستان از طرف کمیته مرکزي حزب به اینجانب تسلیم نمود. مراتب، 
رسید. نظر به عالقه مفرطی که شخص ریاست جمهوري همواره نسبت به استقرار نظم و آرامش در منطقه کردستان دارند و با 

یروهاي نتوجه به دستورات قبلی در این باره، مقرر فرمودند که با استفاده از اختیاراتی که به عنوان فرماندهی کل قوا دارند، به 
 هايمسلح ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، ابالغ شود تا در صورت اعمال آتش بس و احترام بدان از طرف گروه

شش اصل پیشنهادي حزب دمکرات که با اصالحاتی  مسلح کرد، آنها هم مقررات آتش بس را بمورد اجرا درآورند. ضمناً
 )10/2/1359است در شکل نهائی بزودي اعالم خواهد شد.(اطالعات مورد تصویب ریاست جمهوري قرار گرفته

 

 اطالعیه

 

 بس از سوي کمیته مرکزي حزب دمکرات کردستان ایران دکتر مظفردر پی اعالم آتش

 

 .اي منتشر ساختجمهور اطالعیهپرتوماه مشاور رییس

 

 :در این اطالعیه آمده است

 



اردیبهشت ماه آقاي دکتر رحیم قاضی به  9شنبه سه  23رساند که در ساعت میوسیله به اطالع کلیه هموطنان عزیز بدین
قه بس در منطنمایندگی از طرف حزب دمکرات کردستان ایران متن اطالعیه کمیه مرکزي حزب مزبور را دایر بر اعالم آتش

ید نظر به جمهوري رسام رییسکردستان از طرف کمیته مرکزي حزب به اینجانب تسلیم نمود مراتب بیدرنگ به استحضار مق
عالقه مفرطی که شخص ریاست جمهوري همواره نسبت به استقرار نظم و آرامش در منطقه کردستان دارد و با توجه به 

دستورات قبلی در این باره مقرر فرمودند که با استفاده از اختیاراتی که به عنوان فرماندهی کل قوا دارند به نیروهاي مسلح 
بس و احترام بدان از طرف گروههاي مسلح پاسداران انقالب اسالمی ایران ابالغ شود تا در صورت اعالم آتشارتش و سپاه 

شش اصل پیشنهادي حزب دمکرات که با اصالحاتی مورد  بس را به مورد اجرا درآورند. ضمناًکرد آنها هم مقررات آتش
اعالم خواهد شد. مظفر پرتوما مشاور تصویب ریاست جمهوري قرار گرفته است در شکل نهایی به زودي 

 )12/2/1359جمهوري(کیهانرییس

 

 .شودمیلیون ایرانی نظرخواهی می 36مهندس سحابی:درباره بحران کردستان از 

 

 .گوییم خودتان بروید و بگیریداگر مردم راي بدهند که کردستان جدا بشود،می

 

سازمان برنامه و بودجه امروز در گفتگویی با خبرنگار کیهان اهللا سحابی عضو شوراي انقالب و سرپرست مهندس عزت
 .نظرهاي خود را در مورد بحران کردستان اعالم کردنقطه

 

هاي اهللا سحابی گفت: آخرین خبري که از کردستان دارم این است که ارتش به سرعت مشغول پاکسازي خانهمهندس عزت
 .اطراف خیابانها است

 

گویند آیند و میي سیاسی مسلح کردستان براي سومین بار آتش را رعایت نکردند و مکرر میمهندس سحابی گفت: گروهها
 .کنندکنند و عکس چاپ و منتشر میارتشی کشتار می

 

اهللا حسابی در بخش دیگري از گفتگوي خود با کیهان تایید کرد که در جریان کردستان دولت مرکزي و مهندس عزت
 .اندر کلی افراد تصمیم گیرنده مظلوم واقع شدهجمهوري و ارتش و به طورییس

 



منظورم از این مظلومیت نه اینکه نتوانند دفاع کنند و به کار خود ادامه دهند بلکه تبلیغات مخالفین طوري است که گروههاي 
ه اي که جنگ بگروههآن اند و شکسته وبس را رعایت نکردهدرگیر را که امروز بر همه مشخص شده و براي سومین بار آتش

کنند حال آنکه ارتش ایران در حال نفعشان است و اصرار دارند که جنگ باشد و ضربه خورده و ارتش را مهاجم معرفی می
 .حاضر مهاجم نیست بلکه مدافع است از تمامیت کشور و پادگانها و ستونهاي خودش

 

 مشی و تاکتیک معینی نیستند ولی در صف جلوياهللا حسابی گفت:گروههاي سیاسی مسلح فعلی داراي یک خطمهندس عزت 
 .آنها حزب کومله قرار دارد

 

هاي مربوط به کردستان را در اختیار مردم قرار خواهد واقعیتاهللا حسابی در برابر این پرسش که آیا دولت نمیمهندس عزت
هاي تلویزیونی حقایق در مصاحبهگوییم و چنانچه فرصتی باشد خواهد و مردم هر چه بخواهند ما میدهد گفت: دولت می

میلیون نفر  36رسانیم مهندس سحابی افزود: ما از مردم راي خواهیم خواست یعنی از کل کردستان را به اطالع مردم ایران می
پرسیم آیا مایل هستید که کردستان جدا شود و یا یک دولت غیر و یا ضدجمهوري اسالمی در آنجا تشکیل جمعیت ایران می

 .گوییم خودتان بروید و بگیریدگوییم که کردستان جدا وشد و اگر هم نبود مید هم اگر رأیشان مثبت بود میشود بع

 

هاي کردستان از مساله گروهها گذشته و مردم رسد که کار درگیرياهللا حسابی در پاسخ این سوال که به نظر میمهندس عزت
ه این برادرکشی پایان داده شود گفت: ما هنوز شواهدي نداریم که مردم اند باالخره چه باید کرد تا بعادي هم درگیر شده

کشانند حتی اگر کسی مخالفت خودشان درگیر شده باشند بلکه برعکس ما اخبار و شواهدي داریم که مردم را به جنگ می
 )15/2/1359رسانند.(کیهانکنند و یا حتی به قتل میکند او را وادار به اخراج از شهر می

 

 .توانند به بحران کردستان خاتمه دهندشم صباغیان:مردم با اجراي طرح پیشنهادي حزب دمکرات میها

 

هاشم صباغیان عضو هیات ویژه در یک گفتگوي تلفنی نظرش را در مورد پرسش خبرنگاران که آیا در این شرایط بحرانی با 
دتر راه حلی براي مشکل کردستان پیاده شود؟! چنین ابراز نیست که هر چه زوآن توجه به حمله نظامی آمریکا به ایران وقت 

 :داشت

 

ایم ولی این احزاب سیاسی کردستان هست که با این امر توجیهی ندارد و این دو مورد مساله کردستان ما بارها نظرمان را گفته
کند همین طرف ارتش تیراندازي میآنجا به هاي مردم بیگناه را اشغال کرده و از افراد مسلح در چند روز اخیر دائم خانه



وجه از طرف ارتش تیراندازي نشود هاشم صباغیان سپس در این جمهور دستور دادند که به هیچدیروز بود که آقاي رییس
حلی اند راهها و احزابی که انعطاف بیشتري دارند و در گذشته نیز بارها پیشنهاد مذاکره دادهمورد که آیا ممکن نیست با گروه

 :یدا کرد؟ چنین پاسخ گفتپ

 

آن اي با اصالحاتی که از طرف هیات ویژه رويبه نظر ما پیشنهادي که از طریق حزب دمکرات یعنی همان طرح شش ماده
به شوراي انقالب پس از آن باشد که با تقدیم حل میصورت گرفته و توأم کردن نظرات کردهاي مقیم مرکز بهترین راه

جمهور به مردم کردستان اعالم شد و پس از اینکه افراد مسلح حل اساسی کردستان از طرف رییس تصویب به عنوان راه
جمهور عازم منطقه شد تا هر چه زودتر به هاي خود را زمین گذاشتند هیاتی براي پیاده کردن طرح از طرف رییساسلحه

 .بحران کردستان خاتمه داده شود

 

باز به نظر من پیاده کردن طرح پیشنهادي حزب دمکرات بیشتر از همه به وسیله خود هاشم صباغیان بار دیگر تاکید کرد: 
 .توان عملی شدمردم کردستان می

 

گویند که این گروههاي مسلح بیش از ده درصد میان مردم طرفدار زنند و میاز نقاط مختلف کردستان مردم به ما تلفن می
باید این گروههاي مسلح را از شهر خارج کنند اگر خود مردم شهر سنندج اقدام  ندارند و ما هر بار به آنها گفتیم خود مردم

 )17/2/1359نمایند سپاه و ارتش نیز بی شک باید آنها را در این امر یاري دهند.(کیهان 

 

 .افراد مسلح باید سالحهاي خود را زمین بگذارند

 

 .بس امروز در کردستان بیان داشتآتش هاشم صباغیان در گفتگویی با خبرنگار کیهان نظرش را در مورد

 

بس داده است تا اجساد آنهایی بعدازظهر اعالم آتش 4تا  10او گفت: همانطور هم که اعالم شده است امروز ارتش از ساعت 
 .آوري شود و از این طریق به بهداشت شهر کمک شوداند جمعکه کشته شده

 

کنند اگر  برداريجایی و تقویت خود از این موضوع بهرهضدانقالبی براي جابه بس دلیل بر این نیست که نیروهاياما این آتش
 .بس در مورد این گروه انجام نخواهد شدجایی و تقویت را بنمایند مقررات آتشنیروهاي ضدانقالب قصد این جابه



 

قرار گرفته است چرا هر  اي مورد تصویبهاشم صباغیان سپس در مورد این پرسش خبرنگار کیهان که: اگر طرح شش ماده
شود اي زمانی پیاده میکنند تا به این درگیریها پایان داده شود؟ چنین گفت: طرح شش مادهچه زودتر این طرح را پیاده نمی

شود اي میوقتی صحبت از طرح شش ماده افراد مسلح یا شهر را ترك کنند و یا سالحهاي خود را زمین بگذارند،معموالً
اي را باید با اصطالحات مطرح کرد و در صورتی نیز این طرح پیاده شود اما طرح شش مادهحات داده نمیتذکري از اصال

 (27/2/1359).گفتیم یا افراد مسلح سالحهاي خود را زمین بگذارند و یا از شهر خارج شوند خواهد شد که همچنان که قبالً

 

 :دهدمیمشاور رییس جمهور در امور کردستان به این سوال پاسخ 

 

 راه حل بحران کردستان چیست؟

 

هاي عمران و آبادي، افزایش اطالعات و سوادآموزي و فعالیت علماي اسالمی از جمله اقدامات ضروري در تشکیل جبهه
 .کردستان است که باید به فوریت صورت گیرد

 

 .ها و احزاب محلی در تشدید بحران کردستان در سالی که گذشتنقش شخصیت

 

اهللا طالقانی در سنندج در یک گفت و گوي اختصاصی با ي سابق مرحوم آیتفر پرتوماه مشاور رییس جمهور و نمایندهدکتر مظ
 .کیهان پیرامون مسایل کردستان شرکت کرد

 

ري کرد و فککند در جریانات اخیر کردستان با رییس جمهور هموي که دکتراي فیزیک اتمی دارد و در امور شغلی فعالیت می
 .نهاداتی در زمینه حل مشکالت این منطقه ارایه دادپیش

 

دکتر پرتوماه که از صاحبنظران مردم کردستان است در گفت و گوي خود اظهار داشت که خودمختاري یکی از آرزوهاي 
 هایی از نمایندگان اقشار مختلف وي مردم کرد است و در این مورد به رییس جمهوري پیشنهاد کرده است کنگرهدیرینه

هایی چنین ضمن اشاره به لزوم فعالیتاحزاب کردستان در تهران تشکیل شود تا فرمولی براي این مساله به دست آید وي هم
هاي مردم کردستان اصالح بعضی از مواد قانون اساسی و فعالیت هاي عمران و آبادي افزایش اطالعات و آگاهیدر جبهه



ر هیچ هایی که دو سنی اظهار داشت که مردم کردستان مسلمان هستند و در سالعلماي اسالم براي رفع اختالفات بین شیعه 
 .آمدشد در شهرهاي کردستان مراسم نماز جمعه به عمل میکجاي ایران نماز جمعه برپا نمی

 

زب ح مشاور رییس جمهوري در پایان نظرات خود را در مورد هیات نمایندگی خلق کرد، شیخ عزالدین حسینی، دکتر قاسملو و
 :دمکرات کردستان اعالم کرد، متن مصاحبه چنین است

 

 ي مقدمات انتخابات شوراياهللا طالقانی مامور حفظ نظم در سنندج و تهیهمظفر پرتوماه که سال گذشته از سوي مرحوم آیت
در  اي شهر بعد از انقالبشهر بود در این مورد گفت: اقداماتی را که انجام دادیم بیش از انتظار موفقیت آمیز بود و اولین شور

شهر سنندج تشکیل شد و انتخابات آن نیز بسیار آزادانه صورت گرفت ولی کسانی که به داخل آن راه یافتند تجربیات اداري 
 .ها تردیدي در میان نبودکمی داشتندبا اینحال از نظر شناسایی مردم نسبت به آن

 

ندج افراد طرفدار مشی مسلحانه پس از مدتی در داخل شهر و منطقه وي در این مورد افزود: در پی تشکیل شوراي شهر سن
کرد و به همین علت شورا ضعیف شد و نتوانست وظایف و کارهاي خود را جوي ایجاد کردند که عرصه را بر شورا تنگ می

 ب تکلیفانجام دهد.مشاور رئیس جمهور سپس گفت:من پس ازاینکه وظایف خودرادرسنندج به انجام رساندم براي کس
ازآیت اهللا طالقانی به تهران آمدم وبیشتردرنظرداشتم که به دنبال کارعلمی بروم ودرهمین رابطه می خواستم درآینده نزدیک 

 .زي کنمریراپی» دانشگاه صالح الدین«به سنندج برگردم وبامستقل کردن شاخه دانشگاه رازي دراین شهرمقدمات تاسیس 

 

ه وضع خانواده خودرسیدگی کنددرموردفعالیتهاي خوددرآنجاگفت:درآمریکادرمرکزانجمن وي که سپس به آمریکاسفرکردتاب
اسالمی دانشجویان وقسمت روابط عمومی آن کارمیکردم وچون کردستان روبه آرامش بودمی خواستم اقدامات خودرادرجهت 

ی ایران ادامه دهم به همین علت ترغیب مردم کشورهاي همجوارایران مانندعربستان،کویت وبحرین نسبت به جمهوري اسالم
به کویت سفرکردم ودرماه رمضان روزعیدفطربه ایران آمدم ودیدم که دراثرفعالیت چینی هامنطقه کردستان درحال تشنج 
عجیبی به سرمی برد ومحاکماتی هم که درآن موقع درشهرهاي کردستان انجام شدتشنج رادردامن زده است وبهمین علت 

 .روزه به ایران آمده بودم ماندگارشدم 15مرخصی  بودکه درحالیکه براي

 

 ها در کردستانفعالیت چپی

 



هاي یتهایی که بعضی از شخصپرتوماه در مورد کشورهاي همجوار ایران در رابطه با تبلیغات گفت: در بحرین به دنبال صحبت
ي مورد نگران است و مردم هم شایعه ایرانی کرده بودند واقعیت متشنج بود و متوجه شدند که دولت بحرین نیز در این

ه کنند و فعالیت من نیز در این جهت بود کهاي غرب کشور بد رفتاري میگویند که دولت ایران با سنیکنند و میپراکنی می
این موضوع را از ذهن آنان خارج کنند چرا که در کردستان مساله بدین نحو نیست و جنگ بر سر اختالفات مذهبی آغاز 

ید و اهللا طالقانی رسیاد آیتباشد. وي افزود در بحرین بودم که خبر وفات زندهاست بلکه جنگ بین اسالم و کرد مینشده 
آن جا به اسالم خدمت کنم و با توجه به مانند یک خبر رعدسا همه را به سوگ نشاند و من هم به آمریکا بازگشتم تا از

هاي متعددي ها و مصاحبهواقعیت امر مطلع سازم و در این رابطه سخنرانیتجربیات و مشاهدات کردستان دانشجویان را از 
هاي ویند چپیگهاي چپی در آمریکا زیاد هستند این که میها خوشایند نبود و با توجه به اینکه گروهداشتم که البته براي چپی

همان  نندج بازگشتم در نظر داشتم که بهشوند شاید بعید نباشد. وي سپس گفت بار دیگر که به سایران از آنجا تغذیه می
برنامه آموزشی و دانشگاهی بپردازم که متوجه شدم تغییراتی در مملکت مانند استعفاي مهندس بازرگان و گروگانگیري 

ها در کردستان و تسلط آنان به منطقه بوجود آمده است و بعد از آن که به هاي وسیعی به چپیها و دادن مجلهآمریکایی
جا بودم حتی ها بر سنندج تسلط یافته بودند که مرا مجزا کردند و در مدت دو سه ماهی که در آنرفتم طوري آن سنندج

شدم عناصر وابسته به مشی مسلحانه علیه من مانع مالقات با دوستان نزدیکم شدم و هنگامی هم که در اجتماعات ظاهر می
معه سنندج روي داد و ناچار به تهران آمدم و با حیات ویژه در مورد روزه در مسجد جا 29دادند تا تحصن معروف شعار می
کنندگان مذاکره کردم. مظفر پرتوماه در این مورد افزود: همان روزي که قرار شد پاسداران از سنندج خارج هاي تحصنخواسته

عنادي که بین جمهوري اسالمی  هاي متحصنینشوند من در ارومیه بودم و امیدوار شدم که با برآورده شدن یکی از خواسته
ایران و مردم کردستان پیش آورده بودند از بین ببرند و مردم به کارهاي عادي خود برگردند. ولی همین مساله معلوم کرد 

 کنند تا نفوذ قدرت طالبانی خود را بر مردم تحمیلکه افراد وابسته به مشی مسلحانه چگونه از هر موقعیتی سوء استفاده می
ازدید ها را بها حتی اتوبوستوانستند آزادانه رفت و آمد کنند آنو همین افراد شهر را متشنج کردند به طوري که میکنند 

اي را نیز به زندان بردند و محاکمات خلقی به قول خودشان دادند و عدهکردند و زجرشان میکردند و به مخالفین اهانت میمی
اشاره کرد و گفت در همین روزها بود که مرا در اتوبوس پایین آوردند و چند  ترتیب دادند وي سپس به دستگیري خود

شب در حالی که هوا سرد بود به مهاباد فرستادند و یک هفته در این شهر ساعت در اختیار حزب دمکرات بودند و در نیمه
که مرا به همکاري دعوت کرده  تحت نظر بودند که تلگرافی از طرف دفتر ریاست جمهوري به منزلم در سنندج مخابره شد

 .بودند و به دنبال اقدامات دکتر یزدي خالص شدم و به تهران بازگشتم

 

 گرایانه در کردستاناحساسات ملی

 

د گرایانه در بین مردم کري تاریخی مسایل و حوادث کردستان اظهار داشت: احساسات ملیدکتر مظفر پرتوماه در مورد ریشه
دارد همانطوري که در ملل مختلف دنیا این گونه احساسات در نیمه قرن اخیر تقویت شده است در هاي بسیار عمیقی ریشه

هاي مختلف تحت لواي اسالم براي چهارده قرن ملت کرد نیز این احساسات و شاید بیشتر وجود دارد ولی به نظر من ملت



ات قرن اخیر احساستمدن حفظ کنند ولی در نیم توانستند تمام مشخصات خود را اعم از زبان فرهنگ، لباس و به طور کلی
ها مستحیل ها در این ملتهاي غلب وجود دارد زیرا آنهاي گوناگون در داخل ملتگرایانه چربیده است و در اذهان ملتملی

ر آن جا د خواهد اقرار کند که قومی به نام قوم کردشدند و کار به جایی رسید که در کشوري مانند ترکیه دولت مرکزي نمی
انه گرایبرد وي در این مورد افزود در هر جا این احساسات ملیهاي کوهستانی اسم میها به عنوان تركزندگی می کند و از آن

باشند  اند رشد کنند و زندگی آزاد داشتهبیشتر تقویت شده به ضرر اقوام کوچک بوده است و هر جا اسالم نفوذ داشته توانسته
و فرهنگ خود بیشتر پایبند باشند اما متأسفانه در حوادث اخیر از این مساله سوء استفاده شد و بر اثر و به آداب و رسوم 

ها و اطالعات نادرست از این احساسات که در هر بشري وجود دارد طرفداران مشی مسلحانه سدي بین حکومات ناآگاهی
کنم در سدر اسالم الزم بود که اینگونه سدها شکسته شود جمهوري اسالمی ایران و مردم کردستان بوجود آوردند که فکر می

خواهید جمهوري اسالمی استواري پیدا کند و از اسالم واقعی تبعیت شود باید این سدها را از بین برد که این و حال هم اگر می
مستقیمی بین اسالم و نمونه جهادي است که پدران ما در سدر اسالم انجام دادند و نفوذ معنوي را رسوخ دادند و رابطه 

کنند برقرار ساختند. دکتر پرتوماه سپس گفت که پس از انجام این مرحله که اکنون مردمی که در مناطق مختلفی زندگی می
گیرد راه حل نهایی مشکل راه حل نظامی نیست و باید کوشش در چهار جبهه مختلف بطور هماهنگ انجام دارد صورت می

 :ند ازها عبارتشود که این جبهه

 

ي برداري کم داشته باشد. امکانات کشاورزـ جبهه عمران و آبادانی منطقه کردستان مانند، مناطق دیگر نیست که امکان بهره1
ان ریزي نشو دامداري و تجسس براي معادن در این منطقه وجود دارد تاکنون نادیده گرفته شده است و دولت باید با برنامه

 .و آبادانی منطقه و ایجاد رفاه و آسایش براي مردم استدهد که عالقمند به عمران 

 

ریزي دقیق اقداماتی در ي کردستان باید به برنامههاي عمومی و سوادآموزي در منطقهـ جبهه افزایش اطالعات و آگهی2
و  ترك و کرد هایی نیز در جهت توجیه این مساله که بینهاي عمومی انجام شود و از سوي دیگر فعالیتجهت افزایش آگهی

فارس و کرد و شیعه و سنی وو اختالفاتی هم اگر وجود دارد حل شود و نقاط اشتراك افزایش باید به تدریج تفاهم حاصل شود 
این مسایل از بین برود از سوي دیگر باید مدارس دینی مختلف براي تقویت فقه تسنن تأسیس شود تا به تربیت مبلغ اهل 

منطقه مبلغ اهل سنت ندارد در این رابطه همچنین باید گفت که رجال مملکتی وقتی در مورد  سنت بپردازد زیرا اکنون در
 .کنند نباید به کسانی که مورد احترام مذهبی مردم هستند اهانت کنندکردستان صحبت می

 

با  12ي مورد ماده ـ اصالح و ترمیم بعضی از مواضع قانون اساسی ـ این کار با همکاري افراد مؤمن انجام شده است و در3
 .اي فراهم شود که آن را اعالم کند و به اجرا دربیاورندپیشنهادي که شد و به تصویب امام رسید امیدواریم زمینه

 



اي که مقدور است باید فعالیت کنند تا در سطح ـ فعالیت علماي اسالم براي رفع اختالفت مذهبی ـ علماي اسالم تا اندازه4
سنی حل شود زیرا تا این موضوع حل نشود بازتتاب آن در کردستان، بلوچستان، گنبد و جاهی دیگر جهانی مساله شیعه و 

 .زندضرر می

 

 خود مختاري در چهارچوب یک کشور هماهنگ و حاکمیت ملی

 

ي این گفتگو نظرات خود را در مورد خودمختاري کردستان اعالم داشت  وي در این مورد گفت: دکتر پرتوماه در ادامه
شان با خودمختاري یکی از آرزوهاي دیرینه مردم کرد است و از سوي دیگر مردم کردستان همیشه روابطشان و همفکري

بینیم که ممانعت شود و در چهارچوب یک کشور هماهنگ و مردم دوست به ها بوده است بنابراین هیچ دلیلی نمیایرانی
ري باشد که نظیر آن به سایر اقوام موجود در ایران هم داده شود تا کردستان بعنوان خودمختاري امتیازاتی تعلق کرد و طو

چنین اضافه کرد: خودمختاري اگر به یک گروه مشخص و یا به نام گروه و یا فرد مشخصی انجام کشوري از بین نرود. وي هم
 آرامی در اختیار بگیرد ي مردم کردستان را بهکند و اگر گروهی آرزوي دیرینهمنعکس شود در آینده تولید مشکالت می

توانند نظرات خود را براي اصالح و پیشرفت ارایه دهند زیرا هنوز انحضار طلبی و ها و افراد دیگر نمیجمعیت ها و گروه
شود وي در مورد پیشنهادي که در این وجود دارد و فیراحزبی که امتیاز به او داده شده مانع اظهارنظر دیگران میخودبینی

خواهند خودمحتاري بدهند راهش این یس جمهور داده است گفت: من به رییس جمهور پیشنهاد کردم که اگر میمورد به ری
هاي تشکیل دهند و در آن انواع است که از نمایندگان اقشار مختلف مردم دعوت شود که در تهران اجتماع کنند و کنگره

مولی به دست آید که همه پسند باشدو ممکن است طرح شش نظرها مورد بررسی قرار گیرد و حتی مناقشه شود تا فرنقطه
اي هم اساس قرار گیرد و پس از اصالحات اگر پسندیده اجرا شود. دکتر پرتوماه در مورد نحوه انتخاب نمایندگان اقشار ماده

 گوناگونچنین طبقات تواند از میان صاحبان مشاغل و حرف مختلف و هممختلف مردم کردستان گفت: این انتخاب می
 .هاي سیاسی نیز حضور داشته باشنداجتماعی صورت گیرد و نمایندگان احزاب و سازمان

 

شودگفت: مساله تجزیه طلبی را عناصري در تهران دارند تقویت طلبی که گاهی اوقات عنوان میوي در مورد موضوع تجزیه
جبور ها را مها دادند انافرادي که اختیارات به چپیهاي مردم کردستان نیست و طلبی جزو خواستکنند در حالیکه تجزیهمی
و کومله  طلبی نیستکنند که به آن سمت بروند و از سوي دیگر حزب دمکرات نیز بارها اعالم کرده استکه خواستار تجزیهمی

 .هم هنوز در این مورد اظهار نظري نکرده است

 

اظهار داشت: هیات نمایندگی خلق کرد در یک محیط سالم  جمهور همچنین در مورد هیات نمایندگی خلق کردمشاور ریس
انتخاب نشده است ولو اینکه بعضی از مردم کردستان در آن شرایط به این هیات راي دادند با اینحال مورد تایید همه اهالی 

عزالدین من شیخ کردستان نیست. دکتر پرتوماه خود را در مورد شیخ عزالدین حسینی نیز بیان داشت. وي در مورد او گفت:



د اي هم از خود نشان داده بومترقیانه هاي نسبتاًگیريشناسم که در رژیم سابق موضعحسینی را بعنوان امام جمعه مهاباد می
دهد نه تنها از اسالم اطالعات دقیق ندارد بلکه با کمال تأسف خیلی در هایی کرده است که نشان میگیريشیخ موضع اما اخیراً

 دهد که بیشتر به نظریات کومله وآید تحت تأثیر اطرافیانش نظري میهاي پیش میرأیش متزلزل است و هر بار که مساله
ستان هاي اخیر کردیکی از موجبات بدبختی ه اسالم نزدیک نیست. اصوالًهاي فدایی خلق شبیه است و به هیچ وجه بچریک
ي رژیم سابق قرار اند و همین موضوع مورد استفادهاش در این موضوع است که رهبران مذهبی منطقه متشکل نبودهریشه

ش خود را مجبور به اند براي امرار معاگرفت و به خصوص چون رهبران مذهبی کردستان چون درآمد مستقلی نداشتهمی
دیدند و بنابراین راهی نیز براي استقالل مادي روحانیون این منطقه باید پیدا شود دکتر پرتوماه دریافت وجوه دولتی می

ر از دیگران تکردهکنم ایشان تحصیلچنین در مورد دکتر قامسلو دبر کل حزب دمکرات کردستان ایران گفت: من فکر میهم
رادي که در کمیته مرکزي حزب دمکرات عضویت دارند مانند دکتر رحیم قاضی یا غنی بلوریان که در هستند و هم چنین اف

ها هم تعجب افراد مختلف گرایانه هم دارند ولی متأسفانه آنباشند و احساسات ملیاي میهر صورت افراد فهمیده و باتجربه
خود را  ها خط مشیشود که اگر آنباعث عدم اعتماد به آن ها می کنند کهگیرند و تصمیماتی اتخاذ میوابسته به خود قرار می

مشخص کند و روي آن خط مشی بایستند وتحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی تغییر موضع بدهید کار را براي مذاکره آسانتر 
عالم ا به حزب رسماً خواهد کرد از سوي دیگر اگر حزب دمکرات حتی براي یکبار هم که شده  عدم وابستگی جنگ طالبانی را

 .طلب نیستندها جنگتوانیم بدانیم که آنکنند می

 

 اسالم در کردستان

 

ي اسالم در میان مردم اهللا طالقانی و مشاور کنونی رییس جمهور در مورد زمینهدکتر مظفر پرتوماه نماینده سابق آیت
ي ي کردستان مرتب مراسم نماز جمعهشد منطقهنمیکجاي ایران نماز جماعت برپا هایی که در هیچکردستان گفت: در سال
شان نیز خوب است منتها اطالعاتشان باید گفت که مردم کردستان مسلمان هستند و احساست اسالمی خود را داشت و اصوالً

مال ي کردستان زیاد اهنسبت به اسالم بسیار ضعیف است زیرا در تدریس و روشنگري در رژیم سابق بخصوص در منطقه
 .شده است و این منطقه هم تحت ستم مضاعف بود

 

هاي اخیر با وجود اینکه کومله تبلیغات زیادي براي اداي شعاردینی پیش پاي مردم گذاشته بود احساسات وي افزود: در ماه 
اال برد بشود. اطالعات مردم را نیز خوب مردم نسبت به اسالم اضافه شده است و تنها با یک رهبري صحیح و کار مستمر می

و جمهوري اسالمی ایران هم نظر بر این داد که منطقه را بازسازي کند و جلسات دینی و اجتماعی هم باید در منطقه تشکیل 
شود جنگ در کردستان جنگ بین شود تا اطالعات مردم باال برود وي در همین مورد گفت: در روزهاي اخیر وقتی گفته می

اند و از هایی که مردم را سنگر خود قرار دادهکه تمام مردم کردستان کافر هستند تنها آنکفر و اسالم است منظور این نیست 
جنگند و کافر هستند. دکتر مظفر پرتوماه در اند براي اسالم نمیکردهها تیراندازيدامن مادران خود به طرف پاسداران و ارتشی

  :پایان گفتگوي خود به عنوان پیامی براي مردم کردستان گفت



 

اي دل و عالقمند به سرزمین خود هستند و من امیدوار هستم که زمینهجوانان شجاع و ساده هاي کردستان اصوالًجوان اوالً
فراهم شود که این عالقه و شور و شجاعت در راه خدمت واقعی به این آب و خاك و در داخل چارچوب کشور ایران براي 

 .شودرفاه تمام مسلمانان ایران انجام می

 

زرگی هم اند حیات بدوباره بال و پردادن و فراهم کردن زمینه براي رشد کسانی که نیت سوء خودشان را به ثبوت رسانده ثانیاً
که این بار بطور قطع ضد انقالب اگر رشد کند بطوري در مقابل به کردستان و هم به تمام مسلمانان دنیا خواهد بود براي این

کشیدن هم براي مجاس خود نخواهد گذاشت. بنابراین امیدوار هستم اشخاصی که با استفاده ل نفسمردم خواهد ایستاد که مجا
پرورانند که یکبار دیگر براي ضد انقالب در کردستان امکان رشد از اختیارات سابق و موجود خود این فکر را در ذهن می

ل اند دقت بیشتري به عما اشخاص مشکوك داشتهفراهم کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید و در روابطی که تاکنون ب
 )3/3/1359آورد.(کیهان

 

 پاسخ مهندس بازرگان به اظهارات خلخالی

 

اهللا شیخ صادق خلخالی سرپرست امور مهندس مهدي بازرگان صبح امروز در گفت و گویی با خبرنگار کیهان به اظهارات آیت
 .ردستان دانسته بود پاسخ دادمبارزه با اعتیاد که دولت موقت را مسوول کشتار ک

 

طور که از اعدام و قتل آدمیزاد لذت مهندس بازرگان گفت: در هر حال خلخالی دلش خوش است که بد و بیراه بگوید همان
 .برد منهم حرفی ندارم که کسی دلش خوش باشدمی

 

اي اهللا خلخالی در مصاحبهان آیتمهندس بازرگان در پاسخ این سوال محمود هجرت خبرنگار کیهان که پرسید آقاي بازرگ
راجع به قاچاقچیان مواد مخدر بدون مقدمه حمالتی به شما کرده و موضوع لیبرالیسم و سیاست گام به گام دولت موقت و 

کشتارهاي کردستان را پیش کشیده است آیا اظهارات ایشان مورد تایید شماست؟ گفت: مثالی است در زبان عربی ولی 
یعنی شرف و احترام هر جا بسته به این است که چه شخصیتی در » شرف المکان بالمکین«گوید: که میمصطلح در فارسی 

ن قضاوت مردم نسبت به هر گفتار بر حسب ای» الکالم بالمتکلمشرف«جا نشسته باشد در کالم و صحبت هم باید گفت: ان
ید دارم که جوابی بدهم ایشان هر چند روز هوس را گفته باشد. مهندس بازرگان تایید کرد که من تراست که شخصی آن

کنند حرفی راجع به دولت موقت و من بزنند. مکرر اصطالح جمهو.ري دموکراتیک اسالمی را به عنوان گناه نابخشودنی من می
اي را که نظر شوراي انقالب و حتی خد امام در روزهاي اول چنین بود و جرم نیست یک وقت نامهعنوان کرده است در حالی



که اگر چنین نامه و ام در حالیکشد که من به دادستان انقالب نوشته و دستور خودداري از اعدام هویدا را دادهپیش می
توانست فتوکپی آن را براي چاپ به روزنامه بدهد، جاي دیگر علت حضورم را در دادسراي انقالب دستوري وجود داشت می

که داند که در زندان بوده است در حالیوزیري را آزاد کردن یکی از بستگانم مین نخستبه اتفاق دو نفر از آقایان و معاونی
 .هایی از این قبیل هستندآن شخص محترم در عمرش به زندان نرفته است و یا نمونه

 

کاري را و سازش مبه گاحاال بعد از مدتی به تقلید کسانیکه در انتخابات ریاست جمهوري اتهام ما به سیاست لیبرالیستی و گام
 این حالت را بدانندکه لیبرالیسم و سیاست گام علتآورند بدون آن که اصالًرسوا شده و آن را بیرون می دستاویز کرده و بعداً

 .ها با کردستان دارد که خود داستان مفصلی استبه گام چیست و چه ارتباطی این جریان

 

ها چه منظوري دارد آیا جنابعالی رقیب ایشان خالی از این حمالت و حرفمهندس بازرگان در برابر این پرسش که آقاي خل
 اید؟جمهوري شدههستید یا نامزد ریاست

 

اي دشمنان انقالب راه انداخته باشند. در هر حال کنم که قصد خاصی داشته و یا باز هم نقشهمهندس بازرگان گفت: گمان نمی
برد!... منهم حرفی ندارم که کسی دلش ور که از اعدام و قتل آدمیزاد لذت میطدلش خوش است که بد و بیراه بگوید. همان

 )8/3/1359خوش باشد. (کیهان

 

 .داریوش فروهر: آماده پذیرش پستی در دولت نیستم

 

ي داریوش فروهر، وزیر مشاور و دبیر حزب ملت ایران، دیروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري پارس درباره
دستگیري فرمانداران و  اي،ماده 6ي کردستان و طرح دیدار اخیرش با امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران، مساله

وزیري و توقیف نشریات سخن گفت، فروهر دربارة دیدارش با امام خمینی، رهبر انقالب و بنیانگزار بخشداران، موضع نخست
به حضور امام نرفته بودم و این یک دیدار عادي بود، ولی خود بخود،  امماريمن از بعد از بی«جمهوري اسالمی ایران گفت: 

ي کردستان و لزوم نیرومندسازي ارتش و روشهاي هاي ویژه خود را دربارهگفتگوهایی پیرامون وضع کشور انجام شد و برداشت
 .«باستحضار ایشان رساندم رساند،نادرستی که به وحدت نیروهاي وفادار به انقالب اسالمی ملت ایران آسیب می

 

 ي کردستانراه حل مساله

 



ه ي کردستان را خاتمي کردستان و اینکه آیا با استقرار ارتش در سنندج و بانه، مسالهداریوش فروهر در مورد راه حل مساله
 تن راه آمد و رفت ارتش وبه نظر من پس از آنکه حزبها و سازمانهاي سیاسی کرد، بخود اجازه بس« گفت:  دانید؟یافته می

حمله به واحدهاي آن را دادند، ارتش ناگزیر بود هر سدي را از سر راه خود بردارد و اکنون، گرچه با دادن شهیدان 
بسیار،ارتش به کمک سپاه پاسداران، بیشتر شهرهاي کردستان را در تصرف دارد و حتی در شهرهائی که در غرب کردستان 

که نیروهاي مسلح، حزبها و سازمانهاي سیاسی کرد از آنجا خارج  دهدت، خبرهاي رسیده نشان میدرگیري در آنجا نشده اس
ز بانه، از مردم عادي شهر نی ايو بسیار جاي تأسف است که در این گیرودار در شهرهایی مانند سنندج، سقز و تا اندازه اندشده

». اندین بی شک گناه کسانی است که جنگ را به ارتش تحمیل کردهو آسیبهاي فراانی پدید آمد و ا اندگروه زیادي کشته شده
اما بنظر من اکنون نیروهاي مسلح، حزبها و سازمانهاي سیاسی کرد که در وابستگی بعضی از آنها هیچگونه شکی « فروهر افزود:

بحران کردستان حتی از نظر  گفت که توانو نمی اندبه کمین نشسته هاوخود ندارد، در بیرون شهرها در راهها و گذرگاه
به نظر من جدا از از این درگیري که روشن نیست تا « فروهر در ادامۀ سخنان خود گفت:». درگیریهاي نظامی پایان یافته باشد

کی ادامه خواهد یافت، دولت از یک جهت باید هرچه زودتر به جبران خسارتها و آسیبهایی که به هم میهنان کرد رسیده 
صنعتی، کشاورزي و آبادانی آغاز  هاينیز اجراي یک طرح عمرانی دراز مدت را براي بهبود وضع اقتصادي در زمینهبپردازد و 

پیروزي  گفتگویی در هیچکند. و از سوي دیگر با توجه به جدول ارزشهاي انقالب اسالمی ملت ایران که مردم کردستان نیز بی
دهاي قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تأکید بر نفی هرگونه ستمگري و آن سهم اساسی داشتند و با در نظر گرفتن بنیا

ه به و با توج باشددارد و براي مردم ایران از هر قوم که باشند، حقوق مساوي قائل می پذیريو سلطه گريو سلطه کشیستم
د و نیز قولهایی که تاکنون از سوي امام خمینی که با استقبال همگانی در کردستان روبرو ش 1358آبانماه  26پیام تاریخی 

کاربدستان حکومت به هم میهنان کرد براي دفع هرگونه تبعیض داده شده است، باید با توجه به اصلهایی از قانون اساسی که 
کرده است، به کردستان مانند سایر  بینیي کارهاي کشور از سطح ده تا سطح استان پیشبرقراري نظام شورایی را در اداره

 :فروهر افزود». تانهاي کشور حق خودگردانی یا به عبارتی حق ادارة امور محلی و داخلی خود را داداس

 

به گمان من، هر ده، هر استان، هر شهر و هر شهرستان و هر استان، باید داراي شورایی از برگزیدگان مردم باشد و شوراي »
دي ـ  فرهنگی و انتظامی را زیر نظر بگیرید، ولی در هر حال، در ي امور داخلی اعم از اداري، اقتصاسراسري هر استان، همه

 .«اداره امور محل، همواره باید باصول کلی سیاست توجه شود

 

 اي؟ماده 6طرح 

 

 :از فروهر سئوال شد

 



حزب دکرات کردستان  ايماده 6جمهوري از شما خواستند که زمینۀ اجرایی طرح با توجه به اینکه چندي پیش آقاي رییس 
 اید؟ایران را فراهم کنید، در این زمینه تاکنون چه اقداماتی به عمل آورده

 

 :فروهر گفت

 

من بعد از اینکه از سمت وزیر مشاور استعفا دادم و مورد پذیرش امام قرار نگرفت، در عمل هیچ گونه دخالتی در کارهاي »
 .بگویم که کار هیأت ویژة دولت نیز از همان هنگام پایان یافته تلقی شد وانمتو حتی می اماجرایی دولت در کردستان نداشته

 

من به عنوان وزیر مشاور، در  دهند،جمهور در وضع کنونی بیش و کم، کار رییس دولت را انجام میولی از آنجا که آقاي رییس
و در مورد طرح هیأت ویژة دولت که به ایشان  امبعضی موارد نظر و پیشنهاد خود را پیرامون بحران کردستان به ایشان داده

داده شده بود، حدود دو هفته پیش، بدنبال بیرون رانده شدن نیروهاي مسلح از سنندج، ایشان بار دیگر در این مورد با من 
امی در این دهیچ گونه اق اند،گفتگو کردند، ولی با جو نامساعد و پر از تهدید و تهمت که بعضی حزبها و شخصیتها پدید آورده

 .«باره صورت نگرفت

 

 دستگیري فرمانداران، بخشداران و شهرداران

 

داریوش فروهر دربارة دستگیري چند تن از فرمانداران، شهرداران و بخشداران شهرهاي کردنشین آذربایجان غربی و دیدارش 
 :با آنان گفت

 

ان آذربایجان غربی که به تهران آمده بودند، در دیدار فرمانداران و شهرداران و بخشداران بعضی از شهرهاي کردنشین است »
. وي افزود: شودخود با من شکایت داشتند که از ورود خواربار و سوخت و کاالهاي مورد نیاز مردم به آن شهرها جلوگیري می

صر ار داشته باشند ولی عجمهوري دیدقرار بود بامداد روز شنبه هفته گذشته، این عده با آقاي رییس دانم،تا آنجا که من می« 
و نیز سایر اقدامها در این زمینه، هنوز  اندجمهور براي آزادي همه آنها دادهجمعه دستگیر شدند و دستورهائی که آقاي رییس

 .«(هفت بعد از ظهر جمعه نهم خرداد ماه) به نتیجه نرسیده است، ولی امیدوارم که بزودي آزاد شوند

 



بگمان من، خبرهاي «در درگیریهاي غرب کشور گفت:  » جالل طالبانی«شرکت نیروهاي  در مورد خبر» داریوش فروهر»
دخالت نیروهاي هوادار جالل طالبانی در کارهاي داخلی ایران و بخصوص کمک به نیروهاي مهاجم که با ارتش درگیري دارند، 

ا بشدت تکذیب کرد و بار دیگر تأکید کرد آنر ايصحت ندارد و پس از نشر این خبر، اتحادیه میهنی کردستان، طی اعالمیه
 )10/3/1359اطالعات».(باشدکه در ایجاد بهترین پیوند با انقالب ایران به رهبري امام خمینی کوشا و پایدار می

 

 .سفیر ایران در شوروي فاش کرد:هواپیماهاي خارجی می خواستند وارد معرکه کردستان شوند

 

 .دانمکردستان صحیح نمیمتهم ساختن شوروي را در ماجراي 

 

 .مانددر مورد برنامه آمریکا در خلیج فارس،شوروي بدون عکس العمل باقی نمی

 

خبرگزاري پارس ـ دکتر مکري سفیر جمهوري اسالمی ایران در شوروي در یک گفتگو با خبرگزاري پارس اظهار داشت: 
یک  و آورندن پیاده کنند نخست ادبیات آنرا فراهم میوقتی بخواهند یک نقشه استعماري را در گوشه یی از جها هاغربی«

یه در مورد اسالم نیز قض». رسندبه نتایج مورد نظر خود می هاکنند و سپس بر اساس همین زمینهزمینه چینی شبه علمی می
آن دفاع هم  چنین است: آنها نوعی اسالم را در شمال آفریقا معرفی کردند که ظاهر بسیار پرزرق و برقی هم داشت و از

که این « :گفتو می گرفتکردند در برابر گروه دیگري هم بنام مورخ و اسالم شناس پیدا میشد که بر این اسالم ایراد میمی
ي یک طرح استعماري بود و اسالمی هم که آنها تعریف اسالم موجب عقب افتادگی است، اینها دو برنامه حساب شده

 .«تقادات هم بودکردند داراي همان ایراد و انمی

 

 هواپیماهاي خارجی

 

دور اگر مدت کوتاهی در ص امهمانگونه که پیش از این نیز گفته«دکتر مکري در مورد حوادث کردستان و غرب کشور گفت: 
وق بین المللی مانند حقوقدانان حق هايحتی نزدیک بود برخی از سازمان شدکردستان تجزیه می آمدفرمان امام وقفه بوجود می

صلیب سرخ و بعضی از بنیادها و کشورهاي غربی تجزیه طلبان کردستان را به رسمیت بشناسند. حتی امکان  -و آزادي بشر
اما  . من کرد هستمآمدداشت هواپیماهاي کشورهاي دیگر نیز وارد معرکه شوند و اگر چنین میشد مشکالت بزرگی پیش می

یل ترین قوم ایرانی هستند بلکه معتقدم که همه ما ایرانی هستیم و مردم هیچ اعتقاد ندارم که کردها تافته جدابافته و یا اص
 .«شهري بر شهر دیگر برتري ندارند



 

 شوروي دخالت نداشت

 

همچنین باید بگویم که آشوب گران غرب کشور کردها نبودند در ماجراي کردستان بیشتر دخالت کشورهاي استعماري و 
و در این باره سندي ندارم مگر آنکه  دانمن دخالت شوروي را در این مورد صحیح نمیصددرصد صهیونیستها وجود داشت و م

ابط . بطور کلی رودانماین دخالت از طریق برخی کشورها که با ما بد هستند. صورت بگیرد که در این باره نیز چیزي نمی
نیست در امور داخلی ما مداخله کنند. دکتر مکري در پاسخ این  هادوستانه ما با کشور شوروي چنان است که به نفع شوروي

آمریکا و برخی از کشورهاي حوزه خلیج فارس در این منطقه و  هايدر برابر برنامه هاپرسش که آیا عکس العمل شوروي
و  یده استنفتی چیست؟گفت: این مساله بسیار پیچ هايمساله نیروي صدوده هزار نفري آمریکا براي حفاظت در حوزه

مقامهاي کشور شوروي باید در این باره سخن بگویند. اما مصلحت ما و نظر ما این است که هیچ یک از ابرقدرتها در خلیج 
فارس حضور نداشته باشند و این حضور بسود هیچ یک از آنها نیست. در هر حال تصور من این است که شوروي هم در برابر 

د بویژه که آنها در یمن جنوبی نیرو دارند و شاید اصرار شوروي در مورد کمک به این تحوالت بدون عکس العمل نباش
   )22/5/1359اطالعات».(افغانستان با این مسایل بی ارتباط نباشد

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 درباره وبالگ

 



 سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

Sepah & kurdistan 

                                

 

 بهزاد خوشحالی

 12:54 1386جمعه دوم شهریور 

 

 

  

 

  



هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این 
از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه مجموعه با بسیاري 

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 
وي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار س

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

نه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگو
 .تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 
 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از  تاریخ خود را
تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57از مطبوعات ایران در سال هاياین مجموعه 

 

  

 

  



 .فرمانده سپاه پاسداران :عوامل پالیزبان در غرب کشور دستگیر شدند

 

فرمانده سپاه پاسداران انقالب بعدازظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی موضع خط مشی و نقطه نظرهاي این سپاه را در 
 .کرد مورد اوضاع کنونی ایران بیان

 

در مورد ریشه نا آرامیها ي کردستان فرمانده سپاه پاسداران گفت: ریشه ناآرامیها در فقر شدید منطقه است، اگر دولت رفع 
خود قرار میداد از بسیاري رویدادها در این منطقه جلوگیري  هاينواقص موجود در این منطقه را قاطعانه در صدر برنامه

  .میشد

 

گیرد فرمانده سپاه گفت: پالیزبان در منطقه غرب که اخیرا عنوان شده که از جانب پالیزبان صورت می هائیدر مورد توطئه
کند، اما خود پالیزبان نیست چه او در خارج از ایران است بلکه عوامل پالیزبان هستند که در غرب کشور کشور توطئه می

ور دستگیر کردیم و در تحقیقاتی که از آنان به عمل آمد به توطئه می کنند ما چند تن از عوامل پالیزبان را در غرب کش
گروهی  هايدهند اعتراف کردند که در این مورد اطالعاتی در اختیار رسانهغربی کشور انجام می هايکه در مرز هائیتوطئه

الب در امور انق هاکمیتهچیست ؟ فرمانده سپاه پاسخ داد  هاقرار میدهیم.  سئوال شد موضع سپاه پاسداران در برابر کمیته
  .نقش مهمی داشتند،  اما بعدها رسالت خود را تا حدي از دست دادند ولی باز هم بزرگترین حافظ امنیت کشور هستند

 

باید بگویم که از نظر سیاسی افکار در یک مسیر است امید و امیدوارم که در آینده با گسترش  هادر مورد رابطه سپاه با کمیته
به یکپارچه تبدیل شود.  در مورد ارتش فرمانده سپاه گفت: ما با ارتش بهنگام اختالفات مرزي  هانگی کمیتهسپاه دو گا

سازنده و عمرانی فعالیت  هايهمکاري نزدیک داریم.  زمانیکه آرامش کامل در کشور برقرار شد سپاه پاسداران در زمینه
  .خواهد کرد

 

 کنددولت با ما همکاري نمی

 

شود پاه پاسداران انقالب در قسمتی از سخنان خود ضمن اشاره به عدم همکاري سریع دولت با سپاه گفت: گاهی میفرمانده س
ی گوئکنند جوابمهم و فوري به دولت میدهیم که یا گزارش ما را نمی خوانند و یا اگر مطالعه می هايکه ما مطالب و گزارش

رفت کارها در مملکت وجود حاکمیت و بوروکراسی در کار دولت است. این آن روزها طول می کشد. یکی از دالیل کندي پیش
 .کندشود.  دولت در بسیاري از موارد به سازمانها ي انقالبی بی اعتنائی میامر باعث عدم همکاري می



 

 سعادتی را ما دستگیر کردیم

 

ه همسر و وکیل مدافع ایشان می گویند که در مورد بازداشت سعادتی یکی از خبرنگاران سئوال کرد: اقوام سعادتی از جمل
 .کمیته مستقر در سفارت آمریکا او را بازداشت کرده است نظر شما چیست

 

فرمانده سپاه گفت: بنابر حکم دادستان کل که به سپاه پاسداران انقالب ابالغ شده است ما آقاي سعادتی را بازداشت کردیم. 
    )25/2/1358مورد نقشی نداشته است.(کیهانکمیته مستقر در پشت سفارت آمریکا در این 

 

 . یابدسخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی :فعالیت سپاه پاسداران گسترش می

 

 .ایجاد آرامش در گنبد ـ نقده و خرمشهر بسیار چشمگیر بودنقش پاسداران در

 

هاي اي که در دست بررسی است فعالیتبرنامه ایران در گفتگویی اعالم کرد بر اساسسخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .یابدایران گسترش میسپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

مان با دولت به نحوي است که استقالل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به سبب این سپاه ارتباطوي گفت بر اساس اساسنامه 
این استقالل محدود شود ارتباط خود را با یم که ممکن است وابستگی عالی به دولت محدود نشود چنانچه زمانی احساس کن

 .دولت قطع خواهیم کرد

 

 هدف سپاه پاسداران

 

ایجاد سپاه پاسداران بر همه روشن باشد. کنم ضرورتایجاد سپاه پاسداران انقالب گفت فکر میآقاي فروتن در مورد ضرورت
این است که به رهبري امام و با نظارت و تایید شوراي سپاه پاسدار انقالب همانطور که از اسم آن پیداست هدف اصلیش 

ها از تاریخ بخصوص در تاریخ ما انقالب پاسداري کند چرا که در همه دوران انقالب که تصویب شده و تشکیل گردیده از



ایجاد یک انقالب که انقالب صورت گرفت مرحله دوم نگهداري از انقالب این است که بعد از روشن شده و ما دیدیم احتمال 
ین انحراف گرفته شود. به دستور امام و با ااین که جلوي این انقالب به انحراف کشانده شده است براي است و دیده شده که 

این هدف به خواست خدا به همت همه برادران و خواهران که در نظارت شوراي انقالب سپاه تشکیل شده و ما امیدواریم و با 
 .کنند انشاءاهللا پاسداري انقالب کنیماین سپاه خدمت می

 

 حفاظت از انقالب

 

است اما در زمینه نظامی  عالیت پاسداران انقالب گفت فعالیت پاسداران انقالب عمدتاًسخنگوي سپاه پاسداران در نظردارد ف
این نگهداري و حفاظت انقالب در همه سطوح است و ما امیدواریم که کند و ایدیولوژیکی و سیاسی هم گسترش پیدا میزمینه 

 .شوددر جامعه اسالمی انجام میهایمان را گسترش بدهیم حد نظارت بر همه کارهایی که بتوانیم برنامه

 

 ارتباط دولت و پاسداران

 

سخنگوي سپاه پاسداران پیرامون ارتباط سپاه با دولت گفت همانطور که عرض کردم نظارت بر سپاه از طرف شوراي انقالب 
زم باشد کمک ها مشاوره داریم یعنی در صورتی که الاین دستور صریح امام است ولی ما با دولت در همه زمینهاست و 

 .درحد مشاوره است با دولت ولی نظارت کامل از طریق شوراي انقالب است گیریم تقریباُکنیم و یا کمک میمی

 

آقاي فروتن در مورد تامین صنایع مالی سپاه پاسداران گفت منابع مالی بر اساس قراردادي که بین سپاه و دولت بسته شده 
 .باشداست از طریق دولت می

 

این وابستگی مالی سدي در راه ما نباشد و هر وقت بخواهد سد و مانعی رویم که اي که داریم ما طوري پیش میسنامهطبق اسا
 .در سازمان باشد بالفاصله جلوي آن را خواهیم گرفت

 

وي خودمان راین به عبارتی ما باید این سپاه چشمگیر است و این سپاه گفت خوشبختانهدر مورد نقش سپاه پاسداران سخنگوي
این سپاه در جنوب بود که خوشبختانه از طریق رادیو و تلویزیون و را در آئینه ملت ببینیم و مهمترین و عالیترین نقش 

ایفا کرد و توانست در اسرع وقت جلوي اغتشاش را بگیرد بخصوص اي را مطلع شدید که سپاه نقش عمدههاي عمومی رسانه



جنوب و نواحی مثل گنبد و نقده و سایر جاهاي دیگر توانست با موفقیت کامل کار کند و مفید در خرمشهر و آبادان و ناحیه 
 )23/3/1358آینده برطرف شود.(کیهانهایی وجود دارد که امیدواریم درنارسایی واقع بشود. مسلماً

 

 آخرین خبر از سپاه پاسداران انقالب

 

یقه در یک تماس تلفنی با کیهان حمله مسلحانه را از جانب افراد مسلح دق 9/30سپاه پاسداران انقالب اسالمی تهران ساعت 
 .اندنفر از پاسداران انقالب در مریوان به شهادت رسیده 13وابسته به حزب دموکرات دانست وگفت: 

 

تا حدي نفر گزارش شده است. هم اکنون  25شدگان از دو طرف یک مقام آگاه در سپاه پاسداران انقالب گفت: تعداد کشته
 .آرامش در شهر مریوان برقرار است

 

مهاجم در یک حمله ناجوانمردانه مقر سپاه پاسداران  300شب گذشته به ما اطالع دادند که  11این مقام افزود: ساعت 
هی رواند. ما بالفاصله به قسمتی از نیروهاي موجود در تهران آماده باش دادیم و گانقالب اسالمی را در مریوان محاصره کرده

هاي نزدیک به محل درگیري اعزام کردیم که متاسفانه نیروهاي را نیز بالفاصله جهت مقابله با مهاجمین از شهرستان
نتوانستند به موقع در محل حاضر شوند و پاسداراي انقالب اسالمی در مریوان در یک مقاومت شجاعانه جان خود را از اعزامی

 .دست دادند

 

ها نشانه بارز فعالیت عوامل استعمارگر در جهت مغشوش کردن اوضاع فعلی مملکت است. و ما رگیرياین داین مقام افزود: 
ذشت مان نخواهیم گتا آخرین قطره خون کنیم. و مسلماًاین درگیریها مشاهده میبه خوبی جاي پاي خیانتکار امپریالیسم را در 

 .اي وارد سازدب اسالمی، کشورمان، لطمهآخرین حرکات مذبوحانه امپریالیسم، به روند تکاملی انقال

 

این دیر جنبیدن، قصور این مورد ارتش دیر جنبیده است و امیدواریم این مقام اضافه کرد: متاسفیم که در 
 )20/4/1358نباشد.(کیهان

 

 گفتگو با سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی تهران

 



پاه ونیم از مرکز ستماس تلفنی اظهار داشت: روز شنبه در حدود ساعت یازدهسخنگوي سپاه پاسداران بعدازظهر دیروز در یک 
مریوان به ما اطالع رسید که ساختمان سپاه مورد حمله اعضاي حزب دمکرات قرار کرفته است در تماسهاي مکرري که با این 

شود بلکه با سالحهاي آر،پی، طع نمیمرکز به عمل آوردیم اطالع حاصل شد که تیراندازي و حمله از جانب مهاجمین نه تنها ق
اند. لذا با توجه به اینکه تعداد پاسداران در مقابل نیروهاي مهاجم انداز و نارنجک انداز مورد حمله قرار گرفتهـ خمپاره 7جی،

 .نفر) از تهران به آنها دستور مقاومت داده شد 300نفر در مقابل  25اندك بود (

 

 .قرار کردیم تا با فرستادن هلیکوپتر پاسداران را از مناطق مختلف به محل زدوخورد اعزام دارندما بالفاصله با ارتش تماس بر

 

در اینجا باید یادآوري کنم که نیروي ارتش به موقع نرسید و دشمن هم با استفاده از موشکهاي نیمه سنگین و توپ ساختمان 
کشته آنها را مجبور به آتش بس  13جا گذاشتن  را اشغال کردند ولی پاسداران با مقاومت کم نظیر خود با به

 )24/4/1358نمودند.(جمهوري اسالمی

 

 .سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در پایان اوضاع مریوان را آرام توصیف کرد

 

تهران ـ خبرگزاري پارس: سخنگوي سپاه پاسداران مرکز دیروز افراد مسلح حزب دمکرات کردستان را مسئول درگیریهاي 
 .ه روز شنبه مریوان دانستمسلحان

 

کردند که عضو حزب نبودند و چون در این وي گفت افراد این حزب در روستاهاي مریوان اقدام به خلع سالح افرادي می
 .مورد با مقاومت سپاه پاسداران مواجه شدند درصدد برآمدند که آنان را از سر راه خود بردارند

 

اند تایید کرد که تعدادي پاسدار پاسدار شهید شده 13تا  10ت در زدوخورد مریوان داشسخنگوي سپاه پاسداران که اظهار می
اند. ورود یکصد پاسدار انقالب اسالمی با هواپیما از تهران به فرودگاه سنندج از تهران با هواپیما به قصد مریوان عزیمت کرده

اما وي به خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت از طرف آقاي خلیقی عضو شوراي یازده نفري شهر سنندج نیز تایید شد 
مذاکراتی در جریان است تا براي جلوگیري از وخامت بیشتر این اوضاع این گروه را ازحرکت به مریوان منصرف 

 )25/4/1358سازند.(جمهوري اسالمی

 



 نظر سپاه پاسداران مرکز

 

هاي مسلحانه مریوان دانست. کردستان را مسوول درگیريسخنگوي سپاه پاسداران مرکز، دیروز افراد مسلح حزب دموکرات 
کردند که عضو حزب دموکرات نبودند و چون این حزب در روستاهاي مریوان، اقدام به خلع سالح افرادي میوي گفت: افراد

 .این مورد با مقاومت سپاه پاسداران روبرو شدند درصدد برآمدند که آنان را از سر راه خود بردارنددر 

 

اند تایید کرد که تعدادي پاسدار شهید شده 13تا  10داشت در زدوخورد مریوان خنگوي پاسداران انقالب که اظهار میس
اند. ورود یکصد پاسدار انقالب اسالمی با هواپیما از تهران به فرودگاه پاسدار از تهران با هواپیما به قصد مریوان عزیمت کرده

زده نفري شهر سنندج نیز تائید شد، اما وي گفت: مذاکراتی در جریان است تا براي سنندج از سوي خلیقی عضو شوراي یا
 )25/4/1358این گروه را از حرکت به مریوان منصرف سازند. (کیهانجلوگیري از وخامت بیشتر اوضاع،

 

  .کندگزار میسپاه پاسداران مراسم تجلیل از شهداي مریوان بدست مزدوران تفنگدار استعمار را در سراسر کشور بر

 

نفر از سپاه پاسدران انقالب را  25کردند، نفري که خود را وابسته به حزب دمکرات کردستان معرفی می 300یک گروه 
 .ناجوانمردانه محاصره و غافلگیر کردند

 

ا اتخاذ هسازمانخواهند تا تصمیم قاطعی نسبت به اینگونه گروهها و سپاه پاسداران ازمقامات مسئول مملکتی مصرانه و می
 .نمایند

 

 .دهیمدر راه شهیدان مریوان تا آخرین قطره خونمان ادامه می

 

 بسمه تعالی

 

انقالب خونین ملت مستضعف ایران، علی رغم تمام مشکالت و موانع سران عام در سایه رحمت خداوندي و سیادت رهبري 
دي را به کشورمان به ارمغان آورد، اما مرغ سفید بال آزادي الهی امام خمینی توانست دست استبداد داخلی را قطع کنند و آزا

قدان پناه فمرغ بیآنگذارد مگر آن که آشیانه امنی که همان استقالل است فراهم شده باشد وگرنه به هیچ سرزمین پا نمی



ز میهمنمان رگ پیر را اگردد و این درست است که ما گصفت یا مفتخواران کفتارمنش میآشیانه امین گرفتار شکارچیان گرگ
بچگان را در تاریکی این بیابان، انتظار میکشیم و الشخورها را خواران سفره او را هنوز پیش رو داریم و گرگایم، اما ریزهرانده

جان و کند، تا کی از رمق بیافتیم و طعمه بیزنند و باالي سرمان پرواز میبینیم که بر بامهامان پرسه میدر همه سو می
دفاعشان گردیم. بهر طریق استبداد را که به مدد ایمان و یکپارچگی ملت از کرد، ترك، عرب، فارس، بلوچ، ترکمن و غیره و یب

باید ایم اما هنوز توانی بسیار و نیروي مداوم میایم بازوي استعمار خارجی را قطع کردهتیزهوشی و تقوي رهبري، از کشور رانده
الل مهار کنیم. انقالب تصمیم خود را گرفته بود که استق خم برداشته و گرگی تیرخورده شده بود کامالًتا استعمار را که اکنون ز

 تاخت و شیاطین را بهرا نیز به چنگ آورد این غول دست بریده استعمار تمام توانش را در پاهایش جمع کرد و به هر سو می
ه هاي این شعر، خبیث را کبایست تا ریشهاب و توانی زیاد میکردند و ملت را تطلبید و نیروهایش را بسیج میکمک می
آن وار در همه جا تار تنیده بود و مانند دستهایش قطع کند و براي ملت بازوي نیرومندي نمانده بود که بتواند به عنکبوت

قطع نماید و طبیعی بود که ها را از خاك درآورد و پاهاي این غول را نیز همچون دستایش ریشهآن اعتماد کند. به مدد 
 .انقالب در تالش براي آفرینش این بازوي مسلح باشد

 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی حاصل تالشهاي خونبار این ملت و میوه مبازرات پیگیر مستضعفین سرانجام نقطه پست و متولد 
ر رشد بر تولد این سپاه نو پا باشد سپاهی که د طرفیتواند شاهد بیشد و آغاز به رشد کرد، طبیعی بود که استعمار خارجی نمی

کند و از شیر پاك این دهد سپاهی که در دامن مادر مهربانی چون ملت رشد میاي نیرومند را نوید میسریع خویش آینده
د که بوبینی قابل پیش آموزند. کامالًمادر تغذیه نموده و با قطره قطره خون شهیدان کلمه کلمه چگونه شدن خویش را می

اش را بسیج کند تنها نهال نوپاي سپاه پاسداران را پیش از آن که به میوه بنشیند از جاي برکند. اما هاي سرسپردهاستعمار پادو
کند تا کلمه حق را جایگزین کالم باطل گرداند توان را به ما عطا کرد تا نور خدا را خداوندي که پیامبرانش را مبعوث می

 .س خداي را که تا بحال یاریمان کرده استپاسداري کنیم و سپا

 

ها را گلچین کرده است. از آغاز در معرض توسعه وسیعی قرار ترین جوانان وطنمان بهترینسپاه پاسداران که از میان ساده
کیل شدار کنید سپاهی که بفرمان امام تگرفت که در سطح عموم کوشیدند تا دامن پاك پاسدار را با اتهامات رنگا رنگ لکه

نظارت رهبري انقالب توانست انجام وظیفه کند و بدون جانبداري از اي تحت شد. بدون وابستگی به هیچ حزبی و گروه و دسته
هاي دفاع و استقرار آرامش و تسریع در برنامههیچگونه گروه خاصی فقط به منظور پاسداري از انقالب و حفظ امنیت مردم بی

 .شهاي سیاسی و ایدئولوژي وغیره وارد عمل شودعمرانی و رفاهی و گسترش آموز

 

ده اند. اي براي پاسدران انقالب تدارك دیآخرین تالش امپریالیسم در این توطئه وسیعی که در زیر نقابهاي انقالبی و فریبنده
ش باید به قضاوت در حمله ناجوانمردانه تفنگدارانش به مرکز سپاه پاسداران در شهر مریوان بود که ملت قهرمان و بیدارمان

کردند. به مرکز سپاه نفري از افراد مسلح که خود را وابسته به حزب دمکرات کردستان معرفی می 300بنشیند، یک گروه 
اي را آغاز کردند مهاجمین که به سالحهاي مختلفی از جمله تیربار و اي ناجوانمردانه و غافلگیر کنندهپاسداران مریوان حمله



 25جهز بوده و از قبل آماده شده بودند به طوري که پاسداران مشتقر در ساختمان را که تعدادشان تنها کالشینکف و غیره م
 .تن بودند، محاصره و غافلگیر کردند. و خواستار تسلیم بدون قید و شرط آنان و تحویل سالحشان شدند

 

از انقالب اسالمی و ملت ایران پاسداري کنند  اند تا آخرین قطره خونطبیعی بود که پاسدارانی که جان خود را برکف گرفته
مزدوران ضدانقالب، آتش را به رویشان گشودند و در یک درگیري  تسلیم هیچ نیرویی جز خداي بزرگ نخواهد شد. نتیجتاً

 هزار تن شهید 60تن از پاسداران به شهادت رسیدند. پاسدارانی که خون گرمشان بر سنگفرشها خاطره  13نابرابر بیش از 
 .انقالب را یکبار دیگر به یادآورد، راهشان جاوید و یادشان گرامی باد

 

ما ضمن محکوم کردن این عمل غیرانسانی دشمنان استقالل وآزادي ایران و اسالم و تجلیل از مبارزه دلیرانه برادران شهید 
داده و دست هر ضدانقالب را از این  داریم که راه شهیدان مریوان را تا آخرین قطره خون خود ادامهبیان می خود، صریحاً

خواهیم تا تصمیم قاطعی نسبت به اینگونه گروهها و کشور کوتاه خواهیم کرد. ما از مقامات مسئول مملکتی مصرانه می
کنند، اتخاذ نمایند تا از گسترش و تکرار این گونه ها که از آزادي حاصل از انقالب اسالمی ملت ایران سوءاستفاده میسازمان
 .ها جلوگیري شودجوییها و حادثهطلبیفرصت

 

کنیم، که روز پنجشنبه هاي برادران شهیدمان در مریوان از پاسداران سراسر کشور دعوت میما ضمن همدردي با کلیه خانواده
بارزه د را در متر نماییم و عزم راسخ خورا براي تجلیل از شهیداي دلیرمان مراسمی برپا داشته تا پیوندمان را محکم 28/4/58

 .با دشمنان انقالب اسالمی ایران نشان دهیم

 

 )26/4/1358روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب(جمهوري اسالمی-والسالم علیکم 

 

 .سخنگوي سپاه پاسداران:وابستگان حزب دمکرات کردستان پاسداران را به آتش بستند

 

تن از برادران  13س تلفنی با خبرنگار ما گفت: در حادثه مریوان سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی امروز در یک تما
 .مجاهد ما شهید شدند

 



وي گفت: تعداد سیصد نفر از وابستگان حزب دمکرات کردستان در حالیکه مسلح بودند براي خلع سالح کردن برادران عضو 
نبودند تن به اسارت دهند بمقابله پرداختند و از  سپاه پاسداران مریوان مرکز پاسداران را محاصره کردند و پاسداران که حاضر

سنگر خود دفاع کردند.  در طول این درگیري از مرکز سپاه کرمانشاه تقاضاي کمک شده ولی تا رسیدن کمک که یک ساعت 
 .تن برادران پاسدار مبارز شهید شدند و بقیه کشته شدگان مربوط به مهاجمین است 25تن از  13بعد انجام شد 

 

سخنگوي سپاه پاسداران گفت هم اکنون کنترل مریوان در دست سپاه پاسداران است و ارامش در سطح منطقه برقرار می 
 )31/4/1358باشد.(اطالعات 

 

 اطالعیه

 

ن اي صادر کرد، متاي که در مریوان پراکنده شد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه، اطالعیهدیروز در رابطه با شایعه 
 :العیه بدین شرح استاط

 

ایران، همانطوري که اطالع دارید هفته گذشته ناجوانمردانه به پاسداران انقالب اسالمی در شهر مریوان و سایر ملت شریف 
این آب و خاك را که تا آخرین فشنگ خود مقاومت کرده بودند اي از بهترین فرزندان رشید برادران کرد ما حمله شد و عده

ایجاد کرده و شب گذشته تا نزدیک صبح با بلندگو از مردم شهر و اکنون محیط اختناق شدیدي در شهر  شهید ساختند،
اند که سپاه پاسداران با همکاري ارتش قصد دارد امروز به شهر هاي خود را ترك کنند و اعالم خطر کردهاند که خانهخواسته

ود کوچ داده و به خارج شهر فرستادند. سپاه پاسداران انقالب ضمن هاي خحمله کند. به همین جهت مردم مریوان را از خانه
پاه این سدارد که اي از جانب سپاه به مردم شریف و رنج دیده مریوان و آوارگان مریوانی اعالم میتکذیب شدید هرگونه حمله

ن گونه تبلیغات سوء زمینه توطئه ایاز خود مردم و نیروي مردم و در جهت حفظ امنیت و استقالل براي مردم بوده و هست و 
نماید که نطیر همین تاکتیک براي حمله به پادگان مهاباد نیز پیاده باشد و یادآوري میدیگري در مریوان از جانب مهاجمین می

 )31/4/1358شده بود. به امید یاري خداي بزرگ و همکاري همه خلقهاي مستضعف. (کیهان

 

 اطالعیه

 

اي اعالم کرد که به دلیل  چندین حمله شبانه به مقر سپاه پاسداران و ران مستقر در بانه طی اطالعیهسپاه پاسداروابط عمومی
یابد پاسداران مستقر صبح افزایش می 5/5شب تا  9صبح به ساعت  5/5شب تا ساعت  12ارتش منع عبور و مرور از ساعت 



اي به سوي ارتش جمهوري نماییم چنانچه مشاهده شود از خانهاخطار  می در بانه همچنین اعالم کردند: بار دیگر شدیداً
ایران و سپاه پاسداران مستقر در بانه آتش گشوده شود خانه را محاصره و افراد را دستگیر و تمام اموال و داراییها را به اسالمی

 )31/4/1358آتش خواهیم کشید.(کیهان

 .نوسود محاصره شد

 

تا روستاي پاسداران کرمانشاه نیز در مورد وضعیت شهر نوسود گفت: تا به حال نیروهاي انتظامیعمومی پرتویی مسوول روابط 
در محاصره است تا به محض صدور فرمان همگی عازم شهر خواهند شد. وي  اند و شهر نوسود تقریباًپیشروي کرده "دشه"

ه است عوامل حزب دموکرات و کومله کلیه اموال و اضافه کرد که براساس گزارشی که از مهاجرین نوسود به دست آمد
 )31/4/1358وسایل آموزش و پرورش نوسود و نودشه را به غنیمت بردند. (کیهان

 

  .مریوان را اینگونه به آتش و خون کشیدند

 

مندي ارزش واحد تحقیقات پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه طی گزارشی از حوادث خونین مریوان پرده برداشته و افشاگري
 .گردددرج می نموده است که جهت اطالع خوانندگان گرامی عیناً

 

 23/4/58گزارش حادثه خونین مریوان ـ شنبه 

 

کند به منظور اي از اهالی مریوان و اطراف دعوت میماجرا از آنجا آغاز شد که دفتر پیشگام و اتحادیه دهقانان طی اعالمیه
 80ود پیمایی، در حدپیمایی وسیع بنمایند که پیش از شروع راهري اسالمی ایران یک راهمخالفت با اخبار صدا و سیماي جمهو

نفر از افراد مسلح وابسته به حزب دمکرات و جالل طالبانی، مقر سپاه پاسداران انقالب اسالمی مریوان را محاصره کرد و 
نفر تظاهر کننده،  2000یی پرداختند که در جمع پیماصبح همان روز، تظاهرکنندگان از دبیرستان فرخی به راه 5/10ساعت 

 :اي از آنها چنین استتن مسلح بودند، جمعیت در طول مسیر شعارهایی به زبان کردي که مضنون پاره 300بیش از 

 

 .اي علیه کردهاستـ سیاست بازرگان، توطئه

 

 .ـ پیام دین و ایمان خودمختاري ما را از بین بردند



 

  .کنیمدهی، اگرندهی مثل بختیار  سرنگونش میدهی. حق دانشجو نمیدهی، حق کشاورزو نمینمیـ بازرگان حق کارگر 

 

 ـ کارگر و کشاورز متحد شوید براي سرنگون کردن حکومت بازرگان

 

 .بودآوردند که این شعارها قبل از تظاهرات تعیین و منتشر شده نوع شعار بر زبان می 35پیمایان در طول مسیر بیش از راه

 

 اجتماع در مقابل رادیو تلویزیون

 

پیمایان در مقابل ساختمان رادیو تلویزیون اجتماع نموده، علیه سانسور و تحریف اخبار در رادیو تلویزیون شعارهایی دادند و راه
، ان خالديداران بزرگ مریوان) و شیخ عثمخواستار پخش برنامه دلخواه خود گردیدند آنگاه حاج امین بک رستمی (از زمین

باب دکان در مریوان دارد و (رشید فتاحی) صاحب دکان فرش فروشی که به کالشی  35یکی از ثروتمندان شهر که بیش از 
ویند: تو گشوند و خطاب به مدیران میمشهور است به نمایندگی از طرف اجتماع کنندگان به ساختمان رادیو تلویزیون وارد می

کنی؟ برو به پاسداران بگو محل را تخلیه بکنند و بروند. همچنین رشید فتاحی سوگند ا سانسور میاي، چرا اخبار رفئودال آزاده
آیم. سپس شیخ عثمان خالدي گوید، منهم با تو میکشم. امین بک رستمی میروم و همه آنها را میخورد که من میمی
جمعیت شروع به راهپیمایی به طرف مقر سپاه پاسداران  آورم که در این لحظهافزاید: شما بروید منهم افراد مسلح را میمی

 .نموده در مقابل دفتر سپاه تجمع می نمایند

 

دقیقه محل را تخلیه  5گوید: ظرف عطاءاهللا رستمی پسر حاج امین بک (معلم در مریوان) با بلندگو که خطاب به پاسداران می
کنیم. سپس یکی از پاسداران خطاب به ما را با خاك یکسان میهایتان را تحویل دهید در غیراینصورت همه شکنید و سالح
ز سه تن اآن هاي دیگر که پس ازایم و صحبتایم و به شما اهانتی نکردهگوید: ما دو روز است که مستقر شدهجمعیت می

ه شوند  بمقر پاسداران می هاي دهقانان و شیخ عثمان خالدي و رشید فتاحی واردهاي محمد درسیله، از اتحادیهمهاجمین به نام
 گوید: پاسدران تسلیمهایشان را تحویل دهند. پس از این هشدار، محمد درسیله به مهاجمین میکنند که اسلحهآنها اخطار می

حمد کند، ماند و شما کاري به آنها نداشته باشید که در این لحظه گویا رشید فتاحی مبادرت به تیراندازي هوایی میشده
ه پاسداران گیرد کاند. توسط مهاجمین مورد اصابت گلوله قرار میکشد آنها را نزنید تسلیم شدهآن که فریاد میپس ازدرسیله 

مانند و در همان دقایق نخست محمد صالح رشیدي از شوند، اما ناموفق میبه قصد سنگربندي و دفاع از خود آماده می
تن از پاسداران به شهادت  8بسیار و پرتاب نارنجک از سوي مهاجمین  رسد و در پی تیراندازيپاسداران به شهادت می

پوش (آموزگار در روستاي مریوان) حین ورود و حمله به داخل مقر رسند. همچنین یکی از مهاجمین بنام رئوف کهنهمی



ر حال حاضر تحت مداوا رسد که همگی آنها دشود. تعداد مصدومین و مجروحین این حادثه به دهها تن میپاسداران کشته می
 .و معالجه هستند

 

هاي محلی از افراد حزب دمکرات کردستان، جالل طالبانی، گروهی از هوادران هاي مهاجمین: مهاجمین که بنا بر گزارشسالح
، ، تیربار، کالشینکف 7هاي مختلفی منجمله آر، پی، جی،شوند و به سالحچریکهاي فدایی خلق و دیگر عناصر چپ محسوب می

 .، یوزي، نارنجک دستی و غیره مجهز بودند3ژـ

 

 :برندشاهدان عینی و افراد محلی سرکردگان رخ داد خونین مریوان را به شرح ذیل نام می

 

 .االسالمی فعلی مریوان و دبیر دبیرستان و مسئول دفتر پیشگاماالسالمی، پسر شیخـ فاتح شیخ1

 

 .کشان مریواني مریوان و مسئول اتحادیه زحمتهاـ حسین مصطفایی سلطانی، دبیر دبیرستان2

 

رییس اداره برق مریوان بوده است. وي مسئول اتحادیه دهقانان  ـ فواد مصطفایی سلطانی برادر حسین، مهندس برق که قبال3ً
 نبه به مهابادریزي و پیش از بروز حادثه، روز چهارشدانند که پس از برنامهمریوان است که برخی او را طراح اصلی ماجرا می

 .رودمی

 

 .ـ عطاء اهللا رستمی (پسر حاج امین یک معلم در مریوان)4

 

داده ـ شیخ عثمان خالدي گفته شده است که پسر شیخ عثمان بنام طاهر خالدي در جریان حادثه دستور قتل افراد را می5
 .است

 

 :مشخصات شهیدان

 

 شغل پدر سقط فروشی) ـ محمد صالح رشیدي (دیپلمه دانشسراي کشاورزي مهاباد1



 

 .فوت کرده بودند ـ حسین حیدري دیپلمه که پدر و مادر وي قبال2ً

 

 ـ اقبال بیساران (شاگرد خیاطی، شغل پدر کشاورز)3

 

 .ـ محمد کهنه پوش کارگر ساختمانی، (پدر وي کشاوز بود که چند سال پیش فوت کرده است)4

 

ود شفوت کرده است). رشید ناهیدي جلوي مقر پاسداران زخمی می قبالً ـ رشید ناهیدي کارگر روز مزد شهرداري (پدر وي5
 .رسدو سپس در حیاط شیر و خورشید مریوان به ضرب گلوله بشهادت می

 

ـ محمود ناهیدي، برادرزاده رشید ناهیدي (تحصیالت ابتدایی، شغل پدر فروشندگی لوازم اتومبیل) مهاجمین پس از بستن 6
 .اندرسانند و شایع است که چشمان وي را نیز درآوردهي وي را به قتل میدست و پاي محمود ناهید

 

پوش اثري از گلوله نیست و نامبرده را از ـ دارا کهنه پوش دیپلمه (شغل پدر چریک قدیمی ژاندارمري). جسد دارا کهنه7
 .اندناحیه گلو بوسیله سرنیزه کشته

 

د زنند و به جسکرده است و مهاجمین پس از قتل، سر و ریش او را آتش میفوت  ـ عبداهللا ترطوسی راننده (پدر وي قبال8ً
ه معرفی زادکنند آنها را فئودالکنند (شغل والدین شهدا را به این خاطر نوشتیم که مهاجمین سعی میوي تیراندازي عمومی می

 (.کنند

 

ان و کارگر زحمتکش تاریخ قضاوت خواهد کرد و زاده هستند و مستحق مرگ و آنان پیشگامان طرفدار دهقآري: اینان فئودال
اند و کدامین ضدخلق.واحد تحقیقات پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه ملت ایران، که کدامین طرفدار خلق

 )6/5/1358(کیهان

 

 .پاسداران ارومیه آمادگی خود را براي برقراري آرامش در منطقه اعالم کردند



 

سالمی: روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه با انتشار اطالعیه اي، برخی از علل خبرنگار جمهوري ا -ارومیه     
 :شرکت نکردن و موضع خودرا در مورد درگیریهاي اخیر منطقه آذر بایجان غربی برشمرد. متن اطالعیه بدین شرح است

 

 «بسمه تعالی»

 

مومنان هر زمان که قدم در راه خدا گذاشته اید اول شناخت و آگاهی فتبینوا، اي  …یا ایهاالذین آمنو اذا ضربت فی سبیل ا
 .پیدا نمائید و تحقیق کنید

 

ملت مسلمان و غیور ارومیه! در پی حوادث تأسف بار آذربایجان غربی الزم شد که علت شرکت نکردن و موضع سپاه 
 :پاسداران ارومیه رادر این درگیري مشخص نمائیم

 

که در موقعیت مناسب، به اطالع ملت شریف ارومیه خواهیم  باشدث مسائل مهم، ریشه اي میعلت بروز این حواد – 1
 .رسانید

 

سپاه پاسداران چون در رابطه با نیروهاي نظامی در جریان این درگیریها قرار نگرفته و از نقشه طرحهاي جمهوري  – 2 
طبق  نمی توانست شرکت نماید و این مورد بعمل نیامده بود، طبعاًاسالمی در منطقه قبال آگاه نشده و هماهنگی الزم با سپاه در 

 .قرآن، باید قبل از حرکت، شناخت کافی داشت

 

سپاه پاسداران همان گونه که قبال نشان داده آمادگی خودرا براي حفظ امنیت و جلوگیري از ضایع شدن حقوق مردم و  – 3
و درصورت لزوم، با هماهنگی قبلی با نیروهاي  دارددرت خود اعالم میبرقراري آرامش در منطقه و شهر در حد امکانات و ق

نظامی و طرحهاي انقالبی و اسالمی، در این امر مهم شرکت خواهد کرد.   روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
 )8/5/1358ارومیه(جمهوري اسالمی

 .شدند فرمانده سپاه پاسداران: عوامل پالیزبان در غرب کشور دستگیر

 



 نظرهاي این سپاه را در فرمانده سپاه پاسداران انقالب، بعدازظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی، موضع، خط مشی و نقطه
 .مورد اوضاع کنونی ایران بیان کرد

 

ولت اگر د در فقر شدید منطقه است، هاریشه نا آرامی«ناآرامیهاي کردستان فرمانده سپاه پاسداران گفت:  هايدر مورد ریشه
خود قرار میداد، از بسیاري رویدادها در این منطقه جلوگیري  هايرفع نواقص موخود در این منطقه را قاطعانه در صدر برنامه

 .«میشد

 

 :فرمانده سپاه پاسدارن گفت گیردکه اخیرا عنوان شده که از جانب پالیزبان صورت می هاییدر مورد توطئه

 

اما خود پالیزبان نیست چه او در خارج از ایران است بلکه عوامل پالیزبان  کند،ور توطئه میپالیزبان در منطقه غرب کش »
. ما چند تن از عوامل پالیزبان را در غرب کشور دستگیر کردیم و در تحقیقاتی که از کنندهستند که درغرب کشور توطئه می

اعتراف کردند که در این مورد، اطالعاتی در  دهند،میکه در مرزهاي غربی کشور انجام  هائیآنان به عمل آمد به توطئه
 .«گروهی قرار میدهیم هاياختیار رسانه

 

در امور انقالب نقش مهمی  هاکمیته« چیست؟ فرمانده سپاه پاسخ داد: هاسئوال شد موضع سپاه پاسداران در برابر کمیته
 .داشتند، اما بعدها رسالت خود را تا حدي از دست دادند ولی باز هم بزرگترین حافظ امنیت کشور هستند

 

باید بگویم که از نظرسیاسی، افکار در یک مسیر است  و امیدوارم که در آینده با گسترش سپاه  هادر مورد رابطه سپاه با کمیته
 :درمورد ارتش فرمانده سپاه گفت». یکپارچگی تبدیل شود به هادوگانگی کمیته

 

ما با ارتش بهنگام اختالفات مرزي همکاري نزدیک داریم. زمانیکه آرامش کامل در کشور برقرار شد، سپاه پاسداران در »
 .«سازندگی و عمرانی فعالیت خواهند کرد هايزمینه

 

 .کنددولت با ما همکاري نمی

 



گاهی  «ان انقالب اسالمی در قسمتی از سخنان خود ضمن اشاره به عدم همکاري سریع دولت با سپاه گفت:فرمانده سپاه پاسدار
 کنند،مهم و فوري به دولت میدهیم که یا گزارش ما را نمی خوانند و یا اگر مطالعه می هايمیشود که ما مطالب و گزارش

فت کارها در مملکت، وخود حاکمیت و بوروکراسی در کار . یکی از دالیل کندي پیشرکشدجواب گوئی آن، روزها طول می
 .«کنانقالبی بی اعتنائی می هايدولت در بسیاري از موارد به سازمان شود،دولت است. این امر باعث عدم همکاري می

 

 سعادتی را ما دستگیر کردیم

 

که  گوینده همسر و وکیل مدافع ایشان میدر مورد بازداشت سعادتی، یکی از خبرنگاران سئوال کرد: اقوام سعادتی از جمل
 کمیته مستقر در سفارت آمریکا او را بازداشت کرده است. نظر شما چیست؟

 

بنابر حکم دادستان کل که به سپاه پاسداران انقالب صادر شده است ما آقاي سعادتی را بازداشت کردیم. « فرمانده سپاه گفت:
 )10/5/1358کیهان».(مورد نقشی نداشته است کمیته مستقر در پست سفارت آمریکا در این

 .پاسخ فرمانده سپاه پاسداران انقالب بیجار به استاندار مستعفی     کردستان: در بیجار،خون از دماغ کسی نیامده است   

 

در کرد. متن ااستاندار مستعفی کردستان، بیانیه اي ص» ابراهیم یونسی« فرمانده سپاه پاسداران انقالب بیجار در پاسخ اظهارات
 :این بیانیه به این شرح است

 

 26مورخه  10759آقاي ابراهیم یونسی استاندار مستعفی کردستان ضمن یک گفت و گو که در صفحه آخر کیهان شماره »
سر وي از بعد پ کنیم،ما کمیته یک روحانی را در بیجار منحل می« مبنی بر اینکه  اندتیرماه درج گردیده است، اظهاراتی نموده

همین پاسدار در بیجار با مردم درگیري داشتند که طی  آورد،کمیته مرکزي تهران فرمان میگیرد و با خود پاسدار به منطقه می
 « .نفر کشته شدند 4آن 

 

روه نی، گکمیته مورد نظر شما طبق درخواستی که روحانی مورد نظر از آقایان احمدي و مازندارا«اوال  گوئیمدر پاسخ شما می
بدلیل شرکت افراد ناصالح در آن منحل گردید و شما هیچگونه دخالتی در انحالل  15/1/58اعزامی از قم نموده بود، در تاریخ 

 .آن نداشته اید

 



ثانیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیجار پس از تحقیقات بسیار از افراد بی طرف و بی نظر تشکیل گردیده و سپاه پاسدران 
ب اسالمی بفرمان امام خمینی و تحت نظر شوراي انقالب اسالمی بوده و هیچ رابطه اي با روحانی بخصوص یا کمیته انقال

. جاي بسی تاسف است که نمایدمرکزي تهران ندارد، بلکه داراي اساسنامه و ضوابط مخصوص خود است که طبق آن عمل می
ح  تشخیص بدهد. ثالثا کلیه پاسداران بیجار محلی بوده و کسی آنها را به یک استاندار، کمیته مرکزي و سپاه پاسداران را ناصال

منطقه نیاورده است بلکه همان طوري که شما دلسوز منطقه شده اید آنها هم حق دارند که از شرف و زندگی مردم منطقه 
 .خود دفاع بنمایند

 

بدون هیچگونه تلفاتی  22/4/58انقالبیها را درتاریخ رابعا پاسداران با شهامت و ازجان گذشتگی و خونسردي تمام، حمله ضد 
دفع و آنها را سرجاي خود نشاندند تا بهانه بدست فرصت طلبان و شایعه سازان ندهد. شما که در گفت و گوي خویش بیان 

اشت شما بر دداشته اید که پس از ترمیم کابینه، برداشت مسوولی جدید از منطقه ذهنی است و بر عینیات استوار نیست آیا بر
 ؟ اندپاسداران بیجار چهار نفر را کشته کنیداساس عینیات است که چشم بسته اعالم می

 

آقاي یونسی ! شما که خود را در قبال مسایل کردستان مسوول میدانید هیچ فکر کرده اید که یک خبر عوضی امکان دارد تمام 
 .نطقه ذهنی است یا شما که دلسوز منطقه هستیدمنطقه را بسوزاند. حال قضاوت کنید که برداشت دولت از م

 

در قسمتی دیگر از اظهارات خود بیان داشته اید که وزیر قبلی کشور به اوضاع کردستان آشنائی داشته، راست میگوئید چون 
دور  هشما را انتخاب کرده و به پیشنهاد عده اي مشخص که انقالبیها سدراهشان هستند آقاي صدر حاج سید جوادي اقدام ب

کردن یک روحانی مومن به انقالب و امام خمینی از کردستان نموده که اگر عملی میشد بزرگترین ضربه بر کردستان وارد 
ساعت در پشت اطاقش نگه داشت پس منطقه را نمی شناسد و اوضاع بطور  8. از طرفی چون آقاي صباغیان شما را آمدمی

که هر کس بنفع  آیدشما چنین بر می هاي. از گفتهکندن اساس، قضاوت میتحریف شده به اطالع وي میرسد و او بر هما
شخص شما کار کند، خوب و هر کس به ضرر شما اقدام نمیاد ولو بنفع جامعه باشد، بد است. از شما که مدتی استاندار استان 

فر را ر بیجار، پاسداران چهار نکردستان بوده اید بعید است که چنین مغرضانه و سربسته فکر کنید. شما گفته اید که د
در حالی که خون از دماغ کسی نیامده است. باید بدانید که پاسداران مردم کش نیستند. بدینوسیله اعالم میکنیم که  اندکشته

 وپاسدار چه زنده باشد و چه شهید گردد، انقالب اسالمی ما همیشگی است زیرا پاسدار تا زنده است سد راه ضد انقالبیها است 
فساد ضد انقالب اثر گذاشته و آنرا نابود  هايبر ریشه چکد،آن زمان که شهید گشت، قطره قطره خونش که بر زمین می

فرمانده سپاه .پیوندندگو اینکه پاسدار همشه زنده است زیرا با شهید شدن یکی، هزاران پاسدار دیگر به صف انقالب می کندمی
 )10/5/1358باقر رحمانی(کیهان پاسداران انقالب اسالمی بیجار.محمد

 

 شهر در کنترل ارتش



 

سخنگوي سپاه پاسداران انقالب، صبح امروز در گفت و گویی با اطالعات، اعالم کرد: ارتش در تمام  مناطق شهر مریوان 
از هر بمستقر شده و مقاط مختلف شهر در کنترل ارتش و گروهی از پاسداران است. وي افزود مردم مریوان که اکنون به ش

و پس از کنترل شهر بوسیله قواي نظامی و پاسداران، کسانی که باعث به وجود آمدن   بردگشته در آرامشکامل به سر می
که براي ایجاد تشنج در مریوان فعالیت داشتند محاکمه خواهند شد. این  هاییوقایع ناگوار مریوان شده بود ند و چپ نما

  )16/5/1358ران، هم اکنون در پادگان مریوان هستند.(اطالعاتسخنگو گفت: اکثر افراد سپاه پاسدا

 

 اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه

 

 !خواهران و برادران

 

از آغاز انقالب پیروزمند ایران که دیو استبداد را از پاي درآورد، عوامل وابسته به آمریکا و اسراییل و ارتجاع همواره با 
اي رفت تا به فاجعهبراي ضربه زدن و شکست دادن انقالب تالش نمودند. آخرین تالش آنها که میها و تحریکات توطئه

 خواستند در میان پرسنل ارتشاي از عوامل سرسپرده بیگانه در داخل ارتش یود که میدردناك تبدیل شود، توطئه دیروز عده
جهت مشخص ضدمردمی و ضدانقالبی  نند. توطئه آنها کامالًاختالف و برادرکشی راه بیندازند و ارتش را هم با ملت درگیر ک

دارانی داشت چرا که آنها به زندانی بودن و سپس به اعدام انقالبی سرهنگ هوشنگی اعتراض داشتند و خواستار آزادي درجه
انقالبی آنها حرکت ضد بودند که درمقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه سرو از دستور فرمانده سرپیچی کرده بودند. نمونه بارز

گیري آنها بر علیه پاسداران انقالب که خواست پاره کردن عکس امام خمینی و آتش زدن به اطاق فرمانده لشکر، موضع
خواندند شعار جاوید شاه و مرگ بر حسنی، اسراییل و آمریکاست، حمله و مجروح کردن مردمی که ارتش را برادر خود می

اه انقالب نداشته است بود. مردم بایستی توجه داشته باشند که در این مورد دادگاه انقالب مقصر هیچگونه نقشی در راي دادگ
ات زدند. اند زیرا آنها موقعی دست به این تظاهرنیست بلکه تقصیر متوجه کسانی است که بموقع به تصفیه ارتش اقدام نکرده

شکر بود که به این موضوع پی بردند. آنها تنها خواستار آزادي وي که هنوز از اعدام هوشنگی اطالع نداشتند و در مقابل ستاد ل
ریزي قبلی دست به این اقدام دار در داخل ارتش بوده است و با طرحبودند و معلوم است که این برنامه یک موضوع ریشه

 انقالب و رهبري انقالبآمیزي خود را آشکار کردند. البته اکثریت برادران ارتشی با مومن ضدانقالبی زده و ماهیت شرك
کنیم. ما ضمن تایید راي دادگاه انقالب در هستند و اهمال این عده را محکوم نمودند و ما از این برادران نظامی خود تقدیر می

خواستاریم که ضمن شناخت درست مساله هر چه زودتر براي  مورد مفسدین فی االرض ازدولت و مقامات مسوول مصراً
هاي ضدمردمی در جهت پاکسازي کامل لشکر از عوامل مزدور اقدام و موجبات دلگرمی برادران ین توطئهخاتمه بخشیدن به ا

هاي گروهی داده شود، ما ها و رسانهصادق نظامی را فراهم آورند. در ضمن اگر از طرف مقاماتی خبرهاي غیرواقع به روزنامه
 .کنیمماجرا بودیم آن را به شدت محکوم میپاسداران انقالب اسالمی و مردم ارومیه که شاهد و ناظر 



 

  )17/5/1358سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه(جمهوري اسالمی       

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

خواهران، برادران: از آغاز انقالب پیروزمند ایران که دیو استبداد را از پاي در آورد عوامل وابسته به امریکا و -بسمه تعالی
ه ها کاند. آخرین تالشتحریکات براي ضربه زدن و شکست دادن انقالب تالش نموده هاو ارتجاع همواره با توطئه اسرائیل

اي از عوامل سر سپرده به بیگانه در داخل ارتش بود که اي درد ناك تبدیل شود توطئه روز سه شنبه عدهتا به فاجعه رفتمی
برادرکشی راه بیاندازد، ارتش را با ملت درگیر کنند. توطئه آنها کامال جهت در میان پرسنل ارتشی اختالف و  خواستندمی

مشخص ضد مردمی و ضد انقالبی داشت چرا که آنها به زندانی بودن و سپس به اعدام انقالبی سرهنگ هوشنگی اعتراض 
رده از دستور مانده سر پیچی ک» و سر«داشتند و خواستار آزادي درجه دارانی بودند که در مقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه 

بودند. نمونه بارز حرکت ضد انقالبی آنها پاره کردن عکس امام خمینی، آتش زدن اتاق فرمانده لشکر، موضوع گیري آنها علیه 
عار ش دانستنداسرائیل و امریکاست جمله و مجروح کردن مردمی که ارتش را برادر خود می خواستپاسداران انقالب که می

ید شاه مرگ بر حسنی در حالیکه حسنی هیچگونه نقشی در راي دادگاه انقالب نداشته است بود. مردم بایستی توجه داشته جاو
اند باشند که  در این مورد دادگاه انقالب مقصرنیست. بلکه تقصیر توجه کسانی است که به موقع به تصفیه ارتش اقدام نکرده

دند که هنوز از اعدام هوشنگی اطالع نداشتند و در مقابل ستاد لشکربودکه به این زیرا آنها موقعی دست به این تظاهرات ز
موضوع پی بردند، آنها تنها خواستار آزادي وي بودند و معلوم است که این برنامه یک موضوع ریشه دار در داخل ارتش بوده 

خود را آشکار کنند البته اکثریت برادران است با طرح ریزي قبلی، دست به این اقدام ضد انقالبی زده و ماهیت شرك آمیز
اند و ما از این برادر نظامی خود تقدیر ارتشی و مومن به انقالب و رهبري انقالب هستند و اعمال این عده را محکوم نموده

ن م.ماضمن تایید راي دادگاه انقالب در مورد مفسدین فی االرض از دولت و مقامات مسئول مصرر خواستاریم که ضکنیممی
ضد مردمی در جهت پاکسازي کامل لشکر از  هايشناخت درست مسئله هرچه زودتر براي خاتمه بخشیدن به این توطئه

عوامل مزدور اقدام و موجبات دلگرمی برادران نظامی را فراهم آورند. در ضمن اگر از طرف مقاماتی خبرهاي غیر واقع به 
سداران انقالب اسالمی و مردم ارومیه که شاهد و ناظر ماجرا بودیم آنرا گروهی داده شود ما پا هايو رسانه هايروزنامه

   )19/5/1358.(اطالعاتکنیمبشدت محکوم می

 

 .تا برآورده شدن خواستهایشان،مردم پاوه و اورمانات به تحصن نا محدود خود ادامه می دهند

 

  .مختلف اورامانات و فرمانداري پاوه ادامه دارد هايکرمانشاه: تحصن گروه



 

اي از مردم مسلمان و متعهد (باینگان)،  (تازه از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاهان اعالم شد که پریروز عده
ی بري امام خمینی همبستگآباد)،  (بیشر)،  (بابا جانی)،  (نجار)، ( امامی )و (جوانرود) ضمن پشتیبانی از جمهوري اسالمی به ره

خود را از خواستهاي مشروع مردم پاوه در زمینه حفظ امنیت در منطقه اعالم داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهوري 
اسالمی هستند.  در گزارش سپاه پاسداران انقالب اسالمی آمده است: این عده هرگونه راه بندان عمال ضد انقالبی گروگان 

ال مردم را محکوم کردند و از دولت موقت جمهوري اسالمی خواستار پایان دادن به این گونه اعمال شدند و گیري و غارت امو
  )22/5/1358اعالم داشتند تا برآورده شدن خواستهایشان به تحصن نا محدود خود در فرمانداري پاوه ادامه میدهند.(کیهان

 

 اطراف سنندج آماده استستاد مرکزي سپاه پاسداران::نیرو به اندازه کافی در 

 

 اولین اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

یگر در گر ضد انقالب بار دبه کلیه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوه دست تجاوزکار و توطئه   
ضد انقالب در سنندج بیرون آمده  هاي دیگرفاصله چند روز پس از جریان پاوه، از آستین حزب دمکرات کردستان و گروه

است. برادران پاسدار مستقر در پاوه به عملیات خود کماکان بدون وقفه در منطقه ادامه دهید. نیرو به اندازه کافی در اطراف 
اند و در اسرع وقت در اجراء اوامر امام به سمت سنندج حرکت خواهند کرد. ستاد مرکزي سپاه پاسداران سنندج آماده

 )27/5/1358ب(کیهانانقال

 

 اظهارات سخنگوي سپاه

 

سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در گفتگو با کیهان گفت: سالحهایی را که ارتش مریوان در اختیار پاسداران قرار داده بود، 
 .کرد. و این امر موجب ناراحتی و تضعیف بیشتر پاسداران شداغلب خراب بود و کار نمی

 داران انقالب اسالمی مرکزآخرین خبر از ستادسپاه پاس

 



به دنبال حلقه مهاجمان به شهر پاوه و سقوط این شهر به دست مهاجمان صبح امروز ستاد سپاه پاسداران انقالب مرکز اعالم 
باش داده و نیروي کافی از پاسداران از تهران و شهرستانها داشت که به نیروهاي سپاه پاسداران در تهران و شهرستانها آماده

 .هر پاوه اعزام شده استبه ش

 

به دنبال اعالم این خبر، سخنگوي ستاد سپاه پاسداران انقالب در تماس با خبرنگار کیهان گفت: آخرین خبر از پاوه حاکی است 
کوبیدن دیشب وارد عمل شده و براي در هم  10که شهر در دست نیروهاي مهاجم افتاده و نیروهاي ارتش از ساعت 

گذشته و صبح امروز دوباره مواضع حساس نیروهاي مهاجم را در هم کوبیده است.(کیهان شنبه  سنگرهاي مهاجمین شب
27/5/1358( 

 

 در پاوه

 

ناصر یکتاخواه معاون سپاه پاسداران پاوه در کرمانشاه گفت: تپه باالي پاسگاه ژاندارمري،  بیمارستان پاوه و ارتفاعات باالي 
و افراد ژاندارمري از مهاجمین پس گرفته شد که در این عملیات خلبانان هوانیروز  مهمانسراي پاوه توسط پاسداران انقالب

 .فعالیت چشمگیري داشته تمامی برادران پاسدار از آنان نهایت تشکر را دارند

 

آخرین خبر از پاوه حاکی است که دکتر چمران معاون نخست وزیر انقالب با برادران پاسدار در شهر پاوه مشغول گشت و 
  .کسازي استپا

 

بگفته معاون سپاه پاسداران انقالب از پنج تن مجروحان پاسدار و مردم بومی حادثه پاوه که بوسیله هلکوپترها به بیمارستانها  
 )28/5/1358دویست تختخوابی کرمانشاه منتقل شده بودند دو تن ازآنان در بیمارستان در گذشته اند.(کیهان

 

 انتشار اطالعیه

 

 :وز از سوي سپاه پاسداران کرمانشاه این اطالعیه  صادر شدبعداز ظهر دیر

 



اهالی غیور و مسلمانان منطقه اورامانات همانطور که همگان اطالع دارند افراد ضد انقالب و مرتجع ماههاست که آرامش 
اند از عموم برهم زده مسلحانه و راهبندانهاي پیاپی و ایجاد اغتشاش وضع منطقه را هاياند و بادرگیريمنطقه را برهم زده
با شناسایی که از این افراد خود فروخته دارند از پشتیبانی آنان دست بردارند تا قیافه آنان کامال  شودمسلمانان تقاضا می

مشخص وبیش از این از برادر کشی جلوگیري شود. مسلما آنان دستگیر و در دادگاه انقالب اسالمی به سزاي اعمال خود 
تعرض به مردم مسلمان جالل طالبانی نشانه هاياصره شهرستان پاوه توسط عناصر خود فروخته و چریکخواهندرسید، مح

 )28/5/1358منطقه است.(اطالعات

 

 سرپرست سپاه پاسداران:چهره دیگر امام،

 

 .قاطع تر از چهره دوران مبارزه با طاغوت است

 

اي در زمینه چگونگی هدایت سپاه پاسداران ن انقالب، طی مصاحبهحجت االسالم الهوتی نماینده امام و سر پرست سپاه پاسدارا
برند و بدن آنها را و سرشان را می شوداین سپاه در حوادث پاوه گفت: سپاه پاسداران که امروز در پاوه قتل عام مینقش

مان ایترین جوانهاي ما چه از نظر اندیشه و فکري و عقیده و چه از نظرگذرند از پاكسوزانند و حتی از جسد مرده آنان نمیمی
هادت ش . اعضاي سیپاه پاسداران هرگز ترس ازگیرندکنند و کمترین مزد را میبیشترین کار را می هااینشدندانتخاب می

اند. و در جوار دانند اگر زنده بمانند، در زیر پرچم اسالم با آزادي کامل زندگی خواهند کرد و اگر شهید شدهندارند و همه می
. الهوتی در جاي دیگر از سخنان خود گفت: این ست فرق بین یک پاسدار و یک سرباز معمولی. ورحمت خداوند خواهند بود

کردند ولی ملت ما و ارتش ما و سپاه پاسدارانی که از مرکز و جاهاي دیگر اعزام کردیم مساله ل عام میدر پاوه پاسداران را قت
کنند اما امام دیروز چهره راحل کردند وي همچنین گفت سپاه پاسداران مجري دستورات امام است و زیر نظر امام فعالیت می

اند و حتی پاسدارانی را هم مورد خطاب ت مسوول انقالبی عمل نکردهدیگري در مورد انقالب نشان دادند و گفتند کلیه مقاما
این پس انقالبی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که ضد انقالب دیگر بار اند که نه تنها پاسداران بلکه تمام ملت ازقرار داده

ل حمله به انقالب را انتخاب کرده است، زیرا این بار خیلی عجوالنه و ناآگاهانه محابراز وجود کند. الهوتی افزود: ضد انقالب
. درست است که پاوه جزء شهرستآنهاي مرزي و کردنشین است ولی مردم پاوه به انقالب و رهبریت انقالب عالقمند هستند

ه م، پاوکردند و اکنون ضد انقالب و امام مرداین سپاه در آغوش پر مهر مردم خدمت میایم وما هم در آنجا سپاه تشکیل داده
این مردم پاوه هستند که آمادگی خود را براي دفاع را محاصره کرده ونه سپاه را چون از سپاه در پاوه دیگر باقی نمانده است و

اند ایران که براي عزیمت به پاوه اعالم آمادگی کرده. الهوتی همچنین گفت: من ضمن تشکر از همه ملتانداز سپاه اعالم کرده
. این نیروي عظیم کمک خواهیم گرفتاگر به وجود آنان احتیاجی باشد آنها را در جریان خواهیم گذاشت و از شومیادآور می

و غیر ایران اعم از اسالمی ایران دارم و از همه ملتایران گفت: من یک پیام به ملتوي در پایان سخنان خود خطاب به ملت
برد امور مملکت استفاده کنند و آنهایی که آمده است براي پیش خواهم که از فرصت و موقعیتی که پیشمیاسالمی 



است که  ايتر از چهرهاین حوادث هستند از خدا بترسند و اگر نه از ملت بترسند و بدانند که چهره دیگر امام قاطعگردانندگان
 )28/5/1358.(اطالعاتدر مبارزه علیه رژیم طاغوتی دیده شده است

 

 اناعالمیه سپاه پاسدار

 

این بود که افراد مسلح جلوي عبور نیروهاي کمکی را در بعدازظهر دیروز به تهران رسید حاکی از 2خبري که در ساعت 
. اندشدهزخمی از افراد نیروي اعزامی  اياین واقعه عدهاند و درخیابانهاي سنندج گرفته و مهمات آنان را به یغما برده

خستین اطالعیه سپاه پاسداران انقالب مبنی بر کافی بودن نیروهاي مستقر در اطراف سنندج این خبر نساعت پس از انتشاریک
ایران نیز دو اطالعیه درباره ارتباط با بحران سنندج انتشار داد و سخنگوي ژاندارمري انتشار یافت. ژاندارمري جمهوري اسالمی

 )28/5/1358زار تن هستند وارد محل شدند.(کیهانهاز تهران که یکاعالم کرد که نخستین گروه پاسداران اعزامی

 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 2اطالعیه شماره 

 

پیرو فرمان امام منبی بر اعزام نیرو به کردستان و سنندج سپاه پاسداران انقالب از کلیه نیروهاي سپاهی و رزمنده تقاضا 
 :ه کافی اعزام شده استکنند که به نکات زیر توجه فرمایند، چون نیرو به اندازمی

 

 .ـ لذا کلیه افراد پاسدار در تمام ایران به حالت آماده باش کامل منتظر اعالم از طریق ستاد مرکزي باشند1

 

 )29/5/1358شود که به هیچ وجه بدون اطالع سپاه حرکت نکنند. (جمهوري اسالمیـ از کلیه برادران پاسدار تقاضا می2

 

 درباره وقایع سنندجاطالعیه سپاه پاسداران 

 

 :در رابطه با اتفاقات سنندج به شرح زیر عصر امروز منتشر شداولین اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

 بسمه تعالی



 

 «مستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوهبه کلیه پاسداران انقالب اسالمی » 

 

ند روز پس از جریان پاوه از سنین حزب منحله دموکرات دست تجاوزکار و توطئه گر ضد انقالب بار دیگر به فاصله چ
. برادران پاسدار مستقر در شهر پاوه به عملیات خود کردستان و گروههاي دیگر ضد انقالب در سنندج بیرون آمده است

ي اوامر امام به کماکان بدون وقفه در منطقه ادامه دهید. نیرو به اندازه کافی در اطراف سنندج آماده و در اسرع وقت در اجرا
 .سمت سنندج حرکت خواهند کرد

 

 )30/5/1358ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی(اطالعات

 

 اطالعیه سپاه پاسداران انقالب

 

اش از قطره قطره خون شهیدان انقالب بسته شده است یک بار دیگر همچون سپاه پاسداران انقالب که نطفه-بسمه تعالی
خارآفرینش با نهایت غرور و سربلندي در مصاف حق و باطل، پیشتازترین جبهه در غائله پاوه تشکیل داد و گذشته کوتاه اما افت

دان هاي بسیار پاي در مییک بار دیگر در حالی که سراسر وجودش را عشق به اسالم و انقالب فراگرفته بود، علیرغم دشواري
اخالص نهاد و به پیشگاه امت و امام تحویل داد. اکنون بسیار  نبرد گذاشت و یک بار دیگر عزیزترین یارانش را در طبق

مان در پاوه مردادماه مقدم نخستین شهید به خون خفته 29مفتخریم به عرض ملت شریف ایران برسانیم که صبح دوشنبه 
. کنیماري یاد میداریم و از صمیم جان به این شهید و همه شهیدانمان عرض ادب و سوگند وفادمحمد کریمانی را گرامی می

 29/5/1358گردد. مراسم در بهشت زهرا، ساعت ده صبح برقرار می

 

 )30/5/1358روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب(جمهوري اسالمی

 

 حمله دموکراتها به سقز،سردشت،بیجار،زنجان، مراغه،تکاب و میاندوآب

 

زارش لحظه به لحظه از مناطق کردستان و اطراف آنرا در ستاد مرکزي سپاه پاسداران صبح امروز، در تماسی با اطالعات، گ
این گزارشها، نیروهاي ضد انقالبی و در رأس آنها، عوامل حزب دمکرات، به نقاط مختلف حمله اختیار ما گذاشت. بر اساس



ست و دو ساعت بی اند: رفیعی، مسوول سپاه پاسداران شهرستان زنجان، در یک تماس تلفنی به ستاد مرکزي اطالع داد، ازبرده
ن ایدرخواست مهمات از ارتش شده، ولی از طرف ارتش هیچگونه اقدام جدي در و بیست و یک دقیقه دیشب تاکنون مکرراً

زمینه به عمل نیآمده است. از شهر بیجار، طی تماس تلفنی با ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب تهران اطالع رسید که افراد 
شد اند تا نیروي کمکی قادر به ورود به محل نبارا به آتش کشیده و جاده بین بیجار و زنجان را بستهضد انقالب، پمپ بنزین 

اند. همچنین از تکاب (محلی در نزدیکی زنجان) تلفنی از شهرستان زنجان مهمات خواسته مردم بیجار از زنجان کمک خواسته
مردم و  اند وآب، دموکراتها تا نزدیکی میاندوآب پیشروي کردهشده است. طبق یک گزارش تلفنی از مراغه، در منطقه میاندو

ضعیف است و از پادگان مراغه کمک خواسته شده، ولی مسووالن پادگان سپاه پاسداران میاندوآب از لحاظ تجهیزات نظامی
ان مراغه از حالیکه پادگفرستیم، در توانیم به شما کمک کنیم. اما صبح براي شما کمک میمراغه گفته اند: شب است و ما نمی

تن از پاسداران سپاه پاسداران زنجان که بطرف تکاب در حرکت بودند، در بین  70خیلی مجهز است.  لحاظ تجهیزات نظامی
اند ولی سه تن از ي دموکراتها محاصره شدهتن بوسیله 70این کیلومتري سقز) محاصره شدند. 50راه سقز و دیواندره (حدود 

فرار شدند و خود را به تکاب رساندند. ماجرا بوسیله سپاه تکاب، به سپاه ارومیه گزارش شده و سپاه ارومیه در آنها موفق به 
دقیقه از سپاه پاسداران تقاضاي کمک کرده است. همچنین از طریق حزب دمکرات به سقز و سردشت نیز  30/22ساعت 

 )31/5/1358حمله شده است.(اطالعات

 

 .رفتندپاسدار قم به سنندج 90

 

 باتمام شهر این اسالمی انقالب پاسداران از نفري 90 گروه یک قم شهرستان اسالمی انقالب پاسداران ستاد سوي از –قم  
سه گروه پزشکی به سه دستگاه آمبوالنس، کادر پزشکی از قبیل پزشک،  همچنین. شدند اعزام سنندج به قم از تجهیزات

پزشکیار و بهیار و لوازم ضروري براي معالجه و کمک به آسیب دیدگان منطقه پاوه اعزام شدند. مسوول روابط عمومی ستاد 
د تا با اولین دستور بمناطق هاي دیگري آماده  هستنهم اکنون گروهپاسداران انقالب اسالمی قم در این باره در قم گفت:
از اعزام نیرو وپاسدار خودداري شود جون نیازي به نیرو  کردستان اغزام شوند ولی از مرکز اطالع رسیده فعالً

 )31/5/1358نیست.(اطالعات

 

 گفتگو با یکی از پاسداران

 

اعزامی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جزوتنها پاسداران زنده مانده ازمحاصره »محمد رضا مصطفی دخت« برادر 
مهاجمین:ما در مریوان بودیم که پاوه شلوغ شد و بمحاصره ضد انقالبیون در آمد. از راه هوائی به پاوه آمدیم شبها روي بام 

ما کمک میکردند. خبر دادند که میخواهند دموکراتها از شهر م در پاسداري بهبیمارستان پاسداري  میدادیم بعضی کردها ه
غذا خارج کنند و فرمانده به ما دستور داد که برویم سرگردنه جلوي ماشینها را بگیریم فرمانده ما ( اصغر وصالی ) بعضی از 



ود که یر بعمل بیاوریم. چند دقیقه نگذشته بمواقع بما سر میزد. موقعی که سرگردنه بودم تا شناسائی از منطقه روستاي شمش
نفر بودیم.از تاریکی شب استفاده  5 گشت که صداي رگبار به گوش من رسید. برگشتم ما جمعاًتازه اصغر از پیش من برمی

لی ره خیکرد،حلقه محاصکردیم و به کمک اصغر و سایر همراهان اصغر شتافتیم رگبار طوري بود که فشنگها جلوي ماکمانه می
ک بودم. گفت: من خیلی به آنها نزدیتنگ بود.باالخره توانستیم خودمان را به بیمارستان برسانیم. توي بیمارستان اصغر می

نیمه شب تیراندازي بود ولی تا صبح قطع شد مجددا حمله اصلی فردا صبح  1. آنشب تا ساعت شنیدمصداي عربی را می
ر بار ما را به رگبار بستند. روزها همه سنگرها را از دموکراتها میگرفتیم دوباره و تی 50شروع شدکه در این روز با کالیبر 

آوردند و تمام مواضع فتح شده ما را میگرفتند.ما همیشه در جنگ یک راه فرار براي خودمان ها آنها بما هجوم میشب
  7ربی زیادي میشندیم با اسلحه آرـ پی ـ جی هزار نفر بودند. روزهاي اخیر مقاومت صداهاي ع 8  گذاشتیم دموکراتها حدواًمی

کردند. باالخره حلقه محاصره بیمارستان شکسته شد.مهمات ما هم تمام شد. فقط یک هلیکوپتر مهمات به ما بما حمله می
م شب  آخر ما خیلی ک 2رسید. روزهاي آخر حتی پرستارها و یا کارکنان بومی بیمارستان هم نمی توانستند بروند منزلشان 

ما در صدد فرار  مگفتیباالخره تصمیم گرفتیم فرار کنیم به بیماران و مجروحین می زدیمتیراندازي میکردیم. اغلب تک تیر می
. آمدیم، از پشت مانیمهستیم حاضریم شما را هم روي پشتمان را ببریم . مجروحین گفتند نه شما بروید ما هم اینجا می

رسید دکتر عارفی از اعضاي حزب توده بود، فریاد زد. دارند فرار میکنند، فر که به نظرمینبیمارستان فرار کنیم ناگهان یک
پشت بیمارستان که ما مجبور شدیم دوباره عقب نشینی کنیم ( دکتر عارفی هر گاه  هايتمام تیراندازیها برگشت به طرف توده
، ی ! ). باالخره تصمیم گرفتیم قاطعانه فرار کنیم سه گروه: عضو کدام حزب هستپرسیدبیماري را معاینه میکرد ابتدا از وي می

رد تیر خو» علیرضا دایی« بود. پشت سرمان» قاسم کرمان« ، نفره شدیم.  گروهبان که ما بودیم، سرپرستمان13و12، 10
ه پشت خود را ب»علیرضا «مانم، شما بروید.با اصرار خواستیم من زنده نمی هاآمدیم: تا وي را برداریم ببریم، علیرضا گفت: بچه

نفر سالم توانستیم فرار کنیم. از کوهها  7نفر ما  10بگیریم، ولی نگذاشت بما گفت: فرار کنید، من هم اینجا شهید میشوم، از 
نفرمان تیر خورده ولی کسی اقدام نکرد. در شهر پرنده  پر نمیزد. هیچکس با ما همکاري آمدیم شهربانی پاوه و گفتیم یک

ا میگذاریم ر هازدند.تعدادي زخمی داشتیم یکی از پرستاران کرمانشاه گفت: ما زخمیحتی یک بی سیم براي ما نمی کرد.نمی
را  هاپشت سیمرغ ( یک نوع آمبوالنس) و میبریم به مقر سپاه پاسداران پاوه پرستار کرمانشاهی بنام خانم شیردل، زخمی

نها را به سپاه برساند ولی ضد انقالبیون از پشت او را به مسلسل بستند. خواهر گذاشت و شجاعانه به بیرون بیمارستان آمد تا آ
عزیزمان خانم شیردل را شهید کردند. به شیر و خورشید تلفن کردیم که خانم شیر دل تیر خورده بیائید ببرید گفتند: وسیله 

ز هان ارتش بنظر من بسیار مقصرند.با یکی ااي نگرفتیم فرماندولی نتیجه خواستیمساعت بود از ارتش کمک می 48نداریم. 
ام در حین جنگ بودم، سنگرهاي رشتی و اصفهانیروز با هم 6گفتگو کردیم. وي گفت من » حراج زاده«برادران پاسدار بنام 

 بود. من این اعمال وحشیانه را» شیخ عزالدین حسینی« تعدادي از برادرهائی که شهید شدند، بدست همین کردهاي طرفدار
 .شهدا تسلیت میگویم هايمحکوم میکنم و بخانواده

 

 س : به نظرشما اشکال دولت در این جریان چه بود ؟

 



 .ج: اشکال این بود که دولت به ارتش دستور نداد. ارتش خیلی دیر دخالت کرد

 

 .بزنداي تواند دوباره دست به چنین حملهس: آیا فکرمیکنی باز چنین مسائلی پیش بیاید؟ ضد انقالب می

 

 .ج: از دولت میخواهم که دست به پاکسازي در منطقه بزندو عزالدین حسینی و قاسملو را جلو چشم مردم بکشد

 

 تان چیست ؟س: نارسائی شهري

 

که کمونیست بود و فرار کرد. دارو نداریم، فقط یک خیابان » عارفی«ج: پزشک در این منطقه وجود ندارد. یکی بود بنام 
 .ه آنهم اسفالت حسابی نیستمرکزي داریم ک

 

 س: علت حمله چه بود ؟

 

ما ش چرا به جمهوري اسالمی راي دادید. چرا اجازه دادید بعنوان پاسدار، در سپاه استخدام شوید، حتماً گفتندج: اینها بما می
اید، دین اسالم کهنه شده است ؟ حاال بدرد نمیخورد! مدرن نیست !! ضد کرد هستید براي اینکه به جمهوري اسالمی راي داده

اوه استوار دوم به پ» مرتضی غریبی« یکی از پاسداران زخمی که توسط» عباس داوري«باید از ملیت دفاع کنیم.امااظهارات 
 :راتها بوددموکمنتقل شده بود و در گروگان

 

شتن گفت نه، اینکه بچه است، کدر زندان دموکراتها بر سر من دعوا داشتند. یکی میگفت بکشیم، یکی می« گفت:وي می 
 .«ندارد

 

تی فرمانده بودي و حتی وق» تیربارچی « تو توي بیمارستان،  شناسمیکی از دموکراتها بمن گفت من تو را می«داوري می گفت: 
در مقر سپاه پاسداران انقالب اسالمی  28/5/58.در روز »..……کی حاضره بره؟ تو گفتی: من.من  هابچه« ات  گفت

قهرمانشهر، با یکی از مسئولین سپاه در مورد ارتش و عدم دخالت دولت مصاحبه کردیم. یکی از مقامات سپاه اظهار میداشت 
بدهند ولی نداند کار بجائی رسید که به دفتر امام در قم اند بارها خواستیم که حتی یک ماشین بما :که اصال بما کمک نکرده

تلفن زدیم که اگر اقدام نکنید میریزیم و پادگان را تخلیه می کنیم، آیا معنی قحط الرجال اینست که دولت،فاسدین  را سرکار 



اه را داران،  اعالم کردند که ما سپحمله کردند و بعد به پاس هاخواهند سپاه پاسداران را از بین ببرند. اول به کمیتهبگذارد. می
 .شناسیمبه رسمیت نمی

 

 اظهارات سپاه پاسداران قهرمانشهر

 

 به گفتگو بنشینیم. یکی از این پزشک یاران بنام جام اعظم باشدآنگاه با گروه امداد آیت اهللا طالقانی که در پاوه مستقر می
ولین گروههاي پزشکی بودیم که آمدیم. پاوه بنظر ما جریان از جزو ا 27/5/58مرادي طی گفتگوئی اظهار داشت: روز شنبه 

سیار کم . کمک اهالی ببستندهاي بیمارستانی، اجساد را میبردند و به رگبار مسلسل میقبل طرح ریزي شده بود. از روي تخت
راه هم» دکتر عارفی« ایم که بدین شرح است.مقدار زیادي عکس ازبدست آورده» دکتر عارفی« بود. همچنین ما مدارکی از

اند در حال نوشیدن اند وتوسط همراهان اکیپ خودمان شناسایی شدهچریکهاي فدائی که از دانشجویان دانشگاه تهران بوده
حزب دموکرات دفتر هواداران  هايشامپانی و ویسکی در کنار دریا بدست آمده است.همچنین یک ساك جزوه از اعالمیه

ف کش "تورج حیدري"و »کیانوري «هوادران حزب توده در قهرمانشهر و چندین کتاب و نشریه از حزب توده در سنندج. دفتر 
 .شده است

 

 :نشریات بدست آمده عبارتند از

 

 ـ مبارزه عملی در شرائط کنونی

 

 .ـ حزب طبقه کارگر و مبارزه با اعتقادات مذهبی

 

 ـ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروي

 

به » ري تورج حید« نوشته » تئوري تبلیغ مسلحانه« بوده است و یک جزوه بنام» نورالدین کیانوري«که هرسه نشریه بقلم 
دست آمده که ما قصد داریم تمام مدارك را به دفتر آیت اهللا طالقانی در تهران تحویل دهیم گروه امداد آیت اهللا طالقانی از 

تند و اظهار میداشتند کسی که به چنین ماموریتهایی میاید باید کم کاري بعضی از پزشکان همراه و سایر اکیپها شکایت داش
 .«ایم اینجا کار کنیم و شهید بشویم والسالمما آمده« نهایت فداکاري را داشته باشد یکی از خانمها اظهار داشت:



 

 :گفتدیگر پرستار همراه اکیپ می» اعظم مرادي »

 

 »دکتر عارفی«طبق اظهارات مردم پاوه، ».نوشتم و گروه خونمم را گذاشتم موقعی که من آمدم اینجا روي دستم اسمم را  »
پزشک بیمارستان پاوه کسی بود که خون عوضی به چندین مریض تزریق کرده و حتی پدر یکی از پاسداران پاوه را در همین 

ت بیمارستان را داشتیم دکتر رابطه شهید کرده است طبق اظهارات پاسداران اعزامی از تهران موقعیکه ما قصد فرار از پش
م که بالفاصله دموکراتها پشت بیمارستان را به رگبار بستند که ما مجبورشدی» دارند فرار میکنند« عارفی با صداي بلند گفت: 

نفر دانشجو مشکوك با گروه امداد شیر و  50عقب نشینی بکنیم.طبق اظهار یک دانشجوي اکیپ پزشکی آیت اهللا طالقانی
تهران به پاوه آمده بودند. این دانشجویان از مراجعین وضد انقالبهاي دانشگاه تهران هستند. گروه امداد آیت  خورشید سرخ

آهللا طالقانی پیشنهاد میکرد که از این به بعد براي انتقال اکیپهاي پزشکی بمناطق جنگ زده مرکزي در تهران تشکیل شده و 
آنها را بمنطقه گسیل دارد. این مسئله باعث میشود که نظمی به کار  آن مرکز پس از شناسائی افراد، تحت نظارت خود

اکیپهاي پزشکی داده شود و از پراکندگی و تفرقه و عدم هماهنگی جلوگیري شود. در ضمن از نفوذ عناصر ضد انقالب بعنوان 
گام آنجا مصاحبه کردیم. بهنپزشک، پرستار، پزشکیار و غیره ممانعت بعمل میاید.پس از آن به فرودگاه رفتیم و با مردم 

ما ش« مصاحبه با مردم در فرودگاه پاوه، ناگهان یکی از آنان به طرف من آمد و شروع کرد به انتقاد از خبرنگاران و گفت:
گفتیم برادر، چی شده گفت: قول میدي چیزي بگم بنویسی؟ گفتم: ». کنیدهمیشه اخبار را جعل می نویسید،همیشه دروغ می

گفتیم: ».امی دکتر س« بنویس ما موقعی که شنیدیم پاوه شلوغ شده رفتیم پیش معاون رئیس اورژانس تهران به نام.گفت: حتماً
حاضریم برویم ماموریت شما غبیت بزنید. از «گفتیم: ». نمیشود« ما حاضریم برویم ماموریت بدون اضافه حقوق: گفت:

وسیله میخواهید باید صورت مجلس بشود و در ازاي آن پول اگر «گفت: ».حقوقمان کم کنید، فقط بیایید وسیله بدهید
باالخره دست آخر به تمام خواستهاي ما جواب منفی داد وما هم با گروه امداد طالقانی آمدیم، پاوه. چرا باید من که ».بگذارید

، »نویسانناصر خوش« ن حاضرم داوطلبانه بیایم به مردمم کمک بکنم، رئیس من باید با من اینطور رفتار کند. بنویس که م
بعد از آن با اکیپ پزشکی امام خمینی اعزامی از ».بگو من ناصر خوشنویسان هستم ،تکنسین اورژانس تهران هستم حتماً

اصفهان گفتگو کردیم. یکی از اعضاي این اکیپ گفت: من عضو امداد امام خمینی اصفهان هستم واز دو سال پیش، قبل از 
و به  رویمردیم ولی بعد از انقالب به صورت نیروهاي امدادي و بهداشتی به روستاهاي اصفهان میانقالب در مساجد کار میک

بود. اولین اکیپ پزشکی بودیم که به پاوه رسیدیم اینجا هیچ چیز ن تقریباً پردازیمطور رایگان به ویزیت و معاینه روستائیان می
ونت پیدا کرده بودند، ولی آنتی بیوتیک نبود که به بیماران بدهیم از زخمیها بدون دارو مانده بودند، بسیاري از زخمیها عف

روزیکه جریانات پاوه را شنیدیم، اعالم همکاري و آمادگی خود را به صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دفتر امام در قم و 
به پاوه رساند. در مورد خبر اعالم شده از رادیو استانداري اصفهان رساندیم. باالخره هوانیروز اصفهان ما را با دوفروند هلیکوپتر 

ها به طور افتخاري آمده بودند، باید بگوئیم که گروههاي پزشکی که از تهران و سایر شهرستان 29/5/58ـ تلویزیون در تاریخ 
ین مجروح در صورتیکه تمام بیماران شهر و» بیمارستان پاوه شروع به کار کرده است « اعتراض داشتند به این خبر که

پزشکی امدا امام خمینی اصفهان، و امداد آیت اهللا طالقانی و اورژانس تهران و قهرمانشهر و سایر اکیپهاي دانشجوي  هايگروه
دانشگاه تهران معاینه و مداوا میکنند. درج این خبر یعنی همگانی کار افتادن بیمارستان به مفهوم پوشاندن جنایت طرفداران 



ا دارو را زیرورو کرده بودند ب هايمام بیمارستان بازدید کردم. تمام تختها را شکسته بودند. تمام قفسهخلق . من خودم از ت
قوري «قنداق تفنگ، تمام وسائل جراحی و اندانپزشکی را شکسته بودند وخیلی  از وسائل بیمارستان را با خود به روستاهاي 

به پاوه  آورده شده بود. کار پاکسازي و تهیه  29/5/58پیاده روز  گشتی هايبرده بودند که توسط گروه» شمشیر« و» قلعه
 )31/5/1358کار ما دست اکیپهاي صحرائی است.(جمهوري اسالمی وسایل بیمارستان، یکماه طول میکشد. فعالً

 

 .امام: اگر سپاه نبود کشور نبود

 

اسالمی برادر منصوري به اتفاق برادر بشارتی از  بعدازظهر فرمانده سپاه پاسداران انقالب 7ساعت  29/5/58در روز دوشنبه 
اعضاي شوراي فرماندهی سپاه پاسداران به حضور امام در قم رسیدند و ضمن بیان فعالیت سپاه در حوادث کردستان و گزارش 

 :روز بر لب داشتند ضمن تشکر از سپاه پاسداران فرمودند 5عملکرد پاسداران و امام که تبسمی پس از گذشت 

 

گردد. اگر سپاه نبود کشور هم نبود، من سپاه من از سپاه راضی هستم و بهیچوجه نظرم از شما برنمی-اهللا الرحمن الرحیم بسم
 .اي جز سابقه اسالمی نداریدپاسداران را بسیار عزیز و گرامی میدارم، چشم من به شماست. شما هیچ سابقه

 

شود. اهللا به تدریج درست میکنم. اوضاع انشاءمن براي همه دعا میسالم مرا به همه برسانید. من از همه شما متشکرم. 
. کنیم. باید بیشتر کار کرد. باید بسیار بودکنند. آنها را سرکوب میکند. زحمت ما را فراوان میخطري مملکت را تهدید نمی

ان را تشما رسیدگی کنند. بودجه دهم سریع به کارهايماند. به دولت دستور میشود و این طور نمیاوضاع مملکت خوب می
  )31/5/1358هر جه زودتر بپردازد. خداوند همه شما را تایید کند.(کیهان
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 اعالمیه  پاسداران

 

 :خطاب به مردم آذربایجان به این شرح صادر کرد ايانقالب اسالمی ارومیه اعالمیهسپاه پاسداران 

 

 !اهالی شریف ارومیه، برادران مسلمان کرد

 

بخاطر بیاورید زمانیکه فئودالهاي غارتگر و سرسپرده رژیم سابق بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران، چگونه با الهام از اربابان 
براي تضعیف انقالب و دلسرد نمودن مردم و غارت بیشتر دسترنج ملت محروم کرد، برادران روستائی را از بیگانه و خائنشان 

 .خانه و زمین خویش بیرون راندند و فریاد زنان و کودکان و مردان آواره شده، در دل سنگ آنها اثري نداشت

 

ي سیاسی چپ و راست به میدان توطئه بر علیه انقالب آنان منطقه کردنشین ارومیه را با همکاري ساواکیهاي فراري و گروهها
اسالمی ایران تبدیل نمودند و امکانات تهیه اسلحه را براي ضد انقالبیون فراهم ساختند تا در نقاط مختلف مملکت، دست به 

ا اگر . اینهکنندایت میفریبکارانه، ندا در دادند که از جمهوري اسالمی و رهبري امام خمینی حم هااخالل و توطئه بزنند و همین
ده و روستاهاي خود برایشان دا هاجمهوري اسالمی را قبول داشتند، مهلتی را که استاندار براي بازگرداندن روستائیان به زمین

. ماهیت ضد مردمی و ضد اسالمی اینها دیگر براي همه روشن شده است. جمهوري اسالمی و امام کردندبود رعایت می
نیروي پایان ناپذیر خدا و مردم مومن بخدا دارند و اینست رمز موفقیت ما؛ این مردم بودند که انقالب را بثمر خمینی، تکیه بر 

گاه هستند که از دایر شدن پاس هارساندند نه غارتگران سودجو و سرسپرده و روشنفکران وابسته به شرق و غرب. اکنون همین
بسیج میکنند تا بر روي برادران ارتشی و پاسدار  اند،به دور آنها جمع شده وحشت دارند و افراد مسلح خود را که ناآگاهانه

خود اسلحه برداشته و جنگ و برادرکشی راه بیاندازند تا از استقرار پاسگاه جلوگیري بعمل آورند. بعدا اعالمیه میدهند که 
ت ارند و بر علیه مردم کرد میکوشند. ملمرتجعین میخواهند کردها را بکشند. ملت ستمدیده کرد آگاه است که اینها فریبک

مسلمان کرد باید آگاه باشد که دولت جمهوري اسالمی که نتیجه انقالب خود مردم است، براي برقراري نظم و آرامش در 
منطقه پاسگاه دایر میکند و جلو خرید و فروش اسلحه رامیگیرد. مردم کرد سالها است که از دست این غارتگران و خانهاي 

 .و امروز هم خوستارند که اینها به سزاي ظلم و ستم و اعمال ننگین خود برسند کشندو، ستم میسودج

 

مردم منطقه و بخصوص ملت شریف و غیور کرد باید کامال متوجه و آگاه باشند که درگیري برادران پاسدار و ارتشی، با 
و الزم  دانوق مردم است که هستی مردم را به باد دادهعوامل بیگانه پرست و چپاولگران حق هايکردها نیست، بلکه با توطئه

است که نهایت همکاري را با نیروهاي ارتشی و پاسدار براي پاکسازي منطقه از عناصر ضد انقالب و سرسپرده به آمریکا بکنند 
و حامی ملت و مطمئن باشند که نیروهاي مردمی و بخصوص پاسداران انقالب و هم چنین امام خمینی، بزرگترین مدافع 



بدخواهان توجهی نکنند و امیدوار باشند که پیروزي از آن مردم مومن و  هايزنجدیده و بالکشیده کرد هستند و به سمپاشی
مستضعف است. بدین ترتیب، اقدامات قاطع و مردمی ارتش، میتواند وسیله مهمی در سرکوبی عناصر ضد انقالب باشد. با 

 .یده کردستان و برادران پاسدار و ارتشیامید پیروزي و موفقیت مردم ستمد

  )1/6/1358سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه(کیهان
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  کشتار چگونه آغاز شد؟

 

 گفتگویی با برادر ابوشریف

 

اران به عمل ه درمرکز ستاد پاسدبرادر ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران پریشب به تهران بازگشت وي در گفتگویی ک
 .آمد در مورد اوضاع پاوه هنگام ورود و اقداماتی که تاکنون انجام شده مطالبی بیان داشت

 

برادر ابوشریف گفت: روز پنجشنبه صبح به اتفاق تیمسار فالحی فرمانده نیروي زمینی و دکتر چمران به کرمانشاه رفتیم و 
بودند که ضدانقالب پاوه را محاصره کرده حلقه محاصره را تنگتر کرده به این منظور ما چون شب پنجشنبه به ما اطالع داده 

مان را با هلیکوپتر فرستادیم و نفر از پاسداران 30رفتیم تا از نردیک مسایل را رهبري کنیم. بنابراین در کرمانشاه ما در حدود 
کردیم که اینها یک حمله سراسري را بر علیه پاسداران ما ساس میچونکه هلیکوپتر به اندازه کافی نبود و از دو روز قبل ما اح

نفر  250حدود  هزار نفر مسلح را در آنجا بسیج کرده بودند و نیروهاي ما در آنجا کالً 7تا 6آغاز خواهند کرد و در حدود 
نفرشان محلی بودند بنابراین ما کوشیدیم تا نیروي کمکی را هر چه زودتر برسانیم هلیکوپترهاي  200نفر  250بودند و از این 

نفر را ببرند و ما به این نتیجه رسیدیم بقیه را باید از راه زمین بفرستیم بعد بالفاصله من خودم بقیه  30موجود فقط توانستند 
با پاوه در تماس بودیم و جریانات  کردم از راه زمین بطرف پاوه و در شهري به نام روانسر آنجا مستقر شدیم. مرتباًرا رهبري 

 .کردیمرا گزارش می

 



هاي سنگین هزار نفر مسلح با اسلحه 7تا  6ضدانقالب در اطراف پاوه در حدود  اي که اینجا مطرح بود این بود، که اصوالًمساله
شد. ما اول کاري که توانستیم وایی و انواع و اقسام اسلحه فراهم دیده بود و از دهات اطراف هم تدارك میخمپاره و ضده

بکنیم این بود که با هلیکوپتر یک مقدار آب و غذا و دارو فرستادیم ولی از آنجایی که تمام شهر تحت محاصره بود این 
شد و چون نمی بطوري که الزم بود انجام و عمل پیاده کردن نیرو تقریباً توانستند بنشینند و پرواز کنندهلیکوپترها بخوبی نمی

کیلومتر هم مملو از مسلحین بود و ما نتوانستیم خودمان را  50کیلومتر فاصله داشتیم. این  50از راه زمین هم از روانسر تا پاوه 
 .نجشنبه یک روز بحرانی در پاوه بودروز پنجشنبه به محل برسانیم بنابراین طبق اطالعاتی که به ما رسید روز پ

 

هاي اطراف، برادران ما تا آنجایی که فشنگ داشته و مهماتشان تمام هایی در تمام شهر بود و اطراف بیمارستان و تپهدرگیري
 .هاي اطراف خود دفاع بکنند و از پیشرفت جلوگیري بکنندنشده بود توانستند از تپه

 

نشینی کردن اولین نقطه شهر که بیمارستان بود، به کنند به عقبشود و شروع میتمام میولی به محض اینکه فشنگ اینها 
کنند ولی روز بعد با حمله سراسري شوند و از بیمارستان دفاع میآورند و در بیمارستان مستقر میبیمارستان پناه می

اه در بکنند و در راه بین بیمارستان تا ستاد سپ نشینیشوند از بیمارستان هم عقبضدانقالب به اطراف بیمارستان مجبور می
شوند مجروحین را به بیمارستان منتقل نفر هم مجروح می 15شوند و در حدود نفر از برادران ما آنجا شهید می 10حدود 

یمارستان ب کنند و وقتی که بهبا خمپاره بیمارستان را منفجر می رسد قبالًکنند و وقتی که ضدانقالب به بیمارستان میمی
رین کنند. با فجیعتبرند و نارنجک در دهانشان منفحر میگیرند و در جلو دکترها و پزشکیارها سر میرسند زخمیها را میمی

د به ستاد رساننتوانستند خودشان را نجات دهند از بیمارستان خودشان را میکشند. بعد بقیه پاسداران که میوضع آنان را می
کشد. روز شنبه صبح با کنند به دفاع. این جریان تا روز جمعه طول میشوند و از آنجا شروع میتقر میسپاه و در آنجا مس

هایی پهشوند به کمک پاسداران بیایند و توزیري دو دستگاه هلیکوپتر مامور میرسیدن خبر به دفتر امام و ستاد ارتش و نخست
کنندگان را به عقب برنند با آمدن این دو ار دهند و این محاصرهکه ضدانقالب مستقر شده بود از اطراف مورد حمله قر

توانیم نیروهاي اضافی را در آنجا پیاده کنیم و به دفاع از شهر کنند و ما مینشینی میهلیکوپتر یک مقداري از آنها عقب
ه بود و با فرمان امام و بسیج بپردازیم و سنگرهایی را که از دست داده بودیم دوباره به دست آوردیمو این جریان روز شنب

ارتش و هشدار به دولت و ژاندارمري و شهربانی و تدارك سپاه ما توانستیم در روز شنبه نیروهایی را که در کرمانشاه مستقر 
راه منفر بودند این نیروها را با تدارك که ازروز شنبه با فرمان امام شد توانستیم این نیروها را ه 800کرده بودیم که در حدود 

با کامیونهاي ارتشی (چون خودمان هیچ کامیونی نداشتیم) به طرف پاوه حرکت دهیم. در بین راه البته سنگرهایی ایجاد شده 
ها راهها را بسته بودند. منتهی یک گروه شناسایی ار افراد سپاه در جلو پیاده هایی ایجاد شده بود. در تمام گردنهبود. راهبندان

ها و با تیراندازي شدید سنگرها را نابود شدند به گردنهها که راهبندان بود آنها متفرق میام این گردنهکرد و در تمحرکت می
 .کردند و راه را براي ستون پاسداران و ارتش باز می کرندمی

 



بودیم قرار  بعدازظهر وارد پاوه شدیم. ما آنجا تقسیم کار کرده 1صبح ما از روانسر حرکت کردیم و ساعت  6در حدود ساعت 
شد که کارهاي عملیاتی را در کرمانشاه تیمسار فالحی به عهده بگیرد. از روانسر تا پاوه فرماندهی عملیات با بنده بود. در خود 
پاوه و هماهنگ کردن کارها در پاوه با آقاي دکتر چمران بود. بعد از اینکه ساعت یک ما به پاوه رسیدیم مردم شهر با استقبال 

کردند و ها و پسرها و دخترها با آوردن چاي و آب یخ و نان به پاسداران ما کمک میا پذیرایی کردند تمام بچهعمیقی از م
قبضه اسلحه  200نفر عوامل ضدانقالب را دستگیر کنیم در حدود ـ 25 شور هیجان عجیبی بود. در این راه ما توانستیم تقریباً

با ساواك همکاري داشت بنام افراسیاب رادي یکی از افرادي بود  پالیزبان که قبالًاز عوامل ضدانقالب بگیریم و یکی از عوامل 
که ما در این پاکسازي در یکی از دهات قبل از پاوه، دستگیر کردیم و این شخص اینقدر در پاوه منفور بود، که مردم پاوه 

ي هوایی مردم را متفرق بکنیم تا نگذاریم مردم اورا خواستند این را همه قطعه قطعه کنند، که ما مجبور شدیم که با تیراندازمی
اي بود از جریان ورود ما به شهر پاوه در ساعت یک بعدازظهر روز یکشنبه. بعد از پاوه ما نیروها را تکه تکه کنند، این خالصه

ه به ما ن خبرهایی کتقسیم بندي کردیم و پیشروي بطرف مرز عراق را شروع کردیم که راه فرار را به ضدانقالب ببندیم چو
رسیده بود ضدانقالب می کوشید از راه نوسود و از ازگله و شیخ صالح       بطرف قصرشیرین و مرز عراق و از آنجا بتواند 

 .اسلحه و مهمات و افرادشان را فرار بدهند راهها را ببندیم

 

نفر  30اند و در حدود حاال ار برادران شهید شدهنفر تا  30برادر ابوشریف درباره تعداد کشته و مجروحین گفت: از طرف سپاه 
 .نفر است 4هم مجروح داشتیم و تعداد شهدا از ارتش در حدود 

 

نیروي زمینی به تجهیزات خود به همراه پاسداران روز یکشنبه به پاوه وارد وي در مورد اقدامات ارتش جمهوري اسالمی گفت: 
 .ت قسمتهاي مرزي حرکت کردندشدند و بعد از ورود به پاوه از پاوه به سم

 

گیري ابوشریف گفت: در حین زد و خورد نه خیر اسیر نداشتیم ولی بعد از اینکه پا به فرار گذاشتند در مورد اسیر و یا گروگان
بازگردانده  نفر از ماها هم به گروگان گرفته شدند که بعداً 2اي از آنها دستگیر شدند و یعنی روز یکشنبه یک عده

 )1/6/1358جمهوري اسالمی شدند.(

 

 .ابوشریف چگونگی سرکوب مهاجمان پاوه را تشریح کرد

 

ظهر دیروز ابوشریف رییس عملیات سپاه پاسداران انقالب طی یک گفتگوي مطبوعاتی درباره فعالیت و عملیات پاسداران 
شنبه  به ما اطالع رسید که ضد وز پنجهاي گروهی قرار داد ابوشریف اظهار داشت رانقالب در پاوه مطالبی در اختیار رسانه

انقالب در پاوه دست به حمله زده است به همراه تیمسار ولی اهللا فالحی فرمانده نیروي زمینی و دکتر چمران معاون 



نفر  250کردیم که حمله مهاجمین شدید خواهد بود  بهمین خاطر ما وزیر عازم پاوه شدیم از دو روز قبل احساس مینخست
نفر از پاسداران را سریع به منطقه برساند تیمسار فالحی در کرمانشاه ماند و دکتر چمران  30کوپتر توانست تنها ه هلیبودیم ک

 .درپاوه مستقر شد و من با بقیه ستون از راه زمین بطرف روانسر به راه افتادیم

 

د با کردنهرها و روستاها راه بندان ایجاد میکردند و براي گذشتن ما از شدرمسیر راه برخی از مردم تحریک شده تظاهرات می
هزار تفر بودند و آنها مجهز به  6وجود این همه موانع ما با زحمت زیادي به پیشروي ادامه دادیم افراد ضد انقالب در حدود 

 .شدنداسلحه کافی و مهمات بودند. همچنین از اطراف روستاها نیز تقویت می

 

ع فوق العاده بد بود پاسداران بعلت کمبود اسلحه و نبودن آب تا آنجا که اسلحه  و مهمات طبق اطالع در روز حمله پاوه وض
شان تمام شد تپه را رهاکردند و بطرف بیمارستان رفتند مهاجمین با خمپاره به بیمارستان داشتند جنگیدند و هنگامیکه فشنگ

 .ها را کشتندکردند و در بیمارستان هم زخمیینفر را زخم 15نفر از پاسداران را کشته و  10حمله کردند و حدود 

 

کوپتر کبري از باال تپه ها را مورد حمله قرار دادند و آنها با دستگاه روز شنبه با اعالم دستور امام رهبر انقالب دو هلی
 .پیش بینی کرده بودند بطرف مهاباد عقب نشینی کردند اطالعات قوي که داشتند چوم قبالً

 

گیر در یکی از دهات دست» افراسیاب روایی«ز ما استقبال کردند و ما توانستیم یکی ازعوامل پالیزبان را بنام  در پاوه مردم ا
خواستند وي را ز دست پاسداران گرفته تکه تکه سازند البته این شخص بعد کنیم مردم بقدري از این فرد متنفر بودند که می

مرز عراق رفتیم تا مرزها را ببندیم و جلوي آنها ار که بطرف قصر شیرین  از محاکمه به اعدام محکوم شد بعد از پاوه به
نفر از  15نفر از نظامیان کشته شدند و  4نفر از پاسداران و  40میرفتند بگیریم در این درگیریها و درگیریهاي قبلی کال 

 .شدندپاسداران زخمی

 

ما با ژاندارمري و مردم کاري نداریم و فقط سر پاسداران  روزشنبه عوامل حزب دمکرات بابلند گو در شهر اعالم کردندکه
خواهیم حزب دموکرات  بمردم کردي میگفت که هر کس عضو حزب دموکرات نباشد خائن به خلق کرد است انقالب را می

واهد خهمچنین حزب دموکرات با پیش کشیدن مساله سنی و شیعه می خواهد به انقالب لطمه بزند حزب دموکرات با زور می
 شود و مکان هاي فرهنگی اسالمیزاده اداره میبه شیوه هیتلري مکاتب قرآن شهرهاي کردستان را که توسط افراد عالمه مفتی

خواهند به بشمار میرود از بین ببرد اما باید بگوییم بسیاري از مردم کرد با فروختن گوسفندو اثاث منزل اسلحه می خرند و می
 .جمهوري اسالمی خدمت کنند

 



در مورد آرامش در منطقه کردستان ابوشریف اضافه کرد هم اکنون پاسداران انقالب  در مناطق پاوه، نوسود، مریوان، کرند، 
ها آراماست و مردم دارند بزندگی عادي روزانه اند و این شهرازگله، سنندج و چند شهر دیگرحفظ آرامش را برعهده گرفته

 .دهندخود ادامه می

 

 :شهید شدن پاسداران و اینک چرا بیمارستان و تپه پاوه بدست مهاجمان افتاده ابوشریف گفتدرمورد علت 

 

 تمام شدن فشنگ نرسیدن آب و نرسیدن نیروهاي کمکی از جمله عوامل عقب نشینی پاسداران بود خود من  با ارتش قبالً
 ور داده بود که آنچه را که تقاضا شده بود درتلفنی تماس گرفته بودم و از تیمسار شاکر تقاضاي کمک کرده بودم او دست

 .ها انجام شداختیار ما بگذارند اما امکانات کمی در اختیار ما قرار گرفت و دیر این خواسته

 

کرد که گفتیم دولت او را عوض کرد و رییس ژاندارمري فعلی با رییس ژاندارمري با دموکرات ها همکاري می در پاوه نیز قبالً
هایی که بما داده بودند کهنه بود.سوال شد: فکر اي را که باید اضافه کنم این بود که اکثر اسلحهکرد نکتهما همکاري می

 اي بوجودآید؟کنید دوباره در کردستان مسالهنمی

 

ابوشریف پاسخ داد: سپاه پاسداران بعد از این باقدرت به خلع سالح مردم کردستان خواهد پراخت در گذشته ارتش و دولت 
 .کردند ما بعد از این بحرف دولت و ارتش گوش نخواهیم داد و هر جا که الزم باشد وارد عمل می شویمما را محدود می

 

ما چند روز پیش مقداري میوه الزم  رد از مردم کمک خواهیم گرفت مثالًما هروقت الزم شد و اگر دولت فوري کمک نک
خواستیم کاغذ بازي کنیم موضوع را با جند نفر از مردم دورو برمان در میان گذاشتیم فوري مقدار زیادي داشتیم تا می

ند در جریان خوزستان دولت و موادخوراکی و میوه آماده  شد. با یک اشاره به مردم هر چه بخواهیم در اختیار ما می گذار
ارتش و مقامات با ما خوب همکاري کردند و ما پیروز شدیم در صورتیکه پاسداران با توجه به آن مرز باز خوزستان و تعداد 

 .توانستند در خوزستان مهاجمین را سرکوب کنندکمشان اگر همکاري نبود چگونه می

 

ام ها همکاري داشت او تمگفت: استاندار سابق کردستان با دموکرات درباره فعالیت استاندار سابق کردستان ابوشریف
د بنظر کردنها بدهات میرفتند و تبلیغات چپی میهاي ادارات را در اختیار دموکراتها قرار میداد و آنها هم با این ماشینماشین

 .من دولت باید اشخاص چپی را به کارهاي مهم نگمارد

 



 نظر شما ریشه نا آرامی ها در کجااست ؟یکی از خبرنگاران پرسید:به 

 

 :ابوشریف در جواب این سوال گفت

 

حزب  توانی برنج پیدا کنی امادر کردستان حتی اگر پول داشته باشی نمی عوامل زیادي در منطقه است از جمله فقرمادي مثالً
 .کنددمکرات در کردستان برنج و روغن و تاید و کالشینکف و پول توزیع می

 

اه را گویند ما شبرند و هنوز میي از مردم کردستان ناآگاه و بیسواد هستند بسیاري از مردم کامیاران در جهل بسر میبسیار
 .دوست داریم

 

س روابط ریی» فروتن«بدین سبب ما بدولت پیشنهاد خواهیم کرد که بوضع مادي و فرهنگی مردم منطقه برسد.در این موقع 
 :عمومی سپاه پاسداران افزود

 

ایم که در بلوچستان توسط پاسداران و دولت برنامه هاي رفاهی اجراء شود و بزودي این طر ح را که در ما طرحی تهیه کرده
شوراي ارتش هم مطرح شده است به دولت خواهیم داد ما عقیده داریم مسلما فرستادن چند تراکتور بهتر از داشتن چند 

 .سربازخانه در منطقه است

 

 :سخنان خود اظهار داشت ابوشریف درپایان

 

در حال حاضر حزب دموکرات در مهاباد سربازخانه را در اختیاردارد و بزودي ما همه مهاباد و اسلحه هاي انجا را در اختیار »
 .«خواهیم گرفت

 

تمام  من از طرف همه پاسداران از همه مردم سپاسگزارم که به نداي امام گوش دادند ما تا آخرین  قطره خون خود در راه
 .مستضعفین جهان خواهیم جنگید. زیرا هیچ چیز باالتر از شهادت براي مانیست

 



ما بزودي عزالدین حسینی قاسملو و دیگر روساي حزب دموکرات را دستگیر خواهیم کرد و من باز فردا عازم کردستان »
 .«خواهم بود

 

 .که از پاوه برگشته بود قرائت کرد ابوشریف سپس پیام یکی از شهداي پاوه را که توسط یکی از پاسدارانی

 

این شهید هنگام شهادت به هم رزمش گفته بود: به امام و مردم بگویید که ما پاسداران شهید بدون اسلحه و بدون مهمات تا 
 )1/6/1358آخرین  لحظه براي حفظ آبروي انقالب وامام جنگیدیم.(کیهان

 

 مبادله گروگانها

 

گفتگویی با خبرگزاري پارس در مورد حوادث اخیر  در زنجان  اسالمی انقالب پاسداران سپاه مسووالن از یکی –زنجان 
کردستان گفت که آخرین  اطالع  رسیده از تکاب سنندج و سقز حاکیست که افراد اعزامی از شهر زنجان همه سالمت و تنها 

انهاي طرف مقابل که توسط نیروي اعزامی از نفر زخمی و دو گروگان تا حال گزارش شده که گروگانها امروز با گروگ 5تعداد 
 .زنجان گرفته شده بودند مبادله شدند

 

 5نفر و تعداد گروگانها  15نفر و تعداد زخمی ها  5هاي ضد انقالبیون بد ست افراد اعزامی این مسوول افزود که کشته شده
 .نفر گزارش شده است

 

یها ) در حال حاضر بدست برادران ارتشی و پاسدار کنترل و اداره این مقام اضافه کرد که منطقه ایرانشاه ( محل درگیر
 )1/6/1358شود.(کیهانمی

 

 بیانیه مهم سپاه پاسداران انقالب درباره حوادث کردستان

 

 :اي صادر کرد. متن بیاینه به شرح زیر استدفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب در رابطه با وقایع کردستان بیانیه

 



و شدید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که از خونریزي بسیار دشمن از پاي روبر کافران با که هنگام بدان پس –بسمه تعالی 
هاي خود را فرو گذارد از اسیران فدیه گیرد و با آزاد نمایید. درآید و آنان را محکم در بند گیرید، و پس از اینکه جنگ سختی

قام میکشید. و لیکن این براي امتحان انسانها به یکدیگر است و آنانکه در راه خدا و اگر خدا می خواست خود از کافران انت
 (4) اند هرگز اعمالشان ضایع نگردد. سوره محمد آیهکشته شده

 

شکل و محتوي در عمل هر کدام داراي محدوده و مرزبندي خاصی است که کوچکترین تعرض به حریم هر یک از طرف  
یح وقایع به اشتباه می افکند و بدور نیست که بگوییم بزرگترین اشتباهات تاریخ از انجا سرچشمه دیگري ما را در تحلیل صح

قدرت،  سکوت، فریاد سلم،ایم صلح، جنگ، قهر، آشتی، نرمش، قاطعیت، گرفته است که یکی از ایندو را قربانی دیگري نموده
ي کاربرد ان در رابطه با شکل و محتوي بدو  سوال جواب همه و همه مفاهیمی هستند که میبایست حداقل براصبر. شتاب، 

 داد، چرا ؟ و براي چه ؟ بطورمثال چرا صلح و براي چه صلح و یا چرا جنگ و براي چه جنگ ؟

 

کنیم و سخنان تاریخی و اعجاز انگیز رهبرمان امام در این هفته که یکی از حساس ترین مراحل انقالب اسالمی را تجربه می
دهد آنچه که بیش از هر چیز ما را به تفکر ین روزها رهنمودهاي قاطع و مشخص این برهه تاریخی را نشانمان میخمینی در ا

ریزي براي اینده وامیدارد این است که قدرت را در چه شکل و محتوي در مقابل ضد انقالب و مزدوران امپریالیزم و برنامه
هر یک از پاسداران انقالب اسالمی پیش از دست زدن به هر عملی باید به بسرکردگی آمریکا و صهیونیزم به کار بریم یعنی 

روشنی کاربرد قدرت را و هدف آنرا مشخص نموده و همانگونه که در باال اشاره شد چرادو براي چه را براي خویش مطرح 
افت دست بعمل انقالبی نماید و پس از انکه جواب صریح و روشن در رابطه با پاسداري از انقالب اسالمی براي خویش ی

زدنند. و به مقام رفیع احد الحسنین ( پیروزي، شهادت ) نائل شود. در این سرزمین هستند افرادي که با بینشهاي غلط و کوته 
کند ) وحشت دارند. و خیلی زود ( چون در رابطه با شکل نه محتوي مسایل را تحلیل میبینانه خویش از کلمه جنگ، قدرت،

موده و سعی دارند به هر طریق شده انقالب اصیل ما را به رفرمهاي ساده لوحانه اجتماعی که در نهآیت چیزي آنرا محکوم ن
جز آب به آسیاب دشمن ریختن نیست بکشند و از همه عجیبتر آنکه در این افراد هستند کسانی که با صداقت و پاکی 

بدون شکلهاي کوبنده رسید و بطور خالصه شکل را قربانی  معتقدند که به همه آرمانهاي نجات بخش اسالمی یعنی به محتوي
دهند اگر قدرت و جنگ می توانست رهگشا باشد چرا آمریکا با محتوي مینمایند. وقتی از این افراد علت را بپرسی جواب می

تر هایشان قطورهاي شکست آنهمه نیرو و اسراییل با آن همه قدرت و بطور کلی کشورهاي امپریالیستی روز به روز پرونده
 شود؟می

 

و ما اگر در کردستان با قدرت و جنگ بخواهیم مسایل را حل کنیم مسلما در دراز مدت شکست خواهیم خورد. از اینان باید 
هاي مسالمت آمیز رفورمیستی خود تنها شکل قدرت را بدون در نظر گرفتن پرسید شما که براي موجه جلوه دادن کوشش

توي اند محدانید در قرآن مبازرات بسیاري از پیامبران در شکل جنگ بوده که توانستهویا نمیمحتوي، مطرح می کنید گ
انقالبی خویش را پیش برند مگر به فرموده امام خمینی این پیامبر اسالم نیست که با جنگ ها و کشتار ضد انقالبیون زمان 



ر میکنید میبایست بعد از حمله مسلمین به کشورهاي دیگنماید اگر اینگونه که شما تصور خویش رسالت مکتبش را جهانی می
قرن  14شد، پس چه شد که امروزه پس از گذشت و فتح آن پس از چندي اسالم از این ممالک از جمله ایران ریشه کن می

 ایران مشعلدار انقالب اسالمیست؟

 

قابل  با جنگ امپریالیسمی و قدرت جهانی هرگزحقیقت این است که جنگ انقالبی ایدئولوژیکی و قدرت انقالبی ایدئولوژیکی 
 .قیاس و نبوده و نیست

 

اش آمده است هر حرکت و عمل را نه تنها در رابطه با شکل آن بلکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی همانگونه که در اساسنامه
دهد و بدین خاطر است مجاهدین صدر اسالم را به عنوان الگوي با محتوي اسالم و انقالبی آن مورد بررسی قرار می مستقیماً

عملی خویش پذیرفته است که در یکدست شمشیر و در دست دیگر قرآن، در یک دست هفت تیر و در دست دیگر اخالق 
ر بسیج تمام نیروها براي عمران و آبادي و کار فرهنگی اسالمی در دستی اعمال قدرت براي امحاء دشمن و در دست دیگ

اصیل اسالمی خوب است در پایان این گفتار صورت نیازمندیهایی برادر مسوول از میدان جنگ برایمان فرستاده برایتان یادآور 
ی کپی، پ،ماشین نویس، پلشویم. ایشان به همراه تقاضاي اسلحه و مهمات و نفرات این نیازمندیها را نیزخواسته بود. ماشین تای

 …پزشک، و دارو،، مهندس ساختمانمصالح ساختمانی، تراکتور، راننده تراکتور، ،کتاب، نوار، فیلم،اسالید

 

همه این پیروزیها که در کردستان بدین سرعت به فرموده امام در رابطه با بسیج همه جانیه مردم بدست امده است نه تنها ما 
ند بلکه صادقانه معتقدیم که پس از سرکوبی ضد انقالب لحظه اي درنگ در سازندگی فرهنگی، اقتصادي  کرا دچار غرور نمی

ایدئولوژیکی را چایز نشمرده و بخون پاك همه شهیدانمان همه شهداي تاریخ پرافتخار اسالم سوگند یاد می کنیم که اگر تا به 
در همه زمینه ها خونشان را پاس خواهیم داشت و راهشان را ادامه ایم، با سازندگی امروز به فوز عظیم شهادت نائل نگشته

 )3/6/1358خواهیم داد.دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی(کیهان 

 

  :بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد وقایع اخیر کردستان

 

 . . . کنیم؟چه می

 

ها را گردن زنیم تا آنگاه که از خونریزي بسیار دشمن از پاي درآید و آنان را هنگام که با کافران روبرو شدید باید آنپس بدان
هاي خود را فروگذارد از اسیران ... گیرند و یا آزاد نمایید و اگر خدا محکم در بند گیرید و پس از اینکه جنگ سختی



اند دیگر است و آنانکه در راه خدا کشته شدهکشید. و لیکن این براي امتحان انسانها به یکخواست خود از کافران انتقام میمی
 .)4هرگز اعمالشان ضایع نگردد. (سوره محمد آیه 

 

شکل و محتوي در عمل هر کدام داراي محدوده و مرزبندي خاصی است که کوچکترین تعرض به حریم هریک از طرف 
رچشمه بزرگترین اشتباهات تاریخ از انجام سافکند و دور نیست که بگوییم دیگري ما را در تحلیل صحیح وقایع به اشتباه می

قدرت، صبر، فریاد،قهر، آشتی، نرمش، قاطعیت، سکوت،ایم. صلح، جنگ، گرفته است که یکی از این دو را قربانی دیگري نموده
ب ابایست حداقل براي کاربرد این در رابطه با شکل و محتواي به دو سئوال جوشتاب همه و همه مفاهیمی هستند که می

 چرا؟ و براي چه؟داد،

 

 به طور مثال چرا صلح و براي چه صلح و یا چرا جنگ و براي چه جنگ؟

 

کنیم و سخنان تاریخی و اعجاب انگیز رهبرمان امام در این هفته که یکی از حساسترین مراحل انقالب اسالمی را تجربه می
دهد آنچه که بیش از هر چیز ما را به خی را نشانمان میخمینی را در این روزها رهنمودهاي قاطع و مشخص این برهه تاری

دارد در این است که قدرت را در چه شکل و محتوایی در مقابل ضدانقالب و مزدوران ریزي براي آینده وامیتفکر و برنامه
زدن به هر  از دستامپریالیزم به سرکردگی آمریکا و صهیونیزم به کار ببریم. یعنی هر یک از پاسدارن انقالب اسالمی پیش 

عملی باید به روشنی کاربرد قدرت را و هدف آن را مشخص نموده و همان گونه که در باال اشاره شد چرا و براي چه؟ را براي 
خویش مطرح نماید و پس از آنکه جواب صریح و روشن در رابطه با پاسداراي از انقالب اسالمی براي خویش یافت دست به 

 .مقام رفیع احدال سنین (پیروزي، شهادت) نائل شودعمل انقالبی زند و به 

 

بینانه خویش را کلمه جنگ، قدرت (چون در رابطه با شکل نه محتوا در این سرزمین هستند افرادي که با بینشهاي غلط و کوته
 ب اصیل ما را بهکند) وحشت دارند. و خیلی زود آن را محکوم نموده و سعی دارند به هر طریق شده انقالمسایل را تحلیل می

ه در تر آن کفرمهاي ساده لوحانه اجتماعی که در نهایت چیزي جز آب به آسیاب دشمن ریختن پشت بکشند و از همه عجیب
میان این افراد هستند کسانی که با صداقت و پاکی معتقدند که به همه آرمانهاي نجات بخش اسالمی یعنی به محتواي بدون 

دهند اگر نمایند. وقتی از این افراد علت را بپرسی جواب میخالصه شکل را قربانی محتوي می شکلهاي کوبنده رسید و بطور
گشا باشد چرا آمریکا با آن همه نیرو و اسراییل به آن همه قدرت و بطور کلی کشورهاي توانست رهقدرت و جنگ می

کردستان با قدرت و جنگ بخواهیم مسایل را حل شود؟ و ما اگر در هایشان قطورتر میامپریالیستی روز بروز پرونده شکست
آمیز و در درازمدت شکست خواهیم خورد. از اینان باید پرسید شما که براي موجه جلوه دادن کوششهاي مسالمت کنیم مسلماً

ار از یدانید در قرآن مبازرات بسکنید گویا نمیرفورمیستی خود را تنها شکل قدرت را بدون در نظر گرفتن محتوي مطرح می
اند محتواي انقالبی خویش را پیش برند مگر به فرموده امام خمینی این پیامبر اسالم پیامبران در شکل جنگ بوده که توانسته



کنید نماید اگر اینگونه که شما تصور میها و کشتار ضدانقالبیون زمان خویش رسالت مکتبش را جهانی مینیست که با جنگ
ین به کشورهاي دیگر و فتح آن پس از چندي اسالم از این ممالک از جمله ایران ریشه کن بایست بعد از حمله مسلممی
 قرن ایران مشعلدار انقالب اسالمیست؟ 14شد پس چه شد که امروزه پس از گذشت می

 

خواري هرگز حقیقت این است که جنگ انقالبی ایدئولوژیکی و قدرت انقالبی با ایدئولوژیکی با جنگ امپریالیستی و قدرت جهان
 .قابل قیاس نبوده و نیست

 

اش آمده است هر حرکت و عمل را نه تنها در رابطه با شکل آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی همان گونه که در اساسنامه
ن ادهد و بدین خاطر است مجاهدین صدر اسالم را به عنوبا محتواي اسالمی و انقالبی آن مورد بررسی قرار می بلکه مستقیماً

ر تیر و در دست دیگدست شمشیر و در دست دیگر قرآن، در یک دست هفتالگوي عملی خویش پذیرفته است که در یک
دشمن و در دست دیگر بسیج تمام نیروها براي عمران و آبادي و کار  حاءاخالق اسالمی در دستی اعمال قدرت براي ام

 .فرهنگی اصیل اسالمی خوب است

 

شان به شویم، ایورت نیازمندیها را که برادر مسوول از میدان جنگ برایمان فرستاده، برایتان یادآور میدر پایان این گفتار ص
همراه تقاضاي اسلحه و مهمات و نفرات این نیازمندیها را نیز خواسته بود، ماشین تایپ، ماشین نویس، پلی کپی، کتاب نوار 

 . . .مهندس ساختمان، پزشک و دارو وتمانی،اسالید، تراکتور، راننده تراکتور، مصالح ساخفیلم،

 

همه این پیروزیها که در کردستان بدین سرعت به فرموده امام در رابطه با بسیج همه جانبه مردم بدست آمده است نه تنها 
صادي، تاي درنگ در سازندگی فرهنگی، اقکند بلکه صادقانه معتقدیم که پس از سرکوبی ضدانقالب لحظهما را دچار غرور نمی

ه اگر تا کنیم کایدئولوژیکی را جایز نشمرده و به خون پاك همه شهیدانمان و همه شهداي تاریخ پرافتخار اسالم سوگند یاد می
ها خونشان را پاس خواهیم داشت و راهشان را ادامه ایم با سازندگی در همه زمینهامروز به فور عظیم شهادت نائل نگشته

 .خواهیم داد

 

 )3/6/1358سپاه پاسداران انقالب اسالمی(جمهوري اسالمیدفتر سیاسی 

 

  .پیشروي نیروهاي سپاه پاسداران به شهرهاي غرب ادامه دارد

 



 :این اطالعیه دیروز از سوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی انتشار یافت

 

 :متن این اطالعیه به این شرح است

 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در غرب نیروهاي این سپاه با هماهنگی نیروهاي ارتش طبق آخرین خبر واصله از ستاد عملیاتی 
روانسر، جوانرود، کامیاران، قصرشیرین، نوسود، سرپل ذهاب و سنندج، مریوان، بانه، جمهوري اسالمی ایران در شهرهاي پاوه، 

ن اطالعیه نیروهاي پاسدار و ارتش هم اکنون کرند مستقیم بوده و انتظامات کامل شهرهاي را در دست دارند براساس ای
اند. تههاي آنها را خنثی ساخباشند و تاکنون تعداد زیادي از افراد ضدانقالبی را دستگیر ساخته و توطئهمشغول پاکسازي می

 ت انجام شدهها و اقداماپیشروي نیروهاي سپاه پاسداران به سایر شهرهاي غرب هم چنان ادامه دارد. جزییات دستگیري ضمناً
 .به اطالع عموم خواهد رسید مستعاقباً

 

 )3/6/1358روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز(جمهوري اسالمی

 

 اطالعیه

 

کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: مرکز عملیات غرب کشور سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در کرمانشاه چهارمین اطالعیه 
 :دیروز منتشر کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس متن اطالعیه به این شرح است 30/14خود را در ساعت 

 

اند، به مرکز عملیات غرب کشور مراجعه و تقاضاي پناهندگی، امنیت کرده چون عده کثیري از برادران و قبایل کرد مکرراً
معرفی خود و اظهار ندامت از همکاري با حزب  رساند در صورتبدین وسیله به اطالع کلیه ایالت عشایر و برادران کرد می

منحله دموکرات و عناصر ضدانقالب و تحویل اسلحه غیر مجاز خود به مرکز عملیات غرب کشور و یا مراکز سپاه در امان 
 .خواهند بودجمهوري اسالمی

 

  )3/6/1358مرکز عملیات غرب کشور سپاه پاسداران انقالب اسالمی(جمهوري اسالمی

 

 معاون ابوشریفابووفا 



 

معاون فرمانده سپاه پاسداران انقالب گفت:عملیات خلع سالح اهالی بخش کامیاران که جزء استان کردستان است با موفقیت 
 بر اوضاع پایان یافت وي افزود: اینک نیروهاي مسلح و سپاه پاسداران درمنطقه اورامانات روانسر، از گله وشهر پاوه کامالً

 .آرامش کامل حکمفرماست مسلط هستند و نظم و

 

ردم اهللا صادق خلخالی مدیروز هنگام ورود یک ستون از ارتش جمهوري اسالمی به قصرشیرین و به مناسبت حضور آیت ضمناً
قصرشیرین دست به  راهپیمایی زدند و بار دیگر همبستگی خود را باانقالب اسالمی به رهبري امام خمینی ابراز داشتند و 

 )3/6/1358شده به گرمی استقبال کردند.(کیهان ازورود ستون یاد

 

 اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز عملیات غرب

 

اي از عموم ملت مسلمان ایران بخصوص هموطنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز عملیات غرب کشور دیروز طی اعالمیه
توانند با نزدیکترین مرکز اوضاع غرب کشور دارند هموطنان میکرد درخواست کرد هرگونه خبر و گزارش و نظري راجع به 

  )3/6/1358سپاه پاسداران انقالب اسالمی تماس بگیرند. (جمهوري اسالمی

 

 شایعات بی اساس

 

 آزارو بر مبنی شایعات خود 5 شماره اعالمیه طی کشور غرب اسالمی انقالب پاسداران سپاه: پارس خبرگزاري –کرمانشاه 
 .است شرح این به منتشره اعالمیه متن کرد تکذیب قویا را انقالب پاسداران توسط مردم اذیت

 

 بسمه تعالی

 

کلیه شایعاتی را که عناصر ضدانقالب و خود فروخته در میان هموطنان مسلمان کرد، مبنی بر اذیت و آزار مردم ایالت و 
مت داریم که سپاه پاسداران در خدا تکذیب کرده و اعالم میشود قویعشایر و برادران کرد، توسط پاسداران انقالب پراکنده می

باشد. سپاهیان پاسدار انقالب اسالمی مرکز عملیات غرب هموطنان عزیز و مسلمان کرد و در خدمت انقالب اسالمی می
 )4/6/1358(کیهان



 

 .مارا زیر آتش  گرفتند

 

گفت و گو با محمد نریموسایی خبرنگار اعزامی کیهان  فرمانده پاسداران انقالب اسالمی اعزامی مرکز در» علی تحیري»
ایم ابتدا کوشش ما براي این بود که بدون درگیري با افراد ما براي ایجاد آرامش و امنیت به این منطقه آمده«اظهارداشت: 

اي از مهاجمان دهمسلح که شهر سقز را محاصره داشتند انها را خلع سالح و در صورت لزوم بازداشت کنیم اما در بین راه ع
مسلح بطوزر ناگهانی ما را زیر رگبار گرفتند بطوریکه ما به خاطردفاع از خود، با یاري برادران نظامی خود مواضع آنها را در 

 «هم کوبیدیم

 

 یز باهمایم و نهآیت همکاري را نهم ما و هم برادران نظامی با سالح ایمان به این منطقه آمده«فرمانده سپاه پاسداران افزود: 
داریم و من دذر اینجا قاطعانه می گویم که تیراندازي ابتدا از سوي مهاجمان و افراد مسلح صورت گرفت اگر آنها دست به 

 «آمدزدند هیچگونه درگیري به وجود نمیچنین اقدامی نمی

 

بودند که یکی از آنها دیروز ( در درگیري چند روز اخیر چهارتن از برادران پاسدار ما ناپدید شده «علی تحیري اضافه کرد: 
خود را به پادگان معرفی کرد اما از سرنوشت سه پاسدار دیگر تا این لحظه اطالع صحیحی به ما نرسیده است اما پریروز)

 .«اندشود این سه تن در جریان درگیري در خانه اي گرفتار شده و به دام مهاجمان افتادهبطوریکه گفته می

 

ها و خودروهاي متعلق به ارتش جمهوري اسالمی که زامی از مرکز همچنین گفت: تعداد زیادي از کامیونفرمانده پاسداران اع
در اختیار مهاجمان بوده به دست ارتش و پاسداران افتاد. روي این خودروها آرم حزب موکرات حک شده و یا نوشته شده بود 

 .دانسته بودو حزب دموکرات گویا با این وسایل ارتشی را متعلق به خود 

 

 گرگان گیري مهاجمان

 

مانده وقتی امام خمینی به عنوان فر« یکی از پاسداران اعزامی از زنجان نیز به خبرنگار اعزامی کیهان گفت: » مصطفی سنایی»
ب اکل قوا فرمان دادند که به کمک مردم سنندج برویم بالفاصله در اجراي امر به سنندج رفتیم و سپس ازآنجا به بیجار و تک

 «.اعزام شدیم و پس از پاکسازي این مناطق به سقز بازگشتیم



 

ابتدا درگیري گروه ما در مدخل شهر سقز بود و مهاجمان از داخل چند ساختمان مارا زیر رگبار «پاسدار زنجانی اضافه کرد: 
یم که این را هم باید بگوگلوله بسته بودند و بعد دامنه درگیري گسترش یافت و به داخل شهر و نقاط حساس کشیده شد. 

اي از برادران پاسدار ما پیش از ورودما توسط مهاجمان به گروگان گرفته شده بودند که بعداد آزاد شدند که یکی از آنها عده
 «رییس پاسدران اعزامی از تهران به زنجان بود» فخیم جون«

 

هاي مهاجمان در داخل ساختمانها تصرف شد عوامل در جریان درگیري ما با مهاجمان پس از اینکه سنگر«وي همچنین گفت:
 .«مهاجم به پشت ساختمان و سپس به ارتفاعات گریختند

 

مصطفی سنایی ضمن اشاره به چگونگی تصرف مقر حزب دموکرات کردستان در سقز گفت: من از جمله افرادي بودم که در 
تن از افراد مسلح داخل ساختمان را بازداشت  25تصرف دفتر دموکرات ها دخالت داشتم و در این ماجرا موفق شدیم 

 )5/6/1358کنیم.(کیهان 

 

 .ارتش در سقز مستقر شد

 

دیروز، گروهان ضربت پاسداران  17ي غرب کشورمستقر در کرمانشاه اعالم کرد: ساعت ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه
سقز را شکستند و وارد این شهر شدند همچنین از هاي شدید خط محاصره انقالب در معیت برادران ارتشی پس از درگیري

سوي این ستاد اعالم شد که جنازه فرمانده پادگان سقز به کرمانشاه انتقال یافت. وي در جربان محاصره پادگان در حالی که 
 .ت دادپرچم سفید همراه داشت و براي انجام مذاکره با مهاجمین، بسوي آنها رفته بود، جان خود را در این جهت از دس

 

 گزارش فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران از وقایع پاوه 2

 

شریح هاي گروهی، آنچه را که در پاوه گذشت تابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقالب طی گفتگو با خبرنگاران رسانه
 .ده استکرد. ابوشریف گفت: شب پنجشنبه به ما اطالع داده بودند که ضدانقالب پاوه را محاصره کر

 



روز پنجشنبه باتفاق تیمسار فالحی و دکتر چمران به کرمانشاه رفتیم تا از نزدیک عملیات مقابله با ضدانقالب را رهبري کنیم 
 بینی شده بودنفر از برادران پاسدار براي تقویت پاسداران به پاوه اعزام داشتیم، آن طور که پیش 30در کرمانشاه حدود 

نفرشان از افراد محلی  200نفر پاسدار مستقر در پاوه که  250هزار نفر را بسیج کرده بود تا با  7ی ال 6ضدانقالب در حدود 
نفر را اعزام بکنیم و به این  30کوپتر به تعداد کافی، ما فقط توانستیم حدود بودند جنگ کند. از طرفی به علت فقدان هلی

بفرستیم. در طول مدت جنگ، به رغم اینکه تعداد پاسداران حتی به  نتیجه رسیدیم که اعزام نیروهاي کمکی را از طریق زمین
رسید معهذا با شجاعت و از خود گذشتگی، در مقابل ضدانقالب ایستادگی کردند. از طرفی یک هزارم مهاجمان ضدانقالب نمی

به  3رد آن در مقابل  ژـهاي کالشینکف بودند که کاربهاي نو و سنگین از جمله مسلسلضدانقالبیون مجهز به انواع سالح
مراتب بهتر بود، با این حال  برادران پاسدار ما تا آخرین فشنگ، با ضدانقالب جنگیدند و آنگاه که بیمارستان به تصرف 

زده کارکنان زن و مرد بیمارستان برادران مهاجمان درآمد، با نهایت وحشیگري و خوي حیوانی و در مقابل چشمان حیرت
 .بودند، سر بریدندخمیپاسدار ما را که ز

 

 مهاباد،انبار مهمات

 

هاي خود را در پاسخ این سؤال که پس از صدور فرمان امام و اعزام پاسداران و نیروهاي ارتش، مهاجمان سالح» ابوشریف»
در کجا مخفی کردند، گفت پس از آنکه مهاجمان از اعزام نیروهاي کمکی آگاه شدند، دست از محاصره پاوه کشیدند و 

کنم این سالحها هم اکنون در مهاباد باشد در تعقیب هاي خود را به مهاباد ببرند و تصور مینشینی کردند تا سالحقبع
نفر از آنها را دستگیر کنیم و یکی از دستگیرشدگان بنام افراسیاب رادي که از عوامل پالیزبان بود،  25مهاجمان موفق شدیم 

خواستند او را قطعه قطعه کنند اما با تیراندازي هوایی آنها را متفرق ت که مردم میآنقدر مورد نفرت مردم پاوه قرار داش
کردیم. پس ازآن که پاوه و اطراف آن از عوامل ضدانقالب پاکسازي شد به منظورآن که راه فرار به مرز عراق را به روي آنها 

شدیم مورد استقبال مردم قرار ي که وارد میاببندیم، به سمت مرزحرکت کردیم. در ضمن تعقیب مهاجمان، در هر نقطه
گذاشتند معلوم شد ضدانقالبیون که وابسته به حزب دمکرات بودند در گرفتیم. براساس اطالعاتی که مردم در اختیار ما میمی

وادار کرده  ها مردم راخواهیم، حال آنکه همینهمه جا به مردم گفته بودند، با شما کاري نداریم و فقط سر پاسداران را می
بودند که باید عضویت در حزب دمکرات را بپذیرند و براي اجراي مقاصد خود از فقر و نابسامانی مردم استفاده کرده و 

هایی که به عمل آمد، شویی بیاورند و بررسیبرایشان از آن طرف مرز گندم، قند و شکر و آذوقه و حتی پودر ظرف و لباس
مردم کردستان به جمهوري اسالمی و رهبري امام معتقد و مؤمن هستند، اما افراد وابسته  درصد 80این حقیقت روشن شد که 
کردند براي انحراف مردم از اسالم و انقالب هاي همبسته به آنها که اغلب عربی هم صحبت میبه حزب دمکرات و گروه

 کرد تا بتواند میان سنی و شیعهمی اسالمی حتی شعب مکتب قرآن را که در سراسر خطه کردستان فعالیت دارد. تعطیل
نشینی مهاجمان گفت:در حال حاضر پاسداران در مناطق اختالف بیندازد. ابو شریف در مورد وضع کلی منطقه پس از عقب

رام آ سنندج، کامیاران، روانسر، نوسود، مریوان، قصر شیرین، کرند، ازگله و سرپل ذهاب مستقر هستند. اوضاع این مناطق کامالً
وول با هاي مسهاي سازمانست. ابوشریف در زمینه همکاري سازمانهاي مسوول دولتی گفت متأسفانه آن طور که باید فعالیتا



آهنگی کامل وجود داشت و در سپاه پاسداران هم آهنگ نیست. حال آنکه به عنوان مثال اگر همان گونه که در خوزستان هم
ي شد، ماجرابخشی هم رسیدیم در کردستان نیز قضیه به همان نحو عمل میآهنگی و وحدت به نتایج ثمرنتیجه همین هم

 )5/6/1358کردستان چنین پیچیده و مبهم نبود.(کیهان

 

 اطالعیه سپاه پاسداران انقالب در مورد وقایع کردستان

 

ح قالب در کردستان به این شرهاي ضد اناي در ارتباط با دسایس و توطئهسپاه پاسداران انقالب اسالمی، بامداد امروز اطالعیه
 :انتشار داد

 

شوند و این یک اصل در تداوم مبارزات تاریخ همواره حقانیت (نه پیروزي)  ازآن کسانی است که از صحنه نبرد خارج نمی
 جامع و کلی است مبارزات خستگی ناپذیر و پرشکوه پیامبران و امامان و پیروان راستینشان گویاي این حقیقت است که شخص

اندیشد در این تداوم است مبارز نه به عکس العمل اعمالش بلکه نخست به دقت و مراقبتش دراجراي صحیح اوامر الهی می
اي به نهال نوپاي انقالبمان بزند یک روز حوادث گنبد را به وجود کند تا به هر طریق ضربهکه ضد انقالب مذبوحانه تالش می

وز با کند یک رودر این راه از هیچ توطئه و خیانتی فروگذار نمی…ا و امروز در کردستان آورند دیگر روز نقده و خوزستان رمی
 پوشندو به زنان ودهند و دگر روز براي لکه دارکردن پاسداران انقالب لباس آنها را میلباس هموطنان کرد مردم را فریب می

رند و آن را بین طبقات ناآگاه دردهات و قصبات توزیع گیکنند و از این صحنه شرم آور عکس میکودکان بی گناه تجاوز می
 .کنند  تا بلکه به هدف شومشان نائل شوندمی

 

به همین خاطر سپاه پاسداران انقالب اسالمی از هموطنان عزیز بخصوص هموطنان عزیز کرد انتظار دارد در پیش برد اهداف 
رده بلکه با معرفی این عناصر فرصت طلب و ضد انقالب در کشف انقالب  گول این توطئه گران و دسیسه بازان وابسته را نخو

ها و اعمال خائنانه و ضد خلقی انان با ما همکاري نمایند.روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب و خنثی نمودن توطئه
 )7/6/1358اسالمی(کیهان

 .افسر عراقی در کردستان دستگیر شدند 2

 

 .یافتنددو افسردستگیر شده به تهران انتقال 

 



ابوفا معاون ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب عصر دیروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: 
در بین بازداشت شدگان درگیریهاي اخیر پاوه دو افسر عراقی نیز دستگیر و به تهران اعزام شدند. وي افزود: افسران عراقی، 

هاي پایان خدمت وظیفه اي که همراه داشتند هویت عراقی آنها را ها و کارتکردند ولی شناسنامهمیعراقی بودن خود را انکار 
ثابت کرد. ابووفا همچنین افزود: جمع زیادي از عشایر و ایالت با مراجعه به فرماندهی سپاه پاسداران انقالب در منطقه غرب 

تند و درصدد تحویل سالحهاي خود برآمدند که پس از بررسی کشور همبستگی خودرا با جمهوري اسالمی ایران اعالم داش
 .وضع انان ان عده که صالحیت داشتند در کار سپاه پاسداران به فعالیت فراخوانده شدند

 

ابووفا در پایان گفت: هم اکنون نیروهاي ارتش در منطقه کردستان و کرمانشاهان مستقر است و اینک نیروهاي منظم سپاه 
 )7/6/1358شمال در حرکتند.(کیهانپاسداران سمت 

 

 اطالعیه 

 

 17ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه در تماس با خبرگزاري پارس اعالم کرد: ساعت 
شدید خط محاصره سقز را شکستند ووارد این  هايدیروز،  گروهان ضربت پاسداران در معیت برادران ارتشی پس از درگیري

شهر شدند. همچنین از سوي این ستاد اعالم شد که جنازه فرمانده پادگان سقز دیشب به کرمانشاه انتقال یافت.  وي در 
حالیکه پرچم سفید همراه داشت براي انجام مذاکره با مهاجمین به سوي آنها رفته بود و جان خود را در این راه ازدست 

    )7/6/1358اد.(کیهاند

 

 .دو افسر عراقی در پاوه دستگیر شدند

 

کرمانشاه ـ ابووفا معاون ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب عصر دیروز در یک گفتگو اظهار داشت در بین 
ی عراقی ـ عراقشدگان درگیریهاي اخیر پاوه دو افسر عراقی نیز دستگیر و به هرات اعزام شدند وي افزود افسران بازداشت

اي که همراه داشتند هویت عراقی آنها را ثابت و کارتهاي پایان خدمت وظیفه هاکردند ولی شناسنامهبودن خود را انکار می
ایالت با مراجعه به فرماندهی پاسداران انقالب در منطقه غرب کشور کرد ابووفا همچنین افزود جمع زیادي از عشایر و

هاي خود برآمدند که پس از بررسی وضع ایران اعالم داشت و در صدد تحویل سالحري اسالمیهمبستگی خود را با جمهو
 .اي که صالحیت داشتند در کنار سپاه پاسداران به فعالیت فرا خوانده شدندآنان عده

 



پاه یروهاي منظم ساینک نمستقر است و هانابووفا در پایان گفت: هم اکنون نیروهاي ارتش در منطقه کردستان و کرمانشاه
 )7/6/1358. (جمهوري اسالمیپاسداران به سمت شمال در حرکتند

 

 مصاحبه با برادر اصغر ملکی سرپرست پاسداران مستقر در پاوه

 

اي بر صفحات تاریخ انقالب شکوهمند ما پاسداران، حماسه جاوید، مرزبانان اسالم، نگاهبانان انقالب، با خون خویش صفحه
گ یاد درنصبر و استقامت، آنچنان جنگیدند و آنچنان جان باختند که بی هاياین سمبلجوانان از جان گذشته،این .افزودند

این وسیله نام خود را همراه با . آنان نیز شب مرگ راه شب آخر را، شب عاشورا نامیدند تا بهکنندعاشورا و کربال را زنده می
 .شهداي کربال زنده نگهدارند

 

که بر اجساد شهدا حاضر بودم در . عاشوراي پاوه انقالب را حیاتی تازه بخشید هنگامیسداران بار حماسه آفریدنددر پاوه پا
 :کنند. قرآن خطاب میمیان آنان جوانی نورس را دیدم که شاهد شهادت را در آغوش گرفته و با سیمایی آرام خفته بود

 

اي نفس آرمیده بسوي پروردگارت (که از تو راضی و تو از او خشنودي »مرضیهایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه یا»
 .آيباز

 

با آقاي اصغر ملکی رییس پاسداران مستقر در پاوه به دردل نشستیم تا مصیبت عاشوراي پاوه و قساوت خونخواران یزید گونه 
 .را بزبان او بشنویم

 

 .ات پاوه بودید اگر ممکن است از ابتدا جریان را شرح دهیدگویند شما در تمام اتفاقاین طور که میسئوال:

 

جواب: ما جزء اولین گروهی بودیم که به پاوه عزیمت کردیم من به اتفاق برادران دیگر که در مریوان بودیم به عنوان اولین 
از ورود ما  که مردم شدیداً مردادماه وارد پاوه شدیم در اولین روز ورود به پاوه احساس کردیم 17نفري در تاریخ  50گروه 

خواستند که هر چه اند البته مردم بخاطر همین موضوع در فرمانداري پاوه متحصن شده بودند و از فرماندار میمتاثر شده
زودتر از سپاه پاسداران با ارتش وارد پاوه بشوند تا در مقابل عناصر خائنی که زیر پوششهاي به اصطالح خلقی که حافظ خلق 

له حمایت ایستادگی کنند به وسیکنندمثل خلق کردستان، خلق عرب خلق بلوچ و خلق ترك، فعالیت ضد انقالبی نمی مناطقی



این عناصر نجات پیدا کنند حزب دموکرات کردستان که توانسته بود خودش را سامان سپاه پاسداران یا ارتش از دست
قه اورامانات به خصوص پاوه زیر پوشش حزب دموکرات کردستان این همه چپ ضد انقالبی در منطقه پاوه و در منط.بدهد

این جریان شکل سازمان یافته و منطقی داشت یک جریان ساده و خودبخودي، یک واکنش طبیعی مردم فعالیت مشغولند
ات سالعمل غیر طبیعی یا وارد کردن یک شوك به طریق وارد شدن احسا. بلکه یک عکسآنها نبود هاينسبت به خواسته

یا ستم  هاتماین ساین حکومتها دیده بودندکه مردم کرد در طول تاریخ حیات خودشان ازناسیونالیستی منطقی که ناشی از ستمی
ایران و هم از طریق ترکیه بخصوص از طریق عراق، لذا کردها آرمانی یا ستم اقتصادي یا ستم سیاسی بوده و هم از طریقنظامی

اند و این آرمان اگر ما در تاریخ کردها نگاه کنیم، خیلی جنگیده. و بخاطرک دولت واحدي داشته باشندخواستند یداشتند که می
 کردند بعدها زیر پوششزیر پوشش بارزانی کار می زیادي دادند منتهی همیشه عناصر فاسد و خائنی که قبالً هايکشته

اینها چیز دیگري بود هدف آن حفظ منافع امپریالیسم در فها هدفشان خلق ستم دیده کرد نیست هداینطالبانی درآمدند
این اي که منافع عظیم اقتصادي و سیاسی و استراتژیکی خودش را درمنطقه بوده، امپریالیزم شکست خورده آمریکا در منطقه

ریک و دستان با تحاینها به وسیله رهبران حزب دموکرات کرتوانستیم ساکت بنشینیم و. لذا نمیمنطقه از دست داده بود
روي این جا نقش شوانجام دهند و در. چنین کاري منظمیاند چنین عملیاتی انجام بدهندرساندن پولهاي آنها بوده که توانسته

یک نوع هماهنگی و همکاري بین قطب به اصطالح  متضاد کمونیست با سرمایه داري وجود  بیش از نقش آمریکاست و عمالً
 داري که درروي از آن مشی است، تبدیل شدن شوروي به رویزونیسم تبدیل شدن شوروي به سرمایهدارد و آن انحراف شو
زاد داري آ. منتهی آن زیر پوشش سرمایهشودداري آمریکا ختم میداري که در نهایت به نظام سرمایهنهایت به نظام سرمایه

 .داري متمرکز دولتیاین زیر پوشش سرمایهو

 

 این شهر بود ؟مردم پاوه حضور شما در آیا علت تحصنس:

 

این جا شدیم تظاهرات وسیعی تمام مردم پاوه به نفع پاسداران انجام دادند و آن روز را جشن ج: بر عکس ما وقتی که وارد
گرفتند حتی تحصن نمودن خود را آنروز شکستند و فرداي آنروز به تحصن خود ادامه دادند و در ضمن توضیح من در مورد 

این یک جریان طبیعی مردم کردستان کنیم فقط روشن شدن جریان کهیابی میحرکت حزب دموکرات در منطقه که ریشه
 .نبوده بلکه جریانی بوده که از خارج هدایت شده است

 

 س: جریان حمله به پاوه چگونه شروع شد ؟

 

م در منطقه کردستان و اورامانات آمد و رفت کنند ریزي شده براي کسانی که بخواهند بطور دائاین جریان از قبیل نقشهج:
ا پاوه به ب پاوه یک منطقه سوق الجیشی است راه کرمانشاه سنندج ـ مهاباد و هر راهی که هست باید از پاوه عبور کند، تقریباً

منطقه کوهستانی  30این جا رود وشود و هر کدام به شهر بخصوصی میماند که از آن راههاي مختلف جدا مییک میدان می



. شهر پاوه و اینها شهر پاوه خیلی اهمیت داشتبراي است و شهري که بخواهد عبور کند مجبور است که از پاوه عبور کندً
خالف بودند تمام مردم حتی مردم عشایر و اورامانات که جزء پاوه نیستند آنها هم مخالف بودند مردم پاوه با فکر دموکرات م

است  گردند دیده شدهاین که شکست خوردند دوباره به زندگی خود برمیحتی خیلی از آنها به کوهها کوچ کرده بودند بعد از
. دوباره به زندگی خود به دهات که فرار کرده بودند که در کوهها سپاه و سپاه نگهبان که مستقر هستند خیلی از آنها

 .این حزب دموکرات بپیوندندکردند که بهاینها را وادار میبرمیگردند پس عمال با زور و فشار

 

 این نقشه کی صورت عملی بخود گرفت؟.اي بودس: حمله همانطور که گفتید طبق نقشه 

 

اینها بطور ذره ذره و درازمدت در طول در حدود یک هفته الی دو هفته جلو نتهیاینها بود ماین جمله از قبل جزء نقشهج:
نفر  10000الی  7000اینها بودند در حدود کردند اطراف شهر پاوه تمام نیروهايآمدند و حلقه محاصره پاوه را تنگ میمی

وانم حمله به بیمارستان من به آنجا رفتم تا بت. در جریان کردندمسلح که خیلی از آنها عراقی بودند که عربی با هم صحبت می
اینها کنند. خود من از عربی اطالعی دارم فهمیدم کهاینها با هم عربی صحبت میرا نجات دهم متوجه شدم که هابچه

در  هنگی. هما. بهترین چیزي که بین آنها بودکننداینها کردهاي عراقی هستند که عربی صحبت میایرانی نیستندکردهاي
. مثل حمله عشایري که یک مرتبه حمله و غارت کنند العاده منظم و حساب شده بوددادند فوقعملیات بود عملی که انجام می

. من در سپاه نبود بلکه یک حرکت منظم و حساب شده و تدارك دیده بود و در تمام لحظات، محاصره هماهنگی داشتند
اي که ما داشتیم دفاع  از پایمال شدن گیریم چون وظیفه عدهنجا گذشت بر عهده میایپاسداران بودم و مسوولیت آنچه که در

 .حقوق حقه ملت مسلمان و از بین بردن ارتجاع و جاپاي امپریالیسم در منطقه است

 

 س: اصغر آقا حمله دقیقا از چه روزي شروع شد ؟ 

 

اوه گذاشتند کوچکترین چیزي براي پرا گرفته بودند و نمی هاهاینها بطور مرتب تمام جاد.اینها خود یک جمله هستج: پیشروي
کردند، آرد، برنج، غذا ازطریق اینها غارت میاي که براي مردم ستم دیده تمام منطقه اورامانات میایدبیاید تمام آذوقه

ند که دیدند اگر کسی را میکرد. آنها به هیچکس رحم نمیالمال مسلمین براي مردم مسلمان آمده بود آنها غارت کردندبیت
د و کردنزدند و دادگاه به اصطالح خلقی درست کرده بودند و محاکمه میمی مال پاوه بود بخصوص فارس زبان بود شدیداً

اه ر با ما وارد جنگ شده بودند عمالً اینها عمالًکردند.گیري میکردند گروگانگاهی محکوم به مرگ و یا محکوم به زندان می
ها درست در اینکردیمآمدند و تا جائی رسیده بود که اگر یک لحظه دیر میکم جلو میو تدارکاتی ما را بسته بودند و کمآذوقه 

ایل جاللی که وابسته به ایل قلخانی وهمه هااینها بطور منظم چه در کوهها و چه در جاده. در یک کیلومتري پاوهپاوه بودند
این جا بود که ما به خاطر پیشگیري حمالت چریکی را . وکردنددیگر بطور منظم پیشروي میایلها و عشایر طالبانی است و

کردیم چون نیروهاي ما در مقابل آنها بسیار کم زدیم و فرار میشدیم و ضربه میشروع کردیم از پشت حطوط دشمن وارد می



شد نفري تشکیل می 300به اضافه نیروي محلی که نفري  50. یک نیروي چند هزار نفري که دشمن بود به یک نیروي بودند
جنگیدند اینها به تنها نمیایلیها، الحامیهااین افراد مثلایلش وارد جنگ شده بودشود که بااز همان افرادي تشکیل می % 80بار 

ادران پاسدار در اینها داده بودیم که به برکردند در مورد بیمارستان حدود هزار فشنگ که بهبلکه گاهی جاسوسی می
نفر از آنها را انتخاب کرده بودیم که کمک کنند. نه خودشان رفتند بلکه فشنگها را هم نبردند و آنها در  17بیمارستان برسانند 

. مدعام پیش آ. در نتیجه آن قتلبیمارستان را محاصره کردند مضیقه ماندند در نتیجه مقاومت آنها تمام شد و آنها شدیداً
الی  200 نفري از مردم که کالً 100و یک مقدار  %30نیرو پاسدار محلی با  % 10شد حساب کرد به عنوان نیرو میآنچه که 

 .شدند که در مقابل نیروي چند هزار نفري دشمن قابل مقایسه نیستنفر می 300

 

العاده نیرومند بود و از قبل فوق . شبکه خبریشانـ و کالشینکف بودند 3هاي ژـ هاي تیر بار و مسلسلآنها مجهز به مسلسل
. ولی خوب باز ما این جنگ را دیده بودند برعکس ما که به سرعت وارد جریان شده بودیم و از چیزي خبر نداشتیمتدارك
این شان) حمله کردیم اگر ماشان و به پشت جبههپیشگیري کردیم و دست به حمالت چریکی زدیم (به مقدم جبهه سریعاً 

 .عام شده بوددادیم، پاوه نه تنها تسلیم بلکه قتلریع را انجام نمیپیشگیري س

 

دادیم که . حرکاتی انجام میدادپذیرفتند یک چنین کارهائی را انجام میاش را نمیبراي کسانی که برنامه حزب دموکرات کالً
یمان بودند و نسبت به شهادت عالقمند، در بیشتر االعاده با فوق هاخودکشی بود ولی از آنجا که خداوند با ما یاري کرد و بچه

ندین اینها را چ. در آن روزهاي اول، و دوم جنگ ما توانستیمگرفتندشدند و نتیجه زیادي از کارهایشان میعملیاتشان موفق می
م که با آن تجهیزات اینها را عقب راندیکیلومتر 30ـ  20خورد ما حدود اي که به نوسود می. در جادهکیلومتر عقب برانیم

این قسمت از عملیات را به عهده داشت و از آن طرف هم تا نزدیکیهاي ده . سپاه اعزامی این یک پیروزي بزرگی بودکم
ن ای. مردم از جنگ چریکی ما با اطالع نبودند چون ما(شمشیر) آنها را عقب راندیم بیستم مرداد بود که وارد جنگ شدیم

 . آنها هم هیچ زبانیاالمکان از درگیري ممانعت کنندخواستند حتیدادیم و پاسدارهاي محلی مینجام میعملیات را مخفیانه ا
. شب دوم موفق ایشان دست داده بود. ما تلفات زیادي به دشمن وارد کردیم به طوري که حالت جنون بهشدسرشان نمی

 .ي دربیاوریمشدیم رییس حزب دموکرات تعداد زیادي از نفرآتشان را از پا

 

گر که جنگجوي خوبی است، سننفرات را توانستیم از خط محاصره خارج کنیم و من به اتفاق یکی از برادرانمان احمد سلیمی
خیز رفتیم کیلومتر را نیمه 203. و از تاریکی شب استفاده کردم و گرفتیم و دشمن را عقب راندیم ولی من تیر خوردم و افتادم

ا کند و در بین راه با قنداق تفنگ رشود و فرار میمقاومت شدید و کشتن زیادي از دشمنان فشگش تمام میولی احمد بعد از 
اندازند ولی از آنجایی که خدا اش را در جاده میزنند و به قدري او را زده بودند که فکر کردند مرده، جنازهدر صورتش می

 .دانم در کرمانشاه است با جاي دیگرد و حاال نمیخواست زنده ماند و خودش را به بیمارستان رسانمی

 



وند تري وارد عمل شنشینی کند و با یک حمله حساب شده دقیقکه دشمن خورد،. باعث شد چند کیلومتر عقبضربه دومی
ستفاده کردند بیشتر آورد ااندازها، آر، پی، جی که کوه را به لرزه در می، خمپاره50هایی مانند کالیبر براي کوبیدن ما، از سالح

 .دادندحمآلتشان را شب انجام می

 

د شروع ش هاجنگ در قسمت جنوبی بود ولی بعد در تمام جبهه . قبالًشروع شد هااین به بعد بود که جنگ در تمام جبههاز
 .یعنی دور تا دور پاوه تا آنجا که مجبور شدیم در کوهها هم وارد جنگ شویم

 

نفر براي ما قوت قلبی بود اما در 20این از تهران بودند به کمک ما آمدندنفري که برادرهاي اعزامی  20این اثنا یک تیم در
مین طور، به را ه ها. بیمارستان را به گلوله بستند. آمبوالنس. حمالت شدید شدقابل قیاس بود مقایسه با نیروهاي دشمن اصالً

بستند . دکترها را با تیر زدند بیمارستان را به خمپاره میتیر زدند و کشتند. نرس را با طوري که به دیوار خورد و خرد شد
هاي ین. هیتلر ماشدادبه هیچ چیز معتقد نیست، به هیچ معیار انسانی، هیتلر یک چنین اعمالی انجام نمی حزب دموکرات اصالً

وزهاي . دکتر چمران رینها به هیچ چیز رحم نکردنداکشت ولیکرد و یا آنها را نمیمتعلق به صلیب سرخ را هرگز بمباران نمی
. ما هر چه درخواست نفرات: فشنگ رسیدرسید، فشنگ نمیاینجا شد و زمانی بود که دیگر به ما مهمات نمیآخر، جنگ وارد

 50کالیبرهاي  د وآیبه ما جوابی داده نیستند فشنگ خیلی کم می کردیم، سالحهایی که بتوانیم با آنها مقاومت کنیم، اصالًمی
ع عجیبی آمد، ما با وضخواستیم اعزام کنیم، نیرو نداشتیم، هلیکوپتر نمیرا می هایمان. زخمیهمه غیر قابل استفاده شده بودند

یم دادرساندند هرگز اجازه نمیخواستیم به ما می. اگر سالحهائی را که میشدروبرو بودیم و از همه طرف به ما ضربه وارد می
کردیم و این سالحها را ما از لشکر کرمانشاه تقاضا می.. هر چند تا آخرین لحظه نگذاشتیم پاوه سقوط کندمناطق ما نفوذ کنندبه 

کردیم و کرد ما در خواست نفر میهلیکوپتر پرواز نمی آورد اصالًکرد و هلیکوپتر مییک سپاه از طریق هوانیروز باید اقدام می
زیر حمالت  روز ما شدیداً 3. کردندهاي ما نمیتوجهی به حرف نفري براي ما فرستادند اصالً 20باالخره یک تعداد 

نفر هم آنقدر سنگین  50نفر تلفات براي ما زیاد بود ولی براي آنها  2ها بودیم و تلفات زیادي به دو طرف وارد شد (اینسنگین
شان را روحیه هافاده کند) پنجشنبه دکتر چمران وارد شد بعضی بچهتوانستند از نیروي زیادي که داشتند استبود چون آنها می

این . بلکه نسبت به دولت و ارتش و سازمانهائی که حاکم بر. هرگزترسیدنداین جهت که از دشمن میاز دست داده بودند نه از
کارانه دارد و از حد فظهگفتند ما قربانی سیاست هستیم، دولت یک حالت محامملکت هستند بدبین شده بودند و می

اینها مطرح . برايکنددار انسآنها را قربانی مقاصد سیاسی خودش میاش هم خارج شده و دارد مثل دولتهاي سرمایهمعمولی
این تعداد مردند در عوض برگ سیاسی این مهم است که اگرجنگد برایشاناین پاسدار با چه آرمانی آماده مینیست که

. ولی تا آنجائی که میتوانستم سعی این احساس بچه هل بود.شاید مردم پاوه آنچنان برایشان اهمیت ندارند . اصالًبگیرند
ن ایشاکردم از نظر روحی شارژشان کنم و وادارشان سازم که به دشمن حمله کنند وقتی دکتر چمران وارد آنجا شد چونمی

. لذا آقاي چمران هم آنچه که از این موضوع بدهدد اهمیت بیشتري بهوزیر در امور انقالب بود، دولت مجبور شمعاون نخست
 .پرسیدرا می هاکرد و خواستهآمد سرکشی میآمد انجام داد و خودش هم در مناطقی که جنگ بود میدستش بر می

 



 وقتی که حمله به بیمارستان شد من در ستاد سپاه بودم

 

 ؟اندبحال چند نفر از پاسداران شهید شدهاینجا شدیم،تا س: از ابتدا که وارد

 

شهید  30نفرمان باقی ماند حدود  9ـ10 نفر که عمالً 68نفر هم بعدا وارد شدند، 20نفر خودمان بودیم و  48ـ  50ج: ما 
اینها در نگرا از چ هانفر به بیمارستان حمله کردیم و زخمی 3. وقتی که ما با نفر سالم ماندند 9بودند داشتیم، مابقی زخمی

 .آوردیم

 

 بود که شما نیروهاي زیادي به آنجا اعزام کردید؟الجیشی مهمی س: مگر بیمارستان نقطه سوق

 

ریم و را به آنجا بب هایمانخواستیم زخمیبود در درجه اول یک محلی بود که میج: بیمارستان براي ما یک منطقه بسیار مهمی 
اینجا . هیچ چیز از نظر درمانی براي ما وجود نداشت و هلیکوپتري این برنامه بودیمفاقد در آنجا مداوایشان کنیم چون در شهر

مردند، لذا ما به بیمارستان احتیاج زیادي داشتیم، خود کردیم میداشتیم و آنها را پانسمان نمیکرد اگر ما زخمیپرواز نمی
ر کش تپه قرار گرفته و بالجیشی بود چون روي سینهنطقه سوق. در درجه دوم یک ماین بیمارستان نیاز داشتندمردم هم به

 .خانه و دره و جنگل مسلط است

 

 این بیمارستان قطع شود، چونترسید ارتباطش با عقب از طریق. منتهی میدشمن اگر بخواهد وارد شهر شود و برود راه داشت
ا سنگر به اینها ت.وارد شهر بشوند و از پشت به آنها  حمله کند ترسید. میقبال ضربات زیادي از پشت جبهه به او وارد شده بود

ردند اینها ذره به ذره محاصره کاین یک مساله بود که خیلی به آن اهمیت میدادند. دیدیم کهآمدندگرفتند جلو نمیسنگر نمی
دند ولی نیروهاي خود شهر پاوه با ما همکاري نکر . نیروهاي محلی که متعلق به اطراف بودند، اصالًروز طول کشید 3و 

کردند و مردم را در خیابان . افراد حزب دموکرات در شهر تک تیراندازي میهمکاري کردند و خیلی خوب هم همکاري کردند
 .شوداین تیرها از کجا شلیک میدانستیمزدند و ما نمیمی

 

ر شهر اینکه، دتوانند شما را محاصره کنند مگرها نمیاینوجه. به هیچس: در آن شب آخر که دو مقر بیشتر در دست شما نبود
 .کنیداین مساله را شما تائید می.رابطه داشته باشد

 



 .اینها در خود سپاه نیز رابط داشتند و هنوز هم دارندج:

 

 اید؟س: شما پاکسازي در سپاه کرده

 

از  کنیم خارج. اگر کاري هم میصورت نداریمهنوز به آن این اختیارات راج: پاکسازي در سپاه مستلزم اختیاراتی است که
ایشان . رهبران آن افرادي که فشنگها را گرفته و به آنها نرساندند، آنها در زندان هستند چند نفري ازاختیارات است

کل . ما با مشرا آزاد کنیدها اینگویند. مسوولین امر که وابستگی دارند و اهل منطقه هستند میانداینجا جمع شدهایلشانبا
ابطه جنگند، یک راینجا می. حتی همآنهایی که علیهاینها وجود داردعجیبی روبرو هستیم که آن رابطه فامیلی است که بین

 .این موضوع خیلی تعصب دارنداینها با نسبت بهاینها هست (نیروي عشایر) وفامیلی بین

 

 اید؟دهس: شما تا بحال چند نفر را دستگیر کر

 

ا اند و ی. یا فریب خوردهشان مجرم اصلی باشندکنیم تعداد زیادينفر فکر نمی 30این نفر زندانی داریم که توي 30ج: حدود 
 .اینها مجرم باشند. شاید یک سومدر آن سطحی نیستند که بشود محاکمشان کرد

 

 د ؟ایلی و محلی پاوه مرتبط باشتواند با اختالفاتاین میایاس:

 

 افرادي که ما دستگیر کردیم از . ولی عامل جنگ و کشتار نبوده، اصالًاین هم وجود داشتهاین اختالفات وجود دارد و بیش ازج:
ه گفتند براي (حزب دموکرات) دولت ب. نمیکنیمگفتند بیائید ما شما را براي پاسداري استخدام میآنها (حزب دموکرات) می

دادند، متحصن بشوند شب آخري که شب اینها پول، کالشینکف میکنند که بهد خودشان اعتراف میدهد افراشما حقوق می
گفت آخر عمر ما بود و آنرا عاشورا نامیدیم در آن موقع حزب دموکرات بلندگو را بدست گرفته بود و به مردم شهر می

الی که ما با . در حایم. ما قسمتی از شهر را آتش زدهمکنی. اگر تسلیم نشوید قتل عام میتسلیم شوید ما حزب دموکرات هستیم
 .زدیماینها ضربه میهمان نیروهاي محلی که داشتیم در همه جا به

 

 ایران دارید؟براي ملتآیا پیامیس:

 



م همان است لذا پیامش هچون فلسفه وجودي سپاه حفظ انقالب اسالمی ایران است. کالًج: پیام ما پیام سپاه پاسداران انقالبی
نیستیم این انقالب باشید. تنها ما نیروي متشکل شبه نظامی گوید شما هم حافظ و نگهباناست و به تمام مردم میپیام اسالمی 

یروزي این انقالب به پدادندت را انجام نمیاین حرک. چنانچه اگر مردماین انقالب، بلکه پشتوانه اصلی ما مردم هستندکه حافظ
 .رسیدنمی

 

. همیشه خط امام را بروند، چون امام درد خواهم که دولت را زیر فشار بگذارند و اگر امکان داشت دولت را بکوبنداز مردم می
خواهم که اگر دولت نقطه می این سرزمین. از امام و تمام ملت در هر نقطهرودفهمند چون امام خط اسالم را میملت را می

این نیز هاي خارجی. در سیاستدهد. دولت خیلی ضعف نشان میضعفی و یا سازشی نسبت به خائنین نشان داد، او را بکوباند
از  د انتظارایران است که حافظ انقالب است و نبایاین ملت. بگوئیم اشتباه سیاسی بود؟اینها شاید ریشه داشته باشدبینیمرا می

 . هرگاه دیدید دولت به فریاد ملتباال داشته باشد تا همه کارشان بوسیله آنان درست بشود باید خودشان وارد عمل بشوند
 )7/6/58(اطالعاتاین پیام من استرسد، دولت را زیر فشار قرار بدهند و در هم بکوبندنمی

 

 وحشیانه ضد انقالب در کردستان يهادر باره توطئهاطالعیه مهم سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

این . ودشوندر تداوم مبارزات تاریخ همواره حقانیت ( نه پیروزي) از آن کسانی است که از صحنه نبرد خارج نمی-بسمه تعالی
 .یک اصل جامع و کلی است

 

العمل سکه شخص مبارز نه به عکاین حقیقت است ایشان گویايمبارزات خستگی ناپذیر و پرشکوه پیامبران  و امامان و پیروان
 .اعمالش بلکه نخست به دقت و مراقبتش در اجراي صحیح اوامر الهی باید بیندیشد

 

وز . یک راي به نهال نوپاي انقالبمان زندکند تا به هرطریق ضربهاین تداوم است که ضد انقالب مذبوحانه تالش میو در
 0000و خوزستان را و امروز در کردستان آورد دگر روز نقده حوادث گنبد را بوجود می

 

 .کنداین راه از هیچ توطئه و خیانتی فرو گذار نمیو در

 



دار کردن پاسداران انقالب به لباس پاسداران دهند و دگر روز براي لکهیک روز به لباس هموطنان کرد مردممان را فریب می
ت گیرند و آن را بین طبقات ناآگاه دهاآور عکس میاین صحنه شرمازکنند و ملبس شده و به زنان و کودکان بیگناه تجاوز می

همه هموطنان  ازکنند تا بلکه به اهداف شومشان نائل شوند ـ بدین مناسبت سپاه پاسداران انقالب اسالمیو قصبات توزیع می
بازان وابسته را ان و دسیسهاین توطئه گرعزیز بخصوص هموطنان عزیز کرد انتظار دارد در پیش برد اهداف انقالب گول

ائنانه و و اعمال خ هاطلب و ضد انقالب در کردستان در کشف و خنثی نمودن توطئهاین عناصر فرصتنخورند بلکه با معرفی
 )7/6/1358(جمهوري اسالمی58/ 6/6سپاه پاسداران.روابط عمومیضد خلقی آنان با ما همکاري نمایند

 

 مصاحبه

 

اسداران در جواب سؤال یک خبرنگاراز مقدار تلفاتی که در اثر پرتاب خمپاره هاي مهاجمان روي بامهاي یکی ازمسؤلین سپاه پ
 این درگیري ها،دست داشتند ؟منازل مردم افتاده اظهار بی اطالعی کرد. از او سوال شد که چه گروههایی در

 

عضو سپاه ». اندازندهر کدام به گردن دیگري میاین گروهها با هم هستند ولی برادر من،«ایشان با تعجب اظهارداشتند:
 :پاسداران هم چنین افزود

 

ساعت مهلت اولیه که به اتمام رسید، دمکرات ها، رادیو و تلویزیون و فرودگاه را داده بودند زیر خمپاره و تمدید مهلت  48»
 .«کنم توسط دمکراتها و فرمانده لشکر بوده باشد که رعایت نشدهفکر می

 

ان اند و خواستار بیرون رفتن پاسدارسوال شد:در خبر خبر گزاري پارس آمده که افراد رادیو و تلویزیون،اعتصاب کرده همچنین
قیه گویند تامین جانی نداریم و بآیند چون مینصفشان سرکار نمی«این باره در جواب اظهار داشت:گویید درهستند، شما چه می

ان آیند و آنجا پشت میزهایشتوانیم کادر تلویزیون را تامین کنیم اما مییستند ما نمیگویند چون تعدادي از افراد نهم می
بعد از ظهر دیروز)  3این ساعت ( درآخرین سوال، پرسیده شد:تا». اندنشینند و در همین مورد اعالمیه هم پخش کردهمی

  )8/6/1358اطالعات».(خیر«درگیري مجدد بوده یا نه ؟ گفت:

 

 شریف در سقزاظهارات ابو

 



دقیقه دیروز در محوطه  45و 10سقز ـ خبرگزاري پارس: ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، ساعت 
پادگان سقز در گفتگوي با هیات اعزامی خبرگذاري پارس به غرب کشور در مورد ادامه عملیات پاکسازي از عناصر ضد 

سرگرم پاکسازي هستیم آنچه اهمیت دارد این است که مردم شهرها و بخشها و روستاها  ما هم اکنون تدریجاً« انقالب گفت: 
» شریفابو».«از ما بگرمی استقبال میکنند و ضمن اعالم همبستگی به جمهوري اسالمی سالحهاي خود را به ما تحویل میدهند

بررسیها نشان میدهد از موقعیکه نیروهاي ارتش « گفت:در مورد برخورد با سپاه پاسداران و نیروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري
اند و آنان در تماس با ما اند مردم احساس آرامشکردهو سپاه پاسداران در شهرها، بخشها و روستاها مستقر شدهو ژاندارمري

» ده است.نش در مورد وضع شهر سنندج، ابوشریف گفت: البته باید بگویم شهر هنوزخلع سالح».انداین موضوع را ابراز داشته
وي در مورد عکس العمل مردم در زمینه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود: ما ناچاریم که همیشه براي سرکوبی بموقع 

چرا از « یکی از خبرنگاران اعزامی پرسید». عوامل ضد انقالب آماده باشیم و این مسئله شاید موجب نارضائی هم باشد
اختالفاتی که حزب دموکرات در منطقه ایجاد کرده است یاراي آنرا به «ابوشریف گفت:». کنیدپاسداران بومی استفاده نمی

کسی نمیدهد که در سلک پاسداران در آید و این مسئله را ما در مریوان و در پاوه هم متوجه شدیم و اینک که دموکراتها از 
.وي در »سپاه پاسداران شرکت کنند هايدر برنامهتوانند در هر فعالیت سیاسی از جمله منطقه فرار میکنند مردم آزادانه می

نفر ثبت  1500تا کنون « اند گفت:پاسخ به این سئوال که تا کنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهیان پاسدار ثبت نام کرده
فت: ابو شریف گ اند و اینک دوره آموزشی خود را میگذارنند پرسیده شد نیروها و پاسداران در کدام مناطق مستقرندنام کرده

اینک مناطق قصرشیرین، سرپل ذهاب، کرند، ازکمله، سزحیل، ذیرطا،دروال، کامیاران، روانسر، جوانرود، نوسود، پاوه، مریوان، 
سنندج، و سقزتحت پوشش نیروهاي مسلح پاسداران است مأموران ژاتدارمري نیز پاسگاههاي مرزي را تحت پوشش قرار 

اند و بهمین ترتیب ارتش در نوار مرزي حضور ندارد. در مورد ادامه عملیات پاکسازي ابوشریف تهاند و نوار مرزي را بسداده
نیروهاي ما بسمت مهاباد در حال پیشروي هستند، لکن چون از راه هوا امکان پیاده کردن نیرو بسیار کم است  پیشروي « گفت:

عملیات چیست ؟وي گفت: صرفا پاکسازي منطقه کردستان از سئوال شد: هدف از » از طریق راه زمینی بکندي انجام میگیرد.
در مورد عفو مردم مسلح وي گفت استقبال مردم چشمگیر است و « وجود عناصر ضد انقالب و دموکراتهاي وابسته است.

زاري ر خبرگخبرنگا». عشایر و قبایل مختلف به ما مراجعه میکنند و سالحهاي خود را تحویل میدهند و ما به آنها امان میدهیم
پارس پرسید: آیا امان نامه کتبی است؟ ابوشریف گفت: بلی کتبی است و در آن قید میشود که دیگر مشکلی متوجه امان 

 .گیرنده نشود

 

کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: مرکز عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه اطالع داد که دیروز در 
اي از دموکراتها درگیري روي داد.در این درگیري، یکی از پاسداران به شهادت رسید و پاسدار و عده مریوان بین پاسداران

دیگر که مجروح شده بود به کرمانشاه انتقال داده شد. پاسدار مجروح به مرکز عملیات گزارش داد که در جریانات این 
الع دقیقی از علت و زمان درگیري نرسیده اند.  هنوز اطدرگیري ، متجاوز از ده تن از مهاجمان کشته شده

 )10/6/1358است.(اطالعات

 



 گزارشی از سپاه پاسداران غرب کشور

 

سنندج ـ خبرگزاري پارس: از مرکز ستاد عملیات پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه به گروه اعزامی خبرگزاري 
وي بسوي هدفهاي تعیین شده آغاز شده است. بموجب این پارس به غرب کشور گزارش رسید که از بامداد دیروز پیشر

گزارش اقداماتی که جهت بستن نوار مرزي به عمل آمد. با مقاومتهاي شدید روبرو شدولی سپاه پاسداران موفق شد تا حدودي 
ارش امه دارد.گزمرزها را ببندد اما این مرزها تا کنون کامال بسته نشده است و در عین حال پیشروي بسوي سردشت و بانه اد

بسوي پادگان سقز حمله شد و یک خمپاره به  7و توپ و آرپی جی  اندازبا خمپاره 23دیگري حاکیست که دیشب ساعت 
پشت پاسگاه اصابت کرد ودر پی این حمله دو فروند فانتوم با استفاده از نورافکنها ي قوي که محل استقرار مهاجمین را روشن 

هوائی قرار داد. براساس یک گزارش دیگر هنگام پیشروي ستونی از افراد ارتش به سوي مریوان میکرد آنها را مورد حمالت 
نفر مسلح به سوي این ستون حمله کردند که از طریق هوا با یک فروند هلیکوپتر کبري به مسلسل بسته شدند و یک  200

الت محل را ترك کردند. بعد از تعداد کشته مهاجم بر اثر این حم 200فانتوم هم در عملیات سرکوبی آنها شرکت کرده و 
 )10/6/1358شدگان مهاجمین اطالعی در دست نیست.(جمهوري اسالمی

 

 (3)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 اطالعیه

 

 :این اطالعیه از سوي روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه منتشر شد –کرمانشاه 

 

اند و ار . مردم مسلمان کرمانشاهان اکنون که رهبر انقالب امام خمینی فرماندهی کل قوا را به عهده گرفتهبسم اهللا المنتقم القه
اند فرصت مناسبی پیش آمده تا حمایت  کامل خود را از نیروهاي نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اعالم فرموده

یم کنجا که هر عمل صالحی داراي وقت معینی است از شما دعوت میهاي توطئه دشمنان دین و مملکت قطع گردد ازآنریشه
با رعآیت چند دستورالعمل در پاکسازي این استان از منافقان و فرصت طلبان همت گمارید و تصمیمات خائنانه ضد انقالبیون 

ست پا کنند تا رفقاي شک خواهند آشوب بهرا نقش برآب کنید آنها براي مشغول ساختن پاسداران کرمانشاه در داخل شهر می
 .خورده را در کردستان و مناطق دیگر برهانند



 

ـ با هوشیاري تمام افراد ضد انقالب را شناسایی نموده و حرکات مشکوك آنها را به ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1
 .کرمانشاهان گزارش دهند

 

ناسایی و به اند شیا براي توطئه از کرمانشاه به مناطق دیگر رفته اند وـ ضد انقالبیونی که که از کردستان به کرمانشاه آمده2
 .ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی معرفی نمایید

 

ـ از افراد ذخیره سپاه پاسداران و برادران دیگري که خدمت نظام وظیفه را انجام داده اند و یا بنحوي داراي اطالعات نظامی 3
روز براي پاسداري از شهر و خارج از شهر خود  10شود بمدت محصل دانشجو غیره دعوت میمی باشند اعم از بازاري اداري 

را به مرکز عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه  واقع در خیابان سراب جنب بنیاد مهندس زنگنه معرفی نمایند. 
 .ه گواهی کار صادر خواهد شدالزم به یادآوري است که براي کارمندان دولت پس از اتمام ماموریت برگ

 

دقیقه دیروز در محوطه پادگان سقز در گفتگویی در  45و 10ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ساعت   ·
سرگرم پاکسازي هستیم. آنچه اهمیت دارد این  مورد ادامه عملیات پاکسازي از ناصر ضد انقالب گفت: ما هم اکنون تدریجاُ

ها و بخشها و روستا ها از ما بگرمی استقبال میکنند و ضمن اعالم همبستگی به جمهوري اسالمی سالحهاي مردم شهراست که 
 .خود را به ما تحویل می دهند

 

عی دهند از موقابوشریف در مورد برخورد مردم با سپاه پاسداران و نیروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري گفت: بررسیها نشان می
 اند واند مردم احساس آرامش کردهرتش وژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرها و بخشها و روستاها  مستقر شدهکه نیروهاي ا

 .اندآنان در تماس با ما این موضوع را ابراز داشته

 

ر دالبته باید بگویم شهر هنوز خلع سالح نشده است وي در مورد عکس العمل مردم درمورد وضع شهر سنندج ابوشریف گفت:
زمینه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود: ما ناچاریم که همیشه براي سرکوبی بمموقع عوامل ضد انقالب آماده  باشیم و این 

 کنید؟مساله شاید موجب نارضایی هم باشد. یکی از خبرنگاران اعزامی پرسید چرا از پاسداران بومی استفاده نمی

 



داد که در سلک سپاه در منطقه ایجاد کرده است یاراي آنرا به کسی نمیاختالفی که حزب دموکرات ابوشریف گفت: 
زدانه پاسداران درآید و این مساله را ما در مریوان و پاوه هم متوجه شدیم اما اینک دموکراتها از منطقه فرار میکنند مردم آ

 .هاي سپاه پاسداران شرکت کنندمیتوانند در هر فعالیت سیاسی از جمله در برنامه

 

نفر  1500اند؟ ابوشریف گفت: تاکنون خبرنگار پرسید: تاکنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهیان پاسدار ثبت نام کرده
 .گذراننداند و اینک دوره آموزشی خود را میثبت نام کرده

 

 پرسیده شد: نیروها وپاسداران در کدام مناطق مستقرند؟

 

نوسود، دروال، کامیاران، روانسر، جوانرود، از گله، مزحیل، دیرطا، ذهاب، کرند،  ابوشریف گفت:اینک مناطق قصرشیرین، سرپل
 .پاوه، مریوان سنندج و سقز تحت پوشش نیروهاي مسلح و پاسداران است

 

 .انداند و نوار مرزي را بستهمامورین ژاندارمري نیز پاسگاههاي مرزي را تحت پوشش قرار داده

 

: نیروها ي ما بسمت مهاباد در حال پیشروي هستند لکن چون از راه هوا امکان سازي ابوشریف گفتدر مورد ادامه عملیات پاک
 .پیاده کردن نیرو بسیار کم است بناچار پیشروي از طریق راه زمینی به کندي انجام می گیرد

 

اي انقالب و دموکراته پاکسازي منطقه کردستان از وجود عناصر ضد پرسیده شد: هدف از عملیات چیست؟ وي گفت: صرفاُ
: استقبال مردم چشمگیر است و عشایر و قبایل مختلف به ما مراجعه میکنند وابسته است. در مورد عفو مردم مسلح وي گفت

 .دهیمدهند و ما به آنها امان میو سالحهاي خود را تحویل می

 

گیرنده  شود که دیگر متعرض امانرآن قید می؟ ابوشریف گفت بله کتبی است و دخبرنگار پرسید:آیا امان نامه کتبی است
 .نشوند

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (3)سپاه پاسداران انقالب وکردستان                          

 

  

 

 اطالعیه پاسداران در سقز

 

 شهریور 15 تا حداکثر خواست حومه و شهر این مردم از اياطالعیه انتشار با سقز در مستقر اعزامی پاسداران سپاه –سقز 
 .دهند تحویل را خود سالحهاي

 

شهریور برادران  15تا  8آوري اسلحه ومهمات از تاریخ متن اطالعیه به شرح زیر است: پیرو دستور امام خمینی در مورد جمع
د هر چه سریعتر اسلحه و مهماتی که در اختیار دارند به مرکز سپاه پاسداران و خواهران شهر سقز و روستاهاي اطراف میتوانن

تحویل دهند  رسید دریافت کنند. در غیر اینصورت کسانیکه اسلحه و مهماتی داشته باشند. دستگیر و تحویل دادگاه انقالب 
ادان سپاه پاسدار مستقر در سقز مبذول شود کمال همکاري را با براسالمی خواهند شد. لذا از برادان و خواهران تقاضا می

 .دارند

 

» رابت«،و»ناب سید«،»تشنوخاص«،»عالیخانی«،»هماجکه« ،»لوان بانی«،»قالجه«،»تایجوزي«،»هجیج« روستاهاي اهالی –کرمانشاه 
افق در مرگ بر من در شهرستان پاوه طی یک راه پیمایی با در دست داشتن عکسهایی امام خمینی و شعارهاي درود بر خمینی و

محل فرمانداري پاوه اجتماع کردند.در این اجتماع مرادي فرماندار پاوه طی یک سخنرانی مردم پاوه را به وحدت و یکپارچگی 
 .دعوت کرد

 درگیري پاسداران در کرند و کشته شدن یک مهاجم

 

 از ايعده که است رسیده گزارش پارس خبرگزاري به کشور غرب منطقه پاسداران سپاه عملیات مرکز از –کرمانشاه 
 که مزبور بیلاتوم سرنشینان ساختند متوقف را آن و شدند مظنون تندرو اتومیبل یک سرنشینان به کرند در انقالب پاسداران



ین بخانی بودند و اسلحه همراه داشتند از اتومبیل پیاده شدند و در مقابل پاسداران سنگر گرفتند و در نتیجه تیراندازي قل ایل از
 )10/6/1358دو طرف یکی از عشایر مزبور کشته شد.(کیهان 

 

 سخنان ابوشریف در سقز

 

دقیقه دیروز در محوطه پادگان  45و 10ایران ساعت سقز ـ خبرگزاري پارس: ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی
دمه عملیات پاکسازي از عناصر ضد انقالب خبرگزاري پارس به غرب کشور در مورد اسقز در گفتگوئی با هیات اعزامی

این است که مردم شهرها و بخشها و روستاها از ما گفت:ما هم اکنون تدریجا سرگرم پاکسازي هستیم آنچه اهمیت دارد
 .سالحهاي خود را به ما تحویل میدهندکنند و ضمن اعالم همبستگی به جمهوري اسالمیاستقبال میبگرمی

 

 دهد از موقعی کهرخورد با سپاه پاسداران و نیروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري گفت: بررسیها نشان میابوشریف در مورد ب
اند و اند مردم احساس آرامش کردهنیروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرها ـ بخشها و روستاها مستقر شده

 .این موضوع را ابراز داشته اندآنان در تماس با ما

 

مورد وضع شهر سنندج ابوشریف گفت البته باید بگویم شهر هنوزخلع سالح نشده و در مورد عکس العمل مردم در زمینه در 
ه شاید این مسالتظاهرات مسلحانه پاسداران افزود ما ناچاریم که همیشه براي سرکوبی بموقع عوامل ضد انقالب آماده باشیم و

 :. ابوشریف گفتکنیداستفاده نمیپرسید چرا از پاسداران بومین اعزامی. یکی از خبرنگاراموجب نارضائی هم باشد

 

ساله این مآید ودهد که در سلک پاسداران درایجاد کرده است یاراي آنرا به کسی نمیاختالفاتی که حزب دموکرات در منطقه
میکنند نردم آزادانه میتوانند در هر فعایت اینک که دموکراتها از منطقه فرار را ما در مریوان و در پاوه هم متوجه شدیم و

 .سپاه پاسداران شرکت کنند هايسیاسی از جمله در برنامه

 

 1500اند؟ گفت: تا کنون این سئوال که: تا کنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهیان پاسدار ثبت نام کردهوي در پاسخ به
گذارنند.پرسیده شد: نیروها و پاسداران در کدام مناطق مستقرند؟ابو  اینک دوره آموزشی خود رامیاند ونفر ثبت نام کرده

شریف گفت:اینک مناطق قصرشیرین، سرپل ذهاب، کرند، ازکمله، سزحیل، ذیرطا،دروال، کامیاران، روانسر، جوانرود، نوسود، 
ز پاسگاههاي مرزي را تحت پاوه، مریوان، سنندج، و سقز تحت پوشش نیروهاي مسلح پاسداران است. ماموران ژاتدارمري نی

. در مورد ادامه عملیات اند و بهمین ترتیب ارتش در نوار مرزي حضور نداردپوشش قرار داده اند و نوار مرزي را بسته



پاکسازي ابوشریف گفت: نیروهاي ما به سمت مهاباد در حال پیشروي هستند لیکن چون از راه هوا امکان پیاده کردن نیرو 
 .گیردیل پیشروي از طریق راه زمینی بکندي انجام میبسیار کم است ما

 

 سئوال شد:هدف از عملیات چیست؟

 

وي گفت: صرفا پاکسازي منطقه کردستان از وجود عناصر ضد انقالب و دموکراتها وابسته است در مورد عفو مردم مسلح وي  
ند و سالحهاي خود را تحویل میدهند و ما به کنگفت استقبال مردم چشمگیر است و عشایر و قبایل مختلف بهما مراجعه می

 .دهیمآنها امان می

 

آیا امان نامه کتبی است؟ ابوشریف گفت: بلی کتبی است و در آن قید میشود که دیگر خبرنگار خبرگزاري پارس پرسید:
  )11/6/1358. (اطالعاتمعطوفی امان گیرنده نشوند

 

 گزارش

 

روز طول  6سوي بوکان و تصزف این شهر که منتهی الیه کردستان  است مجموعا پیشروي ارتش و پاسداران از سقز به  
روز سقوط کرده است  6کیلومتري سقز قرار گرفته است در مدت  13کشید و چنین معلوم است که وقتی این شهر در فاصله 

 .صحنه درگیري بسیار شدید بوده و در آینده نیز شدیدتر خواهد شد

 

گفت و یاداور شد که پیشروي از  بوکان بسوي مهاباد، سردشت،  رمانده سپاه پاسداران دیروز صریحاُاین مطلب را ابوشریف ف
بانه و پیرانشهر از راه هوایی تقریبا غیر ممکن است و تنها راه زمینی باقی است که ناظران و آگاهان محلی پیشروي از این راه را 

 )11/6/1358سخت و بسیار دشوار می دانند(کیهان

 

 اهللا الهوتیود آیتور

 

عضو شوراي فرماندهی سپاه » علی بشارتی«فرمانده سپاه پاسداران انقالب و » آقایان جواد منصوري«و » اهللا الهوتیآیت»
انقالب، به منظور بررسی و رسیدگی به اوضاع منطقه غرب کشور، وارد کرمانشاه شدند و بالفاصله در استانداري با محمد 



اي تشکیل دادند، این هیات قرار است براي بررسی و رسیدگی بیشتر اوضاع منطقه به کرمانشاهان، جلسهپور استاندار سپهري
 .شهرهاي دیگر سفر کند

 

 حکومت نظامی نیست

 

ارومیه ـ فرماندار شهرستان سلماس در یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در ارومیه، پیرامون شایعات مبنی بر حکومت 
ها و افراد ان اعالم داشت: این خبر صحت ندارد، ولی چون در مواقع شنیدن صداي تیراندازي خانوادهنظامی در این شهرست

کنند، از اهالی این شهرستان خواسته شده غیرمسوول با ریختن به خیابانها شهر را مختل نموده و کار افراد مسوول را مشکل می
ناراحتی افراد مسوول را فراهم نیاورند و با خودداري از رفت و آمد مورد به معابر و خیابانها موجبات است که با هجوم بی

کل مش«فرماندار سلماس افزود: ». صبح تسهیالتی براي افراد مسوول در کارشان فراهم نمایند 5شب الی  11مورد از ساعت بی
اضر ام، در حال حبی نیز صحبت کردهمورد با استاندار آذربایجان غرباشد که من در اینما در حال حاضر نبود سپاه پاسدار می

 .«اندکنند که از شهر پاسداري کردهافرادي در منطقه خدمت می

 

 پیشروي پاسداران

 

فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور دیروز اعالم کرد: نیروهاي پاسدار با موفقیت در نوار » عبداللهی»
راه سقز، میاندوآب که در «که در تصرف دمکراتهاست مستقر شدند. وي افزود:  کنند و در شهر بوکانمرزي پیشروي می

دست افراد حزب دمکرات بود، به دست سپاه پاسداران افتاد و رفت و آمد در آن برقرار شد. از سوي دیگر دیروز دومین 
ن جراحی، ام شد. متخصصیاکیپ پزشکی جمعیت شیروخورشید سرخ اصفهان با یک فروند هواپیماي اختصاصی به سنندج اعز

 )11/6/1358اطالعات».(کنندهاي آزمایشگاهی و بیهوشی، این اکیپ را همراهی میزنان و مامایی، رادیولوژي و تکنسین

 

 اطالعیه

 

امروز اطالعیه از سوي سپاه پاسداران اعزامی مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دموکرات کردستان 
 :جاهدین محلی نقده انتشار یافتبه م

 



و رشادتها را به کار بستید و همچنان با ضد  هااهالی شجاع و مسلمان نقده که در پی انقالب کبیر ایران بزرگترین فداکاري
انقالب مبارزه کردید و یک لحظه سنگر اسالم را ترك نکردید و بیشترین ضربات را متحمل شده اید و در پی آن دهها شهید 

ید سالم و درود ملت ایران بر شما باد.  سپاه پاسداران ضمن ابراز تاسف از این واقعه جانگداز از کلیه خواهران و برادران داد
نقده تقاضا میکند که همچون گذشته، صبر انقالبی خویش را حفظ کرده و از هرگونه درگیري داخلی بپرهیزند تا در پی صبر 

می ایران بتوانند با کمال دقت به وظیفه انقالبی خود که همان تصفیه افراد ضد انقالبی در انقالبی شما افراد مسلح جمهوري اسال
ضد  هايمنطقه است ادامه دهند که همه بخوبی میدانیم در این لحظات حساس انقالب،جنگ بین کرد و ترك از خواسته

.سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نقده(کیهان انقالب است،  ما از کلیه اهالی محترم نقده در این راه بزرگ تشکر می کنیم
12/6/1358( 

 

 .کنندپاسداران سنندج: ضد انقالب در میان برادران کرد شایعه پراکنی می

 

خبرنگار جمهوري اسالمی: در اعالمیه شماره یک در سنندج مطالبی در رابطه با فریبکاران ضد انقالب درج شده بود  -سنندج 
 :زیر میاوریمکه قسمتی از آن را در 

 

پیوسته تمام تالش خود را صرف  باشدضد انقالب که دائم در صدد ایجاد شکاف در راه انقالب اسالمی شکوهمند ایران می
نماید و به این منظور با اشاعه شایعات بی اساس و تهمتهاي ناروا بویژه در کردستان عزیزمان زشت نشان دادن انقالب می
رد و همواره خواسته است با زشت نمایاندن چهره سپاه پاسداران انقالب اسالمی در میان مردم سعی در ایجاد جنگ روانی دا

بد بینی ایجاد کرده و بین برادران مسلمان کرد و برادران پاسدار شکاف بوجود آورد. این بار نیز متوسل به شایعه عجیب و 
هزا  5 دکشنکه سپاه پاسداران در برابر هر نفري که می دانغریبی شده است. در مبان برادران کرد ما در سنندج شایع کرده

این  دانندکنند. در حالیکه همه میتومان از خانواده محکومین دریافت می 500کنند که شلیک می ايتومان و براي هر گلوله
و  اندخود دست شستهو زیبنده پاسداران انقالب اسالمی نیست پاسدارانی که از خانه و کاشانه  باشدشایعات بی اساس می

. تا با تالش و فداکاریهاي بی شائبه خود از انقالب اسالمی ایران اندو به استقبال شهادت آمده اندخالصانه و عاشقانه بپا خاسته
و از حقوق و امنیت برادران و خواهران این شهر بدست مشتی خائن کمونیست وابسته به شرق و غرب در مخاطره افتاده بود و 

ي نمایند. این وابستگان به جهانخواران شرق و غرب که سالحی جز شایعه پراکنی و تهدید و تخریب ندارند در زیر پاسدار
 )12/6/1358.(جمهوري اسالمیزنندپوشش دموکرات، دست به هر خیانت و تخریبی می

 

 اطالعیه سپاه پاسداران مستقر در نقده

 



از سوي سپاه پاسداران اعزامی مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم  ايارومیه ـ خبرگزاري پارس: دیروز اطالعیه 
افراد حزب دموکرات کردستان به مجاهدین محلی نقده انتشار یافت: اهالی شجاع و مسلمان نقده که در پی انقالب کبیر ایران 

ردید رزه کردید در یک لحظه سنگر اسالم را ترك نکبزرگترین فداکاریها  و رشادتها را بکار بستید و همچنان با ضد انقالب مبا
و بیشترین ضربات را متحمل شدید و در پی آن دهها شهید دادید سالم و درود ملت ایران بر شما باد سپاه پاسداران ضمن 

را حفظ  ی خویشکند که هم چون گذشته صبر انقالبابراز تاسف از این واقعه جانگذاز از کلیه خواهران و برادران نقده تقاضا می
کرده و از هرگونه درگیري داخلی بپرهیزند تا در پی صبر انقالبی شما افراد مسلح جمهوري اسالمی ایران با کمال دقت به 

دانیم در این لحظات وظیفه انقالبی خود که همانا تصفیه افراد ضد انقالبی در منطقه است ادامه دهند که همه بخوبی می
ضد انقالب است ما از کلیه اهالی محترم نقده در این راه بزرگ تشکر  هايو کرد از خواسته حساس انقالب جنگ بین ترك

 )12/6/1358. سپاه پاسدارن انقالب اسالمی مستقر در نقده(جمهوري اسالمیکنیممی

 

 پیشروي سپاه پاسداران در نوار مرزي

 

سداران انقالب اسالمی غرب کشور دیروز در گفتگوئی با کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: آقاي عبداللهی فرمانده عملیات سپاه پا
ر کنند و در شهر بوکان که دنیروهاي ما با موفقیت در نوار مرزي پیشروي می«خبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گفت:

ان انقالب رتصرف دموکراتها بود مستقر شدند راه سقز به میاندوآب که در دست افراد حزب دموکرات بود بدست سپاه پاسدا
 )12/6/1358جمهوري اسالمی».(افتاد و رفت و آمد در آن برقرار است

 

 اطالعیه

 

اي از سوي سپاه پاسداران اعزامی مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دموکرات امروز اطالعیه
 :کردستان به مجاهدین محلی نقده انتشار یافت

 

ده که در پی انقالب کبیر ایران بزرگترین فداکاریها ورشادتها را به کار بستید و همچنان با ضد انقالب اهالی شجاع و مسلمان نق
م اید و در پی آن دهها شهید دادید سالمبارزه کردید و یک لحظه سنگر اسالم را ترك نکردید و بیشتر ضربات را متحمل شده

ز تاسف از این واقعه جانگداز از کلیه خواهران و برادران نقده تقاضا ودرود ملت ایران بر شما باد سپاه پاسداران ضمن ابرا
کند که همچون گذشته صبر انقالبی خویش را حفظ کرده و از هرگونه درگیري داخلی بپرهیزند تا در پی صبر انقالبی شما می

 صفیه افراد ضد انقالب در منطقهافراد مسلح جمهوري اسالمی ایران بتوانند با کمال دقت به وظیفه انقالبی خود که همان ت



هاي ضد انقالب است. ما است ادامه دهند که همه بخوبی میدانیم در این لحظات حساس انقالب جنگ بین کردو ترك خواسته
           .کنیماز کلیه اهالی محترم نقده در این راه بزرگ تشکر می

 

 )12/6/1358سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در نقده.(کیهان 

 

 .پاکسازي شهرستان سقز شروع شد

 

ازي در کار پاکس«سقز ـ فرمانده سپاه پاسداران مستقر در سقز در گفتگوئی با خبرنگاران اعزامی به غرب کشور گفت: 
 5 قبالً«وي اضافه کرد: ». قبضه سالح از محلهاي مختلف کشف شده است 6شود و تا کنون شهرستان سقز بزودي آغاز می

فرادي که سالح در اختیار دارند فرصت داده بودیم سالحهاي خود راتحویل دهند و این فرصت پنجشنبه گذشته به روز به ا
به آنان فرصت می دهیم تا سالحهاي خود را به ما تحویل  16/6/58ساعت دیگر یعنی تا صبح روز جمعه  24پایان رسید و ما 

انقالب اسالمی بعنوان ضد انقالبی تسلیم خواهند شد و ما در نظر  هاياهدهند. و چنانچه از تحویل سالح خوداري کنند به دادگ
روستاي اطراف آن آغاز  80داریم در پایان مدت تعیین شده کارپاکسازي و خلع سالح را در ابعاد وسیعی در شهر سقز و 

 .کنیم، وي بهمین مناسبت اطالعیه اي به خبرنگاران اعزامی به این شرح تسلیم کرد

 

 الیبسمه تع

 

رساند از صبح جمعه دستور پاکسازي در شهر داده شده است.از برادران به اطالع کلیه برادران مسلمان شهرستان سقز می
شود جهت تحویل سالحهاي خود به مرکز سپاه پاسداران مستقر در ساختمان ساواك منحله در سقز مراجعه کنند و تقاضا می

ل دادگاه انقالب خواهند شد. فرمانده  ـ سپاه پاسداران سقز.محمد اهللا در غیر این صورت متخلفین دستگیر و تحوی
 )14/6/1358دادي.(جمهوري اسالمی

 

 گفت وگو با ابوشریف

 

دیروز در محل استقرار سپاه در مهاباد در  19ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در ساعت 
امات انجام شده در منطقه و بویژه در مهاباد اظهار داشت: ما بعدازظهر دیروز پس از گفتگویی با خبرنگاران پیرامون اقد



یکسري زد و خوردهایی که با عوامل ضد انقالب در مسیر داشتیم در زیر آتش  توپخانه عوامل ضد انقالب بسالمت وارد 
ما سهاي که از صبح امروز با مقامات محلی شد، وي گفت: در تشهرمهاباد شدیم و تنها یکی از یرادران ما در مدخل شهر زخمی

و نمایندگان مردم  داشتیم دریافتیم که همه از ورود نیروهاي ارتش  جمهوري اسالمی و پاسداران خوشحال و خشنودند و 
 کردند. هم اکنون تمام راههاي ورودي و خروجی شهر باز است ونگرانی و اضطراب ابراز میماه 6آرامش خاطر خود را پس از 

 .شوندآن گروه از اهالی که بعلت تهدید حزب دموکرات به کوهها پناه برده بودند به تدریج وارد شهر می

 

کردند و میوه و عادي بود و مردم در خیابانها از ستونهاي مسلح ارتش و پاسدار استقبال می اوضاع شهر مهاباد امروز کامالً
کردند. ابوشریف افزود: ما امروز به تقاضاي فرماندار شهر در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی پیامی شیرینی بین آنها پخش می

 علیه پاسداران در محل کرده بودند دروغ و بی اساس است وبراي مردم مهاباد فرستادیم و گفتیم که تبلیغاتی که ضد انقالب 
اند و به مجردي که سازمانهاي انتظامی و ژاندارمري بتوانند پاسداران براي حفظ آزادي و نظم و استقرار امنیت وارد شهر شده

واگذار خواهند کرد. کار عادي خودرا از سرگیرند پاسداران اعزامی وظائف خود را به سازمانهاي مسوول پاسداران محلی 
 .هاي خود بازگردندشود که بزودي پاسداران اعزامی به محلبینی میابوشریف افزود: با اقداماتی که شده پیش

 

ابوشریف اظهار امیدواري کرد که با مجاهدت همه مردم مهاباد و در پی پاکسازي منطقه عملیات عمران آغاز شود. در مورد 
عمومی و سوخت اعالم شد که  چند تانکر، سوخت مورد نیاز را از میاندوآب به شهر خواهد  کمبود در مورد کمبود مایحتاج

 .آورد

 

هاي کردستان مرکزي عمل کردیم در مهاباد هم خواربار همانطوري که در پاوه، سقز و مریوان و سایر شهرابوشریف گفت:
 .ن و نیازمندان قرار خواهد گرفتومایحتاج عمومی تامین خواهدشد و بطور رایگان در اختیار مستضصعفی

 

آخرین  پیام به مردم کردستان وبویژه مردم مهاباد این است که از برادر بزرگ صالح الدین ایوبی ابوشریف اضافه کرد:
سرمشق گیرند و همانطوري که این سردار شجاع مردانه در راه برقراري پرچم پرافتخار اسالم در دفاع از فلسطین عزیز سالها 

شمنان اسالم جنگید وتا قلب اروپا پیش رفت ما نیز به اتحاد و همبستگی به همه مسلمانان ایران و جهان در راه هدف با د
مقدس اسالم بکوشیم. صالح الدین ایوبی قبل از اینکه کرد باشد یک مسلمان بود و در اسالم فرقی بین ترك و کردو  عرب 

آمیز دشمنان اسالم و مسلمان هستیم و نباید فریب تبلیغات تفرقهنیست. ( انما المومنون اخوه ) همه ما برادر 
 )14/6/1358رابخوریم.(کیهان

 

 .هاي خود باز می گردندابو شریف: پاسداران اعزامی به محل



 

فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در محل استقرار سپاه در مهاباد در گفتگویی با خبرگزاري » ابوشریف»
ما بعدازظهر دیروز پس از یک سري زدوخوردهایی «ارس، پیرامون اقدامات انجام شده در منطقه و بویژه مهاباد اظهار داشت: پ

که با عوامل ضدانقالب در مسیر داشتیم، در زیر آتش توپخانه عوامل ضدانقالب به سالمت وارد شهر مهاباد شدیم و تنها یکی 
در تماسهایی که از صبح امروز (دوشنبه) با مقامات محلی و نمایندگان «وي گفت: ». شداز برادران ما در مدخل شهر زخمی

خاطر مردم شهر داشتیم دریافتیم که  همه از ورود نیروهاي ارتش جمهوري اسالمی و پاسداران خوشحال و خشنودند و آرامش
ي ورودي و خروجی شهر باز است وآن گروه از هاکردند. هم اکنون تمام راهماه نگرانی و اضطراب ابراز می 6خود را پس از 

 شوند. اوضاع شهر مهاباد امروزاهالی که به علت تهدید حزب منحله دمکراتها به کوهها پناه برده بودند، به تدریج وارد شهر می
قسیم ی بین آنان تهاي مسلح ارتش و پاسدار استقبال و میوه و شیرینها از ستونعادي بود و  مردم در خیابان (دوشنبه) کامالً

ما امروز به تقاضاي فرماندار شهر در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی، پیامی براي مردم مهاباد «ابوشریف افزود: ». کردندمی
ي حفظ اساس است و پاسداران برافرستادیم و گفتیم تبلیغاتی که ضدانقالب علیه پاسداران در محل کرده بودند، دروغ و بی

هاي انتظامی و ژاندارمري بتوانند کار عادي خود را از اند و به مجردي که سازمانقرار امنیت وارد شهر شدهآزادي و نظم و است
ا ب«ابوشریف افزود: ». سر گیرند پاسداران اعزامی وظایف خود را به سازمانهاي مسوول و پاسداران محلی واگذار خواهند کرد

 اظهار امیدواري» ابوشریف». «هاي خود باز گردنداسداران اعزامی به محلشود که به زودي پبینی میاقداماتی که شده پیش
کرد که با مجاهدات مردم مهاباد و در پی پاکسازي منطقه عملیات عمرانی آغاز شود. در مورد کمبود مایحتاج عمومی و 

گونه که در پاوه، همان«فزود: سوخت اعالم  شد، که تانکر سوخت مورد نیاز را از میاندوآب به شهر خواهد آورد. ابوشریف ا
سقز و مریوان و سایر شهرهاي کردستان مرکزي عمل کردیم در مهاباد هم خواروبار و مایحتاج عمومی تامین خواهد شد و به 

 آخرین پیام ما به مردم کردستان بویژه«ابوشریف افزود: ». طور رایگان در اختیار مستضعفین و نیازمندان قرار خواهد گرفت
الدین ایوبی سرمشق بگیرند و همان طور که این سردار شجاع مردانه در هاباد این است که  از برادر بزرگ کرد صالحمردم م

راه برقراري پرچم پر افتخار اسالم در دفاع از فلسطین عزیز با دشمنان اسالم جنگید و تا قلب اروپا پیش رفت ما نیز با اتحاد و 
الدین ایوبی قبل از این که کرد باشد، یک جهان در راه اهداف مقدس اسالم بکوشیم. صالحهمبستگی با همه مسلمانان ایران و 

مسلمان بود و در اسالم، فرقی بین ترك و کرد و عرب نیست (انما المومنون اخوه ) همه ما برادر و مسلمان هستیم و نباید 
 )14/6/1358اطالعات».(آمیز دشمنان اسالم را بخوریمفریب تبلیغات تفرقه

 

 گفتگوي خبرگزاري پارس با ابو شریف

 

امروز در محل  19مهاباد ـ خبر گزاري پارس: آقاي ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در ساعت 
ویژه مهاباد باستقرار سپاه در مهاباد در گفتگوئی با خبرنگاران اعزامی خبرگزاري پارس پیرامون اقدامات انجام شده در منطقه و 

که با عوامل ضد انقالب در مسیر داشتیم در زیر آتش   هائیما بعد ازظهر دیروز پس از یکسري زد و خورد«اظهار داشت: 
توپخانه عوامل ضد انقالب بسالمت وارد شهر مهاباد شدیم و تنها یکی از برادران ما در مدخل شهر زخمی شد. وي گفت: در 



ا مقامات محلی و نمایندگان مردم شهر داشتیم دریافتیم که همه از ورود نیروهاي ارتش جمهوري تماسهائی که از صبح امروز ب
کردند. هم اکنون ماه نگرانی و اضطراب ابراز می 6ندو آرامش خاطر خود را پس از اسالمی و پاسداران خوشحال و خوشنود

علت تهدید حزب دموکرات به کوهها پناه برده بودند به تمام راههاي ورودي و خروجی شهر باز است. وآن گروه از اهالی که ب
شوند. اوضاع شهر مهاباد امروز کامال عادي بود و مردم در خیابانها از ستونهاي مسلح ارتش و پاسدار تدریج وارد شهر می

هر در یک رماندار شما امروز به تقاضاي ف« ابوشریف افزود:» کردند.کردند و میوه و شیرینی بین آنان تقسیم میاستقبال می
مصاحبه رادیو تلویزیونی پیامی براي مردم مهاباد فرستادیم و گفتیم تبلیغاتی که ضد انقالب علیه پاسداران در محل کرده 

و به مجردي که  اندبودند دروغ و بی اساس است و پاسداران براي حفظ آزادي ونظم و استقرار امنیت وارد شهر شده
ارمري بتوانند کار عادي خود را از سرگیرند پاسداران اعزامی وظایف خود را به سازمانها ي مسوول و سازمانهاي انتظامی و ژاند

شود بزودي پاسداران اعزامی به محل پاسداران محلی واگذار خواهند کرد.ابوشریف افزود: با اقداماتی که شده پیش بینی می
 .«خود باز گردند

 

هدات همه مردم مهاباد و در پی پاکسازي منطقه عملیات عمرانی آغاز شود. در مورد ابوشریف اظهار امیدواري کرد که با مجا
کمبود مایحتاج عمومی و سوخت اعالم شد که چند تانکر سوخت مورد نیاز را از میاندوآب به شهر خواهد آورد. ابوشریف 

یم در مهاباد هم خواربار ومایحتاج همانگونه که در پاوه، سقز و مریوان و سایر شهرهاي کردستان مرکزي عمل کرد«گفت: 
یام ما آخرین پ«ابوشریف افزود: » عمومی  تامین خواهد شد و بطور رایگان در اختیار مستضعفین نیازمندان قرار خواهد گرفت.

سرمشق گیرند و همانطور که این » صالح الدین ایوبی« به مردم کردستان و بویژه مهاباد این است که از برادر بزرگ کرد
دار شجاع مردانه در راه برقراري پرچم پر افتخار اسالم در دفاع از فلسطین عزیز سالها با دشمنان اسالم جنگید و تا قلب سر

اروپا پیش رفت ما نیز به اتحاد و همبستگی با همه مسلمانان ایران و جهان در راه اهداف منافقین اسالم بکوشیم صالح الدین 
مسلمان بود و در اسالم فرقی بین ترك و کرد و عرب نیست ( انما المومنون اخوه ) همه ما  ایوبی قبل از اینکه کرد باشد یک

 )14/6/1358(جمهوري اسالمی» برادر و مسلمان هستیم و نباید فریب تبلیغات تفرقه آمیز دشمنان اسالم را بخوریم.

 

 .محاکمه خواهند شد مصاحبه رادیو تلویزیونی ابوشریف در مهاباد:فقط سران حزب دمکرات دستگیر و

 

ها بطور کلی فعالیت به موجب گزارش خبرنگار اطالعات در مهاباد، دیروز و پریروز این شهر آرام بود و ادارات دولتی و مغازه
شدند و کارمندان به ادارات رفتند. دیروز ابوشریف هاي مهاباد باز مینداشتند. از امروز صبح، بتدریج و اندك اندك، مغازه

سداران انقالب به اتفاق دادستان انقالب و کفیل فرماندري مهاباد در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی در این شهر رییس پا
خوشحالیم که به میان برادران مسلمان خود باز «شرکت کردند. ابوشریف در این مصاحبه خطاب به مردم مهاباد گفت: 

و ارتش جمهوري اسالمی و پاسداران انقالب در خدمت شما  ایمگردیم، ما براي خدمت به شما و آسایش شما آمدهمی
وي از مردم مهاباد خواست که بدون هیچگونه واهمه و ناراحتی سر کار خود بازگردند و افراد مسلح که عضو حزب ». هستند



مل برخوردار باشند. هایشان را تحویل دهند و به جمهوري اسالمی اظهار وفاداري کنند تا از امنیت کااند، اسلحهدمکرات بوده
 .طبق دستور امام فقط سران حزب دمکرات دستگیر و محاکمه خواهند شد

 

ما پس از پاکسازي منطقه، در جهاد سازندگی شرکت خواهیم کرد، پس از استقرار امنیت کامل در مهاباد، «ابو شریف افزود: 
 )17/6/1358اطالعات ».(مردم برگزیده خواهند شددر صورتی که مردم داوطلب باشند پاسداران انقالب مهاباد از بین خود 

 

 .از امنیت کامل برخوردار است هاجاده

 

ارومیه ـ خبرگزاري پارس:  سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان میاندوآب بعد ازظهر پنجشنبه گفت: در چند 
 االسالم صادقپاه پاسداران با حکم حجتروز اخیر مقادیري اسلحه کمري از ضد انقالبیون کشف و توقیف شده است و س

با دارندگان اسلحه غیر مجاز مبارزه خواهد کرد وي گفت کسانی که تقاضاي صدور جواز اسلحه را دارند باید به  خلخالی شدیداً
شود غیر مجاز به فوریت جمع آوري  هايسپاه پاسداران میاندوآب مراجعه و جواز اسلحه دریافت نمایند و چون باید اسلحه

هیچگونه علتی براي دریافت جواز اسلحه مقرر نشده است و دارندگان اسلحه غیر مجاز دستگیر و به دادگاه انقالب اسالمی 
تمام برگهاي مجوز صادر  15/6/58معرفی خواهند شد و ضمنا برگ مجوز اسلحه از سوي سپاه پاسداران معتبر و از این تاریخ 

منتهی به شهرستان میاندوآب توسط ارتش و سپاه  هاياشد.  وي در پایان افزود جادهشده از درجه اعتبار ساقط خواهد میب
از امنیت کامل برخوردار میباشد همچنین به دستور امام خمینی مواد غذائی و دیگر مایحتاج  هاپاسداران کنترل تمام جاده

 )18/6/1358جمهوري اسالمی».(شودعمومی از میاندوآب به مناطق کرد نشین حمل می

 

 سخنان ابو شریف

 

شهریور) سخنانی ایراد کرد وي در قسمتی 17برادر ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران ضمن تجلیل و بزگداشت این روز تاریخی(
 :از سخنان خود گفت: بایستی به سه نکته توجه شود

 

اولیه انقالب هستیم. هنوز برادران لبنانی ـ توطئه امپرایالیسم جهانی و توطئه گران جهان هنوز باقی است و هنوز در مرحله  1
قرار دارند.هنوز برادران ما در افغانستان زیر میگهاي شوروي بی پناه یسر  هاو صهیونیستی هاما در زیر بمباران هوایی اسرائیلی

اسالمی  هايکامل سرزمین. توطئه جریان دارد. باید بدانید انقالب اسالمی ایران تا پیروزي …هنوز در اریتره، فلیپین  برندمی
 .بخصوص فلسطین مقدس ادامه دارد



 

خواهد جدایی بیندازد زمانی بین فارس و ترك و کرد و عرب ـ برادران و خواهران چند قرن است استعمار با حربه نفاق می 2
 حکومت کنند. در . جنگ و برادرکشی وجود آوردند این حربه دشمنان اسالم است که تفرقه بیندازند و آنگاه بر آنها…و 

دشمنان اسالم را  اندازياسالم همه با هم برابریم و برادر. ما اعالم میداریم ملت مسلمان ایران هرگز فریب توطئه تفرقه
 .نخواهند خورد

 

قالبی نمیکوشند تا ما را از مسیر ا انداي از روشنفکرنماها و انقالبیون متظاهر که اساسا در جریان انقالب نقشی نداشتهـ عده 3
رد. مبارزه ک توانخود منحرف سازند. راههاي مسالمت آمیزخیانتکار ساداتی را مطرح می کند و میگویند فقط با اسلحه می

مفیدیها ـ درود بر شهداي  ها،سپس ابو شریف در پایان سخنانش بر شهدا درود فرستاد و گفت: درود بر نوابها، بخارایی
 )18/6/1358درود بر شهداي افغانستان ـ درودبر شهداي لبنان. (جمهوري اسالمیکردستان، درود بر شهداي فلسطین ـ 

 

 .کردندابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران:دموکراتها،اجازه سفر به عراق صادر می

 

 .تا زمانی که خلع سالح کامل در کردستان اجرا نشود امکان ناآرامی پراکنده هست

 

 .تانک،هنوز در اختیار آنهاست 2مهاباد ربوده بودند که تانک از پادگان  13دموکراتها 

 

داران در هاي سپاه پاسفرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فعالیت
نده این سپاه در آیخنثی کردن عملیات و اقدامات ضد انقالبیون در کردستان را برشمرده و به چگونگی ادامه فعالیت هاي 

فرمانده عملیات سپاه پاسداران همچنین کمکهاي مردم مناطق مختلف را در قدرت بخشیدن به اقدامات » ابوشریف«اشاره کرد.
 .پاسداران در سرکوبی ضد انقالبیون ستود

 

والت لویزیونی به سئبعدازظهر دیروز ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو ت
خبرنگاران پاسخ داد. وي در ابتداي سخنانش به موقعیت جغرافیایی و سوق الجبشی منطقه کردستان اشاره کرد و 

هاي زیاد که عبور و مرور در اکثر نقاط آن با دشواري ممکن است. ها و تپهاي است کوهستانی با تلگفت:کردستان منطقه
نیز فوق العاده بد است و چون رژیم گذشته هرگز توجهی به مردم و ساکنان این استان نکرده اوضاع اقتصادي مردم این منطقه 

اند ورژیم همواره این و مردم در بدترین شرایط ممکن نگاه داشته شده.در برخی از نقاط ابن منطقه مردم به نان شب محتاج



ح اگاهی مردم از نظر مذهب بویژه اسالم بسیار پایین ترین امکانات زندگی محروم نگاه داشته است. سطمردم را از ابتدایی
شود که به ایدئو لوژي واقعی اسالم آگاهی داشته باشد. تنها حزب موجود در کردستان نیز حزب است وکمتر کسی پیدا می

زب منحله دموکرات بوده که با برنامه هایی خاص خودش ظاهرا درراه مردم و برادران کرد ما قدم برمی داشته است ح
دموکرات با کمک گروه ههاي چپ نما موفق شده بودند به پادگان مهاباد حمله کنند و در نتیجه مقادیر زیادي سالحهاي 

مختلف را از این محل سرقت کنند. با سرقت این سالحها، حزب دموکرات قدرت نظامی خوبی به دست آورده بود و با اتکا به 
گرا نیز که به این قدرت مقهور خود ساخته بود. گروههاي چپ نما یا گروههاي چپسالحهایی که در اختیار داشت، و مردم را 

 .نظامی دموکراتها آگاهی داشتند به این منطقه رفتند تا با کمک کردن به آنها علیه دولت مرکزي بجنگند

 

 صدور جواز سفر به عراق

 

د.اینها با کردنحتی اجازه سفر به کشور عراق راصادر می اي بود که اختیارات زیادي داشتند وقدرت دموکرتها در منطقه تا پایه
اي را از ایران به این کشور فرستاده بودند.دموکراتها داعیه اي را از عراق به ایران وارد کرده یا عدههایی،عدهصدور چنین اجازه

له ارتش براي سرکوبی ضد تجزیه طلبی را در سر داشتند و اگر دولت موقت جمهوري اسالمی و فرمان امام مبنی بر مدخ
هنگامی که …شد کرد و بکلی از ایران جدا میانقالبیون و دموکراتها دیرتر صورت گرفته بود، کردستان وضع بدتري پیدا می

روز فرصت خواستند که ما دریافتیم این فرصت را براي بازسازي  15ما براي مذاکره با سران حزب به مریوان رفتیم از ما 
شان را متمرکزتر سازند.هدف نهایی حزب دمکرات ایجاد رعب اند و قصد دارند با معطل کردن ما،قدرتواستهنیروهاي خود خ

و وحشت میان مردم بود و با انجام کارهایی غیر انسانی و ناراحت کننده،مردم را به وحشت واداشته بودند.دمکراتها براي ایجاد 
رهاي کردستان فراهم آمده بود. دست به اقدامات خشونت باري زدند وحشت بیشتر هنگامی که مقدمات تشکیل سپاه در شه

اي را مجروح ساختند و پس از اینکه مجروحین در بیمارستان بستري شدند، اینها دوباره اقدام کردن و با از جمله اینکه عده
.ابوشریف آنگاه به اقدامات منفجر کردن نارنجک در دهان مجروحان با سربریدن آنها،وحشت فراوانی در منطقه وجود آوردند

و تالشهاي پاسداران در سرکوبی ضد انقالبیون اشاره کرد و گفت: پاسداران اعزامی به منطقه کردستان در جریان برخوردها و 
هاي کردستان آن چنان دالورانه و متهورانه بود که در تصور نمیگنجد. پاسداران با مسلح بودن به سالحهاي ایمان به درگیري
هاي موکراتها که مجهز به سالحهاي مختلف سبک و سنگین بودند رفتند و پیروز شدند.ابوشریف سپس به ارسال کمکجنگ د

جنسی مردم اشاره کرد وگفت: کمکهاي جنسی مردم از قبیل ارسال خوار بار،میوه و سایر مایحتاج ضروري براي ما ومردم که 
یجاد کرد و پاسداران و مردم روحیه بهتري یافتند.فرمانده عملیات سپاه اي در ما ادر مضیقه قرار گرفته بودند،انرژي تازه

 :اي بومی گفتپاسداران در خصوص استفاده از پاسداران منطقه

 

تمام سعی ما بر این است که حتی االمکان از پاسداران و جوانان بومی استفاده کنیم، در جریان وقایع کردستان نیز بیشتر به این 
م و از پاسداران محلی استفاده نمودیم ابوشریف سپس به تعداد پاسداران شرکت کننده در سرکوبی ضد مساله توجه کردی

پاسدار در جریانات منطقه کردستان شرکت  1650انقالبیون و اعضاي حزب منحله دموکرات اشاره کردو گفت:در مجموع 



ز دموکراتها و گروههاي چپ گرا،عده اي از افراد کردندو در محورهاي مختلف ضد انقالبیون را سرکوب نموده وي افزود: بج
ع شدند نیز به جمجالل طالبانی نیز در منطقه فعالیت داشتند و عالوه براینها، عده اي هم که از سوي پالیزبان حمایت  می

قرار است برآرامش هم اکنون در اکثر شهرها و مناطق کردستان اینعده پیوسته بودند. ابوشریف در پایان این مصاحبه گفت:
ولی هنوز افراد مسلح در کردستان وجود دارند.تا زمانیکه خلع سالح کامل در منطقه اجرا نشود،امکان نارارمی دوباره وجود 
 13دارد.ابوشریف در مورد مهماتی که در اختیار دموکرتها بود گفت: به جز سالحهاي مختلفی که این گروه در اختیار داشتند 

 9تانک همچنان در اختیار انهاست و  2تانک منهدم شده و  2اباد سرقت کرده بودند که از این تعداد تانک نیز از پادگان مه
تانک دیگر به دست ما افتاد. فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران در پایان توضیح داد که بروز وقایعی که در کردستان اتفاق 

بارز خواستند میان صفوف بهم فشرده ملت مو برنامه اي بود که میافتاده،دسایس بیگانگان و دشمنان انقالب اسالمی ایران بود
ایران تفرقه ایجاد کنند و در نتیجه انقالب مقدس ما را به بیراهه بکشانند.این دشمنان با طرح مسایلی مانند شیعه و سنی قصد 

خود  ارتش براساس فرمان امام و ازداشتند درکردستان تجزیه ایجاد کنند که خوشبختانه با اقدام سریع دولت و دخالت بموقع 
گذشتگی و جانبازي سربازان ارتش جمهوري اسالمی و پاسداران، دشمنان انقالبمان سرکوب شدند وآرامش به کردستان 

 )20/6/1358بازگشت.(کیهان

 

 علل گرایش به حزب دموکرات

 

اشاره کرد. و گفت همه میدانیم که در زمان ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران به علل گرایش کرد به حزب دموکرات 
شد و رژیم غاصب براي اینکه جلو ایجاد بلوا در این منطقه را بگیرد فقط به طاغوت هیچگونه رسیدگی به مردم این مناطق نمی

ي بشرکرد و در نتیجه اکثریت مردم زحمت کش این منطقه همواره از همه مواهب زندگی دادن باج به عده معدودي اکتفا می
محروم و در اختیار آن عده معدود بودند در جریان انقالب هم عوامل ضد انقالب و سرسپردگان صهیونیزم و امپریالیسم 

هاي پوچ و دروغین حتی با تهدید آنان را به همکاري به خود برداري را از این اکثریت محروم کردند و با وعدهنهایت بهره
ها را به کشتن دادند. به عقیده من که تقریبا با مشکالت و علت لغزش این فریب خوردهاي از این گونه وادار کردند و عده

ام ما باید براي رفع مشکالت مناطق کردنشین با همکاري همه سازمانها و ادارات در رابطه با گونه کرد آشنا شده
مواظب باشند وگول دشمنان اسالم را  جهادسازندگی دست به دست هم بدهیم برادران کرد و دیگر برادران هموطن باید کامالً

الملل سعی کرده است تا تفرقه انداختن در صفوف مسلمین ما را تضعیف نخورند. قرنهاست که امپریالیسم و صهیونیزم بین
شار راند مسلمانان را سرگرم کنند و از منابع سسنی کرد و ترك تاکنون توانستهکنند آنها با عنوان کردن مسایلی نظیر شیعه،

ومعادن گرانبها کشورهاي اسالمی استفاده کنند ولی فکر میکنم دیگر همه مردم حتی آنهایی که در دورترین نقاط کشورماو 
المللی ها و جهانخواریهاي استعمارگران و استثمار کنندگان بیندیگر کشورهاي اسالمی زندگی میکنند بخوبی متوجه حیله

در دست یکدیگر صفوف خودرا فشرده کنیم و سازندگی را در کلیه سطوح کشور و  اند. باید با گذاشتن دستهاي خودشده
 .روابط خود آغاز کنیم

 



ابوشریف سپس به تشریح نقش پاسداران انقالب در پاسگاههاي مرزي پرداخت و گفت: طبق قوانین مملکتی مسوولیت حفظ 
در پاسگاهها مستقر نشده موقتا این مسوولیت به عهده  ژندارمري کامالً مرزها با نیروي ژاندارمري است ولی از آنجا که فعالً

 650ه کنیم نزدیک بسپاه پاسداران انقالب محول شده تا  در کنار برداران ژاندارم، پاسگاههاي مرزي را تقویت کنندـ فکر می
یز نظامی است، ما تالش خود را انجام پاسگاه مرزي با عراق داریم که این پاسگاهها یکی پس از دیگري در حال تقویت و تجه

میدهیم به امید اینکه راه ورود و خروج عناصر ضد انقالب و حمل ونقل اجناس قاچاق و اسلحه و مهمات را به داخل خاك 
 )21/6/1358کشورمان بگیریم.(کیهان

 

 .سدار استسخنگوي سپاه پاسداران انقالب:مناطق غربی تا شهرستان خوي در کنترل نیروهاي نظامی و پا

 

اي اعالم داشت با پاکسازي مناطق کردستان تمام منطقه شمال غربی تا سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز طی صدور اعالمیه
 .ناحیه خوي زیر کنترل نیروهاي نظامی و پادسداران درآمد

 

و حرکت نیروي نظامی و پاسداران  سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در رابطه با این اعالمیه گفت:بعد از درگیري در مهاباد
جهت پاکسازي نیروهاي متجاسر دیشب بما اطالع دادند تمام منطقه شمال غربی تا ناحیه خوي زیر کنترل نیروهاي نظامی و 

 .اندپاسداران درآمده و عشایر مرزي ترك از حضور ارتش و نیروهاي پاسداران در این منطقه استقبال کرده

 

بسته  ارداشت:مرزهاي غربی و شمال غرب تحت کنترل ارتش درآمده و نوارهاي مرزي کامالًاین سخنگو همچنین اظه
 )22/6/1358است.(کیهان

 

 .دو عضو حزب دموکرات در همدان اعدام شدند

 

همدان:  خبرگزاري پارس ـ بگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس و بنا به گفته نماینده سپاه پاسداران انقالب اسالمی همدان 
ی به مریوان،  سه نفر از سرسپردگان حزب دمکرات در مریوان که در جریان قتل عام سپاهیان پاسدار مستقر در مریوان اعزام

عدام و نفر مقدماتی ا هايپس از بازجوئی» عراقی«و » قاسمی«دست داشتند دستگیر شدند. دو نفر از دستگیرشدگان به نامهاي 
ریوان دستگیر شده است فعال زندانی است تا بعد از رسیدگی به پرونده به کیفر دیگر بنام منصور رحیمی که در داخل شهر م

 .قانونی خود برسد

 



در بازرسی منزل مسکونی نامبرده تعداد زیادي اسلحه و مهمات از قبیل سیمانوف «نماینده سپاه پاسداران همدان اضافه کرد: 
 «.دروسی کالشینکف و نارنجک دستی کشف و تحویل مقامات مسئول ش

 

خبرگزاري پارس از قول نماینده یاد شده اضافه کرد که سپاه پاسداران انقالب اسالمی همدان که به مریوان اعزام شده بودند 
ضمن حفاظت از پاسگاه مریوان اقدام به خلع سالح افراد متجاسر و پاکسازي نقاط حساس از قبیل دراتفه،  و سایر نقاط حساس 

 .کردندمرزي واقع در اطراف مریوان 

 

اي از سپاهیان پاسدار همدان جهت اعزام به مهاباد در حال آمادگی کامل سر می برند.  بنا به همین وي در پایان افزود: عده
گزارش در حین عملیات خلع سالح ضد انقالبیون صدها قبضه اسلحه سبک و سنگین توسط سپاه پاسدارن و جوانمردان کرد 

  )25/6/1358داده شد.(کیهانکشف شد که به ژاندارمري مریوان 

 

 .اي بازداشت شدنددرسنندج عده

 

سنندج ـ خبرگزاري پارس:درپی تظاهرات بعدازظهرشنبه سنندج که منجر به بازداشت عده اي از تظاهر کنندگان در این شهر 
تن د دولتی وبرانگیخشد، بامداد پریروز یکی از مسوولین سپاه پاسداران اطالع داد که اتهام این عده شرکت در تظاهرات ض

بازداشتی ادامه دارد.(جمهوري   24احساسات مردم بوده است. به موجب اظهارات این مقام مسوول بازجوئی از  
 )25/6/1358اسالمی

 

 آخرین تحوالت منطقه

 

وضاع هنوز ااز سوي سپاه پاسداران مستقر در غرب کشوربه خبرنگار کیهان گفته شد که آخرین  تحوالت منطقه نشان میدهد 
در بعضی شهرها مانند سردشت، بانه، نوسود و مریوان آرام نیست. براساس همین گزارش، پریشب جنازه پاسدار شهید علی 
 .قاضی عسکري از پاسداران اعزامی به بانه که سه شب پیش بر اثر نارنجکی در بانه شهید شده بود به زادگاهش انتقال یافت

 

 12ب کشور در مورد جزییات این حادثه گفت:نارنجک از داخل یک خانه مسکونی در ساعت سخنگوي پاسداران مستقر در غر
شب به هنگام گشت معمولی پاسداران پرتاب شد و علی قاضی عسگري پاسدار شهید که زودتر از سایر پاسداران متوجه این 



از پنچ دیگر را نجات داد. وي اضافه کرد:تن  5موضوع شده بود، با فداکاري خود را روي نارنجک انداخت و با این عمل جان 
اند، یکی از آنها پایش قطع شده است جست تختخوابی کرمانشاه انتقال یافته 200تن مجروحان این حادثه که به بیمارستان 

 )1358/ 27/6وجوبراي شناسایی بازداشت عاملین این حادثه ادامه دارد. (کیهان

 

 .یک پاسدار در مهاباد شهید شد

 

 .مسلح،ضمن حمله به کامیون ارتشی،یک درجه دار را کشتند و دو نفر دیگر را به گروگان گرفتند افراد

 

بعدازظهر دیروز با شلیک گلوله دموکراتها در مهاباد  2ن اعزامی از اصفهان، ساعت پاسدارا از یکی: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
 .به شهادت رسید

 

در غرب کشور،ضمن اعالم این خبر گفت:شهادت پاسدار زمانی روي داد که دو تن از عبداللهی مسوول سپاه پاسداران مستقر 
» یانحسین قان«پاسداران همراه او براي انجام کاري از اتومبیل گشت خارج شدند و در همین فرصت یک ناشناس،از پشت سر،

 .قرار داد وشهید کردپاسدار اعزامی اصفهان را که در داخل اتومبیل تنها نشسته بود،مورد اصابت گلوله 

 

تن از افرادمشکوك را که  10مسوول سپاه پاسداران افزود: به دنبال این حادثه بالفاصله پاسداران به جست وجو پرداختند و 
 .در نزدیک محل حادثه بودند بازداشت کردند

 

فرا د حزب دموکرات صورت وي اضافه کرد:این سومین تروري است که پس از ورود ارتش وپاسداران بشهر مهاباد، توسط ا 
میگیرد. چند روز پیش نیز دو پاسدار در حالی که درون سنگر بودند مورد حمله افرا دمسلح قرار گرفتند و از پشت سر گلوله 

 .خوردند وشهید شدند

 

ی بعدازظهر مهاجمان به پاسگاه 30/7گفت:در ساعت » دوآب«عبداللهی در مورد جزییات درگیري سه روز پیش در منطقه 
دوآب حمله کردند اما با مقاومت دلیرانه افراد مستقر در پاسگاه روبرو شدند بر اثراین حمله یک جوانمرد به شهادت رسید و 

دار و یک سرباز و یک جوانمرد دیگر مجروح شدند به دنبال این حمله نیروهاي کمکی به منطقه اعزام و مهاجمان یک درجه
 .متواري شدند



 

 یحمله به کامیون ارتش

 

مسوول سپاه پاسداران در غرب کشور اضافه کرد: در پی این حادثه مهاجمان در دو کیلومتري پاسگاه دوآب جلوي یک 
کامیون ارتشی را نیز گرفتند و آنرا به آتش  کشیدند در این حمله یک استوار ارتش به شهادت رسید و دو سرنشین دیگر 

 .ت آنها اطالعی نداریمکامیون به گروگان گرفته شدند که هنوز از سرنوش

 

عبداللهی ضمن بررسی آخرین  رویدادهاي شهر مهاباد گقت روز گذشته از سوي حزب دموکرات کردستان اطالعیه در سطح 
 .شهر پخش شد

 

 .نشینی کنند و بیش از این مقاومت ننماینداند که از مهاباد و سایر مناطق عقبدموکراتها در این اعالمیه به ارتش اخطار کرده

 

گزارشهاي رسیده از مهاباد و اعالمیه دیروز دموکراتها  حاکی از ادامه نبرد و انتقام گیري در منطقه است در قسمتی از اعالمیه 
ایم و فقط براي حفظ شهر و آرامش مردم مهاباد،سنگرهاي خود را خالی ما شکست نخورده«دموکراتهاآمده است که:

 .«ایمکرده

 

د هاي این شهر بار دیگر بسته شدنبال شهادت پاسدار اصفهانی در مهاباد،بعدازظهر دیروز مغازههمین گزارش حاکیست که به 
ها خود پناه بردند و هلی کوپترهاي ارتشی در تعقیب حادثه به عملیات اکتشافی در منطقه و مردم به خانه

 )28/6/1358پرداختند.(کیهان

 در حمله دموکراتها به پاسداران در سردشت،

 

 0گروه چریکی طالبانی دستگیر شدنددوعضو 

 

البانی جالل ط چریکی گروه عضو دو سردشت، پاسداران سپاه مقر به مسلح هايدموکرات حمله در: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
 0دستگیر شدند



 

رتاب پ این حمله دو شب پیش با«عبداللهی مسوول عملیات سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور با اعالم  این خبر گفت: 
نارنجک و تیراندازي به سوي سپاه پاسداران سردشت صورت گرفت و با عمل متقابل پاسداران و در یک درگیري شدید سه 

 0»تن از مهاجمان که مجروح شده بودند دستگیر شدند

 

ل طالبانی هاي جالبعد از تحقیقات مفصل از سه مجروح بازداشت شده معلوم شد که دو تن از آنها عضو چریک«وي افز ود:
 0»هستند که هر دو باین موضوع اعتراف کردند

 

شب گذشته نیز مجددا افراد مسلح دموکرات به قصد آزاد کردن مجروحان خود که در بیمارستان «نامبرده اضافه کرد: 
اران در مسوول عملیات سپاه پاسد 0»سردشت بستري بودند به این بیمارستان حمله کردند که حمله دوم آنها نیز دفع گردید

یت زدند و این هم دلیلی دیگر بر تایید عضوآور شد که دو چریک دستگیر شده جالل طالبانی به زبان عربی حرف میپایان یاد
 )3/7/1358آنها در گروه چریکی جالل طالبانی است.(کیهان

 

 .سه مهاجم در گردنه قشالق کشته شدند

 

 :اي به این شرح منتشر کردطالعیهروابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج ا

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

جدیدي زده است و باز باشدن مدارس و  هايبرادران و خواهران مسلمان کردستان ضد انقالب در منطقه دست به توطئه
ی علیه جمهوري تجمع دانش آموزان در میان آنها رخنه کرده و با تحریکات احساسات؛ آنان را وادار به تظاهرات و راهپمائ

ایست براي پیاده کردن مقاصد شومتر آنان تا دوباره منطقه نماید که البته این گونه تظاهرات مرحلهاسالمی و قونین قرآن می
زده نمایند. در رابطه با این زیادي را مصیبت هايکردستان را به خون عزیزترین جوانان کشورمان رنگین سازند و خانواده

دارد که از این تاریخ به بعد هرگونه تظاهرات ضد انقالب را ران انقالب اسالمی مستقر در سنندج اعالم میموضوع سپاه پاسدا
اخته االرض شنکند که مفسدفینماید و به عوامل تحریک کننده در این گونه تظاهرات اخطار میبا کمال قدرت سرکوب می

شود فرزندان خود را توجیه سازند تا محترم تقاضا می هاين از خانودهشوند و با شدت تمام با آنان رفتار خواهد شد. همچنیمی
 )4/7/1358ملعبه دست ضد انقالب نشوند. .(جمهوري اسالمی



 

 اعالمیه

 

 :اي به این شرح منتشر کردسپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج نیز اعالمیه

 

هاي جدیدي زده است و د انقالب در منطقه دست به توطئهبرادران و خواهران مسلمان کردستان ض-بسم اهللا الرحمن الرحیم
با باز شدن مدارس و تجمع دانش آموزان در میان آنها رخنه کرده و با تحریک احساسات آنان را وادار به تظاهرات و راه 

اصد ه کردن مقنمایند که البته این گونه تظاهرات مرحله ایست براي پیادپیمایی علیه جمهوري اسالمی و قوانین قرآن می
ه هاي زیادي را مصیبت زدشومتر آنان تا دوباره منطقه کردستان را بخون عزیزترین جوانان کشورمان رنگین سازند وخانواده

نمایند در رابطه با این موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج اعالم میدارد که از این تاریخ به بعد هر گونه 
ه کند کنماید و به عوامل تحریک کننده در این گونه تظاهرات اخطار میرا با کمال قدرت سرکوب می تظاهرات ضدانقالب

شود هاي محترم تقاضا میمفسد فی االرض شناخته میشوند وبا شدت تمام با آنان رفتار خواهد شد. همجنین از خانواده
 فرزندان خود را توجیه سازند تا ملعبه دست ضد انقالب نشوند

 

 پاسداران درگیر سالم به ستاد خود بازگشتند

 

ز صبح امرو» قشالق«جنگ و گریز پاسداران و واحدهاي ارتش و ژاندارمري با دموکراتها مسلح در ارتفاعات گردنه -کرمانشاه
 0پایان یافت

 

شتند. ه منطقه خود بازگبه گفته مسوول عملیات سپاه پاسداران، واحدهاي پاسداران اعزامی به منطقه درگیر صبح امروز سالم ب
 0از سوي فرمانده ناحیه ژاندرمري کرمانشاه نیز اعالم شد: دموکراتها با دادن تلفات زیاد به ارتفاعات گریختند

 

وي به دنبال این مطلب افزود: فرار دمکراتها زیر آتش  سنگین واحدهاي نظامی از راه هوا، صورت گرفته است. فرمانده 
مله دموکراتهاي مسلح به این نقطه وبستن راه کرمانشاه به پاوه با مراسم بزرگذاشت روز چهلم ژاندارمري همچنین گفت: ح

شهداي پاوه که قرار بود دیروز انجام شود بی ارتباط نبوده است و هر لحظه نیز ممکن است گروههاي مسلح دوباره در سطح 
شب قبل بسته بود، باز شده  2راه پاوه کرمانشاه که ازمنطقه اورامانات دست به حمله بزنند. طبق آخرین  گزارشهاي رسیده 

 0شودنقل و انتقال وسائط نقلیه با احتیاط و زیر پوشش واحدهاي مستقر در مسیر انجام می است، اما فعالً



 

عبداللهی مسوول عملیات سپاه پاسداران بامداد امروز در مورد حوادث دیشب شهر مهاباد گف شب گذشته دموکراتها مسلح 
کشته عقب نشستند. وي  2مقر سپاه پاسداران حمله بردند ولی چون پاسداران آمادگی کامل داشتند مهاجمان با دادن  به

 :اضافه کرد

 

 )5/7/1358(کیهان0تن از عوامل مهاجم را دستگیر کنند 50در این حمله پاسداران موفق شدند که تعداد 

 

 اظهارات مهم ابوشریف

 

آقاي ابوشریف فرمانده عملیات کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ساعت دوازده و ده  :کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس
ان سخن کل سپاه پاسدار هايدقیقه دیروز در یک گفتگوي اختصاصی در باره هدف از تشکیل سمینار دیروز و خط مشی برنامه

نطقه غرب و بررسی نارسائیهاي موجود و گفت و اظهار داشت: هدف از تشکیل این سمینار جمع بندي نتایج عملیات م
نیست.  هاهماهنگ کردن فعالیتهاي عملیاتی و سایر سازمانهاي مسوول است. خط مشی برنامه سپاه پاسداران جدا از سایر سپاه

پاسداري از انقالب اسالمی و گسترش و تداومش در جهان هدف اصلی ما است و ما با هر گونه اقداماتی که علیه انقالب 
را در هم خواهیم کوبید. در مورد مبارزه با اقدامات ضد انقالبی که  هاالمی باشد. با شدت عمل خواهیم کرد. و توطئهاس

بصورت خرابکاري در آمده است. ابو شریف گفت: در هر مبارزه و فعالیت عملیاتی یک چنین اقداماتی طبیعی است. مساله 
ی را طبیعتا بدنبال خواهد داشت ولی این عملیات هیچ خللی نمیتواند در کردستان با همه ابعادش یک چنین عملیات تخریب

کند و اراده آهنین پاسداران انقالب که قاطعانه تصمیم دارند. عوامل ضد انقالب را در هر جا که باشند سرکوب کنند وارد نمی
 .از خط مشی کلی باز دارندکنند با این کار ما را یک مقدار هم این عملیات جنبه جنگ روانی دارد و تصور می

 

» ینعزالد«شود سئوال شد. ابوشریف گفت: بجز سران حزب دموکرات در مورد عفو امام که شامل چه کسانی از دموکراتها می
توانند، ندامت خود را همراه با تحویل در هر شهر و شهرستان آنهایی که نادم هستند در صورت اظهار ندامت می» قاسملو«و 

 یاناًو اح اندنامه داده خواهد شد. در مورد کسانی که در جنگ شرکت کردهسداران انقالب اعالم کنند و به آنها اماناسلحه به پا
شوند و در یاي کشته معده هاشود. در زد و خوردالمللی رفتار میابوشریف گفت: طبق قوانین بین اندمرتکب کشتار جنگی شده

شود و حتی آنها هم که در درگیري و زد وخورد مسلحانه شده است. محاکمه نمی که مرتکب قتلجنگ کسی به اتهام این
تی به جهت فقر مالی و تنگدس که صرفاً  هاییتوانند از این عفو استفاده کنند سئوال شد در مورد خانوادهمی اند،بازداشت شده

 چه اقداماتی خواهید کرد؟ اند،منطقه را ترك کرده

 



کمکهاي سریع به مستضعفین همه گونه اقدام شده و ملت مسلمان ایران از سایر شهرها کمکهاي ابوشریف گفت: در مورد 
بسیاري به منطقه ارسال داشتند که بطور مستمر دنبال خواهد شد و باید بگویم که با یک دست اسلحه و با دست دیگر 

دم تر بدست مرکند کمکها سریعایجاد نمیکامیونهاي خواروبار بمنطقه سرازیر کردیم در جاهایی که ضد انقالب مزاحمت 
 .را برسانیم هادانیم به سایر نقاط این کمکرسید و ما وظیفه می

 

 :در مورد وضع مرزها ابوشریف گفت

 

ي موجود ژاندارمري مسوول حفظ مرزها خواهد بود. و لذا  هانامهدر مورد مرزها طرحهایی در دست اجراست که طبق آئین
 ها مجهز وها پرداخته و ظرف چند روز آینده تمام پاسگاههاي مرزي و استقرار ماموران در پاسگاهد پاسگاهژاندارمري به تجدی

 )10/7/1358آماده فعالیت خواهند شد. مردم مهاباد مشکالت خودرا با نماینده امام در میان نهادند. (جمهوري اسالمی

 0ی ماندتا امنیت کامل در کردستان:سپاه پاسداران در کردستان م

 

ر از دیروز در محل ستاد عملیات کشو غرب منطقه شهر 26 اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرماندهان گردهمایی –کرمانشاه 
سپاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز به کار کرد. در جلسات دو روزه 

هماهنگی بین فعالیتهاي سپاه پاسداران منطقه غرب در ارتباط با مسایل مختلف از جمله مساله این سمینارچگونگی ایجاد 
هاي الزم براي مقابله با هر گونه اقدامات ضد انقالبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در جلسه کردستان و ایجاد آمادگی

 :سداران در منطقه غرب کشور اظهار داشتافتتاحیه سمینار نخست عبداللهی فرمانده ستاد عملیات سپاه پا

 

دیگر از ایم تا مشکالت با یاري یکهدف از این گردهمایی بررسی مشکالت و نارساییهایی که در جنگ تابستان با آن روبرو شده
 .پیش پا برداریم و با آمادگی بیشتر بتوانیم وظایف خطیر خود را انجام دهیم

 

اطالعات و عضو شوراي فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: این انقالب آنگاه بشارتی سرپرست تحقیقات و 
رابکاري هاي داخلی و خآسان به تحقق نیانجامید.دشمنان با استفاده از امکانات تبلیغاتی و ایجاد اغتشاش و ناامنی و درگیري

مردم مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان بیدار و  درصددند که مانع پیشرفت انقالب اسالمی بشوند ولی آنهاباید بدانند که
هاي آنها رانقش براب خواهیم کرد. وي سپس اشاره به لزوم توجه بیشتر به پیشرفت هوشیارند و همه دسایس و نقشه

 .فقر اقتصادي یکی از علل آسیب پذیري استاقتصادي، اجتماعی و عمرانی کردستان کرد و گفت:

 



ه کل عملیات سپاه پاسداران گفت: حرکت انقالبی ما استعمارگران و امپر یالیستها را به وحشت فرماند» ابوشریف«آنگاه 
انداخته است و همین امر آنها را به توطئه چینی علیه جنبش اسالمی ما واداشته است. و اما شما پاسداران انقالب اسالمی که 

مومنین، گارد صالحین و گارد شهدا هر گونه توطئه را برهم خواهید  اند، شما گاردخارجیها لقب گارد امام خمینی را به شما داده
ایم و انقالب ما براي همه مستضعفین جهان است.ابوشریف سپس زد. ما از قرآن الهام میگیریم و راه حق و حقیقت پیش گرفته

 :رفت بدین شرح اعالم داشتسه هدف اساسی پاسداران انقالب را که با تکبیرپاسداران انقالب اسالمی مورد تایید قرار گ

 

ـ انقالب ایران جزیی از انقالب بخاطر مستضعفین است و ما تا آزادي کامل فلسطین، لبنان، افغانستان، اریتره، فیلیپین، و 1
 0عراق و نجات کلیه مستضعفین و برقراري جمهوري اسالمی تا آخرین قطره خون خود به مبارزه مسلحانه ادامه دهیم

 

هاي شرق و غرب را با اتحادو یگانگی در هم خواهیم ام از قرآن در صف واحد خواهیم جنگید و توطئه امپریالیستـ ما با اله2
 0کوبید

 

ـ ما هرگز خاطره شهیدان را فراموش نخواهیم کرد و راه آنان را تا برقراري عدالت در جهان ادامه خواهیم داد. جلسات 3
   )10/7/1358ات افتتاحیه پاسداران نماز جماعت گذاردند. (کیهانسمینار فردا نیز ادامه دارد و پس از جلس

 

 اطالعیه

 

شب گذشته دموکراتها به واحدهاي ارتش و پاسداران مستقر در بوکان حمله کردند. این مطلب بامداد امروز از سوي سپاه  
وز بوکان بسیار شدید بود ولی هن پاسداران مستقر در غرب کشور اعالم شد. بر اساس این گزارش، حمله دیشب دموکراتها به

جزئیات درگیري معلوم نیست.همین گزارش حاکی است دوشب پیش نیز دموکراتها به بوکان حمله بردند و در این حمله، 
عوامل جالل طالبانی و دموکراتها «چهار پاسدار زخمی و سه مهاجم بازداشت شدند.  سخنگوي سپاه پاسداران همچنین گفت: 

اسگاه پیرانشهار از توابع مریوان نیز حمله بردند و در نتیجه این حمله، سه جوانمرد شهید شدند.  تعداد دو شب پیش به پ
تن از عوامل مهاجم نیز دستگیر و پس از  4در این حمله «وي اضافه کرد: ».  تلفات حمله کنندگان کمتر از ده تن نبوده است
 )11/7/1358هانکی»(اعتراف، خود را از عوامل طالبانی معرفی کردند

 

 درگیري و تظاهرات

 



معاون فرماندهی سپاه پاسداران غرب کشور مستقر در کرمانشاه بعدازظهر دیروز به خبرنگار اطالعات » هنر پژوه«کرمانشاه ـ 
 وصبح امروز (دیروز) عالوه بر بوکان در مریوان نیز تظاهراتی شد که باعث درگیري بین ماموران انتظامی «در این شهر گفت: 

تظاهر کنندگان گردید ولی هنوز خبر صحیحی از چگونگی درگیري به دست ما نرسیده است. وي افزود: در ضمن در منطقه 
که  اندبه مستخدم مدرسه این روستا حمله کرده و او را کتک زده» روان زردوي«از دموکراتها در روستاي  اياورامانات عده

 )11/7/1358اطالعات».(انددهچرا از پاوه به روستاي مذکور معلم فرستا

 

شهر مرزي غرب کشور:هر گونه تصمیم گیري در مورد کردستان، باید با نظر مستقیم  26قطعنامه فرماندهان پاسداران 
 .پاسداران باشد

 

شهرستان مرزي غرب کشور بعد از ظهر پریروز با صدور قطعنامه اي به  26سمینار هماهنگی فرماندهان پاسداران -کرمانشاه
ز ایجاد صرفنظر ا«فرمانده ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور در این باره گفت: » عبداللهی«ار خود پایان داد.  ک

سپاهیان پاسدار انقالب، در غرب کشور،  اوضاع منطقه غرب،  استراتژي کلی پاسداران و موضوع  هايهماهنگی بین فعالیت
تأکید بر ماندن سپاه پاسداران تا پاکسازي نهایی غرب کشور از وجود عناصر ضد انقالب در این گردهمایی مورد بررسی و 

اشاره به انقالب شکوهمند ایران به  تصویب قرار گرفت و قطعنامه اي انتشار یافت.  در این قطعنامه، ضمن
و اینکه چشم مستضعفین جهان، یکسره به آن دوخته شده و امپریالیزم » شورانگیزترین و پربارترین انقالب تاریخ«عنوان

جهانخوار نیز مترصد فرصتی است تا به جبران شکست مفتضحانه خود که موجب از دست دادن منافع فوق العاده وسیع او 
اري بر پیکر نهال نورس انقالب ما وارد کند، لذا دستهاي آلوده به خون استعمارگران، این بار از آستین سر شده ضربات ک

 در قسمت دیگري از».  سپردگان و وابستگانش بیرون آمده و کردستان عزیز ما را صحنه ترکتازي خویش قرار داده است
مان رهبر بزرگ و شایسته و اندیشمند امام خمینی جهت پیشبرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی که بفر«قطعنامه آمده است: 

اهداف انقالب و سرکوبی هر حرکت ضد انقالبی آمادگی داشته و دارد، فرماندهان و مسئولین اطالعات و تحقیقات عملیات 
به شرح زیر به  مورد10غرب کشور را در جهت هماهنگی بیشتر به کرمانشاه فرا خوانده و شرکت کنندگان در این سمینار در

 :توافق رسیدند

 

با توجه به اسالمی بودن انقالب راستین مردم مان،  ما بهیچ وجه اجازه نخواهیم داد فرد یا افرادي، احساسات مذهبی -1
 .ملتمان را جریحه دارکرده و به مذهبمان اهانت کنند

 

نی یسم است، ضمن تائید اتحاد محکم و ناگسستاز آنجایی که تفرقه افکنی و پراکندگی از شعارهاي شناخته شده امپریال-2
 .شیعه و سنی، هر نوع تبلیغاتی که این نوع پیوند را تضعیف نماید محکوم می کنیم



 

ضمن تأکید بر رهبري بالمنازع رهبر انقالب، امام خمینی، ما ایشان را بعنوان شایسته ترین فرمانده کل قوا پذیرفته و -3
 .باشیم سرفرازیم که مجري فرمان ایشان

 

امپریالیسم،  ما ضمن جدا کردن حساب برادران کرد از ضد انقالب، هشدار می دهیم که در هیچ  هايبا توجه به دسیسه-4
 .نقطه از ایران عزیز تحمل هیچگونه حرکت ضد مردمی و ضد انقالبی را نمی کنیم

 

 هامنحله دموکرات کردستان به کوهها و تپه با توجه به اینکه نبردهاي کردستان خاتمه یافته و سران خودفروخته حزب-5
اند و عنقریب فعالیتهاي ضد انقالبی خود را به صورت نا منظم ادامه خواهند داد،  ما ضمن اعالم آمادگی، به متواري شده

 .کرد مبرادران و خواهران کرد خود اعالم میداریم هر گونه حرکت ضد انقالبی را بهر شکلی که باشد، با قدرت سرکوب خواهی

 

با توجه به کارآیی سپاه پاسداران در طول حیات کوتاهش، در اینجا اعالم میداریم هرگونه تصمیم گیري در مورد  -6
 .کردستان، می بایست با نظر مستقیم سپاه پاسداران انجام شود

 

ا آنها ا آنان همکاري کرده و بما ضمن تائید فداکاریها و از خودگذشتگیهاي برادران ارتشی اعالم میداریم در کلیه سطوح ب -7
 .همراه و هم هدف خواهیم بود

 

ما ضمن سپاسگزاري از عموم برادران کرد بویژه از روشنفکران و روحانیت مترقی منطقه دست همکاري و استمداد بطرف -8
 .همه برادران دراز کرده و هر نوع کمکی ولو جزئی را با کمال میل پذیرائیم

 

ز ندارد و بالطبع انقالب اسالمی ما نمی بایستی محدود به مرز خاصی شود،  ضمن تائید کلیه مبارزات از آنجا که اسالم مر -9
مستضعفین در سراسر جهان پشتیبانی همه جانبه خود را از نبرد قهرمانانه خلقهاي فلسطین، لبنان، اریتره، صحرا، فیلیپین، 

 .افغانستان و اندونزي اعالم میداریم

 

اعالم دخالت اصولی در امور داخلی کشورها، بهمه کشورها و قدرتهایی که مستقیم در امور داخلی ما ما ضمن تائید -10
کنند، هشدار میدهیم که بهیچ وجه نخواهیم گذاشت که رهبران بعضی کشورها که پایگاه مردمی بین ملتشان ندارند، دخالت می



به شعور عمومی اهانت کنند.  خداوند همه ما رابراي اجرا و جهت انحراف افکار، به دست اندازي به مرزهایمان پرداخته و 
شرکت کنندگان در سمینار، بعدازظهر پریروز به شهرستانهاي محل خدمتشان واقع در ». ترویج احکام اسالم موفق بدارد

 )12/7/1358استانهاي غرب کشور بازگشتند.(اطالعات

 

 .مشمول عفو امام هستندبجز عزالدین حسینی و قاسملو،کلیۀ اعضاي حزب دمکرات 

 

سمینار دو روزه فرماندهان سپاه پاسداران در غرب کشور، صبح دیروز، بعد از قرائت آیاتی از قرآن مجید با سخنان  -کرمانشاه
ات و سرپزست تحقیق» بشارتی«عبداللهی، فرمانده مراکز عملیات سپاه پاسداران غرب کشور، افتتاح شد. در این سمینار 

شوراي فرماندهی سپاه پاسداران ایران، طی سخنانی اظهار داشت: سپاه پاسداران انقالب به امر امام تشکیل  اطالعات و عضو
کشور حکومت اسالمی وجود دارد،  26شد و سپاهیان به عنوان یک نیروي فوق العاده در راه انقالب حاضرند جان بدهند. در 

 19دارد. ما از پیروي از قرآن و به فرمان امام و در راه اسالم گام بر می ولی از آنها فقط حرف بوده و تنها انقالب ماست که به
 312هزار و  4شهریور در میدان ژاله  17نفر شهید دادیم که تنها در  311هزار و 16 جمعاً 1357بهمن  21تا  1356دیماه 

 .ایمنفر شهید داشته

 

 توطئه علیه انقالب

 

و این توطئه توسط صهیونیزم و امپریالیزم جهانخوار  ایمر درگیري ناخواسته شدهوي افزود: ما هم اکنون در کردستان دچا
روز در ایران ماند و علیه انقالب بوجود آمده است. وي با اشاره به زمان انقالب افزود: ژنرال هویزر در زمان مرغ طوفان

از پادگانها  3-اسلحه ژ هزار200اسالمی ما توطئه چید و وقتی نتیجه نگرفت دستور داد در پادگانها را باز کنند و در این مرحله 
 .ولی خوشبختانه، با هوشیاري مردم این توطئه نیز در نطفه خفه شدخارج شد،

 

 نیروي ایمان

 

د، تدارك دید تا ما را از میدان بدر کن ايبشارتی گفت: امپریالیسم جهانخوار، در کردستان علیه انقالب اسالمی ایران توطئه
دند، پاسداران را سر بریدند. آیا اینها مسلمان هستند؟ شما پاسداران ثابت کردید، وقتی به مرکز سپاه پاسداران حمله کر

هاي ستاره ژنرالتا دست خیانتکاران شرق و غرب را قطع کنید، وقتی قصد حرکت به کردستان را داشتیم، ایدبفرمان امام آمده
امات دموکراتها براي تصرف مهاباد دو ماه وقت بر دوش و مسووالن مملکتی عقیده داشتند با توجه به آشنایی محل و استحک



کیلو متر مرز  830الزم است ولی چون ما نیروي ایمان داشتیم به لطف خداوند آنان را در کمتر از سه روز تارومار کردیم و 
مادر  و عراق هم آنان را به انواع سالحهاي سنگین و سبک مسلح میکرد ولی شدایران و عراق توسط دموکراتها اداره می

 .اول پیروز شدیم و تا آخرین قطره خون خود با ضد انقالبیون خواهیم جنگید هايقدم

 

 توطئه عراق

 

درصد مردم عراق طرفدار انقالب ایران هستند، دولت  53بشارتی در مورد توطئه عراق علیه ایران گفت: با توجه به اینکه 
ا بی اثر آنه هايما را در داخل کشور درگیر کند تا انقالب اسالمی در آنجا به تعویق افتد، ولی انشاءاهللا نقشه خواستعراق می

 .خواهد ماند

 

 چریکی هايجنگ

 

پارتیزانی و چریکی هستند تا در  هايشود، در حال حاضر دمکراتها سخت سرگرم فراگیري جنگبشارتی افزود: گفته می
تا آخرین نفس و آخرین نفر علیه ضد انقالبیون و  دهمهشدار و اخطار می هاردازند ولی من به قدرتزمستان به مقابله بپ

و باید از خون این شهدا  ایمنفر پاسدار شهید داده 300پاسداري انقالب خواهیم جنگید. وي اضافه کرد: درگیري غرب کشور 
 .م و آنها را دوست داریم، ولی ضد انقالبیون را سرکوب خواهیم کردپاسداري کنیم. ما با برادران کرد، هیچ نوع اختالفی نداری

 

 مسلمان خواهند شد

 

 ايابو شریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران ایران، در این گردهمائی گفت: انقالب اسالمی ایران در جهان بازتاب گسترده
ایران غلط از آب درآمده است، چون حرکت انقالب جاسوسی دنیا از روند انقالب  هايداشته، تا جائی که محاسبه دستگاه

درصد  50سال آینده به  20درصد مردم شوروي مسلمان هستند و این تعداد در ایران، یک حرکت معنوي بود. وي افزود:
د کشورهاي دگر نیز نخواهن سال دیکتاتوري پهلوي نتوانست جلوي حرکت اسالمی ما را بگیرد مسلماً 50همانطور که  رسد،می

شود در شوروي آزادیهاي بیشتري به مسلمانان داده شده، بازتاب انقالب اسالمی ایران بوده توانست. اگر مشاهده می
است.ابوشریف اضافه کرد: از طرف دیگر بازتاب حرکت اسالمی ایران به رهبري امام خمینی در کشورهاي نفت خیز به نح.ي 

یه ظلم که عل کشدولی مردم مستضعف مسلمان جهان طولی نمی اند،حشت انداخته است که به تالش افتادهرهبران آنها را به و
و ستم قیام نمایند، اما بازتاب عملیات پاسداران در کردستان و خوزستان، کشورهاي شرق و غرب را به لرزه درآوردو یکی از 



کند درست است، هرجا و هرکس علیه انقالب ایران سد نابود میخارجی نوشته بود، هر جا پاي گارد خمینی بر هايروزنامه
 و امتوطئه بچیند گارد خمینی او را نابود خواهد کرد مبارزه مسلحانه خود را براي رهایی مردم مستضعف جهان آغاز کرده

 .حد و مرز وجود نداردو در اسالم  شناسیمآنان که دم از ملیت میزنند غیر مسلمان و تفرقه افکن هستند. ما اسالم را می

 

 عفو عمومی امام

 

را قاطعانه سرکوب خواهیم کرد و به ضد انقالب  ايدر کرمانشاه گفت: هر توطئه "اطالعات"ابو شریف در مصاحبه خبرنگار 
فرصت و مجال نخواهیم داد. وي در مورد عفو عمومی امام گفت: بفرمان امام کلیه افراد حزب منحله دمکرات به جز قاسملو 

را تحویل دهند و در پناه جمهوري اسالمی ایران  هاخود بازگشته و سالح هايتوانند به محلو می اندعزالدین حسینی عفو شده
باشند و نظر امام در مورد سران حزب، دو نفر مذکور بوده است. ابو شریف افزود: حتی کسانی که در پشت سنگر دستگیر 

اهد شد و ما براي اینگونه افراد، طبق قوانین بین المللی، مثل اسراي جنگی رفتار شوند، حکم اعدام در موردشان اجرا نخو
 )12/7/1358خواهیم کرد.(اطالعات

 

 :در سمینار سپاه پاسداران اعالم شد

 0سران حزب دموکرات در خانقین عراق بسر می برند

 

 رد را خود تهاجمی عملیات نقطه این از و میبرند بسر عراق خانقین در دموکرات حزب سران«: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
 0»کنندمی رهبري مرزي شهرهاي

 

این مطلب را عسگري زاده یکی از پاسداران عملیات غرب کشور در سمینار مسووالن سپاه پاسداران در غرب کشور اعالم 
قطه ات تهاجمی  کی و از کدام نکرد. وي با نشان دادن نقشه عملیاتی دموکراتها گفت: ما میدانیم که براساس این نقشه عملی

 .شودشروع می

 

ریزي شده قرار است تا یک هفته برنامه کنترل عبدالهی مسوول عملیات سپاه پاسداران غرب کشور گفت: طبق برنامه طرح
 .مرز در تمام سطوح غرب کشور بطور آزمایشی بعهده ژاندرمري گذاشته شود

 



ماه است که  6رماندهی پاسداران ضمن انتقاد از این نقش دولت، گفت: هدف عضو تحقیقات و اطالعات و شوراي ف» بشارتی»
مسوولیت اصلی بعهده دولت است ولی در این مدت هیچگونه عمل انقالبی در جهت تصفیه و از بین بردن عناصر ساواك و 

 0در حال فعالیت هستند سیا صورت نگرفته و آنها علیه انقالب شدیداً 

 

ان اکنون بصورت یک نیروي شناخته شده و فعال در سطح مملکت شناخته شده است و مشغول بکار وي افزود: سپاه پاسدار
 .است و طرح بستن مرز بوسیله پاسداران باعث ناراحتی بعضی از واحدها شده است

 

نموده و  متوقفوي آنگاه گفت: ما تا یک هفته دیگر صبر کرده و بکار تبلیغاتی خود ادامه میدهیم و در این مدت عملیات را 
گذاریم. در صورتیکه ژاندارمري نتواند موفق شود پیش امام رفته و کسب تکلیف کنترل مرزها را بعهده ژاندارمري می

 0کنیممی

 

 5در پایان سمینار دو روزه سپاه پاسداران غرب کشور طرح کلی هماهنگی مسوولین سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور در 
 )1358/ 12/7(کیهانمورد به تصویب رسید.

 

 حمله مسلحانه به منزل دادستان انقالب مهاباد

 

ازظهر دیروز گفت: وضع شهر مهاباد دیشب نسبت به شب قبل سرپرست سپاه پاسداران مستقر در شهرستان مهاباد پیش
اد حمله انقالب مهاب اي صورت گرفته است. دیشب با اسلحه به خانه مسکونی دادستانتر بود ولی تیراندازیهاي پراکندهآرام

چنین مرکز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد مورد تیراندازي قرار شد. و در این حمله دادستان و برادر وي زخمی شدند هم
گرفت ولی براي جلوگیري از درگیري بیشتر از طرف سپاه پاسداران به این تیراندازیها پاسخ داده شد سرپرست سپاه پاسداران 

ه که چهارشنبه شب ب» ثقفی«باد اعالم کرد که جسد یک نفر دیگر از پاسداران مستقر در مهاباد به نام در شهرستان مها
گروگان گرفته شده بود، در نزدیکی روستاي امیرآباد پیدا شد و سپاه پاسداران محل وقوع حادثه را محاصره کرده و هشت نفر 

وسیله اشرار و مهاجمین مورد محاصره ونی یک نفر از اهالی مهاباد بهچنین دیشب منزل مسکهم انداز مهاجمان را دستگیر کرده
 هايو حمله قرار گرفته ولی با کمک نیروهاي انتظامی شهربانی و سپاه پاسداران این محاصره و حمله دفع شد و افراد خانواده

 )14/7/1358این شخص به مرکز سپاه پاسداران مستقر مهاباد منتقل شد. .(جمهوري اسالمی

 0اي را آتش  زدندتظاهر کنندگان مهاباد خانه و مغازه

 



 0مهاجمان ضد انقالب به پاسگاه ژاندارمري و یک پادگان در منطقه نوسود حمله کردند

 

در تظاهراتی که دیروز در خیابانهاي مهاباد صورت گرفت یک مغازه و خانه خراب و سپس آتش :«خبرنگار کیهان  -کرمانشاه
 0»زده شد

 

اي که خراب شد و اموال آن به سرقت رفت مطلب را فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد اعالم کرد وافزود: خانه و مغازهاین 
 .متعلق به دو ترك زبان بود که ما بالفاصله وارد عمل شدیم و تظاهرکنندگان را متفرق کردیم

 

تها در حمله به واحدهاي ما زیاد است زیرا آنها جاي فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد اضافه کرد: عمل غافلگیري دموکرا
مشخص و ثابتی ندارند ولی ما در یک مکان ثابت و در مواضع شناخته شده هستیم بااین همه در تیراندازي چند روز گذشته ما 

 .هوشیار بودیم و تلفات نداشتم کامالً

 

توان عوامل کردن کارهاي واحدهاي مستقر در مهاباد مینامبرده خلع سالح افراد مسلح را عملی دانست و گفت: با هماهنگ 
مسلح را در سطح شهر خلع سالح کرد و از نفوذ افراد مسلح به داخل شهر تا حدود زیادي جلوگیري کرد از سوي سپاه 

ر د پاسداران مستقر در مهاباد نیز گزارش تظاهرات خیابانی در این شهر تایید شد در این گزارش همچنین اضافه شده که
به آتش  کشیده شد یکی از مسووالن سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور در » سوبارو«جریان این تظاهرات یک ماشین 

اي مسلح نیز شرکت داشتند این عده ضمن تظاهرات در سطح شهر به مورد تظاهرات دیروز مهاباد گفت: در این تظاهرات عده
دریافت شده حاکیست که در این تظاهرات حدود یک و نیم ساعت  سوي رادیوتلویزیون مهاباد حرکت کردند گزارش

 .تیراندازي شده است

 

دو گروه از مخالفین با هم درگیر شدند که » کرند«در منطقه »رشیدعباس«نامبرده اضافه کرد: روز گذشته نیز در اطراف سد 
 .دقیقی نداریمطی این درگیري یک تن از آنها کشته شد هنوز از جرییانات این درگیري اطالع 

 

گوید: در تماسی که با فرمانده سپاه پاسداران گرفته شد اظهار داشت ضد روزنامه جمهوري اسالمی نیز از قول خبرنگار خود می
انقالب قصد داشت با آتش زدن خانه مسکونی اسکندري که ترك و از طرفداران جمهوري اسالمی است جنگ بین برادران 

لی براثر هوشیاري پاسداران و عدم دخالت آنها توطئه در نطفه خفه شد. وي اضافه کرد که رادیو کردو ترك را شعله ور کند و
کند و حتی بعدازظهر امروز اي پخش نمیتلویزیون مهاباد هنوز در اختیار طرفداران حزب دموکرات است و هیچ برنامه



. فرمانده سپاه پاسداران انقالب ضمن گالیه از دولت (دیروز) ما پیامی به زبان کردي فرستادیم که این پیام هم خوانده نشد
هاي هاي عمرانی خود را در آنجا شروع نکرده است و از دولت خواست که هر چه زودتر برنامهگفت: دولت هنوز برنامه

و  ترتش جمهوري اسالمی عملیات خلع سالح را متوقف کرده اسعمرانی خود را شروع کند. وي ضمن انتقاد از ارتش گفت: 
 .ایم تا مشکالت را با ایشان در میان گذارداي نزد رهبر انقالب اسالمی ایران فرستادهنمایندهافزود:

 

هاي گروهی انتقاد کردو اعالم داشت که فرمانده سپاه پاسداران اوضاع شهر مهاباد را آرام توصیف کرد. وي همچنین از رسانه
هاي مهاباد از سوي خبرنگار کیهان در ارومیه نیز گزارش شده وط به درگیريکنند خبر مربها مسایل ما را مطرح نمیرسانه

 )14/7/1358است. (کیهان

 

 .شونددر سمینار فرماندهان سپاهیان انقالب اسالمی عنوان شد: ضد انقالبیون براي جنگهاي زمستانی آماده می

 

 .شوندعفو امام می ابوشریف: بجز قاسملو و عزالدین حسینی بقیه افراد حزب دمکرات مشمول

و قصد دارند در زمستان جنگهاي پارتیزانی راه بیاندازند. این  بینندضد انقالبیون در یک اردوگاه دور جنگهاي چریکی می
مطلب را بشارتی سرپرست تحقیقات و اطالعات و عضو شوراي فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در سمینار دو 

به خیال خودشان  هاروزه فرماندهان سپاهیان انقالب اسالمی که در غرب کشور تشکیل شده بود عنوان کرد و افزود: این
تا آخرین نفس و آخرین  دهیمهشدار می هاتوانند ما را از میدان بدر کنند. ما از کردستان نخواهیم رفت و به تمام قدرتمی

. ما با برادران کرد خود برادر هستیم ولی با کنیمنفر در برابر ضد انقالب مقاومت خواهیم کرد و بیرحمانه آنها را سرکوب می
برون مرزي و داخل کشور که براي از بین بردن انقالب  هاي.ناطق ضمن تشریح توطئهجنگیمب تا آخرین نفس میضد انقال

! ابو چیندپارك لندن علیه انقالب اسالمی ایران توطئه می هایدشود گفت: حاال مرغ طوفان (بختیار) دراسالمی کشور چیده می
درصد مردم شوروي مسلمان هستند  و این  25دهمائی حضور داشت گفت: شریف فرمانده سپاه پاسداران نیز که در این گر

سال دیکتاتوري نتوانست جلو حرکت اسالمی ما را بگیرد  50درصد خواهد رسید. همانطوریکه  50سال آینده به  20نسبت در 
ان در الیت سپاه پاسدارمسلم شوروي هم نمی تواند. ابو شریف با اشاره به موقعیت کشورهاي اسالمی نفت خیز و بازتاب فع

خارجی نوشته بود که گارد خمینی او را نابود خواهند کرد. ما براي مستضعفین جهان  هايیکی از روزنامه«غرب کشور گفت: 
تفرقه افکن هستند و مسلمان نیستند، ملیت ما اسالم است و تا پیروزي کامل انقالب  زنندآنها که از ملیت حرف می جنگیم،می

تفرقه افکن هستند و مسلمان نیستند، ملیت ما اسالم است  زنندآنها که از ملیت حرف می جنگیم،اسالمی در سراسر جهان می
سالمی ا هايه مسلحانه براي رهائی کلیه سرزمین. خط مشی، مبارزجنگیمو تا پیروزي کامل انقالب اسالمی در سراسر جهان می

عانه را قاط ايابو شریف در یک گفتگو با خبرنگار اطالعات و خبرگزاري پارس گفت: هر توطئه» از دست جهانخواران است.
زب  ح سرکوب خواهیم کرد. وي در مورد افراد حزب  دموکرات گفت: به فرمان امام به جز قاسملو عزالدین حسینی بقیه افراد

توانند با تحویل دادن سالحهاي خود در پناه جمهوري اسالمی قرار گیرند. نظر امام در مورد دمکرات در امان هستند و می



سران حزب دمکرات گفت: به فرمان امام بجز قاسملو عزالدین حسینی بقیه افراد حزب منحله دمکرات در امان هستند و 
در پناه جمهوري اسالمی قرار گیرند.نظر امام در مورد سران حزب دمکرات همین دو توانند با تحویل دادن سالحهاي خود می

و قتل آنها مشهود است محاکمه خواهند شد اما اگر کسانی در پشت سنگرها دستگیر  اندنفر بود. در مورد کسانی که قتل کرده
ن حکم اعدام درباره اینگونه افراد اجرا نخواهد شد. ایشوند طبق قوانین بین المللی بنام اسراي جنگی با آنها رفتار خواهیم کرد و 

سمینار که با سخنان عبداللهی فرمانده مرکز عملیات سپاه پاسداران در غرب کشور آغاز شده بود بعد از دو روز پایان 
 ) 14/7/1358یافت.(اطالعات 

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:47 1386جمعه دوم شهریور 

 

 (4)سپاه پاسداران انقالب وکردستان                     

  

 حمله مسلحانه به خانه دادستان انقالب اسالمی مهاباد

 

ساعت گذشته، با وقوع حوادث ناخوشایند، آرامش کافی و کامل نداشت. حمله مسلحانه به  48شهرهاي منطقه غرب کشور در 
در جاده بانه ـ سردشت انفجار بمب در مقابل بانک ملی شعبه اشنویه و » مین«د، انفحار منزل دادستان انقالب اسالمی مهابا

 0حمله افراد مسلح به منبع آب نقده،از جمله این حو ادث بود

 

سرپرست سپاه پاسداران مستقر در شهرستان مهاباد دیروز اعالم کرد: وضع شهر مهاباد، دیشب نسبت به شب قبل آرام تر 
اي صورت گرفته است. دیشب (پریشب ) با اسلحه به خانه مسکونی دادستان انقالب مهاباد هاي پراکندهندازيبود. ولی تیرا

شدند. همچنین مرکز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد، مورد حمله و حمله شد و در این حمله دادستان و برادر وي زخمی
 0ر از طرف سپاه پاسداران به این تیراندازیها پاسخ داده نشدتیراندازي قرار گرفت، ولی براي جلوگیري از درگیري بیشت

 

ریشب به که پ» ثقفی«سرپرست سپاه پاسداران مهاباد اعالم کرد که جسد یک نفر دیگر از پاسداران مستقر در مهاباد بنام
ت نفر محاصره، کرده و هشگروگان گرفته شده بود در نزدیکی روستاي امیر آباد پیدا شد و سپاه پاسداران محل وقوع حادثه را 

اند، همچنین پریشب منزل مسکونی یک نفر از اهالی مهاباد بوسیله اشرار و مهاجمین مورد محاصره از مهاجمان را دستگیر کرده



و حمله قرار گرفت، ولی با کمک نیروهاي انتظامی، شهربانی و سپاه پاسداران این محاصره وحمله دفع شد و افراد خانواده این 
 )14/7/1358ه مرکز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد منتقل شدند(کیهانشخص ب

 

 .فرمانده سپاه پاسداران موقت در مهاباد:رادیو و تلویزیون مهاباد هنوز در اختیار طرفداران حزب دموکرات است

 

حمله مهاجمان ضد مهاباد ـ خبرگزاري پارس: بعدازظهر دیروز خانه مسکونی شخصی بنام اسکندري در شهر مهاباد مورد 
 .انقالب قرار گرفت و منزل و اتومبیل وي به آتش کشیده شد

 

به دنبال این خبر، خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمی با فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت: وي گفت که ضد انقالب قصد 
می است جنگ بین برادران کرد و . و از طرفداران جمهوري اسالباشدزدن خانه مسکونی اسکندري که ترك میداشت با آتش
ور کند ولی بر اثر هوشیاري پاسداران و عدم دخالت آنها توطئه در نطفه خفه شد. وي اضافه کرد که رادیو و ترك را شعله

کند و حتی بعدازظهر امروز پخش نمی ايتلویزیون مهاباد هنوز در اختیار طرفدران حزب دموکرات است و هیچ برنامه
امی به زبان کردي فرستادیم که این پیام هم خوانده بشد. فرمانده سپاه پاسداران ضمن گالیه از دولت گفت: ما پی» دیروز«

همرانی  هايعمرانی خود را در آن جا شروع نکرده است و از دولت خواست که هر چه زودتر برنامه هايدولت هنوز برنامه
مهوري اسالمی عملیات خلع را متوقف کرده است. و افزود خود را شروع کند. وي ضمن انتقاد از ارتش گفت: ارتش ج

ایم تا مشکالت را با ایشان در میان گذارد. فرمانده سپاه پاسداران اوضاع نزد رهبر انقالب اسالمی ایران فرستاده اينماینده
مسایل ما را مطرح  هاگروهی انتقاد کرد و اعالم داشت که رسانه هايچنین از رسانهشهر مهاباد را آرام توصیف کرد. وي هم

 )15/7/1358کنند.(جمهوري اسالمینمی

 :درحمله غافلگیرانه دموکراتها

 

 0پاسدار در سردشت اسیر و شهید شدند 65

 

 0نفر است 30تعداد شهید شدگان بیش از 

 

 0تن جان سالم بدر بردند 7نفري پاسداران فقط  72از گروه 

 



 0تن دیگر مجروح شدند 18دار شهید و سرباز و درجه2حمله مهاجمان به یک ستون حامل خواربار،  در

 

 0چهار پاسگاه ژاندارمري همزمان مورد حمله دموکراتها قرار گرفت

 

ا پاسدار ر 22دموکراتهاي مسلح بعدازظهر دیروز، در یک حمله غافلگیرانه در منطقه مرزي سردشت واقع در استان کردستان 
 .به شهادت رساندند

 

 0نفر آنها به اسارت دموکراتها درآمدند 43تن از پاسداران زخمی، شدند و  10در این حمله، 

 

 :صداو سیماي جمهوري اسالمی ایران، در بخش خبري دیشب خود، در این باره، چنین گزارش داد

 

 72مجهز بودند، بطور غافلگیرانه به یک گروه براساس گزارش رسیده، گروهی از عوامل ضد انقالب که به سالحهاي سنگین »
نفري از پاسداران انقالب اسالمی سردشت که با خودرو عازم بانه بودند حمله کردند. بر پایه آخرین  گزارش رسیده، در این 

ز ا تن از برادران پاسدار سردشت به شهادت رسیدند. همین گزارش گویاي آن است که هفت تن از پاسداران نیز 22هجوم، 
تن از پاسداران، در این  10 حمله ناجوانمردانه عوامل مهاجم جان سالم به در بردند که با پادگان سردشت بازگشتند. ضمناً

 0»برنددرگیري زخمی و بقیه در گروگان عوامل ضد انقالب بسر می

 

 گزارش خبرگزاري پارس

 

اي از پاسدران انقالب اسالمی ایران در شب گذشته دسته خبرنگاران خبرگزاري پارس در ارومیه و کرمانشاه گزارش دادند که
اي اي از آنان به درجه شهادت رسیدند و عدهراه سردشت و بانه،توسط مهاجمان دموکرات، غافلگیر شدند و متاسفانه عده

 .شدندزخمی

 

هاي این درگیري ند، زخمیاکوپتربه ارومیه منتقل شدهشهید و سیزده زخمی با هلی 9گزارش رسیده همچنین حاکی است که 
 .براي معالجه به بیمارستانها اعزام شدند



 

از سوي دیگر خبرنگار خبرگزاري پارس از کرمانشاه گزارش داد که ظرف بیست وچهار ساعت گذشته برروي هم بیست ودو 
 رارق درمان تحت شهر این تختخوابی دویست بیمارستان در کرمانشاه به انتقال از پس سردشت –نفر مجروحان راه بانه 

 ویک رسید هادتش درجه به متاسفانه تن یک که شدند بستري لشکر بیمارستان در تن ودو بیست این از نفر بیست. گرفتند
 .احی قرار گرفتجر عمل تحت نیز دیگر تن

 

 :براساس همین گزارش اسامی هفت تن از مجروحین به این شرح است

 

دار، عباس حیدري و رجب حیدري سرباز، و لطف اهللا قربانی و اکبر رمضانی درجهحسین جمالی، ابوذر جمشیدي و محمد 
 .حیدري پاسدار

 

شود که این مجروحین هنگامی که با چهار دستگاه آمبوالنس وچراتقال در مسیر راه سردشت ـ بانه در حرکت بودند یادآور می
 .مورد حمله مهاجمان دمکرات قرار گرفته و مجروح شدند

 

داران مجروح در گفنگویی،بخبرنگار خبرگزاري پارس گفت: ابتدا ما موفق شدیم از حمله جان به سالمت بریم ولی درجهیکی از 
 .در بازگشت هنگامی که سوار آمبوالنس بودیم مورد حمله قرار گرفتیم  مجروح شدیم

 

دار را به گروگان بردند که چهار درجهواقع در سه کیلومتري بخش نوسود مهاجمان » نیسان«براساس همین گزارش امروز در 
یکی از آنها موفق به فرار شد. واز سوي دیگر در بخش نوسود و منطقه مرزي نودشه، دیروز از سوي مهاجمان دمکرات 

اي صبح و عصر صورت گرفت که با تیراندازي متقابل ماموران مرزي و محافظین منطقه نوسوداین حمالت حمالت پراکنده
 .خنثی شد

 

ر دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران درباره درگیري دیروز راه سردشت ـ بانه این گزارشها را تایید دفت
اي از برادران پاسدار بدون اطالع قبلی حرکت کردند و متاسفانه مورد حمله مهاجمان دموکرات قرار کرد و اعالم داشت دسته

 .سدار به درجه شهادت نائل شدند خود را به پادگان سردشت برسانندگرفته و غافلگیر شدند.بیست و دو نفر پا

 



خبرنگار خبرگزاري پارس همچنین گزارش داد که هفت تن از مهاجمان دمکرات دیشب و دیروز در بانه بازداشت و به مرکز 
تایید نشده  ت نفر هنوزستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور در کرمانشاه منتقل شدند ولی گزارش دستگیري این هف

 .است

 تعداد شهدا

 

 :سخنگوي سپاه پاسداران انقالب درباره حادثه جاده سردشت ـ بانه اظهار داشت

 

نفري از پاسداران از سردشت براي تعویض پاسداران دیگر به طرف کرمانشاه در حرکت بودند و در این  70دیروز یک گروه 
نفر از پاسداران موفق به  8تا 7از مهاجمین برخورد کردند که در این برخورد فقط میان در بین راه سردشت و بانه با گروهی 

اند وهنوز اثري از آنان بدست نیامده است. در خبرهاي رسیده تعداد  فرار شدند و بقیه در رابطه با درگیري گم شده
ولی آنچه که نفر گفته،  30ا این رقم را هنفر و بعضی 25گویند ها میهاي مختلفی ذکر شده است. بعضیشدگان به گونهکشته

شدگان همه پاسدار هستند نفر است. اما هنوز مشخص نشده است که تعداد کشته 30شدگان بیش از مسلم است تعداد کشته
گویند که یک ستون از پاسداران و یک ستون از ارتش از سردشت حرکت و یا از افراد ارتشی هم در بین آنهاست،زیرا می

 .ودندکرده ب

 

اند و ضمن غافلگیر کردند، آنها را به گلوله خبر رسیده همچنین حاکی است که مهاجمین از چند طرف، به پاسداران حمله کرده
 )17/7/1358اند.(کیهانبسته

 

 :جزییات فاجعه خونین سردشت از زبان پاسداران مجروح

 

 چگونه اسیر دموکراتها شدیم؟

 

تن از انها شد اعالم  23ه پاسداران انقالب اسالمی در جاده سردشت که منجر بعه شهادت جزییات حمله مسلحانه دموکراتها ب
 .گردید

 



اد اند چگونگی هجوم افرمسووالن سپاه پاسداران و همچنین پاسدارانی که در این فاجعه، مجروح شده و به تهران انتقال یافته
 مسلح به پاسداران را تشریح کردند

 

اند، دیروز با خبرنگار  کیهان دربیمارستان میثاقیه گفت و گو کردند و ه درحوادث سردشت مجروح شدهچند تن از پاسدارانی ک
 چگونگی حادثه را شرح دادند

 

عزیز اهللا اسالمی پاسداري که از اصفهان به سردشت اعزام شده بود، به خبرنگار ما گفت: روز حادثه ماموریت ما تمام شده بود 
 0ردشت دور شده بودیم تا به تهران و کرمانشاه برویم، که ناگهان از چهار طرف به ما حمله شدکیلومتر از س 10و حدود 

 

اي خراب شده بود. ما پایین آمدیم اتومبیلمان را درست کنیم که ناگهان مهاجمان رگبار به سوي ما گشودند، اتومبیل ما در دره
 .ها را آتش  زدندکردند، آنها اتومبیلمهاجمان اسلحه و مهمات زیادي داشتند، مرتب تیر خالی می

 

زدند. چند نفر از پاسداران تیرخورده در ماشین زنده زنده همگی لباس کردي به تن داشتند، اما فارسی را به خوبی حرف می
ه چند رسیدند. بعد از اینکرفتند، هدف گلوله قرار میگرفتند و به شهادت میسوختند و هر کدام از پاسدارانی که به کمک می

ها را هم با خودشان ببرند. اما بعد ما را نبردند. آنها خواستند زخمینفر از پاسداران ما کشته شدند و همه ما تیر خوردیم می
اید؟ آنها نفر بودند، آنها به ما میگفتند: برادر، چرا به کشتن ما آمده 2500چند نفر از ما را گروگان بردند، مهاجمین حدود 

رفتند، سرو کله ها  را آتش  زدند. مهاجمان چند دسته بودند. یک دسته اشان که میکردند، همه اتومبیل همه چیز را غارت
نند، خواهند مرا معالجه کشد. مهاجمان مرا تا مسافت کمی کشان کشان بردند و ظاهرا میگفتند که میدسته دیگرشان پیدا می

 .ندارمتوانم و ناي راه رفتن گفتم که نمیاما من مرتب می

 

دانم نفر بودیم که من نمی 65گفتند برآیت قاطر پیدا کنیم، ولی من مقاومت کردم. و سرانجام رهایم کردند و رفتند ما آنها می
 .چند نفر شهید و اسیر شدند و چند نفر ومجروح دقیقاً

 

به ماموریت هاي خطرناکی مثل منطقه کردستان، هیچ به  رویم، مخصوصاًیکی دیگر از پاسداران گفت:ما وقتی به ماموریت می
همان روز اول،  آید ازاین امید نیستیم که زنده برگردیم. فلسفه ما فلسفه شهادت است. اصوال کسی که به لباس پاسدار در می

ا من هیچگاه دلم داند. امکند و آن را براي خود افتخاري بزرگ میخود را براي شهادت در راه اسالم ومیهن، آماده می
 .خواست زنده باشم و در خون غلتیدن همرزمان خود را در یک نبرد نابرابر با چشمان خودم ببینمنمی



 

پاسدار مجروح گفت: ما به کردستان نرفته بودیم که با کسی بجنگیم، ما همه را برادر خود میدانیم و هیچگاه هم تصور 
 .نمردانه حمله کنندکردیم که عوامل ضد انقالب، به ما ناجوانمی

 

 10پاسدار بستري در بیمارستان میثاقیه افزود: همانطوري که دوستم گفت: ما با اتومبیل از سردشت حرکت کردیم، هنور 
کیلومتر دور نشده بودیم که اتومبیل ما خراب شد. من و سایر سرنشینان اتومبیل براي درست کردن اتومبیل پیاده شدیم، چند 

که صداي نیراندازي به گوش رسید حمله مهاجمان از چهار سو بود و چون تعداد آنها خیلی زیاد بود و دقیقه نگذشته بود 
 ، چگونه هدفمسلح به سالحهاي سنگین بودند قادر به دفاع از خود نبودیم. من با چشمان خودم دیدم که برادران پاسدارم

سست دیدیم، هیچگاه ایمانمان به خدا،ا در برابر چشمان خود میغلتند با اینکه مرگ رگیرند و در خون خود میگلوله قرار می
انیم و بود. ما خدا را بزرگتر مید» اهللا اکبر«بود و آخرین  کالم همه برادران شهیدمان نیز » اهللا اکبر«نشده بود، فریاد ما، فریاد 

 .به این نکته ایمان داریم که مرگ و شهادت یعنی بازگشت بسوي او است

 

یگري گفت: من نمبدانم تعداد دقیق برادرانی که در جاده سردشت به درجه شهادت رسیدند چقدر است، امت این را پاسدار د
دانم که بیشتر همرزمان من در این جنگ نابرابر، شهید شدند. تعداد مهاجمان که به سالحهاي سنگین مجهز بودند زیاد می

توانم آن  صحنه دلخراش را که برادرانم ه فرار و یا دفاع نداشتیم. من نمیاي که رابود، ما را غافلگیر کردند، آنهم در نقطه
ها قرار میگرفتند و به شهادت میرسیدند تشریح کنم مهاجمان، لباس کردي پوشیده بودند، اما لهجه آنها فارسی هدف گلوله

تل و کنند که پاسداران براي قنها تصورمیزدند. آبود و با کشتن یکی از برا دران پاسدار، با صداي بلند، حرفهاي نیشدار می
روند، در حالیکه قصدما، خدمت به مردم است و همانطوریکه امام خمینی رهبر انقالب غارت به کردستان و سایر مناطق می

 دانیماند، همه مسلمانان برابر و برادرند و ما هیچکس را دشمن خود نمیاسالمی ایران بارها گفته

 

د بیشتر شوند بایآن دسته از برادرانی که به مناطق خطرناك و بحرانی اعزام می ان گفت: پاسداران مخصوصاًاین پاسدار در پای
 مجهز باشند و از سوي ارتش و ژاندارمري مورد حمایت  قرار گیرند

 

 پاسدار درتهران 22اجساد 

 

 6اند و منتقل شده که شناسایی دقیق نشدهجنازه پاسدار شهید به تهران  22یکی از مسووالن سپاه پاسداران گفت: تاکنون 
پاسدار زخمی دیگر نیز در بیمارستان میثاقیه بستري هستند. عده دیگري از شهدا و مجروحان به ارومیه و کرمانشاه منتقل 

 .اندشده



 

از  ند که یکیوي در مورد چگونگی این حادثه گفت: این گروه با چهار دستگاه اورال جراثقال و آمبوالنس در حال حرکت بود
 کشند، اما بواسطه کوهستانیشود و چون تعمیر کامیون خراب شده به نتیجه نمیرسد ناچار آن را یدك میها خراب میکامیون

 گیرندبودن راه، حرکت ستون بسیار کند بود و در همین گیرودار بودند که مورد تهاجم قرار می

 

ادران پاسدار بدون اطالع قبلی حرکت کرده بودند را بطور کلی رد کرد و وي اظهارات دفتر دکتر چمران را مبنی براینکه بر
و به  آیندکوپتر کبرا و گشتی ارتش در جاده فرود میاظهار داشت: هنگامیکه پاسداران در حال حرکت بودند دو فروند هلی

شود از آنان خواسته میاي از ارتش از سردشت به سوي بانه در حرکت است و از دهند که دستهپاسداران اطالع می
 .تیراندازي ودرگیري احتمالی با ارتش خودداري کنند

 

هنوز باالي سر ستون بودند پاسداران مورد تهاجم  گسترده  آیند و تقر یباًها به پرواز در میکوپتراي پس از اینکه هلیلحظه
اي از ارتش که در حال حرکت بود و به ري دستهشوند در هنگام درگیگیرند که با مقاومت شدید پاسداران رویرو میقرار می

اده اند به سوي پاسداران که در جنزدیکی محل حادثه رسیده با شنیدن صداي تیراندازي به گمان اینکه مورد حمله قرار گرفته
 .کننداند تیراندازي میبوده

 

دیروز راه سردشت ـ بانه اعالم داشت  دفتر دکتر چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران دیروز درباره درگیري  ·   
اي از برادران پاسدار بدون اطالع قبلی حرکت کردند و متاسفانه مورد حمله مهاجمان دموکرات قرار گرفته و غافلگیر دسته

 .پاسدار موفق شدند خود را به پادگان سردشت برسانند 7نفر پاسدار به درجه شهات نائل شدند، ده نفر زخمی و  22شدند. 

 

 قطع ارتباط

 

ساعت با دموکراتها در یک دره عمیق  48یکی از مسووالن آموزشی سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور گفت: ما   ·   
سیم ارتباطی خود نتوانستیم تقاضاي نیروي کمکی کنیم و سپاه پاسداران سردشت از ماموریت درگیر بودیم و به علت قطع بی

فتار حمله افراد مسلح کرد شد. فرمانده سپاه پاسداران بانه نیز گفت: یک واحد از سپاه گشت که گرسردشت به بانه باز می
پیاده مستقر در بانه  2پاسداران مستقردر سردشت به طرف بانه حرکت کرد و از جهت دیگر یک ستون از واحدهاي لشکر 

نند. از کموکراتها به هر دو ستون حمله میکند. در بین راه و در نزدیکی یک گردنه، دبراي حمل آذوقه به سردشت حرکت می
واحد ارتشی یکنفر شهید و یکنفر مجروح شدند و از دموکراتها نیز تعداد زیادي کشته شدند. از طرف دیگر ستون سپاه 

 .پاسداران در حین پیشروي مورد حمله قرار گرفت



 

نفر سالم به سردشت مراجعت  5شده است و فقط  جنازه پیدا 22تن اعضاي سپاه پاسداران بعد از درگیري  70وي افزود: از 
اسیر و مقدار زیادي  10منطقه توسط نیروهاي ارتشی مستقر در بانه محاصره شده و تاکنون کردند. وي افزود: بعد از این حمله 

 0مهمات بدست نیروهاي ارتشی افتاده است

 

 اظهارات فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد

 

سلطانی فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد عصر دیروز پس از مسافرت به قم و حضور در محضر امام کرمانشاه ـ حسین 
 .خمینی در سر راه خود به مهاباد وارد کرمانشاه شد

 

وي در یک مصاحبه مطبوعاتی ورادیو تلویزیونی در محل سپاه پاسداران کرمانشاه درباره وضع منطقه و حمالت اخیر دموکراتها 
 .عاتی در اختیار خبرنگاران گذاشتاطال

 

رده هاي مردم بیگناه را تصرف کوي گفت: یکی از مشکالت ما در مقابله و سرکوبی عناصر ضد انقالب این است که آنها خانه
هر  زها به عنوان سنگر استفاده کرده و بسوي ما آتش  میگشایند و عواطف انسانی ما اها از این خانهو با حضور اعضاء خانواده

 .هاي بیگناه آسیبی نرسددارد و تمام کوشش ما معطوف آن است که به خانوادهگونه شدت عمل بازمی

 

ز اند و در چند مورد نیفرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد گفت: موج دموکراتها در منطقه دست به تبلیغات وسیعی زده
هجوم بردند و محل کسب آنها را به جرم اینکه مومن به انقالب  هاي مردم مسلمانتظاهرکنندگان مسلح دموکرات به مغازه

 .اسالمی هستند به آتش  کشیدند

 

فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد گفت: آنچه براي ما مسلم شده این است که تمام امکانات ارتباطی منطقه در دست 
طلع م شود و از هر گونه عملیات ما قبالًنها کنترل میهر گونه تماس تلفنی وتلگرامی توسط آ عوامل دموکرات است و عمالً

 )18/7/1358میشوند.(کیهان 

 

 .شوندمطلع می قبالً



 

فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد عصر پریروز پس از مسافرت به قم در سر راه خود به مهاباد وارد » حسین سلطانی»
یزیونی که در محل سپاه پاسداران کرمانشاه ترتیب یافته بود شرکت کرمانشاه شد. وي در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلو

ز یکی ا«جست و در مورد جمله مهاجمین اطالعاتی در اختیار خبرنگاران گذاشت. حسین سلطانی در ادامه سخنانش گفت: 
ه کرده و ن سنگر استفادمردم بیگناه بعنوا هايمشکالت کار ما درمقابله و سرکوبی عناصر ضد انقالب اینست که آنها از خانه

دارد و تمام کوشش ما معطوف به آنست که و عواطف انسانی ما را از هر گونه شدت عمل باز می گشایندبسوي ما آتش می
 گروه زیادي از دمکراتها در منطقه دست به«فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد گفت: ». بیگناه آسیبی نرسد هايبخانواده

مردم مسلمان هجوم بردند و محل  هايو در چند مورد نیز تظاهرکنندگان مسلح دمکراتها به مغازه اندزدهتبلیغات وسیعی 
براي ما  آنچه براي«حسین سلطانی یادآور شد: ». کسب انها را به جرم اینکه مومن به انقالب اسالمی هستند به آتش کشیدند

و  هر گونه تماس تلفنی مسلم شده اینست که تمام امکانات ارتباطی منطقه در دست عوامل حزب منحله دمکرات است و عمالً
 )19/7/1358(اطالعات » شوند.مطلع می شود و از عملیات ما قبالًتوسط آنها کنترل میتلگراي 

 

 پیام سپاه پاسداران مهاباد

 

در پی شهادت سروان غالمحسین یارجانی رییس کالنتري و سه نفر دیگر از افراد پلیس کالنتري مهاباد پیامی از سوي قسمت 
 :د باین شرح منتشر شدعملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهابا

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

. همه روزه عاشورا و همه زمینها کربال است. ما تاکی در فضاي نکبت بار شب تاریک مهاباد  کل یوما عاشورا وکل ارض کربالً
تفاده اس بنشینیم و شاهد زالوهاي خونخوار کثیفی باشیم که از صداقت و حسن نیت و دلسوزي ما و جو آزادي سیاسی سوء

کنند و چنین آزدانه از قبرستان جهل مهاباد بگذرند و بهترین فرزندان خلق مسلمان را ناجوانمردانه بکشند و خون آنان را 
هاي خواهند چنین خاموش و بی صدا شاهد خونخواري شهیدکشان تاریخ باشند که در النهبمکند. مردم مسلمان مهاباد تاکی می

اي باشند که شهر و دیار آنان را زیر پا بگذارند و بخانه هاي خود شاهد گرگان گردنهبالي پنجرهعنکبونی خود بخزند و از ال
قرار دهند. خاموش بنشینند و ناظر حمله دیوصفتان تاریخ به  7دادستان آنها حمله کنند و آنرا هدف اماج گلوله آرـ پی ـ جی ـ

سمت دیگر از این پیام آمده است که ما به مردم مهاباد هشدار میدهیم کالنتري مهاباد باشند. مگر آنها مسلمان نیستند. در ق
اگر این اوباشان کفتارصفت افشاء و معرفی نشوند بزودي شاهد عذاب خدا و خلق خدا خواهند شد و خانه و زندگیشان را به 

ن هشدار میدهیم که جام گراخاك وخون خواهیم کشید. تاریخ باید منتظر عذاب سخت خدا و خلق خدا باشد. ما به توطئه



اي.در پایان این پیام آمده است ما امروز بعد از یک تلخی را به آنان خواهیم نوشاند. در برابرهر قتل قتلی و هر ضربه ضربه
حمله غافلگیرانه و ناجوانمردانه به کالنتري شهر مهاباد شاهد شهید شدن رییس شهربانی مهاباد و سه تن دیگر از برادران 

 .یمپلیس بود

 

 گفت که شما بروي مردم اسلحه نکشید و بهیچوجه حاضر نبوداین بزرگ مرد پلیس انقالبی شهید همیشه به برادران پلیس می
 )1358/ 21/7آنها را مسلح کند دیدیم که چگونه شهید شد.(کیهان 

 

 پیام سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهاباد

 

محسن یارجانی رییس  شهربانی و سه نفر دیگر از افراد پلیس کالنتري به گزارش خبرگزاري پارس در پی شهادت سروان 
 :مهاباد دیشب پیامی از سوي ستاد عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهاباد، به این شرح منتشر شد

 

کی در فضاي  کل یوم عاشورا و کل ارض کربال. همه روزها عاشورا و همه زمینها کربال است ما تا-بسم اهللا الرحمن الرحیم
خونخوار کثیفی باشیم که از عدالت و حسن نیت و دلسوزي ما و جو آزاد  هاينکبت بار شب تاریک مهاباد تسلیم و شاهد زالو

سیاسی سوء  استفاده کنند و چنین آزادانه از قبرستان جهل مهاباد بگذرند و بهترین فرزندان خلق مسلمان را ناجوانمردانه 
خواهید چنین خاموش و بی صدا شاهد خونخواري شهیدانشان مکند مردم مسلمان مهاباد! تا کی میبکشند و خون آنان را ب
خود شاهد گرگان کرد نمایی باشند. که شهر و دیار  هايعنکبوتی خود بخزند و از البالي پنجره هايتاریخ باشید که در النه

قرار دهند خاموش بنشینید و  7آن را هدف آماج گلوله آر پی جی آنان را زیر پا بگذارند و به خانه دادستان آنها حمله کنند و 
ما «ناظر حمله دیو صفتان تاریخ به کالنتري مهاباد باشند مگر آنها مسلمان نیستند در قسمت دیگري از این پیام آمده است: 

و معرفی نشوند بزودي شاهد دهیم اگر این اوباشان کفتار صفت افشا دهیم ما به دولت آگاهی میبه مردم مهاباد هشدار می
عذاب خدا و خلق خدا خواهند شد و خانه و زندگیشان را به خاك و خون خواهیم کشید. تاریخ باید منتظر عذاب سخت خدا و 

 .«ايکه جام تلخی را به آنان خواهیم نوشاند در برابر هر قتلی و هر سر به ضربه دهیمخلق باشند ما به توطئه گران هشدار می

 

ما امروز بعد از یک حمله غافلگیرانه و ناجوانمردانه به کالنتري شهر مهاباد شاهد شهید شدن «ان این پیام آمده است: در پای
رییس  شهربانی مهاباد و سه تن دیگر ازبرادران پلیس بودیم این بزرگ مرد پلیس انقالبی شهید همیشه به برادران پلیس 

به هیچ وجه حاضر نبود آنها را مسلح کند دیدیم که چگونه شهید که شما برروي مردم اسلحه نکشید و  گفتمی
 )21/7/1358جمهوري اسالمی».(شد

 



 .جنگ در کردستان،جنگ اسالم با مارکسیسم است

 

ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی از جنایات ضد انقالب در منطقه کردستان پرده برداشت. 
طبق «نفر از برادران پاسدار شده گفت:  23اجمین ضد انقالب در حمله به پاسداران که منجر به شهادت وي در باره مه

 يهاگرا بودند که در بین آنها افراد تک زبان، فارس زبان با لهجهمدارك به دست آمده بیشتر مهاجمین ازیک گروه چپ
مین به یکی از مجروحین گفته است که در بین ما از اصفهان، وي ادامه داد که یکی ازمهاج». شیرازي و اصفهانی وجود داشتند

هاي مساله حزب دموکرات نیست بلکه مساله کنند. در این درگیريشیراز و تمام نقاط افرادي وجود دارند و با ما همکاري می
د با کوشنشوند و میجنگ اسالم با مارکسیسم است وي در مورد ماهیت مهاجمین گفت اینها از امریکا و اسرائیل تغذیه می

متکی شویم. وي در مورد نحوه  امریکاوا نمود کنند که چون خطر چپ وجود دارد باید ما بهایجاد آشوب و اغتشاش چنین
ضد انسانی بوده زیرا درست است که در دنیا جنگ وجود دارد ولی اینها  نحوه عمل آنها کامالً«عملکرد مهاجمین گفت: 

نفر از برادران ما را  12بیش از  هاياین عوامل نیز جنازه سوزانندفلسطینیان را می هايزههمانطوري که اسرائیل جنا
 آل ولی وجودابوشریف اختالف سپاه با ارتش را رد کرد و متذکر شد که در حمالت هماهنگی نه به شکل ایده». سوزاندند

در ارتش افسران و درجه داران و سربازان متدینی وجود دارند که به انقالب اسالمی ایران مؤمن بوده و ما در  داشته و اصوالً
ارتش  که وجود دارد این است که در ايتوانیم بگوییم با ارتش اختالف داریم ولی نکتهجریان عملیات با آنها آشنا شدیم و نمی

ي . وزنندرد که با عوامل بیگانه ارتباط دارند و بعضی اوقات هم به ما ضربه میو ژاندارمري عناصر خود فروخته هم وجود دا
مساله کردستان از نظر نظامی تمام شده است و سپاه اجازه نخواهد داد ضد انقالب با اشغال پادگانها «در ادامه سخنانش افزود: 

ولی نکته مهم این است که باید پا به پاي فعالیتهاي و پاسگاهها حکومتی ایجاد کرده و قسمتی از مملکت را از ایران جدا کند 
نظامی، فعالیتهاي سیاسی، تبلیغاتی عمرانی هم باشد که بتواند مساله را تکمیل کند که البته اینگونه فعالیتها شروع شده و 

یران ن را به ملت اامیدواریم با سرعت بیشتري به جلو برود. فرمانده سپاه پاسداران در پایان مصاحبه خبر شهادت پاسدارا
 )23/7/1358جمهوري اسالمی».(تبریک و تسلیت گفت

 0پاسداران در سردشت چگونه به محاصره دموکراتها افتادند

 

 7نفر و مجروح شدن  5اي از پاسداران اعزامی به کردستان با افراد حزب دمکرات که منجر به کشته شدندر پی درگیري عده
بستري » لیال پهلوي سابق«تن از پاسداران مجروح که در بیمارستان خانواده ارتش  3ا نفر دیگر گردید، خبرنگار کیهان ب

 .هستند، گفت و گو کرد. این عده جزییات این برخورد را براي خبرنگار شهر ي کیهان شرح دادند

 

 7دیگر از سوي کمیته  نفر 15یکی از پاسدار آن مجروح در گفتگو با خبرنگار کیهان،اظهار داشت: من به همراه »مهدي منطق»
. اي گذاشته بودند که در این دوره شرکت کردیمبه کردستان اعزام شدم و یکسر ه به کردستان رفتم.در سنندج برایمان دوره

اند. براساس این به سنندج آمده 7اند که گروه ضربت کمیته منطقه پس از گذشت چند روز، شنیدیم که درشهر شایع کرده



هاي مشکوکی ما را زیر نظر دارند. مواقع رفت وآمد در شهر، این اتومبیلها ما را تعقیب ردیم که اتومبیلشایعات ما احساس ک
میکنند. ما در محلی واقع در حومه سردشت در کنار پلی مستقر بودیم و پاسداراي میدادیم. غذایمان را از پادگان سردشت 

گشتیم، ناگهان مورد مله ضد انقالبیون قرار گرفتیم و ه از شهر برمیماندیم. چند روز قبل هنگامی کگرفتیم و همانجا میمی
کردند. بسوي ما تیراندازي می 7محاصره شدیم. دموکراتها در جاهایی دور از چشم ما سنگر گرفته بودند. با آرـ پی ـ جی ـ 

و » اسماعیل پیمان«و» علی عطوف«تن از برادران پاسدار باسامی  3نارنجک پرتاب کردند که در نتیجه آن 6آنها به سوي ما 
کیلومتر فاصله داشتیم.در این موقع دو  7دقیقه زیر رگبار بودیم. تا شهر  45به شهادت رسیدند. ما مدت » محسن رمضانی«

بدهند.  بساتومبیل شخصی از راه رسیدند که سرپرست ما جلوي آنهارا گرفت و از آنها خواست تا به دموکراتها دستور آتش
وقت بود که نارنجکی به داخل اتومبیل ما افتاد. بالفاصله از اتومبیل خارج شدیم و در بیابانها شروع بدویدن کردیم. در همین 

 .مورد اصابت گلوله قرار گرفت وشهید شد» حسن بادیا«ضمن فرار، یکی  دیگر از برادران پاسدار بنام 

 

» حبیب عابدینی«گاه سردشت را پیدا کردیم. هر سه نفر، یعنی من و چندین کیلومتر در بیابان و جنگل راه رفتیم تا باالخره پاس
مجروح شده بودیم پس از رسیدن به پاسگاه، بعلت نبودن آمبوالنس، ما را با یک کامیون ارتشی به » سیاوش اجاللی«و 

هران واپیماهاي ارتش به تسردشت رساندند که در آنجا با هلی کوپتر ارتش به ارومیه منتقل شدیم و از ارومیه هم با یکی از ه
انتقال یافتیم. در تهران بالفاصله ما را به بیمارستان امام خمینی بردند که در آنجا ما را جواب کردند و گفتند: چون پزشکان 

توانیم شما را بستري کنیم. در نتیجه از همانجا ما را با همان حال به بیمارستان خانواده بیمارستان در اعتصاب هستند، نمی
اند، در بیمارستان شهربانی بستري هستند، ارتش آوردند، بجز ما سه نفر، چند تن دیگر از دوستانمان که آنها هم مجروح شده

نام دارند. این » پرویز نوروزي«و گروهبان » حسن قادري پناه«، »عیسی خروشی«، »خسرو بهرامی«این برادران پاسدارمان 
که  زده کردستان و شهرهاي کردنشینکیهان گفت: گله ما این است که در مناطق جنگ پاسدار در پایان گفت و گو با خبرنگار

هر آن خطر حمله ضد انقالبیون وجود دارد وسایل پزشکی و آمبوالنس وجود ندارد و در صورت مجروح شدن پاسدار یا 
 .مورد اقدام بیشتري بعمل آورندداري از ارتش، امکانات درمانی و پزشکی بحد کافی وجود ندارد. وجا دارد در این درجه

 

وي سپس از اعتصابات اطباي بیمارستان امام خمینی انتقاد کرد و افزود: در این شرایط بحرانی و حساس اعتصاب معنایی ندارد 
عی قکنند و توو جا دارد اکنون که جوانان این مرز و بوم از جان و دل در مناطق کردنشین از انقالب اسالمی ایران پاسداري می

هم ندارند، آنها هم مجدانه به کارشان، برگردند. و به یاري مجروحان و کسانی که به پزشک احتیاج دارند بشتابند.(جمهوري 
 )25/7/1358اسالمی

 

 گزارش

 



خبرنگار کیهان: در پی تظاهرات خونین در سنندج، ژاندارمري و شهربانی بر کنترل خود در خارج و داخل شهر -کرمانشاه
طی دو روز گذشته سنندج بصورت کانون در گیري درآمد. فرید مسئول سپاه پاسداران مستقر در سنندج، با اعالم  افزودند و

اند و هم اکنون در داخل شهر مستقر هستند و اطالع دقیق داریم یک گروه از پیشمرگان کرد وارد شهر شده«این مطلب گفت: 
این عده که از عوامل «وي اضافه کرد: ».  روز گذشته را بوجود آورده اند این عده با نفوذ در داخل تظاهرکنندگان، حوادث دو

اسرائیل و صهیونیسم هستند، تنها نقطه امن کردستان یعنی سنندج را به آشوب کشیدند و الزم است که رادیو تلویزیون در 
نها در حال حاضر ت«اضافه کرد:  مسئول سپاه پاسداران همچنین».  افشاگري کند مورد نقش مخرب و اخاللگر صهیونیسم جداً

ئول سپاه مس». ارتش و سپاه پاسداران میتوانند امنیت را در این شهر برقرار کنند و اوضاع تا این لحظه تا حدودي متشنج است
در بدن یکی از مجروحین ساچمه اي پیدا شد که که نشان «پاسداران مستقر در سنندج درمورد جزئیات درگیري گفت: 

وي ». انداند و عناصر اخاللگر از داخل صف مردم بسویشان تیراندازي کردهران بسوي مردم شلیک نکردهمیدهد پاسدا
 )27/7/1358کیهان».(توبیخ کردیم سه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور تیراندازي هوائی کتباً« همچنین اضافه کرد:

 

 .شودکردستان اعالم میوزیر در سردشت و بانه:مذاکرات فروهر در نماینده نخست

 

درپی تظاهرات خونین سنندج ژاندارمري و شهربانی بر کنترل خود در خارج و داخل شهر افزودند «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان:
 .«و طی دو روز گذشته سنندج بصورت کانون درگیري درآمد

 

دقیق داریم که یک گروه از پیشمرگان کرد مسوول سپاه پاسداران مستقر در سنندج با اعالم این مطالب گفت:اطالع »فرید»
اند و هم اکنون در داخل شهر مستقر هستند و این عده با نفوذ در میان تظاهرکنندگان، حوادث دو روز گذشته وارد شهر شده
 :اند.وي اضافه کردرا بوجود آورده

 

ه سنندج را به آشوب کشیدند و الزمست کاین عده که از عوامل اسراییل و صهیونیسم هستند، تنها نقطه امن کردستان یعنی 
رادیو وتلویزیون در مورد نقش مخرب و اخاللگر صهیونیسم جدا افشاگري کند. مسوول سپاه پاسداران همچنین اضافه کرد که 

نج شتوانند امنیت را در این شهر برقرار کنند و اوضاع تا این لحظه تا حدودي متدر حال حاضر تنها ارتش و سپاه پاسداران می
 .است

 

 :مسوول سپاه پاسداران مستقر در سنندج در مورد جزییات درگیري گفت

 



ر از اند و عناصر اخاللگاي پیدا شده که نشان میدهد پاسداران بسوي مردم تیراندازي نکردهدر بدن یکی از مجروحین ساچمه»
از پاسداران را بعلت تخلف از دستور اند. وي همچنین اضافه کرد که سه تن داخل صف مردم بسویشان تیراندازي کرده

 .«تیراندازي هوایی کتبا توبیخ کردیم

 

از سوي دیگر رییس شهربانی سنندج در پی اعتراض پاسداران به عدم انجام وظیفه ماموران شهربانی گفت: با وجودي که به 
ین نکردند و بدون هماهنگی با ما وارد پاسداران اخطار کرده بودیم که باید در سطح شهر هماهنگی بوجود آید ولی پاسداران چن

 .عملیات شدند

 

دردو روز گذشته در جریان تظاهرات ما هم در داخل شهر گشتی داشتیم و ماموران کشیک هم انجام وظیفه «وي افزود: 
رکت شباشند در تظاهرات کردند و همچنین ماموران پلیس سنندج افراد بسیار مومن و انقالبی هستند ولی چون بومی میمی
 .«کنندنمی

 

 هاي رسیده از سنندج حاکی است که شب گذشته انفجارهاي متعددي در شهر صورت گرفته استگزارش

 

رییس شهربانی سنندج در پایان گفت که در حال حاضر مدارس سنندج تعطیل و قرار است گروهی به عنوان اعتراض به 
 )27/7/1358حوادث سنندج وارد خیابانها شوند. (کیهان 

 

 .مجروح بجاي گذاشت 8کشته و  3درگیریهاي شدید سنندج 

 

 .درگیري هنگام تظاهرات مردم به نشانه اعتراض به اعدامهاي اخیر در سنندج روي داد

 

شنبه در سنندج روي داد سه تن به ضرب گلوله کشته و هشت تن به سنندج ـ براثر درگیریهاي شدیدي که بعدازظهر پنج
 .شدندشدت زخمی

 

 .ساله بودند 26ساله و یک جوان  44گان، یک کودك چهار ساله، یک مرد شدکشته



 

هاي مختلف مردم بمناسبت چهلمین روز کشته شدن فواد گزارش رسیده حاکی است که درگیري هنگامی روي داد که گروه
اخیر در سنندج در  هايمصطفی سلطانی که در وقایع غرب کشور درمریوان از پاي درآمد ونیز به نشانه اعتراض به اعدام

 .هاي این شهر دست به تظاهرات و راهپیمایی زده بودندخیابان

 

با تیراندازي هوایی پاسداران روبرو و متفرق ابتدا در خیابان مردوخ،این گروه که عکسهاي کشته شدکان را در دست داشتند،
شد  گذشتند به سوي آنان تیراندازيشاهپور سابق میشدند، اما تظاهرکنندگان بار دیگر اجتماع کرده و هنگامی که از خیابان 

تختخوابی سنندج، حال اکثر  200شدند و طبق اظهار مسووالن بیمارستان که در نتیجه سه تن کشته و هشت نفر زخمی
 مجروحین وخیم است

 

 ه در بیمارستانخبرنگار خبرگزاري پارس در گزارشی که از سنندج به تهران فرستاد اسامی هفت تن از مجروحانی را ک
 :تحت عمل جراحی قرار دارند،به این شرح اعالم کرد» قانع«دویست تختخوابی مشهور به 

 

کامران سجادي، حبیب اهللا غریبی و ناصر میرزایی و اسعد سجادي،خانم افسانه حسینی،خانم ایران وزیري، محمد شریف غریبی،
له و یک جوان بیست و شش ساله در سردخانه بیمارستان شهداي اجساد یک مرد چهل و چند ساله  که و یک طفل چهار سا

 .سنندج است

 

شدگان به این شرح است: لیلی رضایی، چهار ساله و علی اکبر محمدي بیست و شش ساله و هویت مرد اسامی دو تن از کشته
 .چهل و چند ساله که به عباس آباد سنندج منتقل شده روشن نیست

 

سپاه  «ن سپاه پاسداران مستقر در سنندج در ساعت بیست بخبرنگار خبرگزاري پارس گفت:از سوي دیگر یک از مسووال
اي گیرد وي در عین حال یادآور شد که عدهشنبه بر عهده نمیشدن هیچ فردي را در واقعه روز پنجمسوولیت کشته و زخمی

هاي گیرياند و علت درتیراندازي هوایی توبیخ شدهاز افراد سپاه پاسداران مستقر در سنندج در ارتباط با واقعه سنندج بعلت 
 .«بعدازظهر پنجشنبه سنندج را رخنه طرفداران جالل طالبانی به شهر دانست

 

حدود «از سوي دیگر فرمانده عملیات سپاه پاسداران سنندج در تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در کرمانشاه عنوان کرد که 
با دادن شعارهاي ضد انقالب اسالمی و اهانت به رهبران انقالب از خیابان وکیل به راه اي شنبه عدهساعت هیجده روز پنج



ید مراتب،تلفنی به اطالع سپاه پاسداران رساي مومن به انقالب اسالمی که به آنها اعتراض کردنددرگیر شدند،افتادند و با عده
اي از رصدد متفرق ساختن تظاهر کنندگان برآمدند که عدهو یک گروه از پاسداران به منطقه رفتند و با تیراندازي هوایی د

اي از مردم تیراندازي کردند که طبق گزارشی که به سپاه عوامل آشوب طلب از این اقدام سوء استفاده کرده و بسوي عده
ی در بین رسید و هنوز ما هم از صحت آن اطالع نداریم یک کودك چهار ساله و یک مرد چهل و چند ساله کشته شده و حت

 .«مجروحان یک پیرزن هم مشاهده شده است

 

 دار کردن احساسات عمومی و برانگیختن آن علیههدف این تیراندازي بسوي مردم بیگناه جریحه«فرمانده سپاه پاسداران گفت:
 .«شود درگیریهاي جدیدي در شهر سنندج بوجود آیدسپاه پاسداران انقالب است و کوشش می

 

متاسفانه نفوذ مهاجمان به این شهر روز افزون شده و پیشمرگان جالل طالبانی «اه پاسداران سنندج افزود: فرمانده عملیات سپ
 .«شوندگروه گروه با اتومبیل داخل این شهر می

 

ها مهاجمان ترسی از درگیري نداریم و آماده  سرکوبی هر گونه حرکت ضد انقالبی ما علیرغم تمام کوشش«وي افزود: 
 .«هستیم

 

ما حتی افراد پاسداري را که تیراندازي هوایی کردند مورد سرزنش قرار دادیم، «رمانده عملیات سپاه پاسداران سنندج گفت:ف
هاي آنها براي ما شناخته شده است و این موضوع که براثر تیراندازي پاسداران به ما اگر قصد کشتار مهاجمان را داشتیم چهره

ان می اي براي تحریک احساسات عمومی برعلیه سپاه پاسدارکنم و کشتار سنندج را انگیزهکسی آسیبی رسیده قویا تکذیب می
 .«دانیم

 

شنبه بعدازظهر پنج«اي از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج انتشار یافت که طی آن اعالم شد:در این میان،اطالعیه
کردند تا اي را کشته و زخمیبا تیراندازي در میان مردم عده اي ضد انقالب خائن به مقر سپاه پاسداران حمله کرده وعده

اینگونه اعمال ناجوانمردانه و ضد انسانی و «در این اطالعیه اضافه شده:».بدینوسیله به هدفهاي شوم خود جامه عمل بپوشانند
 بگزارش» جامه عمل بپوشد تواند نقشه شوم آنان را که برهم زدن آرامش در سنندج و لو براي مدتی هم باشدخائنانه نمی

خبرگزاري پارس در پایان اطالعیه بمردم سنندج اطمینان داشته شد که ارتش، شهربانی،ژاندارمري و سپاه پاسداران در 
 .«برند وجاي هیچگونه نگرانی نیستآمادگی کامل بسر می

 



اه پیمایی عظیمی بود که به ساعت شاهد ر 3گزارش بعدي از سنندج حاکی است که دیروز (جمعه) این شهر، به مدت 
 .نفر و کشته شدن سه نفر گردید انجام شد 8شدن شنبه که منجر به زخمیمناسبت حادثه بعدازظهر پنج

 

گذشتند در میدان آزادي اعالم کردند که مغازه و بازار این شهر فردا (امروز ) به راه پیمایان در حالیکه از خیابانهاي شهر می
 .شنبه تعطیل شدهاي سنندج در ارتباط با حادثه عصر پنجدرصد مغازه 90. دیروز ساعت تعطیل است 3مدت 

 

بعدازظهر دیروز، خبرگزاري پارس از سنندج گزارش داد که : فردا (امروز )مدارس سنندح نیز به عنوان همدردي با 
همین مناسبت در سنندج برپا خواهد  شدگان و زخمیها تعطیل خواهد بود و عصر فردا (امروز ) تظاهراتی بههاي کشتهخانواده

 .شد

 

بعدازظهر بود  5/5شنبه سنندج گفت: حدود ساعت یک شاهد عینی دیشب در تماس با کیهان در مورد برخوردهاي روز پنج
 که اطالع دادند که گویا چند نفر از اهالی توسط پاسداران دستگیر و در ستاد پاسداران واقع در خیابان شاهپور سابق نگهداري

شوند. مردم بطرف ستاد رفتند و خواستار آزادي دستگیر شدگان شدند، در حالیکه مردم با پاسداران مشغول مذاکره بودند، می
صداي شلیک چند تیر شنیده شد و مردم شتابزده به کوچه باریک دبیرستان دخترانه مستوره اردالن که روبروي ستاد است 

د یکی از شدناي زخمید رگبار بطرف مردم شلیک شد که طی آن سه نفر کشته و عدهسرازیر شدند و در همین اثنا بود، که چن
 .اي است که با مادرش در حال عبور از خیابان بوده استشدگان، کودك چهار سالهکشته

 

الب با قاي ضد اناین شاهد عینی همچنین به کیهان گفت:در شهر شایع شده که تیراندازي از سوي پاسداران نبوده و گویا عده
اند تا اوضاع شهر را متشنج کنند. استفاده از اجتماع مردم در مقابل ستاد پاسداران از میان جمعیت مردم را به گلوله بسته

اند و خود من هم که شاهد بودم، ندیدم که پاسداران به مردم پاسداران هم مدعی هستند که فقط تیراندازي هوایی کرده
 .کردندزي هوایی میتیراندازي کنند بلکه تیراندا

 

اهللا طالقانی را گرامی داشتیم و نماز جمعه در کمال وي اضافه کرد: امروز (جمعه) نماز جمعه را برگزار کردیم و یاد آیت
 .آرامش برگزار  شد

 

یان اگیرد که باید مسووالن امور، فکري براي پهمین شاهد یادآور شد که متاسفانه هر شب انفجارهایی در سنندج صورت می»
 )27/7/1358کیهان ».(دادن به این وضع بکنند



 

 مصاحبه با ابوشریف:توطئه آمریکا و اسرائیل علیه پاسداران انقالب

 

 .اي که االن مطرح است مساله بندر انزلی در رابطه با سپاه پاسداران است، جریان را  تعریف کنیدآقاي ابوشریف مساله   ·

 

روز پیش از واقعه تحریکاتی در بندرانزلی بوده مبنی براین که سپاه پاسداران باید از بندر طبق گزارشاتی که به ما رسیده دو -
 ايبوده واقعه چپی هاکه اکثر اعالمیه هاکه به دنباله این تحریکات با پخش اعالمیه کردیمبینی میانزلی خارج بشود. و ما پیش

مریوان یا پاوه نیست با تحریک احساسات و تظاهرات و بعد  در شرف وقوع است. جریان بندر انزلی بی شباهت به جریان
ري طور که از ابتداي درگیکند. همانتمام این جریانات از یک روش پیروي می درگیري و حمله بطرف سپاه پاسداران تقریباًهم

البی توطئه علیه پاسداران انق . سپاه دخالتی در آنجا نداشته و کمونیست واقعیپیونددبین مسوولین شیالت و نهادها به وقوع می
 .کندنمی

 

حافظ توسط گارد م آیدکه درگیري پیش میو باز طبق یک گزارش یکی از صیادها به ضرب گلوله کشته شده و بعد از این
ش . سپاه براي برقراري آرامخواهنداز سپاه کمک می شوند. بعداًشیالت و صیادها چند نفر در این درگیري کشته یا زخمی می

ه سپاه شود. و بعد تظاهرات و شعارها برعلیبینی شده حمالت متوجه سپاه میپیش رود و بوسیله تحریکاتی که قبالًجا میبه آن
 .شودمی

 

هدف ازآمریکا ترساندن مردم از خطر کمونیست است تا با دولت وابسته به غرب بشود وسپاه هم چون مساله را به این 
 .در کار هست و امکان دارد که به سپاه حمله کنند ايتوطئهبینی نکرده بود که صورت پیش

 

بکنند  نشینیشوند که عقبشوند و مجبور میو در این درگیري برادران ما شهید و مجروح می آیدمتأسفانه درگیري پیش می
 .براي اینکه از تلفات جلوگیري بکنند

 

 کندجریانات بندرانزلی مریوان وپاوه ازیک روش پیروي می

 



که  شدند. درآنجا چون تعداد تظاهرکنندگان زیاد و از سوي چپیها برعلیه پاسداران تحریک میبرندبه شهربانی پناه می
شود، ما در تهران دستور دادیم که از هر گونه درگیري خودداري بکنند و سعی نکنند منجر می اي.  به یک فاجعهتوانستمی

ید آخودرا کناربگذارند که خوشبختانه بعد از باران شدیدي که آن شب می هايومردم را به آرامش دعوت بکنند و اسلحه
زي گردد. ولی آن چیشوند و با تخلیه شهربانی از پاسداران وضع به حال عادي خود بر میتعدادي از تظاهرکنندان متفرق می

ما با چپ نماهایی هست که توسط  خودمان گفتیم درگیري هايینطور که ما در تمام مصاحبهکه داراي اهمیت است که هم
 ها به این که خطر کمونیستشوند و هدفشان ایجاد آشوب و موج دادن ذهنعوامل بیگانه از قبیل امریکا و اسرائیل تغذیه می

یک سیاست انتخاب بکند و کمافی السابق وابسته به غرب بشویم، وگرنه ما فکر  در اینجا هست که ایران نتواند مستقیماً
ن انقالبی بودنش کنند. سپاهی که االانقالبی باشد اینطور توطئه علیه پاسداران انقالبی نمی کنیم که کمونیست واقعی که واقعاًمی

توانند آنها را بخرند این هست که هیچ وسیله نمی برهمه ثابت شده. سپاهی که تمام افرادش براي شهادت آماده هستند و به
کند براي گسترش و تداوم آن در جهان بینم تنها سازمان انقالبی که با دادن خون و شهید از این انقالب پاسداري میما می

د و تظاهر ندارنهاي چپی که هیچگونه اصالتی نداشته کوشند اینطور مورد حمله و هجوم ضد انقالب بنام کمونیست با گروهمی
 .شوندها میو گرفتار این طور درگیريکنند قرار گرفتهبه انقالبی بودن می

 

طور که خودتان اشاره کردید روبرو قراردادن این مردم در برابر که صورت گرفته همان هاییدر مورد یک قسمت از توطئه   ·
در انزلی نشانگر این مطلب است. شما چه تدبیري براي برادران پاسدار است کردستان و بلوچستان و وقایع اخیر در بن

 .؟ایدجلوگیري از این توطئه اندیشیده

 

ایم که از هر گونه درگیري با مردم بپرهیزند و در مواردي که اعتصابات و دستور داده ایمتوصیه کرده هایمانما به تمام واحد-
وجه کنند که با مردم هیچگونه درگیري پیدا نکنند ولی متأسفانه با تآید. خیلی با احتیاط عمل بکنندو سعی و تظاهرات پیش می

کنند. و شود. یک عده عوامل ضد انقالب مسلحانه خودشان را داخل جمعیت میالزم که از طرف برادران ما می هايبه احتیاط
د. و حال سپاه پاسداران بیندازن شوند که تمام جریانات را به گردنبا شروع تیراندازي و عینا با کشتن یکی دو نفر سبب می

آنکه در فاجعه مریوان هم دو نفري که در ابتدا کشته شده بودند کسانی بودند که از عقب تیرخورده بودند و همان دو نفر 
 ..سبب شده بودند که احساسات مردم را تحریک بکنند و علیه سپاه بلند شوند

 

راه انداخته بودند. منتهی به اشتباه یکی از همکاران خودشان را کشتند.  هاییدر قبل هم در اصفهان یک چنین برنامه ظاهراً    ·
 سپاه چه تدابیري به غیر از اینها کرده است ؟

 



ما البته عالوه بر اینکه دستور داده بودیم که افراد خوب عمل بکنند و در درگیریها خودشان را آلوده نکنند ما درصدد هستیم -
دریک فرصت مناسب تمام  اندقالب که اغلب آنها براي ما و مراکز و  محل تجمع ما شناخته شدهکه کلیه این عوامل ضد ان

 .اینها را دستگیر خواهیم کرد

 

ند کوشخواهند و سپس میدر بندر انزلی طبق یک نقشه دقیق و حساب شده پس از درگیري خونین از پاسداران کمک می
.ما آنها را پس از دستگیري تحویل دادگاه انقالب خواهیم داد منتها بخاطر اینکه مردم را در مقابل سپاه پاسداران قرار دهند

تیم که یک مجبور هس ها مردم را تحریک بکند فعالًهایی ایجاد بکند که این حساسیتبعضی از درگیریها ممکن است حساسیت
 .مقدار از شدت عمل خودداري بکنیم

 

 .شوندست که توسط آمریکا و اسرائیل تغذیه میدرگیري پاسداران با چپ نماهایی ا       ·

 

براي سپاه خیلی راحت بود تمام این عواملی که شناخته شدند تحویل مقامات قضایی بدهد.شما در صحبت قبلی خود -
؟  کنندو آن  وجود عواملی در مراکز دولتی و ارتشی که بر علیه انقالب و سپاه پاسداران کار می ایدموضوعی مطرح کرده

ان ها نابود کرد. هر گونه امکگاهاز مواقعی که رژیم گذشته کلیه شخصیتهاي سیاسی و اجتماعی را در زندانها و شکنجه صوالًا
با قحط الرجال روبرو هستیم و بخاطر کمبود  رشد شخصیتها ي سیاسی و مردمی را از بین برده است. این است که اصوالً

این افراد بر  و اندافرادي که ضد انقالب هستند هنوز بر سرکار هستند و تصفیه نشدهها متخصص و الیق در بسیاري از دستگاه
ه می زنند و متأسفان هاییضربه اندکه االن تنظیم کرده ايطبق آن عادت طاغوتی خودشان هر چند وقت یکبار طبق برنامه

کنند این مساله یک حقیقت تلخی هست که وجود دارد. و براي تصفیه این جریانات یک از برادران ما را شهید می ايعده
 .مقدار زمینه مساعد است

 

 اطالعیه سپاه پاسدران انقالب اسالمی سنندج

 

 .دسنندج ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: این اطالعیه ازطرف سپاه پاسدران انقالب اسالمی سنندج منتشر ش

 

بنابر شایعاتی که در شهر پخش شده و طبق اسناد موجود در این مرکزضد انقالب که به زبان بیان -بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و براي شروع اولین پروراندمقاصد شوم صهیونیسم جهانی تبدیل شده است. آرزوي ایجاد جنگ، داخلی در ایران را در سر می

د. داراست. براین اساس سپاه ضمن مطلع کردن برادران و خواهران همشهري اعالم می قربانی شهر سنندج را در نظر گرفته



مسوولیت هیچگونه برخوردي را بعهده نخواهد گرفت و اجازه نخواهد داد جنایات ضد انقالب در مریوان، پاوه، سردشت و 
شود، مسلمانان آگاه باشید آنهایی که  دیگر شهرهاي کردستان علیه انقالب اسالمی ایران و مسلمانان جهان دوباره پژمرده

که به اهداف غیر اسالمی خود نائل چه قدرتهایی خارجی و چه عوامل آنها در داخل و آنهایی اندمانفع خود را از دست داده
د هر و در این راه از ایجا اندجان، مال و حتی نوامیس مسلمین را سنگري براي اجراي مقاصد پلید خویش قرار داده اندنشده

نمایند. خودداري نمی اندکه در سنگر اسالم ایستادهگونه آشوب و خونریزي و تهمت بخصوص بر علیه انقالبیون و کسانی
د که ها نیستنمگر همین نمایندکنند و مسلمانان را تهدید به ترور میگذاري میرا بمب هاکه خانهبرادران و خواهران آیا آنهایی

 . آیا جز ایننماینددهند و بیشرمانه خود را طرفدار خلق کرد معرفی میر شعارهاي بظاهر انقالبی میهاي شهروزها در خیابان
چنان قاطعانه در کنیم که همخواهند میدان را از وجود افراد مسلمان و افکار اسالمی خارج کنند؟ ما اعالم میاست که آنها می

و در برابر حرکات خائنین و عوامل اسرائیل غاضب با تمام  طلبیمخدا یاري میجبهه اسالم خواهیم ایستاد و در این راه تنها از 
شود خواهند که بر علیه آنها می ايمسوول هر گونه توطئه اندو البته کسانیکه بی تفاوتی را شیوه خود نموده ایستیمقدرت می

 .بود

 

 روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج

 

: امروز براي همه کارشناسان مسایل سیاسی در ایران مسلم شده است که هدف نویسددر گزارشی می خبرنگار سیاسی ما
اسرائیل و آمریکا در ایران در مرحله اول متالشی کردن نهادهاي نو پاي انقالب که ستون فقرات خیزش اسالمی ملت ایران را 

ق براي این موضوع نقشه دقی باشدو. می…مهوري اسالمی و دهند از قبیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب جتشکیل می
گردد.(جمهوري و مفصلی تهیه شده است که بوسیله مزدوران آگاه سازمان سیا و بعضی از دوستان ناآگاه اجرا می

 )30/7/1358اسالمی

 

 گفتگوي تلفنی با ابو شریف

 

 در جریان است.نظر شما چیست؟ ايس: سپاه پاسداران سنندج اعالم کرد توطئه

 

ها و تحریک احساسات و احتماال درگیر کوشید با به وجود آوردن  درگیريج: ما به این نتیجه رسیدیم که که ضدانقالب می
بینی از آنان احساسات مردم را تحریک کردو همانطور مه پیش ايکردن میان مردم در این جریانات و کشته شدن عده

به یک کتابخانه مذهبی حمله کردند وبا انداختن سنگ و آب دهان اهانت کردند  ايبوقوع پیوست وعده ايطئهکردیم ما تومی
ر یکی دو نفر که خیلی دو هابه مقدسات مذهبی باعث درگیري شدند. در کردستان اکثر مردم مسامحه دارند در این درگیري



وان اینکه شد از بین رفتند. باالخره این را بعنایی که از داخل مردم شلیک میبودند معلوم نبود با تیر هوائی افراد سپاه یا با تیره
ه شود ککه االن در شهر سنندج و در سایر شهرها مقدماتش دارد فراهم می ایستسپاه انجام داد، دستاویز کردند.این توطئه

 .مردم را با پاسدار درگیر کنند

 

ه دار ضد انقالب علیه نهادهاي مردمی از جمله سپاه پاسداران انقالب، چه تدابیري س: سپاه پاسدران در مقابله با تبلیغات دامن
 اتخاذ کرده و چه تبلیغات مثبتی کرده است؟

 

درگیري داشتیم و براي اینکه ضد انقالب هر روزي یک  ج: ما در زمینه تبلیغات چندان کاري نتوانستیم بکنیم چون ما دائماً
آورد بنابراین تمام نیروهاي ما تا حاال صرف مبارزه با عوامل ضد انقالب یعنی مبارزه عملیاتی شده مساله جدیدي بوجود می

یزیون و اه رادیو و تلواست ما از نظر تبلیغات تا بحال نتوانستیم کاري بکنیم ولی در نظر داریم تبلیغات دامنه داري را از ر
مطبوعات ارائه دهیم و مردم را در جریان بگذاریم. البته مشکالتی هم در این زمینه داریم یعنی بعضی از سازمانها با ما 

 .گذارندکنند و امکاناتی را که باید در اختیار ما نمیهمکاري نمی

 

 .وضاع مهاباد؟ بخصوص ا بینیدس: اوضاع کردستان را با آخرین تحلیل چگونه می

 

ج: مساله کردستان بطور کلی یک مساله تمام شده است. یعنی ما االن مشکلی بنام کرد نداریم. گروههاي چپ نمائی که در 
ظامی، مساله این است، ولی از نظر کلی و ن آوردکنند و این تحریکات مشکالتی ببار میمنطقه وجود دارند و تحریکاتی ایجاد می

ست. مهابادو بوکان و تا حدودي تمام شهرهاي کردستان آرام است. اما باید متذکر شوم مساله کردستان این مساله حل شده ا
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 راهپیمائی و زد و خورد در سنندج

 

بعدازظهر  6د. چند تن کشته و مجروح شدند. حدود ساعت هایی که بعداز ظهر روز پنجشنبه گذشته رخ دابر اثر درگیري
که با اعتراض مردم  دادندبراه افتاده و شعارهاي ضد دولت و اهانت به رهبران انقالب اسالمی می» وکیل« در خیابان ايعده

روبرو شدند. گروهی از مردم در سنندج با سپاه پاسداران تماس گرفته و درخواست کمک کردند. پس از رسیدن یک گروه از 
شود قصد تحریک احساسات عمومی علیه پاسداران براي جلوگیري از درگیري در این منطقه عوامل آشوب طلب که گفته می

 .ی را داشتند بسوي کودکان و پیرزنان تیراندازي کردندسپاه پاسداران انقالب اسالم



 

ها چند تن کشته و مجروح شدند و حتی پیرزنان در میان خبرگزاري پارس گزارش داده است که بر اثر این تیراندازي
ه و مجروحین دیده شده است. بنا به گزارش رسیده از سنندج، طرفداران جالل طالبانی از دیروز در این شهر رخنه کرد

 .نیروهاي خود را متمرکز کرده بودند

 

خبرگزاري پارس بنقل از فرمانده عملیات سپاه پاسداران گزارش داده است: ما (پاسداران) اگر قصد کشتن مهاجمان را داشتیم 
 بآنها براي ما شناخته شده است و این شایعه که بر اثر تیراندازي پاسداران به کسی آسیب رسیده قویا تکذی هايچهره

ه براي تحریک احساسات عمومی علی اي. در دنباله این گزارش آمده است: کشتار امروز (پنجشنبه) سنندج را انگیزهکنیممی
 .دانیمسپاه پاسداران می

 

 .اي حمالت ضد انقالب خائن را محکوم کرددر این میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سنندج طی اعالمیه

 

ضد انقالب خائن به مقر سپاه پاسداران حمله کرده و با تیر اندازي در میان  ايپنجشنبه) عده«(است: در این اطالعیه آمده 
 .کردند تا بدینوسیله به هدفهاي شوم خود برسندرا کشته و زخمی ايمردم، عده

 

 هاياز مغازه درصد90در ضمن روز گذشته گروهی دست به راهپیمائی زدند. خبرگزاري پارس گزارش داده است که دیروز 
 .تعطیل هستند هاسنندج در ارتباط با این حادثه تعطیل بود. الزم به یادآوري است که روزهاي جمعه اکثر مغازه

 

مخفی سیا در ایران رودر رو قرار دادن با سپاه پاسداران با مردم بوده تا  هايبه عقیده ناظران سیاسی هدف تحریکات شبکه
گیري ازساخت بعضی از ارگانهاي نظامی اران فرسوده شده و در درازمدت آمریکا بتواند با بهرهشعاع عمل و کارایی سپاه پاسد
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 .اعالم شدابوشریف: امروز در مهاباد عزاي عمومی

 

ت: گف ما خبرنگار به تلفنی تماس یک در امروز بامداد ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرمانده ابوشریف –ارومیه 
درگیریهایی در مهاباد رخ داد و ضد انقالب در این شهر شروع به ساختن سنگر و قطع ارتباط بین پادگان و شهر کرده است. 



تظاهراتی در مهاباد اعالم شده و وي گفت که اخبار رسیده حاکیست که امروز از سوي دموکراتها در مهاباد عزاي عمومی 
انجام خواهد شد. ابوشریف در مورد این خبر که سپاه پاسداران در محل اصلی خود مستقر هستند، توضیحی 
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 حمله مهاجمان

 

 .معاون ابو شریف: مهاباد در دست دمکراتها است. اوضاع مریوان، نگران کننده است

 

مهاباد روي داد و به گفته ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران ایران ضد انقالب در این شهر ظرف دو روز گذشته درگیریهایی در 
اقدام به ساختن سنگر و قطع ارتباط بین پادگان و راه اصلی ارومیه و محاصره سپاه پاسداران کرده است. به گفته وي همچنین 

 .ه استتیراندازیهایی به محل سپاه پاسداران و پادگان مهاباد نیز به  شد

 

 رفت و آمد دموکراتها

 

مهاباد در دست دمکراتها است و «معاون ابوشریف بعدازظهر پنجشنبه به خبرگزاري پارس گفت: » جبروتی«از سوي دیگر 
به مقر سپاه پاسداران نشده است. گزارشهاي رسیده از  ايکنند، ولی هیچگونه حملهدمکراتها آزادانه در شهر رفت و آمد می

ارومیه را  64پزشک لشکر » یحیوي«است که پریشب مهاجمان ضمن حمله به یک خودرو ارتشی، سرگرد دکتر  مهاباد حاکی
که در مهاباد مشغول انجام وظیفه بود، ربوده و به قتل رساندند. جنازه سرگرد دکتر یحیوي در حالیکه از چندین نقطه بدن 

همچنین در جریان درگیریهاي پریشب مهاباد یک مجاهد نیز به چاقو خورده بود صبح دیروز در خارج شهر مهاباد پیدا شد. 
به شهادت رسید. جنازه هر دو تن دیروز به ارومیه انتقال یافت قرار است امروز (شنبه) طی مراسمی بخاك » اصغرزاده« نام

ن پادگان مهاباد یسپرده شوند. سرگرد دکتر یحیوي به اتفاق گروهی از پرسنل ارتش، بمنظور سرکشی و رسیدگی بوضع مجروح
با یک خودرو در حرکت بود که در اطراف سد مهاباد هدف گلوله مهاجمان قرار گرفت. در این حمله مجاهد اصغرزاده نیز به 

 )5/8/1358(اطالعات» شهادت رسید.

 

 .غرب کشور همچنان ناآرام است

 



و  از یک سویري پاسداران و نیروهاي نظامیشهرهاي مناطق غربی کشور همچنان ناآرام است. گزارشهاي رسیده حکایت از درگ
دموکراتها از سوي دیگر دارد. در این  میان مهاباد به عنوان یکی از مراکز مهم دموکراتها نسبت به شهرهاي دیگر از حساسیت 

عالم کرد: اایران پریروز در گفتگویی با خبرنگاران بیشتر برخوردار است. ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هایی در مهاباد رخ داده و ضد انقالب در این شهر شروع به ساختن سنگر و قطع ارتباط، بین پادگان و راه اصلی ارومیه درگیري

و محاصره کردن سپاه پاسداران کرده است. ابوشریف افزود: ضد انقالب چند شب پیش تیراندازیهایی به محل سپاه پاسداران و 
اعالم کردند. ابوشریف در داد و روز بعد یعنی پنج شنبه افراد حزب دموکرات در مهاباد عزاي عمومی پادگان مهاباد انجام

مورد این خبر که سپاه پاسداران مهاباد به تصرف دموکراتها درآمده گفت: این خبر صحت ندارد و افراد در محل سپاه 
یک درگیري بین افراد ارتش و افراد حزب در اطراف پاسداران مستقر هستند. سخنگوي سپاه پاسداران مهاباد نیز گفت: 

زاده شود در این درگیري، سه خودروي دموکراتها منهدم شده است. ولی سرهنگ نجفهاي مهاباد روي داده و گفته میکوه
: رویهم ته گفي پادگان مهاباد این خبر را تأیید و یا تکذیب نکرد. در این میان باکري فرمانده سپاه پاسداران ارومیفرمانده

رفته در مهاباد درگیري بین ارتش و سپاه پاسداران از یک سو و دموکراتها در سطح خیلی پایین یعنی به صورت تک تیراندازي 
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 وضع مدارس

 

مدارس ابتدایی ـ راهنمایی، ه حکایات از آن داشت تمامی خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج در پی انتشار شایعاتی ک
تحصیلی، دبیرستانها و دانشسراي مقدماتی و کادر آموزشی این مراکز و همچنین شهرستان مریوان و بانه قصد دارند در کالسها 

ات آموزشی ایر مؤسسحاضر نشوند، گزارش داد که چنین شایعاتی صحت ندارد و تنها دبیرستان شاهپور سابق تعطیل بوده و س
اند. خبرنگار خبرگزاري پارس در تهران در تماس با فرمانده سپاه پاسداران در سطح شهر سنندج مانند روز پیش فعالیت داشته

نندج در ي تربیت دبیر سخبر تعطیل دانشکده» فرید تعریف«مستقر در سنندج تماس گرفت و اوضاع این شهر را جویا شد. 
ه و دوشنبه این هفته را تکذیب کرد و گفت: گروهی ضد انقالب قصد دارند مدارس سنندج را متشنج روزهاي شنبه و یکشنب

 باید هر چهشود که میي اوضاع مهاباد در شهر قصد تحریک افکار را دارند و توصیه میکنند و با نشر اخبار دروغ درباره
دج ر منطقه بزند. فرید تعریف فرمانده سپاه پاسداران سننوسیع دزودتر مقامات مسوول دستور به یک سلسله تبلیغات اسالمی

افزود: که دیشب که منزل شخصی در این شهر کلت، تفنگ، نارنجک جنگی و سه راهی آماده و غیر آماده و دینامیت بدست 
که  فتدر پایان گ»فرید تعریف«آمده و این شخص بازداشت شده است. وي از ذکر نام شخص بازداشت شده خودداري کرد. 

 )5/8/1358در کامیاران، دیواندهر و قروه اوضاع آرام است. (کیهان

 

 .سنندج آرام است

 



گذارند. یکی از مسوولین سپاه پاسداران مستقر در را پشت سر میاوضاع سنندج آرام است و مردم این شهر شبهاي آرامی 
ع شهر در حال حاضر آرام است و شهربانی در یک تماس تلفنی ضمن اعالم این مطلب گفت: اوضا» فرید«سنندج بنام 

ا آموزان سنندج بمسوولیت حفظ نظم را به عهده گرفته است. وي اضافه کرد: گشت شبانه در شهر برقرار شده ولی دانش
اند این موضوع در پی وقایع چند روز گذشته و تظاهرات خود براي بار دوم به مدت سه روز دیگر اعالم اعتصاب کرده

ی بینم. افسر نگهبان شهربانصادي شهر مهاباد بوده ولی بعد از پایان محاصره من دلیلی براي این عمل آنها نمیمحاصره اقت
تقویت شهربانی سنندج با ماموران غیر بومی» سرهنگ هویدا«سنندج به خبرنگار کیهان گفت: با آمدن رییس شهربانی جدید 

اند و چند شب است که سنندج و امنیت شهر را به عهده گرفتهشده است و هر شب حدود سه تن از ماموران حفظ نظم 
 )5/8/1358گذراند.(کیهانرا میشبهاي آرامی

 

 .هاي ژاندارمري در داخل عراق بودندسپاه پاسداران: قبل از حوادث کردستان، پاسگاهمسوول روابط عمومی

 

تصاصی با خبرنگاران کیهان به اقدامات انجام شده در یک گفتگوي اخسپاه پاسداران جمهوري اسالمیمسوول روابط عمومی 
اي نیز در ارتباط با وقایع بندر انزلی عنوان کرد در این گفتگو توسط سپاه در شرق ایران اشاره کرد و همچنین مطالب تازه

در این  پاسداران سپاهسپاه از مسووالن رادیو تلویزیون به شدت انتقاد کرد فروتن مسوول روابط عمومی مسوول روابط عمومی 
گفت و شنود با خبرنگار کیهان ضمن برشمردن علل تشکیل سپاه و اهدافی که این سپاه در جهت تحکیم مبانی انقالب اسالمی 
ایران در پی آن است گفت: سپاه پاسداران از ابتداي تأسیس کاري جز حفظ و نگهداري از انقالب نداشت و همواره کوشیده تا 

را محافظت کند با بیداري و آگاهی در مناطق مختلف بویژه کردستان با ضد انقالبیون مبارزه کرد و دستاوردهاي انقالب 
 .ي مردم گذاشته استعلیرغم شهداي زیادي که داده موفقیتهایی هم داشته است که قضاوتش را به عهده

 

 همکاري ارتش

 

ي انسجام پاسداران و کمکهاي ارتش به سپاه پاسداران انتشار کرد و گفت: برادران ارتشی کمکهاي فروتن سپس به مساله
اند و این کمکها همچنان ادامه دارد. ارتش غیر از اعزام برادران سرباز و فرستادن آنها به همراه پاسداران، زیادي به ما کرده

 دریغ برادران ارتشیهاي بیایم را به ما کرده است. اما علیرغم کمکه ما به آن نیاز داشتهکمکهاي رفاهی، درمانی و مواردي ک
ژاندارمري همکاري الزم را با ما نداشته و همواره خودش را از پاسداران دور نگه داشته و من از اینجا از مطبوعات و سایر 

اند کند و تاکنون سعی نکردهي دیگري عنوان میبه گونهمندم زیرا که حقایق و مسایل را هاي گروهی به شدت گلهرسانه
اقدامات و فعالیتهاي مؤثر و مثمر ما را منعکس کنند. تاکنون اخبار صحیحی از برنامه و کارهاي پاسداران در رادیو و تلویزیون 

ه اطالع ندارند. تبلیغات مغرضانه ها و کارهاي سپاها انتشار نیافته و مردم مبارز و شریف ایران به درستی از برنامهو روزنامه
علیه پاسداران تشکیالت سپاه نیز عامل دیگري است که مردم را در نوعی ناآگاهی ضد انقالبیون و مخالفین انقالب اسالمی 



وله لها در کردستان و قبل از اینکه اولین گنگاه داشته و ذهن آنها را نسبت به پاسداران خراب کرده است. قبل از بروز ناآرامی
در این منطقه شلیک شود گروه تحقیق سپاه به کردستان رفت و به بررسی اوضاع پرداخت این گروه پس از بازگشت به 

کردستان گزارش مفصلی تهیه کرده است که اکنون با دیگر مدارك و عکسهایی که گرفته شده در آرشیو سپاه موجود است. 
هاي کیلومتر از خطوط مرزي تغییر یافته و تعداد زیادي از پاسگاه 14این گروه در گزارشش اعالم کرده بود که بیش از 

ژاندارمري در این منطقه خارج از مرز بوده و در خاك کشور عراق قرار داشته است. به محض آگاهی یافتن از این مساله مهم  
هندس بازرگان در آمدیم که و دیگر مواردي که این گروه در گزارشش به آن اشاره کرده بود در صدد مالقات با آقاي م

 .به هیچ گرفته شدي به این مهمی ایشان ما را نپذیرفتند و مسالهمتأسفانه

 

 خط امام

 

کنند اند و دیگران که در بخشهاي اداري آن کار میکنند اعم از پاسداران که در خط اول جبههکسانی که در سپاه فعالیت می
روند اینان با ایمان کامل به انقالب اسالمی و رهبري انقالب از جان و دل کوشش نمیهمگی در خط امامند و راهی جز راه امام 

کنند و علیرغم امکاناتی که دارند همچنان حافظ دستاوردهاي انقالب هستند. به تایید فرماندهان ارتش و دیگر مقامات می
ر که برد. متاسفانه همانطوتري به سر میآلایده مملکتی انسجام سپاه از انسجام ارتش و ژاندارمري بهتر است و سپاه در وضع

هاي درستی از سپاه براي مردم ارائه نکرده و مردم آن آگاهی الزم را که باید از اشاره کردم چون رادیو تلویزیون تاکنون برنامه
و یا  چگونه سازمانی است؟این سئوال براي همه مطرح است که سپاه پاسداران پاسداران و سپاه داشته باشند ندارند. در نتیجه

یون کرد تلویزانقالبی بود و در خط امام حرکت می خورد؟ اگر سرپرست رادیو تلویزیون واقعاًوجود پاسداران به چه دردي می
رد. تا کایی هم براي انعکاس فعالیتها و مبارزات دلیرانه پاسداران هم تهیه میکرد و حداقل برنامهرا اینچنین انحصاري نمی

نند که کنند. مردم ایران باید بدام شریف امام بدانند که سپاه پاسداران چگونه تشکیالتی است. و پاسداران چه کارهایی میمرد
ي خونمام به این انقالب و اماممان ایم که خون شهداي انقالب را حفظ کنیم و تا آخرین قطرهقسم شدهایم و همما پیمان بسته

کنیم. از آنجا که مردم شریف و قهرمان ایران از اقدامات و ر انقالب و مردم ایران پشت نمیوفادار بمانیم و هرگز به رهب
 مغرضانه و برخالف شنوند اکثراًامان برادران پاسدار با ضد انقالبیون اطالعی ندارند و اخبار و مطالبی که میمبارزات بی

هند و دب هرگز کاري برخالف مشی انقالبیشان انجام نمیرسانم که پاسداران انقالحقیقت است من به آگاهی تمام آنها می
کشند و جز با دشمنان ایران و انقالبمان با کس دیگري کار ندارند. فروتن آنگاه به مساله هرگز به روي مردم بیگناه اسلحه نمی

کنند و مرتب با فت میگروههاي مخالف و اقدامات آنها علیه انقالب اشاره کرد و گفت: گروههایی که با انقالب ما مخال
 ازتباً آیند و مراندازي دارند. اینهایی که مدافعین حقوق خلق به حساب میپردازي و انتشار شایعات مختلف قصد تفرقهدروغ

زنند بیایند و توضیح بدهند که چه کسی میلیاردها تومان پول این ملت را از داخل گاوصندوق و سازمان حقوق خلقها دم می
گاوصندوق محتوي اسناد و مدارك و پول نقد را شکافته و محتویات آنها را به یغما برده  9شور برده و چه کسی جغرافیایی ک

دلسوز خلقها و منافع آنها هستند بیایند و توضیح بدهند که پولهاي موجود در سارمان بازرسی  است. اگر اینها آدمهاي واقعاً
ل و اند؟ من دالیاند و با خود بردهسالحهایی که در آنجا بوده چه کسانی برداشتهشاهنشاهی سابق را به همراه مقادیر زیادي از 



ام حاضرم مرا در زنم و تاکنون زدهشوم که میمدارك و اسناد کافی در این زمینه دارم و در ضمن متعهد تمام حرفهایی می
مین گروههاي مخالف بروند به زاهدان و زابل یک دادگاه به محاکمه بکشند تا صحت و سقم مطالب عنوان شده را ثابت کنم. ه

 .کنندکنند و تحت چه شرایطی از انقالب مواظبت میاین شهرها در چه شرایطی زندگی میبه و ببینند که پاسداران اعزامی

 

 بررسی مناطق شرقی

 

نهاي شرقی ایران گفت: به این گفت و شنود در خصوص اقدامات سپاه در استاسپاه پاسداران در ادامه مسوول روابط عمومی
منظور بررسی مناطق شرق، بخصوص استان سیستان و بلوچستان هفته گذشته در معیت هیاتی از اعضاي گروه تحقیق و چند 

تن از مسوولین سپاه به شرق رفتیم و بیش از یک سوم این منطقه از زاهدان تا گنبد و تربت حیدریه را مورد بازدید قرار 
شود، وضع مرزها در این منطقه چندان یز از مناطقی است که ممکن است توسط ضد انقالبیون دچار ناآرامی دادیم. این منطقه ن

رضایتبخش نیست وضع پاسداران مستقر در این مناطق مطلوب است و پاسداران آماده همه گونه برخورد و درگیریهاي 
الن سپاه بر این است که ذهن مردم بویژه مردم مناطق احتمالی با ضد انقالبیون هستند تمام سعی شوراي فرماندهی و مسوو

کردنشین را نسبت به وظایف پاسداران روشن نمایند و تبلیغات سویی را که از سوي ضد انقالبیون اشاعه یافته است خنثی 
ا پخش وص بکند و رادیو و تلویزیون به خصکنند. این عمل کمک مؤثري به ادامه مبارزات پاسداران علیه ضد انقالبیون می

را پرسند چتواند کمک مؤثري در این راه به عمل آورد اینکه مردم میهاي کردي و اعالم این حقایق به زبان کردي میبرنامه
ري این علت است که پاسداران را به گونه دیگشوند. این به در درگیریهاي کردستان یا مناطق دیگر پاسداران بیشتر شهید می

وه بر اند. عالیغات نادرست دشمنان و ضد انقالبیون، پاسداران را دشمن شماره یک مردم کرد معرفی کردهاند. و تبلجلوه داده
اکی روند و از درگیري و مقابله با ضد انقالبیون باین پاسداران همیشه پیشاپیش سربازان و دیگر نیروها به استقبال گلوله می

نان روند. پس از پایان سخشان گذاشته شده میبه مأموریتی که به عهدهندارند اینان در بدترین شرایط زیر رگبار مسلسل 
سپاه پاسداران در بندر انزلی، مطالبی در خصوص چگونگی درگیریهاي اخیر در این شهر ایراد کرد و مسوول روابط عمومی 

طلب اي عناصر فرصتران و عدهها اعالم شد درگیري بین پاسداگفت: برخالف آنچه که از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه
نفر از پاسداران گردید. مردم بندر انزلی با  9نفر و مجروح شدن  4و شناخته شده صورت گرفت که منجر به شهادت 

اند که سپاه در شهرستان ایجاد شود این شهر بواسطه وجود افراد غیر پاسداران روابط خوبی دارند و حتی خودشان خواستار بوده
طلب نیز زیاد است اغلب دچار مشکالتی شده است و از سوي آنان براي مردم میانشان افراد مشکوك و فرصت که دربومی 

اي از اند. وجود عدهها را برطرف کردههایی فراهم آمده است که در چند مورد پاسداران این مشکالت و نارضایتینارضایتی
قانون از قبیل فروش مشروبات الکلی و فروش مواد مخدر اشتغال کش و چاقوکش که به کارهاي خالف اراذل و اوباش، قمه

آورند. در جریانات چند زنند و اغلب وقایعی را در شهر بوجود میدارند از جمله کسانی هستند که به آرامش شهر لطمه می
لح اي دیگري که حتی مسهاي از این اشخاص به گروهروز قبل این شهر که در ارتباط با خواستهاي صیادان بوقوع پیوست عده

هم بودند، در این وقایع شرکت کردند و در نتیجه تیراندازي و حمله به مردم، چند تن از ماهیگران کشته شدند. در حوادث 
شهر بندر انزلی منافقین و گروههاي مخالف حتی از تیربار سنگین نیز استفاده کرده بودند و زیر پل غازیان تیربار کار گذاشته 



تن از پاسداران ما روي همین پل به شهادت رسیدند. این مقام در پایان این گفت و شنود اضافه کرد پس از اتمام  2بودند که 
درگیریها در بندر انزلی مردم شهر که دریافته بودند این وقایع از سوي پاسداران صورت نگرفته وماهیگران کشته شده 

خواستار  دادند. آنان مصراًپیمایی زدند و به طرفداري از پاسداران شعار میاند، دست به یک راهي پاسداران کشته نشدهبوسیله
کار امنیت و حفاظت از این شهر را به عهده  اند که پاسداران در این شهر مجدداًاند و اعالم کردهتشکیل مجدد سپاه شده

 )7/8/1358بگیرند.(کیهان

 

 ر بوکانبیانیه سپاه پاسداران در رابطه با حمله دموکراتها د

 

صبح دیروز  5/10دیشب در تهران اعالم کرد سپاه پاسداران مستقر در بوکان ساعت سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی
پاسدار مجروح  2توسط گروهی از مهاجمان مورد حمله قرار گرفت که پس از چند ساعت زد و خورد، یک پاسدار شهید و 

صبح دیروز گروهی از دموکراتها به طرز ناگهانی  5/10این باره اعالم کرد: ساعت  شدند. سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در
خ گفتند ها پاسبه طرف سپاه مستقر در بوکان حمله کردند و به سوي آنان تیراندازي نمودند و اعضاي سپاه به این تیراندازي

یگر مجروح شدند. وي اشاره کرد که در جریان نفر د 2که سرانجام پس از مدتی زد و خورد یکی از برادران پاسدار شهید و 
این درگیري تعدادي از دموکراتها و مهاجمین نیز کشته و مجروح شدند که آمار دقیقی در دست نیست. وي در مورد علت 

حادثه گفت: علت این گونه حوادث تنها حمله مهاجمان است. زیرا این روزها اعضاي سپاه دستور حمله ندارند و همیشه 
کنند و پاسداران نیز به آتش آنان پاسخ اي به سوي پاسداران تیراندازي میشوند. دیروز هم عدهین باعث تحریک میمهاجم

اي از کلیه پزشکان استمداد کرد که با این سپاه سپاه پاسداران با انتشار اطالعیهدهند. از سوي دیگر دیروز روابط عمومیمی
رح است: اکنون که انقالب شکوهمند ملت مبارز ایران پا به مرحله نوین گذاشته است و همکاري نمایند. متن اطالعیه به این ش

احتیاج به نیروهاي تازه نفس متخصص دارد بر هر فرد مسلمان و مبارز واجب است که بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و 
ب برداشته مثبت در جهت انقالن وسیله گامیتنها بر اساس وظیفه ملی و مذهبی به کمک نیروهاي انقالبی فعال بشتابد تا بدی

باشد. هموطنان عزیز! برادران جان بر کف شما که از طرف امام ماموریت حفظ مرزهاي انقالب را دارند و جان خود را براي 
 نهاي بیدریغ شما دارند. در این مورد سپاه پاسدارااند احتیاج به کمکتر زندگی کردن شما در طبق اخالص نهادهراحت

اشند کوشند که شریک باحتیاج به همکاري برادران پزشک که در راهه انقالب و مبارزه پیوسته کوشیده و میانقالب اسالمی 
جهت اعزام به غرب کشور را دارند. از کلیه برادران پزشک که حاضرند در منطقه غرب کشور در راه انقالب جانبازي نمایند 

 )8/8/1358سپاه پاسداران(کیهاند مرکزي سپاه پاسداران مراجعه نمایند.روابط عمومیشود که براي همکاري به ستادعوت می

 

 .اندپاسداران در بوکان به درجه شهادت رسیده

 

 پاسدار 7اطالعیه سپاه پاسداران در مورد شهادت 



 

 :تهران ـ خبرگزاري پارس: دیشب این اطالعیه از سوي ستاد عملیاتی سپاه پاسداران منتشر شد

 

نما بیرون آمده و هفت نفر از پاسداران و بهترین فرزندان خلق اسالم دیگر دست جنایتکار آمریکا از آستین ضد انقالب چپبار
ز نیت انیت در جریان است. پاسداران بخاطر نشان دادن حسنرا به شهادت رسانید و این در زمانی است که مذاکرات حسن

ند. درود به روان این شهیدان جانباز که خون پاك خویش نو نهال انقالب اسالمی اها پیش عملیات خود را متوقف نمودهمدت
صبح  9برادر شهید همراه، ایشان ساعت  2، شهید بوکان و را آبیاري کردند. تشییع جنازه برادر پاسدار شهید حسین کریمی

شود که با شرکت در این ز دعوت میشود و از عموم هموطنان عزیاز پزشک قانونی برگزار می 9/8/58امروز چهارشنبه 
 )9/8/1358مراسم، باردیگر با آرمان این شهیدان تجدید عهد نمایند. ستاد عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی(کیهان

 

 .عده شهداي بانه افزایش یافت

 

 نفر 45تا  40سخنگوي سپاه پاسداران: 

 

طبق آخرین اطالعاتی که به دست ما رسیده است تعداد کشته «فت: سخنگوي سپاه پاسداران در تماسی با روزنامه بامداد گ
نفر است که البته این تعداد با احتساب مجروحینی است که در بیمارستان به درجه شهادت  45تا  40شدگان حادثه بانه بین 

 یه گزارش به منطقه اعزامدر این درگیریها یکی از خبرنگاران سپاه پاسداران که براي ته«وي همچنین گفت:». اندنایل آمده
 )13/8/1358اطالعات».(شده بود به دست مهاجمین اسیر شده و هنوزاز سرنوشت او اطالع دقیقی در دست نیست

 

 .تسلیح عشایر اشتباه بود

 

 سپاه پاسداران ارومیه گفت: از همان اوایل تا به حال مسلح کردن فئودالها در میان بوده وزاده مسوول روابط عمومییوسف
را این مساله معتقد بودند. که اول باید حاکمیت نظامی مسایل مختلفی را بر انگیخته است. کارشناسان دولت موقت در مورد 

ان اینها به خاطر برداشت خودشایم. ولیپیاده کنیم سپس به اهداف سیاسی برسیم. ما آن موقع مسایل زیادي را پیشنهاد داده
طور نتیجه گرفتند که چون فئودالها به عنوان عشایر کردستان به خصوص کردنشینان  ایندر منطقه ـ که غلط بوده ـ 

لی در خودشان را اعمال بکنند وآذربایجان غربی نفوذ زیادي را در منطقه دارند. آنها را مسلح بکنند تا بتوانند حاکمیت نظامی 
 آن حرکت هیچ کارشان اشتباه و غلط بوده و عمالً این نتیجه رسیدند کهعمل همانطوري که ما در موردش فریاد کردیم به 



رد هاي فراوانی را در منطقه کگونه نفعی به حال انقالب در منطقه نداشته است. بلکه حاوي ضررهایی هم بوده است و بد بینی
کردند و با اینها از همان اول مساله را درك میایجاد کرده و یک عده را به طرف احزاب ضد انقالب کشانده است. اگر 

 کردند من از طریق سازشکاري فکرکردند و مسایل را به طریق انقالبی حل میگرفتند و مشورت مینیروهاي سالم تماس می
هاي ژاندارمري را در اختیار این بود. وي افزود دولت موقت آن موقع تصمیم گرفت یک سري سالحکنم اوضاع بهتر از می

هایش را در منطقه ها در نقده و اشنویه داده شد. چند ماه اول ژاندارمري تصمیم گرفت پاسگاههسران عشایر قرار دهد وام اسلح
شد  اینها اسلحه دادهخواست تعدادي جوانمرد را استخدام کند که همراه ژاندارمها باشند بهدایر کند. و بنا بر تصمیم دولت می

ان یک صاحب نظر اعتراض کردیم اما حرف ما عاید نشد و هر سیاستی را اینکه ما به عنونتیجه مثبتی عاید نشد. با  اما عمالً
ی ما این است وقتخواستند دنبال کردند. و متاسفانه حوادث تاسف باري رخ داد و هیچ کمکی به امنیت منطقه نکرد.که می

 امنیت منطقه را حفظ را کنندگیرند. اگر قرار بود کنند مورد حمله ضد انقالب قرار میبینیم واحدهاي ارتشی حرکت میمی
 اینکه جوانمرد و ژاندارمري چرا امنیت منطقه را حفظ نکردند؟گیرند. با خوب می

 

 ضرورت تقسیم اراضی فئودالها

 

زاده در مورد امنیت منطقه گفت: ما اول باید در درجه اول نیروهاي ضد انقالب را متالشی و افراد وابسته آنها را خلع یوسف
توانیم حاکمیت دولت را در منطقه مستقر کنیم. و در نتیجه امنیت اینها را خلع سالح کنیم نمیچون اگر ما نتوانیمسالح کنیم. 

به منطقه باز نخواهد گشت. از طرفی باید هرچه زودتر به کارهاي عمرانی در کردستان و آذربایجان و سایر روستاها پرداخت 
 از. ماست مال االن و است داده ما به را روستاها این شاه اینکه–ن را به عنوان زیرا بعضی از اربابها یک عده از روستاییا

راف ارومیه در زیر چادرها و اط در اکنون و. اندکرده سرگردان و آواره را روستائیان از نفر صدها و ریختند بیرون روستاهایشان
این مورد هیچ کاري آوري هم دارند. متاسفانه دولت در رقتکنند و وضع اند زندگی میهایی که خودشان درست کردهکومه

نکرده است و ما از دولت گله داریم. بنابراین پیشنهاد من که یکی از مسایل کردنشین آذربایجان و سایر منطقه است. زمین 
ه که ت ارضی بیان کرداین اربابها تقسیم شوند. آقاي رضا اصفهانی طرح خوبی را براي اصالحااست که باید به زودي زمین 

در حالی که قانون اصالحات ». اندازدمعلوم نیست چه دستهایی در کارند که اصالحات ارضی را عقب می«ایشان قول خود
این منطقه هر چه زودتر انجام شود بویژه در ارضی در شوراي انقالب هم تصویب شده. پس باید قانون اصالحات ارضی در

 )14/8/1358امنیت منطقه را بدست آورد.(کیهان اینجا کامالًارومیه تا 

 

 .مسوول سپاه پاسداران پاوه: دموکراتها خواستار مذاکره با سپاه پاسداران شدند

 

 .کننددر نوسود دمکراتها،نیروهاي ارتش و ژاندارمري آزادانه در کنار هم رفت و آمد می      ·           



 

ا این مطلب ر». در نوسود خواستار مذاکره با سپاه پاسداران مستقردر پاوه شدنددموکراتها «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 
مسوول سپاه پاسداران در پاوه به خبرنگار کیهان گفت و اضافه کرد: شهر نوسود در حال حاضر آرام است و »روزبهانی«

 که افرادي آنگاه گفت: امروز در پیغامی کنند. ودموکراتها و نیروهاي ارتشی و ژاندارمري آزادانه در کنار هم رفت و آمد می
حزب دمکرات براي من فرستادند، خواستار قطع مبارزه و برادرکشی شدند و از من تقاضاي گفتگو کردند این دعوت را من به 

 نیت با هم گفتگو کنند. وي افزود: خواسته دیگر دمکراتها عزیمت به پاوه استشرطی پذیرفتم که دو طرف با صداقت و حسن
ولی متاسفانه چون در پاوه درگیري شدیدي بین دمکراتها و مردم و پاسداران وجود داشته و گروهی از آنان برادران و یا فامیل 

توانم اجازه ورود آنها را به شهر پاوه بدهم. روزبهانی به دنبال این مطلب گفت: اند من نمیخود را در این درگیري از دست داده
گیرد و اطمینان حاصل شود که درگیري  انجامر اینکه خلع سالح تمام ارگانها و افراد غیر مسوول قبالًشود مگاجازه داده نمی

توانم این اجازه را بدهم. یک مقام فرمانداري پاوه نیز به پیش نخواهد آمد. حتی اگر ارتش اجازه ورود به شهر را بدهد، من نمی
اند ولی اوضاع پاوه قدري متشنج است و ون درگیري وارد شهر شدهخبرنگار کیهان گفت: در شهر نوسود دموکراتها بد

آموزان به دنبال دستگیري چند تن از مردم شهر که به اتهام شرکت در تظاهرات دستگیر شده بودند،دست به تحصن و دانش
قه زادي فعالیت سیاسی در منطو رفع دستگیري از افراد و آراه پیمایی زدند. وي افزود: آنها خواستار خروج پاسداران غیر بومی 

 )15/8/1358شدند.(کیهان

 

 .ابو شریف: وضع روبه بهبود است

 

ایران دیروز در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس در قم قم ـ ابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اران مدت یکماه و نیم است که عملیات خود را در سپاه پاسد ي وضع کردستان گفت: وضع رو به بهبود است و اصوالً درباره

 خود را متوقف کرده وآن منطقه متوقف کرده است. ابوشریف افزود: پس از توقف عملیات سپاه ارتش نیز عملیات نظامی 
اد مذاکرات سیاسی ادامه دارد ولی متاسفانه برخی از عناصر و گروههاي چپ نما براي برهم زدن اوضاع درگیریها این ایج

خرابکارانه  ها، به فعالیتهايي آن بی نظمیکنند که مذاکرات سیاسی به نتیجه نرسد. آنها سعی دارند که بتوانند در در سایهمی
خود ادامه دهند و در مرز گسترده و بازي که داریم استفاده کرده و با اربابهاي خارجی خود تماس مستقیم داشته باشند. 

ز آخرین تحول کردستان و سایر نقاط کشور و برخی از مسایل امنیتی جاري مملکت و بازدید از ابوشریف براي دادن گزارشی ا
 )20/8/1358مرکز سپاه پاسداران قم به این شهر آمده است.(کیهان
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 (5)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 حمالت همه جانبه

 

از سوي مرکز عملیات سپاه پاسداران غرب کشور به خبرگزاري پارس در کرمانشاه گزارش شد که افراد حزب دمکرات از 
متوجه مناطق سنندج، جوانرود، نوسود، و سقز کرده اند. در این حمالت که دیروز  پریشب حمالت همه جانبه خود را شدیداً

کشته و یا زخمی شدند. بنا به اظهار سپاه پاسداران چون از طرف هیات ویژه دولت مأمور حل و فصل.  ايهم ادامه داشت،عده
توان دست به اقدامی زد. از سوي مشکل کردستان، دستور تیراندازي و مقابله با افراد حزب دمکرات داده نشده است، نمی

شود روي این برنگار خبرگزاري پارس گفت: در حقیقت نمیدیگر سپاه پاسداران مستقر در باشگاه افسران سابق سنندج به خ
، بسوي 7مساله تاکید کرد که هدف افراد مسلح این بوده که صددرصد به سپاه پاسداران حمله کنند. اگر چه سه آر، پی، جی

ا هدف تنهشود  مبین آن است که دیگر درچند نقطه شهر شنیده می هايمرکز این سپاه پرتاب شد اما چون صداي انفجار
 )22/8/1358مرکز سپاه پاسداران نبوده است.(اطالعات

 

 اوضاع سنندج

 

مسوول سپاه پاسداران سنندج ضمن اعالم این مطلب افزود: » فرید«اوضاع سنندج در دو روز گذشته متشنج بوده است. 
ت بینند دسخود را در خطر میگروهی از فئودالهاي منطقه وابسته به سیا و ساواك که در صورت آرامش در کردستان منافع 

اند. وي اضافه کرد: در ارتباط با این موضوع دیشب نیز گروهی از عناصر شناخته شده وابسته به به توطئه در سطح منطقه زده
شوند، بمقر سپاه حمله کرده ولی نتوانستند به مقاصد خود دست یابند و در سیا و موساد که در چهره فئودالهاي منطقه دیده می

ثر حمله متقابل عقب نشینی کردند. وي سپس گفت: مهاجمین که حدود سی تا چهل نفر بودند ساعت ده دیشب به مقر سپاه ا
انداز بودند. مسوول سپاه پاسداران همچنین گفت: این گروه حمله کردند حمله کنندگان مجهز به مسلسل هاي سبک و خمپاره

ودالهاي بزرگ منطقه است و با حمالت خود سعی در بهم زدن آرامش و ایجاد از طرفداران شیخ عثمان نقشبندي که یکی از فئ
اي نیز به فرودگاه صبح امروز (دیروز) ادامه داشت، حمله 5تشنج در منطقه دارند. هستند. بدنبال این حمله که تا ساعت 
این  بق نظر اطالعاتی ما قرار استدر پایان یادآور شد ط» فرید«سنندج صورت گرفت ولی خوشبختانه خسارتی به بار نیآورد. 

 )22/8/1358حمالت هر شب ادامه یابد. (کیهان



 

 پیام سپاه پاسداران غرب کشور به پاسداران پاوه

 

خبرگزاري پارس: از ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه متن پیام سپاه پاسداران  -کرمانشاه 
دقیقه پریروز اعالم شد در این پیام ضمن تمجید از رشادت و  17,45ن جوانرود در ساعت پاوه خطاب به سپاه پاسدارا

پایمردي پاسداران جوانرود عنوان شده که در صورت لزوم تا پاي جان پشتیبان آنها خواهند بود.   در قسمت دیگري از این 
 )17/9/1358ست.(جمهوري اسالمیپیام براي پاسداران جوانرود آرزوي موفقیت در راه حفظ عظمت اسالم شده ا

 مسوول سپاه پاسداران قصر شیرین: مهاجمان

 

 .عوامل سردارجاف هستند» بزمیرآباد«پاسگاه 

 

جوانرود توسط فداییان امام خمینی دستگیر شد. در » بزمیرآباد«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: یکی از مهاجمان پاسگاه مرزي 
لوم شد که مهاجمان از ایادي کدخدا محمود نظري هستند که این شخص نیز با تحقیقاتی که از این شخص بدست آمد، مع

سردار جاف همکاري نزدیک دارد. رضایی مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شیرین ضمن اعالم این خبر گفت: درگیري 
از فداییان امام خمینی را از مرز نفر  102در ارتفاعات بزمیرآباد بین مهاجمان و پاسداران تا روز پنجشنبه ادامه داشت و ما 

نفر از  3آوردیم و آنها براي سرکوب مهاجمین عازم کوهستانها شدند. مسوول سپاه پاسداران اضافه کرد: در تعقیب و گریز 
شنبه شب گذشته به دنبال هجوم افراد مسلح سقوط سه» بزمیر آباد«مهاجمان مجروح و یکی از آنها دستگیر شد. پاسگاه مرزي 

 )17/9/1358و افراد این پاسگاه به کوههاي اطراف گریختند و در آنجا با مهاجمین درگیر شدند. (کیهان  کرد

 اهللا الهوتی: چرا از سرپرستی سپاه پاسداران استعفا کردم؟آیت

 

ود را خ در یک  مصاحبه اختصاصی با کیهان علل استعفاياالسالم الهوتی سرپرست سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمیحجت
بیان داشت. وي که در گذشته استعفاي خود را ناشی از بیماري قلبی اعالم کرده بود در این مصاحبه به بررسی ضرورت 

بی این ارگان انقالکرد آن، و وضع کنونی آن و خطرات احتمالی که اکنون متوجهتشکیل سپاه پاسداران از آغاز انقالب و عمل
 .است پرداخت

 از سرپرستی سپاه پاسداران چه بود؟ س: علل استعفاي شما

 



ه باید به این کنم کبراي ملت ایران باقی نمایند فکر میج: من براي روشن شدن سرپرستی سپاه پاسداران و براي اینکه ابهامی 
 :امهایم را یادداشت کردهمساله جواب داده شود و به عنوان تیتر صحبت

 

 .کردن مبارزهها و مکتبی ها و زندانـ تحمل شکنجه1

 

هاي مادي گرایش پیدا براي نسل جوان به مکتبگویی در شرایط سخت و دشوار و عنوان کردن ایدئولوژي اسالمی ـ روشن2
 .کند

 

سال گذشته و ارائه یک خط در پیروزي مبارزه که عبارت از یک حکومت  20ـ رهبري امام در مقطع تاریخ حساس در طول 3
 .یابددر آن تبلور میالمی است که جمهوري اساسالمی 

 

 .ـ انتقال و تبعید امام از عراق به فرانسه و شکل جدید دادن به مبارزه4

 

 .ـ فرار شاه از ایران و مراجعت امام به ایران و سقوط دولت بختیار کمتر از فرار شاه پر اهمیت نبود5

 

درصد شوراهاي شهر و روستا  10اال   8خبرگان و درصد در مجلس  40و درصد در رفراندوم جمهوري اسالمی98ـ شرکت 6
و استان خیلی کمتر از رفراندوم اول در تایید مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی با توجه به این که امام امت با دعوت به 

 .شرکت در قانون اساسی از مردم دعوت فرموده بود و غالب از امام متابعت کرده بودند

 

 .اسداران که قبل از همه کس امام به این ضرورت وقوف کامل داشتـ ضرورت تشکیل سپاه پ7

 

اي از امام به عنوان هماهنگی دادن به سپاه وزیر در امور انقالب و نمایندهـ تشکیل سپاه در دولت به سرپرستی معاون نخست8
 .و کمک به تشکیالت سپاه

 



ز تعابیر و تفاسیر گوناگون منجمله بازوي انقالب یک حزب ـ تغییرات جهت یافتن سپاه از دولت به شوراي انقالب و سرآغا9
دادند که انجام میهاي مختلف که اعمال نظامی شدن سپه و مامور شدن یکی از اعضاي شوراي انقالب در هماهنگ کردم گروه

تند ضویت داشدر درازمدت ممکن بود به فاجعه تبدیل شود و متأسفانه انتصاب شوراي فرماندهی افرادي که در یک حزب ع
ماه باید شوراي  6نامه سپاه آمده است که بعد از ماه یک مقدار بیشتر به این مساله دامن زد و با اینکه در آیین 6به مدت 

 .فرماندهی انتخاب گردد

 

ماه و اعمال نظرات دیکتاتوري ما بانه سپاه به دست شوراي فرماندهی و عدم  6ـ انتصاب مجدد همان افراد بعد از 10
حیت شوراي فرماندهی براي اداره سپاه به خاطر مشکالتی که در سپاه بود و عدم هماهنگی و اعمال نفوذ براي تجدید صال

نها منجر ایانتصاب شوراي فرماندهی بعلت عدم آگاهی متصدیان به خاطر پذیرفتن کار زیاد و از عهده بر نیامدن کار زیاد همه 
ر به مشکالت سپاه تترین عضو سپاه و از هر کسی دیگر آگاهزیرا سرپرست سپاه قدیمیگرفتن سرپرست پیاده گردید، به  کناره

کردند که از عامل اجراي دستورات بدون چون و چراي گیري خودداري میبود ولی به عللی شوراي فرماندهی منصوب از کناره
اندازه سپاه در ید خط امام را شناسایی بکنیم که چهتر بودند تا به یک انسان متفکر ما باشوراي فرماندهی بود که به مواد شبیه

بینیم یا داخل در خط امام، و فکر کردم که سئوالی که باید حال حاضر با انتصاب مجددي که شده سپاه را از خط امام خارج می
م رهبر هست و امام ه جوابش را بدهم خط امام را این تیترها باید مشخص بکنم یکی اینکه ضد امپریالیسم بودن مبارزه مجدداً

ي خود قرار داده بود ي برنامهبودن مبارزه است. سوم، طرفداري از مستضعفین که امام در سرلوحهمبارزه است دوم، اسالمی
ت. پنجم، اش خود امام اسناپذیر بودن مبارزه انسان نباید آشتی بکند که نمونهزیرا نهضت امام پیامبر گونه است. چهارم، آشتی

 .اش خود امام استیت با مسایل روبرو شدن کار باز نمونهبا قاطع

 

 کردید؟هایی را تعقیب میس: شما زمانی که در سرپرستی سپاه پاسداران بودید چه هدف

 

اه گفتم اگر کسی بخواهد براي سپاه و یا تشکیل سپج: قبل از هر چیز اجازه بدهید یک شرح مختصري بر این تیترها بدهم می
ها به من خطاب کرده بود و خواسته بود که ل من هم مطرح هستم در این که چرا استعفا کردم و یکی از روزنامهچون به هر حا

شود و دانستن اشکالی ندارد و من هم چون در استعفایم با اشاره کرده بودم سکوت را بشکنم و گفته بود که ندانستن فاجعه می
کنم که براي روشن شدن مردم حتی به رادیو تلویزیون هم اطالع م، و فکر میکنکه در یک مصاحبه علت استعفایم را بیان می

گویم که به رادیو تلویزیون می دانم موافقت کردند یا فرصت پیدا نکردند به هر حال من بوسیله جراید مجدداًدادم و حاال نمی
اه خود و مقداري توضیحات درباره سپبه من وقت بدهند که در یک مصاحبه سمعی و بصري هم شرکت بکنم و علت استعفاي 

که براي مردم بیشتر آشناتر است. بگویم من در ابتدا گفتم به این مسایل باید مقداري جواب گفته شود که من چرا استعفا 
ی ساین تیتر یک کم بودار هست چون خودم ککردن مبارزه متأسفانه ها و مکتبیها و زندانام تحمل شکنجهام و اول نوشتهکرده

داشت ولی به هر حال این یک مساله داشتم و حتی پسرم هم در زندان و شکنجه سهم مهمی هستم که در زندان هم سهمی 
 است کسی بخواهد مبارزه کند براي رسیدن به یک هدف، این آدم یک دفعه بعد از به ثمررسیدن مبارزه سر در بیآورد. مثالً



شناسد اگر در مبارزه به اصطالح از روزهاي اول طلب میعنوان یک آدم فرصت بگویم من سردرمدار هستم این را جامعه به
یافت شرکت نداشته باشد به هر حال یک روز بود که تنور مبارزه گرم بود محصول مبارزه هم پاهاي که مبارزه تکوین می

اي هم که در آن موقع تن به د و عدهطور بواینوقت مبارزه هم کشته شدن زیر کشنجه، یک مجروح و بدنهاي سوخته و احیاناً
مبارزه داده بودند براي تغییر اساسی که در این مملکت براي حکومت بود تن به این مبارزه داده بودند و مبارزه را با این 
ود ب مشکالت قبول کرده بودند و خود را آماده کرده بودند که این مبارزه را به ثمر برسانند و عرض کردم که نور مبارزه گرم

. یک آوردندبردند و بعد هم جسد مرده اش را از اتاق بیرون میوگاهی یک انسان سالم را به اتاق شکنجه و یا اتاق حسینی می
عده از مردم مبارز را از آنجا شروع کردند و این عده هم در مملکت زیادند و روزهاي آخر افرادي که از زندان بیرون 

اي هزار نفر هم نوشتند و حال فکر کنیم آنها همه برکنار هستند و عده 40و  30ند و البته  تا آمدند حدود پنج هزار نفر بودمی
ها این مایهشود که در آن روز مبارزهانگیز میکه آن موقع نبودند حاال هم سرکار هستند این مساله براي مردم سئوال

به کار زراعیشان و یا از وقتی  هم مایه نگذاشتند و احیاناً ايداشت و الزم بود مردم متعهد این جور مایه بگارند. عدهرامی
وت کردند و تحصیل زمین و یا تحصیل ثرحاضر نشدند کم کنند در همان وقت فرض بفرمایید یک عده از فرصت استفاده می

راي ن حکومت بتوجه نداشتند که االن شرایط زندگی در مملکت ما چه جوري است و یک مسلمان چطور باید باشد و ای اصالً
 خواهد و یک جمعیتی االن روي کار بیاید  و یا بعداً اسالم چقدر خطرناك است و امام که از مملکت تبعید شده از مردم چه می

آور است که اینها تا به حاال کجا اند این تعجبکه مبارزه کردهبیاید روي کار این براي مردم یک مساله است و براي مردمی 
 )20/9/1358بودند. (کیهان 

 

 .پاسدار شهید و مجروح شدند 5در حمله مهاجمان در سنندج،

 

مرکز، صبح امروز اعالم کرد: در حمله گروهی از مهاجمان و عوامل ضد انقالب به سپاه پاسداران انقالب اسالمی روابط عمومی 
مان وجوه ماهانه اعضاي سپاه به سرقت و صدها هزار تونفر دیگر زخمی 3پاسدار شهید و  2دو اتومبیل پاسداران در سنندج 

در مورد چگونگی وقوع این حادثه به کیهان گفت: دو اتومبیل حامل سپاه پاسداران، که دیروز رفت. مسوول روابط عمومی 
مورد حمله عوامل ضد انقالب قرار گرفت صد هزار تومان وجوه ماهانه اعضاي سپاه را که در فرودگاه سنندج مشغول خدمت 

نانش در ادامه سخبه همراه داشتند و قصد داشتند این مبلغ را بین اعضاء سپاه تقسیم کنند. مسوول روابط عمومی  هستند،
افزود: پاسداران که از سنندج عازم فرودگاه سنندج بودند. در نزدیکی مقر دموکراتها مورد حمله مهاجمین و عوامل ضد انقالب 

شدند و یک اتومبیل حامل سپاه مقداري اسلحه و تن دیگر زخمی  3ران شهید و قرار گرفتند که در نتیجه دو تن از پاسدا
همچنین افزود: یک اتومبیل مهمات و صدهزار تومان وجوه اعضاي سپاه توسط مهاجمین به سرقت رفت. مسوول روابط عمومی

 نزدیکی فرودگاه افتاده است.دیگر سپاه پاسداران نیز با تیر چراغ برق تصادف کرد که این اتومبیل هم اکنون نیز در 
 )25/9/1358(کیهان

 

 پاسدار توسط ضد انقالب در کردستان 10گیري گروگان



 

رچه بنا به اگ-این اطالعیه دیروز از طرف سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر شد متن اطالعیه به این شرح است:بسمه تعالی
ایم و همواره کوشش نارساییها از جان و دل همه گونه تالش کردهامر امام در ایجاد یک جو سالم براي رفع اختالفات و 

ایم که طی دوران مذاکره هیچ اتفاقی در غرب کشور نیفتد و دشمن فرصت خرابکاري را نیابد تا صادقانه مسئله نموده
که چگونه ضد انقالب در پوشش انقالبی به  دانیمگذارد و اینک به خوبی میکردستان حل گردد ولی متأسفانه دشمن نمی

ل ما از برادران شریف کرد سوا کندپروایی تمام گستاخی میاي انقالبی پرداخته و چگونه با بیو دست آورده هاتخریب نهاد
ر در پاوه یو آیا تحصن برادران دب دهید؟بیش از این صبر کرد آیا شما باز هم اجازه صبر کردن به ما می شودمگر می کنیممی

 10که بازهم دست روي دست بگذاریم و عمل نکنیم هجوم وحشیانه و غیر مسووالنه عوامل ضد انقالب به  دهدبه مااجازه می
و گروگانگرفتن آنها در  رفتندبه مرخصی می هایشانکه براي مقامات خانواده 4/10/58نفر از برادران سپاه پاسداران در تاریخ 

شوم و شیطانی امپریالیسم و دستیاران داخلیش جهت نفاق افکنی و تفرقه آندازي  هايجزیی از نقشهقریه قشالق کردستان، 
ا خواهد را اجر هاترین برنامهبین صفوف مسلمین است پیداست که دشمن از این رهگذر به خویش دست یافته و بی شرمانه

انمردانه خواستار آزادي فروي برادران گروگان است و کرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن محکوم نمودن این عمل ناجو
العمل شدید را داشته باشد.روابط عمومی ستاد مرکز سپاه طبیعی که در غیر این صورت ضد انقالب باید انتظار عکس

 )6/10/1358پاسداران(جمهوري اسالمی

 

 ب به مردمپاسدار خطا 10گیري پیام سپاه پاسدارن مستقر در پاوه در رابطه با گروگان

 

پاسدار در  10گیري کرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: این اطالعیه از سوي پاسداران مستقر در پاوه به دنبال گروگان
 :روستاي قشالق توسط مهاجمان انتشار یافت

 

یران که بار گردنه بگبار دیگر دست جنایتکاران و مزدوران خود فروخته از آستین بیرون آمد و این  -بسم اهللا الرحمن الرحیم
نفر از برادران پاسدار را که جهت مرخصی و سرکشی به خانواده خود عازم  10تعداد  شوندهرروز در لباس و نقشی ظاهر می

اي و به نقطه شوندگرفته میکرمانشاه بودند در روز دوم دي ماه در روستاي قشالق توسط مزدوران خود فروخته به گروگان
اند سپاه پاسداران انقالب اسالمی واقع در پاوه ضمن محکوم کردن این عمل ضد انقالبی از ملت ایران فتهنامعلوم انتقال یا

تا مقامات را وادار نماید اقدامی قاطع در مورد آزادي پاسداران و سرکوبی شدید اشرار به عمل آورده و  جویداستمداد می
این صورت هرگونه در گیري ناگهانی که در منطقه به وجود آید دست سپاه را براي انجام این کار باز بگذارد در غیر 

.روابط عمومی سپاه پاسدارن انقالب اسالمی مستقر در باشدمسئولیتش به عهده مقامات مسئول و احزاب موجود در منطقه می
 )6/10/1358پاوه(جمهوري اسالمی

 



 مرکزاطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

ایم و همواره امام در ایجاد جو سالم براي رفع اختالفات و نارساییها از جان و دل همه گونه تالش نمودهاگر چه بنا به امر 
ایم که در دوران مذاکره هیچ اتفاقی نیفتد و دشمن فرصتی براي خرابکاري نیابد تا مساله کردستان را حل کنیم کوشش کرده

دانیم که چگونه ضد انقالب در پوشش انقالبی به تخریب نهادها و خوبی میگذارند و اینک به ولی متأسفانه دشمنان انقالب نمی
شود بیش کنیم مگر میکند. ما از برادران شریف کرد سئوال میپروایی تمام گستاخی میدستاوردهاي انقالب پرداخته و با بی

دهد دست روي ن دبیر به ما اجازه میدهید؟ آیا تحصن برادرااز این صبر کرد، آیا باز هم شما اجازه صبر کردن به ما می
نفر از برادران  10دست بگذاریم و هیچ عملی انجام ندهیم؟ هجوم وحشیانه و غیر مسووالنه عوامل کثیف ضد انقالب به 

اش، هاي شوم و شیطانی امپریالیسم و دستیاران داخلیپاسدار و گروگان گرفتن آنها در قریه قشالق کردستان جزیی از نقشه
اندازي و تضعیف عوامل اتحاد کلمه است. پیداست که دشمن از این رهگذر به آمال خویش دست افکنی و تفرقهفاقجهت ن

ضمن محکوم نمودن این عمل ناجوانمردانه، ها را اجرا خواهد نمود. سپاه پاسداران انقالب اسالمیترین برنامهشرمانهیافته و بی
العمل شدید را داشته و طبیعی است که در غیر این صورت باید انتظار عکس خواستار آزادي فوري کلیه گروگانها است.

 )6/10/1358مرکز(کیهان سپاه پاسداران انقالب اسالمیاست.روابط عمومی 

 

 .مسوول سپاه پاسداران قصر شیرین: سردار جاف مزدوران خود را براي حمله به ایران بسیج کرد

 .شددر حمله مهاجمان،یک فدایی امام شهید 

 

 .قصرشیرین ـ خبرنگار کیهان: در یک درگیري بین مهاجمان مسلح و فداییان امام یک نفر از فداییان شهید شد

 

آجرپزي در نزدیکی مرز  هايدو شب پیش گروهی از فداییان امام خمینی که براي گشت شبانه عازم پشت کوره 12ساعت 
ایران و عراق بودند ناگهان مورد تهاجم گروهی مسلح قرار گرفتند. در این حمله یک نفر از فداییان امام به نام اصغر اکبري 

شهید شد. رضایی مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شیرین در مورد این درگیري به خبرنگار کیهان گفت: سردار جاف از 
وابسته به خود خواسته است که حمله به ایران از سر گرفته شود. وي اضافه کرد به محض اطالع از این موضوع  تمام مزدوران

اند. وي افزود: تعداد مهاجمین زیاد بود و هایی به مراکز حساس اعزام شدهنیروهاي خود را در مرز تقویت کردیم و گشتی
 )7/10/1358هان احتمال دارد چهار تن از آنان کشته شده باشند. (کی

 

 .دهیمسپاه پاسداران سنندج:قاطعانه عمل کرده و هرگز اجازه تجاوز،به کسی نمی



 

اي که انتشار نمود از مردم خواست کرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج طی اطالعیه
 :طالعیه به شرح زیر استبراي دستگیري ضد انقالب کمال همکاري را داشته باشند متن ا

 

 دشمنان خارجی و داخلی ایران شودبرادران کرد غیور و مسلمان کردستان مدتی است که مشاهده می-بسم اهللا الرحمن الرحیم 
نفاق بیندازند، لذا با وجود اینکه هیات حسن نیت براي  خواهنداند و میچندي است در خلق مستضعف کردستان نفوذ کرده

کردستان را از بحران سیاسی آزاد کند ولی متاسفانه افراد ضد انقالب که ماسک ناسیونالیستی و خلق  شدکوکردستان می
ار که به سپاهیان پاسد سازندو آنها را وادار می کننداند و برادران عزیز کرد را بر علیه سپاه تحریک میدوستی بر چهره زده

نند و یا شایعات دیگر و مورد ضرب و شتم قرار دهند، لذا اقدام انقالبی برادران هجوم ببرند و یا به آنها توهین یا کلنت زبان بز
اند ثابت شد که امپریالیسم امریکا و کشورهاي ابرقدرت، دانشجوي پیرو خط امام که النه جاسوسی امریکا را تصرف کرده

ریکا دخالت داشته است پس ما نباید باعث تمام بدبختیهاي ماست و هر چه تاکنون، جنگ و جدال اتفاق پیش آمده دست ام
هرگز هوشیاري را از دست داده و باید با هم متحد شویم و به یاري خدا تمامی جاسوسان داخلی و خارجی مملکت ایران را 

با ما همکاري کرده و ضد  خواهیمبیرون رانیم بنابراین ما از تمام گروههاي کرد و احزاب و سازمانهاي سیاسی کردستان می
ب را دستگیر کرده و به مقامات صالح و مسئول تحویل دهند، در صورت عدم همکاري ناچار پاسداران انقالب اسالمی، به انقال

چرا که این سپاه براي پاسداران از مکتب اسالم  کندحکم وظیفه شرعی واسالمی که دارد، وارد مداخله شده و قاطعانه عمل می
وجود آمده است و هرگز اجازه تجاوز به کسی نمی دهد.درود بر خلق مسلمان  و خلق مستضعف، و در برابر مستکبرین به

 )8/10/1358کرد.نابود باد دشمنان خلقهاي ایران. سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج(جمهوري اسالمی

 

 افشاگري مهم دفتر سیاسی سپاه پاسداران درباره کردستان

 

ملی، اطالعیه افشاگرانه اي به کیهان پرده از چگونگی جریانات کردستان برداشت و ضمن دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب 
انتقاد از رادیو و تلویزیون درباره عدم افشاي حقایق اعالم کرد، ثناگویان شاه مخلوع به همراه رفقاي مائوییست، تروتسکیست و 

اند تهاند و همگی در راهی قدم گذاشاي تشکیل دادهادیهاستالینیست و طرفداران رفیق انور خوجه و مارکسیست، لنینیست اتح
که امپریالیسم آمریکا را خوشایند باشد. دفتر سیاسی سپاه آنگاه چگونگی گروگانگیري ده تن از پاسداران سپاه را که تاکنون از 

دن دو منجر به شهید ش سرنوشت آنان اثري به دست نیامده و همچنین به رگبار بسته شدن اتومبیل پاسداران در سنندج که
پاسدار و مجروح شدن سه پاسدار دیگر شده و حمله کردن یک عضو چریکهاي فدایی خلق با بدن لخت به خوابگاه دختران 

مورد دیگر را فاش کرده و در قسمتی از این اطالعیه اضافه شده است: به  12دانشجو در سنندج و درگیري جوانان مسلمان و 
اند، و چه شده که تمام این اقی افتاده است که دشمنان دیروز اینگونه امروز با یکدیگر دوست شدهراستی در ایران چه اتف

دادند به ها تحت عناوین مختلف به همدیگر لقب مرتد اپورتنیست ـ روزیونیست ـ دیکتاتور و سازشکار میاتهامها که این گروه



پ هاي مختلف از راست، افراطی گرفته تا چتحمل بود که بین گروهاي غیرقابل یکباره فراموش شد، شاید در گذشته براي عده
افراطی رابطه دوستی و اتحاد برقرار شود اما امروز در رابطه با هدف مشترك تضعیف و یا به فرض نابودي انقالب اسالمی 

ه فتر سیاسی سپاه باند. متن اطالعیه افشاگري دي این نیروها دست در دست هم براي انحاء دشمن مشترك بسیج شدههمه
 :شرح زیر است

 

دهد که عوامل مختلف با دشمن برادر کرد کیست؟ در میهن آزاد شده و اسالمی ما فاجعه یکی پس از دیگري رخ می
لوچ، کرد، لر، بهاي کوچک و بزرگ در ایجاد آن سهیمند. تاریخ ننگین پهلوي، محرومیتها و ستمهایی که بر برادرهاي،نسبت

هایی که در رویارویی با انقالب اسالمی س و ترکمن در طول سالیان دراز وارد آمده است. افراد و گروهترك، عرب، فار
کند ارگانهاي دولتی که به علت عدم دید انقالبی و قاطعیت متناسب با انقالب رسالت احساس ورشکستگی سیاسی و مکتبی می

ادي ي او که با انقالب اسالمی ما بزرگترین ضربه اقتصمزدوران وابستهدانند. امپریالیسم آمریکا و خود را به انتظار نشستن می
ه در دنیا هایی کبینند. گروهي منافع خود را از دست رفته میو سیاسی پس از جنگ جهانی خورده است. عوامل وابسته که کلیه

ت از سلطه شرق را تحت نفوذ غرب درآمدن تنها راه رهایی از چنگال غرب را در پناه بردن به شرق می دانند و یا تنها راه نجا
دانند و . . . همگی عواملی هستند که هر کدام به سهم خویش در ایجاد بحران نقشهاي گوناگونی دارند ولی بدون شک می

 اها یا عوامل مزبور امپریالیستها بوده و یا برشکستگان سیاسی هستند که با پیروزي انقالب اسالمی مصحنه گردان این فاجعه
اي دانند و بس. و بدین لحاظ از هیچگونه اقدام مضبوحانهتنها راه رهایی از بن بست تزهایشان را در شکست انقالب اسالمی می

هاي مختلف از راست افراطی و چپ افراطی اي غیر قابل قبول بود که بین گروهکنند. شاید در گذشته براي عدهفروگذار نمی
ین ي اود اما امروز در رابطه با هدف مشترك تضعف یا به فرض نابودي انقالب اسالمی همهرابطه دوستی و اتحاد برقرار ش

 .«73 انفال«اند. (والذین کفرو بعضهم اولیاء بعض)،نیروها دست در دست یکدیگر براي انحاء دشمن مشترك بسیج شده

 

ودال معروف با چریکهاي فدایی خلق مخالف دار و فئثناگویان شاه مخلوع به همراه شیخ عثمان نقشبندي ساواکی و سرمایه
مذهب و ساالر جاف فئودال و خونخوار و شاهپور بختیار مزدور و اردشیر زاهدي سگ زنجیري دربار و رفقاي جعفریان معدوم 

 او رژیم منحط عراق و نژادپرستان صهیونیسم و دزدان و غارتگران و سرگردنه بگیران کردستان به همراهی امپریالیسم آمزیک
شود. الیته گفت: با رفتن من ایران ایرانستان میاند که تئورسین آن شاه خائن است که میاتحادیه مشترکی را تشکیل داده

بایست تحلیل رفقاي مائوئست، تروتسکیست و استالینیست و طرفداران رفیق انور خوجه، مارکسیست، لنینیست را در می
ها مشخص شود. به راستی در ایران چه اتفاقی افتاده است که دشمنان شتر ماهیت گروهپشتیبانی از این اتحادیه را خواند تا بی

زدند ها تحت عناوین مختلف به یکدیگر میاند چه شد که تمام آن اتهامها که آن گروهدیروز اینگونه امروز با هم دوست شده
زنند یکباره فراموش شده و همگی در راهی قدم می دادند بهو لقب مرتد اپورتنیست ـ رویزیونیست ـ دیکتاتور و سازشکار می

که امپریالیسم آمریکا را خوشایند باشد. ماهیت کثیف و مزدورانه اینان آنقدر براي ما روشن بود که یقین داشتیم پیام امام 
و  برادران کرد ي منحوس آنان را براياي که خواهد داد بهتر و بیشتر از همیشه چهرهخمینی به مردم کردستان تنها نتیجه

سوزي، ترور، سرقت، ایجاد مان برمال خواهند نمود. پس از پیام امام هزاران گزارش از جنایت، تخریب، آتشمیهناندیگر هم



دانیم براي آگاهی بیشتر ها در مناطق کردنشین به ما رسیده است که خود را مؤظف میرعب و وحشت و تجاوز از این گروه
رایتان بازگو کنیم تا معلوم شود در پس شعار تو خالی خلق چه جنایات هولناکی نسبت به خلق نهفته هایی از آن را بنمونه
 .است

 

ـ در حدود نیمه شب یکی از اعضاي چریکهاي فدایی خلق در سنندج در حالی که لباسهاي خود را درآورده و 23/8/58
انان مسلمان بین چریکهاي فدایی خلق و جوانان مسلمان شود و پس از آگاهی جولخت بوده وارد خوابگاه دختران می کامالً

 .دهدزدوخورد و درگیري رخ می

 

ـ برادر پزشکی که از طرف دفتر عمران امام براي کمک به برادران کرد به سنندج آمده بود مورد تهاجم قرار 24/8/58
برند و دکتر را به شدت مجروح سرقت می گیرد. مهاجمین تمام اشیاي داخل اتومبیل از قبیل دارو و وسایل پزشک را بهمی
 .نمایندمی

 

هاي ـ یک افسر ژاندارمر که قاتل سرهنگ شریفی را بنام ستوان یکم بهروزنیا را دستگیر نموده توسط چریک25/8/58
راق بروند عشوند با هلیکوپتر به شود. (قاتل مزبور چون سرهنگ شریفی و همراهان حاضر نمیفدایی خلق به گروگان گرفته می

 .کند)سرهنگ شریفی را شهید می

 

شود آقاي قادرمرزي ـ در حدود نیمه شب براي چندمین بار منزل آقاي قادرمرزي امام جمعه سنندج منفجر می27/8/58
خواهند از کردم حال که نمیگوید: من مردم را به راه خدا و قرآن دعوت میاند میاش جمع شدهبه کسانی که اطراف خانه

 .کنندندج مهاجرت میسن

 

اي به نماید و در برنامهخانه را در دهکده جوانرود به آتش کشیده و اموال آن را غارت می 13ـ ضدانقالب 28/8/58
 .شود تا نیروي انتظامی و پاسداران از منطقه خارج تا منطقه به دست آنها اداره شودبخشدار جوانرود خواستار می

 

ساله از اهالی مریوان که در دادستانی مأمور خدمت بوده  6و  4ساله داراي همسر و دو فرزند  25پیرا ـ محمد کهنه4/9/58
ر شود و چون ددهد در این تاریخ دستگیر و به سقز اعزام میکند و به آنها جواب رد میچون همکار با ضدانقالب را قبول نمی

 .کنندشود او را اعدام میآنجا هم حاضر به همکاري نمی

 



اند در صورت برقراري ارتباط تمام افراد گردد و گفتهسیم ژاندارمري مریوان توسط دمکراتها قطع میـ بی4/9/58
 .ژاندارمري کشته خواهند شد

 

 .اندـ براي چندمین بار به سپاه سنندج حمله و مقر سپاه را محاصره نموده5/9/58

 

 .کنندمب منفجر میهاي مسلمین را با بـ زیر پوشش رزمندگان خلق خانه5/9/58

 

 .ـ نمازخانه دبیرستان دخترانه اردالن منهدم شد5/9/58

 

ـ تعدادي از صندوقهاي رأي گیري در شهرهاي مهاباد، سنندج، سقز، بانه، سردشت، بوکان و دیگر بخشهاي 12,11/9/58
را  نمایند و مردمآوري میعتابعه توسط دمکراتها و حزب کومله و چریکهاي فدایی خلق به آتش کشیده شد و تعدادي را جم

 .کنند که در رفراندوم شرکت نکنندبه زور اسلحه تهدید می

 

در اختیار سپاه مریوان بودند دستگیر و پس از چند روز اعدام  نفر از پاسداران بوم را که افتخاراً 5ـ حزب کومله 12/9/58
نفر عبارت بودند از: سید محمود حسن چناري، حسن  5ین دهند اهایشان تحویل مینمایند و سپس اجسادشان را به خانوادهمی

 .طاهري، محمد استاد جعفر و مال مصطفی

 

ـ یکی از برادران پاسدار سنندج که عازم مریوان بوده است، در بین راه توسط ضدانقالب دستگیر و صبح روز بعد 13/9/58
 .شودجنازه نامبرده با وضع بدي که گوشهایش بریده شده بود پیدا می

 

ـ اتومبیل سپاه انقالب اسالمی که از سپاه سنندج عازم فرودگاه بوده است در جلو ساختمان حزب دمکرات متوف 25/9/58
شوند با تن زخمی می 3شوند که دو پاسدار شهید و شود و پس از گفتگوي کوتاهی ناگهان از پشت به رگبار گلوله بسته میمی

ن دو شهید پاسداران مستقر در سنندج را سخت به هیجان آورده و همگی فریاد ي ایاینکه شهادت جگرخراش و مظلومانه
نیت حفظ کنیم دست به هیچ عمل متقابلی زنند چون امام دستور داده است آرامش منطقه را جهت مذاکره هیات حسنمی

 . نخواهیم زد. اي خدا این دو شهید مظلوم انقالب اسالمی را از ما بپذیر

 



اند در قریه قشالخ اند جهت مرخصی عازم کرمانشاه بودهاز برادران پاسدار پاوه که مسلح نیز نبوده نفر 10ـ 3/10/58
شوند که تاکنون اطالعی از آنان در دست نیست. مردم پاوه به عنوان اعتراض به این کردستان به گروگان گرفته می

م ها کوچکی بود از جنایات وحشتناکی که پس از پیانمونهاند. آنچه که گفته شد گروگانگیري در فرمانداري پاوه تحصن کرده
خطاب به برادران کرد ابالغ گردید، واقع شده است. که متأسفانه تا به حال مقداري از آنان در  26/8/58امام که در تاریخ 

خبر ساده  ی به عنوان یکبارتر اینکه رادیو و تلویزیون با سکوت خویش این اخبار را حتها منتشر گردیده است و تأسفروزنامه
به وظیفه خود آشنا بوده و با قدرت هر چه  کند. در عوض رادیو اسراییل، عراق و بی.بی.سی کامالًو بدون تصور هم پخش نمی

تمامتر به تحریف حقایق کردستان مشغول هستند. ناگفته نماند که به مجرد پیام امام برادران کرد ما به مراکز سپاه پاسداران 
ه آسمان شهر را بو پاسداران را بر دوش خود گرفته و در خیابانها به راه افتاده و غریو شادي و فریاد، درود بر خمینی،ریخته 

لرزه در آورده بودند. دشمن که از این به هم پیوستگی به وحشت افتاده بود شروع به شایعه پراکنی. دروغ پردازي نموده و 
 700خود را تمرکز دهد و به شما حمله کند آنها همچنان گفتند که پاسداران روزي گفتند دولت مرکزي قصد دارد قدرت می

ن و ي مردم جهادهند تا شما را بکشند و دیگر شایعات. پیام امام خمینی به برادران کرد یکبار دیگر به همهتومان پول می
الل و برادري در پرتو تعالیم اسالمی هدف برادران محروم کرد ثابت کرد که انقالب اسالمی ما جز آزادي و استق مخصوصاً

به  هاي انسانی خودششود که به تمام خواستهدیگري نداشته و در انقالب اسالمی ما، تمام فرصتهاي ممکن به انسانها داده می
ی دریغ ایتطور کامل برسد. ولی دشمن براي سلب آزادي و استقالل و برادري اسالمی ما و ایجاد تفرقه بین برادران از هیچ جن

هاي ها در ایران چیست؟ و کیست که نداند امروز این دست پروردهنماید و کیست که نداند هدف از آن همه توطئهنمی
آورد و کیست که نداند این رقصیهاي خویش بر روي خون شهیدان ما آمریکا را پدید نمیامپرالیسم چگونه با خوش

کنند که رفقایشان در زمان نهضت دکتر ر بیگانه همان راهی را انتخاب میبرشکستگان سیاسی و ایدئولوژي و عوامل مزدو
ترین رژیمهاي تاریخ را بر ملت ما تحمیل کنند. اگر سال جانی 25محمد مصدق انتخاب نمودند و موجب گردید که آمریکا 

ان به قدرت برسیم و امروز داد که دولت ملی مصدق را با شکست روبرو کنیم تا خودمشعار می 32و  31حزب توده در سال 
م را کوشند تا با امپریالیزم آمریکا مارکسیسم لنینیسچریکهاي فدایی خلق و دیگر رفقایشان براي رهایی از نابودي خویش می

در مقابله با اسالم از مرگ حتمی نجات دهد. ادامه ترور و وحشت و غارت در کردستان توسط این جانبان خودفروخته و مسخ 
ز دالیل روشن پیشتازي انقالب اسالمی ماست زیرا که انقالب ما دشمن را در شرایطی قرار داده است که تمام نقاط شده یکی ا

به دیوانگی و وحشیگري دست یازیده است. (وسماء ذات الرجعی و االرض ذات  بیند و ناچاراًقوت خود را از دست رفته می
قسم به آسمان ». 17طارق «نه کیدا و اکیدا کیدا فمهل الکافرین امهلهم لیدا) االصدع انه لقول فصلی و ما هو باهذل انهم یکیدو

ز ي حق از باطل است و هرگي باران و قسم به زمین گیاه روییده که قرآن به حقیقت کالم حق و جداکنندهگردان و فروریزنده
ما هم در مقابل مکرشان مکر خواهیم کرد کنند و سخن هذل بیهوده نیست. آن دشمنان اسالم هر چه بتوانند کینه و مکر می

پس تو اي رول اندکی کافران را مهلت ده و این است قسمتی از سخنان امام در پیام به برادران کرد. خواهران و برادران هم 
خواهم که کنم و از شما بخاطر خدا و رسول و کشور عاجزانه میمیهن در سراسر کشور من دست خود را پیش شما دراز می

یري به گهاي سرد و گرك یعنی قلم و بیان و مسلسل را از نشانهمام توان خود را براي نجات کشورتان بکار برید و اسلحهت
باشد نشانه روید. بار الها من مأموریت خود را روي یکدیگر منحرف و به سوي دشمنهاي انسانیت که در رأس آن آمریکا می

خود انجام دادم و تو اي خدا بزرگ با قدرت الیزال خود قلب ملتها را پیوند که نصیحت به ملت است به قدر توان ضعیف 



برادرانه عطا نما. (انک قریب مجیب) سالم گرم من به ملت عزیز و برادران کرد و رحمت خدا بر همه. دفتر سیاسی سپاه 
 )10/10/1358پاسداران انقالب اسالمی(اطالعات

 

   .دهدنندج به هیچ وجه خارج نشده و هر گونه تجاوزي را شدیدا پاسخ میسخنگوي سپاه پاسداران سنندج:سپاه از س

 

بعد از ظهر امروز ( دیروز ) مهلت آتش بس اعالم شده از سوي پاسداران انقالب  6خبرگزاري پارس: ساعت   -سنندج 
اه پاسداران در سنندج گفت: سپاسالمی ایران و پیشمرگان به پایان رسید در این زمینه سخنگوي سپاه پاسداران انقالب مستقر 

 اما هر گونه تعرض و کند،به هیچ وجه از سنندج خارج نمی شود واین  سپاه بدلیل ادامه یافتن مذاکرات، اعالم بی طرفی می
اند که افراد این سپاه باید در سنندج باقی مقامات ذیصالح به ما گفته«این سخنگو افزود:  دهد،تجاوزي را شدیدا پاسخ می

نند زیرا ما یک نهاد قانونی هستیم و  در حال حاضر نیز بعلت وجود پیشمرگان در این شهر فعالیتهاي شهربانی و بما
محدود است.همین گزارش حاکیست به دنبال درگیریهاي شنبه شب گذشته بین پیشمرگان و افراد سپاه پاسداران ژاندارمري

مرکز از صبح روز یکشنبه گذشته در سر کار خود حضور نیافتند اعالم  مستقر در مرکز رادیو و تلویزیون سنندج کارکنان این
نه روند و در این زمیگرفتن و یا کشته شدن آنها وجود دارد به سر کار خود نمیداشتند چون امکان بروز در گیري و گروگان

لویزیون این خبر پخش کرده و ت یکی از کارکنان قسمت خبررادیو و تلویزیون سنندج گفت روز یکشنبه این مرکز تنها یک بار
 )11/10/1358جمهوري اسالمی».(اي نداشته استشهر پریشب هیچ برنامه

 

 .ساعت تمدید شد 48آتش بس سنندج 

 

 .شویمسخنگوي سپاه پاسداران سنندج گفت: بدون دستور دولت تحت هیچ فشاري ازمرا کز خودخارج نمی

 

ي داد اي در سطح این شهر روکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: اوضاع شهر سنندج شب گذشته متشنج بود و تیراندازیهاي پراکنده
اي بسوي مقر سپاه پاسداران و فرودگاه سنندج تیراندازي کردند. یکی از مسوولین سپاه پاسداران سنندج ضمن عنوان این و عده

ذشته چند خمپاره به اطراف فرودگاه سنندج پرتاب شد ولی آسیب کلی به بار نیاورد. مطالب به خبرنگار کیهان گفت: شب گ
یکی از سخنگویان حزب دمکرات در سنندج نیز به خبرنگار کیهان گفت در درگیري شب گذشته حزب دمکرات دخالتی 

ورد اه پاسداران راداشتند وي در مهایی ازمردم به تیراندازي در سطح شهر پرداختند و قصد حمله به سپنداشته است بلکه گروه
اي که با شرکت استاندار جدید کردستان و نماینده دولت و همچنین نمایندگان بس نیز گفت: روز گذشته در جلسهمهلت آتش

ساعت دیگر تمدید شود. خبرگزاري  48بس تا هاي سیاسی در منطقه داشتیم  قرار بر این شد که مهلت آتشاحزاب و جمعیت
ون شب دیشب به سوي رادیوتلویزیهاي نیمهاز سنندج گزارش داد که مسوول سپاه پاسداران گفته است تیراندازي پارس نیز



کاخ جوانان و فرودگاه که محل استقرار پاسداران است بود. یک دمکرات نیز براي خبرنگار خبرگزاري پارس سوگند یاد کرد 
اس این گزارش همچنین برق قسمتهایی از شهر دیشب قطع بود و صداي ها از سوي دموکراتها نیست بر اسکه این تیراندازي

رسید خبرگزاري پارس در گزارش دیگري از سنندج اطالع داد مذاکراتی که از صبح دیروز با تیراندازي هر لحظه به گوش می
ی خلق) کهاي فدایحضور سرپرست استانداري کردستان و نمایندگان گروههاي سیاسی مستقر در سنندج (پیش مرگان ـ چری

پایان یافت و ادامه آن به بامداد فردا موکول شد. در این گزارش آمده  24در استانداري آغاز شده بود دقایقی قبل از ساعت 
هاي سنگین که احتمال دارد انفجار نارنجک یا بمب هم باشد به بار صداي شلیک اسلحه 5است که مقارن نیمه شب امشب 

ینی مردم بخاموش ولی پرالتهاب سنندج را و به  یکباره دگرگون ساخت برخالف انتظار و پیشگوش رسیده است که فضاي 
آغاز شود بوجود نیامد. در مذاکرات  18بایست  از ساعت مرگان که میدیشب درگیري مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیش

د نماینده سپاه پاسداران مستقر در سنندج شرکت به طول انجامی 24دیروز و دیشب استانداري که ادامه آن تا نزدیکی ساعت 
نداشت و تماسهاي نمایندگان گروهها با سرپرست استانداري و نیز سرپرست استانداري و مسوول سپاه پاسداران با مقامات 

ان از دارازظهر دیروز آغاز شد. گروههاي سیاسی در مرحله اول خواستار خروج افراد سپاه پاسمختلف مملکتی در تهران از پیش
مراکز رادیو تلویزیون و کاخ جوانان سابق سنندج که محل دفتر امام و جهادسازندگی است و در مرحله دوم خروج کامل 

به خبر گزاري پارس گفت: مادامی که مقامات مسوول مملکتی به  باشد اما مسوول سپاه پاسداران مجدداً پاسداران از سنندج می
پردازند غروب دیروز در جلسه مشترك سرپرست کز را تخلیه نخواهند کرد و به مقاومت میآنها دستور خروج ندهند این مرا

سنندج و گروههاي سیاسی مستقر در این شهر تصمیم گرفته شده بود که پاسداران جاي خود 28استانداري با نمایندگان لشکر 
بس صر دیروز سنندج خلوت شد چون مهلت آتشسنندج بسپارند ع 28را در رادیو تلویزیون و کاخ جوانان به نطامیان لشکر 

ساعته به پایان رسیده بود و در نتیجه مردم به خرید مایحتاج مورد نیاز خود پرداختند. سرپرست استانداري نیز ساعت  48
دقیقه دیروز به خبرگزاري پارس گفت براي جلوگیري  از درگیري مسلحانه در سنندج با مقامات مملکتی تماسهاي 45و23
باشد خبرگزاري پارس در تهران نیز روز گذشته به ومی داشته است و کوشش الزم براي رفع این مشکل در جریان میمدا

ساعته در سنندج گزارش داد در پایان این مهلت جبروتی معاون فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران گفت:  48دنبال پایان مهلت 
ارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و داریوش فروهر عضو هیات ویژه اي معاون وزدر تماسی که با حجت االسالم خامنه

ویسی سرپرست استانداري کردستان گرفته شد. مقرر گردید که پاسداران انقالب در سنندج در مراکز خود کردستان و شاه
به  ر قبلی قرار است ما دستکاخ جوانان سابق محل دفتر امام و جهادسازندگی و مرکز رادیو و تلویزیون باقی بماند و طبق قرا

گونه عملی نزنیم و ولی اگر کوچکترین حرکت یا تهاجمی از سوي طرف مقابل صورت گیرد به پاسداران دستور داده شده هیچ
پاسخ دهند و این حق هر کسی است که در صورت تهاجم از خود دفاع کند وي گفت: که تا ساعت  است که قاطعانه و شدیداً

کردستان از  28ذشته به آنان گزارش رسیده بود که اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد لشکر دقیقه شب گ 30/19
سوي مقامات دستور داده شده است که در صورت تهاجم به پاسداران افراد ارتش از پاسداران حمایت کنند. خبرگزاري پارس 

ش بس در جلسه مشترك نمایندگان ارتاینکه شرط آتش اي گروه رستگاري مبنی برهمچنین گزارش داد در پی انتشار اعالمیه
کردستان  28ساعت بوده است. یک مقام مسوول در لشکر  48و نیروهاي سیاسی خارج کردن سپاه پاسداران از سنندج ظرف 

تان ساي را تکذیب کرد و گفت: هم اکنون مذاکراتی بوسیله مقامات ادر تماس با خبرنگار خبرگزاري پارس تشکیل چنین جلسه
بس اعالم بعدازظهر یکشنبه مهلت آتش 6براي رسیدن به توافقهایی در جریان است. بر اثر گزارش خبرنگار پارس ساعت 

شده از سوي پاسداران انقالب اسالمی ایران و پیشمرگان به پایان رسید. در این زمینه سخنگوي سپاه پاسداران انقالب مستقر 



طرفی شود و این سپاه به دلیل ادامه یافتن مذاکرات اعالم بیوجه از سنندج خارج نمیچدر سنندج گفت: سپاه پاسداران به هی
ن اند که افراد ایصالح به ما گفتهدهد این سخنگو افزود: مقامات ذيپاسخ می کند اما هرگونه تعرض و تجاوزي را شدیداًمی

در حال حاضر نیز به علت وجود پیشمرگان در این شهر سپاه باید در سنندج باقی بماند زیرا ما یک نهاد قانونی هستیم و 
فعالیتهاي ژاندارمري و شهربانی محدود است. همین گزارش حاکیست: بدنبال درگیریهاي بین پیشمرگان و افراد سپاه پاسداران 

م داشتند و اعال مستقر در مرکز رادیو و تلویزیون سنندج کارکنان این مرکز از صبح (پریروز) در سر کار خود حضور نیافتند
 روند در این مورد یکی ازچون امکان بروز درگیري و گروگان گرفته شدن یا کشته شدن آنان وجود دارد به سر کار خود نمی

کارکنان قسمت خبر رادیو و تلویزیون سنندج گفت: این مرکز پریروز تنها یکبار خبر پخش کرد و تلویزیون این شهر نیز هیچ 
 )11/10/1358طالعات اي نداشت. (ابرنامه

 

 .اندپاسدار پاوه را به گروگان گرفته 10مسووالن پاسداران قصر شیرین و کرمانشاه: عوامل رژیم عراق  

 

 .شوندپاسداران گروگان در پایگاهی در مرز عراق نگهداري می

 

شوند. آن ري آموزش داده میهاي مرزي ایران و عراق براي خرابکاکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: مزدوران عراقی در پایگاه
مطلب را رضایی مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شیرین در گفتگویی با خبرنگار کیهان اعالم و اضافه کرد: ایرانیانی که 

اند و همچنین فئودالها و وابستگان رژیم گذشته که فراري هستند و توسط عراق به آنان پناهندگی داده به عراق مهاجرت کرده
پایگاه  6شوند. وي اضافه کرد: تعداد این مراکز از بینند و براي خرابکاري به ایران اعزام میها آموزش میود در اردوگاهشمی

 .است» چار دالر«بیشتر است ولی مقر تمرکز و محل اصلی آنها در 

 

نگهداري کرده و کسانی را که »دالر4«اي مهاجرین را در ناحیه مرزي رضایی به دنبال مطلب خود گفت: دولت عراق زن و بچه
هاي آنان گروگان هستند. توان گفت که زن و بچهدارد و در واقع میقدرت جنگیدن و خرابکاري دارند به ایران اعزام می

هاي مرزي و نقاط نفوذي توسط فداییان امام، مسوول سپاه پاسداران قصرشیرین در پایان یادآور شد در حال حاضر راه
» پرتویی. «گیردتش بسته شده است و امکان نفوذ کمتر شده ولی کماکان درگیریهاي پراکنده شبانه صورت میپاسداران و ار

پاسداري که بین راه کرمانشاه ـ پاوه به گروگان  10مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه نیز به خبرنگار کیهان گفت: 
کمک گروهش صورت گرفته است و بطور یقین اکنون پاسداران در پایگاهی اند توسط شخصی به نام اکبر روایی با گرفته شده

 اند و بوسیله حکومت بعث عراق نیرو وها تشکیل شدهبرد. پرتوي اضافه کرد: بعد از انقالب این گروهدر مرز عراق به سر می
 .دهندکاري میدر نقاط مرزي به آنان آموزش نظامی و خراب گیرد ضمناًمهمات در اختیار آنان قرار می

 



گزارشهاي رسیده از زنجان و باینگان حاکیست: که مردم این دو شهر حمایت خود را از پاسداران سراسر کشور به   ·    
 )11/10/1358اند. (اطالعات خصوص پاسداران گروگان گرفته شده و تحصن مردم پاوه اعالم داشته

 

   طالعیه

 

 3 -د که تیراندازي از سوي افراد مسلح کرد بیشتر با آرپی جی هفت،  مسلسل و ژ سپاه پاسداران مستقر در سنندج اعالم کر
  .صورت میگیرد و تأیید کرد که افراد سپاه، متقابال به تیراندازي ادامه داده و میدهند

 

ا ساعت ت سپاه پاسداران مستقر در سنندج دیشب اعالم کرد که اتومبیل جیب جهاد سازندگی توسط مردم از بین رفته است. 
مخابره خبر (نوزده و چهل و پنج دقیقه) بجز افراد کومله و سپاه رستگاري و دمکرات و هواداران دفتر شیخ عزالدین در سنندج 

اند. خود پناه برده هايکند و مردم بخانهو احتماال چریکهاي فدائی خلق، کسی در خیابانها آمد و رفت نمی
    )12/10/1358(بامداد

 

 .ات کشور به سپاه پاسداران سنندج دستور داده شد: سپاه در مکانها ي خود استوار و مستقر باشداز طرف مقام

 

ساعته در سنندج برادر جبروتی،  معاون فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران به  48خبر گزاري پارس: در پایان یک مهلت -تهران
نه اي معاونت وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و خبرنگار خبرگذاري پارس گفت در تماسی که با حجت االسالم خام

داریوش فروهر عضو هیات ویژه کردستان و شاه ویسی سرپرستی استانداري کردستان گرفته شد، مقرر گردید که پاسداران 
د و ی بماننانقالب در سنندج در مراکز خود کاخ جوانان سابق محل دفتر امام و جهاد سازندگی و مرکز رادیو و تلویزیون باق

طبق قرار قبلی قرار است ما دست به هیچ گونه عملی نزنیم ولی اگر کوچکترین  حرکتی یا تهاجمی از سوي طرف مقابل 
صورت گیرد به پاسداران دستور داده شد است قاطعانه و شدیدا پاسخ گویند و این حق هر کسی است که در صورت تهاجم از 

دقیقه دیشب به ما گزارش رسیده که اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد  30/19خود دفاع کند.وي گفت: تا ساعت 
کردستان از سوي مقامات دستور داده شده است که در صورت تهاجم به پاسداران، افراد ارتش از پاسداران حمایت  28لشکر 

 )12/10/1358کنند.(جمهوري اسالمی

 

 پیام سپاه پاسداران بومی سقز به متحصنین پاوه

 



خبر گزاري پارس: این اطالعیه از سوي سپاه پاسداران بومی سقز در اختیار ستاد عملیات سپاه پاسداران گذاشته  -کرمانشاه
نصر من اهللا و فتح قریب. پیام به برادران و خواهران مبارز و شرافتمند شهر پاوه قهرمان بر اثر -شد:بسم اهللا الرحمن الرحیم

ا براي نجات جان ده نفر از پاسداران عزیز علیه رفتار وحشیانه گردنه بگیران راه قشالق به تحصن و روزه سیاسی چند روزه شم
اید ما پاسداران بومی سقز ضمن اعالم پشتیبانی کرمانشاهان، این تحصن به حق شما مشتی است که به دهان غارتگران زده

دامه این رفتار گردنه بگیران و نوکران استعمار همسایه در صورت ا دهیمعادالنه شما به گردنه بگیران تذکر می هايازخواسته
بار دیگر وحدت نیروهاي اسالمی را در  دانیمدفاع ما مجبور بوده و واجب میگیري و غارت کردن اموال مردم بیبراي گروگان

ه باطل، وز باد مبارزه حق علیمقابل با امپریالیسم و ایادي نا پاکشان بسیج کرده و دشمنان اسالم و ایران را نابود نمائیم.پیر
درود بر خمینی بت شکن، مرگ بر تفرقه اندازان و نوکران استعمار همسایه، نابود باد توطئه گران و خود فروشان.(جمهوري 

 )12/10/1358اسالمی

 

 اظهارات مسوول سپاه پاسداران سنندج

 

سوي مقامات مسوول مملکتی دستور خروج نگیرند، از مسوول سپاه پاسداران سنندج اعالم کرد که این سپاه، تا زمانی که از 
سنندج خارج نخواهند شد، مراکز مذکور را تخلیه نخواهند کرد و به مقاومت خواهند پرداخت. از سوي دیگر گزارش شد که 

میم کردستان و گروههاي مستقر در سنندج، تص 28بعدازظهر دیروز در جلسه مشترك استاندار کردستان با نمایندگان لشکر 
کردستان بدهند.  28گرفته شده بود که پاسداران جاي خود را در رادیو تلویزیون و کاخ جوانان سابق، به نظامیان لشگر 

همچنین گزارش شد که از ساعت یازده دیشب صداي، خمپاره و رگبار شدید مسلسل، در سطح شهر سنندج بلند شد و برق 
ساعت دیگر تمدید  48یده حاکی است که آتش بس در سنندج، بمدت هایی از شهر قطع گردید. آخرین گزارش رسقسمت

شده است. همچنین مسوول سپاه پاسداران سنندج اعالم کرد که از دیشب تا بامداد، ساختمان رادیوتلویزیون و کاخ جوانان 
زب در این سابق و فرودگاه، زیر آتش گلوله قرار گرفت. یک مقام در حزب دمکرات نیز اعالم کرد که پیشمرگان ح

هاي سیاسی فعال در سطح شهر نیز صورت نگرفته ها شرکت نداشتند و قطعا از سوي نیروتیراندازي
 )12/10/1358است.(اطالعات

 

 .دموکراتها سازمان بهداري سنندج را تصرف کردند

 

داد که ساعت سه بامداد صبح امروز مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران، طی یک تماس تلفنی با روزنامه اطالعات، اطالع 
پس از تیراندازیهاي «براي چندمین بار، از سوي دمکراتها به شهر سنندج حمله شد. وي گفت:  13/10/58امروز پنج شنبه 

 هاشدید، دمکراتها ساختمان اداره بهداري و بهزیستی را که در آن یک مرکز بی سیم وجود دارد، تصرف کردند. دمکرات
مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران ». شهر سنندج، دو آمبوالنس و دو جیپ ژاندارمري را گرفتندهمچنین در پی حمله به 



پراکنده اي صورت گرفته بود که خیلی خفیف بود و در آخرین حمله دمکراتها هم  هاياز دیروز تاکنون، درگیري«اضافه کرد: 
 )13/10/1358اطالعات».(ون شهر سنندج آرام استاکن«وي گفت: » که بامداد امروز صورت گرفت، تلفات جانی نداشتیم

 

 :در رابطه با درگیریهاي سنندج، سرپرست سپاه پاسداران اعالم کرد

 

 .با کسانی که مخل امنیت مردم باشند سپاه پاسداران مقابله خواهدشد

 

 لف، با نشان دادن حسن نیتمخا هايمخالف و درگیر در کردستان، انتظار میرفت گروه هايپس از پیام امام خمینی به گروه»
و  انداز این حسن نیت، سوءاستفاده کرده خود، به جنگ و خونریزي و برادرکشی در این استان خاتمه دهند، ولی مخالفان، عمالً

ت سرپرس» جواد منصوري«این مطلب را ». انددامنه حمالت خود را علیه نیروها و مراکز نظامی و انتظامی گسترش داده مرتباً
هیأت حسن نیت که با تمام نیرو، براي « پاسداران انقالب اسالمی، دیروز به خبرنگار اطالعات گفت. وي ادامه داد:  سپاه

فرصت  هايو پیشنهادهاي غیر عملی و غیر منطقی گروه هابا کار شکنی اجراي فرمان امام به منطقه رفته بود، متأسفانه کراراً
واقعه اي که در فاصله بین فرودگاه تا شهر «پرست سپاه پاسداران انقالب گفت: سر». طلب و مخالف انقالب، روبرو شدند

نمونه اي روشن از سوء نیت  اند،تن از پاسداران به طرز ناجوانمردانه اي به شهادت رسیده 3سنندج روي داد و در نتیجه 
. »ما، به رهبري امام خمینی خواهد بود مخالفان، نسبت به خلق کرد و منافع ملت شریف ایران، در رابطه با انقالب اسالمی

گسترش حکومت مخالفان علیه پاسداران در روزهاي اخیر، چه در داخل و چه در خارج شهر سنندج، بهترین «منصوري گفت: 
                                       .«گواه، بر تمایل واقعی آنان  مبنی بر آرزوي شکست ماموریت هیأت اعزامی است

 

 یع پریروزوقا

 

بوجود  مخالف، درگیریهایی هايدر وقایع دیروز براي نخستین بار پس از آتش بس اخیر، بین پاسداران و گروه«منصوري گفت: 
آمده بود که خبر آن به تهران رسید. ناگفته نماند، بعد از فرمان امام، پاسداران ما، در هیچیک از نقاط کردستان دست به 

تعرضی، علیه مواضع کرد ها نزدند، زیرا پاسداران مایل بودند مذاکرات طرفین، در محیطی توأم با  عملیات خصمانه و عملیات
آرامش و اجراي دقیق آتش بس انجام شود، ولی با کمال تأسف، گروههاي مخالف، این قرار آتش بس را نقض کردند و همواره 

طبیعی است که پاسداران «منصوري ادامه داد: ». اندور شده سبک و سنگین حمله هايبه پاسداران و قرارگاههاي آنان با سالح
در مقابل این همه تجاوزات مسلحانه، از خود و مواضع خویش، به طریق قاطعانه به دفاع برخیزند. مخالفان، ابتدا به ساختمان 

ه ینی کردند. روز بعد نیز عدرادیو و تلویزیون و دفتر عمران امام حمله کردند که با مقاومت پاسداران مواجه شدند و عقب نش
اي از مردم سنندج که توسط مخالفان تهییج شده بودند، در اطراف استانداري اجتماع کرده و خروج پاسداران را خواستار 



شدند، از سوي مقامات ذیصالح، بیدرنگ به استانداري اطالع داده شد که سپاه پاسداران، بهیچوجه مواضع خود را ترك نکرده 
باید هرچه زودتر شهر را ترك کنند و  اند،ارج نخواهد شد و گروههاي مسلح و مخالف که در شهر پراکندهو از شهر خ

 .«انتظامات شهر به مأموران شهربانی و دژبان سنندج سپرده شود

 

 درگیریهاي پی در پی

 

. یک دشو حمالتی به آنان می شدفراهم می هاییهمه روزه براي افراد سپاه، مزاحمت«سرپرست سپاه پاسداران، همچنین گفت: 
دستگاه اتومبیل حامل پاسداران که قصد بنزین گیري داشت، مورد حمله قرار گرفت و دو پاسدار، گروگان گرفته شدند و بقیه 

مانی که تا ز«نیز، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سرانجام دو گروگان، با تالش دیگر پاسداران، آزاد شدند. منصوري گفت: 
 وي تاکید کرد که مردم باید امنیت را حفظ». یت کامل در منطقه برقرار نشود، سپاه پاسداران در کردستان باقی خواهد ماندامن

 )14/10/1358کنند و تکلیف خود را با مخالفان که مخل امنیت، آزادي و رفاه مردم کردستان هستند، روشن کنند.(اطالعات

 

 .مقر سپاه پاسداران سنندج شناسائی شدند از سوي مردم مسلمان سنندج،مهاجمین به

 

سنندج بوسیله چهار نفر مهاجم اران انقالب اسالمیپاسد سپاه مقر پریشب 10 ساعت: اسالمی جمهوري خبرنگار –کرمانشاه 
مهاجم نفر از افراد  4مورد حمله قرار گرفت که هوشیاري برادران پاسدار به منظور خنثی کردن توطئه آنها، بدون جواب ماند 

این حمله یک توطئه حساب شده براي نیز به وسیله مردمان مسلمان سنندج، شناسائی شدند که در نتیجه معلوم گردید،
اي ایجاد فضاین حمله، براه انداختن رعب و وحشت ورودررو قراردادن سپاه پاسداران سنندج با مردم سنندج بوده و هدفشان از

ر در سنندج، مستقدج بوده. در همین رابطه، از سوي ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمیبدبینی نسبت به سپاه پاسداران سنن
 :اي انتشار یافت که در زیر آمده استاطالعیه

 

ایجاد رعب و وحشت و رو در رو قرار دادن برادران پاسدار با بار دیگر ضد انقالب براي توطئه چینی و-بسم اهللا الرحمن الرحیم
به وسیله نارنجک  11الی  10این که دیشب ( پریشب ) ساعت دست به یک ابتکار جدید زدند و آن مردم غیور سنندج،

تفنگی، یک سري حمالتی به مقر سپاه صورت دادند که برادران پاسدار با هوشیاري تمام، زود متوجه هدف شوم آنان گردید و 
لق کرد را خنثی کردند که البته مهاجمین توسط افراد از حمله متقابل خود داري نمود و بدین ترتیب، توطئه خائنین به خ

مسلمان سنندج، شناسائی شدند و مشخص شده که آنان گروههایی هستند که بیش از همه، دم از خلق دوستی علل الخصوص 
مهوري ج (جسنندگردند. سپاه پاسداران انقالب اسالمیایجاد زمینه سازي، موجبات خلق کرد میزنند، ولی خود با خلق کرد می

 )18/10/1358اسالمی 



 

 پاوهاطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 

 :این اطالعیه صادر شدسپاه پاسدران شهرستان پاوه، عصر دیروزاز سوي روابط عمومی

 

هرستان ن شسپاه پاسدارا. روابط عمومیبه منافقان بشارت که مجازات درد ناکی در انتظار آنها است-بسم اهللا الرحمن الرحیم
خوا عمل قاطعانه نما و آزاديپاوه ضمن محکوم نمودن هر نوع توطئه و سلب آرامش ملت مسلمان بدست منافقان مسلمان

تبریز و سپاه پاسداران را مورد تائید قرار داده و خواستار سر کوبی هر چه زود تر اشرار و پس ماندگان دادگاه انقالب اسالمی
 )25/10/1358وري اسالمی باشد. (جمهرژیم منفور می

 

 اطالعیه

 

 .این اطالعیه از طرف سپاه پاسداران بومی سقز در اختار ستاد عملیات سپاه پاسداران و خبرگزاري پارس گذاشته شد 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ند تحصن و روزه سیاسی چنصر من اهللا و فتح قریب ـ خطاب به برادران و خواهران مبارز و شرافتمند شهر پاوه قهرمان: بر اثر 
بگیران راه قشالق به کرمانشاهان این تحصن که حق نفر پاسدار عزیز علیه رفتار وحشیانه گردنه 10روزه شما براي نجات جان 

اید ما پاسداران بومی سقز ضمن اعالم پشتیبانی از خواستهاي عادالنه شما به گردنه شما مشتی است که به دهان غارتگران زده
بگیران و نوکران استعمار همسایه براي گروگانگیري و غارت کردن دهیم در صورت ادامه این رفتار گردنهتذکر میبگیران 

دانیم بار دیگر وحدت نیروهاي اسالمی را در مقابله با امپریالیسم و ایادي دفاع ما مجبور بوده و واجب میاموال مردم بی
کن، مرگ بر شرا نابود نمایید. پیروز باد مبارزه حق بر باطل، درود بر خمینی بت ناپاکشان بسیج کرده و دشمنان اسالم و ایران

 )12/10/1358گران و خودفروشان. (اطالعاتاندازان و نوکران استعمار همساه، نابود باد توطئهتفرقه

 

 منطقه مرزي حمله کردند 5مسوول سپاه پاسداران قصر شیرین: مهاجمان مسلح با کمک عراقیها به 

 



 .مهاجم کشته شدند 6      ·           

 

 .یک مهاجم دستگیر شد      ·           

 

کرمانشاه و قصر شیرین ـ خبرنگار کیهان: گروهی از مهاجمان به کمک نیروهاي عراقی به پنج نقطه مرزي ایران حمله 
چهارشنبه  5/12ار کیهان گفت: ساعت مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شیرین که این خبر را به خبرنگ» رضایی«کردند.

نفر از مهاجمین با نقشه دقیق و حساب شده به قصر شیرین و نقاط مرزي حمله کردند. وي اضافه کرد:  700شب حدود 
) بودند و به پنج نقطه حمله کردند. 7انداز و (آر، پی، جی، مهاجمین مسلح به مسلحهاي کالشینکف و سالحهاي سنگین، خمپاره

فت: افراد مسلح ابتدا به مقر سپاه پاسداران حمله کردند ولی نتوانستند آسیبی به این مرکز وارد آورند. در این وي سپس گ
حمله چند نفر از آنان مجروح شدند. مهاجمین از تاریکی شب استفاده و فرار کردند. در این درگیري یکی از پاسداران از ناحیه 

) و مواد منفجره به منبع آب قصر شیرین 7دقیقه شب با (آر، پی، جی،  30/12بازو مجروح شد. مهاجمین سپس در ساعت 
حمله کردند که بالفاصله توسط پاسداران این حمله دفع شد و مهاجمن متواري شدند. این حمله به مدت چهل دقیقه به طول 

ناحیه مرزي نیز حمله شد و افراد مسلح انجامید. همزمان با حمله سپاه پاسداران و منبع آب به مقر سپاه پاسداران باباهادي در 
ور شدند. رضایی سپس افزود: این درگیر حدود سه ساعت طول کشید و نیروهاي کمکی با انواع سالحها به این پاسگاه حمله

سپاه پاسداران قصرشیرین به محل اعزام شدند. در این درگیري پنج نفر از مهاجمین کشته و یک نفر از آنها دستگر و به قصر 
) و 7شیرین اعزام شد. رضایی بدنبال مطالب خود اضافه کرد: تعداد بسیار زیاد مسلسل و سالحها سنگین از قبیل (آر، پی، جی، 

ار محل اند چهاند و توانستهانداز از مهاجمین گرفته شد. فداییان امام خمینی که کنترل مرزهاي ایران را به عهده گرفتهخمپاره
ار کنند. نشینی وادله شدید افراد مسلح قرار گرفته بود در اختیار گرفته و افراد مسلح را به عقبنفوذي مهاجمین که زیر حم

» برادر عزیز«وي سپس یادآور شد: متأسفانه پاسگاه ». تنگ حمام«و » تیله کوه«، »بیشگان«، »تنگ هوان«این نقاط عبارتند از: 
و به آتش کشیده شد و یک نفر از جوانمردان این پاسگاه ناپدید شد.  که توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفته بود، منهدم

هاي مسوول سپاه آنگاه گفت: افراد مسلح در ادامه حمالت خود به پمپ بنزین قصر شیرین حمله کردند ولی با آتش گشتی
رشیرین اهالی سلیم آباد قصسپاه پاسداران روبرو شدند و یک نفر از آنان در این درگیري کشته شد، مهاجم کشته شده یکی از 

بود. رضایی در پایان از نقش ژاندارمري انتقاد کرد و گفت: نیروهاي ژاندارمري نتوانستند خود را به موقع به محل درگیري 
برسانند. حاجی علی خانی معاون هنگ ژاندارمري قصر شیرین در گفتگویی به خبرنگار کیهان گفت: بدون شک این افراد از 

وهاي مهاجم عراقی برخوردارند. سالحها و مهمات بدست آمده دلیل بر این امر است. وي متذکر شد که بعد از پشتیبانی نیر
اطالع از این حمالت بالفاصله دستور آماده باش داده شد و نظامیان در جنگلهاي اطراف سپاه مستقر شدند و ما توانستیم خود 

 )15/10/1358تواند وارد باشد. (اطالعات ز این لحاظ بر ما نمیرا به موقع به محل درگیریها برسانیم و انتقادي ا

 

 خواستهاي سپاه پاسداران سنندج



 

یکی از مسوولین سپاه پاسداران مستقر در سنندج نیزدر گفتگویی با خیرنگار اعزامی کیهان اظهار داشت: در صورتی که به  
زد. وي در مورد خروج و یا عدم خروج پاسداران گفت: ماندن یا سپاه پاسداران حمله نشود آنها نیز دست به تهاجم نخواهند 

دانیم که رفتن سپاه پاسداران بستگی به نظر شوراي انقالب و هیات ویژه کردستان دارد ولی از لحاظ شرعی، ما وظیفه خود می
شهاي خود را در اختیار در این محل بمانیم چون ما بیشتر در بطن جریانات و اوضاع این شهر هستیم. وي افزود: ما گزار

 .دهیم و اگر دستوري به ما داده شود قابل اجراستشوراي انقالب قرار می

 

 خواستهاي سپاه پاسداران

 

خواهیم که به خود آیند و دوست و دشمن را از هم تشخیص بدهند و کسانی را که با دریافت حقوق ـ ما از مردم سنندج می1
 .نندکنند شناسایی کبراي خلق مبارزه می

 

خواهیم که با مساله سپاه پاسداران در سنندج با قاطعیت روبور شوند و جواب صریح را در ـ ما از دولت و شوراي انقالب می2
 .این مور به ما دهند

 

ها و بانکها خواهیم که طرحهاي انجام شده دولت را از قبیل اصالحات ارضی و ملی شدن کارخانههاي گروهی میـ ما از رسانه3
اري دگوید دولت طرفدار سرمایهداران را بیشتر در اختیار مردم گذارد تا توطئه ضدانقالب را که میمصادره اموال سرمایهو 

 )23/10/1358است از بین ببرد. (اطالعات 

 

 گفتگوي اختصاصی با سحابی و ساه پاسداران و شهربانی مهاباد در باره اخراج سپاه

 

 جمهوري انقالب ي شورا موافقت کسب بر مبنی دولت ویژه هیات اقدامات پی در: یاسالم جمهوري نگار خبر –تهران 
رد بازگشت افراد سپاه پاسدران شهرهاي سنندج ومهاباد و استقرار  در مراکز اصلی خود و جایگزین کردن مو در ایراناسالمی

 از مسوولین سپاه پاسداران مهاباد وپرسنل شهربانی جهت حفظ انتظامات شهر، روز سه شنبه طی تماسهاي تلفنی با یکی 
 این گفتگوهاي تلفنیمسوولین شهربانی مهاباد و عزت اهللا سحابی، عضوهیات ویژه، نظر آنها را در مورد مذکور جویا شدیم

 .مشروحا در زیر آمده است



 

 گفتگو با یکی از مسوولین سپاه پاسداران در مهاباد

 

از شهرهاي سنندج و مهاباد طرحی است قبا خروج سپاه پاسداران انقالب اسالمیس: تامین امنیت شهر از سوي شهربانی متعا
 که جدیدا پیشنهاد و مطرح شده به نظر شما اجراي طرح فوق، چه عواقبی را به دنبال دارد؟

 

وجود  اي که از سوي هیات نمایندگی خلق کرد ارائه شده زمینه هماهنگ شدن را بهماده 26این طرح در رابطه با طرح ج:
کند که االن هست، اند که همان حالتی را پیدا میاي نیروي شهربانی و نیروي پیشمرگ ذکر کردهماده 26میاورد. در طرح 
 اینهاباشد وجود ندارد، بلکه همین پیشمرگها هستند که شهربانی ازنظریا غیر بومیاین صورت که اعزامییعنی شهربانی به

 

ند هاي مذهبی بتواناین که نیروهاي دیگر و حتی سازمانخواهند بر قرار کنند،ولی امکانان میتوانند امنیتی را که خودشمی
 .روداین شهرها رفت و آمد کند،از بین میدر

 

س: چنانچه شهربانی را در منطقه کردستان کامال مستقر بدانیم و با توجه به بافتی که در حال حاضر منطقه کردستان در رابطه 
 پیدا کرده،آیا شهربانی قدرت آن را دارد که در مقابل اقدامات آنها کاري بکند ؟ـ  نظامیسیاسی با گروههایی 

 

ج: افرادشهربانی اگر بجز پیشمرگهاي خودشان باشد،معلوم است که کارشهربانی گرفتن سالح از مرکز خواهد بود و تحویل 
اینکه خواسته هاي گروهها را هر چه که هست اجرا حالت دومتواند انجام دهد.این هیچ کاري نمیدادن به نیروي موجود، جز

محال  این صورتاین صورت امکان دوام شهربانی هست و در غیرآنان کار کنند درکنند یعنی مستقیما زیر نظر شوراي نظامی
 .شوند در جهت تسهیل فعالیتهاي آناناینها هم نیرویی میاست که بتواند دوام بیاورد یعنی

 

این منطقه یا فراهم آوردن زمینه هاي است جهت حل مشکالت کردستان به سود مردماجراي طرح فوق قدمیآیا س:
 ؟ـ  نظامیمساعدتري براي گروههاي سیاسی 

 



این که فعال مردم مدعی هستند نماینده آنها همینها هستند. از نظر خود مردم،این طرح قابل قبول است ج: آنچه مسلم است
آن به  بینی نیست که عواقبکردشان دارد. زیاد قابل پیشاین طرح است یا گروهها، بستگی به عملاینان در گرو منافعایا ولی

 .سوي کیست

 

آن  و ماهیت اصلیمنطبق با اصول بنیادي انقالب اسالمی تواندآیا میس: برخوردهایی که هیات حسن نیت تاکنون داشته
 بافتی که فعال مسووالن امور دارند ؟ ضعف و عدم انسجام هیات و اصوالًباشد؟ آیا برخوردي است ناشی از 

 

 گیریم وها و خیابآنها با مردم تماس میخانهرویم در قهوهدارند که ما میاینکه هیات ویژه اظهار میکنم  علیرغمج: فکر می
این مدت اصال مساله فوق اجرا نشده،بلکه فقط با که تا حاال عمال در کنیمکنیم و گروهی را طرد میتوده توجه می هايخواسته

وسطح  کنند.نیروها کار می ایناین راه حل هم نتیجه اش معلوم نیست،چون فعالًشوراي نمایندگی خلق کرد،اینها تماس دارند و
 سی واست. ضمنا گروههاي سیا کلیاین یک مسالهتواند تصمیم بگیرد. به هر جهتآگاهی توده هم پایین است و نمی

این اواخر،مقداري عقب نشینی کردند و هیات توانست خود را بیشتر تثبیت کند و قرارشد که حد اقل بیشتر مذاکره درنظامی
 .کنند

 س: وضع کلی مهاباد چگونه است ؟

 

، اینج: فعال در رابطه با خروج پاسداران وتقریبا پذیرش آن،دو روز است که با ما خوب هستند،در صورتی که تا قبل از
ر باشد و همین طواینهامیتوانستند از مقر خود خارج شوند و شهر هم به طور کامل با موسسات دولتی در دستپاسداران نمی

شود اعالمیه مخالف خواست آنان را پخش کرد کنند،طوري که نمیشدیدا حرکات مشکوك را در رابطه با خودشان کنترل می
 .تو اصال امکان پخش اعالمیه مذهبی نیس

 

 گفتگو با ستوان خاتم پور مسوول شهربانی مهاباد

 

ناسبی این طرح مایااین شد که شهربانی امنیت شهر را بعهده بگیرد و همزمان،سپاه از منطقه خارج شود. به نظر شماس: قرار بر
 براي حل مشکالت منطقه هست یا نه؟

 

که  توانند بکنند و بنا بر عللیایند و کاري هم نمیتوانند از مقر خود بیرونج: خیلی مناسب است. االن برادران پاسدار ما نمی
کردند ، گردیم و مردم هم از ما استقبال میخواهند.االن چند روزي است ما در شهر با لباس میدانم، مردم آنها را نمیمن نمی



این است که پاسداران محلی که قرار است هفتاد نفر به جاي پاسداران استخدام و با ما کار کنند، هست منتهی تنها اشکالی که
این مورد داده اند تا ما بتوانیم به گروهها بگوئیم مسلح به شهر نیایند،چنانچه اعتباري درهنوز ضوابطی براي آنها تعیین نکرده

 .ی در شهر، مسلح رفت و آمد نکندخیلی ساده مقرر کنیم که کس توانیمشود،ما می

 شوند؟س: پاسداران محل با چه ضوابطی استخدام می

 

با پلیس در امور نفر از افراد محلی استخدام و به جاي برادران پاسداران اعزامی 70ج: قرارشد که با توافق هیات ویژه،
 فرماندار و مسوولین محل است و در همین رابطه ازخواهد باشد، بستگی به اینکه دقیقا چه ضوابتی میهمکاري کنند ولینظامی

این افراد را استخدام کنید و از طرف هیات دولت هم به ما گفته بودند،از نفره داده شد که 70طرف فرماندار به ما یک لیست 
نند و در ه انتخاب کاین به عهده مسوولین است کپاسداران قبلی که اسلحه خود را تحویل داده بودند،استخدام کنید. به هر حال

 .اختیار ما بگذارند

 

تقر که به طور مسلح در آنجا مسس: با توجه به بافت خاصی که مسایل کردستان پیدا کرده و حضور گروههاي سیاسی و نظامی
     آید یا نه؟این گروهها بر میاین گروهها دارند،آیا شهر بانی از عهدههستند و هدفهاي گوناگونی

 

توانیم با آنها کاري بکنیم و باید دولت در سطح باال آنرا حل کند.ما از نظر انتظامات، از نظر عقاید سیاسی ما نمیج: گروهها را 
این گروهها مجبورند از خواهند و نیاز به انتظامات دارندنفر پاسدار محلی هم انتخاب شد،چون اهالی ما را می 70وقتی که  

 .کنند دارد،متابعتوظایفی که پلیس مقرر می

 

 این طرح، گروهها به طور مسلح در شهر حضور نیابند؟این است که در صورت اجرايآیا قرار برس:

 

اینجا وارد شد و شورا درآن زمان به ما دستور داد که اعالمیه پخش آن موقع که ارتش به این مقدور است چون قبالًج: بلی
ساعت،دیگر کسی را با اسلحه ندیدیم و کسی را هم که  48شد و پس از  کنیم که کسی با اسلحه در شهرنگردد، این کار انجام

 .دادیم تا اسلحه را به منزل ببرددیدیم تذکر میمی

 

قط گفت چنانچه امنیت منطقه را به شهربانی بسپارند، فاین مساله را با او در میان گذاشتیم میس: با یکی از مسوولین سپاه که
این صورت، گروههاي موجود در کردستان عمل کنند و در غیراورند که زیر نظر شوراي نظامیتوانند دوام بیدر صورتی می

 این درست است؟آیامحال است دوام بیاورند.



 

این است که وقتی مسایل در سطح باال حل شودکارما خیلی توانم اظهار نظري کنم. فقط آنچه مسلم استاین مورد نمیج: در
تر از ما اینکه خیلی قويتوانیم بکنیم کما ناکرده اگر در سطح باال مسایل حل نشود، ما هیچ کاري نمیراحت است ولی خداي 

بکنیم. فقط اگر  توانیمتوانستند کاري بکنند، آنوقت ما با چند تا پلیس چه کار میکه از نظر اسلحه غنی بودند، مثل ارتش، نمی
 .خواسته دولت را اجرا کنیم نیمتواخداوند لطف کند، مسایل حل شود. ما هم می

 

اینکه اجراي آن زمینه ساز شود یااین طرح عملی شود، مشکالت به سود مردم تمام میس: با توجه به طرح ارائه شده چنانچه
 فعالیتهاي هر چه بیشتر گروههاي مسلح است ؟

 

اید از را اعالم کنیم که نب مانس بگیریم و وظیفهتوانیم با گروهها تماج:  خود مردم تشنه انتظامات هستند و ما هم آن وقت می
 )4/11/1358مقررات تخطی کنید. (جمهوري اسالمی

 

 اطالعیه سپاه پاسداران در رابطه با حوادث کامیاران و پاوه

 

ضد انقالب و نوکران سر سپرده عوامل خارجی و فرصت طلب که از حسن نیت دولت در کردستان -بسم اهللا الرحمن الرحیم
ند با باشآمیز میاین هنگام که نمایندگان دولت در حال به تمام رساندن مذاکرات به صورت مسالمتستفاده کرده و درسوءا

دستیاري امپریالیسم خون خوار شرق و غرب و عوامل خود فرخته شاه خائن، همچون بختیار جنایتکار و سردار جاف و پالیزبان، 
صفتانه خود یک زمان خواهران و برادران مسلمان هاي روباهی کرده و با حیلهدر مدت آتش بس شروع به سازمان دهی گروه

کرد ما را ناجوانمردانه اعدام کرده و با ترور ارعاب و قتل و غارت آنها را از خانه و زندگی خود آواره نمودند و عده کثیري از 
شنبه شب) با به ثمر رسانیدن شته (سهاند همچنین شب گذآنها مجبور به مهاجرت به شهرستانهاي مختلف کشور شده

هاي استاندارد شده شوم بعد از درگیري ساختگی بین حزب کومله عامل امپریالیسم شرق و حزب رستگاري عامل دست نقشه
شب بازي شاه مخلوع و با نقشه خلع سالح شدن حزب رستگاري توسط حزب کومله بدین وسیله با بختیار خائن عروسک خیمه

هاي هاي گشتی خود را از اطراف کامیاران به برادران پاسدران کنترل کنندهشده شب گذشته به وسیله ماشینیکدیگر یکی 
کردند از برادران پاسدار الجرم سپاه مجبور به مداخله نظامینفر و تعداي زخمی 6راههاي ورودي شهر حمله کرده و با کشتن 

ایستاد و تا نابودي و قلع و قمع این عناصر پلید خواهیمهاي مقابل توطئهداریم که تا آخرین قطره خون خود در ما اعالم می
این این عمل نا جوانمردانه آنها تقبیح کند و به خواهیم تاوجود آنها در منطقه از پاي نخواهیم نشست ما از هیات حسن نیت می

شکنجه به خواهران و برادران مسلمان کرد ما  سازماندهی و قدرت طلبی و اعالم زور وکاران دست نشانده فرصتچنین جنایت
کشی در کلیه مناطق کردستان و گرفتن دو روز حقوق کارمندان سنندج و دهند مهاجرین آواره مسلمان کرد ما و مسلمانمی



 حکار و سر سپرده بعث عراق و اسکان دادن به نیروهاي مسلوارد کردن سیل خروشان اسلحه و مهمات از مرز و رژیم جنایت
این عوامل غرب و خائن سر سپرده جالل طالبانی و گروگانگیري عده کثیري از افراد بیگناه نمونه روشنی از اهداف شوم 

ه نیت از آنها خواستاریم که حقوق پایمال شدباشد ما با احترام کامل با اقدامات اسالحی هیات حسنالمللی میامپریالیسم بین
در کردستان ه در رژیم شاه اجازه مسلمان بودن داشته و حاال در رژیم جمهوري اسالمی خواهران و برادران مسلمان کرد ک

اند در نظر این شهر و آن شهر یا دست کشیدن از خانه و کاشانه خود هجرت گردیدهاجازه مسلمان بودنت را ندارند و در 
خواهد ناظر جنایات به مورد اجرا درآوردن بگیرید مردم مسلمان و مبارز و انقالبی شهید داده و رنج کشیده تا کی می

یت هاي شوم کفار را با حسن نخواهید بنشینید و نقشهباشد تا کی میمیخوار و نابود کننده اسالمی هاي دشمنان خونتوطئه
اي ننشینند پاین سرسپردگان از خواهیم که تا سرکوبی کامل بنگرید اما از شوراي انقالب و کلیه نیروهاي مسلمان انقالبی می

و سوسیال امپریالیسم هر چه بر قرارتر باد وحدت نیروهاي مسلمان مهاجر کرد و دیگر هاي امپریالیسمی نابود با توطئه
(جمهوري  10/11/58کرمانشاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی. روابط عمومیایران و جهاننیروهاي مسلمان 

 )10/11/1358اسالمی

 

 سلحه خارجی در پاوهقبضه ا 155آوري جمع

 

این سپاه براي تامین امنیت و خلع سالح در منطقه، پاوه در ارتباط با اقداماتکرمانشاه: از سوي سپاه پاسدران انقالب اسالمی
 :این شرح در اختیار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گذاشته شداي بهظهر دیروز اعالمیه

 

تالشی خستگی ناپذیر و قاطعانه، شهر مرزي پاوه را از رخنه افراد مسلح ضد انقالبی پاوه که با سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و کمک بسزاي به تامین امنیت  ريآواین سالحها را جمعمحفوظ داشته است،ضمن تامین امنیت کامل در سطح شهر موفق شد

 .در منطقه بکند

 

 8 خفیف و قبضه 8 پران قبضه، 36 ، 3 –ه، ژ قبض 32قبضه، تفنگ برنو  27قبضه،سیمینوف  2مسلسل کالشینکف 
گاه، دست ،سه77. سی. ار. پی بیسیم قبضه 3 روسی، اسلحه قبضه 8 انگلیسی، تیر یازده قبضه، 36 مختلف انواع از قبضه،کمري

سپاه پاسداران پاوه عدد،.روابط عمومی 4000، 3عدد، مهمات ژ  500عدد، مهمات برنو  1013فشنگ جنگی کالشینکف 
 )11/11/1358(جمهوري اسالمی 

 

جمهوري و چشمهاي نگران ملت بزرگ ایران مصمم است که حاکمیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی با الهام از پیام رییس   
دولت و ایران مستقر را در این منطقه تضمین کنند تا مسلمانان را از  شکنجه و تحمل احزاب آزاد کند تا مردم مسلمان راه 



پاسداران بازیابند.                                                                                                               سپاه خود را 
 )10/2/1359انقالب اسالمی مستقر در سنندج.(کیهان

 

 .بس هستیممخالف آتشسپاه پاسداران کرمانشاه:

 

بس موقت توسط ارتش به خبرنگار کیهان در کرمانشاه اسداران کرمانشاه در پی اعالم آتشپرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پ
 .بس تا خلع سالح کامل گروههاي سیاسی هستندگفت: ما مخالف هر گونه آتش

 

بس شده بودند ولی با اینکه بس گفت این گروههات از خیلی وقت پیش خواستار آتشوي در مورد موافقت گروههاي آتش
بس تا خلع اي رسمی صادر نکرده است ولی ما مخالفت خود را با هر گونه آتشپاسداران در این رابطه هنوز اطالعیهسپاه 

 )15/2/1359ایم.(کیهانسالح کامل گروهها قبال نیز اعالم کرده

 

 گفتگو

 

اه در قسمتی از عملیات سپبرد در گفتگویی با شرح بروجردي فرمانده سپاه پاسداران که در حال حاضر در سنندج به سر می
ماهنگی بین هآن این شهر گفت براي مقابله با گروههاي مسلح یک ستاد مشترك بین پاسداران و ارتش تشکیل شد که هدف 

سربازان و پاسداران در عملیات پاکسازي است وي سپس افزود: ارتش در مواضع کلی مستقر است و سپاه براي پاکسازي و 
 .کندمسلح به دادگاه انقالب اقدام می پیشروي و تحویل افراد

 

فرمانده سپاه پاسداران همچنین در مورد این مطلب که حزب دمکرات و کومله و چریکهاي فدایی شاخص کردستان که در 
رعایت مقررات آن بس در کردستان شدند و شرط قبول یک اطالعیه در سطح وسیع در مناطق پخش شد خواستار آتش

اند ما به طور کلی با این نظر مخالفیم زیرا در تمام دوران مذاکرات قبلی آنها ارتش و پاسداران اعالم کردهبس از سوي آتش
هاي خود برسند و تا حدود زیادي به تجهیز و تقویت مسلحانه خود بپردازند وي با اشاره به اینکه توانستند به بعضی از خواسته

 :بس است گفتراي آتشترین اقدام بخلع سالح گروههاي مسلح فوري

 



ماموران ژاندارمري و شهربانی باید حافظ امنیت شهرهاي کردستان شوند و تا وقتی که آنها در سطح شهر سقز نشوند هیچگونه 
 ها و جنگبس و مذاکره صحیح نیست. بروجردي در پاسخ به این سوال که سنگربندي گروههاي مسلح در داخل خانهآتش

 :ش ممکن است تا چه مدت طول بکشد گفتچریکی و پاسداران و ارت

 

هاي مشکل عمده در وضعیت کنونی این است و چنانچه ما مواضع و سنگرهاي آنها را بکوبیم عده زیادي از مردم که روي خانه
 )15/2/1359روند.(کیهانآنها سنگربندي انجام شده از بین می

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

نفر از سپاه پاسداران  78طی اطالعیه اي اعالم کرد که در درگیریهاي اخیر کردستان،  روابط عمومی سپاه پاسداران مرکز
ه، هم اکنون در بیمارستانهاي میثاقی اند،مراکز مختلف ایران که بر اثر اصابت گلوله مجروح و دچار شکستگی استخوان شده

اخیر کردستان عبارتند از: حسن تاندان،محمد  . اسامی تیر خوردگان حادثهباشندارتش بستري می 502خانواده، فارابی و 
صمدي،حسن قربانی،سیف اهللا احمدي وش،علی آقا علی خانی، علی صفوي، مظفر جمالی، علی اکبر رجب پور، محمد رضائی 
مقدم، یونس پاشا تاج، محمد فر خو پاك،رضا استاد آقابابا،حسین میزائی،علی ساده دل، علی رضائی، حسن عبیدي، شهریار 

اعیلی،محمد علی رییسی، حشمت اهللا صادقی، ولی اهللا قمی، نصرت اهللا نهري، محمد امین ویسی، اکبر احمدي،احمد خداکرم اسم
سید علی رضا صادقی، حسن زاده، احمد رحمانی، رمضانعلی حاج حیدري، محمود محبوبی، حسین حسن زاده، وحید مجدي،

ی زاهدي، امیر حیدري، عزیز جعفري، ابوالفضل نوراللهی، محمد صفیري، بهرامی، ریاض الدین محمدي، اسفندیار رحیمی، مرتض
امیر صفري، مرتضی رضائی،محسن حدادي، غفار نوروزي، محرابعلی شیخی، جمال چوبدار،حسن عسگري، ابوالفضل اسکندري،

زدانی، قپانداري، علی ی اصغر حسین پور،محمد الرویی، حیدر رجبعلی، علی اکبر قاسمی، ابراهیم کریم،محمدرضا گنجی، احسان
عباس طاهري، نشاط، عوض سنجریان، حسین لطفی، محمد تقی زاده. اسامی مجروحان شکستگی استخوان و بیماریهاي داخلی 

عبارتند از: محمد علی رضائی، قدرت خونري، رحمت اهللا شبداغی، سید صمدي آقامیر، فرج اهللا مرادیان، سید حمید بافتی، 
زنگنه، ناصر عبدي، اسماعیل امیر خانی، عبدالعلی حاري زاده،سید ابوالقاسم وزیري، محمد علی عبداهللا ورمزدي،عباس 

دماوندیان،فرامرز حیدربیگی، هوشنگ جلیلی، احمد گلباغیان، محمد حسن میرجلیلی. روابط عمومی سپاه پاسدارن مرکز در 
 502رستانهاي میثاقیه، خانواده، فارابی، ولی عصر و خاتمه اطالعیه متذکر شده است که همگی افراد مجروح ذکر شده در بیما

 )16/2/1359خوب است.(اطالعات شانارتش بستري و حال عمومی

 

 بیانیه پاسداران سنندج

 



صبح چهارشنبه سه بیانیه منتشر شد در بیانه شماره  9اند تا ساعت از سوي پاسداران انقالب اسالمی که در سنندج مستقر شده
ران انقالب اسالمی براي مبارزه دوش به دوش برادران ارتش اعالم شد در دومین بیانیه ضمن اشاره به یک استقرار پاسدا

نامند براي مردم مسلمان کردستان محیط هایی که خود را مدافع خلق میجریانات اخیر سنندج و اینکه گروهها و دسته
ره فرودگاه و رادیو و تلویزیون و باشگاه افسران و تیراندازي به اند و نیز اقدام آنها در زمینه محاصآوري به وجود آوردهخفقان

آییم سوي نگهبان این مراکز خطاب به مردم سنندج گفته شده است امروز ما سپاه پاسدران دست در دست برادران ارتشی می
ظاهر و به اصطالح دمکراسی و دست در دست شما برادران و خواهران مسلمان بگذاریم و شما را از زیر اختناق طرفداران و به 

دهیم که مردم چگونه آنها را از خود خواهند راند و و آزادي برهانیم، ما به این فریب خوردگان اسلحه به دست هشدار می
اي در حدود مقدمه در حدود شرایط شوند. در بیانه شماره سه پس از ذکر مقدمهفرداست که دچار خشم توفنده مردم می

مده است که امروز فریاد اهللا اکبر در سراسر پادگان سنندج پیچیده شد و پاسداران جانباز همراه با دالوران حاکم در منطقه  آ
آیند بدیهی است کسانی که در راه این پویندگان راه حق و عدالت مانع ایجاد کنند سرکوب ارتشی براي پاکسازي شهر می

کلیه پرسنل لشکر را براي فداکاري و جانبازي و حتی اهداي خون به  سنندج نیز در دو اطالعیه آمادگی 28خواهند شد. لشکر 
در اطالعیه دیگري جریان کامل  آغا ز درگیري و ممانعت از  28مجروحین غیرنظامی در بیمارستان شهر اعالم کرد لشکر 

 )17/2/1359حرکت ستون ارتشی به مرز را براي ملت ایران شرح داد(کیهان

 

 در سنندج اطالعیه پاسداران مستقر

 

 .شودشایعات خبر شیوع وبا و پر شدن شهر از اجساد از طرف ضدانقالب پخش می

 

این اطالعیه دیروز از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران مستقر در سنندج بیان شد که از طریق ستاد مرکزي سپا 
 :عیه بدین شرح استپاسداران انقالب اسالمی در اختیار خبر گزاري پارس قرار گرفت متن اطال

 

مردم مسلمان سنندج که زیر فشار اختناق مزدوران بیگانه جرأت دم زدن نداشتند از پاکسازي اخیري که در منطقه شروع 
ها، مسلمانانی اند و این به اصطالح خلقیپوشان سرخ طرفدار کرملین و پکن پرداختهشده استقبال کرده و به مخالفت به چکمه

نمایند هاي اطراف سنندج به اصطالح خودشان اعدام انقالبی میخیزند دستگیر کرده و در تپها آنان بر میرا که به مخالفت ب
هاي اخیر ضربه مهلکی خورده است براي تجدید سازمان و رسیدن نیروهاي کمکی شایع کرده شهر ضدانقالب که در درگیري

اه در نیایند جرأت جمع کردن اجساد و دفن آنها را ندارند و از جسد پر شده و مردم براي اینکه به اصطالح به گروگان سپ
اند بدین وسیله این خبر به شدت از طرف سپاه پاسداران تکذیب بس نمودهخطر شیوع وبا وجود دارد و از این رو تقاضاي آتش

لمان از دست آنها پناهنده اند به مواضع سپاه و پادگانها که مردم غیور و مسبس نمودهشود زیرا اگر اینها تقاضاي آتشمی
کردند و براي نجات برادران ارتشی مستقر در باشگاه افسران که تعدادي زخمی و اند با سالحهاي سنگین خود شلیک نمیشده



کشته در محاصره بودند و از نظر مواد غذایی در خطر مرگ قرار گرفته انجام شد و االن فقط به آتش سنگرهاي ضدانقالبیون 
دهیم. سپاه شود پاسخ میشلیک می 50ادگان و فرودگاه و ساختمان رادیو و تلویزیون با خمپاره و مسلسل کالیبر که به طرف پ

 )20/2/1359پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج(کیهان

 

 اظهارات فرمانده عملیات سپاه پاسداران در سنندج

 

ندج نیز روز گذشته در گفتگویی با خبرنگران پیرامون وقایع اخیر بروجردي فرمانده عملیات سپاه پاسداران غرب مستقر در سن
 .کردستان شرکت کرد

 

وي در این گفتگو با اشاره به سازماندهی نیروهاي مسلح غیرمسوول در منطقه و ایستادگی آنها در برابر ستونی از ارتش که 
 28پاسداران انقالب پس از محاصره پادگان لشکر راهی مرز ایران و عراق براي مقابله با افراد بعث عراق اظهار داشت که 

جلوگیري به آن سنندج به این شهر رفتند و با تقویت باشگاه افسران توانستند این محل را از محاصره نجات و از سقوط حتمی 
گناه و به بعد به صورت پراکند در شهر مردم بیآنعمل آورند که در جریان این عملیات دشمن صدمه زیادي دید و از 

داران ارتش و افراد متدین سنندج را سنگر خود قرار داند و همین مساله موجب عملیات پاکسازي و خلع سالح هاي درجهخانه
 .شد

 

وي در ادمه گفتگوهاي خود با خبرنگاران به اشاره به تشکیل ستاد مشترك ارتش و پاسداران گفت که عملیات ارتش در مواقع 
 .دهدوهاي سپاه پاسداران عملیات پاکسازي و دستگیري ضدانقالب را ادامه میگیرد و نیرکلی انجام می

 

بس را رعایت نکردند و به بس چند روز پیش گفت: حزب دمکرات و شاخه کومله و فداییان آتشبروجردي در مورد آتش
ولت ار بر تجدیدنظر کلی دطور کلی از این که مساله از طریق مذاکره فیصله یابد به نظر من درست نیست و باید اساس ک

قرار گیرد چه در جریان مذاکرات قبلی مشاهده شد که چگونه از فرصت استفاده کردند و مقادیري صالح وارد شد و مردم را 
 .هاي تحمیلی را اجرا کنندتحت فشار و اختناق قرار دادند تا اینکه خواسته

 

ي اخراج سپاه پاسداران سنندج گفت ما در شرایط فعلی گریزي اي از مردم و عنوان تقاضاوي سپس با اشاره به تحصن عده
ایم و با خلع سالح همه گروههاي غیرمسوول نداریم جز اینکه با برخورد صحیح نیروهاي خود را در منطقه مستقر کرده



ه کند و ب حاکمیت جمهوري اسالمی را در منطقه مستقر کنیم و به عقیده من دولت باید شهربانی و ژاندارمري را تقویت
 .دباشاینجا به هیچ وجه مطرح نیست و منطقی نمیاسلحه را به دست بگیرد. و مذاکره  ضدانقالب فرصت ندهد که مجدداً

 

آن فرمانده عملیات سپاه پاسداران غرب مستقر در سنندج سپس با اشاره به اینکه هدف استقرار نظام عدل است و در جهت 
نیروهاي مسلح گفت: نیروي آنها به صورت پراکنده در شهر درآمده و عملیات آنها نیز  کوشش خواهد شد و در مورد مواضع

به دست نیروهاي ارتش و آن غیرمنظم شده است و به طور کلی قدرت سالحهاي سنگین گروهها کاسته شده و مقداري از
 .پاسداران افتاده است

 

ل عمده پراکندگی آنها در سطح شهر است و این مساله ماست که رسانی به آنها بسته شده و مشکوي افزود: راهها براي کمک
چگونه با این مشکل برخورد کنیم زیرا فشار اقتصادي مردم را نگران کرده و اینک مردم در تنگنا هستند وي سپس با اشاره به 

 هار داشت که پیشمرگاندانند که متکی به کدام ابرقدرت هستند اظاند و میاینکه مردم کردستان این گروهها را شناخته
 .کنندمسلمان کرد در پیشرفت عملیات پاسداران را صمیمانه یاري می

 

نفر ذکر کرد و گفت: اگر  130نفر و آمار مجروحان سپاه را  40بروجردي در ادامه گفتگوي خود تعداد تلفات سپاه پاسداران را 
ه اي نیست برادرانی که داوطلبانر سنگین است ولی مسالههمه تلفات را در منطقه و مناطق دیگر غرب به حساب بیاوریم آما

کوشند و اگر چندین برابر این هم شهید بدهیم و حکومت اسالمی مستقر اند همه در جهت استقرار حکومت اهللا میاینجا آمده
ي در پایان از شود تاثیري در روحیه هیچ یک از ما نخواهد داشت و وجود ما در اینجا با هدف شهادت در راه خدا است و

 .مردم کردستان خواست که نیروهاي ضدانقالب را از خود براند تا منطقه از آزادي برخوردار شود

 

 بازدید نماینده امام از بیمارستانهاي کرمانشاه

 

االسالم کروبی سرپرست کمیته امداد امام خمینی که براي رسیدگی به امور مجروحان وقایع اخیر کردستان همچنین حجت
ارتش  520بررسی امکانات رساندن کمکهاي کمیته امداد به بیمارستانهاي کرمانشاه وارد این شهر شده بود از بیمارستان 

االسالم کروبی ضمن عیادت از مجروحان هدایایی را از طرف امام خمینی رهبر انقالب بین مجروحان توزیع بازدید کرد حجت
 .کرد و به نیازهاي بیمارستان پرداخت

 



ول روابط عمومی سپاه پاسداران مستقر در کرمانشاه علت حوادث سنندج را که منجر به شهادت تعداد زیادي از مسو
اي دیگر گردید، عدم پاکسازي نیروي دولت و ارتش در مناطق کرمانشاه و کردستان پادسداران و سربازان و زخمی شدن عده

 :دانست و گفت

 

تن زخمی  25پاسدار شهید و  5روههاي مسلح با پشتیبانی عراقیها صورت گرفت در حوادث دو روز پیش که در اثر حمله گ
نفر دیگر زخمی شدند. یکی از شهدا فرمانده سپاه پاسداران پاوه  12شدند. وي افزود: در حادثه دیروز نیز سه پاسدار شهید و 

ور مولودي و حاتم نقشبندي در این درگیري به نام قربانی متعلق بود. همچنین دو تن از پاسداران بومی پاوه به نامهاي منص
 .شهید شدند

 

مسوول روابط عمومی سپاه پاسدارن بعد از اشاره به این حوادث از عدم پاکسازي قاطع ارتش در این منطقه یاد کرد و گفت: 
تش در ر دولت و ارنمایندگان محترم پاوه در چند نوبت به سپاه پاسداران و فرمانداري مراجعه کرده و خواستار قاطعیت بیشت

ساعت به دولت و مسووالن محلی فرصت دادند که عملیات پاکسازي خود  24منطقه شدند، آنها روز گذشته براي آخرین بار 
را هر چه زودتر شروع کنند و اجازه ندهند بیشتر از این افراد وابسته به عراق در این مناطق ایجاد خرابکاري 

 )20/2/1359کنند.(کیهان

 

 .م پرتوي:بهترین مواضع شهر در دست پاسداران و ارتش استاالسالحجت

 

االسالم پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه بامداد امروز در یک تماس تلفنی با کیهان اعالم داشت که حجت
رك کردند و ما حدود نشینی و شهر را تاز دیروز بعدازظهر گروههاي مسلح کردستان بر اثر مقاومت ارتش و پاسداران عقب

 .نفر را نیز در حال فرار دستگیر کردیم 50

 

 به ما حمله شود زیاد وي همچنین گفت اکنون بهترین مواضع شهر در دست پاسداران و ارتش است ولی امکان اینکه مجدداً
 .پاکسازي نشده است است چون شهر کامالً

 

دیروز بعدازظهر نیز به دنبال حمله گروهی مسلح به پاسداران در االسالم پرتوي در گفتگوي تلفنی خود اظهار داشت: حجت
 .منطقه شیروینه جوانرود یک پاسدار و دو کوك شهید شدند و یک پاسدار دیگر زخمی شد

 



وي در پایان گفت:این درگیري تا آخر شب ادامه داشت و با مقامات پاسداران مهاجمان با تفات سنگین به طرف عراق 
 )20/2/1359(کیهاننشینی کردند.عقب

 

 .گزارش اوضاع سنندج تسلیم رییس جمهوري شد

 

فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران و نماینده ویژه رییس جمهوري در سنندج دیشب اولین گزارش حوزة ماموریت » ابو شریف»
مهمترین «ري گفت: در گفتگوئی با خبرنگاران، قبل از مالقات با رییس جمهو» ابوشریف«خود را تسلیم رییس جمهوي کرد. 

عملی که در سنندج انجام دادیم، جلوگیري از خشونت بود، زیرا ممکن بود که بعلت خشم از ضد انقالب، اعمال خشونت شود 
. همچنین مقدماتی فراهم شد تا آذوقه و شودو همچنین با اسیران و کسانیکه اسلحه خود را زمین میگذارند به خوبی رفتار می

بوشریف ا». دتها در محاصره بودند، برسد و از جیره سربازان و پاسداران، بین محاصره شدگان تقسیم شددارو به کسانی که م
شهر سنندج در اختیار سپاه و ارتش است و خودروهاي نظامی به راحتی در شهر رفت و آمد «در مورد شهر سنندج گفت: 

وي اضافه کرد: ».اندود را منفجر کرده و یا مخفی ساختهفرار کرده و مقدار زیادي از مهمات خ . ضد انقالب اکثراًکنندمی
که  . البته بودند افراديگفتندو تبریک می شدندرفتاري که من از مردم شهر دیدم این بود که مردم، دور ماشین ما جمع می«

ابوشریف ». است شهر هنوز بسته هايمردم در شهر، در حال رفت و آمد هستند، ولی مغازه.کردندبه ما چپ چپ نگاه می
یس جمهوري ابوشریف نماینده ری». تعداد دقیق آنها معلوم نیست ولی بیشتر از صد نفر هستند: «درمورد دستگیر شدگان گفت

ه از دیروز، تمام شهر سنندج ب«در سنندج و قائم مقام و فرمانده عملیات سپاه پاسداران در تماسی با خبرگزاري پارس گفت: 
دیروز هیچگونه درگیري در شهر «وي افزود: ». رتش درآمد و پاسداران، مشغول پاکسازي شهر هستندکنترل پاسداران، و ا

دیده نشد و ضد انقالب به سرعت از تاریکی شب استفاده کرده و به دهات اطراف فرار نمودند و اسلحه و مهمات خود را 
کزي سپاه ستاد مر». اسداران به گرمی استقبال کردندمردم از ستونهاي ارتش و سپاه پ«ابوشریف در پایان گفت: ». آتش زدند

صبح دیروز بین  6ساعت درگیري در جوانرود، که تا ساعت  48پاسداران در تماسی با خبرگزاري پارس اعالم کرد که طی 
ائی، برق آس هايعوامل بعثی عراق و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ادامه داشت، سپاه با همیاري ارتش توانست با حمله

تلفات سنگینی به مهاجمین واردآورد که در نتیجه، نیروهاي بعثی بسوي مرز عقب نشینی کرده و سپس به عراق گریختند. 
نفره از سپاه پاسداران کرمانشاه،  9پریشب، یک اکیپ «سخنگوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران در تماس دیگري اعالم کرد: 

مسلحانه میزدند، با داشتن حکم دادستانی، عازم یکی از روستاهاي تابع  هايتبراي دستگیري گروهی که دست به سرق
لی اص هايکرمانشاه شدند. در این ماجرا یکی از پاسداران به شهادت رسید و عبداهللا شیرازي که یکی از هسته» ماهیدشت«

نین این سخنگو همچ». مسلحانه منطقه بود، زخمی شد که با تشکیل پرونده به دادسراي کرمانشاه تحویل گردید هايسرقت
 بمبی بوسیه ضد باشد،کرمانشاه که محل اسکان مهاجرین مسلمان سنندجی می» هتل آفتاب«پریشب، در اطراف «افزود:

 )23/2/1359در بر نداشته است.(اطالعات انقالب منفجر شد که خوشبختانه، هیچگونه تلفات جانی و مالی

 

 .شوددر کردستان با کسانی که سالحشان را زمین بگذارند،انسانی رفتار می



 

شب گذشته، جلسه شوراي امنیت ملی به ریاست دکتر ابوالحسن بنی صدر رییس جمهوري و فرمانده کل قوا در نخست 
ب فرمانده کل سپاه پاسداران انقال» عباس دوزدوزانی«کرد.  وزیري تشکیل شد و به مسائل مختلف امنیتی کشور رسیدگی

ان، رو به اوضاع این است«اسالمی، پس از پایان جلسه در گفتگوئی در باره اوضاع کردستان به خبرنگار روزنامه اطالعات گفت: 
ند ات جانی و مالی بتواسامان است و امیدواریم قصد ما که انزجار معنوي از سالح گرم بدوش گرفتن است، با کمترین خسار

فرمانده کل سپاه پاسداران درباره مسائلی که در جلسه شوراي امنیت ». اوضاع کردستان را در بقیه نقاط نیز به سامان برساند
وجود  وي». مسائل کردستان بود و درمورد آن تصمیماتی هم گرفته شد این مسائل عمدتاً«ملی مطرح شده بود، اظهار داشت: 

متاسفانه بانه در وضعی است که چنین «تائید کرد و گفت:  انداز شهداي کردستان را که هنوز روي زمین مانده اجساد زیادي
از شهداي ما چندي است که در آنجا مانده و ضد انقالب با حرکات ضد  هاییمحدودیتی براي جمع آوري اجساد بوده و جنازه

وي درباره شهرهاي از ». گزارش شد که اجساد جمع آوري شده استانسانی خود مانع انتقال آنها شده است، ولی دیروز 
باید بگویم االن بانه از اهمیت ویژه اي برخوردار است و « کردستان که در اختیار سپاه و ارتش انقالب قرار گرفته است، گفت:

». دمساله ساز باشنباید کوشش شود که از دست ضد انقالب خارج گردد و بقیه شهرهاي کردستان در وضعی نیستند که 
، فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران و نماینده رییس جمهوري در سنندج، شب گذشته پس از بازگشت به »ابوشریف«همچنین 

ما سعی «تهران گزارش خود را تسلیم رییس جمهوري کرد. ابوشریف در گفتگوئی با خبرنگار ما درباره اوضاع سنندج گفت: 
ل نشود، چون ضد انقالب با رفتار خود سعی داشت خشونت را به ما تحمیل کند.ولی ما کردیم در سنندج خشونتی اعما

انسانی رفتار کردیم. نیز مقدماتی فراهم شده است براي  گذارند،جلوگیري کردیم و با کسانیکه سالحشان را بر زمین می
ازان ما توانستیم بکنیم، این بود که از جیره سرب تنها کاري که رساندن آذوقه و دارو به کسانی که مدتی در محاصره بودند. فعالً

مام تمام شهر دراختیار سپاه است و ت«وي درمورد موقعیت شهر سنندج گفت: ». و افراد سپاه پاسداران بین مردم تقسیم کردیم
نها را و یا آ ندکمواضع از دشمن پس گرفته شده و ضد انقالب، هنگام فرار تا جائیکه می تواند اسلحه و مهمات را منفجر می

 )24/2/1359اطالعات».(مخفی می سازد و به کوهستانها پناه می برند

 

 اطالعیه

 

 ستاد مرکزي سپاه پاسداران اعالم کرد : بر اساس گزارش فرمانده سپاه پاسداران غرب کشور، گروههاي ضد

 

ش حاکی است که گروهی از افراد نیز در . این گزارانداطراف شهر را مین گذاري کردهانقالب در شهر سقز، پس از تخلیه، 
 .تا پس از تجدید قوا دست به حمله مجدد بزنند اندمخفی شده هازیرزمین

 



. به عنوان دهنداز پاوه گزارش رسیده که هر چند ساعت یکبار مهاجمین مسلح این شهر و اطراف آن را مورد هجوم قرار می-
 )28/2/1359.(اطالعاتباشدو ادارات پاوه تعطیل می هاهاعتراض به این حمالت چهارده روز است که مغاز

 

 .جمهوري:شوراي امنیت ملی،مسایل کردستان را بررسی کردبا حضور رییس

 

 .ساز باشندفرمانده کل سپاه پاسداران:شهرهاي کردستان به استثناي بانه در وضعی نیستند که مساله

 

یل وزیري تشکجمهور و فرماندهان کل قوا در نخستصدر رییسبنیشوراي امنیت ملی دیشب به ریاست دکتر ابوالحسن 
 .جلسه داد و به مسایل مختلف امنیتی کشور رسیدگی کرد

 

عباس دوز دوزانی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب پس از پایان این جلسه در گفتگویی با خبرنگاران درباره اوضاع کردستان 
از برداشتن سالح منزجرین با کمترین خسارات  است و امیدواریم در شرایطی که ما واقعاًگفت: اوضاع این استان رو به سامان 

مالی اوضاع کردستان در بقیه نقاط نیز به سامان برسد. وي درباره مسایلی که در جلسه شوراي امنیت ملی مطرح شده بود 
 .گرفته شدآن درباره کردستان بود و تصمیماتی هم در مورد  گفت: این مسایل عمدتاً

 

 :وي ضمن تایید اینکه هنوز تعداد زیادي اجساد شهدا در کردستان بر زمین مانده گفت

 

آوري اجساد بوده و اجسادي از شهداي ما چندي است که در آنجا مانده است و متاسفانه در بانه چنین محدودیتی براي جمع
ي سپس افزود: ولی امروز (دیروز) گزارش شده که اجساد ضدانقالب با حرکات ضدانسانی خود مانع انتقال آنان شده است. و

اندو. فرمانده سپاه پاسداران انقالب درباره شهرهاي کردستان که در اختیار سپاه و ارتش قرار گرفته است آوري کردهرا جمع
ه ارج شود و بقیاي برخوردار است و باید کوشش شود که از دست ضدانقالب خگفت: باید بگویم االن بانه از اهمیت ویژه

 )28/2/1359ساز باشند.(کیهانشعارهاي کردستان در وضعی نیستند که مساله

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:43 1386جمعه دوم شهریور 

 



 (6)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 اطالعیه

 

هاي پاوه انتشار یافت که متن آن به شرح زیر اي در رابطه با درگیريیهپاوه اطالعاز طرف سپاه پاسدران انقالب اسالمی 
 :است

 

 تعالیبسمه

 

اینکه به سان واقعه پیش، یک ماه پاوه را در محاصره خود داشت هموطنان عزیز به قرار اطالع واصله ضد انقالب پس از 
انقالب را زیر آتش گرفته است به طوري که تاکنون  این شهر یورش آورده مردم مسلمان پاوه و پاسدرانناجوانمردانه به 

نفر از پاسداران انقالب مجروح و دو نفر نیز به  20اند و همچنین شدهاي نیز زخمی اي از مردم مسلمان پاوه شهید و عدهعده
 اه و پاوه را منهدماند براي جلوگیري از اعزام نیروهاي کمکی براي مردم پاوه ضد انقالب پل بین راه کرمانششهادت رسیده

 .کرد

 

 .به اعزام نیروهاي کمکی داردبرد و نیاز مبرمی در وضعیتی بحرانی به سر می ـ  فعالًپاوه 

 

همچنین به طوري که اطالع دارند شهر بیجار نیز مورد تهاجم شدید عناصر ضد انقالب قرار گرفته است در تماس با  
سپاه براي دفع تهاجم ضد انقالب نیاز به نیروهاي کمکی دارند. اند که شدیداًشتهاین منطقه آن اظهار دانیروهاي مستقر در

 )14/11/1358پاسداران کرمانشاه(جمهوري اسالمی 

 

 اطالعیه سپاه پاسداران پاوه

 



هر اطالعیه ظاین پاوه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از کرمانشاه از سوي روابط عمومی
             :امروز انتشار یافت

 

 48زده پاوه مورد هجوم و حمله شدید قرار گرفته است مدت بار دیگر براي سومین بار شهر جنگ-اهللا الرحمن الرحیمبسم
 و ساعت است مردم رزمنده پاوه و پاسداران مشتاق به شهادت زیر آتش خمپاره و اسلحه سنگین نوکران بعث واحزاب کومله

باشند چند خانه در مرکز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره دمکرات و رستگاري و پالیزبان و سردار جاف و فدائیان خلق می
دشمن ویران شده است کلیه ادارات و دوایر دولتی در مرکز شهر به حالت تعطیل در آمده است آذوقه کمیاب و کلیه دکانها 

اند و درس فداکاري و جانبازي به طرفداران انان رزمنده پاسدار شربت شهادت نوشیدهنفر از بهترین جو 6بسته است تا کنون 
اند که حال بعضی از آنها وخیم است و با هلیکوپتر به کرمانشاه انتقال داده نفر مجروح شده 12اند بیش از اسالم آموخته

د که انانداز اسیر کردهپاره و مسلسل و نارنجکاند به خط آتش دشمن نفوذ کرده و چندین نفر مسلح را از اشرار با خمشده
 .اعالم خواهد شد آمار آن بعداً

 

مناطق دوریسان و فراز خانقاه در نزدیکی پاوه از لوث اشرار پاك و پایگاههاي خمپاره و سالح سنگین آنها در دو روستا فوق 
راحات وارد مهاجمان، آمار دقیقی در دست نیست منهدم گردیده است جنگ با ابعاد گسترده ادامه دارد از میزان تلفات و ج

 )14/11/1358.(جمهوري اسالمیلیکن اخبار رسیده حکایت از تلفات سنگین آنان دارد

 

 :ستاد عملیات غربتوسط سخنگوي روابط عمومی

 .جزئیات حمله به کامیاران و پاوه فاش شد

 

د مسلمان است و پاسداران نیز نظارت کامل بر شهر مسوول ستاد عملیات غرب:هم اکنون پاوه تحت تصرف پیشمرگان کر
 .دارند

 

 .شودشایعه خروج مردم کامیاران از شهر به شدت تکذیب می

 

 .اندحزب دمکرات اظهار داشت که پیشمرگان حزب دمکرات و کومله مواضع خود را پس گرفته

 



کامیاران و تلگرام عبدالرحمن قاسملو به حضور امام  ـ  خبرنگار جمهوري اسالمی: در پی حوادث اخیر منطقه پاوه وکرمانشاه 
که در آن حمله و هجوم از طرف پاسداران با تانک و فانتوم اشاره شده است براي روشن شدن واقعیات، با مسوول روابط 

 .اي داشتیمستاد عملیاتی غرب مصاحبهعمومی 

 

اي که توسط کومله و دمکرات رستگاري و غیره به پاوه حملهاي در پی مسلمان پاوه 18ولی اخبار رسیده حاکیست که تاکنون 
اند و از طرفی نیز مسوول ستاد عملیاتی غرب اظهارات حزب دمکرات مبنی بر بازپس گرفتن مواضع شدهشده شهید و زخمی

 .دمکرات و کومله را تکذیب نموده است

 

 (ستاد عملیات غربمتن مصاحبه با مسوول روابط عمومی)

 

رام از سوي شیخ عزالدین حسینی و عبدالرحمن قاسملو براي امام فرستاده شده و در آن گفته شده که درگیري از س: دو تلگ
ا که طرفی عین وقایع را تا آنجشما با رعایت بی سوي سپاه پاسدران شروع و سپاه به شکل بی رحمآنهاي به آن دامن زده لطفاً

 دانید توضیح دهید؟می

 

ایم گزارش رسیده کیلومتري کامیاران که ما مستقر کرده 30نبه گذشته به واحد عملیاتی ما واقع در صبح چهار ش 4ج: ساعت 
 .ـ  کرمانشاه را دارنداي قصد انهدام پل کامیاران که عده

 

حد در ن واایما هم طبق وظیفه بر امکانات مراقبت جاده افزودیم و کنترل خود را بیشتر کردیم زیرا از یکی دو هفته قبل که
قبضه اسلحه غیر مجاز شده بودند و حتی فشنگ با مارك اسرائیلی در میان آنها  200آنجا مستقر شده بود موفق به کشف 

کنیم و در آنجا یک جیب اینکه اطالع واحد مذکور به طرف پل حرکت میهست که ما حاضریم ارایه دهیم به هر حال پس از
یرند و گدهند افراد مستقر در جیب هم پاسداران را زیر رگبار میایست میبه آن شوندبینند و چون مشکوك میشهباز را می

 به اند متقابالاي بودهشوند پاسدران هم که در اکیبهاي چند دستهشود و سه نفر هم مجروح میمنجر به شهادت دو پاسدار می
 شوند واز آنها کشته و تعدادي هم مجروح می رود و دو سه نفرکنند که ماشین از بین میسوي ماشین آنها تیراندازي می

هاي هم از قبیل برنو، ام یک و کالشینکف از آنها به دست آمد بعد از تحقیقاتی که روز بعد به عمل آمد مدارکی به اسلحه
نفجار پل را ااینها هم قصد این طور نتیجه گرفتیم که ـ  کرمانشاه داشتیماي که بعد از پل پاوه دستمان رسید و طبق تجربه

بینیم که سازمان کومله متشکل از این درگیریهایی که در بیرون از شهر انجام گرفته بود میاند به هر حال بعد از داشته
ها و قاتلی که از ترس مجازات به آنها پیوسته است و سپاه رستگاري که رهبرشان شیخ عثمان چریکهاي فدائی خلق ساواکی
اظهار  آورند ووابسته به حزب بعث و بختیار و اشرف پهلوي یک درگیري مصنوعی به وجود مینقشبندي ساکن در عراق و 



اینکه تیري شلیک شود سپاه رستگاري تسلیم و سالحهاي بدونشوند! سپاه رستگاري به وسیله سازمان کومله خلع سالح می
آورند که گروهی از مردم اخل شهر به وجود میدهند و سپس یک درگیري و تیراندازي مصنوعی در دخود را تحویل کومله می

اند شوند و سپاه هم به حکم وظیفه و بنا به درخواست مردم وارد شهر شدهایجاد امنیت میطی مراجعات خود از سپاه خواستار 
د و بیش نفر از ما گردی 11ساعت درگیري و منجر به شهادت  12این حساب اگر ما قصد درگیري و تخریب داشتیم در آن با 
کند که ما مجروح به جاي گذاشتیم چرا از توپ و سالح سنگینی که با خود داشتیم استفاده نکردیم آیا این روشن نمی 15از 

توانستیم با استفاده از سالحهاي خود مواضع آنها را در هم بکوبیم و از بینشان ایم در صورتی که ما میقصد تخریب نداشته
را  این درگیريخواسته آرامش را حفظ کنیم و چون مورد تائید امام هستند ما هم پذیرفتیم لذا  ببریم ولی چون هیات از ما

 .ریزي افراد بیگانه کردیمآنها به وجود آوردند و ما ناچار به دخالت شدیم و ما حداکثر کوشش خود را براي جلوگیري از خون

 

اند که کار بدستان حکومتی ها تیتر کردهرا روزنامهز آنس: داریوش فروهر در مورد منطقه سخنانی گفته که قسمتی ا
 ؟این مورد شما چه توضیحی داریدکنند درخودسرانه در کردستان عمل می

 

کنند نه خودسري گردد که آنها هستند که کارشکنی میهاي مسلح منطقه مطالعه شود معلوم میج: اگر روي گروه   
اند که گروهها در مسایل کردستان کارشکنی انقالب است و خود و اعضاي هیات بارها گفتهکارگزاران چون سپاه مطیع شوراي 

 .کنندمی

 

 این درگیري چه بود؟ایجادس: هدف سازمان کومله از

 

تواند به حیات خود در منطقه این سازمان در صورتی میشود کهگردد روشن میاي که از قبل صادر میج: با توجه به اطالعیه
 .مه دهد که جنگ و زد و خورد در منطقه حاکم باشد البته جنگ علیه دولت و هدفشان تجزیه مملکت استادا

 

 س: کامیاران تحت تسلط چه کسانی است؟

 

هایی که به وجود آمد بله علت خوش رفتاري پاسداران و کمک آنها به مردم مورد حمایت اهالی شهر قرار ج: بعد از درگیري
لی به طرفداري از سپاه پاسداران تظاهراتی هم صورت گرفت و شعار درود بر خمینی و سالم بر پاسدار گرفتند و توسط اها

.  س: سخنگوي حرب دمکرات در سنندج گفت از زدو خود تا دادند و االن هم پیشمرگان مسلمان کرد در کامیاران هستندمی
 ؟.این مساله درست استدقیقه امروز ادامه داشت 30/12



 

ی زد و خورد بوده و خبر رسیده که یک ساختمان دولتی دیشب (پریشب) از سوي آنان مورد حمله قرار گرفته و الزم ج: بل
اي ما این براهللا اشراقی به هیات اضافه شده وآیتکه  است که ما تمام سعی خود را جهت جلوگیري از جنگ بکنیم خصوصاً

هاي کرد مسلمان است البته دیشب (پریشب) یک درگیري شد که رگمهم است و مراکز گروهها هم فعال تحت تصرف پیشم
 .دو نفر از پیشمرگهاي کرد مسلمان شهید شدند و امروز (دیروز) در کرمانشاه جسد آنها را تشیع کردند

 

 دارید ؟س: شما چه تصمیمی

 

یم و خلع سالح افراد در کامیاران ج: چنانچه بخواهند مقاومت مسلحانه بکنند ما ناچاریم براي برقراري امنیت دخالت بکن
       نیت دارد؟بستگی به تصمیم هیات حسن

 

یاران اند و به کامها (پاسداران) بهانه کردهاینس: شیخ عزالدین حسینی گفته است یک روز پس از خروج پاسداران از سنندج 
 این درگیري با خروج سپاه از سنندج ارتباطی دارد؟اند.آیاحمله کرده

 

خیر ارتباطی ندارد.از همان اول ما مخالف خروج سپاه از سنندج بودیم ولی حمله ناجوانمردانه از سوي آنان بود و سپس در ج: 
این مساله را در یک اند که ما اند و از آن طرف به کامیاران حمله کردهشهر شایعه کردند که سپاه اخراجی ار سنندج آمده

 .تان تکذیب کردیممصاحبه رادیو تلویزیونی در سطح اس

 

 س: در پاوه وضع چگونه است و مساله محاصره پاوه چیست؟

 

اند و حاال هم ندارند و هر روز هم حلقه محاصره احزاب نسبت ها امنیت نداشتهج: پاوه از درگیري تابستان گذشته تا حال جاده
اي از مردم پاوه در رابطه با تظاهرات مردم جمعه نامهاینکه روز اند تا شود و مشکالتی به وجود آوردهتر میبه مردم پاوه تنگ

در نامه خود داده بودند مبنی بر اینکه شما ملت کرمانشاه به عنوان اعتراض به قتل پاسداران صورت گرفت مردم پاوه پیامی 
ا را به صداي م ند اقالًرسانید آنهایی که در مرکز هستند و تصمیم گیرنده هستمسلمان کرمانشاه چرا نداي ما را به جهان نمی
شود کند و یک لیتر خون در یکی از بیمارستآنهاي پاوه پیدا نمیداد میاینجا بیجهان و مسلمانان برسانند که ضد انقالب در 

تن هم  12تن از جوانان مسلمان بومی پاوه شهید و  6این دو روز اینکه فقط درهمین طور خبري االن رسیده مبنی بر 
سیم از ما کمک اند و حلقه محاصره طوري است آنها هر لحظه از طریق بیهایشان را با خمپاره ویران کردهد و خانهانشدهزخمی



کوپتر به آنان کمک برسانیم و شوراي انقالب باید ـ کرمانشاه منهدم نشده ما مجبوریم از طریق هلیخواهند و چون پل پاوه می
ان ایم الزم به یادآوریست که مسلماناین وضع را به شوراي انقالب اطالع دادهالبته ما این وضع بگیرد تصمیم قاطع در مقابل 

کنند و چنانچه ما به کمک آنها نشتابیم پاوه جهت جلوگیري از رخنه ضد انقالب چهار ماه است که در کوهستان زندگی می
 .بینی نیستقابل پیش

 

 اند؟ س: شایع شده که مردم کامیاران از شهر خارج شده

 

این طور که گفتیم پس از ورود پاسداران به کامیاران مردم شود و همانتکذیب می ج: خیر چنین چیزي صحت ندارد و شدیداً
  .شهر به پشتیبانی از پاسداران راهپیمایی کردند

 

 دارید بدهید؟س:  چنانچه پیامی

 

بیایند از نزدیک تجربه و تحلیل کنند و به آنچه در منطقه این است که ارگانهاي اجراي مملکت مسایل منطقه را ج: پیام ما 
این اکتفا نکنند که در مرکز باشند و براي من که در کرمانشاه هستم تصمیم بگیرند بلکه بیایند از گذرد فکر کنند و فقط بهمی

رستند به فالن جا رند یک نفر بفهاي اجرائی تصمیم نگیکه استفاده کنند یعنی قدرتنزدیک مسایل را ببینند و از فکر من بومی
 )15/11/1358.(جمهوري اسالمیو دستوراتی به او بدهند بیایند از فکر اهالی خود منطقه استفاده کنند

 

 اعالمیه

 

 :پاوه دو اعالمیه به این شرح انتشار یافتاز سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

ارزان خستگی ناپذیري که براي بر پاي احکام خداي و قرآن کریم و رهایی درود خدا بر شهیدان راستین اسالم و مب-تعالیبسمه
 .کنندمستضعفین جان برکف راه شهادت براي خود انتخاب کرده و با تکیه بر اهللا در راه اهللا مبارزه می

 

ایران هوري اسالمی قانون اساسی جم 51که طبق اصل مردم مسلمان روستاهاي منطقه اورامانات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .آوردهاي انقالب را به عهده داردبه تصویب رسیده یکی از نهادهاي عزیز انقالب بوده و مسوولیت حفاظت از ره



 

امید است مردم غیور روستاهات با حسن نیت کامل براي بیرون راندن اشرار و ضد انقالبیون در منطقه با سپاه پاسدران 
 .تا هر چه سریعتر منطقه را از وجود دشمنان خدا پاکسازي نمایند همکاري الزم را معمول فرموده

 

 .، پس بدهداندضد انقالب باید بداند که در هر کجا که باشد باید حساب خیانتهایی را که در منطقه مرتکب شده

 

داد انتظار دارد هر چه  این زالوصفتان نجات خواهیمبه یاري خداوند بزرگ هر چه زودتر مردم شریف روستاها را از شر وجود 
ا که همانزودتر اشرار و ضد انقالبیون را از خود و روستاي خود بیرون رانده و همبستگی خود را نسبت به جمهوري اسالمی

ها بین مردم شریف و مسلمان رفع ایمان منطقه اعالم نمایند تا نگرانیحکومت عدل خداي است و مردم مسلمان او مبارز و با 
پرستان در هر کجا که باشند به زودي این صورت اشرار و بیگانهفرما شود که در غیردد و آرامش کامل حکمو برطرف گر

 .خود خواهند رسیدسرکوب و به سزاي اعمال غیر انسانی و غیر اسالمی

 

 :این قرار استمتن دومین اطالعیه سپاه پاسداران پاوه از

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ر د پاوه از کلیه کسانی که در جریان پیروزي انقالب خصوصاًمان پاوه و توابع، سپاه پاسدران انقالب اسالمی مردم شریف و مسل
گزاري نموده براي عموم چند روز اخیر براي پاکسازي منطقه از وجود اشرار با سپاه پاسداران همکاري داشته و دارند  سپاس

ه پاوه و جوانرود و اورامانات آرزوي موفقیت را دارد.                                                         مسلمان جهان خصوصا مردم شریف و مسلمانان منطق
 پاوهسپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

 شهادت یک برادر درجه دار

 

ش در لرستانی که دو روز پیکرمانشاه اعالم شد استوار اسکنسپاه پاسداران انقالب اسالمی ـ از سوي روابط عمومی کرمانشاه 
نتقال داده کرمانشاه ااهللا طالقانیآیتدر درگیري با مهاجمین در منطقه تپانی مجروح شده بود و دیروز براي درمان به بیمارستان

 .این بیمارستان جان سپردشده بود دیشب در 



 

اي اورامانات راه پاوه گشوده و بر اساس اطالعیه،به دنبال استقرار امنیت در منطقه 15/11/58ـ خبرگزاري پارس: کرمانشاه 
این راه باز است لذا کارمندانی که به علت پاوه منتشر شد و اعالم شد که عصر دیروز از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 )16/11/1358 .(جمهوري اسالمیتوانند که امروز بر سرکار خود حاضر شونداند میبسته بودن راه بر سر کار خود نرفته

 

 .از سوي سپاه پاسداران پاوه:اسارت پاسداران پاوه و تخریب روستا ها به شدت تکذیب شد

 

 .این آرزو را به گور خواهند برد که به یک وجب از خاکمان دست درازي کنندطلبانفرصت

 

 پاوهاطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 

ن از صد تاي اسیري یکپاوه دیشب طی اطالعیهسپاه پاسداران انقالب اسالمی میـ خبرگزاري پارس: روابط عموکرمانشاه 
پاسداران توسط پیشمرگان کرد در پاوه همچنین تخریب روستاهاي اطراف توسط پاسداران را به شدت تکذیب کرده اطالعیه 

 .… پاوه به این شرح استپاسداران انقالب اسالمیروابط عمومی

 

 .ماندرود ولی آنچه که به نفع مردم است روي زمین میمی کف روي آب از میان

 

ي ها در باره اسیرانداز چند روز اخیر روزنامهرساند که گزارشهاي کذب و تفرقهایرانی میبدین وسیله به اطالع مردم مسلمان
کرده و  که به کلی تکذیبیک صد تن از پاسداران توسط پیشمرگان کرد در پاوه و تخریب روستاهاي اطراف توسط پاسداران 

برد لذا از دارد که در حال حاضر شهر پاوه و روستاهاي اطراف در پوشش پاسداران بوده و در آرامش کلی به سر میاعالم می
ها خواستاریم که از نوشتن اخبار غیر صحیح جلوگیري به عمل آورند و ضد انقالبیون هم بدانند که زمین پاوه مسوولین روزنامه

این آرزو را به گور خواهند برد که حتی به یک وجب طلب اي از تن ما است و عوامل فرصتسایر نقاط کشورمان پارههمچون 
 )19/11/1358درازي کند(جمهوري اسالمیاز خاکمان دست

 

 برخوردهاي خونین در کردستان و کرمانشاهان

 



 انتشار اطالعیه

 

  :اي به این شرح انتشار داداین منطقه، اطالعیه هايع و درگیريسپاه پاسداران انقالب اسالمی پاوه در مورد وقای

 

 48بار دیگر براي سومین بار، شهر جنگ زده پاوه مورد هجوم و حمله شدید قرار گرفته است. مدت -بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نوکران بعث، احزاب کومله،ساعت است که مردم رزمنده پاوه و پاسداران مشتاق بشهادت، زیر آتش خمپاره و اسلحه سنگین 

.چند خانه در مرکز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره دشمن باشددمکرات، رستگاري، پالیزبان، سردار جاف و فدائیان خلق می
ویران شده است و کلیه ادارات و دوایر دولتی در مرکز شهر به حالت تعطیل درآمده و آذوقه، کمیاب و کلیه دکاکین بسته 

نفر از بهترین جوانان رزمنده پاسدار، شربت شهادت نوشیده اند و درس فداکاري و جانبازي به طرفداران  6است. تاکنون 
نفر مجروح شده که حال بعضی از آنها وخیم است و با هلی کوپتر به کرمانشاه انتقال داده شده  12اسالم آموخته اند، بیش از 

 ز اشرار با خمپاره مسلسل و نارنجک انداز اسیر کردند که آمار آن بعداًاند، به خط آتش نفوذ کرده و چندین نفر مسلح را ا
پرتاب خمپاره و سالح سنگین  هايدر نزدیکی پاوه از لوث اشرار پاك و پایگاه»خانقاه« و » دوریسان«اعالم خواهد شد. مناطق 

ز میزان تلفات و جراحات وارده به اشرار، آنها در دو روستاي فوق منهدم گردیده است. جنگ با ابعاد گسترده ادامه دارد و ا
 )19/11/1358آمار دقیقی در دست نیست، لکن اخبار رسیده حکایت از تلفات سنگین آنان دارد.(اطالعات

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

 می غربدر ارتباط با جریانات اخیر بخش کامیاران، این اطالعیه از سوي روابط عمومی ستاد سپاه پاسداران انقالب اسال 
شب تا چهار بامداد، حمالت متناوبی به شهر کامیاران از  23، ساعت 58بهمن  23در تاریخ -کشور منتشر شد:بسمه تعالی

 طرف مهاجمین صورت گرفت که آسایش و امنیت مردم مسلمان شهر کامیاران را مانند شبهاي گذشته مختل گردانید. مجدداً
ت، درگیري دیگري را در قسمت شمالی کامیاران ایجاد کردند که در نتیجه، ، به مدت سه ساع58بهمن ماه  24ظهر روز 

چندین ساعت عبور و مرور وسایل نقلیه غیر ممکن شد. اقدام مهاجمین از اعمال ضد انسانی در رابطه با حضور هیات تحقیق 
ه، این ئی نشوند. بر ملت شریف و آگاکه جهت بررسی واقعه اخیر به منطقه اعزام شده اند، انجام گرفت تا مسببین واقعه شناسا

مساله واضح است که دشمن، همیشه از حقیقت خوف داشته و از افشاي ماهیت حقیقیش، در هراس است، غافل از اینکه چهره 
پلید این خود فروختگان، دیگر در پس هیچ ماسکی و در قالب هیچ ننگی پنهان نیست.روابط عمومی ستاد سپاه پاسداران انقالب 

 )20/11/1358کشور(اطالعاتغرب 

 

 کرمانشاه در باره درگیري دیروز در کامیاراناطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی



 

 کرمانشاه در ارتباط با درگیريسپاه پاسداران انقالب اسالمیـ  خبرگزاري پارس: عصر دیروز از سوي روابط عمومیکرمانشاه 
انتشار یافت وطی آن  اعالم شد که در جریان این درگیري سه نفر شهید شدند و دو نفر اي دیروز در منطقه کامیاران اطالعیه

 .مجروح گردیدند

 

نفر  4کرمانشاه به خبرگزاري پارس رسید تعداد پاسداران شهید در گزارش تلفنی که از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .اعالم گردیده بود

 

 :این قرار استسپاه پاسداران ازعمومیمتن اطالعیه منتشره از سوي روابط 

 

 بسمه تعالی

 

دیروز در نزدیکی کامیاران ضد انقالبیون به سپاه پاسداران  11ایران فاجعه افرید حدود ساعت دیگر بار،دشمن انقالب اسالمی
 و» عباس بهمنی«مهاي به نااین حملهناجوانمردانه، سه تن از پاسداران جان بر کف اسالمیور شدند درحملهانقالب اسالمی

و  حسین«به درجه شهادت نائل آمدند و دو تن دیگر از برادران پاسدار با اسامی» یعقوب عبداهللا زاده» «غالم رضا یوسفی«
 .مجروح شدند که جنازه سه شهید و دو تن پاسدار مجروح با آمبوالناس به کرمانشاه انتقال داده شدند» محمد شفیعی

 

خواهد می ایرانایران از ملت رزمنده کرمانشاه ضمن تبریک و تسلیت به بازماندگان شهدا و مردماسالمی سپاه پاسداران انقالب
)جمهوري اسالمی(جمهوري این حددست به جنایت بزننداین اجازه ندهند که عناصر ضد انقالب تابیش از
 (5/12/1358اسالمی

 

 .روز دایر خواهد بودتوسط سپاه پاسداران پاوه:کلیه مدارس کامیاران از ام

 

کرمانشاه به نقل از شوراي شهر کامیاران سپاه پاسدران انقالب اسالمیـ  به گزارش خبر گزاري پارس روابط عمومیکرمانشاه 
اي که از سوي شوراي شهر این بخش دایر خواهد بود در اطالعیهکلیه مدارس 58اسفند ماه  7اعالم داشت که از فردا 



. (جمهوري اسالمی یافت از کلیه دبیران و دانش آموزان خواسته شد در کالسهاي در س حاضر شوندکامیاران انتشار 
6/12/1358( 

 .دوزدوزانی فرمانده کل سپاه پاسداران شد

 

 بوده که از ابتداي تشکیل سپاه فعالیتیکی از اعضاي سپاه پاسدران انقالب اسالمی» عباس دوزدوزانی«به قرار اعالم واصله 
توسط نیروهاي  1344بوده که در همین رابطه در سال است. فرمانده جدید سپاه از اعضاي فعال حزب ملل اسالمی داشته

 شودامنیتی رژیم پهلوي دستگیر و به زندان روانه می

 

شود که در اواخر عمر رژیم سال حبس محکوم می 7دستگیر و به  1351در سال  دوزدوزانی پس از آزادي از زندان مجدداً
یالتی تشک مخصوصاًایدئولوژیک سیاسی و نظامیشود فرمانده جدید سپاه داراي مطالعات گسترده در زمینهگذشته آزاد می

 )7/12/1358.(جمهوري اسالمی باشدمی

 

 .تهاجم مزدوران در هم شکسته شد

 

در پشت دکل در روستاي نوریاب به پاسداران مستقر  4/12/58روز  22ـ  تهاجم مزدوران بعثی عراق که از ساعت کرمانشاه 
این رابطه سپاه پاوه گزارش کرد، در ارتباط شروع شده بود درهم شکسته شد و اشرار و مزدوران عراقی به عقب رانده شدند در

این گزارش بعد از ظهر دیروز از سوي  سپاه پاسداران پاوه با بیسییم به  سپاه پاسداران هاي اخیر منطقه پاوه با درگیري
افراد ضد انقالب مستقر در روستاي نور یاب در دو کیلومتري پاوه با  4/11/58روز  22مانشاه مخابره شد: ساعت کر

آتش گشودند که با تیراندازي متقابل » قلعه دزه«اي از پاسداران مستقر در پشت دکل و هاي سبک و سنگین به عدهسالح
به ناچار پاسداران در تعقیب مهاجمین شروع به پیشروي کردند و تا دیروز ادامه داشته و  5مواجه شدند درگیري تا ساعت 

این در گیري دو نفر از پاسداران نزدیکی روستاي نجار پیش رفتند و اشرار و مزدوران دولت بعث عراق را به عقب راندند در
بایزید « و» ماعیل عبدالهیاس«نفر دیگر به اسامی 4به شهادت رسیدند » غفور سامیه«و » محمد باخانی«به نامهاي بومی

شدند از تلفات مهاجمین و مزدوران بعث عراق گزارش دقیقی در دست زخمی» دادو مومنی«و » اسد اهللا دبیري«و »بزرگمهر
  )7/12/1358پاوه(جمهوري اسالمی سپاه پاسدران انقالب اسالمینیست.روابط عمومی

 

 .رد مسووالن دولتی در اورامانات متناسب با مصالح مملکت نبوده استگفتگو با معاون سیاسی سپاه پاسداران غرب کشور:عملک

 



کر مانشاه: با یک نگرش به تحوالتی که پس از انتخابات ریاست جمهوري، در مساله کردستان پیش آمد،امید به حل مسالمت 
 شده است که موجب افزایش آمیز بحران کردستان آفزایش یافته است، اما متاسفانه سیاست نا همگونی در اورامانات اعمال

سید «گردیده است در رابطه با این مساله، خبرنگار مادر کرمانشاه با » نوسود«و» باینگان«نگرانی برخی از اهالی، از جمله مردم 
معاون سیاسی سپاه پاسداران غرب به گفتگو پرداخته که ما حصل آن در ذیل از نظر خوانندگان » محمد سعید جعفري

 ناهمگونی بافت اجتماعی. گذردعزیزمی

 

بافت اجتماعی مناطق کرد نشین  غرب « و جغرافیاي کردستان گفت: سید محمد سعید جعفري در مورد مو قعیت قومی  
کشور به هیچو جه بافت همگونی نیست که دولت بخواهد سیاست واحدي را در هر تمام منطقه دنبال کند ونتیجه مطلوب را 

راموش کرد که مسایل کردستان بطور عموم مسا ئلی نیستند که بی ارتبات با سایرنقاط کشورآنها بدست آورد، اگر چه نباید ف
را حل وفصل نمود. تجزیه تاریخ نشان داده است که مردم کرد نشین ایران، هر گز تو هم جدایی از ایران به خود راه نداده اند 

ر حد فدا کردن جان خود کوشا بوده اند. بهرحال، آنچه در همسایه تا س  هايو مخصوصا در رابطه با تجاوزات مرزي کشور
با وضعی که در سنندج جریان دارد، متفاوت است ومسایل اورامانات با این دو منطقه نیز اختالف زیادي دارد.  گذردمهاباد می

ق نیست اگر چه در اورامانات که کردستان جنوبی است، مساله ضد انقالب به شهادت همه آگاهان، یک مساله جدي وعمی
دولت مزدور عراق در آن بیش از سایر مناطق کرد ستان دست به تحریکات میزند، ولی غالب افراد نا آگاهی که بر اثر فقر یا 

ملی خود را از دست نداده ومن  وهاي اعمال شده در منطقه فریب دشمن را خوردند، به هیچ وجه تعصب اسالمیسوء سیاست 
گر عوامل اجرایی دولت در منطقه، مخصوصا سپاه پاسداران، مشکالت اورامانات را با واقعیت آداب اطمینان کامل دارم که ا

یجه اش این که نت دهندوسنن قومی و عشیره اي این منطقه بررسی کنند، بزودي در استراتژي و تاکتیکهاي خود تغییراتی می
و مهلکترین ضربات را بر دشمنان  دهندمملکت انجام می خواهد بود که همین افراد، بیشترین جانبازي و فداکاري را براي

 .خارجی وارد کنند

 

 تحلیل مسایل ایران

 

اطالعاتی که به ما میرسد حاکی «پناهنده به عراق اظهار داشت:  هايمعاون سیاسی سپاه پاسداران غرب کشور در مورد کرد 
ایران میان افراد کرد وخانواده هایشان تجزیه و تحلیل  از آن است که در کمپهاي پناهندگان کرد در عراق، همه شب مسایل

و مترصند که زمینه اي براي با زگشت به ایران بیابند. بسیاري از پناهندگان که بر خالف موازین بین المللی وحتی  شودمی
ه، تلف در منطقشرعی  وسوء استفاده حزب بعث عراق مورد تعرض واقع گردیده اند، کسانی هستند که به اتهام جرمهاي مخ

که بارها از طرف رهبر انقالب اسالمی، مراتب بخشودگی و عفو آنها اعالم شد وبر اثر احساس  گیرندتحت تعقیب قرار می
بیش از حد مسئو الن دولتی که متاسفانه  به حد کافی توام با آگاهی عشایر نبود، تحت پیگرد قرار گرفتند  هايمسئو لیت

نونی و شرعی در دست باشد، اموال بعضی از آنها غصب و مصادره گردید.بهر حال در یکسال وحتی بدون آینکه مجوزي قا
اخیر آنچه از طرف دولت در منطقه صورت گرفته است، غالبا باز تاب مسوولیتهاي انسانی افرادي بود که از طرف دولت 



ما با مذاکراتی که پس از انتخابات آقاي اند ولی کمتر متناسب با مصلحت مردم وملت بوده است، ولی داشته هايمسوولیت
بنی صدر به ریاست جمهوري با ایشان و سایر مقامات مسوول مملکت داشته ایم، به حل صحیح مشکالت اورامانات بیشتر 

 .«امیدوار هستیم

 

 ایجاد روحیه سازشکاري

 

گرانی مردم آن مناطق شده و باید بگوییم که بنا به اظهار شمامورد اعتراض و ن» باینگان«در مورد بسته بودن راه نوسود و  
اعتراضات مهم ما به کسانی که است قبال راه پاوه را مسدود کرده بودند و این بود که آنان مانع رسیدن آذوقه به پاوه شده 

ت به ببودند و این اعتراض بجا وارد بودو به نظر من  این شایستی انقالب و حکومت اسالمی نبود که همان عمل را امروز نس
مردم این دو منطقه انجام دهد. این اعمال به فرض اینکه بطور کوتاه مدت، نتایج متعدد ي داشته باشد ولی از نظر ایدئدلوژي 

وکسانی که از نزدیک با این موضع درگیر هستند، این توهم را » نوسود«و» باینگان«به تفکر اسالمی لطمه زده است ودر مردم 
را طالب است. در نتیجه حاال که جمهوري اسالمی » امنیت سر نیزه اي«می مو فقیت ظاهري و حکومت اسال آوردکهپیش می

روش ناتوان در برابر زورگو باشد ودر  بایستبه یاري خدا از قدرت کافی بر خوردار است، روش مردم با این حکومت، می
ي ترین اهرام مبازه با تجاوز ات خارجی در نتیجه با آهنگ آهسته ویا حتی تندي،روح سلحشوري عشایري این منطقه که قو

 «منطقه است، تبدیل به روح ضعیف و سازشکار و چاپلوس شود

 

 مواضع حزب دمکرات

 

 تجربه چند ماه جنگ براي تمام کسانی که«سید سعید جعفري در مورد سفر هیات پنچ نفري حزب دمکرات به تهران گفت:  
گیري براي هیچ یک از طرفین در گیري، پیروزي آور نیست ونتیجه آن جز هدر در منطقه بوده اند، ثابت کرد که این در 

دادن نیروهاي مفید ایرانی و مخصوصا ضمن اینکه محیط را براي نفوذ دشمنان خارجی ومخصوص امپریالیسم امریکا و اقمارش 
دمکرات کردستان بدون هیچ وثمرهاش چیزي جز فقر ویرانی وعقب گرد نیست مواضع اعالم شده اخیر حزب  کندمناسب می

گونه تعصب به نسبت سایر احزاب و گروههاي موخود در منطقه تا حد زیادي منطقی ومردمی است واگر در عمل هم 
و اعالم مواضع حزب دمکرات پیاده شود، امید به کاهش بحران وحل وصحیح مشکالت کردستان بسیار زیاد  هايبیانیه
 .«است

 

 تظاهرات در عراق

 



یاسی سپاه پاسداران غرب کشور در مورد مسایلی که که بر اثر کاهش روابط دیپلماتیک ایران و عراق پیش آمده معاون س 
اطالعاعاتی که بما رسیده حاکی از آن است که مسلمانان عراق به حمایت از انقالب اسالمی ایران در دو روز اخیر در «گفت:

کومت بعث عراق را در مورد  به بند کشیدن مبارزین عراقی محکوم شهرهاي عراق دست به تظاهرات وراه پیمائی زده و ح
و حکومت بعث عراق عده کثیراي از مسلمانان  شداند وگویادر پیشاپیش این راه پیما یی ها عکسهاي امام خمینی حمل میکرده

ي به قواي عراق وارد  را دستگیر وبازداشت کرده است. همچنین پیشمرگان حزب دمکرات عراق در چندین جبهه صدمات زیاد
 )16/12/1358کرده و مهمات زیادي بدست آورده اند.(اطالعات

 .مسوول ارتباط سپاه پاسداران:نقاط حساس سنندج سنگربندي شده است

 

از وقایع  ايوگویی با خبرگزاري پارس ضمن تشریح پارهتهران ـ خبرگزاري پارس: مسوول ارتباطات سپاه پاسداران در گفت
هاي فدایی خلق طی چند روز اخیر به منازل مردم مراجعه و آنان را به گفت: افراد حزب کومله با حمایت چریک اخیر سنندج

ها و نقاط حساس شهر را هاي مسلح اکثر کوچهدهند وي اضافه کرد: افراد مذکور با دیگر گروهجنگ خانگی نوید می
نفر از  12اخبار رسیده از سنندج حاکیست که حزب کومله اند. مسوول ارتباطات سپاه همچنین افزود: سنگربندي کرده

اي از عده چنیناند. تفنگدار کومله هممسلمانان کرد را در این شهرستان دستگیر و جهت محاکمه به منطقه گیالنه اعزام داشته
نبوده به ماموران کومله اند. این گزارش حاکیست زنی که حاضر مردان و زنان را در محلی به نام جورآباد به گروگان گرفته

 )25/12/1358تسلیم شود خود را آتش زده است.(کیهان

 

 جزئیات توطئه طرح ریزي شده خلقها در کنگاور

 

اسالمی: روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه، با انتشار اطالعیه اي اعالم  جمهوري خبرنگار –کرمانشاه 
یک حمله که توسط مهاجمان مسلح به جوانرود صورت گرفت، دو تن از برادران پیشمرگ در روز چهار شنبه گذشته در «کرد:

 .مسلمان به درجه شهادت رسیده و چهار تن دیگر مجروح شدند

 

همزمان با این درگیري، گروهی به بهانه مبارزه با سرمایه داري در خیابانهاي کنگاور دست به راهپیمائی زدند و ناگهان به 
 .له و تعدادي را به آتش کشیدندمغازه مردم حم

 

 :متن اطال عیه به شرح زیر است

 



فه و خ هاو کیفیت گروههاي ضد انقالب، بهترین سالح در مبارزه با این توطئه گذردآگاهی از جریانات آنچه در مملکت می
کردن آنها در نطفه است، لذا سپاه پاسداران جمهوري اسالمی کرمانشاه، رسالت خویش را نه تنها در مبارزه مسلحانه با نیروي 
ضد انقالب که در آگاه کردن امت اسالمی از برنامه ضد مردمی آنها که هر روزدر گوشه اي از این مرز و بوم در حال تکوین 

 .است،می داند

 

عوامل مهاجم با همیاري گروههاي دیگر مسلح منطقه، با سالحهاي سبک و سنگین به جوانرود  27/1/1359نبه روز چهار ش
. همزمان با این برنامه شوندنفر زخمی می 4که در این حمله، دو نفر از پیشمرگان مسلمان کرد شهید و  کنندحمله می

با سرمایه داري، در خیابانهاي کنگاور دست به راهپیمائی زدند و طرحریزي شده از قبل،برخی از ساکنان شهر به بهانه مبارزه 
که با رسیدن نیروهاي انتظامی،  برندمغازه را به غارت می 12و  کشندناگهان به مغازه مردم حمله و تعدادي را به آتش می

در  و شودغائله پایان میابد و اموال غارت شده مردم توسط برادران شهربانی و سپاه پاسداران از متجاوزین پس گرفته می
. . آنچه مهم است، سخن ملت استشوندهمین رابطه، تعدادي دستگیر وپس از تکمیل پرونده به دادگاه انقالب تحویل داده می

سلمان و غیور کنگاور، عاملین این اقدام را هواداران چریکهاي فدائی خلق و همچنین هواداران سازمان مجاهدین خلق مردم م
 .. قضاوت نهائی با خود مملکت استکنندمعرفی می

 

 )29/1/1359روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی(کیهان      

 

 هبیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشا

 

از سوي روابط عمومی سپاه  ايگاور، عصر روز چهارشنبه گذشته، بیانیهکن و جوانرود در اخیر جریانات بدنبال –کرمانشاه 
 .پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه در اختیار خبر گزاري پارس گذاشته شد

 

همکاري گروههاي مسلح منطقه،  روز گذشته ( سه شنبه پیش ) عوامل مهاجم با«در قسمتی از این بیانیه آمده است: 
تن دیگر  4باسالحهاي سنگین و سبک به جوانرود حمله کردند که در این حمله، دو نفر از پیشمرگان مسلمان کرد شهید و 

مجروح شدند همزمان با یک برنامه طرح ریزي شده از قبل،عناصر مهاجم به بهانه مبارزه با سرمایه داري، در خیابانهاي 
مغازه را به غارت بردند که با رسیدن  12راهپیمائی زدندو تعدادي مغازه را به آتش کشیدند و اموال  کنگاور دست به

نیروهاي انتظامی، غائله پایان یافت و اموال غارت شده مردم توسط برادران شهربانی و سپاه پاسداران از متجاوزان پس گرفته 
 )29/1/1359ل پرونده، تسلیم دادگاه انقالب شدند.(کیهانشد. در این رابطه تعدادي خائن دستگیر و بعد از تکمی

 



 .نفر کشته و مجروح داشت 15درگیري بین مهاجمین و پاسداران در منطقه گنجی سنندج، 

 

تن از مهاجمین و پاسداران کشته و مجروح شدند سخنگوي  15در درگیري بین مهاجمین و پاسدارن در منطقه گنجی سنندج، 
بعداز ظهر  4طبق اخبار واصله از غرب کشور، از ساعت «مرکزي، ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: سپاه پاسداران ستاد 

 در هک داشت ادامه سنندج در پاسداران سپاه و بودند هفت چی –پی  -دیروز درگیري، بین مهاجمین که مسلح به خمپاره و آر
 .شدند زخمی یا کشته مهاجمین از نفر 6 درگیري، این

 

کیلو متري شهرستان  15در » گنجی«ساعت یک بعداز ظهر دیروز در منطقه اي بنام «سپاه پاسداران اضافه کرد: سخنگوي 
نفر دیگر مجروح  7قروه، بین پاسداران و مهاجمین، یک درگیري بوجود آمد که طی آن، دو نفر از سپاه پاسداران شهید و 

 .«ن، اطالع دقیقی در دست نیستشدند و تلفاتی هم به مهاجمین وارد آمد که از تعداد آ

 

واقع در نوار مرزي، یک درگیري دو ساعته بین » از گله«در نیمه شب گذشته در منطقه «سخنگوي سپاه پاسداران ادامه داد: 
مهاجمین عراق و سپاه پاسداران انقالب اسالمی روي داد که در این درگیري که بدون تلفات بود، مهاجمین به عقب رانده 

اعزام نیروهاي کمکی به  باآرام گزارش شده است و سپاه پاسداران انقالب اسالمی کنون نوار مرزي کشورمان کامالًشدند و ا
بر اوضاع مسلط  انتظامی، کامالً هاينفوذ دشمنان را مسدود کرده است و نیرو هاياکثر مناطق حساس نوار مرزي، راه

 )3/2/1359کیهان».(هستند

 

 .رددرگیري دربانه ادامه دا

 

سپاه پاسداران روابط انقالب اسالمی غرب کشور دیروز در گفتگوئی با  عمومی روابط مسوول: پارس خبرگزاري –کرمانشاه 
آرام توصیف کرد. وي گفت: پاسداران انقالب اسالمی در فرودگاه،  خبرنگار خبرگزاري پارس وضع شهر سنندج را نسبتاً

استانداري، باشگاه افسران،ستاد جهاد سازندگی و رادیو و تلویزیون مستقر هستند. وي اعالم داشت که در بانه درگیري ادامه 
تن ت. وي در پایان این گفتگو ماس اندازهدارد، لکن به علت نبودن ارتباط هنوز روشن نشده است که وسعت این درگیري تا چه

 :اطالعیه شماره هفت پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج را به این شرح در اختیار خبرگزاري پارس گذاشت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 



اسالمی به روز است درگیري و جنگ شروع شده، سپاه پاسداران انقالب  3مردم قهرمان ایران مسلمانان دلیر سنندج، مدت 
تصمیم به بهره بري از حق مسلم خود گرفت یعنی باز کردن مسیر به سوي  ها،پشتیبانی ارتش بعد از تذکرات و یادآوري

مرزها و نجات دلیران باشگاه افسران از محاصره و باالخره آزاد ساختن تاسیسات دولتی همچون استانداري، رادیو و تلویزیون و 
سداران در دو ستون از دو سو بحرکت درآمدند. ستون اول از پادگان به سوي استانداري و باشگاه فرودگاه، جانبازان سپاه پا

افسران و ستون دوم بسوي رادیو و تلویزیون که در نتیجه این مراکز به تصرف درآمد و از محاصره خارج شد. سپاه پاسداران 
ملت بزرگ ایران مصمم است که حاکمیت دولت و ایران  نگران هايالهام از پیام رئیس جمهوري و چشم باانقالب اسالمی

مستقل را در این منطقه تضمین کند تا مسلمانان را از یوغ شکنجه و تحمیل احزاب آزاد کنیم تا مردم مسلمان راه خود را باز 
                                                                    .یابند

 

 ب اسالمی مستقر در سنندجسپاه پاسداران انقال 

 

 اوضاع کنونی کردستان

 

سخنگوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران در مورد اوضاع منطقه کردستان گفت: بطور کلی درگیریها در منطقه به پایان رسیده اما 
ه داشته که و ارتش ادام هادر شهر سنندج هنوز درگیریهاي پراکنده وجود دارد. در شهر بانه حمله ضد انقالب به پادگان

ثر حمالت بر ا هاخوب ندانست و اظهار داشت: برخی از خانه بخوبی دفاع میشود. وي موقعیت ساکنان سنندج را نسبتاً متقابالً
نیز  سیار شیر و خورشید و هايضد انقالب تخریب شده است که البته ارتش و سپاه پاسداران در رساندن دارو به بیمارستان

این هموطنان بیگناه نهایت تالش و کوشش خود را دارد. وي افزود: دولت جمهوري اسالمی ایران رساندن آب و آذوقه به 
نزدیک به یک سال است که با گروههاي حاکم تحمیلی درآن مناطق به مذاکره پرداخته است که طی این مدت، نه تنها نتیجه 

ه در ي در مقابل سپاه و ارتش پرداخته است بطوري کاي گرفته نشد بلکه ضد انقالب به خلع سالح نیروهاي دولتی و سنگربند
قبل از شروع درگیري، حزب دمکرات یک واحد ارتشی را که به منظور پاسداري به مرزهاي ایران اعزام شده بود، از » نوسود«

مرزي در خارج از شهر  هايطرف حزب دمکرات خلع سالح کرد و بدنبال آن، یک ستون ارتش که براي تقویت پادگان
سنندج در حال عبور بود، مورد حمله دمکراتها، کومله و چریکهاي فدائی خلق قرار گرفت. بنابراین مالحظه میشود که حزب 
دمکرات و گروههاي چپ نما درگیري را شروع کرده و به تعهد خود مبنی بر اخراج سپاه از سنندج و نیز استقرار ارتش در 

ر نبوده و گروههاي مسلح، از شهر خارج نشدند و با سالحهاي سنگین وسبک به تلویزیون، باشگاه افسران و فرودگاه وفادا
واحدهاي ارتشی مستقر در تلویزیون، فرودگاه و باشگاه افسران حمله کردند و آب و آذوقه را بر روي سربازان ارتش جمهوري 

هنگامی صورت خواهد گرفت که گروههاي غیر  هادر چنین صورتی، مذاکره با گروه«این سخنگو افزود: ». اسالمی ایران بستند
 )8/2/1359(اطالعات». مسوول، سالحهاي خود را تحویل دهند

 



 در واحد عملیاتی سپاه پاسداران،کمیته جبران

 

 .خسارات حوادث سنندج تشکیل شد

 

و شرایط  اطق کردستانواحد عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگوي اختصاصی با کیهان اوضاع شهر سنندج و من   
مذاکره براي پایان درگیري در کردستان را اعالم کرد واحد عملیات در جواب این سوال که اوضاع شهر سنندج چگونه است 

 :اظهار داشت

 

 .هاي پراکند وجود داردبا ورود ارتش و سپاه به شهر به پایان رسید ولی درگیري ها عمدتاًدرگیري   

 

رام است آ اسداران در پاسخ این سوال که اوضاع منطقه چگونه است؟ گفت: اکثر نقاط کردستان نسبتاًواحد عملیات سپاه پ   
ر باشند داند و در حال سازماندهی میبسیج شده ولی نیروهاي فراري از سنندج در بعضی از شهرها مانند بانه و مریوان مجدداً

جواب آنها داده شده است و ارتش و سپاه به  اند که متقابالًاه حمله کردهمنطقه بانه افراد مهاجم بارها به پادگانهاي ارتش و سپ
 .اندخوبی از پادگانهایشان دفاع نموده

 

اند چه هایشان به زیرزمینها پناه بردهسنندج نگران کننده است در اثر خراب شدن خانه سوال شد وضع کردستان خصوصاً   
 شود؟کمکی به مردم می

 

هاي ارتش و سپاه براي کوتاه کردن دست مهاجمین و عوامل مزدور از مردم بارها واب داد: قبل از درگیريواحد عملیاتی ج   
ها هاي شدید وضعیت شهر خوب نیست و بعضی از خانهاز مردم استمداد شد که از شهر خارج شوند و با توجه به این درگیري

از طریق رسانیدن دارو به بیمارستانهاي سیار شیروخروشید به منطقه گویند بر اثر حمله دمکراتها ویران شده ارتش و سپاه می
 .نیز تامین آذوقه به شهر و مردم کمک شود

 

 ها صورت گرفته است؟سوال شد: چه اقدامی براي پایان دادن به درگیري   

 



نه تنها به نتیجه نرسید  واحد عملیات جواب داد دولت هفت یا هشت ماه با این گروههاي مسلح غیررسمی وارد مذاکره شد که
دهی در مقابل ارتش و سپاه پاسداران مشغول شدند به طوري که در نوسود قبل از بلکه این گروهها به سنگربنددي و سازمان

سالح کرد. این واحد به منظور پاسداري از مرز ایران به شروع عملیات و درگیریهاي حزب دمکرات یک واحد ارتشی را خلع
ه بود و به دنبال این ماجرا ستون ارتشی که در حال عبور خارج شهر سنندج براي تقویت پادگانهاي مرزي منطقه اعزام شد

شود حزب دمکرات و گروههاي مورد حمله حزب دمکرات و کومله و گروههاي فدایی خلق قرار گرفت. بنابراین مالحظه می
از شر سنندج خارج شود و ارتش در تلویزیون و باشگاه نما درگیري را شروع کرده و تعهد خود مبنی بر این که سپاه چپ

افسران و فرودگاه مستقر شود عمل نکردند و به واحدهاي ارتشی در فرودگاه و باشگاه افسران با سالحهاي سنگین و سبک 
ره فقط حمله شد و آنها را به محاصره درآوردند و آب و آذوقه را بر روي سربازان ارتش جمهوري اسالمی بستند پس مذاک

گیرد که گروههاي مسلح غیرمسوول اسلحه خود را تحویل دهند و تدارك نیرو و سنگربندي را کنار در شرایطی صورت می
 .بگذارند

 

هاي مردم وارد شده آیا این هاي اخیر خسارات زیادي به خانهواحد عملیاتی در جواب این سوال که در جریان درگیري
 :شود گفتخسارتها جبران می

 

 اند تا به حال پاکسازي شده است؟ها فرود آمدهاي که آمریکاییسوال شد: آیا منطقه

 

م. اما ایم آنجا را پاکسازي نماییباشد و ما هنوز نتوانستهـ هنوز پاکسازي نشده است، چون منطقه کویري و نیز خیلی وسیع می
شود و در این رابطه از مردم و دیگر نهادهاي کنترل می باشد. رفت و آمدها کامالًدر محاصره می باید بگوییم منطقه کامالً

 .شودانقالبی هم استفاده می

 

 مصاحبه اختصاصی با مسوولین سپاه پاسداران ارومیه

 

 هاي خودمختاريتاریخچه و انگیزه

 

وول و مس هاي نیز با مقاماتاي با شیخ عزالدین حسینی و حزب دمکرات  تصمیم گرفت مصاحبهکیهان به دنبال مصاحبه
باشد. اولین سري از این مصاحبات با سپاه پاسداران اجراي آذربایجان غربی بگیرد که حاصل این امر چندین مصاحبه می

ده االسالم قریشی نماینهایی با استاندار آذربایجان غربی آقاي حقگو و حجتآید. همچنین مصاحبهارومیه است که در زیر می



هاي آینده چاپ خواهد ایم که در شمارهاالسالم حسینی امام جمعه و نماینده امام انجام دادهامام و عضو شوراي شهر و حجت
ها از طرف کیهان تنها به دلیل آگاهی یافتن هم وطنان عزیز از نظرات مقامات و ارگانهاي منطقه شد. درج این مصاحبه

 نظريباشد.                                                  عیسی می

 

 کنم نظرباشد خواهش میس: از آنجا که منشا حوادث اخیر کردستان و مناطق کردنشین آذربایجان غربی خودمختاري می
 .خود را نسبت به این مساله بفرمایید

 

 :ج: در بررسی مساله خودمختاري باید سه نکته را مورد بررسی قرار داد

 

 کنند. خودمختاري جداًمساله. سوم، بررسی کسانی که خودمختاري را مطرح میاول، انگیزه طرح مساله. دوم، ماهیت و محتواي 
ه شود ما آگاهی داریم که این مسالاي مطرح میاز این مسایل نیست بنابراین اول باید توجه کرد که خودمختاري به چه انگیزه

وت مقامات روسیه از آقاي سیف شمسی توسط حزب دمکرات کردستان در مهاباد مطرح شد. انگیزه طرح دع 1323در سال 
نظران مهاباد و اطراف که در شهر باکو خودمختاري کردها و سپس استقالل آنها را بر ایشان مطرح اي از صاحبقاضی و عده

کردند و بعد از برگشت از باکو قاضی محمد تشکیالت (کومله ژانویه کرد) را دوباره بازسازي و تبدیل به (حزب دمکرات 
مطرح کردند و  به علت نفوظ متقین و ضعف قدرت مرکزي مساله خودمختاري را علناً 1324ان) کرد سپس در کردستان ایر

ماه سقوط کرده و قاضی محمد  11در همان سال اعالم جمهوري کردستان به ریاست جمهوري قاضی محمد نمودند که بعد از 
 .محکوم به اعدام شد

 

سط روسیه است که با طرح جزیی از طرح کلی بود که پیشروي نیز در آذربایجان توآن و پیشنهاد آن پس اصل و انگیزه 
شرقی مساله خودمختاري ترکها را مطرح و مساله و حزب دمکرات آذربایجان نمود این طرح بود، طرح هر دو مساله آقاي 

 .میرجعفر باقراف بوده است که رهبري دو حزب وابسته به شوروي بود

 

 نه مطرح شدنظریه خودمختاري چگو

 

 .باشدچرا روسیه شوروي خواهان خودمختاري و یا استقالل این نواحی می آید، اصوالًس: سوالی که در اینجا پیش می

 



ج: دلیل این امر جز این نیست که مارکسیسم به علت ویژگیهاي منطقه کردستان و آذربایجان از رشد قابل مالحظه برخوردار 
 که بعداً رسد. همچنانمساله ناسیونالیستی ترك و کرد استفاده کرده و به هدف اصلی خود می نبوده و نیست به همین دلیل از

 .جمهوري آذربایجان مستقل اعالم شد و یکی از جماهیر جنوب شوري به شمار رفت

 

ورد حمایت م اًبنابراین انگیزه خودمختاري قبل از اینکه درونی باشد یک انگیزه خارجی است و این مساله به طور عملی و ضمن
 .سیاسی و تبلیغاتی گروههاي کمونیست قرار گرفته است

 

اهللا طالقانی نیز این و اما ماهیت خودمختاري، از نظر ما هر انسانی در رابطه خویش با خدا یک انسان خودممختار است و آیت
شند ولی این امر معنی عدم دخالت بامساله را در سنندج اعالم کرد از نظر حاکمیت همه حق تعین سرنوشت خود را دارا می

سیاسی و نظامی و اقتصادي دولت مرکزي در مناطق مختلف نیست. همچنان که در آلمان و فدرال دیگر کشورها وجود دارد 
پس اگر انگیزه خارجی در بین نباشد باید یک برنامه سالم خودمختاري ارائه گردد که تاکنون عملی نشده است بنابراین 

هاي چپ در منطقه (کومله و چریکهاي فدایی خلق و حزب دمکرات) هر سه سالحهاي خودرا از خارج تامین بینیم گروهمی
کنند و مطرح شده و هر سه نیز با دولت مرکزي مبارزه مسلحانه میکنند که به همان شکل (باکو) کنند و مساله مطرح میمی

التحریر تقویت و تجدید سازماندهی نیروهاي خود که جبهه اند تنها دلیلش برايهر وقت مساله مذاکرات را مطرح کرده
هاي خود ارائه داده است، خودشان نیز در عربستان (خوزستان) را حمایت و آشکارا مساله تجزیه ایران را در برنامه

ج مونیستها و در خاربینیم تنها حامی این گروهها در داخل کدانند و لذا میهایشان عراق را وابسته به امپریالیسم میاعالمیه
 .تواند براي کشورها سازنده باشدشود که آیا این خودمختاري میعراق وابسته به امپریالیسم است. پس این سوال مطرح می

 

 شوروي چه اندازه در درگیري کردستان موثر است؟ س: دخالتهاي آمریکا و احیاناً

 

خالت در اي براي دآمریکا انگیزه توانیم بفهمیم که اوالًشد میجمهور منتشر ج: بله با سندي که چند روز قبل توسط رییس
ایم آمریکا هم دخالت مستقیم دارد و هم توسط عراق و اما دخالت روسیه کردستان دارد و بنا به اطالعاتی که بدست آورده

 .اندهاي روسی و اروپایی شرقیبسیار حساب شده است و بعضی از نیروهاي مسلح داراي اسلحه

 

دهند منطقه نمیآن هاي خود را به شورشیاناي دخالت مستقیم بکنند اسلحهخواهند در منطقهوقتی ابرقدرتها نمی معموالً س:
دهد با این مقدمه آیا اسلحه روسی دلیل بر دخالت شوروي آمریکا اسلحه روسی و روسی شوروي اسلحه آمریکاي می مثالً
 باشد؟می

 



 .دلیل بر دخالت شوروي نیست ولی یکی از دالیل دخالت است ج: اسلحه روسی داشتن به تنها

 

 راه حلهاي موجود

 

 س: راه حل مشکل کردستان به نظر شما چیست؟

 

ند. همیشه شواي اسلحه به دست گرفته و توسط بیگانگان حمایت میج: راه حل تنها یک مساله سیاسی نیست وقتی که عده
نها باشد  در مناطق کردنشین تهاي توطئه فقر اقتصادي در منطقه مییکی از زمینهدانیم سعی در جنگ افروزي دارند ولی می

ن با برند، بنابراین باید همزمایک کارخانه قند در پیرانشهر وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق برادران کرد از فقر رنج می
مدت اقتصادي در منطقه به مرحله اجرا درآید تا هاي دراز مدت و کوتاهافروزان بیگانه، برنامهگران و جنگسرکوب آشوب

وجود اختناق شدید در آنشود و نیروهاي بیکار را جذب و از شدت فقر کاسته شود. در مرحله سوم مساله سیاسی مطرح می
گر به ااند و اگر خفقان کردستان شکسته شود دیگر مشکلی نداریم و مذاکرات صلح منطقه است که نیروهاي مسلح ایجاد کرده

ثمري خواهد بود ولی اگر مساله چگونگی اجراي اقدامات و راه حل منظور باج دادن به نیروهاي مسلح در منطقه باشد تالش بی
 .هستیمآنمشکالت باشد راه حل خوبی خواهد بود و همه ما خواهان

 

ي چمران در رابطه با فئودالها، که اقدامات آقا س: عملکرد نیروهاي دولتی در منطقه به نظر شما چگونه بوده است مثالً
اي اقدامات افراطی آقاي حسینی و همچنین در رابطه با آقاي حقگو کنند و یا به گفته عدهتاکید میآن نیروهاي مخالف بر روي 

 کنند؟که مردم ایشان را به عدم قاطعیت محکوم می

 

ر و خود عشایر براي اینکه به مخالفین نپیوندند از آنها اي بوده که سران عشایبراي ما شخص مطرح نیست برنامه ج: اصوالً
اي از سران عشایر که اسلحه گرفته بودند با خود دولت درگیر شدند. حمایت شود که دیدیم این برنامه شکست خورد و عده

ب دمکرات با حز بینی شده بود همین سران عشایر االناالسالم حسینی پیشاز طرف ما (سپاه) و حجت البته این شکست قبالً
 .کنندارتباط برقرار می

 

 کنند؟س: پس شما معتقدید که فئودالهاي منطقه با حزب دمکرات همکاري می

 



 .توانید تحقیق کنیدج: می

 

 س: نه منظورم اعتقاد سپاه است که آیا همکاري دارند یا نه؟

 

  ج: بله همکاري دارند

 

 دانند؟پاسداران منطقی میس: عملکرد آقایان حسینی و حقگو را سپاه 

 

 .ج: مردم باید نظر بدهند و سپاه جزیی از مردم است

 

 س: در مورد هیات ویژه چطور؟

 

افروز در موضع ضعف نظامی قرار داشتند و هیات آنها توانست نیروهاي ج: هیات ویژه زمانی مطرح شد که نیروهاي جنگ
 افروز را از موضع ضعف به موضع قدرت رساند؟جنگ

 

 از واقعه قاالتان چه اطالعی دارید؟ س:

 

کار آمده است سنگر و پاسگاه اعزاي کومله و  52ج: ارتش در منطقه مشغوول مانور بوده است و قاالتان نیز همچنان در شماره 
ه ااند آنجا پاسگتوان فهمید و همین طور مردم از قبل قاالتان را ترك کردههاي شیخ عزالدین حسینی میدمکرات از گفته

شود. پیشمرگان کومله و دمکرات بوده و سه نفر از همین گروهها در آنجا کشته شدند بنابراین دشمن با ارتش درگیر می
عام اي را قتلشدن نیروهاي مسلح است خوب در دره قاسملو ارتش را به رگبار بسته و عدهبرخالف إنچه که منظور کشته

رفته و انتظار اینکه در داخل کردستان به رگبار بسته و تازه ارتش به مرز میشود کردند، خوب چرا این کشتار محکوم نمی
 .شوند نداشته در واقع قاالتان حتی یک سرباز شرکت نداشت و عملیات خاص ارتش بوده است

 

 رغم اصالحات در آذربایجان غربی تغیرات بنیادي و انقالبی صورت نگرفته نظرتان در این مورد چیست؟س: علی



 

درگیري  یاًاند و ثانمسوولین برنامه شخصی نداشته دولت برنامه شخصی نداشته است و طبیعتاً درست است اوالً له کامالًج: ب
نفر از افراد جهادسازندگی در سردشت و مهاباد اعدام شدند و نیروهاي مسلح  4منطقه موثر بوده است به طوري که پارسال 

 .اندمانع تغیرات بنیادي بوده

 

خودمختاري قبل از این که درونی باشد یک انگیزه خارجی است و این مساله به طور عملی و ضمنا مورد حمایت سیاسی انگیزه 
 .و تبلیغاتی و گروههاي کمونیست قرار گرفته است

 

 هیات ویژه زمانی مطرح شد که نیروهاي جنگ افروز در موضع ضعیف نظامی قرار داشتند و هیات تنها توانست تنها نیروهاي
 )8/2/1359افروز را از موضع ضعف به موضع قدرت برساند. (کیهانجنگ

 

 استقرار ارتش و پاسداران در چند نقطه شهر

 

مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور نیز دیروز در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس وضع شهر 
 :آرام توصیف کرد و گفت سنندج را نسبتاً

 

دقیقه شنبه در فرودگاه، استانداري و باشگاه افسران و ستاد جهادسازندگی و  30/11داران انقالب اسالمی هم اکنون ساعت پاس
رادیو و تلویزیون مستقرند. وي اعالم داشت: در بانه درگیري ادامه دارد لکن به علت نبودن  ارتباط هنوز روشن نشده است 

 .که وسعت این درگیري تا چه اندازه است

 

 :متن اطالعیه شماره هفت پاسداران انقالبی اسالمی مستقر در سنندج به این شرح انتشار یافت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 !مردم قهرمان ایران



 

 !مسلمانان دلیر سنندج

 

ادآوریها یمدت سه روز است درگیري و جنگ شروع شده سپاه پاسداران انقالب اسالمی به پشتیبانی ارتش بعد از تذکرات و  
وري حق مسلم خود گرفت. یعنی بازکردن مسیر به سوي مرزها و نجات دلیران باشگاه افسران از محاصره و تصمیم به بهره

باالخره آزاد ساختن تاسیسات دولتی همچون استانداري و رادیو و تلویزیون و فرودگاه، جانبازان پاسداران در دو ستون از دو 
 .سو به حرکت درآمدند

 

تون اول از پادگان به سوي استانداري و ستون دوم به سوي رادیو و تلویزیون که در نتیجه این مراکز به تصرف درآمدند س   
 .و از محاصره خارج شد

 

  

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (7)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 .شوندشریف:عاملین حوادث خونین کردستان در دادگاه انقالب محاکمه میابو 

 

 .پاکسازي مناطق جنگ زده خانه بب خانه ادامه دارد

 



اند تا به ایران ضربه بزنند و عوامل آنها از طریق مرز عراق به کردستان عوامل شاه مخلوع در عراق ستادي تشکیل داده
 .اندآمده

 

 .شوندهاي خونین کردستان در دادگاههاي انقالب محاکمه میعامالن حوادث و درگیري

 

 :جمهور طی مصاحبه اختصاصی با کیهان ضمن اعالم این مطلب گفتابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران و نماینده رییس

 

خبر از مناطق غرب به کنترل کامل ارتش و سپاه پاسدران در آمده است و آخرین آن تمامی شهر سنندج و مناطق اطراف 
 .زده به طور خانه به خانه و با سرعت ادامه داردکشور حاکیست که پاکسازي مناطق جنگ

 

وزیري آمده بود در بخش جمهوري و نخستدیشب براي ادامه آخرین گزارشها به رییس 30/11ابوشریف که تا ساعت 
مچنین هاي ضربتی به منظور ترمیم خرابیها و هریزيرنامهدیگري از این گفتگو به خبرنگار کیهان گفت: ستاد عملیاتی براي ب

صدر براي بررسی طرحهاي ایجاد طرحهاي عمرانی تشکیل شده است و به زودي چندین هیات از سوي دکتر ابوالحسن بنی
 .عمرانی  به مناطق غرب کشور عزیمت خواهند کرد

 

جمهوري کشورمان در وریت تازه محوله شما از سوي رییسابوشریف سپس در پاسخ این سوال که اقدامات شما در انجام مام
هر ام. اوضاع شکنم سه ساعت است که از سنندج به تهران آمدهاي قرار دارد گفت: من اکنون که با شما صحبت میچه مرحله

انها و ارتش و آرام است و مردم در خیابانها مشغول آمدورفت هستند. اوضاع شهر کامالآ ارام است و مردم در خیاب کامالً
سپاه پاسداران بر اوضاع مسلط و بر تمام شهر مستقر هستند و روز گذشته هیچگونه درگیري وجود نداشته است و بسیاري از 

اي از مردم را اند. همچنین مردم از ورود پاسداران و ارتش به گرمی استقبال کردند و عدهمردم به بیمارستان مراجعه کرده
اي وجود داشتند که به نگاههاي تند خود اکتفا کرده بودند و مهاجمین و افرادي که پرسنل ارتش و دهبوسیدند و در مقابل ع

 .دادند پا به فرار گذاشتندپاسداران و پادگانها را مورد تهدید قرار می

 

اران را در پاسد وي در توضیح بیشتر گفت: از جمله اقداماتی چند روز گذشته این است که: حدالمقدور قسمتی از جیره غذایی
اختیار مردم قرار دادیم و اقداماتی انجام شده است تا چندین تریلی مواد غذایی و دارویی که در کرمانشاه آماده شده است و به 
علت مسدود بودن راه کرمانشاه ـ کردستان از سوي مهاجمان غیرقابل حمل بوده در اولین فرصت این مواد را با هواپیما حمل 

 .خواهیم کرد



 

 .ابوشریف گفت: از فردا (امروز) از طریق جاده همدان ـ بیجار با هواپیما حمل خواهد شد

 

کشی ابوشریف در مورد جزییات سنگربندي مهاجمان در کردستان گفت: افراد مهاجمان از قبل شهرها را سنگربندي و تونل
شن بسته بودند تا بتوانند عبور و مرور کنند  کرده بودند و راهروهایی را ایجاد کرده بودند و روي آنها را با گونیهاي

 .سنگرهایشان را به هم مرتبط سازند

 

همچنین از کانالهاي فاضالب استفاده کرده بودند و در محلهاي سنگرهایشان مجرایی باز کرده بودند که از داخل این کانالها به 
 ریزي کرده بودند و در وسط خیابانها تیرآهنزیگزاگ شنهاي شهر را بسته بودند و به طور شدند و تمام راهیکدیگر مربوط می
 .جوش داده بودند

 

 .هاي عمرانی آغاز شده استابوشریف همچنین اعالم کرد که پس از رساندن مواد غذایی به سرعت برنامه

 

اند و دها برده شبه روستاه اند که احتماالًنفر توسط گروههاي مسلح کردستان به گروگان گرفته شده 50ابوشریف گفت حدود 
اقدامات ما براي محل اختفاي آنها آغاز شده است. ابوشریف بعد اضافه کرد که در مورد اجراي انتخابات مرحله دوم گزارشی 

 .باره وزارت کشور باید تصمیم الزم را اتخاذ کندبه وزارت کشور داده شده است که در این

 

ز اعضاي هیات ویژه در گفتگویی اعالم کرده بود که براي حل بحران ابوشریف درباره این مطلب که مهندس سحابی یکی ا
کردستان از ملت مسلمان ایران نظرخواهی خواهد شد تایید کرد که به قدري سنگربندي مهاجمین شدید بود که سنندج مانند 

کرد که ند و کسی تصور نمیهاي مردم رفته بودند و اغلب آنها غیرکرد بوداستالینگراد شده بود و مهاجمین به زور به خانه
اند دوباره پس گرفت. بنابراین گفته شده بود که به مردم هایش را سنگربندي کردهشود دوباره شهري را که همه خانهمی

کنیم تا اگر مردم خواستند خودشان بروند و چنانچه نخواستند تسلیم شوند در برابر مهاجمان، ولی عملیات نظامی که واگذار می
 .ریزي شهر را به کنترل درآوردحاضر انجام شد توانست بدون خوندر حال 

 

جمهوري گفت: این ماموریت از مدتها قبل به من واگذار شده بود اما چهار روز ابوشریف درباره ماموریت محوله از سوي رییس
 .پیش اعالم شد و ما نیروهاي به اندازه کافی به منطقه اعزام داشتیم



 

جمهوري شده است براي بررسی چگونگی اجراي طرحهاي عمرانی به اساس گزارشی که تسلیم رییسابوشریف سپس گفت بر 
 .جمهوري چند هیات به کردستان عزیمت خواهند کردزودي از سوي رییس

 

ابوشریف گفت براي بازسازي ویرانیها و اجراي طرحهاي عمرانی یک ستاد عملیاتی تشکیل شده است که برنامه عمرانی و 
 .منطقه را هماهنگ خواهد کردرفاهی 

 

ابوشریف گفت: هیاتهاي رفاهی و عمرانی هم اکنون کار خود را در همدان و کرمانشاه براي رسیدگی به وضع مردمی که از 
 .انداند آغاز کردهشهرهاي غرب کشور به همدان و کرمانشاه پناه برده

 

 .به مناطق غرب کشور عزیمت خواهند کردهیاتهاي عمرانی جهادسازندگی و تبلیغات ظرف دو روز آینده 

 

هاي عمرانی استانها درنظر گرفته شده است که این ارتباط زیرنظر استاندار ابوشریف سپس افزود: اعتبارات خاصی براي برنامه
 .هاي عمرانی خواهد رسیدو مسووالن در مناطق غرب کشور به مصرف برنامه

 

کوشند با آزادي عمل و کردستان مخالفان رژیم جمهوري اسالمی است. اینها میابوشریف تاکید کرد که مساله عمده در 
ارتباطی را که با خارج دارند، از طریق مرز عراق قصد دارند در آنجا پایگاهی درست کنند براي مخالفت با دولت. البته 

 .ماندگی و محرومیت فرهنگی و عمرانی نیستمخالفت مسلحانه و تنها عقب

 

: عوامل ساواك منحله شاه مخلوع و طرفداران پالیزبان و سردار جاف علیه رژیم حمهوري اسالمی دست به ابوشریف گفت
اند و به زودي براي محاکمه تحویل دادگاههاي انقالب داده خواهند زنند که بیش از صد نفر از آنها دستگیر شدهتوطئه می

 .شد

 

ي هاي کردستان در اختیار کیهان قرار نداد و تنها تاکیدامالن درگیريابوشریف اطالعات بیشتري در زمینه شناسایی بیشتر ع
 .که کرد، به زودي جزییات را اعالم خواهیم کرد

 



ابوشریف بار دیگر گفت: حمله نظامی آمریکا بی ارتباط با وقایع کردستان نبوده و یا اینها در یک زمان مشخص عملیاتی را در 
 .ساختن دولت ضربه بزننداند تا با سرگرم ایران شروع کرده

 

اند تا به ایران ضربه بزنند و عوامل آنها از طریق ابوشریف در پایان تاکید کرد عوامل شاه مخلوع در عراق ستادي تشکیل داده
هاي مادي و نظامی اند و به آنها کمکاند و با گروههاي مسلح در کردستان جلساتی داشتهمرز عراق به کردستان آمده

است که این افراد در عملیات نظامی شرکت داشتند که بعد از تحقیقات آن مدارکی در دست است که نشان دهنده اند.کرده
 .الزم در اختیار مردم قرار خواهیم داد

 

ابوشریف همچنین گفت: در جنب هیاتهاي که به کردستان اعزام خواهند شد دو هیات نیز از سوي صدا و سیماي جمهوري 
 .مخابرات براي بازسازي و ترمیم خرابیهاي مخابرات و رادیو و تلویزیون به سنندج عزیمت خواهند کرداسالمی ایران و 

 

 سنندج در اختیار پاسداران و ارتش است

 

 .مردم سنندج از ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمی استقبال کردند

 

تاریکی شب به دهات اطراف فرار کرد و اسلحه و دیروز هیچگونه درگیري در شهر دیده نشد و ضدانقالب به سرعت در 
 .مهمات خود را آتش زد

 

ار هاي پراکند در گوشه و کنبا وجود تسلط نیروهاي ارتشی و پاسداران بر مواضع حساس سنندج هنوز این شهر شاهد درگیري
 .است

 

پاه پاسداران اعالم کرد که از صبح جمهور در سنندج و قائم مقام و فرمانده عملیات سروز گذشته ابوشریف نماینده رییس
 .دیروز تمام شهر سنندج به کنترل پاسداران و ارتش در آمد   و پاسداران مشغول پاکسازي شهر هستند

 

وي همچنین گفت: دیروز هیچگونه در گیري در شهر دیده نشد و ضدانقالب به سرعت در تاریکی شب به دهات اطراف فرار 
 .تش زدکرد واسلحه و مهمات خود را آ



 

 .ابوشریف افزود: مردم و ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمی استقبال کردند

 

جمهور صدر به تهران بازگشته بود قبل از مالقات با رییسابوشریف که روز گذشته براي ارائه گزارش سفر خود به دکتر بنی
بود که از انجام خشونت جلوگیري شود و همچنین با در جمع خبرنگاران گفت: آنچه ما توانستیم در آنجا انجام دهیم این 

گذارند به خوبی رفتار و مقدماتی هم فراهم شود براي اینکه آذوقه و دارو به آنها اسیران و کسانی که اسلحه خود را زمین می
یم ازان مشغول تقسکاري که شده این بوده که از جیره پاسداران و سرب که مدتی در محاصره بودند هر چه زودتر برسد و فعالً

 .غذا و میوه و همچنین دارو بین مردم هستیم

 

وي در مورد موقعیت شهر سنندج گفت شهر سنندج در اختیار سپاه و ارتش است یعنی کلیه خودروهاي ارتش و سپاه در شهر 
اند هو تا آنجا که توانستاند پا به فرار گذاشته کنند و تمام مواضع ضدانقالب گرفته شده است و آنها اکثراًرفت و آمد می

حین  اي را درتوانستند مخفی کردند و به کوهستانها پناه بردند که ما عدهمهمات خود را منفجر کردند و تا جایی هم که نمی
 .فرار دستگیر کردیم و انشاءاهللا تحویل دادگاه خواهیم داد

 

تند و گفشدند و تبریک میمردم دور ماشین ما جمع میوي در مورد مردم شهر و سپاه گفت: رفتاري که من دیدم این بود که 
 .کردنداي هم بودند که به ما چپ چپ نگاه میبوسیدم.البته در خیابان عدهشدند میهایی که دورم جمع میمن بچه

 

ها هنوز بسته است. وي در مورد تعداد کنند و شاد هستند ولی مغازهوي اشاره کرد:مردم در شهر رفت و آمد می
 )29/2/1359اند. (کیهاندانم ولی بیش از صدنفر دستگیر شدهتگیرشدگان گفت: تعداد دقیق آنها را نمیدس

 

 و سپاه پاسداران سنندج 28لشکر  6اطالعیه شماره 

 

خود را بدین شرح انتشار  6سنندج و سپاه پاسداران مستقر دراین شهر، دیروز اطالعیه شماره  28روابط عمومی مشترك لشکر 
 .دادند

 



بسمه تعالی. مردم شریف سنندج! اینک که به لطف خداي بزرگ، آرامش به شهر بازگشته، باید هرچه زودتر به نیازهاي اولیه 
 :پاسخ داده شود و در رفع کمبودها کوشش سریع به عمل آید.لذا مراتب ذیل به آگاهی میرسد

 

 29دان و کارگران مؤظفند حداکثر تا دوشنبه ـ به منظور به جریان افتادن انبار شرکت نفت سنندج، کلیه کارمن1
اردیبهشت(امروز) خود را به انبار شرکت نفت واقع در میدان آزادي معرفی و در غیر اینصورت، غایب و جزو ضد انقالب 

را به  خودکلیه نفت کشهاي تحت پیمان سنندج و حومه اعم از محلی و غیر محلی نیز بایستی سریعاً  محسوب میگردند.ضمناً
خود را به  هايخود را مرتب کرده و درخواست هايشرکت نفت معرفی نمایند. همچنین عاملین فروش شهري موظفندمغازه

 .انبار شرکت نفت ارائه دهند

 

اردیبهشت،خود را  29که حداکثر تا تاریخ دوشنبه  شودـ بدین وسیله به کلیه کارمندان سیلوي سنندج و اداره غله اعالم می2
 .داده شود هاداره غله معرفی کنند تا ترتیب اعزام آنها به سیلو و سایر قسمتبه ا

 

ـ بنا به درخواست مردم سنندج جهت مبارزه با سود جویان، یک گروه ضربت مبارزه با گرانفروشی در ستاد امداد تشکیل 3
لفین را به ستاد امداد معرفی نمایند. هر جا خالفی مشاهده کردند، متخ کنمگردیده است. از مردم مسلمان سنندج تقاضا می

 )31/2/1359سنندج و سپاه پاسداران مستقر در سنندج(اطالعات 28روابط عمومی مشترك لشکر 

 

 .نفر کشته شدند 21

 

ي االسالم پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه، طی گفتگویی اعالم نمود که عملیات پاکسازي در منطقهحجت
 .ادامه دارد» اورامانات«و کردستان 

 

نفر از  21تعداد » اورامانات«يبوده و در جریان این پاکسازي، در منطقه آمیزآنچه تاکنون انجام گرفته موفقیت«وي افزود: 
 .«شدندرهبران و عناصر مؤثر گروههاي مسلح غیر مسوول سیاسی به دست پاسداران و پیشمرگان کرد مسلمان کشته

 

پرتوي اضافه کرد که در میان کشته شدگان، فرماندهان گروههاي جالل طالبانی و گروههاي عملیاتی مهاجمین االسالم حجت»
 «.خوردمسلح به چشم می



 

از پاسداران و ارتش براي تقویت پادگانهاي این دو شهر اعزام  نیروهایی« وي همچنین در مورد شهرهاي سقز و بانه گفت: 
 «.نیروهاي اعزامی، تا کنون به دست ما نرسیده استو گزارشی از درگیري  اندشده

 

 هايدر سطح شهر سنندج زیر نظر جهادسازندگی، اکیپ«االسالم پرتوي اوضاع سنندج را آرام توصیف کرد و افزود: حجت
 «.مختلفی براي توزیع مایحتاج عمومی تشکیل شده است که فعالیت دارند

 

ازندگی و سپاه پاسداران و جمعیت شیر و خورشید و نیز مردم استانهاي کشور، همچنین از سوي کمیتۀ امداد امام و جهادس
. در نداپزشکی و درمانی در بیمارستانها مستقر شده هايجنسی به سنندج فرستاده شده و اکیپ هايمقادیر زیادي کمک

مانده بود، به دست پاسداران عملیات پاکسازي نیز مقادیر زیادي داروهاي کمیاب که از گروههاي سیاسی غیر مسوول بجا 
 .افتاد

 

، »گشتیمله«،  »بیوندعلیا«، روستاهاي »باینگان«ي پیشمرگان کرد مسلمان شاخه«االسالم پرتوي همچنین اعالم داشت: حجت
» دورواد«کیلومتري مرز  10را تا » متهک«و» کالش پاموالن«، »کالش سولم«، »کالش هیشوله«، »کالش هوش«، »ویران«

 «.ساعت به طول انجامید و به عناصر ضد انقالب، آسیب و تلفات زیادي وارد آمد 4کردند و عملیات، به مدت  پاکسازي

 

 ي درگیريادامه

 

و » نجار«ي خبرنگار اطالعات از پاوه گزارش داد که درگیري میان افراد ارتش و سپاه پاسداران و مهاجمان در منطقه»
ي خمپاره به اطراف  گلوله 8وز همچنان ادامه داشت. ظهر دیروز توسط مهاجمان مسلح، بعداز ظهر دیر 6تا ساعت » آبنوري«

 .شهر پاوه و پادگان این شهر شلیک شد

 

با شدت ادامه دارد و  هدف » نوریاب«و دشت روستاي » بابازمان«ي خبرنگار ما همچنین گزارش داد که درگیري در منطقه
 .ي پاوه به طرف مرز نوسود استارتش و سپاه پاسداران، پاکسازي منطقه

 

 نفر کشته شدند 85



 

ي افراد ارتش و سپاه پاسداران انقالب به گروهی از یک منبع آگاه در سنندج تلفنی به خبرگزاري پارس اطالع داد که در حمله
بر پایۀ همین نفر از افراد گروههاي مسلح کشته شدند. 85در راه سنندج ـ مریوان، » آریز«ي مهاجمان مسلح در گردنه

 .اندتجمع کرده» آریز«ي ارتش و سپاه پاسداران مطلع شده بودند که گروهی مهاجم مسلح، در گردنه گزارش، قبالً

 

همچنین گزارش رسید که یک اکیپ تأمین بهداشت محیط زیست که از تهران عازم سنندج بود، در جادة کامیاران ـ سنندج 
 )3/3/1359وسایل آنان به سرقت رفت.(اطالعات ي گروههاي مسلح متوقف شد وبه وسیله

 

 وضع سنندج

 

 :مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور، در مورد اوضاع سنندج گفت

 

و کار مرمت تاسیسات صدا و  شودوضع به طور کامل عادي است و از نظر مواد غذایی و دارو و درمان کمبودي احساس نمی»
 .«شوداسالمی، مرکز سنندج پایان یافته و تصویر سیماي جمهوري در منطقه رله میسیماي جمهوري 

 

این منطقه از موقعیت خاصی برخوردار است «پرتوي، به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت:  االسالمدر مورد شهر مریوان، حجت
 .«مقاومتی در برابر ارتش و پاسداران مشاهده نشده است و عمالً

 

چون «پرتوي گفت:  االسالمحجت پرسید، ارتش ستون عبور از پس سنندج –خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد راه کامیاران 
ارتش پس از گذشتن ازمنطقه، نیرو در محل مستقر نکرده است، لذا این مسیر از امنیت کامل برخوردار نیست و عملیات 

 )4/3/1359اطالعات».(شودبه زودي آغاز می پاکسازي آن مجدداً

 

 .سنندج، بانه و مریوان آرام است

 



پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور، بعد از ظهر پریروز در یک گفتگو با  االسالمحجت»
 :ي بانه را آرام توصیف کرد و گفتخبرگزاري پارس در کرمانشاه، وضع منطقه

 

 حامل خواربار وارد هايو نخستین کامیون اندانقالب اسالمی، در نقاط حساس شهر مستقر شده نیروهاي ارتشی و پاسداران»
 .«این شهر شدند

 

 .«کنندگروه گروه از روستائیان مسلح براي تحویل سالحهاي خود به ارتش مراجعه می«وي افزود: 

 

 واقع در» پهلوان«سه نفر از اهالی دهکده  پریشب، اعضاي حزب دمکرات در حال عقب نشینی،«پرتوي افزود:  االسالمحجت
 .«پنج کیلومتري تکاب را به گروگان گرفتند و یکی از روستاهاي تکاب را با خمپاره زیر آتش گرفتند

 

جسد از  31در حال حاضر، «پرتوي در مورد تعداد تلفات بانه، به خبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گفت:  االسالمحجت
شهداي ارتش و پاسداران انقالب اسالمی در شهر بانه است که اکثر شهداء از پاسداران انقالب اسالم ایران هستند و ترتیبی 

 )4/3/1359(اطالعات». رهاي مختلف فرستاده شوندداده شده که بزودي براي دفن به زادگاهشان در شه

 

 هاي مسلح،به اتهام همکاري با گروه

 

 .فرماندار،بخشدار و شهردار شهرهاي کردنشین در تهران بازداشت شدند 9

 

 رجمهونفر از فرمانداران،شهرداران، بخشداران شهرهاي کردنشین که براي دیدار و مذاکره با مقامات وزارت کشور و رییس 9
 .ي پاسداران کمیته مرکزي دستگیر شدند و به زندان اوین انتقال یافتندبه تهران آمده بودند بوسیله

 

این عده که روز یکشنبه هفته گذشته به تهران آمده بودند تا با مقامات مسئول در مورد محاصره اقتصادي شهرهاي مهاباد، 
وفق شدند با فروهر دیدار داشته باشند.اسامی دستگیر شدگان وگو کنند تنها مسردشت، پیرانشهر، اشنویه و بوکان گفت

 :عبارتست از



 

حسن کریمی واحد، باباطاهري فرماندار مهاباد، محمود قهرمانی شهردار مهاباد، سلیم صیادي شهردار و رییس مخابرات 
و  سردشت، محمد عطار آموزگارزاده بوکانی شهردار بوکان، فرماندار علی حبیبیپیرانشهر، عمرالدین آصفی بخشدار بوکان،

مان . این عده توسط پیشمرگان مسلشودالدین صفوي گفته میِمعاون آموزش و پرورش و مسئول شوراي شهر پیرانشهر و صفی
اند و سپس مراتب به اطالع نیروهاي انتظامی رسید و بالفاصله آنان دستگیر شدندو اتهام آنان همکاري با کرد شناسایی شده

 .سلح کردستان اعالم شده استهاي مگروه

 

یکی از مسووالن دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران نیز در تماسی با کیهان ضمن تأکید این خبر گفت: این هیات 
 .برداکنون در بازداشت غیرقانونی به سر میهم

 

در روز جمعه توسط پاسداران  چنین گفت که این عده قبل از حصول نتیجه در مورد رفع محاصره اقتصادي کردستانوي هم
 .اندکمیته توقیف و روانه زندان شده

 

مهندس حیدربیگی مسوول جهادسازندگی کردستان نیز صبح امروز در یک تماس تلفنی با کیهان اظهار داشت: جهادسازندگی 
 .کردستان خواستار آزادي فرمانداران کردستان است

 

قز ضمن اعتراض به دستگیري فرمانداران کردستان خواستار آزادي هر چه وي گفت: جهادسازندگی مناطق بانه، سردشت و س
 .باشدزودتر آنان به خصوص فرماندار سردشت می

 

تن از فرماندهان و بخشداران شهرهاي  9وگویی با خبرنگار کیهان ضمن تائید دستگیري یکی از مسووالن زندان اوین در گفت-
 .برندوین بسر میکردنشین گفت: این عده اکنون در زندان ا

 

شناسایی و » جانبازان«ها در کجا دستگیر شدند گفت: این افراد در مقابل اقامتگاه امام در وي در مورد این سئوال که آن
 .دستگیر شدند

 



من از مقام صادرکننده دستور دستگیري  ها را چه مقامی صادر کرده است گفت: فعالًوي در مورد اینکه دستور دستگیري آن
 )5/3/1359ها را سپاه پاسداران به زندان اوین تحویل داده است.(کیهانعدهاطالع دقیقی ندارم ولی آناین 

 

 .پاسدار درحوادث اخیر بانه کشته شدند12

 

 12ابو شریف فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگوئی تعداد تلفات سپاه پاسداران در جریان آزاد شدن شهر بانه را 
که در نواحی قصر شیرین و سردشت وخود دارد، در سایر  ايپراکنده هايدر حال حاضر، بجز درگیري«و افزود: م کردنفر اعال

ۀ فرماندة سپاه پاسداران در زمین». آرام است و ارتش و پاسداران، تسلط کاملی برشهر بانه دارند نقاط کردستان، اوضاع کامالً
نگرهاي س ها، برادران ارتشی دوشادوش پاسداران، با هماهنگی کامل در تمام جبههدر عملیات یکماه گذشته«نقش ارتش گفت: 

واحی از ن و اشیاء نورانی گفت: وخود بالن و اشیاءنورانی که معموالً هاوي در مورد مشاهدة بالن». ضد انقالب را سرکوب کردند
این شرایط، بیشتر جنبه جنگ  روانی دارد تا از این  درکنند،و در شهرهاي مرزي سقوط می شودمرزي به هوا فرستاده می

طریق، مردم را در حال تشویش و نگرانی قرار بدهند و در نتیجه، مردم در پرتو جمهوري اسالمی احساس عدم امنیت 
 )10/3/1359اطالعات».(کنند

 

 .نفر اعالم کرد 12ابوشریف تلفات پاسداران را در بانه 

 

ران انقالب اسالمی در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس تعداد تلفات سپاعه پاسداران در ابوشریف فرمانده سپاه پاسدا
اي که در نواحی هاي پراکندهنفر اعالم کرد وي اظهار داشت: در حال حاضر به جز درگیري 12جریان آزاد شدن شهر بانه را 

آرام است و ارتش و پاسداران تسلط کاملی بر شهر  قصر شیرین و سردشت وجود دارد در سایر نقاط کردستان اوضاع کامالً
ي نقش ارتش گفت: در عملیات یکماه گذشته برادران ارتشی دوشادوش پاسداران بانه دارند . فرمانده سپاه پاسداران در زمینه

یاي نورانی ها و اشي بالنها سنگرهاي ضد انقالب را سرکوب کردند وي در مورد مشاهدهبا هماهنگی کامل در تمام جبهه
 کنند در اینشود و در شهرهاي مرزي سقوط میاز نواحی مرزي به هوا فرستاده می گفت: وجود بالن و اشیاء نرانی که معموالً

ي جنگ روانی دارد تا از این طریق مردم را در حال تشویش و نگرانی قرار بدهند و در نتیجه مردم در پرتو شرایط بیشتر جنبه
 )11/3/1359س عدم امنیت کنند.(کیهانجمهوري اسالمی احسا

 

 .کنندهمکاري می» ضد انقالب«افسران فراري رژیم سابق در کردستان،با 

 



فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی فارس به نمایندگی مجلس شوراي ملی، از » مهندس طاهري«شیراز: در پی انتخاب 
به تازگی از زندان حزب دمکرات کردستان آزاد شده، به فرماندهی سپاه سوي ستاد سپاه پاسداران، دکتر مسعود خاتمی که 

پاسداران انقالب اسالمی فارس برگزیده و منصوب شد. فرمانده جدید سپاه پاسداران در فارس، طی گفتگویی اختصاصی در 
 .مورد بازداشتگاه حزب دمکرات کردستان و مسایل مختلف سپاه پاسداران، مطالبی بیان کرد

 

خاتمی در مورد گروگان گرفته شدن خود به دست اعضاي حزب دمکرات کردستان، مدت بازداشت و طرزرفتار با  دکتر
من جزو اولین گروه پزشکی بودم که از شیراز عازم کردستان شد و «زندانیان در کردستان و مسایل گوناگون آن منطقه گفت: 

کیلومتري مهاباد،  20م و هنگامی که از مهاباد عازم سردشت بودم، در از منطقه کرمانشاه همراه یک گروه امداد به مهاباد رفت
معرفی کردند، ما را محاصره نمودند و پس از توهین به امام گفتند که ما از » جوانمردان ارتش«یک گروه مسلح که خود را 

براي » یدکتر قاض«ده شدیم و که به گروه پزشکی کاري ندارند، از آمبوالنس پیا کردیمحزب دمکرات هستیم و چون خیال می
مستقر بودند، جلو رفت. ناگهان وي را به رگبار بستند و او شهید شد و بقیه نیز  106مذاکره با افرادي که در سنگر با توپهاي 

زدند و یک پزشکیار نیز هنگام پریدن به سنگر شهید شد و دو نفر  7جی-پی-به طرف ما تیراندازي کردند و آمبوالنس را با آر
 .«یگر هم مجروح شدندد

 

 رفتار غیر انسانی زندانبان ها

 

 :فرمانده سپاه پاسداران فارس افزود

 

 12. پس از مبریما را پس از دستگیري، شبانه از راههاي فرعی به پیرانشهر بردند و گفتند که مجروحان را به بیمارستان می »
رها کردند و یک تیر خالص به مجروح زدند و جسد او را به ساعت که در راه بودیم، در یک منطقه جنگی اجساد شهدا را 

 .بیابان انداختند

 

و در زندانی  کردندروز ما را در زندانهاي مختلف نگهداري می 6دستگیري ما به دست حزب دمکرات و کومله بود و مدت 
 یکی از اعضاي چریکهاي فدایی بود و که بیمارستان جالل طالبانی بود، ما را نگهداري کردند. مسوولیت زندان با» نوکان«در 

ک داشت و آنها را کت ايحزب دمکرات هم یک نماینده داشت. رفتار چریک فدایی خیلی خشن و با زندانیان نیز رفتار زننده
ته شو زندانهاي ما نیز داراي نور کافی نبودند، غذاي کافی هم در اختیار زندانیان گذا کردو فحاشی می دادبیخوابی می زد،می
نفر از آنها کردهایی بودند که با دولت  10یکصد زندانی دیگر هم بودند که  بردیم،. در زندانی که ما در آن به سر میشدنمی

نفر، از  4جمهوري اسالمی همکاري کرده بودند. اکثر زندانیان نیز مسافرانی بودند که در بین راه دستگیر شده بودند و فقط 



از هوابرد شیراز بود. اوائل ما خود در زندان اقدام به » قهار ترس«جنگ دستگیر شده بودند که یکی از آنها سروان هايجبهه
و بعدها کمی وضع خوراکی ما در زندان جدید بهتر شد و  رسیدو در شبانه روز، بیشتر از یک نان به ما نمی کردیمتهیه نان می

. پس از مدتی، مسوول زندان ما تغییر کرد و یک ساواکی به نام کردیمتهیه میدر روز یک وعده غذا در زندان، خودمان 
 .و اهل کرمانشاه بود، مسوول زندان شد» مراد کسرایی« اشکه اسم اصلی» عبدالرحمان«

 

برد و بعد، در کنار زندان  ايصبح به داخل رودخانه 6داشت و یکی از پاسداران را ساعت  هابا بچه اياو رفتار بسیار وحشیانه
حاضر به حرف زدن نشد. همچنین او براي  ساله اصالً 17و این پاسدار  زدمدت یک ساعت براي گرفتن اقرار با چوب می

 هايدچار ناراحتی هاکه باعث شد چندنفر از بچه زدو با شالق می بستتحریک زندانیها افراد را جلوي چشم ما به درخت می
 .کشیدندبیگاري می ي ماروانی شوند. آنها از همه

 

 در دادگاه

 

ومحلی که ما را به آنجا برده بودند، درست در مرز قرار  شددادگاه آنها در خاك عراق تشکیل می«دکتر خاتمی اضافه کرد:
م او دو تن از زندانیان را براي مجاکمه به دادگاه بردند که ابتدا به اعد شدنامیده می» ناوندي«داشت. دادگاه دمکراتها کمیتۀ

سال زندان و دیگري را به حبس ابد محکوم کردند. دادستان دادگاه، همین  5محکوم شدند ولی پس از چند ساعت یکی را به 
نفر را هم روز بعد براي محاکمه بردند و  6آقاي غنی بلوریان بود و افرادي مثل کاویانی و کاکا رشیدي عضو دادگاه بودند و 

شد، وي فرمانده رکن » سرهنگ کامران«، رییس زندان ما »کسراییان«. پس از اندعدام کردهپس از مدتی فهمیدیم که آنها را ا
بوده و او هم با زندانیان، رفتار خشنی داشت. غذاي ما » بیگلري«عشرت آباد در زمان بختیار بوده است و زمانی هم معاون  3

نگهداري ما براي نگهداري حیوانات تهیه شده بود. سرهنگ . حتی محل کردبد بود و با خوراك دمکراتها فرق می العادهفوق
 18هبپیوندند و آنها به دکترها ماهان» ارتش مستقل کردستان«که به کردبازداشتی را تحریک و ترغیب می هايکامران، نظامی

ین دایی و بعث و همچنکه یکی از این پزشکان دکتر نیلوفري بود، و در آنجا کومله و دمکرات و ف دادندهزار تومان حقوق می
جالل طالبانی را که چند بارخودمان او را دیدیم با هم همکاري داشتندو قدرت در دست دمکراتها بود. آنها ارتشی به نام 

نگ و ج دادنددر کردستان تشکیل داده بودند که اکثر افراد آن را افسران فراري رژیم گذشته تشکیل می» ارتش آزاده«
روه از گ یارآورده بودند، در اختیار داشتند. در این ارتش، سرهنگ کامران از عشرت آباد، سرگرد علی افزارهایی که  به دست

وخود داشتند. سرهنگ قادري هم در میان آنها بود. اسلحۀ  دارانتکاور مرکز پیاده شیراز، سرگرد عباسی و گروهی از درجه
 .زدوپتر را میبود که در کوهها مستقر بود و هلیک 50آنها روسی کالیبر 

 

 برقراري نظم در سپاه



 

و بخصوص برادرم که  امدر مدتی که من در زندان بودم، اعضاي خانواده«دکتر خاتمی در مورد آزاد شدنش از زندان گفت: 
ؤثر م استاد دانشکاه است، براي آزادي من زیاد فعالیت کردند. استاندار کرمانشاه چند نفر را بخاطر تعویض ما آزاد کرد که باز

 .«ساعت پیاده روي کردیم 8روز اسارت ما را آزاد کردند و شب آزادي،  10ماه و  4واقع نشد و پس از 

 

دکتر مسعود خاتمی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی فارس، پس از بازگو کردن مسایل کردستان و طریق گروگانگیري، 
 که پس از آزادي، به علت گذرانمان هستم و سال آخر پزشکی را میمن انترن بیمارست«در مورد مسایل سپاه ومنطقه گفت: 

در جهت  امحکم فرماندهی سپاه پاسداران را از مرکز براي من صادر کردند و تا به حال سعی داشته شدنیازي که حس می
و  کندانقالب مبارزه میبرقراري نظم جدید در سپاه فعالیت کنم. سپاه در منطقه به عنوان یک نیروي انقالبی است و با ضد 

. ما در منطقه کنمو اگر در ادارات و سازمانها مسایلی دیده شود به مرکز گزارش می باشدناظر بر ارگانهاي مملکتی هم می
ت، و شاخه آموزشی ما که مرکز بسیج ملی اس ایماز امکانات سپاه گسترش داده گیريتبلیغات اسالمی را توسط افراد و با بهره

هکتار زمینهاي بایر را آباد کرده  120. در زمینۀ عمرانی هم افراد حدود کندمیلیونی افراد را آماده می 20کیل ارتش براي تش
پاه . تا به حال، سکنیم. هچنین ما با برادران شهربانی و ژاندارمري در صورت نیاز همکاري میاندو گندم و جو و سبزي کاشته

 .هرویین را کشف کرده استچند شبکۀ سرقت و پخش مواد مخدر و 

 

 ناهماهنگی ادارات با انقالب

 

ان ادارات و سازمانهاي است«فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی فارس، سپس بعنوان ناظر بر کارهاي اجرایی استان گفت: 
ه ي مردم است کۀ همه. وظیفاندآنطور که باید با انقالب هماهنگی نداشته و در حد انتظار مردم و مسوولین مملکتی نبوده

 .«مواظب این امور باشند و از این سازمانها و ادارات بخواهند که کارهایشان را با انقالب هماهنگ کنند

 

حدود یکهزار نفر در سپاه شیراز عضو هستند و از لحاظ استخدامی به «وي در مورد تعداد افراد سپاه و میزان حقوق آنها گفت: 
 :شونددو دسته تقسیم می

 

از آغاز به استخدام سپاه درآمدند که حقوقشان حداکثر ماهی دوهزار تومان است و افراد  اندروهی از آنها که کاري نداشتهگ
و افراد متخصص با امکاناتی که براي کار دارند با حد اقل دستمزد  گیرندمتأهل حداکثر تا سه هزار و سیصد تومان می

 .«کنندو در سپاه کار می گیرندکه حقوقشان را از اداره مربوطه می اندمده. گروهی هم از ادارات آشونداستخدام می



 

اظهار نظر در این مورد قدري مشکل است، چون در حال حاضر « دکتر خاتمی در مورد حل مساله کردستان اظهار داشت: 
در  راتهاست و خفقان شدیدي. در حال حاضر بیشتر شهر در دست دمککندوضع با زمانی که ما به کردستان رفتیم، فرق می

 .دهندنمی ايمنطقه حکمفرماست و در مهاباد اجازه ورود به هیچ نشریه

 

غات . تبلیشددر آنجا پخش می» کردستان«و » کار«ي و فقط روزنامه رسیدکیهان و اطالعات به سختی در آنجا به دست می
علیه  قیماًو آنجا تبلیغات مست شدنددستگیر می فوراً کردند،و افرادي که تبلیغ اسالمی می شداسالمی به هیچوجه در آنجا نمی

رهبر انقالب و رژیم جمهوري اسالمی بود و به آنها اینطور تفهیم کرده بودند که رژیم جمهوري اسالمی، دشمن ماست. 
 .بخصوص افراد روستاها را با نشریات خودشان گمراه کرده بودند

 

م جمهور پیش گرفته است و تسلیاست که رییس ايي کردستان، برنامهحال با این شرایط، بهترین راه حل براي مسالهبه هر 
 )15/3/1359اطالعات».(شودنظرات غیر منطقی آنها نمی

 

 چگونگی بازداشت دادستان انقالب اسالمی میاندوآب

 

تان انقالب اسالمی میاندوآب از سوي سپاه پاسداران این خبرنگار اطالعات: چگونگی دستگیري وبازداشت دادس -میاندوآب
 .شهر اعالم شد

 

که بهمین مناسبت منتشر ساخت، یادآور شد که متأسفانه آقاي رحیمی دادستان  ايسپاه پاسداران میاندوآب در اطالعیه
به اقداماتی نمود که مغایرت انقالب این شهر از بدو ورود به میاندوآب، بدون توجه به وضع حساس و خطرناك منطقه، شروع 

 .با اسالم راستین داشت

 

ز مردم ا ايبطوریکه از قرار اطالع، عده شد،در اطالعیۀ اضافه شده است که همه اقدامات دادستان به نفع مستکبرین تمام می
میم سپاه پاسداران تصمسلمان و مبارز براي پایان دادن به اعمال غیراسالمی وي تصمیم به گروگان گیري او را داشتند. لذا 

گرفت براي جلوگیري از هر گونه عملی، ایشان را دستگیر و در نقطه امنی تا رسیدگی به وضع وي از طرف مرکز، نگهداري 
 )18/3/1359نماید، امیدوار است مردم جلوي هر گونه توطئه را گرفته سپاه را مطلع سازند.(اطالعات



 

 .استعفا کرد» هاگراییها و گروهانحصارطلبی«به فرمانده سپاه پاسداران به عنوان اعتراض 

 

 جمهور درباره استعفاي ابوشریفنظر رییس

 

جمهوري صبح امروز در یک گفتگوي تلفنی با خبرنگار سیاسی کیهان علی موسوي گرمارودي مشاور فرهنگی اجتماعی رییس
 کندا در مورد استعفاي ابو شریف اعالم میصدر تا آخر وقت امروز نظر خود راعالم کرد که دکتر سید ابوالحسن بنی

 

 .هاي گروهی این خبر به اطالع مردم خواهد رسیدجمهور، از طریق رسانهموسوي گرمارودي افزود: پس از اعالم نظر رییس

 

کار کناره  زاي افرمانده سپه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار استعفانامه» ابوشریف«معروف به » عباس آقازمانی«صبح امروز 
هاد کرد حدود یکماه قبل به عنوان فرمانده این نگرفت. ابوشریف که از بدو تشکیل سپاه به عنوان فرمانده عملیاتی خدمت می

ود را گیري خي خود علت کنارهجمهور و فرمانده کل نیروهاي مسلح منصوب شد. ابوشریف در متن استعفانامهاز سوي رییس
ها و گرایشات موجود  خوانده است.متن استعفانامه ابوشریف که صبح امروز انتشار یافت به شرح ییگراگروه» هاانحصارطلبی«

 :زیر است

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

 المفلحوناهللا همکل حزب بما لدیهم فرحون علی ان حزب

 

ضعفین جهان و تداوم بخش انقالب ایم تا با یاري اهللا به رهبري امام و حمایت از امت، سپاهی بر پا سازیم حامی مستآمده
ها و گرایشات موجود مانع این حرکت گردید. لذا ادامه کار امکان نداشت و گراییها و گروهاسالمی و افسوس که انحصارطلبی

گیري نبود. امید است سپاه پاسداران انقالب اسالمی همواره یاور راستین انقالب باشند و چون بدین جهت راهی جز کناره
 .ي ظلم و ظالم باشدها حامی اسالم و نابودکنندهها و دشته در سنگرها و کوهگذشت

 



 1400شعبان  4ـ  27/3/59ابوشریف 

 

 اظهار نظر یک مقام آگاه

 

رغم تالش خبرنگاران کیهان، امکان گفتگوي مستقیم با فرمانده سابق سپاه پاسداران رفت علیتا زمانی که این خبر زیر چاپ می
نیافتیم. به همین جهت با یکی از مقامات آگاه در سپاه پاسداران تماس گرفته و خواستار شدیم که وي جزئیات ابوشریف را 

بیشتري از علل استعفا را در اختیار ما بگذارد. این مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار کیهان اظار داشت که اختالف نظر ابوشریف 
ورد چنین گفت: شریف در مگشت. این مقام همي این نهاد انقالبی باز میی ادارهبا بعضی از فرماندهان سپاه به زمینه چگونگ

م باشد. بایست بر مبناي تعلیمات ایدیولوژي اسالسپاه عقیده داشت که سلسله مراتب نباید همانند ارتش باشد و روابط سپاه می
تفاده ها اسیست از افراد تیرخورده و معلول در جنگباچنین عقیده داشت که در ادارات سپاه میاین مقام اضافه کرد: شریف هم

 .کرد و افراد سالم باید در خدمت عملیات سپاه باشد

 

ادر شده ص» سوم خرداد«جمهور به عنوان ابوشریف که چندي پیش کند: متن فرمان رییسخبرنگار سیاسی کیهان اضافه می
جمهور به ابوشریف که به موجب آن به فرمانده فرمان رییس است، نشانگر حمایت فرمانده کل قوا از وي است. در زیر متن

 :سپاه برگزیده شد آمده است

 

 بسمه تعالی

 

 آقاي عباس آقا زمانی (ابوشریف)

 

در آن روز که مرا به اجتماع فرماندهان سپاه دعوت کردند و صحبت تعیین فرمانده را پیش آوردند من پس از شرحی در 
دانند نامزد ها خواستم هر یک با خداي خود خلوت کنند و کسی را که شایسته میهاي فرمانده در مکتب از آنمورد خالصه

ها را ها گفتم به شرط آنکه نتیجه رأي را همه بپذیرند این پاکتانند و به آنفرماندهی نمایند و در پاکت سربسته به من برس
ها که اند و با توجه به نتایج نظرخواهی در تهران و شهرستانتر یافتهبراي من آوردند. اکثریت نسبی فرماندهان شما را صالح
د الزم است شما کننرا فرمانده سپاه انقالب منصوب میدانند. شما تر میبنابر آن اکثریت عظیم سپاهیان انقالب شما را شایسته

با این نظر اکثریت قریب به اتفاق افراد سپاه توجه کنید و به برخوردهاي گروهی که همه را به ستوه آورده است پایان بخشید. 
 قالب اسالمی در داخلبرد انسپاه باید از آلوده شدن برخوردهاي قدرت در شهرها برکنار بماند و به طور قطع به خدمت پیش



ها نیز به تعهد کنم و امیدوارم آنو خارج کشور درآید. به این ترتیب من به تعهد خود در قبال فرماندهان سپاه عمل می
 .کنماسالمی خود در پیروي از فرمانده خود به دقت تمام عمل کنند. از خداوند براي شما توفیق طلب می

 

 صدرمسلح جمهوري اسالمی ایران ـ دکتر سید ابوالحسن بنیجمهور فرمانده کل نیروهاي رییس 

 

 نظرخواهی نشده

 

صبح امروز در پی انتشار خبر استعفاي فرمانده سپاه یکی از پاسداران سپاه انقالب اسالمی در تماسی با کیهان اعالم داشت که 
آراي فرماندهان بوده است این مساله  جمهوري مبنی بر اینکه انتخاب فرمانده سپاه بر اساس اکثریتبر خالف حکم رییس

صحت ندارد و دلیل اینکه ابوشریف نتوانست با دیگر فرماندهان به توافق برسد نیز همین نکته است که حال بدون اظهارنظر، 
م تالش رغتر شدن مساله کمک کند. متأسفانه علینظر این پاسدار را آورده است. با این خبر که هر خبري بتواند به روشن

خبرنگاران کیهان براي گفتگو با فرمانده سابق سپاه پاسداران، امکان گفتگو با ابوشریف فراهم نشد. در اولین فرصت براي 
 )27/3/1359کنیم با وي تماس گرفته و نظرات وي را چاپ و منتشر کنیم.(کیهانشدن مساله سعی میروشن

 

 .ابوشریف استعفا کرد

 

اه پاسداران، بطور ناگهانی، سحرگاه امروز از مقام خود استعفا داد.متن استعفا نامه ابوشریف، عباس زمانی (ابوشریف) فرمانده سپ
 :فرمانده سپاه پاسداران بدین شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 .کل حزب بمالدیهم فرحون علی ان حزب اهللا هم المفلحون

 

برپا سازیم حامی مستضعفین جهان و تداوم بخش انقالب اسالمی، ولی آمدیم تا با یاري اهللا برهبري امام و حمایت امت، سپاهی 
و گروه گرائیها و گرایشات موجود، مانع این حرکت گردید. لذا ادامه کار امکان نداشت و بدین  هاافسوس که انحصار طلبی



 انقالب باشد و چون گذشته در جهت راهی جز کناره گیري نبود. امید است سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همواره یاور راستین
 .حامی اسالم و نابود کننده ظلم و ظالم باشد هاسنگرها و کوهها و دشت

 

 )28/3/1359ابوشریف(اطالعات  27/3/59چهارم شعبان 

 

 ایک مقام آگاه در سپاه پاسدران ضمن تأیید خبراستعفاي ابوشریف، فرمانده سپاه پاسداران، در یک گفتگوي کوتاه با خبرنگار م
بامداد امروز،  2که ساعت  دانمعلت استعفاي ابوشریف تا کنون براي ما مشخص نشده است. فقط من این را می«اظهار داشت: 

: متن استعفانامه نویسدآن را مخابره کنم خبرنگار ما می ناگهان منشی ایشان متن استعفانامه ابوشریف را به من داد که
صبح امروز درزمینه بررسی علل استعفاي فرمانده سپاه پاسداران ». ري تسلیم شده استجمهوابوشریف، به دفتر امام و رییس

 )28/3/1359در سپاه برگزار شده است.(اطالعات ايجلسه

 

 .کومله سه پاسدار گروگان را شهید کرد

 

 .یکی از مسوولین سابق سپاه پاسداران سنندج در تهران ترور شد

 

روز پیش توسط سازمان کومله به گروگان گرفته شده بودند  2تن از پاسدارانی که حدود  کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: جسد سه
در حوالی شهر سنندج پیدا شد. پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه ضمن اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان 

م همدان را در حوالی شهر سنندج به گروگان نفر از پاسداران کمیته امداد اما 9گفت: حدود سه روز پیش ایادي کومله 
گرفتند. وي سپس افزود: بعد از حدود سه روز پیش که به وسیله گلوله شهید شده بود در حوالی شهر سنندج پیدا شد نام این 

شخص هادي حضریان بود که توسط کومله تیرباران شد. وي به دنبال این مطلب گفت: امروز نیز جسد دو تن دیگر از 
رود دو نفر دیگر از کسانی باشند که دو روز پیش به گروگان گرفته باشند. جسد اران در حوالی شهر پیدا شد که گمان میپاسد

نامبردگان به سنندج انتقال داده شد تا پس از شناسایی به کرمانشاه انتقال داده شود. پرتوي همچنین اضافه کرد: یکی از 
ه مدتی بود به تهران مراجعت کرده بود توسط افراد ناشناسی به بیرون منزل هدایت و مسئولین سپاه پاسداران در سنندج نیز ک

ها و روستاهاي کامیاران گفت: سپس او را ترور کردند. مسئول روابط عمومی در ادامه گفتگوي خود در مورد پاکسازي راه
افراد مسلح را از این مسیر دور کنیم ولی هنوز در ایم کیلومتر از جاده کامیاران به سنندج پاکسازي شده و ما توانسته 90حدود 

یان در شوند. وي در پاتعدادي از روستاهاي این نواحی ضد انقالبیون پایگاه دارند و از این محل پاسداران به گروگان گرفته می
ا همید که باید بهاي مردم قرار گرفت و فمورد شکاف و انشعاب در حزب دمکرات گفت: هنگامی که این حزب در برابر توده

 .تدها جدایی و تفرقه بیفها وجود داشت تشدید شد و باعث گردید که بین آنها بجنگد از این رو تضادي که در بین آنتوده



 

 جمهور در امور کردستان شهید شدمعاون مشاور رییس

 

اي در رابطه با شهادت العیهجمهور در تماسی با خبرنگاري پارس: اطموسوي گرمارودي مشاور فرهنگی و مطبوعاتی رییس
 :جمهوري در امور کردستان بدین شرح انتشار دادمعاون مشاور رییس

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

 اناهللا و انا الیه راجعون

 

یکی از مبارزترین و غیورترین جوانان کردستان که از اهالی سنندج به نام فریدون تعریف معروف به فرید در راه حق و اسالم 
گذاران انجمن دانشگاه رازي کردستان بود که در جریان انقالب سالگی به افتخار شهادت نایل گشت. او از بنیان 23ن در س

تحصیل را ترك کرد و به حرکت انقالب اسالمی و مردم پیوست و پس از پیروزي انقالب در سنندج به سپاه پاسداران در 
آوردهاي معمیق مبارزاتی علیه ه هجرت نمود و در این رابطه به دستسنندج ملحق شد. آنگاه مدتی از سنندج به کرمانشا

صدر ریاست جمهوري به سمت معاون نیروهاي ضد انقالب نایل آمد. از سه ماه پیش از طرف جناب آقاي دکتر ابوالحسن بنی
هاي ضرب گلوله جمهوري در امور کردستان منصوب گردید و صادقانه خدمت کرد و سرانجام روز گذشته بهمشاور رییس

 .ضد انقالب و دشمنان اسالم در شهرك غرب تهران به درجه ترفیع شهادت رسیده

 

اهللا و امام امت شهادت او را به همه جوانان مسلمان بویژه جوانان دفتر ریاست جمهوري با تقدیم این شهید به پیشگاه بقیه
اسم تشییع آن شهید سعیده فردا در سنندج با شرکت عامه گوییم. مرمسلمان کردستان و پدر و مادر او تبریک و تسلیت می

 .شود و از طرف دفتر ریاست جمهوري آقاي سالمتیان در این مراسم شرکت خواهد کردمردم برگزار می

 

 )30/3/1359دفتر ریاست جمهوري(کیهان

 

 .پایگاه نظامی بختیار علیه ایران،در عراق ایجاد شد

 



که از پریشب آغاز شده بود، دیروز هم » غلغله«پاسداران در منطقه جوانرود و در محلی بنام درگیري مهاجمان با کرمانشاه ـ
 .ادامه یافت

 

دقیقه عصر دیروز با اعالم این خبر  6و45مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران در غرب کشور، ساعت » االسالم پرتويحجت»
 .«دامه داردا اند،به ما خبر داده سیممهاجمان  تا این لحظه که با بی درگیري بین سپاه پاسداران و«به خبرنگار اطالعات گفت: 

 

 .و از تلفات مهاجمان، گزارشی نرسیده است اندتا کنون یکی از پاسداران شهید و دو نفر دیگر مجروح شده

 

 سنندج آرام است

 

پاه و س برددر آرامش بسر می کامالًدر حال حاضر، شهر سنندج از نظر امنیتی «وي پیرامون اوضاع منطقه کردستان گفت: 
 .«پاسداران و ارتش، بر اوضاع شهر مسلط هستند، ولی از نظر رفاهی، کمبودهایی وخود دارد که  بزودي برطرف خوهد شد

 

بجز شهرهاي مهاباد، سردشت و نوسود، بقیه شهرهاي کردستان در تصرف نیروهاي جمهوري «االسالم پرتوي افزود: حجت
 .«اسالمی است

 

هم اکنون روستاهاي اطراف این شهرها نیز در حال پاکسازي است و به ترتیب، بطرف این شهرها پیشروي خواهیم نمود، چرا »
که قصد داریم مرزهاي غربی کشور از ارومیه تا مهران و دهلران را ببندیم و نگذاریم حکومت بعث عراق، وسایل جنگی را 

فرستد. چون روز گذشته پنج عدد مین ضد تانک توسط پاسداران در منطقه خنثی براي ضد انقالبیون به داخل خاك ایران ب
 .تا ایجاد ناامنی کنند شوددر داخل ایران فرستاده می شانشد. که این مینها توسط مزدوران بعث براي ایادي

 

 پایگاه عامل بختیار

 

عامل بختیار در نوار مرزي ایران و عراق، پایگاههایی طبق گزارشهایی که براي ما رسیده، «االسالم پرتوي همچنین گفت: حجت
ضد  متوانی. وقتی که مرزها را بستیم، میبینندایجاد کرده و در این پایگاهها، افرادي براي خرابکاري در ایران تعلیمات می

 .«انقالبیون را از بین ببریم



 

 گیريگروگان

 

در اطراف راه کرمانشاه به قصرشیرین، «شاهان ـ قصرشیرین گفت: وي در پایان، در مورد گروگان گیري بین راههاي کرمان
افرادي روستایی هستند که با ضد انقالبیون همکاري دارند. ما ضمن تقویت سپاه پاسداران قصرشیرین، سرپل ذهاب، کرند و 

الزم به ». ا برقرار خواهیم کرداسالم آباد، با همکاري ژاندارمري، این روستاها را پاکسازي و راه را باز خواهیم کرد و امنیت ر
ي اطالعات روز یکشنبه گذشته، خبر اجازة ایجاد پایگاه نظامی براي بختیار از سوي دولت عراق را، یادآوري است که روزنامه

 )2/4/1359به طور اختصاصی درج کرده بود.(اطالعات

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

 :می پاوه منتشرشداین اطالعیه از سوي سپاه پاسدارانانقالب اسال

 

 رساند،چهارگانه تهران و شهرستانها می هايسپاه پاسداران انقالب اسالمی پاوه به اطالع کلیه دوایر کشوري و لشکري و کمیته
تابعه نوسود، نودشه، روانسر، جوانرود و بانگان با تشکیل  هايچون مدت پانزده ماه است کمیته انقالب اسالمی پاوه و بخش

 از اعتبار هالذا هر گونه کارت مهمور شده به مهر کمیتهران انقالب اسالمی در این مناطق منحل اعالم شده است،سپاه پاسدا
 .  افراد مورد اعتماد و انقالبی با کارتگیردو تحت پیگرد قانونی قرار می شودساقط و فرد استفاده کننده مجرم شناخته می

 )5/4/1359. (اطالعاتباشندمیشناسایی سپاه پاسداران و ارائه آن مصون 

 

 اعالمیه سپاه پاسداران

 

نفر اعالم کرد که این درگیري بین سپاه پاسداران اسالم آباد  19روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه، ضمن تایید شهادت 
 .غرب، کرند، سرپل ذهاب و قصرشیرین مهاجمان در منطقه داالهو روي داده است

 



هفت تن از ستاد بسیج ملی، دو تن از برادران جهاد سازندگی و بقیه از پاسداران انقالب  اند،شهادت رسیدهنفري که به  19از 
بعداظهر  6تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرنگار اطالعات از کرمانشاه، در ساعت  8یک نفر مفقوداالثر و  بودند و ضمناً

 )11/4/1359دیروز این درگیري، همچنان ادامه داشت.(طالعات

 

 درگیري در سردشت

 

ن ، به نزدیکیهاي ای»سردشت«سنندج ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج اطالع داد که ستون اعزامی به 
و  اندمنطقه رسیده و همچنان مشغول پاکسازي، نقاط اطراف هستند. در این پاکسازي مهاجمین تلفات سنگین را متحمل شده

 )11/4/1359از دست داده و در حال فرارند.(اطالعاتمقاومت خود را 

 

 .پاسدار را اعالم کرد 19نماینده امام در سپاه علل شهادت 

 

االسالم محالتی نماینده امام خمینی در سپاه پاسداران انقالب که براي بررسی مسایل غرب کشور به کرمانشاه رفته بود حجت
کرد. وي پیش از مذاکرات با اعضاي شوراي انقالب در گفتگویی با خبرنگاران در دیشب گزارش خود را تسلیم شوراي انقالب 

هاي خود گفت: من و آقاي سید حسین خمینی براي رسیدگی به امنیت منطقه به کرمانشاه رفتیم و با آقاي مورد نتایج بررسی
انداري ی در جلسه شوراي امنیت که در استگشتند موفق شدیم مذاکراتهاي کردستان بازمیمیرسلیم نیز که از بازدید شهربانی

کرمانشاه تشکیل شده بود انجام بدهیم. از جمله تصمیم گرفته شد هیچ واحدي از نیروهاي مسلح مثل ژاندارمري، شهربانی و 
اه پي علل به شهادت رسیدن افراد سسپاه پاسداران به طور جداگانه عمل نکنند و هماهنگی بین آنها برقرار شود. وي درباره

نفر از برادران پاسدار ما شهید  19آباد گفت: براي بررسی اینکه چطور این حادثه اتفاق افتاد که پاسداران در منطقه اسالم
هماهنگ نبوده و سپاه پاسداران که حرکت کرده  اي تشکیل شد نتیجه این شد که حرکت نیروهاي مسلح کامالًشدند، جلسه

ا ي نیروهند و صرف یک اطالع از طرف سپاه بود در حالیکه باید جزئیات طرح با همهنیروهاي دیگر با او هماهنگی نداشت
ی االسالم محالتاي که از سوي افراد ضد انقالب براي به دام انداختن این افراد بوده است. حجتشد و این توطئهبررسی می

در استانداري تشکیل شد. در بخشی از سخنان اي افزود: دیروز هم در کرمانشاه براي هماهنگی بیشتر امور انتظامی جلسه
هایی که بوسیله عراق مسلح هستند و از کار خواند و افزود در منطقه سرپل ذهاب و مناطق مرزي گروهژاندارمري را که کم

پاه ساي براي نفوذ در کشور دارند که با نیروي ارتش و شوند، نقشهسوي پالیزبان، ساالرجاف و ایادي شاه سابق حمایت می
ها هم خنثی خواهد شد زیرا در اکثر پاسداران و سایر نیروهاي انتظامی و قدرتی که در خود مردم وجود دارد این توطئه

ي مسلمانان از اینها متنفر هستند ااند که تودهسال عملیاتی کردهها و عناصر ضد انقالب در عرض این یکشهرهاي غرب چپی
اي از کند وي در پایان دوباره استعفاي خود از سازمان حج و اوقاف گفت: من همیشه به عدهو این تنفر به بسیج ملت کمک می

رسید و این اعتراض به خود من هم وارد بود با مسوولیتی کدام نمیگیرید و به هیچدوستان اعتراض داشتم که چرا چند کار می



دگی ي حج و اوقاف رسیتوانستم به مسالهرفاري مجلس نمیي سپاه و گي من گذاشته بود یعنی مسالهاخیري که امام بر عهده
 )16/4/1359کنم.(کیهان

 

 اطالعیه مشترك

 

کردستان و فرمانده پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج  28همچنین ازسوي حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی و لشکر 
 : اطالعیه اي انتشار یافت

 

اند توجه کنند خدا و رسول از آنان واز کارهاي بد و پلید خود که ناآگاهانه انجام دادهآنانکه ایمان بیاورند -بسمه تعالی
هاي منحرف و بر علیه اسالم و رو گروهگذرد.(قرآن مجید)اهالی محترم و مسلمان کردستان کسانی که ناآگاهانه دنبالمی

دیگر به این نداي حق که شما را دعوت به بازگشت به اید بار مسلمین قیام نموده بودید و از خانه و کاشانه خود آواره شده
 .نماید فکر کنیددامن اسالم می

 

وسیله دادگاه انقالب اسالمی کردستان و ارتش جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران کردستان این فرصت را به شما بدین
اي خود را تحویل نماید به خانه و کاشانه خود هها و قتل شرکت مستقیم نداشته  و سالحکه در درگیريدهند در صورتیمی

برگشته ودر پناه اسالم و دولت جمهوري اسالمی ایران به زندگی خود ادامه دهید.بدیهی است این فرصت تا قبل از پاکسازي 
 )19/4/59باشد.(کیهان منطقه می

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

د. در صادر ش ايز سوي سپاه پاسداران انقالب کرمانشاه و پاوه اطالعیهدر ارتباط با عملیات پاکسازي منطقه مذکور، دیروز ا»
نجات خواهیم  فروشاین اطالعیه آمده است: به یاري خداوند متعال منطقه حساس نوسود را از چنگ اشرار خودفروخته وطن

گان مسلمان کرد که از پریروز داد. تاکنون نیروهاي انقالب، ارتش جمهوري اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و پیشمر
دهند، شهري که مردم مسلمان و غیورش که در چنگال امپریالیزم پیشروي و پاکسازي خود را به سوي شهر نوسود ادامه می

شرق و غرب و مزدوران داخلیش مانند حزب دمکرات و کومله و چریکهاي به اصطالح فدایی خلق و دیگر خودفروشان بوده 
کنند. و با ایمان ارتش، سپاه پاسداران و پیشمرگان مسلمان کرد با تمام قدرت کفار را از منطق بیرون می است، برادران دلیر



کارمند شهرداري و پاسدارافتخاري به درجه شهادت  منشنظیف عباس نامدر این درگیریها و پاکسازیهاي منطقه، یک نفر به
 .نائل آمد و چهار نفر دیگر زخمی شدند

 

آرـ پی ـ جی ـ هفت، تعداد زیادي گلوله،  اندازیها دو نفر از اعضاي حزب دمکرات همراه با دو عدد خمپارهدر این درگیر
نفر از مهاجمین به هالکت رسیدند که اجساد باقیمانده و بقیه را با خود 16مهمات، پتو و آذوقه دستگیرشدند. طی این درگیري 

از چنگ اشرار بیرون آمده و نیروهاي مسلح  درهنطقه روستاهاي نجار و ملن. در این عملیات، هفت تن از آنان در ماندبرده
 )20/4/1359اطالعات».(ارتش جمهوري اسالمی ایران، در روستاهاي مذکور مستقر شدند

 

 اطالعیه سپاه پاسداران میاندوآب

 

 :احتمالی آمریکادر میاندوآب انتشار یافتهاي این اطالعیه نیز از طرف سپاه پاسداران میاندوآب در رابطه با جلوگیري از نقشه

 

هاي داخلی آمریکا  مزدوران داخلی مطالبی را جهت هوشیاري سپاه پاسداران با توجه به نقشه-اهللا الرحمن الرحیمبسم
 :ها حفاظت دقیق شودنماید تا از خرمنروستاییان یادآوري می

 

عفان ي مستضداي ناکرده دست به کارهاي کمک به دشمنان و همهـ اختالفات جزیی در موقعیت کنونی را کنار گذاشته و خ1
 .یعنی آمریکاست نزنند و بدانیم که آتش زدن خرمن جرم نابخشودنی در پیشگاه خداوند است

 

 .وجه در صحرا نزدیک کشتزارهاي گندم و جو آتش روشن نکنندهاي خود یادآوري نمایید که به هیچـ به بچه2

 

 )21/4/1359سپاه را در جریان بگذارید.(کیهان سوزي فوراًآتش ـ در هرگونه اتفاق و3

 

 ادامه عملیات پاکسازي در غرب کشور

 



سخنگوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگوئی با خبرگزاري پارس اعالم کرد: در دومین روز عملیات و  
, و دوآب پس از یک درگیري شدید چند ساعته که از دریورران, درهپیشروي نیروهاي انتظامی بطرف نوسود, روستاهاي کومه

ادامه داشت توانستند مناطق یاد شده و را از وجود دشمنان و  22/4/54بعد از ظهر شنبه تا پنج بعد از ظهر  11ساعت 
 )26/4/1359وابستگان آنها پاك کنند.(اطالعات

 

 متن اطالعیه مهاجرین نوسود و نودشه و روستاهاي اطراف

 

 (خبرگزاري پارس -از سوي روابط عمومی کرمانشاه)

 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب مستقر در کرمانشاه متن اطالعیه مهاجرین نوسودـ نودشه و روستاهاي اطراف پاوه و 
 :نوسود به این شرح در اختیار خبرگزاري پارس گذاشت

 

 .ي مردم رنجدیده منطقه نوسوداي ملت مسلمان و مبارز ایران و ا-بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 زدند و ايامپریالیستها به خصوص آمریکاي جهانخوار براي رسیدن به مقاصد پلید خود دست به هر عمل جنایتکارانه
 مستضعف آسیاافریقا، هايکنند. آنها ثروتهاي خدادادي خلقکنند که از حقوق بشر دفاع میو قبیحانه ادعا می شرمانهبی

را به غارت بردند. ملت مسلمان فلسطین و جنوب لبنان را از سرزمین خود بیرون راندند، ملت مبارز ویتنام را آمریکاي التین 
به خاك و خون کشیدند و بیش از نیم قرن ملت ایران را زیر شکنجه و اختناق رضا خان و محمد رضاي جالد قرار دادند و 

، هرگونه صداي آزادیخواهی را در گلوخفه کردند و مدعی بودند که از براي آنکه بتوانند آزادانه ثروتهاي ما را غارت کنند
وسود منطقه ن کند. در قسمتی از این اطالعیه به اعمال گروههاي مسلح غیرقانونی در کردستان و خصوصاًحقوق بشر دفاع می

نوسود و شوشمی را که از پول اشاره شده و آمده است: این نوکران حلقه به گوش بیگانه پاسگاههاي ژاندارمري دوآب شیخان 
بیت المال ساخته شده بودبا خاك یکسان کردند، سالح و مهمات پاسگاههاي ژاندارمري را به غارت بردند و همراه اسلحه و 

د. از اهالی بیگناه این شهر را به شهادت رساندن ايمهماتی که از بیگانگان گرفته بودند بر سر مردم مسلمان پاوه ریختندو عده
را به آتش کشیدند، در و پنجره و سیم خاردار و کلیۀ » کوه تخت« مزدوران حلقه به گوش امپریالیسم دکل مخابراتی این

وسایل اماکن عمومی را به غارت بردند و به بیگانگان فروختند و مانع اجراي طرحهاي بهداشتی و فرهنگی از جمله احداث 
و چندین طرح دیگر شدند. شبانه داروهاي درمانگاه نوسود را که » گرمله هايدرمانگاه«جادة نودشه، مدرسۀ راهنمایی دزاور و 

د شنیازمندیهاي منطقه را براي چند سال تأمین کند به غارت بردند و باعث مرگ بیمارانی شدند که با آن داروهامی تواندمی
ال که دست از اعم دهیمبدانند و هشدارمیزندگیشان را نجات داد. این حامیان دروغین خلق کرد و وابستگان شرق وغرب باید 



نطقه وسایر روستائیان م دروازوحشیانه خود بردارند همچنین از مردم ستم کشیدة نوسود، نودشه، دزاور، هانی گرمله، کمینه، بی
و   تها خاسکه بیش از این اجزه ندهند گروههاي وابسته به شرق و غرب منطقه ره به ویرانی بکشانند.قاطعانه به پ خواهیممی

 )28/4/1359پوزة خود فروختگان و سرسپردگان امپریالیسم را به خاك سیاه بمالند.(اطالعات

 

 اطالعیه

 

رز و باینگان و م» دشه«به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در رابطه با درگیریهاي مربوط عملیات پاکسازي  -کرمانشاه
 :انتشار یافت ايانقالب اسالمی غرب کشور اطالعیه, از سوي روابط عمومی سپاه پاسداران شیرینقصر

 

که عملیات آزاد سازي ابن منطقه انجام گرفت و » دشه«توسط و پاسداران » دشه«بر اثر همکاري مسلمانان کرد و مهاجرین 
سالمی در پاسدار افتخاري و  محلی مجروح شدند و دشه از وجود عناصر ضد انقالب پاك شد و نیروهاي انقالب ا 2براثر آن 

ک بین نیروهاي انقالب اسالمی از ی ايپراکنده هايدیشب (پریشب) نیز درگیري« , اشاره و اضافه شده است:اندآن مستقر شده
 «.روي داده است» دشه«سو و مهاجمین مسلح از طرف دیگر در اطراف 

 

شب  هايدر کرمانشاه درباره درگیريهمچنین در قسمت پایانی اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور مستقر 
ساعت مهاجمین مسلح با سالح  8تیر ماه به مدت  26روز پنجشنبه  18از ساعت «چنین آمده است:» باینگان«جمعه بخش 

میلیمتري ـ آرـ پی ـ جی هفت و  انواع سالح دیگر, بخش باینگان را مورد حمله قرار دادند که  81سنگین مانند خمپاره 
جمهوري ا سالمی ایران, پاسداران انقالب اسالمی پیشمرگان مسلمان کرد, این حمالت را پاسخ دادند و  نیروهاي ارتش

مجروح » باینگان«نفر از اهالی  5نفر از تکاوران ارتش جمهوري اسالمی ایران و  6مهاجمین را به عقب راندند. در این درگیري 
 )29/4/1359شدند.(اطالعات

 

 گفتگو

 

و   حلهايپارس, راه گزاريندار و همچنین فرمانده سپاه پاسداران شهرستان پاوه در گفتگوئی با خبرناصر کاظمی فرما»
 .پیشنهادات اصالحی خود را براي حل مشکالت منطقه پاوه در اختیار خبر گزاري پارس قرار داد

 



ومی و ت دولت نیروهاي اسالمی بکاظمی در این مصاحبه گفت که بنظر وي پس از استقرار نیروهاي انتظامی و تثبیت حاکمی
کنند.باید تقویت کرد و  همینطور تقویت نهادهاي انقالبی از جمله سپاه پاسداران, غیر بومی را که درمنطقه اورمانات فعالیت می

مؤثر و   تتوانند در منطقه فعالیرا که می هائیسازمان پیشمرگان مسلمان کرد, و جهاد سازندگی و کمیته امداد امام و دیگر نهاد
عمرانی الزم براي منطقه,  هايسازنده داشته باشند. وي همچنین ضمن انتقاد از کاغذ بازي  ادارات درمورد تخصیص بودجه

 .عمرانی در اختیار  ادارات گذاشته شود, الزم است در اختیار نهادهاي انقالب گذارد شود هايپیشنهاد کرد بجاي آنکه هزینه

 

و مدارس فنی در منطقه و  با اشاره به اینکه اکثریت مردم کرد  هابا تأکید بر ضرورت تشکیل کارخانهفرماندار پاوه همچنین  
یتوان و فنی است که م ايو  همچنین تشکیل مدارس حرفه هابا ایجاد کارخانه«فنی هستند,یادآورشد:  هايمنطقه فاقد  تخصص

اي جوان و فعال را جذب کرد وبا ایجاد اشتغال از هدر رفتن این نقیصه را بر طرف کرد و ضمن خودکفائی منطقه, نیروه
 )29/4/1359اطالعات».(نیروهاي ملی جلوگیري کرد

 

 پاسدار در ارومیه 14گزارش لحظه به لحظه از درگیري و شهادت 

 

 .امروز از سوي سپاه پاسداران عزاي عمومی اعالم شد

 

هاي بعدازظهر روز جمعه در تن از پاسداران که در درگیري 14تشییع جنازه ارومیه ـ خبرنگار کیهان: بعدازظهر دیروز مراسم 
که گردشگاه بند ارومیه به شهات رسیده بودند با شرکت هزاران نفر از مردم این شهر انجام شد. مردم ارومیه در حالی

کمیته مرکزي در پیشاپیش حرکت  ارومیه، شهربانی و سپاه پاسداران و افراد 64هاي نیروي مسلح ژاندارمري، لشکر نماینده
وي اي از ساحمر تا گورستان باغ رضوان تشییع کردند. در پایان این مراسم قطعنامهها را از بیمارستان هاللکردند، جنازهمی

خواران در روستاي بند نفر پاسدار به روزه 14روابط عمومی سپاه پاسداران انتشار شد که در آن ضمن اعالم چگونگی شهادت 
 .توجهی نکننداخطار شده است که بیش از این به افکار عمومی بی

 

 :در قطعنامه آمده است

 

 هاي مکرر ضد انقالب در منطقهي انقالب اسالمی علت اصلی توطئهخوردهـ برخورد غیر مکتبی مسوولین با دشمنان قسم1
 .است

 



ن هستیم تا توانایی نظامی خود را در برخورد با دشمنان ـ ما خواستار مسلح کردن و آموزش سپاه پاسداران با تجهیزات سنگی2
 .مردم و اسالم باال ببریم

 

 .ـ ما جراي دقیق فرمان انقالبی امام امت را در رابطه با عوامل کودتاي اخیر از مقامات مسوول خواستاریم3

 

 .ایران آشکار شودهاي ضد مردمی آمریکا در ي جاسوسان آمریکایی هستیم،تا توطئهـ خواستار محاکمه4

 

ـ ما تمام برخوردهاي داخلی بین ارگانهاي انقالبی را که موجب تضعیف مسلمین است محکوم کرده و خواهان اتحاد آنان 5
 .هستیم

 

کاري را در این گر هستیم و هر نوع سازش و محافظهـ ما خواستار قاطعیت در برابر ضد انقالب و تمامی نیروهاي توطئه6
 )29/4/1359کنیم.(کیهان حکوم میموارد به شدت م

 

 .گروگان توسط گروها آزاد شدند

 

کرمانشاه ـ دیروز ستاد عملیاتی سپاه پاسداران غرب کشور مستقر در کرمانشاه اعالم کرد که کلیه افرادي که توسط دموکراتها 
نظامی را در  12کی و همچنین گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند. دموکراتها ظرف چند روز گذشته اعضاي یک گروه پزش

کیلومتري بوکان به گروگان گرفته  15کردستان به گروگان گرفته و سپس آنان را آزاد نمودند. نظامیان پنج شنبه گذشته در 
شدند و پس از دستگیري با دخالت ریش سفیدان محل آزاد گردیدند. اتومبیلهاي حامل آزاد شدگان در مهاباد مورد حمله 

ار گرفت و یک نارنجک بطرف آنان پرتاب شد و بر اثر انفجار نارنجک یک زن و یک کودك در مهاباد کشته دموکراتها قر
 )25/5/1359شدند.(اطالعات

 

 .مهاجم در سر دشت کشته و مجروح شدند 110

 

وهاي رکرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: در یک حادثه هوایی که متعاقب آن به صورت درگیري شدید بین مهاجمین مسلح و نی
 .نفر دیگر کشته شدند 42نفر از مهاجمین کشته و  17ارتش جمهوري اسالمی در اطراف سر دشت انجامید 



 

دقیقه پریشب  بدون شرح در اختیار  45و  22روابط عمومی سازمان مشترك غرب کشور جریان این رویدادها را ساعت 
از بانه به مقصد سر دشت  214کوپتر فروند هلی دقیقه پنجشنبه گذشته یک 11:30خبرگزاري پارس گذاشت: در ساعت 

کیلومتري سردشت مورد حمله  9جهت انتقال مسوولین جهادسازندگی ماموریت یافته بود در حوالی بین دهکده کلته واقع در 
از بگلوله و نقص فنی در پانصد متري مهاجمین مجبور به فرود اجباري شد در این حادثه مسوولین با هدایت ستون یکم چتر

نفر از آنها را به  4موضع دفاعی گرفتند و در پاسخ به حمالت مهاجمین  کوپتر پایین آمدند و فوراًعلی اصغر نوروزي از هلی
کوپتر و سرنشینان آنها را محاصره کردند. بارهاي تویوتا هلیهالکت رساندند. در این هنگام چهار نفر از مهاجمین با وانت

کوپتر کبرا براي کرد به دفاع پرداختند. بعد مدتی هلیکوپتر کبرا که آنها را اسکورت مییت هلیکوپتر با حماسرنشینان هلی
نوك به کوپتر شمهمات گیري به پادگان سقز رفت و جریان ما واقع را به بانه گزارش دادند و بعد از سی دقیقه یک فروند هلی

کبرا به محل حادثه اعزام شد و با دادن عالمت از طرف محاصره کوپتر خلبانی سروان امین طاهري به اسکورت یک فروند هلی
شوندگان با رشادت کامل زیر آتش مهاجمین فرو آمدند و افراد محاصره شده از مهلکه نجات دادند. در این عملیات ستوان 

نوك پیاده شد و پتر شکوکوپتر شنوك که تصور کرده بود که یکی از سرنشینان سوار نشده از هلینوري یکی از سرنشینان هلی
کوپتر کبرا شد که کیلومتر متوجه هلی 4به جاي ماند و زیر آتش شدید مهاجمین به طور پیاده راهی سردشت شد. پس از طی 

د را کوپتر مزبور به زمین خوکوپتر کبرا را متوجه خود کرد و با نزدیک شدن هلیدر حال پرواز بود با روشن کردن آتش هلی
آویزان کرد و در همین حال سالم به پادگان سردشت رسید. از اطراف پادگان سردشت پس از اطالع حمله هاي آن به پایه

 43از مهاجمین کشته و  67مهاجمین محل استقرار آنها زیر آتش توپخانه شدید قرار گرفت و طبق گزارشهاي رسیده حدود 
ن منهدم شد و حال یکی از سرنشینان آنها که مجروح شده نیز توسط مهاجمی 214کوپتر هلی نفر از آنها مجروح شدند. ضمناً

 .بوده رضایت بخش است

 

 :اي به این شرح صادر شدبه دنبال گزارش این خبر از سوي ستاد عملیات مشترك اطالعیه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ا اموال و و سنگین بال و جهاد کنید ب انفروا خفافا و فقاال و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهللا. بسیج شوید سبک بال»
 «.نفسهاي خود

 

و به کمک مزدوران داخلی و  ملت غیور اسالم در این لحضات تاریخی انقالب ما همه قدرتمندان شرق و غرب که مستقالً
حس اي را به سنگینی تمام خون شهداي اسالم خارجی خود نیز حمالت خود را متوجه انقالب اسالمی کرده هر کس وظیفه



ها به خاطر اجراي قوانین الهی و امر امام امت مبنی بر سال نماید. و در این گوشه کشور لب مرز داخل سنگرها و موضعمی
اي غفلت کنند و هرگز لحظهاند و مجاهدت میامنیت برادران ارتشی و سپاهی ما همچون سربازان صدر اسالم بسیج شده

وظیفه را احساس کند. در قسمتی دیگر از این اطالعیه آمده است: ما به وجود نخواهد کرد. باشد که هر کس هر کجا این 
آفرینی ایشان را تقدیر ها افتخار که آفریدند و بدین وسیله حماسهها و سروان امین طاهريسربازانی همچون ستوان نوري

 .کنیممی

 

 روابط عمومی ستاد مشترك عملیات غرب کشور

 

نفر از  50مرداد ماه حدود  21سداران انقالب اسالمی غرب کشور نیز گزارش داد: نیمه شب روابط عمومی سازمان سپاه پا
حمله کردند. و با بستن دست و پاي نگهبان تمام وسایل پزشکی و کلیه داروهاي » ورله«اعضاي حزب دموکرات به درمانگاه 

ب اسالمی منطقه غرب این عمل را محکوم کرده و در درمانگاه را به سرقت بردند. در رابطه با این موضوع سپاه پاسداران انقال
اي گفتند: این عمل تحت هر عنوان که صورت گرفته باشد قابل توجیه نیست و ماهیت ضد انقالبیون را روشن خواهد اطالعیه

 .کرد

 

محله  انقالبیون درسازمان پیشمرگان مسلمان کرد سنندج  نیز گزارش داد: درگیري شدیدي بین نیروهاي این سازمان و ضد 
آباد این استان روي داده است. در این درگیري به پیشمرگان مسلمان کرد تلفاتی وارد نیامده است و از تعداد تلفات ضد عباس

 .انقالبیون اطالعی در دست نیست

 

ات وي داد و تلفخبرنگار کیهان در سنندج گزارش داد در روز چهارشنبه یک درگیري میان نیروهاي ارتش و ضد انقالبیون ر
زیادي به مهاجمین وارد شد. در پی این درگیري یک کامیون اداره راه که در اختیار مهاجمین بود از دست آنها خارج شد. یکی 

 )25/5/1359از افراد پیشمرگه  به نام محمد حسین که به گروگان گرفته بودند نیز آزاد شد.(کیهان

 

 .اران ارومیه کشته شدسرگرد عباسی به دست واحد ضربت سپاه پاسد

 

 15سرگرد عباسی مسوول عملیات نظامی حزب دموکرات عامل خلع سالح پادگان مهاباد و طراح عملیاتی منجر به شهادت 
 .پاسدار در روستاي بند شد

 



ته شارومیه ـ خبرنگار کیهان: سپاه پاسداران ارومیه روز گذشته اعالم کرد که سرگرد عباسی توسط واحد ضربت این سپاه ک
توسط گروه  1/6/59اي به همین مناسبت منتشر شده آمده است: طی عملیاتی که بعدازظهر روز شنبه شده است. در اطالعیه

شهید چفند از واحد ضربت سپاه از شهرستان مهاباد انجام گرفت سرگرد عباسی مسوول عملیاتی حزب دموکرات کردستان و 
تن از برادران پاسدار در  15روز پیش منجر به شهادت  40و طراح عملیاتی که  57عامل خلع صالح پادگان مهاباد در اسفند 

روستاي بند گردید به همراه سروان فراري حلبی و محمود صالحی کشته و تعدادي از پیشمرگان حزب دموکرات زخمی شدند. 
 حرکت ناچیز را در هفته برگزاريدر این عملیات یکی از رزمندگان پاسدار شهید و دیگري سالم به پایگاه بازگشت. ما این 

کنیم.( کیهان چهلمین روز شهادت پانزده تن از پاسداران ارومیه به امام و امت و ملت قهرمان ایران و خانواده شهدا تقدیم می
2/6/1359( 

 

 .چندین روستاي ایوان غرب به محاصره پاسداران در آمد

 

 .مهاجمین مسلح از چند نقطه به پاوه حمله کردند

 

 .پاسدار بومی شهید شد یک

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه اطالع داد که در درگیریهاي دیروز پاوه یک پاسدار بومی 
از توابع پاوه روي داد گزارش » درهمالن«شهید شد این درگیري بین افراد سپاه پاسداران و مهاجمین مسلح در مقطعی به نام 

هاي سبک و سنگین به شهر پاوه حمله کرد و پاسداران و افراد مچنین حاکی است مهاجمین از چند نقطه با سالحرسیده ه
نشینی کرد این درگیري از غروب دیروز تا چندین ساعت ارتش بالفاصله به مقابله برخاستند و مهاجمین را مجبور به عقب

نشینی شدند گزارش ه کالشینکف و تعدادي فشنگ مجبور به عقبقبض 5ادامه داشت که با به جاي گذاشتن چندین کشته و 
دریافت شده از سپاه پاسداران غرب کشور نیز حاکی است سپاه پاسداران شاخه گیالن غرب با مجوز دادگاه انقالب قصر 

د قرار داد شیرین جهت خلع سالح چندین روستاي ایوان غرب به این منطقه اعزام شد و روستاهاي منطقه را در محاصره خو
در پی این گزارش آمده است که در جریان پاکسازي روستاها یکی از افرادي که در اختشاشات سال گذشته نقش موثري 

داشت در حالی که قصد فرار داشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. وي بالفاصله به بیمارستان انتقال یافت بر 
ان امروز مراسمی به عنوان شهادت خدامراد قبادي یکی از پاسدارانی در جریان اساس گزارش روابط عمومی سپاه پاسدار

هاي کامکاران به شهادت رسید در روستاي چمچمال برگزار خواهد شد و کلیه روستائیان در این مراسم شرکت درگیري
 )7/6/1359خواهند کرد.(کیهان

 



 .ي بانه منهدم شدتوسط پاسداران ستاد منطقه مواضع ضد انقالبیون در دو روستا

 

سنندج ـ خبرنگار کیهان: روابط عمومی سپاه پاسداران سنندج گزارش داد توسط ارتش جمهوري اسالمی، سپاه پاسداران و 
ي زیادي از افراد ضد انقالب که در روستاهاي هواره و خوي حوالی بانه اجتماع کرده بودند و پیشمرگان  مسلمان کرد عده

الع انداز منهدم شد از تلفات ضدانقالبیون اطداشتند مواضع آنها شناسایی و با آتش توپخانه و خمپاره قصد حمله به این شهر را
دقیقی نرسیده است در این عملیات به  نیروهاي انقالب آسیبی وارد نشده است روابط عمومی سپاه پاسداران سنندج همچنین 

از توابع مریوان توسط ستون اعزامی ارتش » قراء«و » انی سانانک«طی عملیات پاکسازي حوالی  9/6/59اطالع داد در تاریخ 
اي همراه این مناطق به کلی از وجود اشرار و عناصر ضدانقالب پاکسازي شد این عملیات با درگیریهاي پراکنده

 )7/6/1359بود.(کیهان

 

 .آزاد شد» خان لیلی»

 

پاسداران انقالب اسالمی گزارش داد: روز بیستم شهریور ماه، خبرنگار خبرگزاري پارس به نقل از روابط عمومی سپاه  -سنندج
و  گیرداز توابع شهرستان بیجار، مورد هجوم شش مهاجم مسلح از گروههاي غیر قانونی قرار می» سلطان آباد« روستاي

راض عمل آنها اعتکه در نتیجه، یکی از ساکنین محل، نسبت به این  کنندمهاجمین مسلح، مبادرت به اخاذي از اهالی محل می
می . روابط عموشوندکه پس از رسیدن کشاورزان، مهاجمین موفق به فرار می کنندتیراندازي می . مهاجمین، شروع بهکندمی

واقع در مرز ایران و » خان لیلی«سپاه پاسداران سنندج همچنین اعالم کرد، نیروهاي رشید جمهوري اسالمی، پریروز منطقه 
که به تصرف عراق درآمده بود، آزاد کردند و نیروهاي مهاجم، مجبور به عقب نشینی شدند. روابط  عراق (قصر شیرین) را

عمومی سپاه پاسداران افزود: ستونی که حامل مواد سوختنی و خواروبار براي مردم سردشت بود، به نیروهاي مستقر در این 
اري از توابع مریوان، در بیستم شهریور ماه ج» انی سانانک«منطقه پیوستند. خبرنگار خبرگزاري پارس اطالع یافت در روستاي

به نام  »کومله«هنگامی که نیروهاي انقالب مشغول پاکسازي بودند، مورد حمله مهاجمین مسلح قرار گرفتند و یک نفر عضو 
 یوتايدر این حمله، اتومبیل تو به اتفاق دخترش زخمی شد. ضمناً» شمس پهلووند«کشته و شخصی به نام » امینی«

ضد انقالبیون ضبط شده بود، توسط نیروهاي انقالب بازپس گرفته شد. در ادامه پاکسازي  توسطجهادسازندگی که قبالً
ات روي داد که تلف» زردوئی«، درگیري شدیدي بین نیروهاي انقالب و ضد انقالبیون در منطقه »باینگان«روستاهاي بخش 

روح شهید و دو نفر دیگر مج» محمود فرشید«ي، یک پاسدار محلی باینگان بنام سنگینی به مهاجمین وارد آمد در این درگیر
شدند. بر اساس همین گزارش، بدنبال تصمیم گروههاي بیشمار مسلح که خود را به نیروهاي قانونی معرفی کرده و امان نامه 

در منطقه نفت شهر مراجعه و خود را » بانه« ده نفر دیگر از افراد فریب خورده همراه با اسلحه خود به پاسگاه کنند،دریافت می
تسلیم فدائیان امام مستقر در این پاسگاه کردند. روابط عمومی ستاد عملیات مشترك غرب کشور، وضع منطقه قصرشیرین را 

 )22/6/1359تا ظهر دیروز،آرام توصیف کرد.(اطالعات



 

 .بازگردیداطالعیه سپاه پاسداران پاوه: اي خود فروختگان، به آغوش اسالم 

 

تن اطالعیۀ م» اطالعات«مسوول روابط عمومی ستاد مشترك عملیات غرب کشور در گفتگوي تلفنی با » پرتویی«االسالم حجت
سپاه پاسداران پاوه را به شرح زیر در اختیار روزنامه اطالعات قرار داد. بسم اهللا اقاسم الجبارین. در حال حاضر، نیروهاي مسلح 

اسالمی ایران در ظل عنایت ایزد یکتا، براي کوتاه کردن دست ضد انقالب و کفار از بالد اسالمی، با قاطعیت و غیور انقالب 
. اهالی مسلمان منطقه نوسود بدانند، این مزدوران شرق و غرب، با دولت بعث اندتمام و اتکا به نیروي الهی، وارد عمل شده

پلید و نامشروع خود از هرگونه مکر و حیله گري دریغ نمی ورزند، لذا فریب این خودفروختگان  هايعراق براي اجراي خواسته
و خیانت پیشگان را نخورید و آنان را با قهر انقالبی خویش از منطقه رانده و سرزمین خود را از شر آنان پاك گردانید. ضد 

یاراي و مقاومت نداشته و در مقابل اسالمی که ستونش بر پایۀ  انقالبیون و کفار و فریب خوردگان بدانند که در مقابل اسالم،
. ضد انقالب بداند که با اسالم و جنداهللا به مخالفت انجامدشهادت و ایثار خون نهاده است، عاقبتشان به زوال و نابودي می

ت اسالم، راه گریزي ندارد و برخاسته است و امید وآمال لشکریان خدا، شهادت است. لذا از دادگاه عدل الهی و شمشیر عدال
شوم خود دست بردارند،  هايکه مخالفان، اگر از نقشه دهیمخداي بزرگ در هر لحظه توبه پذیر است. بدین وسیله هشدار می

در آغوش اسالم و پیروان او جاي خواهند داشت و در غیر این صورت، با شدت عمل و قاطعیت اسالمی رزمندگان و سپاهیان 
خواهند شد. پس به زیر چتر اسالم بروید که خیر و سالح شما در آن است. روابط عمومی ستاد عملیات مشترك اسالم مواجه 

 )27/6/1359غرب کشور به نقل از سپاه پاسداران پاوه(اطالعات

 

مهاجم را  17گزارشی از درگیري برادران ارتشی و پاسدار یا ضد انقالبیون در منطقه تکاب:پاسداران تکاب دالورانه جنگیدند و 
 .به هالکت رساندند

 

ها با محاصره پاسداران مستقر ، دموکرات»یار عزیز« تکاب: بدنبال خبر دیدار بخشدار تکاب از مناطق جنگ زده و منجمله ده 
، سعی در ایجاد محیط رعب و وحشت داشتند که با دخالت برادران پاسدارو ارتشی، خوشبختانه نقشه شومشان »بنی کندي«در 
کست روبرو شد و با بجا گذاشتن چند کشته و مقادیر قابل توجهی اسلحه و مهمات، پا بفرار گذاشتند. روابط عمومی سپاه با ش

ضد انقالبیون با زور سر نیزه مردم را نیز دنبال خود کشانده « پاسداران انقالب اسالمی تکاب، ضمن اعالم این خبر اضافه کرد: 
ظیفه برادران سپاه گردند. این مساله توسط یکی از برادران کرد که به جاده گریخته بود. به بودند تا بدینوسیله مانع انجام و

بخشدار و برادران سپاه اطالع داده شد که با بی سیم، به مقر سپاه واقع در تکاب مخابره گردید. بالفاصله پس از اطالع، یک 
د از چن هامنطقه گیري اعزام شدند و پس از محاصره دمکراتواحد ضربتی از برادارن اعزامی و برادران مستقر در تکاب، به 

تن  17سو، آنها را بشدت در تنگنا قرار دادند. در این درگیري که هیچگونه صدمه اي به برادران ارتشی و پاسدار وارد نیامد، 
ا سه فشنگ ت باز ضد انقالبیون کشته شدند و یک قبضه سالح کالشینکف و یک قبضه یوزي و یک قبضه آر.پی.جی. هف



کشته متواري  10و یک قبضه برنو بدست برادران سپاه افتاد و ضد انقالبیون با بجا گذاشتن  3-مخصوص به آن، یک قبضه ژ
در مقابل در ورودي سپاه،  هاشدند. خبر پیروزي برادران ارتشی و پاسدار، آن چنان سبب سرور و شادمانی مردم شد که مدت

. عملکرد ضد انقالبیون در روستاها آنچنان ناجوانمردانه بوده است که روستائیان با ریختندنی میبر سر پاسداران نقل و شیری
روابط عمومی سپاه پاسداران تکاب در پایان، ضمن تحسین رشادت ». تمام وخود با برادران ارتشی و پاسدار همکاري کردند

 هاياهل الهیجان (به احتمال قوي عضو چریک» یمان ملوسل«برادران ارتشی، اسامی کشته شدگان را بدین شرح اعالم کرد: 
فدایی)، بایزید محمودي اهل نقده، حبیب ربع اهل عراق، محمد امین یکی از فئودالهاي جنایتکار معروف پیرانشهر، بایزید 

، علی پیرانشهربایزیدي اهل تکاب فرمانده عملیات ضد انقالبیون، ابوبکر محمودي اهل پیرانشهر، محمد امین جوانبخت اهل 
 )27/6/1359محمودي اهل پیرانشهر، رسول محمودي اهل پیرانشهر.(اطالعات

 

 .استاندار آذربایجان غربی: پاکسازي شهرمهاباد به خوبی ادامه دارد

 

خبرگزاري پارس: مهندس طاهري استاندار آذربایجان غربی در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس اعالم داشت که  -ارومیه
 4در درگیریهاي چند روز گذشته مهاباد، یک پاسدار شهید و «یات پاکسازي در شهر مهاباد همچنان ادامه دارد. وي گفت: عمل

هاي مسلح غیر قانونی نشان پاسدار و دو سرباز زخمی شدند و دیشب نیز در جریان پاکسازي مهاباد، مقاومتهایی از سوي گروه
استاندار آذربایجان غربی در ». می، همچنان به عملیات پاکسازي خود ادامه دادندداده شد ولی نیروهاي مسلح جمهوري اسال

هاي مسلح غیر گروه بازرگان، –در شهرستان ماکو نیز حدود ساعت هشت پریشب در مسیر بین ماکو «این گفتگو افزود: 
کردن سرنشینان، وسیله نقلیه را به آتش بوس مسافر بري را گرفته و پس از پیاده قانونی، جلوي یک تانکر نفتکش و یک مینی

نفتکش خالی بوده و بارسیدن کمک، نسبت به اطفاء آتش اقدام شده است و در این ماجرا، به کسی «کشیدند. وي گفت: 
ر در سنگین و سبک، کمیته انقالب مستق هايمسلح غیر قانونی باسالح هايآسیب جانی نرسیده است. در ضمن پریشب گروه

استاندار آذربایجان غربی و فرمانده هنگ ». کیلو متري شمال این شهر را مورد حمله قرار دادند 20د اورمیه در کارخانه قن
بامداد شروع شده و تا صبح  دیروز ادامه  2ژاندارمري ارومیه ضمن تأیید این خبر اظهار داشتند که حمله مهاجمین از ساعت 

هفت به ساختمان کمیته انقالب کارخانه قند اصابت کرد و خسارات بوجود  داشت. در این تیراندازي، یک گلوله آر، پی جی
 )28/6/1359آورد. این حمله تلفاتی جانی نداشت.(اطالعات

 

 شایعه تصفیه سپاه پاسداران

 

 سپاه«مهندس طاهري استاندار آذربایجان غربی در مورد شایعه تصفیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه گفت: 
وند. تنها و باید تصفیه ش اندو وابستگان سابق در آن نفوذ کرده هاران نهادي است که نمیشود گفت خداي ناکرده ساواکیپاسدا

یا نه؟  ندککاري که انجام خواهد گرفت، این است که بررسی کنیم ببینیم آیا این نهاد طبق وظایفی که دارد درست عمل می



جابجا شودو من اطمینان دارم که برادران سپاه پاسداران، به وظایف خود به خوبی  البته ممکن است در این نهاد، سنگرهائی
االسالم حسنی، امام جمعه ارومیه که نماینده مجلس شوراي اسالمی نیز هست، از استاندار در مورد حجت«اند. عمل کرده

من اطمینان دارم امام جمعه ارومیه  و دهنددر برخی از مسایل عکس العمل آنی نشان می«سئوال شد و او در پاسخ گفت: 
 )28/6/1359اطالعات».(باشندنیز ناشی از سادگی می هاانسانی ساده بوده واین عکس العمل

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:20 1386جمعه دوم شهریور 

 

  

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:19 1386جمعه دوم شهریور 

 

 سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 بهزاد خوشحالی

 

هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان        
دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان این مجموعه با بسیاري از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی 

 .عصر،وجایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 



سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 
ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم 

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه 
 .یر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش استتاث

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 
 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

جز بازگشت به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تاریخ خود را تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي 
تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .اج شده استاستخر59و58و57این مجموعه از مطبوعات ایران در سال هاي

 

  

 

 .فرمانده سپاه پاسداران :عوامل پالیزبان در غرب کشور دستگیر شدند

 

فرمانده سپاه پاسداران انقالب بعدازظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی موضع خط مشی و نقطه نظرهاي این سپاه را در 
 .مورد اوضاع کنونی ایران بیان کرد

 

رمانده سپاه پاسداران گفت: ریشه ناآرامیها در فقر شدید منطقه است، اگر دولت رفع در مورد ریشه نا آرامیها ي کردستان ف
خود قرار میداد از بسیاري رویدادها در این منطقه جلوگیري  هاينواقص موجود در این منطقه را قاطعانه در صدر برنامه

  .میشد



 

گیرد فرمانده سپاه گفت: پالیزبان در منطقه غرب می که اخیرا عنوان شده که از جانب پالیزبان صورت هائیدر مورد توطئه
کند، اما خود پالیزبان نیست چه او در خارج از ایران است بلکه عوامل پالیزبان هستند که در غرب کشور کشور توطئه می

مد به عمل آتوطئه می کنند ما چند تن از عوامل پالیزبان را در غرب کشور دستگیر کردیم و در تحقیقاتی که از آنان به 
گروهی  هايدهند اعتراف کردند که در این مورد اطالعاتی در اختیار رسانهغربی کشور انجام می هايکه در مرز هائیتوطئه

الب در امور انق هاچیست ؟ فرمانده سپاه پاسخ داد کمیته هاقرار میدهیم.  سئوال شد موضع سپاه پاسداران در برابر کمیته
  .ا بعدها رسالت خود را تا حدي از دست دادند ولی باز هم بزرگترین حافظ امنیت کشور هستندنقش مهمی داشتند،  ام

 

باید بگویم که از نظر سیاسی افکار در یک مسیر است امید و امیدوارم که در آینده با گسترش  هادر مورد رابطه سپاه با کمیته
ارتش فرمانده سپاه گفت: ما با ارتش بهنگام اختالفات مرزي به یکپارچه تبدیل شود.  در مورد  هاسپاه دو گانگی کمیته

سازنده و عمرانی فعالیت  هايهمکاري نزدیک داریم.  زمانیکه آرامش کامل در کشور برقرار شد سپاه پاسداران در زمینه
  .خواهد کرد

 

 کنددولت با ما همکاري نمی

 

شود ن اشاره به عدم همکاري سریع دولت با سپاه گفت: گاهی میفرمانده سپاه پاسداران انقالب در قسمتی از سخنان خود ضم
ی گوئکنند جوابمهم و فوري به دولت میدهیم که یا گزارش ما را نمی خوانند و یا اگر مطالعه می هايکه ما مطالب و گزارش

ن ر کار دولت است. ایآن روزها طول می کشد. یکی از دالیل کندي پیشرفت کارها در مملکت وجود حاکمیت و بوروکراسی د
 .کندشود.  دولت در بسیاري از موارد به سازمانها ي انقالبی بی اعتنائی میامر باعث عدم همکاري می

 

 سعادتی را ما دستگیر کردیم

 

در مورد بازداشت سعادتی یکی از خبرنگاران سئوال کرد: اقوام سعادتی از جمله همسر و وکیل مدافع ایشان می گویند که 
 .مستقر در سفارت آمریکا او را بازداشت کرده است نظر شما چیستکمیته 

 

فرمانده سپاه گفت: بنابر حکم دادستان کل که به سپاه پاسداران انقالب ابالغ شده است ما آقاي سعادتی را بازداشت کردیم. 
    )25/2/1358کمیته مستقر در پشت سفارت آمریکا در این مورد نقشی نداشته است.(کیهان



 

 . یابدنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی :فعالیت سپاه پاسداران گسترش میسخ

 

 .ایجاد آرامش در گنبد ـ نقده و خرمشهر بسیار چشمگیر بودنقش پاسداران در

 

هاي اي که در دست بررسی است فعالیتایران در گفتگویی اعالم کرد بر اساس برنامهسخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .یابدایران گسترش میاه پاسداران انقالب اسالمیسپ

 

مان با دولت به نحوي است که استقالل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به سبب این سپاه ارتباطوي گفت بر اساس اساسنامه 
ود را با خ این استقالل محدود شود ارتباطوابستگی عالی به دولت محدود نشود چنانچه زمانی احساس کنیم که ممکن است 

 .دولت قطع خواهیم کرد

 

 هدف سپاه پاسداران

 

ایجاد سپاه پاسداران بر همه روشن باشد. کنم ضرورتایجاد سپاه پاسداران انقالب گفت فکر میآقاي فروتن در مورد ضرورت
و تایید شوراي  این است که به رهبري امام و با نظارتسپاه پاسدار انقالب همانطور که از اسم آن پیداست هدف اصلیش 

ها از تاریخ بخصوص در تاریخ ما انقالب که تصویب شده و تشکیل گردیده از انقالب پاسداري کند چرا که در همه دوران
ایجاد یک انقالب که انقالب صورت گرفت مرحله دوم نگهداري از انقالب این است که بعد از روشن شده و ما دیدیم احتمال 

این انحراف گرفته شود. به دستور امام و با این که جلوي انقالب به انحراف کشانده شده است براي این است و دیده شده که 
این هدف به خواست خدا به همت همه برادران و خواهران که در نظارت شوراي انقالب سپاه تشکیل شده و ما امیدواریم و با 

 .کنند انشاءاهللا پاسداري انقالب کنیماین سپاه خدمت می

 

 حفاظت از انقالب

 



است اما در زمینه نظامی  سخنگوي سپاه پاسداران در نظردارد فعالیت پاسداران انقالب گفت فعالیت پاسداران انقالب عمدتاً
این نگهداري و حفاظت انقالب در همه سطوح است و ما امیدواریم که کند و ایدیولوژیکی و سیاسی هم گسترش پیدا میزمینه 

 .شودهایمان را گسترش بدهیم حد نظارت بر همه کارهایی که در جامعه اسالمی انجام میمهبتوانیم برنا

 

 ارتباط دولت و پاسداران

 

سخنگوي سپاه پاسداران پیرامون ارتباط سپاه با دولت گفت همانطور که عرض کردم نظارت بر سپاه از طرف شوراي انقالب 
ها مشاوره داریم یعنی در صورتی که الزم باشد کمک ولت در همه زمینهاین دستور صریح امام است ولی ما با داست و 

 .درحد مشاوره است با دولت ولی نظارت کامل از طریق شوراي انقالب است گیریم تقریباُکنیم و یا کمک میمی

 

ته شده ه و دولت بسآقاي فروتن در مورد تامین صنایع مالی سپاه پاسداران گفت منابع مالی بر اساس قراردادي که بین سپا
 .باشداست از طریق دولت می

 

این وابستگی مالی سدي در راه ما نباشد و هر وقت بخواهد سد و مانعی رویم که اي که داریم ما طوري پیش میطبق اساسنامه
 .در سازمان باشد بالفاصله جلوي آن را خواهیم گرفت

 

خودمان  این به عبارتی ما باید روياین سپاه چشمگیر است و خوشبختانهاین سپاه گفت در مورد نقش سپاه پاسداران سخنگوي
این سپاه در جنوب بود که خوشبختانه از طریق رادیو و تلویزیون و را در آئینه ملت ببینیم و مهمترین و عالیترین نقش 

جلوي اغتشاش را بگیرد بخصوص  ایفا کرد و توانست در اسرع وقتاي را مطلع شدید که سپاه نقش عمدههاي عمومی رسانه
در خرمشهر و آبادان و ناحیه جنوب و نواحی مثل گنبد و نقده و سایر جاهاي دیگر توانست با موفقیت کامل کار کند و مفید 

 )23/3/1358آینده برطرف شود.(کیهانهایی وجود دارد که امیدواریم درنارسایی واقع بشود. مسلماً

 

 انقالب آخرین خبر از سپاه پاسداران

 

دقیقه در یک تماس تلفنی با کیهان حمله مسلحانه را از جانب افراد مسلح  9/30سپاه پاسداران انقالب اسالمی تهران ساعت 
 .اندنفر از پاسداران انقالب در مریوان به شهادت رسیده 13وابسته به حزب دموکرات دانست وگفت: 



 

نفر گزارش شده است. هم اکنون تا حدي  25شدگان از دو طرف اد کشتهیک مقام آگاه در سپاه پاسداران انقالب گفت: تعد
 .آرامش در شهر مریوان برقرار است

 

مهاجم در یک حمله ناجوانمردانه مقر سپاه پاسداران  300شب گذشته به ما اطالع دادند که  11این مقام افزود: ساعت 
به قسمتی از نیروهاي موجود در تهران آماده باش دادیم و گروهی  اند. ما بالفاصلهانقالب اسالمی را در مریوان محاصره کرده

هاي نزدیک به محل درگیري اعزام کردیم که متاسفانه نیروهاي را نیز بالفاصله جهت مقابله با مهاجمین از شهرستان
جاعانه جان خود را از نتوانستند به موقع در محل حاضر شوند و پاسداراي انقالب اسالمی در مریوان در یک مقاومت شاعزامی

 .دست دادند

 

ها نشانه بارز فعالیت عوامل استعمارگر در جهت مغشوش کردن اوضاع فعلی مملکت است. و ما این درگیرياین مقام افزود: 
شت ذمان نخواهیم گتا آخرین قطره خون کنیم. و مسلماًاین درگیریها مشاهده میبه خوبی جاي پاي خیانتکار امپریالیسم را در 

 .اي وارد سازدآخرین حرکات مذبوحانه امپریالیسم، به روند تکاملی انقالب اسالمی، کشورمان، لطمه

 

این دیر جنبیدن، قصور این مورد ارتش دیر جنبیده است و امیدواریم این مقام اضافه کرد: متاسفیم که در 
 )20/4/1358نباشد.(کیهان

 

 المی تهرانگفتگو با سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اس

 

پاه ونیم از مرکز سسخنگوي سپاه پاسداران بعدازظهر دیروز در یک تماس تلفنی اظهار داشت: روز شنبه در حدود ساعت یازده
مریوان به ما اطالع رسید که ساختمان سپاه مورد حمله اعضاي حزب دمکرات قرار کرفته است در تماسهاي مکرري که با این 

شود بلکه با سالحهاي آر،پی، حاصل شد که تیراندازي و حمله از جانب مهاجمین نه تنها قطع نمی مرکز به عمل آوردیم اطالع
اند. لذا با توجه به اینکه تعداد پاسداران در مقابل نیروهاي مهاجم انداز و نارنجک انداز مورد حمله قرار گرفتهـ خمپاره 7جی،

 .نها دستور مقاومت داده شدنفر) از تهران به آ 300نفر در مقابل  25اندك بود (

 

 .ما بالفاصله با ارتش تماس برقرار کردیم تا با فرستادن هلیکوپتر پاسداران را از مناطق مختلف به محل زدوخورد اعزام دارند



 

در اینجا باید یادآوري کنم که نیروي ارتش به موقع نرسید و دشمن هم با استفاده از موشکهاي نیمه سنگین و توپ ساختمان 
کشته آنها را مجبور به آتش بس  13را اشغال کردند ولی پاسداران با مقاومت کم نظیر خود با به جا گذاشتن 

 )24/4/1358نمودند.(جمهوري اسالمی

 

 .سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در پایان اوضاع مریوان را آرام توصیف کرد

 

افراد مسلح حزب دمکرات کردستان را مسئول درگیریهاي تهران ـ خبرگزاري پارس: سخنگوي سپاه پاسداران مرکز دیروز 
 .مسلحانه روز شنبه مریوان دانست

 

کردند که عضو حزب نبودند و چون در این وي گفت افراد این حزب در روستاهاي مریوان اقدام به خلع سالح افرادي می
 .راه خود بردارند مورد با مقاومت سپاه پاسداران مواجه شدند درصدد برآمدند که آنان را از سر

 

اند تایید کرد که تعدادي پاسدار پاسدار شهید شده 13تا  10داشت در زدوخورد مریوان سخنگوي سپاه پاسداران که اظهار می
اند. ورود یکصد پاسدار انقالب اسالمی با هواپیما از تهران به فرودگاه سنندج از تهران با هواپیما به قصد مریوان عزیمت کرده

آقاي خلیقی عضو شوراي یازده نفري شهر سنندج نیز تایید شد اما وي به خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت از طرف 
مذاکراتی در جریان است تا براي جلوگیري از وخامت بیشتر این اوضاع این گروه را ازحرکت به مریوان منصرف 

 )25/4/1358سازند.(جمهوري اسالمی

 

 نظر سپاه پاسداران مرکز

 

هاي مسلحانه مریوان دانست. نگوي سپاه پاسداران مرکز، دیروز افراد مسلح حزب دموکرات کردستان را مسوول درگیريسخ
کردند که عضو حزب دموکرات نبودند و چون این حزب در روستاهاي مریوان، اقدام به خلع سالح افرادي میوي گفت: افراد

 .دند درصدد برآمدند که آنان را از سر راه خود بردارنداین مورد با مقاومت سپاه پاسداران روبرو شدر 

 



اند تایید کرد که تعدادي پاسدار شهید شده 13تا  10داشت در زدوخورد مریوان سخنگوي پاسداران انقالب که اظهار می
ودگاه ما از تهران به فراند. ورود یکصد پاسدار انقالب اسالمی با هواپیپاسدار از تهران با هواپیما به قصد مریوان عزیمت کرده

سنندج از سوي خلیقی عضو شوراي یازده نفري شهر سنندج نیز تائید شد، اما وي گفت: مذاکراتی در جریان است تا براي 
 )25/4/1358این گروه را از حرکت به مریوان منصرف سازند. (کیهانجلوگیري از وخامت بیشتر اوضاع،

 

  .کندریوان بدست مزدوران تفنگدار استعمار را در سراسر کشور برگزار میسپاه پاسداران مراسم تجلیل از شهداي م

 

نفر از سپاه پاسدران انقالب را  25کردند، نفري که خود را وابسته به حزب دمکرات کردستان معرفی می 300یک گروه 
 .ناجوانمردانه محاصره و غافلگیر کردند

 

ا اتخاذ هخواهند تا تصمیم قاطعی نسبت به اینگونه گروهها و سازمانمی سپاه پاسداران ازمقامات مسئول مملکتی مصرانه و
 .نمایند

 

 .دهیمدر راه شهیدان مریوان تا آخرین قطره خونمان ادامه می

 

 بسمه تعالی

 

انقالب خونین ملت مستضعف ایران، علی رغم تمام مشکالت و موانع سران عام در سایه رحمت خداوندي و سیادت رهبري 
ام خمینی توانست دست استبداد داخلی را قطع کنند و آزادي را به کشورمان به ارمغان آورد، اما مرغ سفید بال آزادي الهی ام

قدان پناه فمرغ بیآنگذارد مگر آن که آشیانه امنی که همان استقالل است فراهم شده باشد وگرنه به هیچ سرزمین پا نمی
 گردد و این درست است که ما گرگ پیر را از میهمنمانا مفتخواران کفتارمنش میصفت یآشیانه امین گرفتار شکارچیان گرگ

بچگان را در تاریکی این بیابان، انتظار میکشیم و الشخورها را خواران سفره او را هنوز پیش رو داریم و گرگایم، اما ریزهرانده
جان و کند، تا کی از رمق بیافتیم و طعمه بیرواز میزنند و باالي سرمان پبینیم که بر بامهامان پرسه میدر همه سو می

دفاعشان گردیم. بهر طریق استبداد را که به مدد ایمان و یکپارچگی ملت از کرد، ترك، عرب، فارس، بلوچ، ترکمن و غیره و بی
باید سیار و نیروي مداوم میایم اما هنوز توانی بایم بازوي استعمار خارجی را قطع کردهتیزهوشی و تقوي رهبري، از کشور رانده

الل مهار کنیم. انقالب تصمیم خود را گرفته بود که استق تا استعمار را که اکنون زخم برداشته و گرگی تیرخورده شده بود کامالً
 تاخت و شیاطین را بهرا نیز به چنگ آورد این غول دست بریده استعمار تمام توانش را در پاهایش جمع کرد و به هر سو می



ه هاي این شعر، خبیث را کبایست تا ریشهکردند و ملت را تاب و توانی زیاد میطلبید و نیروهایش را بسیج میکمک می
آن وار در همه جا تار تنیده بود و مانند دستهایش قطع کند و براي ملت بازوي نیرومندي نمانده بود که بتواند به عنکبوت

از خاك درآورد و پاهاي این غول را نیز همچون دستایش قطع نماید و طبیعی بود که  ها راریشهآن اعتماد کند. به مدد 
 .انقالب در تالش براي آفرینش این بازوي مسلح باشد

 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی حاصل تالشهاي خونبار این ملت و میوه مبازرات پیگیر مستضعفین سرانجام نقطه پست و متولد 
شد طرفی بر تولد این سپاه نو پا باشد سپاهی که در رتواند شاهد بی، طبیعی بود که استعمار خارجی نمیشد و آغاز به رشد کرد

کند و از شیر پاك این دهد سپاهی که در دامن مادر مهربانی چون ملت رشد میاي نیرومند را نوید میسریع خویش آینده
ه بینی بود کقابل پیش آموزند. کامالًچگونه شدن خویش را می مادر تغذیه نموده و با قطره قطره خون شهیدان کلمه کلمه

اش را بسیج کند تنها نهال نوپاي سپاه پاسداران را پیش از آن که به میوه بنشیند از جاي برکند. اما هاي سرسپردهاستعمار پادو
ن را به ما عطا کرد تا نور خدا را کند تا کلمه حق را جایگزین کالم باطل گرداند تواخداوندي که پیامبرانش را مبعوث می

 .پاسداري کنیم و سپاس خداي را که تا بحال یاریمان کرده است

 

ها را گلچین کرده است. از آغاز در معرض توسعه وسیعی قرار ترین جوانان وطنمان بهترینسپاه پاسداران که از میان ساده
ل دار کنید سپاهی که بفرمان امام تشکیتهامات رنگا رنگ لکهگرفت که در سطح عموم کوشیدند تا دامن پاك پاسدار را با ا

نظارت رهبري انقالب توانست انجام وظیفه کند و بدون جانبداري از اي تحت شد. بدون وابستگی به هیچ حزبی و گروه و دسته
هاي ش و تسریع در برنامهدفاع و استقرار آرامهیچگونه گروه خاصی فقط به منظور پاسداري از انقالب و حفظ امنیت مردم بی

 .عمرانی و رفاهی و گسترش آموزشهاي سیاسی و ایدئولوژي وغیره وارد عمل شود

 

ده اند. اي براي پاسدران انقالب تدارك دیآخرین تالش امپریالیسم در این توطئه وسیعی که در زیر نقابهاي انقالبی و فریبنده
پاسداران در شهر مریوان بود که ملت قهرمان و بیدارمان باید به قضاوتش در حمله ناجوانمردانه تفنگدارانش به مرکز سپاه 

کردند. به مرکز سپاه نفري از افراد مسلح که خود را وابسته به حزب دمکرات کردستان معرفی می 300بنشیند، یک گروه 
ه سالحهاي مختلفی از جمله تیربار و اي را آغاز کردند مهاجمین که باي ناجوانمردانه و غافلگیر کنندهپاسداران مریوان حمله

 25کالشینکف و غیره مجهز بوده و از قبل آماده شده بودند به طوري که پاسداران مشتقر در ساختمان را که تعدادشان تنها 
 .تن بودند، محاصره و غافلگیر کردند. و خواستار تسلیم بدون قید و شرط آنان و تحویل سالحشان شدند

 

اند تا آخرین قطره خون از انقالب اسالمی و ملت ایران پاسداري کنند پاسدارانی که جان خود را برکف گرفتهطبیعی بود که 
مزدوران ضدانقالب، آتش را به رویشان گشودند و در یک درگیري  تسلیم هیچ نیرویی جز خداي بزرگ نخواهد شد. نتیجتاً



هزار تن شهید  60اسدارانی که خون گرمشان بر سنگفرشها خاطره تن از پاسداران به شهادت رسیدند. پ 13نابرابر بیش از 
 .انقالب را یکبار دیگر به یادآورد، راهشان جاوید و یادشان گرامی باد

 

ما ضمن محکوم کردن این عمل غیرانسانی دشمنان استقالل وآزادي ایران و اسالم و تجلیل از مبارزه دلیرانه برادران شهید 
اریم که راه شهیدان مریوان را تا آخرین قطره خون خود ادامه داده و دست هر ضدانقالب را از این دبیان می خود، صریحاً

خواهیم تا تصمیم قاطعی نسبت به اینگونه گروهها و کشور کوتاه خواهیم کرد. ما از مقامات مسئول مملکتی مصرانه می
کنند، اتخاذ نمایند تا از گسترش و تکرار این گونه فاده میها که از آزادي حاصل از انقالب اسالمی ملت ایران سوءاستسازمان
 .ها جلوگیري شودجوییها و حادثهطلبیفرصت

 

کنیم، که روز پنجشنبه هاي برادران شهیدمان در مریوان از پاسداران سراسر کشور دعوت میما ضمن همدردي با کلیه خانواده
تر نماییم و عزم راسخ خود را در مبارزه ی برپا داشته تا پیوندمان را محکمرا براي تجلیل از شهیداي دلیرمان مراسم 28/4/58

 .با دشمنان انقالب اسالمی ایران نشان دهیم

 

 )26/4/1358روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب(جمهوري اسالمی-والسالم علیکم 

 

 .تندسخنگوي سپاه پاسداران:وابستگان حزب دمکرات کردستان پاسداران را به آتش بس

 

تن از برادران  13سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی امروز در یک تماس تلفنی با خبرنگار ما گفت: در حادثه مریوان 
 .مجاهد ما شهید شدند

 

وي گفت: تعداد سیصد نفر از وابستگان حزب دمکرات کردستان در حالیکه مسلح بودند براي خلع سالح کردن برادران عضو 
مریوان مرکز پاسداران را محاصره کردند و پاسداران که حاضر نبودند تن به اسارت دهند بمقابله پرداختند و از  سپاه پاسداران

سنگر خود دفاع کردند.  در طول این درگیري از مرکز سپاه کرمانشاه تقاضاي کمک شده ولی تا رسیدن کمک که یک ساعت 
 .شهید شدند و بقیه کشته شدگان مربوط به مهاجمین است تن برادران پاسدار مبارز 25تن از  13بعد انجام شد 

 



سخنگوي سپاه پاسداران گفت هم اکنون کنترل مریوان در دست سپاه پاسداران است و ارامش در سطح منطقه برقرار می 
 )31/4/1358باشد.(اطالعات 

 

 اطالعیه

 

ن اي صادر کرد، متانقالب اسالمی کرمانشاه، اطالعیه اي که در مریوان پراکنده شد، سپاه پاسداراندیروز در رابطه با شایعه 
 :اطالعیه بدین شرح است

 

ایران، همانطوري که اطالع دارید هفته گذشته ناجوانمردانه به پاسداران انقالب اسالمی در شهر مریوان و سایر ملت شریف 
که تا آخرین فشنگ خود مقاومت کرده بودند  این آب و خاك رااي از بهترین فرزندان رشید برادران کرد ما حمله شد و عده

ایجاد کرده و شب گذشته تا نزدیک صبح با بلندگو از مردم شهر شهید ساختند، و اکنون محیط اختناق شدیدي در شهر 
 راند که سپاه پاسداران با همکاري ارتش قصد دارد امروز به شههاي خود را ترك کنند و اعالم خطر کردهاند که خانهخواسته

هاي خود کوچ داده و به خارج شهر فرستادند. سپاه پاسداران انقالب ضمن حمله کند. به همین جهت مردم مریوان را از خانه
پاه این سدارد که اي از جانب سپاه به مردم شریف و رنج دیده مریوان و آوارگان مریوانی اعالم میتکذیب شدید هرگونه حمله

این گونه تبلیغات سوء زمینه توطئه ر جهت حفظ امنیت و استقالل براي مردم بوده و هست و از خود مردم و نیروي مردم و د
نماید که نطیر همین تاکتیک براي حمله به پادگان مهاباد نیز پیاده باشد و یادآوري میدیگري در مریوان از جانب مهاجمین می

 )31/4/1358ف. (کیهانشده بود. به امید یاري خداي بزرگ و همکاري همه خلقهاي مستضع

 

 اطالعیه

 

اي اعالم کرد که به دلیل  چندین حمله شبانه به مقر سپاه پاسداران و سپاه پاسداران مستقر در بانه طی اطالعیهروابط عمومی
یابد پاسداران مستقر صبح افزایش می 5/5شب تا  9صبح به ساعت  5/5شب تا ساعت  12ارتش منع عبور و مرور از ساعت 

اي به سوي ارتش جمهوري نماییم چنانچه مشاهده شود از خانهاخطار  می نه همچنین اعالم کردند: بار دیگر شدیداًدر با
ایران و سپاه پاسداران مستقر در بانه آتش گشوده شود خانه را محاصره و افراد را دستگیر و تمام اموال و داراییها را به اسالمی

 )31/4/1358آتش خواهیم کشید.(کیهان

 .نوسود محاصره شد

 



تا روستاي پاسداران کرمانشاه نیز در مورد وضعیت شهر نوسود گفت: تا به حال نیروهاي انتظامیپرتویی مسوول روابط عمومی 
در محاصره است تا به محض صدور فرمان همگی عازم شهر خواهند شد. وي  اند و شهر نوسود تقریباًپیشروي کرده "دشه"

گزارشی که از مهاجرین نوسود به دست آمده است عوامل حزب دموکرات و کومله کلیه اموال و  اضافه کرد که براساس
 )31/4/1358وسایل آموزش و پرورش نوسود و نودشه را به غنیمت بردند. (کیهان

 

  .مریوان را اینگونه به آتش و خون کشیدند

 

حوادث خونین مریوان پرده برداشته و افشاگري ارزشمندي واحد تحقیقات پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه طی گزارشی از 
 .گردددرج می نموده است که جهت اطالع خوانندگان گرامی عیناً

 

 23/4/58گزارش حادثه خونین مریوان ـ شنبه 

 

به منظور کند اي از اهالی مریوان و اطراف دعوت میماجرا از آنجا آغاز شد که دفتر پیشگام و اتحادیه دهقانان طی اعالمیه
 80ود پیمایی، در حدپیمایی وسیع بنمایند که پیش از شروع راهمخالفت با اخبار صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران یک راه

نفر از افراد مسلح وابسته به حزب دمکرات و جالل طالبانی، مقر سپاه پاسداران انقالب اسالمی مریوان را محاصره کرد و 
نفر تظاهر کننده،  2000پیمایی پرداختند که در جمع تظاهرکنندگان از دبیرستان فرخی به راهصبح همان روز،  5/10ساعت 

 :اي از آنها چنین استتن مسلح بودند، جمعیت در طول مسیر شعارهایی به زبان کردي که مضنون پاره 300بیش از 

 

 .اي علیه کردهاستـ سیاست بازرگان، توطئه

 

 .ما را از بین بردند ـ پیام دین و ایمان خودمختاري

 

  .کنیمدهی، اگرندهی مثل بختیار  سرنگونش میدهی. حق دانشجو نمیدهی، حق کشاورزو نمیـ بازرگان حق کارگر نمی

 

 ـ کارگر و کشاورز متحد شوید براي سرنگون کردن حکومت بازرگان



 

 .عارها قبل از تظاهرات تعیین و منتشر شده بودآوردند که این شنوع شعار بر زبان می 35پیمایان در طول مسیر بیش از راه

 

 اجتماع در مقابل رادیو تلویزیون

 

پیمایان در مقابل ساختمان رادیو تلویزیون اجتماع نموده، علیه سانسور و تحریف اخبار در رادیو تلویزیون شعارهایی دادند و راه
داران بزرگ مریوان) و شیخ عثمان خالدي، ی (از زمینخواستار پخش برنامه دلخواه خود گردیدند آنگاه حاج امین بک رستم

باب دکان در مریوان دارد و (رشید فتاحی) صاحب دکان فرش فروشی که به کالشی  35یکی از ثروتمندان شهر که بیش از 
ویند: تو گشوند و خطاب به مدیران میمشهور است به نمایندگی از طرف اجتماع کنندگان به ساختمان رادیو تلویزیون وارد می

کنی؟ برو به پاسداران بگو محل را تخلیه بکنند و بروند. همچنین رشید فتاحی سوگند اي، چرا اخبار را سانسور میفئودال آزاده
آیم. سپس شیخ عثمان خالدي گوید، منهم با تو میکشم. امین بک رستمی میروم و همه آنها را میخورد که من میمی
آورم که در این لحظه جمعیت شروع به راهپیمایی به طرف مقر سپاه پاسداران هم افراد مسلح را میافزاید: شما بروید منمی

 .نموده در مقابل دفتر سپاه تجمع می نمایند

 

دقیقه محل را تخلیه  5گوید: ظرف عطاءاهللا رستمی پسر حاج امین بک (معلم در مریوان) با بلندگو که خطاب به پاسداران می
کنیم. سپس یکی از پاسداران خطاب به ایتان را تحویل دهید در غیراینصورت همه شما را با خاك یکسان میهکنید و سالح
ز سه تن اآن هاي دیگر که پس ازایم و صحبتایم و به شما اهانتی نکردهگوید: ما دو روز است که مستقر شدهجمعیت می

ه شوند  بنان و شیخ عثمان خالدي و رشید فتاحی وارد مقر پاسداران میهاي دهقاهاي محمد درسیله، از اتحادیهمهاجمین به نام
 گوید: پاسدران تسلیمهایشان را تحویل دهند. پس از این هشدار، محمد درسیله به مهاجمین میکنند که اسلحهآنها اخطار می

حمد کند، مبه تیراندازي هوایی میاند و شما کاري به آنها نداشته باشید که در این لحظه گویا رشید فتاحی مبادرت شده
ه پاسداران گیرد کاند. توسط مهاجمین مورد اصابت گلوله قرار میکشد آنها را نزنید تسلیم شدهآن که فریاد میدرسیله پس از

مانند و در همان دقایق نخست محمد صالح رشیدي از شوند، اما ناموفق میبه قصد سنگربندي و دفاع از خود آماده می
تن از پاسداران به شهادت  8رسد و در پی تیراندازي بسیار و پرتاب نارنجک از سوي مهاجمین داران به شهادت میپاس
پوش (آموزگار در روستاي مریوان) حین ورود و حمله به داخل مقر رسند. همچنین یکی از مهاجمین بنام رئوف کهنهمی

رسد که همگی آنها در حال حاضر تحت مداوا حادثه به دهها تن می شود. تعداد مصدومین و مجروحین اینپاسداران کشته می
 .و معالجه هستند

 



هاي محلی از افراد حزب دمکرات کردستان، جالل طالبانی، گروهی از هوادران هاي مهاجمین: مهاجمین که بنا بر گزارشسالح
، تیربار، کالشینکف،  7منجمله آر، پی، جی، هاي مختلفیشوند و به سالحچریکهاي فدایی خلق و دیگر عناصر چپ محسوب می

 .، یوزي، نارنجک دستی و غیره مجهز بودند3ژـ

 

 :برندشاهدان عینی و افراد محلی سرکردگان رخ داد خونین مریوان را به شرح ذیل نام می

 

 .االسالمی فعلی مریوان و دبیر دبیرستان و مسئول دفتر پیشگاماالسالمی، پسر شیخـ فاتح شیخ1

 

 .کشان مریوانهاي مریوان و مسئول اتحادیه زحمتـ حسین مصطفایی سلطانی، دبیر دبیرستان2

 

رییس اداره برق مریوان بوده است. وي مسئول اتحادیه دهقانان  ـ فواد مصطفایی سلطانی برادر حسین، مهندس برق که قبال3ً
ریزي و پیش از بروز حادثه، روز چهارشنبه به مهاباد امهدانند که پس از برنمریوان است که برخی او را طراح اصلی ماجرا می

 .رودمی

 

 .ـ عطاء اهللا رستمی (پسر حاج امین یک معلم در مریوان)4

 

داده ـ شیخ عثمان خالدي گفته شده است که پسر شیخ عثمان بنام طاهر خالدي در جریان حادثه دستور قتل افراد را می5
 .است

 

 :مشخصات شهیدان

 

 ح رشیدي (دیپلمه دانشسراي کشاورزي مهاباد شغل پدر سقط فروشی)ـ محمد صال1

 

 .فوت کرده بودند ـ حسین حیدري دیپلمه که پدر و مادر وي قبال2ً



 

 ـ اقبال بیساران (شاگرد خیاطی، شغل پدر کشاورز)3

 

 .ـ محمد کهنه پوش کارگر ساختمانی، (پدر وي کشاوز بود که چند سال پیش فوت کرده است)4

 

ود شفوت کرده است). رشید ناهیدي جلوي مقر پاسداران زخمی می ید ناهیدي کارگر روز مزد شهرداري (پدر وي قبالًـ رش5
 .رسدو سپس در حیاط شیر و خورشید مریوان به ضرب گلوله بشهادت می

 

تن هاجمین پس از بسـ محمود ناهیدي، برادرزاده رشید ناهیدي (تحصیالت ابتدایی، شغل پدر فروشندگی لوازم اتومبیل) م6
 .اندرسانند و شایع است که چشمان وي را نیز درآوردهدست و پاي محمود ناهیدي وي را به قتل می

 

پوش اثري از گلوله نیست و نامبرده را از ـ دارا کهنه پوش دیپلمه (شغل پدر چریک قدیمی ژاندارمري). جسد دارا کهنه7
 .اندناحیه گلو بوسیله سرنیزه کشته

 

د زنند و به جسفوت کرده است و مهاجمین پس از قتل، سر و ریش او را آتش می بداهللا ترطوسی راننده (پدر وي قبالًـ ع8
ه معرفی زادکنند آنها را فئودالکنند (شغل والدین شهدا را به این خاطر نوشتیم که مهاجمین سعی میوي تیراندازي عمومی می

 (.کنند

 

و مستحق مرگ و آنان پیشگامان طرفدار دهقان و کارگر زحمتکش تاریخ قضاوت خواهد کرد و  زاده هستندآري: اینان فئودال
اند و کدامین ضدخلق.واحد تحقیقات پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه ملت ایران، که کدامین طرفدار خلق

 )6/5/1358(کیهان

 

 .م کردندپاسداران ارومیه آمادگی خود را براي برقراري آرامش در منطقه اعال

 



خبرنگار جمهوري اسالمی: روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه با انتشار اطالعیه اي، برخی از علل  -ارومیه     
 :شرکت نکردن و موضع خودرا در مورد درگیریهاي اخیر منطقه آذر بایجان غربی برشمرد. متن اطالعیه بدین شرح است

 

 «بسمه تعالی»

 

فتبینوا، اي مومنان هر زمان که قدم در راه خدا گذاشته اید اول شناخت و آگاهی  …ایهاالذین آمنو اذا ضربت فی سبیل ایا 
 .پیدا نمائید و تحقیق کنید

 

ملت مسلمان و غیور ارومیه! در پی حوادث تأسف بار آذربایجان غربی الزم شد که علت شرکت نکردن و موضع سپاه 
 :این درگیري مشخص نمائیم پاسداران ارومیه رادر

 

که در موقعیت مناسب، به اطالع ملت شریف ارومیه خواهیم  باشدعلت بروز این حوادث مسائل مهم، ریشه اي می – 1
 .رسانید

 

سپاه پاسداران چون در رابطه با نیروهاي نظامی در جریان این درگیریها قرار نگرفته و از نقشه طرحهاي جمهوري  – 2 
طبق  نمی توانست شرکت نماید و طقه قبال آگاه نشده و هماهنگی الزم با سپاه در این مورد بعمل نیامده بود، طبعاًاسالمی در من

 .قرآن، باید قبل از حرکت، شناخت کافی داشت

 

سپاه پاسداران همان گونه که قبال نشان داده آمادگی خودرا براي حفظ امنیت و جلوگیري از ضایع شدن حقوق مردم و  – 3
و درصورت لزوم، با هماهنگی قبلی با نیروهاي  داردرقراري آرامش در منطقه و شهر در حد امکانات و قدرت خود اعالم میب

نظامی و طرحهاي انقالبی و اسالمی، در این امر مهم شرکت خواهد کرد.   روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
 )8/5/1358ارومیه(جمهوري اسالمی

 .ه پاسداران: عوامل پالیزبان در غرب کشور دستگیر شدندفرمانده سپا

 

 نظرهاي این سپاه را در فرمانده سپاه پاسداران انقالب، بعدازظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی، موضع، خط مشی و نقطه
 .مورد اوضاع کنونی ایران بیان کرد



 

در فقر شدید منطقه است، اگر دولت  هاریشه نا آرامی«گفت: ناآرامیهاي کردستان فرمانده سپاه پاسداران  هايدر مورد ریشه
خود قرار میداد، از بسیاري رویدادها در این منطقه جلوگیري  هايرفع نواقص موخود در این منطقه را قاطعانه در صدر برنامه

 .«میشد

 

 :سپاه پاسدارن گفتفرمانده  گیردکه اخیرا عنوان شده که از جانب پالیزبان صورت می هاییدر مورد توطئه

 

اما خود پالیزبان نیست چه او در خارج از ایران است بلکه عوامل پالیزبان  کند،پالیزبان در منطقه غرب کشور توطئه می »
. ما چند تن از عوامل پالیزبان را در غرب کشور دستگیر کردیم و در تحقیقاتی که از کنندهستند که درغرب کشور توطئه می

اعتراف کردند که در این مورد، اطالعاتی در  دهند،که در مرزهاي غربی کشور انجام می هائیآمد به توطئهآنان به عمل 
 .«گروهی قرار میدهیم هاياختیار رسانه

 

در امور انقالب نقش مهمی  هاکمیته« چیست؟ فرمانده سپاه پاسخ داد: هاسئوال شد موضع سپاه پاسداران در برابر کمیته
 .داشتند، اما بعدها رسالت خود را تا حدي از دست دادند ولی باز هم بزرگترین حافظ امنیت کشور هستند

 

باید بگویم که از نظرسیاسی، افکار در یک مسیر است  و امیدوارم که در آینده با گسترش سپاه  هادر مورد رابطه سپاه با کمیته
 :درمورد ارتش فرمانده سپاه گفت». یکپارچگی تبدیل شود به هادوگانگی کمیته

 

ما با ارتش بهنگام اختالفات مرزي همکاري نزدیک داریم. زمانیکه آرامش کامل در کشور برقرار شد، سپاه پاسداران در »
 .«سازندگی و عمرانی فعالیت خواهند کرد هايزمینه

 

 .کنددولت با ما همکاري نمی

 

گاهی  «ان انقالب اسالمی در قسمتی از سخنان خود ضمن اشاره به عدم همکاري سریع دولت با سپاه گفت:فرمانده سپاه پاسدار
 کنند،مهم و فوري به دولت میدهیم که یا گزارش ما را نمی خوانند و یا اگر مطالعه می هايمیشود که ما مطالب و گزارش



فت کارها در مملکت، وخود حاکمیت و بوروکراسی در کار . یکی از دالیل کندي پیشرکشدجواب گوئی آن، روزها طول می
 .«کنانقالبی بی اعتنائی می هايدولت در بسیاري از موارد به سازمان شود،دولت است. این امر باعث عدم همکاري می

 

 سعادتی را ما دستگیر کردیم

 

که  گویندجمله همسر و وکیل مدافع ایشان میدر مورد بازداشت سعادتی، یکی از خبرنگاران سئوال کرد: اقوام سعادتی از 
 کمیته مستقر در سفارت آمریکا او را بازداشت کرده است. نظر شما چیست؟

 

بنابر حکم دادستان کل که به سپاه پاسداران انقالب صادر شده است ما آقاي سعادتی را بازداشت کردیم. « فرمانده سپاه گفت:
 )10/5/1358کیهان».(این مورد نقشی نداشته استکمیته مستقر در پست سفارت آمریکا در 

 .پاسخ فرمانده سپاه پاسداران انقالب بیجار به استاندار مستعفی     کردستان: در بیجار،خون از دماغ کسی نیامده است   

 

ادر کرد. متن ي صاستاندار مستعفی کردستان، بیانیه ا» ابراهیم یونسی« فرمانده سپاه پاسداران انقالب بیجار در پاسخ اظهارات
 :این بیانیه به این شرح است

 

 26مورخه  10759آقاي ابراهیم یونسی استاندار مستعفی کردستان ضمن یک گفت و گو که در صفحه آخر کیهان شماره »
وي از  سربعد پ کنیم،ما کمیته یک روحانی را در بیجار منحل می« مبنی بر اینکه  اندتیرماه درج گردیده است، اظهاراتی نموده

همین پاسدار در بیجار با مردم درگیري داشتند که طی  آورد،کمیته مرکزي تهران فرمان میگیرد و با خود پاسدار به منطقه می
 « .نفر کشته شدند 4آن 

 

 کمیته مورد نظر شما طبق درخواستی که روحانی مورد نظر از آقایان احمدي و مازندارانی، گروه«اوال  گوئیمدر پاسخ شما می
بدلیل شرکت افراد ناصالح در آن منحل گردید و شما هیچگونه دخالتی در انحالل  15/1/58اعزامی از قم نموده بود، در تاریخ 

 .آن نداشته اید

 

ثانیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیجار پس از تحقیقات بسیار از افراد بی طرف و بی نظر تشکیل گردیده و سپاه پاسدران 
بفرمان امام خمینی و تحت نظر شوراي انقالب اسالمی بوده و هیچ رابطه اي با روحانی بخصوص یا کمیته  انقالب اسالمی



. جاي بسی تاسف است که نمایدمرکزي تهران ندارد، بلکه داراي اساسنامه و ضوابط مخصوص خود است که طبق آن عمل می
ه بدهد. ثالثا کلیه پاسداران بیجار محلی بوده و کسی آنها را ب یک استاندار، کمیته مرکزي و سپاه پاسداران را ناصالح  تشخیص

منطقه نیاورده است بلکه همان طوري که شما دلسوز منطقه شده اید آنها هم حق دارند که از شرف و زندگی مردم منطقه 
 .خود دفاع بنمایند

 

بدون هیچگونه تلفاتی  22/4/58ا را درتاریخ رابعا پاسداران با شهامت و ازجان گذشتگی و خونسردي تمام، حمله ضد انقالبیه
دفع و آنها را سرجاي خود نشاندند تا بهانه بدست فرصت طلبان و شایعه سازان ندهد. شما که در گفت و گوي خویش بیان 
ر ب داشته اید که پس از ترمیم کابینه، برداشت مسوولی جدید از منطقه ذهنی است و بر عینیات استوار نیست آیا برداشت شما

 ؟ اندپاسداران بیجار چهار نفر را کشته کنیداساس عینیات است که چشم بسته اعالم می

 

آقاي یونسی ! شما که خود را در قبال مسایل کردستان مسوول میدانید هیچ فکر کرده اید که یک خبر عوضی امکان دارد تمام 
 .ی است یا شما که دلسوز منطقه هستیدمنطقه را بسوزاند. حال قضاوت کنید که برداشت دولت از منطقه ذهن

 

در قسمتی دیگر از اظهارات خود بیان داشته اید که وزیر قبلی کشور به اوضاع کردستان آشنائی داشته، راست میگوئید چون 
شما را انتخاب کرده و به پیشنهاد عده اي مشخص که انقالبیها سدراهشان هستند آقاي صدر حاج سید جوادي اقدام به دور 

کردن یک روحانی مومن به انقالب و امام خمینی از کردستان نموده که اگر عملی میشد بزرگترین ضربه بر کردستان وارد 
ساعت در پشت اطاقش نگه داشت پس منطقه را نمی شناسد و اوضاع بطور  8. از طرفی چون آقاي صباغیان شما را آمدمی

که هر کس بنفع  آیدشما چنین بر می هاي. از گفتهکند، قضاوت میتحریف شده به اطالع وي میرسد و او بر همان اساس
شخص شما کار کند، خوب و هر کس به ضرر شما اقدام نمیاد ولو بنفع جامعه باشد، بد است. از شما که مدتی استاندار استان 

کردستان بوده اید بعید است که چنین مغرضانه و سربسته فکر کنید. شما گفته اید که در بیجار، پاسداران چهار نفر را 
ن از دماغ کسی نیامده است. باید بدانید که پاسداران مردم کش نیستند. بدینوسیله اعالم میکنیم که در حالی که خو اندکشته

پاسدار چه زنده باشد و چه شهید گردد، انقالب اسالمی ما همیشگی است زیرا پاسدار تا زنده است سد راه ضد انقالبیها است و 
فساد ضد انقالب اثر گذاشته و آنرا نابود  هايبر ریشه چکد،آن زمان که شهید گشت، قطره قطره خونش که بر زمین می

فرمانده سپاه .پیوندندگو اینکه پاسدار همشه زنده است زیرا با شهید شدن یکی، هزاران پاسدار دیگر به صف انقالب می کندمی
 )10/5/1358پاسداران انقالب اسالمی بیجار.محمد باقر رحمانی(کیهان

 

 شهر در کنترل ارتش

 



گوي سپاه پاسداران انقالب، صبح امروز در گفت و گویی با اطالعات، اعالم کرد: ارتش در تمام  مناطق شهر مریوان سخن
مستقر شده و مقاط مختلف شهر در کنترل ارتش و گروهی از پاسداران است. وي افزود مردم مریوان که اکنون به شهر باز 

شهر بوسیله قواي نظامی و پاسداران، کسانی که باعث به وجود آمدن  و پس از کنترل  بردگشته در آرامشکامل به سر می
که براي ایجاد تشنج در مریوان فعالیت داشتند محاکمه خواهند شد. این  هاییوقایع ناگوار مریوان شده بود ند و چپ نما

  )16/5/1358سخنگو گفت: اکثر افراد سپاه پاسداران، هم اکنون در پادگان مریوان هستند.(اطالعات

 

 اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه

 

 !خواهران و برادران

 

از آغاز انقالب پیروزمند ایران که دیو استبداد را از پاي درآورد، عوامل وابسته به آمریکا و اسراییل و ارتجاع همواره با 
اي رفت تا به فاجعهتالش آنها که میها و تحریکات براي ضربه زدن و شکست دادن انقالب تالش نمودند. آخرین توطئه

 خواستند در میان پرسنل ارتشاي از عوامل سرسپرده بیگانه در داخل ارتش یود که میدردناك تبدیل شود، توطئه دیروز عده
جهت مشخص ضدمردمی و ضدانقالبی  اختالف و برادرکشی راه بیندازند و ارتش را هم با ملت درگیر کنند. توطئه آنها کامالً

دارانی داشت چرا که آنها به زندانی بودن و سپس به اعدام انقالبی سرهنگ هوشنگی اعتراض داشتند و خواستار آزادي درجه
بودند که درمقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه سرو از دستور فرمانده سرپیچی کرده بودند. نمونه بارز حرکت ضدانقالبی آنها 

گیري آنها بر علیه پاسداران انقالب که خواست زدن به اطاق فرمانده لشکر، موضعپاره کردن عکس امام خمینی و آتش 
خواندند شعار جاوید شاه و مرگ بر حسنی، اسراییل و آمریکاست، حمله و مجروح کردن مردمی که ارتش را برادر خود می

ر ند که در این مورد دادگاه انقالب مقصهیچگونه نقشی در راي دادگاه انقالب نداشته است بود. مردم بایستی توجه داشته باش
ات زدند. اند زیرا آنها موقعی دست به این تظاهرنیست بلکه تقصیر متوجه کسانی است که بموقع به تصفیه ارتش اقدام نکرده

زادي وي آکه هنوز از اعدام هوشنگی اطالع نداشتند و در مقابل ستاد لشکر بود که به این موضوع پی بردند. آنها تنها خواستار 
ریزي قبلی دست به این اقدام دار در داخل ارتش بوده است و با طرحبودند و معلوم است که این برنامه یک موضوع ریشه

آمیزي خود را آشکار کردند. البته اکثریت برادران ارتشی با مومن انقالب و رهبري انقالب ضدانقالبی زده و ماهیت شرك
کنیم. ما ضمن تایید راي دادگاه انقالب در نمودند و ما از این برادران نظامی خود تقدیر می هستند و اهمال این عده را محکوم

خواستاریم که ضمن شناخت درست مساله هر چه زودتر براي  مورد مفسدین فی االرض ازدولت و مقامات مسوول مصراً
مل مزدور اقدام و موجبات دلگرمی برادران هاي ضدمردمی در جهت پاکسازي کامل لشکر از عواخاتمه بخشیدن به این توطئه

هاي گروهی داده شود، ما ها و رسانهصادق نظامی را فراهم آورند. در ضمن اگر از طرف مقاماتی خبرهاي غیرواقع به روزنامه
 .کنیمپاسداران انقالب اسالمی و مردم ارومیه که شاهد و ناظر ماجرا بودیم آن را به شدت محکوم می

 



  )17/5/1358پاسداران انقالب اسالمی ارومیه(جمهوري اسالمی سپاه       

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

خواهران، برادران: از آغاز انقالب پیروزمند ایران که دیو استبداد را از پاي در آورد عوامل وابسته به امریکا و -بسمه تعالی
ه ها کاند. آخرین تالششکست دادن انقالب تالش نموده تحریکات براي ضربه زدن و هااسرائیل و ارتجاع همواره با توطئه

اي از عوامل سر سپرده به بیگانه در داخل ارتش بود که اي درد ناك تبدیل شود توطئه روز سه شنبه عدهتا به فاجعه رفتمی
 جهت طئه آنها کامالدر میان پرسنل ارتشی اختالف و برادرکشی راه بیاندازد، ارتش را با ملت درگیر کنند. تو خواستندمی

مشخص ضد مردمی و ضد انقالبی داشت چرا که آنها به زندانی بودن و سپس به اعدام انقالبی سرهنگ هوشنگی اعتراض 
رده از دستور مانده سر پیچی ک» سرو «داشتند و خواستار آزادي درجه دارانی بودند که در مقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه 

کت ضد انقالبی آنها پاره کردن عکس امام خمینی، آتش زدن اتاق فرمانده لشکر، موضوع گیري آنها علیه بودند. نمونه بارز حر
عار ش دانستنداسرائیل و امریکاست جمله و مجروح کردن مردمی که ارتش را برادر خود می خواستپاسداران انقالب که می

جاوید شاه مرگ بر حسنی در حالیکه حسنی هیچگونه نقشی در راي دادگاه انقالب نداشته است بود. مردم بایستی توجه داشته 
اند باشند که  در این مورد دادگاه انقالب مقصرنیست. بلکه تقصیر توجه کسانی است که به موقع به تصفیه ارتش اقدام نکرده

تظاهرات زدند که هنوز از اعدام هوشنگی اطالع نداشتند و در مقابل ستاد لشکربودکه به این زیرا آنها موقعی دست به این 
موضوع پی بردند، آنها تنها خواستار آزادي وي بودند و معلوم است که این برنامه یک موضوع ریشه دار در داخل ارتش بوده 

شرك آمیزخود را آشکار کنند البته اکثریت برادران  است با طرح ریزي قبلی، دست به این اقدام ضد انقالبی زده و ماهیت
اند و ما از این برادر نظامی خود تقدیر ارتشی و مومن به انقالب و رهبري انقالب هستند و اعمال این عده را محکوم نموده

من اریم که ض.ماضمن تایید راي دادگاه انقالب در مورد مفسدین فی االرض از دولت و مقامات مسئول مصرر خواستکنیممی
ضد مردمی در جهت پاکسازي کامل لشکر از  هايشناخت درست مسئله هرچه زودتر براي خاتمه بخشیدن به این توطئه

عوامل مزدور اقدام و موجبات دلگرمی برادران نظامی را فراهم آورند. در ضمن اگر از طرف مقاماتی خبرهاي غیر واقع به 
شود ما پاسداران انقالب اسالمی و مردم ارومیه که شاهد و ناظر ماجرا بودیم آنرا گروهی داده  هايو رسانه هايروزنامه

   )19/5/1358.(اطالعاتکنیمبشدت محکوم می

 

 .تا برآورده شدن خواستهایشان،مردم پاوه و اورمانات به تحصن نا محدود خود ادامه می دهند

 

  .وه ادامه داردمختلف اورامانات و فرمانداري پا هايکرمانشاه: تحصن گروه

 



اي از مردم مسلمان و متعهد (باینگان)،  (تازه از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاهان اعالم شد که پریروز عده
آباد)،  (بیشر)،  (بابا جانی)،  (نجار)، ( امامی )و (جوانرود) ضمن پشتیبانی از جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی همبستگی 

ز خواستهاي مشروع مردم پاوه در زمینه حفظ امنیت در منطقه اعالم داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهوري خود را ا
اسالمی هستند.  در گزارش سپاه پاسداران انقالب اسالمی آمده است: این عده هرگونه راه بندان عمال ضد انقالبی گروگان 

ت موقت جمهوري اسالمی خواستار پایان دادن به این گونه اعمال شدند و گیري و غارت اموال مردم را محکوم کردند و از دول
  )22/5/1358اعالم داشتند تا برآورده شدن خواستهایشان به تحصن نا محدود خود در فرمانداري پاوه ادامه میدهند.(کیهان

 

 ستاد مرکزي سپاه پاسداران::نیرو به اندازه کافی در اطراف سنندج آماده است

 

 العیه سپاه پاسداران انقالب اسالمیاولین اط

 

یگر در گر ضد انقالب بار دبه کلیه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوه دست تجاوزکار و توطئه   
هاي دیگر ضد انقالب در سنندج بیرون آمده فاصله چند روز پس از جریان پاوه، از آستین حزب دمکرات کردستان و گروه

است. برادران پاسدار مستقر در پاوه به عملیات خود کماکان بدون وقفه در منطقه ادامه دهید. نیرو به اندازه کافی در اطراف 
اند و در اسرع وقت در اجراء اوامر امام به سمت سنندج حرکت خواهند کرد. ستاد مرکزي سپاه پاسداران سنندج آماده
 )27/5/1358انقالب(کیهان

 

 وي سپاهاظهارات سخنگ

 

سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در گفتگو با کیهان گفت: سالحهایی را که ارتش مریوان در اختیار پاسداران قرار داده بود، 
 .کرد. و این امر موجب ناراحتی و تضعیف بیشتر پاسداران شداغلب خراب بود و کار نمی

 آخرین خبر از ستادسپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز

 

بال حلقه مهاجمان به شهر پاوه و سقوط این شهر به دست مهاجمان صبح امروز ستاد سپاه پاسداران انقالب مرکز اعالم به دن
باش داده و نیروي کافی از پاسداران از تهران و شهرستانها داشت که به نیروهاي سپاه پاسداران در تهران و شهرستانها آماده

 .به شهر پاوه اعزام شده است



 

ل اعالم این خبر، سخنگوي ستاد سپاه پاسداران انقالب در تماس با خبرنگار کیهان گفت: آخرین خبر از پاوه حاکی است به دنبا
کوبیدن دیشب وارد عمل شده و براي در هم  10که شهر در دست نیروهاي مهاجم افتاده و نیروهاي ارتش از ساعت 

حساس نیروهاي مهاجم را در هم کوبیده است.(کیهان شنبه  سنگرهاي مهاجمین شب گذشته و صبح امروز دوباره مواضع
27/5/1358( 

 

 در پاوه

 

ناصر یکتاخواه معاون سپاه پاسداران پاوه در کرمانشاه گفت: تپه باالي پاسگاه ژاندارمري،  بیمارستان پاوه و ارتفاعات باالي 
س گرفته شد که در این عملیات خلبانان هوانیروز مهمانسراي پاوه توسط پاسداران انقالب و افراد ژاندارمري از مهاجمین پ

 .فعالیت چشمگیري داشته تمامی برادران پاسدار از آنان نهایت تشکر را دارند

 

آخرین خبر از پاوه حاکی است که دکتر چمران معاون نخست وزیر انقالب با برادران پاسدار در شهر پاوه مشغول گشت و 
  .پاکسازي است

 

اسداران انقالب از پنج تن مجروحان پاسدار و مردم بومی حادثه پاوه که بوسیله هلکوپترها به بیمارستانها  بگفته معاون سپاه پ
 )28/5/1358دویست تختخوابی کرمانشاه منتقل شده بودند دو تن ازآنان در بیمارستان در گذشته اند.(کیهان

 

 انتشار اطالعیه

 

 :ه این اطالعیه  صادر شدبعداز ظهر دیروز از سوي سپاه پاسداران کرمانشا

 

اهالی غیور و مسلمانان منطقه اورامانات همانطور که همگان اطالع دارند افراد ضد انقالب و مرتجع ماههاست که آرامش 
اند از عموم مسلحانه و راهبندانهاي پیاپی و ایجاد اغتشاش وضع منطقه را برهم زده هاياند و بادرگیريمنطقه را برهم زده
با شناسایی که از این افراد خود فروخته دارند از پشتیبانی آنان دست بردارند تا قیافه آنان کامال  شودمسلمانان تقاضا می

در دادگاه انقالب اسالمی به سزاي اعمال خود مشخص وبیش از این از برادر کشی جلوگیري شود. مسلما آنان دستگیر و 



تعرض به مردم مسلمان جالل طالبانی نشانه هايخواهندرسید، محاصره شهرستان پاوه توسط عناصر خود فروخته و چریک
 )28/5/1358منطقه است.(اطالعات

 

 سرپرست سپاه پاسداران:چهره دیگر امام،

 

 .قاطع تر از چهره دوران مبارزه با طاغوت است

 

اي در زمینه چگونگی هدایت سپاه پاسداران حجت االسالم الهوتی نماینده امام و سر پرست سپاه پاسداران انقالب، طی مصاحبه
برند و بدن آنها را و سرشان را می شوداین سپاه در حوادث پاوه گفت: سپاه پاسداران که امروز در پاوه قتل عام مینقش

مان ایترین جوانهاي ما چه از نظر اندیشه و فکري و عقیده و چه از نظرگذرند از پاكنان نمیسوزانند و حتی از جسد مرده آمی
. اعضاي سیپاه پاسداران هرگز ترس از شهادت گیرندکنند و کمترین مزد را میبیشترین کار را می هااینشدندانتخاب می

اند. و در جوار با آزادي کامل زندگی خواهند کرد و اگر شهید شدهدانند اگر زنده بمانند، در زیر پرچم اسالم ندارند و همه می
. الهوتی در جاي دیگر از سخنان خود گفت: این ست فرق بین یک پاسدار و یک سرباز معمولی. ورحمت خداوند خواهند بود

و جاهاي دیگر اعزام کردیم مساله کردند ولی ملت ما و ارتش ما و سپاه پاسدارانی که از مرکز در پاوه پاسداران را قتل عام می
کنند اما امام دیروز چهره راحل کردند وي همچنین گفت سپاه پاسداران مجري دستورات امام است و زیر نظر امام فعالیت می

اند و حتی پاسدارانی را هم مورد خطاب دیگري در مورد انقالب نشان دادند و گفتند کلیه مقامات مسوول انقالبی عمل نکرده
این پس انقالبی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که ضد انقالب دیگر بار اند که نه تنها پاسداران بلکه تمام ملت ازار دادهقر

این بار خیلی عجوالنه و ناآگاهانه محل حمله به انقالب را انتخاب کرده است، زیرا ابراز وجود کند. الهوتی افزود: ضد انقالب
. هرستآنهاي مرزي و کردنشین است ولی مردم پاوه به انقالب و رهبریت انقالب عالقمند هستنددرست است که پاوه جزء ش

کردند و اکنون ضد انقالب و امام مردم، پاوه این سپاه در آغوش پر مهر مردم خدمت میایم وما هم در آنجا سپاه تشکیل داده
این مردم پاوه هستند که آمادگی خود را براي دفاع نمانده است و را محاصره کرده ونه سپاه را چون از سپاه در پاوه دیگر باقی

اند ایران که براي عزیمت به پاوه اعالم آمادگی کرده. الهوتی همچنین گفت: من ضمن تشکر از همه ملتانداز سپاه اعالم کرده
. این نیروي عظیم کمک خواهیم گرفتاگر به وجود آنان احتیاجی باشد آنها را در جریان خواهیم گذاشت و از شومیادآور می

و غیر ایران اعم از اسالمی ایران دارم و از همه ملتایران گفت: من یک پیام به ملتوي در پایان سخنان خود خطاب به ملت
برد امور مملکت استفاده کنند و آنهایی که خواهم که از فرصت و موقعیتی که پیش آمده است براي پیشمیاسالمی 

است که  ايتر از چهرهاین حوادث هستند از خدا بترسند و اگر نه از ملت بترسند و بدانند که چهره دیگر امام قاطعندگانگردان
 )28/5/1358.(اطالعاتدر مبارزه علیه رژیم طاغوتی دیده شده است

 

 اعالمیه سپاه پاسداران



 

ود که افراد مسلح جلوي عبور نیروهاي کمکی را در این ببعدازظهر دیروز به تهران رسید حاکی از 2خبري که در ساعت 
. اندشدهزخمی از افراد نیروي اعزامی  اياین واقعه عدهاند و درخیابانهاي سنندج گرفته و مهمات آنان را به یغما برده

ر اطراف سنندج قر داین خبر نخستین اطالعیه سپاه پاسداران انقالب مبنی بر کافی بودن نیروهاي مستساعت پس از انتشاریک
ایران نیز دو اطالعیه درباره ارتباط با بحران سنندج انتشار داد و سخنگوي ژاندارمري انتشار یافت. ژاندارمري جمهوري اسالمی

 )28/5/1358هزار تن هستند وارد محل شدند.(کیهاناز تهران که یکاعالم کرد که نخستین گروه پاسداران اعزامی

 

 ه پاسداران انقالب اسالمیسپا 2اطالعیه شماره 

 

پیرو فرمان امام منبی بر اعزام نیرو به کردستان و سنندج سپاه پاسداران انقالب از کلیه نیروهاي سپاهی و رزمنده تقاضا 
 :کنند که به نکات زیر توجه فرمایند، چون نیرو به اندازه کافی اعزام شده استمی

 

 .حالت آماده باش کامل منتظر اعالم از طریق ستاد مرکزي باشند ـ لذا کلیه افراد پاسدار در تمام ایران به1

 

 )29/5/1358شود که به هیچ وجه بدون اطالع سپاه حرکت نکنند. (جمهوري اسالمیـ از کلیه برادران پاسدار تقاضا می2

 

 اطالعیه سپاه پاسداران درباره وقایع سنندج

 

 :بطه با اتفاقات سنندج به شرح زیر عصر امروز منتشر شددر رااولین اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

 بسمه تعالی

 

 «مستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوهبه کلیه پاسداران انقالب اسالمی » 

 



دست تجاوزکار و توطئه گر ضد انقالب بار دیگر به فاصله چند روز پس از جریان پاوه از سنین حزب منحله دموکرات 
. برادران پاسدار مستقر در شهر پاوه به عملیات خود دیگر ضد انقالب در سنندج بیرون آمده است کردستان و گروههاي

کماکان بدون وقفه در منطقه ادامه دهید. نیرو به اندازه کافی در اطراف سنندج آماده و در اسرع وقت در اجراي اوامر امام به 
 .سمت سنندج حرکت خواهند کرد

 

 )30/5/1358پاسداران انقالب اسالمی(اطالعاتستاد مرکزي سپاه 

 

 اطالعیه سپاه پاسداران انقالب

 

اش از قطره قطره خون شهیدان انقالب بسته شده است یک بار دیگر همچون سپاه پاسداران انقالب که نطفه-بسمه تعالی
ل داد و پیشتازترین جبهه در غائله پاوه تشکیگذشته کوتاه اما افتخارآفرینش با نهایت غرور و سربلندي در مصاف حق و باطل، 

دان هاي بسیار پاي در مییک بار دیگر در حالی که سراسر وجودش را عشق به اسالم و انقالب فراگرفته بود، علیرغم دشواري
یار سنبرد گذاشت و یک بار دیگر عزیزترین یارانش را در طبق اخالص نهاد و به پیشگاه امت و امام تحویل داد. اکنون ب

مان در پاوه مردادماه مقدم نخستین شهید به خون خفته 29مفتخریم به عرض ملت شریف ایران برسانیم که صبح دوشنبه 
. کنیمداریم و از صمیم جان به این شهید و همه شهیدانمان عرض ادب و سوگند وفاداري یاد میمحمد کریمانی را گرامی می

 29/5/1358گردد. ار میمراسم در بهشت زهرا، ساعت ده صبح برقر

 

 )30/5/1358روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب(جمهوري اسالمی

 

 حمله دموکراتها به سقز،سردشت،بیجار،زنجان، مراغه،تکاب و میاندوآب

 

ستاد مرکزي سپاه پاسداران صبح امروز، در تماسی با اطالعات، گزارش لحظه به لحظه از مناطق کردستان و اطراف آنرا در 
این گزارشها، نیروهاي ضد انقالبی و در رأس آنها، عوامل حزب دمکرات، به نقاط مختلف حمله تیار ما گذاشت. بر اساساخ

اند: رفیعی، مسوول سپاه پاسداران شهرستان زنجان، در یک تماس تلفنی به ستاد مرکزي اطالع داد، از ساعت بیست و دو برده
ن ایدرخواست مهمات از ارتش شده، ولی از طرف ارتش هیچگونه اقدام جدي در و بیست و یک دقیقه دیشب تاکنون مکرراً

زمینه به عمل نیآمده است. از شهر بیجار، طی تماس تلفنی با ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب تهران اطالع رسید که افراد 
اشد تا نیروي کمکی قادر به ورود به محل نباند ضد انقالب، پمپ بنزین را به آتش کشیده و جاده بین بیجار و زنجان را بسته



اند. همچنین از تکاب (محلی در نزدیکی زنجان) تلفنی از شهرستان زنجان مهمات خواسته مردم بیجار از زنجان کمک خواسته
دم و مر اند وشده است. طبق یک گزارش تلفنی از مراغه، در منطقه میاندوآب، دموکراتها تا نزدیکی میاندوآب پیشروي کرده

ضعیف است و از پادگان مراغه کمک خواسته شده، ولی مسووالن پادگان سپاه پاسداران میاندوآب از لحاظ تجهیزات نظامی
راغه از فرستیم، در حالیکه پادگان متوانیم به شما کمک کنیم. اما صبح براي شما کمک میمراغه گفته اند: شب است و ما نمی

تن از پاسداران سپاه پاسداران زنجان که بطرف تکاب در حرکت بودند، در بین  70ست.  خیلی مجهز الحاظ تجهیزات نظامی
اند ولی سه تن از ي دموکراتها محاصره شدهتن بوسیله 70این کیلومتري سقز) محاصره شدند. 50راه سقز و دیواندره (حدود 

تکاب، به سپاه ارومیه گزارش شده و سپاه ارومیه در  آنها موفق به فرار شدند و خود را به تکاب رساندند. ماجرا بوسیله سپاه
دقیقه از سپاه پاسداران تقاضاي کمک کرده است. همچنین از طریق حزب دمکرات به سقز و سردشت نیز  30/22ساعت 

 )31/5/1358حمله شده است.(اطالعات

 

 .پاسدار قم به سنندج رفتند90

 

 باتمام شهر این اسالمی انقالب پاسداران از نفري 90 گروه یک قم تانشهرس اسالمی انقالب پاسداران ستاد سوي از –قم  
. همچنین سه گروه پزشکی به سه دستگاه آمبوالنس، کادر پزشکی از قبیل پزشک، شدند اعزام سنندج به قم از تجهیزات

 مسوول روابط عمومی ستادپزشکیار و بهیار و لوازم ضروري براي معالجه و کمک به آسیب دیدگان منطقه پاوه اعزام شدند. 
هاي دیگري آماده  هستند تا با اولین دستور بمناطق هم اکنون گروهپاسداران انقالب اسالمی قم در این باره در قم گفت:
از اعزام نیرو وپاسدار خودداري شود جون نیازي به نیرو  کردستان اغزام شوند ولی از مرکز اطالع رسیده فعالً

 )31/5/1358نیست.(اطالعات

 

 گفتگو با یکی از پاسداران

 

اعزامی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جزوتنها پاسداران زنده مانده ازمحاصره »محمد رضا مصطفی دخت« برادر 
مهاجمین:ما در مریوان بودیم که پاوه شلوغ شد و بمحاصره ضد انقالبیون در آمد. از راه هوائی به پاوه آمدیم شبها روي بام 

ما کمک میکردند. خبر دادند که میخواهند دموکراتها از شهر ن پاسداري  میدادیم بعضی کردها هم در پاسداري بهبیمارستا
غذا خارج کنند و فرمانده به ما دستور داد که برویم سرگردنه جلوي ماشینها را بگیریم فرمانده ما ( اصغر وصالی ) بعضی از 

تا شناسائی از منطقه روستاي شمشیر بعمل بیاوریم. چند دقیقه نگذشته بود که  مواقع بما سر میزد. موقعی که سرگردنه بودم
نفر بودیم.از تاریکی شب استفاده  5 گشت که صداي رگبار به گوش من رسید. برگشتم ما جمعاًتازه اصغر از پیش من برمی

ره خیلی کرد،حلقه محاصي ماکمانه میکردیم و به کمک اصغر و سایر همراهان اصغر شتافتیم رگبار طوري بود که فشنگها جلو
ک بودم. گفت: من خیلی به آنها نزدیتنگ بود.باالخره توانستیم خودمان را به بیمارستان برسانیم. توي بیمارستان اصغر می



نیمه شب تیراندازي بود ولی تا صبح قطع شد مجددا حمله اصلی فردا صبح  1. آنشب تا ساعت شنیدمصداي عربی را می
و تیر بار ما را به رگبار بستند. روزها همه سنگرها را از دموکراتها میگرفتیم دوباره  50که در این روز با کالیبر شروع شد

آوردند و تمام مواضع فتح شده ما را میگرفتند.ما همیشه در جنگ یک راه فرار براي خودمان ها آنها بما هجوم میشب
  7ند. روزهاي اخیر مقاومت صداهاي عربی زیادي میشندیم با اسلحه آرـ پی ـ جی هزار نفر بود 8  گذاشتیم دموکراتها حدواًمی

کردند. باالخره حلقه محاصره بیمارستان شکسته شد.مهمات ما هم تمام شد. فقط یک هلیکوپتر مهمات به ما بما حمله می
شب  آخر ما خیلی کم  2وند منزلشان رسید. روزهاي آخر حتی پرستارها و یا کارکنان بومی بیمارستان هم نمی توانستند بر

ما در صدد فرار  مگفتیباالخره تصمیم گرفتیم فرار کنیم به بیماران و مجروحین می زدیمتیراندازي میکردیم. اغلب تک تیر می
. آمدیم، از پشت مانیمهستیم حاضریم شما را هم روي پشتمان را ببریم . مجروحین گفتند نه شما بروید ما هم اینجا می

رسید دکتر عارفی از اعضاي حزب توده بود، فریاد زد. دارند فرار میکنند، نفر که به نظرمیبیمارستان فرار کنیم ناگهان یک
پشت بیمارستان که ما مجبور شدیم دوباره عقب نشینی کنیم ( دکتر عارفی هر گاه  هايتمام تیراندازیها برگشت به طرف توده

: عضو کدام حزب هستی ! ). باالخره تصمیم گرفتیم قاطعانه فرار کنیم سه گروه، پرسیدز وي میبیماري را معاینه میکرد ابتدا ا
رد تیر خو» علیرضا دایی« بود. پشت سرمان» قاسم کرمان« ، نفره شدیم.  گروهبان که ما بودیم، سرپرستمان13و12، 10

ه پشت خود را ب»علیرضا «م، شما بروید.با اصرار خواستیم مانمن زنده نمی هاآمدیم: تا وي را برداریم ببریم، علیرضا گفت: بچه
نفر سالم توانستیم فرار کنیم. از کوهها  7نفر ما  10بگیریم، ولی نگذاشت بما گفت: فرار کنید، من هم اینجا شهید میشوم، از 

اري زد. هیچکس با ما همکنفرمان تیر خورده ولی کسی اقدام نکرد. در شهر پرنده  پر نمیآمدیم شهربانی پاوه و گفتیم یک
ا میگذاریم ر هازدند.تعدادي زخمی داشتیم یکی از پرستاران کرمانشاه گفت: ما زخمیکرد. حتی یک بی سیم براي ما نمینمی

را  هاپشت سیمرغ ( یک نوع آمبوالنس) و میبریم به مقر سپاه پاسداران پاوه پرستار کرمانشاهی بنام خانم شیردل، زخمی
انه به بیرون بیمارستان آمد تا آنها را به سپاه برساند ولی ضد انقالبیون از پشت او را به مسلسل بستند. خواهر گذاشت و شجاع

عزیزمان خانم شیردل را شهید کردند. به شیر و خورشید تلفن کردیم که خانم شیر دل تیر خورده بیائید ببرید گفتند: وسیله 
اي نگرفتیم فرماندهان ارتش بنظر من بسیار مقصرند.با یکی از ولی نتیجه تیمخواسساعت بود از ارتش کمک می 48نداریم. 

ام در حین جنگ بودم، سنگرهاي رشتی و اصفهانیروز با هم 6گفتگو کردیم. وي گفت من » حراج زاده«برادران پاسدار بنام 
بود. من این اعمال وحشیانه را » یشیخ عزالدین حسین« تعدادي از برادرهائی که شهید شدند، بدست همین کردهاي طرفدار

 .شهدا تسلیت میگویم هايمحکوم میکنم و بخانواده

 

 س : به نظرشما اشکال دولت در این جریان چه بود ؟

 

 .ج: اشکال این بود که دولت به ارتش دستور نداد. ارتش خیلی دیر دخالت کرد

 

 .اي بزندتواند دوباره دست به چنین حملهمیس: آیا فکرمیکنی باز چنین مسائلی پیش بیاید؟ ضد انقالب 



 

 .ج: از دولت میخواهم که دست به پاکسازي در منطقه بزندو عزالدین حسینی و قاسملو را جلو چشم مردم بکشد

 

 تان چیست ؟س: نارسائی شهري

 

نداریم، فقط یک خیابان  که کمونیست بود و فرار کرد. دارو» عارفی«ج: پزشک در این منطقه وجود ندارد. یکی بود بنام 
 .مرکزي داریم که آنهم اسفالت حسابی نیست

 

 س: علت حمله چه بود ؟

 

ما ش چرا به جمهوري اسالمی راي دادید. چرا اجازه دادید بعنوان پاسدار، در سپاه استخدام شوید، حتماً گفتندج: اینها بما می
دین اسالم کهنه شده است ؟ حاال بدرد نمیخورد! مدرن نیست !!  اید،ضد کرد هستید براي اینکه به جمهوري اسالمی راي داده

اوه استوار دوم به پ» مرتضی غریبی« یکی از پاسداران زخمی که توسط» عباس داوري«باید از ملیت دفاع کنیم.امااظهارات 
 :دموکراتها بودمنتقل شده بود و در گروگان

 

شتن گفت نه، اینکه بچه است، کاشتند. یکی میگفت بکشیم، یکی میدر زندان دموکراتها بر سر من دعوا د« گفت:وي می 
 .«ندارد

 

تی فرمانده بودي و حتی وق» تیربارچی « تو توي بیمارستان،  شناسمیکی از دموکراتها بمن گفت من تو را می«داوري می گفت: 
اه پاسداران انقالب اسالمی در مقر سپ 28/5/58.در روز »..……کی حاضره بره؟ تو گفتی: من.من  هابچه« ات  گفت

قهرمانشهر، با یکی از مسئولین سپاه در مورد ارتش و عدم دخالت دولت مصاحبه کردیم. یکی از مقامات سپاه اظهار میداشت 
اند بارها خواستیم که حتی یک ماشین بما بدهند ولی نداند کار بجائی رسید که به دفتر امام در قم :که اصال بما کمک نکرده

دیم که اگر اقدام نکنید میریزیم و پادگان را تخلیه می کنیم، آیا معنی قحط الرجال اینست که دولت،فاسدین  را سرکار تلفن ز
حمله کردند و بعد به پاسداران،  اعالم کردند که ما سپاه را  هاخواهند سپاه پاسداران را از بین ببرند. اول به کمیتهبگذارد. می

 .شناسیمبه رسمیت نمی

 



 ارات سپاه پاسداران قهرمانشهراظه

 

 به گفتگو بنشینیم. یکی از این پزشک یاران بنام جام اعظم باشدآنگاه با گروه امداد آیت اهللا طالقانی که در پاوه مستقر می
جزو اولین گروههاي پزشکی بودیم که آمدیم. پاوه بنظر ما جریان از  27/5/58مرادي طی گفتگوئی اظهار داشت: روز شنبه 

سیار کم . کمک اهالی ببستندهاي بیمارستانی، اجساد را میبردند و به رگبار مسلسل میل طرح ریزي شده بود. از روي تختقب
راه هم» دکتر عارفی« ایم که بدین شرح است.مقدار زیادي عکس ازبدست آورده» دکتر عارفی« بود. همچنین ما مدارکی از

اند در حال نوشیدن اند وتوسط همراهان اکیپ خودمان شناسایی شدههران بودهچریکهاي فدائی که از دانشجویان دانشگاه ت
حزب دموکرات دفتر هواداران  هايشامپانی و ویسکی در کنار دریا بدست آمده است.همچنین یک ساك جزوه از اعالمیه

ف کش "تورج حیدري"و »وري کیان«حزب توده در سنندج. دفتر هوادران حزب توده در قهرمانشهر و چندین کتاب و نشریه از 
 .شده است

 

 :نشریات بدست آمده عبارتند از

 

 ـ مبارزه عملی در شرائط کنونی

 

 .ـ حزب طبقه کارگر و مبارزه با اعتقادات مذهبی

 

 ـ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروي

 

به » ري تورج حید« نوشته » مسلحانهتئوري تبلیغ « بوده است و یک جزوه بنام» نورالدین کیانوري«که هرسه نشریه بقلم 
دست آمده که ما قصد داریم تمام مدارك را به دفتر آیت اهللا طالقانی در تهران تحویل دهیم گروه امداد آیت اهللا طالقانی از 

د یکم کاري بعضی از پزشکان همراه و سایر اکیپها شکایت داشتند و اظهار میداشتند کسی که به چنین ماموریتهایی میاید با
 .«ایم اینجا کار کنیم و شهید بشویم والسالمما آمده« نهایت فداکاري را داشته باشد یکی از خانمها اظهار داشت:

 

 :گفتدیگر پرستار همراه اکیپ می» اعظم مرادي »

 



 »عارفی دکتر«طبق اظهارات مردم پاوه، ».موقعی که من آمدم اینجا روي دستم اسمم را نوشتم و گروه خونمم را گذاشتم  »
پزشک بیمارستان پاوه کسی بود که خون عوضی به چندین مریض تزریق کرده و حتی پدر یکی از پاسداران پاوه را در همین 

رابطه شهید کرده است طبق اظهارات پاسداران اعزامی از تهران موقعیکه ما قصد فرار از پشت بیمارستان را داشتیم دکتر 
م که بالفاصله دموکراتها پشت بیمارستان را به رگبار بستند که ما مجبورشدی» فرار میکننددارند « عارفی با صداي بلند گفت: 

نفر دانشجو مشکوك با گروه امداد شیر و  50عقب نشینی بکنیم.طبق اظهار یک دانشجوي اکیپ پزشکی آیت اهللا طالقانی
البهاي دانشگاه تهران هستند. گروه امداد آیت خورشید سرخ تهران به پاوه آمده بودند. این دانشجویان از مراجعین وضد انق

آهللا طالقانی پیشنهاد میکرد که از این به بعد براي انتقال اکیپهاي پزشکی بمناطق جنگ زده مرکزي در تهران تشکیل شده و 
ار کآن مرکز پس از شناسائی افراد، تحت نظارت خود آنها را بمنطقه گسیل دارد. این مسئله باعث میشود که نظمی به 

اکیپهاي پزشکی داده شود و از پراکندگی و تفرقه و عدم هماهنگی جلوگیري شود. در ضمن از نفوذ عناصر ضد انقالب بعنوان 
پزشک، پرستار، پزشکیار و غیره ممانعت بعمل میاید.پس از آن به فرودگاه رفتیم و با مردم آنجا مصاحبه کردیم. بهنگام 

ما ش« اگهان یکی از آنان به طرف من آمد و شروع کرد به انتقاد از خبرنگاران و گفت:مصاحبه با مردم در فرودگاه پاوه، ن
گفتیم برادر، چی شده گفت: قول میدي چیزي بگم بنویسی؟ گفتم: ». کنیدهمیشه اخبار را جعل می نویسید،همیشه دروغ می

گفتیم: ».امی دکتر س« اورژانس تهران به نام .گفت: بنویس ما موقعی که شنیدیم پاوه شلوغ شده رفتیم پیش معاون رئیسحتماً
حاضریم برویم ماموریت شما غبیت بزنید. از «گفتیم: ». نمیشود« ما حاضریم برویم ماموریت بدون اضافه حقوق: گفت:

اگر وسیله میخواهید باید صورت مجلس بشود و در ازاي آن پول «گفت: ».حقوقمان کم کنید، فقط بیایید وسیله بدهید
باالخره دست آخر به تمام خواستهاي ما جواب منفی داد وما هم با گروه امداد طالقانی آمدیم، پاوه. چرا باید من که ».بگذارید

، »نویسانناصر خوش« حاضرم داوطلبانه بیایم به مردمم کمک بکنم، رئیس من باید با من اینطور رفتار کند. بنویس که من 
بعد از آن با اکیپ پزشکی امام خمینی اعزامی از ».ن ناصر خوشنویسان هستمبگو م ،تکنسین اورژانس تهران هستم حتماً

اصفهان گفتگو کردیم. یکی از اعضاي این اکیپ گفت: من عضو امداد امام خمینی اصفهان هستم واز دو سال پیش، قبل از 
و به  رویمروستاهاي اصفهان میانقالب در مساجد کار میکردیم ولی بعد از انقالب به صورت نیروهاي امدادي و بهداشتی به 

بود. اولین اکیپ پزشکی بودیم که به پاوه رسیدیم اینجا هیچ چیز ن تقریباً پردازیمطور رایگان به ویزیت و معاینه روستائیان می
م از یزخمیها بدون دارو مانده بودند، بسیاري از زخمیها عفونت پیدا کرده بودند، ولی آنتی بیوتیک نبود که به بیماران بده

روزیکه جریانات پاوه را شنیدیم، اعالم همکاري و آمادگی خود را به صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دفتر امام در قم و 
استانداري اصفهان رساندیم. باالخره هوانیروز اصفهان ما را با دوفروند هلیکوپتر به پاوه رساند. در مورد خبر اعالم شده از رادیو 

ها به طور افتخاري آمده بودند، باید بگوئیم که گروههاي پزشکی که از تهران و سایر شهرستان 29/5/58تاریخ  ـ تلویزیون در
در صورتیکه تمام بیماران شهر و مجروحین » بیمارستان پاوه شروع به کار کرده است « اعتراض داشتند به این خبر که

اهللا طالقانی و اورژانس تهران و قهرمانشهر و سایر اکیپهاي دانشجوي  پزشکی امدا امام خمینی اصفهان، و امداد آیت هايگروه
دانشگاه تهران معاینه و مداوا میکنند. درج این خبر یعنی همگانی کار افتادن بیمارستان به مفهوم پوشاندن جنایت طرفداران 

ا دارو را زیرورو کرده بودند ب هايقفسهخلق . من خودم از تمام بیمارستان بازدید کردم. تمام تختها را شکسته بودند. تمام 
قوري «قنداق تفنگ، تمام وسائل جراحی و اندانپزشکی را شکسته بودند وخیلی  از وسائل بیمارستان را با خود به روستاهاي 

یه به پاوه  آورده شده بود. کار پاکسازي و ته 29/5/58گشتی پیاده روز  هايبرده بودند که توسط گروه» شمشیر« و» قلعه
 )31/5/1358کار ما دست اکیپهاي صحرائی است.(جمهوري اسالمی وسایل بیمارستان، یکماه طول میکشد. فعالً



 

 .امام: اگر سپاه نبود کشور نبود

 

بعدازظهر فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی برادر منصوري به اتفاق برادر بشارتی از  7ساعت  29/5/58در روز دوشنبه 
فرماندهی سپاه پاسداران به حضور امام در قم رسیدند و ضمن بیان فعالیت سپاه در حوادث کردستان و گزارش اعضاي شوراي 

 :روز بر لب داشتند ضمن تشکر از سپاه پاسداران فرمودند 5عملکرد پاسداران و امام که تبسمی پس از گذشت 

 

گردد. اگر سپاه نبود کشور هم نبود، من سپاه شما برنمی من از سپاه راضی هستم و بهیچوجه نظرم از-بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .اي جز سابقه اسالمی نداریدپاسداران را بسیار عزیز و گرامی میدارم، چشم من به شماست. شما هیچ سابقه

 

شود. اهللا به تدریج درست میکنم. اوضاع انشاءسالم مرا به همه برسانید. من از همه شما متشکرم. من براي همه دعا می
. کنیم. باید بیشتر کار کرد. باید بسیار بودکنند. آنها را سرکوب میکند. زحمت ما را فراوان میخطري مملکت را تهدید نمی

ان را تدهم سریع به کارهاي شما رسیدگی کنند. بودجهماند. به دولت دستور میشود و این طور نمیاوضاع مملکت خوب می
  )31/5/1358همه شما را تایید کند.(کیهان هر جه زودتر بپردازد. خداوند

 اعالمیه سپاه پاسداران

 

 :خطاب به مردم آذربایجان به این شرح صادر کرد ايسپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه اعالمیه

 

 !اهالی شریف ارومیه، برادران مسلمان کرد

 

 از پیروزي انقالب اسالمی ایران، چگونه با الهام از اربابان بخاطر بیاورید زمانیکه فئودالهاي غارتگر و سرسپرده رژیم سابق بعد
بیگانه و خائنشان براي تضعیف انقالب و دلسرد نمودن مردم و غارت بیشتر دسترنج ملت محروم کرد، برادران روستائی را از 

 .ثري نداشتخانه و زمین خویش بیرون راندند و فریاد زنان و کودکان و مردان آواره شده، در دل سنگ آنها ا

 

آنان منطقه کردنشین ارومیه را با همکاري ساواکیهاي فراري و گروههاي سیاسی چپ و راست به میدان توطئه بر علیه انقالب 
اسالمی ایران تبدیل نمودند و امکانات تهیه اسلحه را براي ضد انقالبیون فراهم ساختند تا در نقاط مختلف مملکت، دست به 



ا اگر . اینهکنندفریبکارانه، ندا در دادند که از جمهوري اسالمی و رهبري امام خمینی حمایت می هاهمین اخالل و توطئه بزنند و
ده و روستاهاي خود برایشان دا هاجمهوري اسالمی را قبول داشتند، مهلتی را که استاندار براي بازگرداندن روستائیان به زمین

المی اینها دیگر براي همه روشن شده است. جمهوري اسالمی و امام . ماهیت ضد مردمی و ضد اسکردندبود رعایت می
خمینی، تکیه بر نیروي پایان ناپذیر خدا و مردم مومن بخدا دارند و اینست رمز موفقیت ما؛ این مردم بودند که انقالب را بثمر 

گاه هستند که از دایر شدن پاس هارساندند نه غارتگران سودجو و سرسپرده و روشنفکران وابسته به شرق و غرب. اکنون همین
بسیج میکنند تا بر روي برادران ارتشی و پاسدار  اند،وحشت دارند و افراد مسلح خود را که ناآگاهانه به دور آنها جمع شده

ه کخود اسلحه برداشته و جنگ و برادرکشی راه بیاندازند تا از استقرار پاسگاه جلوگیري بعمل آورند. بعدا اعالمیه میدهند 
مرتجعین میخواهند کردها را بکشند. ملت ستمدیده کرد آگاه است که اینها فریبکارند و بر علیه مردم کرد میکوشند. ملت 
مسلمان کرد باید آگاه باشد که دولت جمهوري اسالمی که نتیجه انقالب خود مردم است، براي برقراري نظم و آرامش در 

روش اسلحه رامیگیرد. مردم کرد سالها است که از دست این غارتگران و خانهاي منطقه پاسگاه دایر میکند و جلو خرید و ف
 .و امروز هم خوستارند که اینها به سزاي ظلم و ستم و اعمال ننگین خود برسند کشندسودجو، ستم می

 

با  و ارتشی، مردم منطقه و بخصوص ملت شریف و غیور کرد باید کامال متوجه و آگاه باشند که درگیري برادران پاسدار
و الزم  دانعوامل بیگانه پرست و چپاولگران حقوق مردم است که هستی مردم را به باد داده هايکردها نیست، بلکه با توطئه

است که نهایت همکاري را با نیروهاي ارتشی و پاسدار براي پاکسازي منطقه از عناصر ضد انقالب و سرسپرده به آمریکا بکنند 
نیروهاي مردمی و بخصوص پاسداران انقالب و هم چنین امام خمینی، بزرگترین مدافع و حامی ملت و مطمئن باشند که 

بدخواهان توجهی نکنند و امیدوار باشند که پیروزي از آن مردم مومن و  هايزنجدیده و بالکشیده کرد هستند و به سمپاشی
سیله مهمی در سرکوبی عناصر ضد انقالب باشد. با مستضعف است. بدین ترتیب، اقدامات قاطع و مردمی ارتش، میتواند و

 .امید پیروزي و موفقیت مردم ستمدیده کردستان و برادران پاسدار و ارتشی

 

 )1/6/1358سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه(کیهان

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 12:17 1386جمعه دوم شهریور 

 

 (2)اران انقالب وکردستانسپاه پاسد

 

  کشتار چگونه آغاز شد؟



 

 گفتگویی با برادر ابوشریف

 

برادر ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران پریشب به تهران بازگشت وي در گفتگویی که درمرکز ستاد پاسداران به عمل 
 .بیان داشتآمد در مورد اوضاع پاوه هنگام ورود و اقداماتی که تاکنون انجام شده مطالبی 

 

برادر ابوشریف گفت: روز پنجشنبه صبح به اتفاق تیمسار فالحی فرمانده نیروي زمینی و دکتر چمران به کرمانشاه رفتیم و 
چون شب پنجشنبه به ما اطالع داده بودند که ضدانقالب پاوه را محاصره کرده حلقه محاصره را تنگتر کرده به این منظور ما 

مان را با هلیکوپتر فرستادیم و نفر از پاسداران 30ل را رهبري کنیم. بنابراین در کرمانشاه ما در حدود رفتیم تا از نردیک مسای
کردیم که اینها یک حمله سراسري را بر علیه پاسداران ما چونکه هلیکوپتر به اندازه کافی نبود و از دو روز قبل ما احساس می

نفر  250حدود  سلح را در آنجا بسیج کرده بودند و نیروهاي ما در آنجا کالًهزار نفر م 7تا 6آغاز خواهند کرد و در حدود 
نفرشان محلی بودند بنابراین ما کوشیدیم تا نیروي کمکی را هر چه زودتر برسانیم هلیکوپترهاي  200نفر  250بودند و از این 

یه از راه زمین بفرستیم بعد بالفاصله من خودم بق نفر را ببرند و ما به این نتیجه رسیدیم بقیه را باید 30موجود فقط توانستند 
با پاوه در تماس بودیم و جریانات  را رهبري کردم از راه زمین بطرف پاوه و در شهري به نام روانسر آنجا مستقر شدیم. مرتباً

 .کردیمرا گزارش می

 

هاي سنگین هزار نفر مسلح با اسلحه 7تا  6دود ضدانقالب در اطراف پاوه در ح اي که اینجا مطرح بود این بود، که اصوالًمساله
شد. ما اول کاري که توانستیم خمپاره و ضدهوایی و انواع و اقسام اسلحه فراهم دیده بود و از دهات اطراف هم تدارك می

این  دبکنیم این بود که با هلیکوپتر یک مقدار آب و غذا و دارو فرستادیم ولی از آنجایی که تمام شهر تحت محاصره بو
شد و چون نمی بطوري که الزم بود انجام توانستند بنشینند و پرواز کنند و عمل پیاده کردن نیرو تقریباًهلیکوپترها بخوبی نمی

کیلومتر هم مملو از مسلحین بود و ما نتوانستیم خودمان را  50کیلومتر فاصله داشتیم. این  50از راه زمین هم از روانسر تا پاوه 
 .به محل برسانیم بنابراین طبق اطالعاتی که به ما رسید روز پنجشنبه یک روز بحرانی در پاوه بودروز پنجشنبه 

 

هاي اطراف، برادران ما تا آنجایی که فشنگ داشته و مهماتشان تمام هایی در تمام شهر بود و اطراف بیمارستان و تپهدرگیري
 .از پیشرفت جلوگیري بکنند هاي اطراف خود دفاع بکنند ونشده بود توانستند از تپه

 

نشینی کردن اولین نقطه شهر که بیمارستان بود، به کنند به عقبشود و شروع میولی به محض اینکه فشنگ اینها تمام می
کنند ولی روز بعد با حمله سراسري شوند و از بیمارستان دفاع میآورند و در بیمارستان مستقر میبیمارستان پناه می



در  نشینی بکنند و در راه بین بیمارستان تا ستاد سپاهشوند از بیمارستان هم عقباطراف بیمارستان مجبور میضدانقالب به 
شوند مجروحین را به بیمارستان منتقل نفر هم مجروح می 15شوند و در حدود نفر از برادران ما آنجا شهید می 10حدود 

یمارستان کنند و وقتی که به ببا خمپاره بیمارستان را منفجر می قبالًرسد کنند و وقتی که ضدانقالب به بیمارستان میمی
رین کنند. با فجیعتبرند و نارنجک در دهانشان منفحر میگیرند و در جلو دکترها و پزشکیارها سر میرسند زخمیها را میمی

د به ستاد رساننبیمارستان خودشان را میتوانستند خودشان را نجات دهند از کشند. بعد بقیه پاسداران که میوضع آنان را می
کشد. روز شنبه صبح با کنند به دفاع. این جریان تا روز جمعه طول میشوند و از آنجا شروع میسپاه و در آنجا مستقر می

هایی پهشوند به کمک پاسداران بیایند و توزیري دو دستگاه هلیکوپتر مامور میرسیدن خبر به دفتر امام و ستاد ارتش و نخست
کنندگان را به عقب برنند با آمدن این دو که ضدانقالب مستقر شده بود از اطراف مورد حمله قرار دهند و این محاصره

توانیم نیروهاي اضافی را در آنجا پیاده کنیم و به دفاع از شهر کنند و ما مینشینی میهلیکوپتر یک مقداري از آنها عقب
دست داده بودیم دوباره به دست آوردیمو این جریان روز شنبه بود و با فرمان امام و بسیج  بپردازیم و سنگرهایی را که از

ارتش و هشدار به دولت و ژاندارمري و شهربانی و تدارك سپاه ما توانستیم در روز شنبه نیروهایی را که در کرمانشاه مستقر 
که ازروز شنبه با فرمان امام شد توانستیم این نیروها را همراه نفر بودند این نیروها را با تدارك  800کرده بودیم که در حدود 

با کامیونهاي ارتشی (چون خودمان هیچ کامیونی نداشتیم) به طرف پاوه حرکت دهیم. در بین راه البته سنگرهایی ایجاد شده 
 شناسایی ار افراد سپاه در جلو پیاده ها راهها را بسته بودند. منتهی یک گروههایی ایجاد شده بود. در تمام گردنهبود. راهبندان

ها و با تیراندازي شدید سنگرها را نابود شدند به گردنهها که راهبندان بود آنها متفرق میکرد و در تمام این گردنهحرکت می
 .کردند و راه را براي ستون پاسداران و ارتش باز می کرندمی

 

بعدازظهر وارد پاوه شدیم. ما آنجا تقسیم کار کرده بودیم قرار  1ساعت  صبح ما از روانسر حرکت کردیم و 6در حدود ساعت 
شد که کارهاي عملیاتی را در کرمانشاه تیمسار فالحی به عهده بگیرد. از روانسر تا پاوه فرماندهی عملیات با بنده بود. در خود 

اعت یک ما به پاوه رسیدیم مردم شهر با استقبال پاوه و هماهنگ کردن کارها در پاوه با آقاي دکتر چمران بود. بعد از اینکه س
کردند و ها و پسرها و دخترها با آوردن چاي و آب یخ و نان به پاسداران ما کمک میعمیقی از ما پذیرایی کردند تمام بچه

قبضه اسلحه  200نفر عوامل ضدانقالب را دستگیر کنیم در حدود ـ 25 شور هیجان عجیبی بود. در این راه ما توانستیم تقریباً
با ساواك همکاري داشت بنام افراسیاب رادي یکی از افرادي بود  از عوامل ضدانقالب بگیریم و یکی از عوامل پالیزبان که قبالً

که ما در این پاکسازي در یکی از دهات قبل از پاوه، دستگیر کردیم و این شخص اینقدر در پاوه منفور بود، که مردم پاوه 
را همه قطعه قطعه کنند، که ما مجبور شدیم که با تیراندازي هوایی مردم را متفرق بکنیم تا نگذاریم مردم اورا  خواستند اینمی

اي بود از جریان ورود ما به شهر پاوه در ساعت یک بعدازظهر روز یکشنبه. بعد از پاوه ما نیروها را تکه تکه کنند، این خالصه
عراق را شروع کردیم که راه فرار را به ضدانقالب ببندیم چون خبرهایی که به ما تقسیم بندي کردیم و پیشروي بطرف مرز 

رسیده بود ضدانقالب می کوشید از راه نوسود و از ازگله و شیخ صالح       بطرف قصرشیرین و مرز عراق و از آنجا بتواند 
 .اسلحه و مهمات و افرادشان را فرار بدهند راهها را ببندیم

 



نفر  30اند و در حدود نفر تا حاال ار برادران شهید شده 30درباره تعداد کشته و مجروحین گفت: از طرف سپاه برادر ابوشریف 
 .نفر است 4هم مجروح داشتیم و تعداد شهدا از ارتش در حدود 

 

ارد ه به پاوه ونیروي زمینی به تجهیزات خود به همراه پاسداران روز یکشنبوي در مورد اقدامات ارتش جمهوري اسالمی گفت: 
 .شدند و بعد از ورود به پاوه از پاوه به سمت قسمتهاي مرزي حرکت کردند

 

گیري ابوشریف گفت: در حین زد و خورد نه خیر اسیر نداشتیم ولی بعد از اینکه پا به فرار گذاشتند در مورد اسیر و یا گروگان
بازگردانده  ماها هم به گروگان گرفته شدند که بعداًنفر از  2اي از آنها دستگیر شدند و یعنی روز یکشنبه یک عده

 )1/6/1358شدند.(جمهوري اسالمی 

 

 .ابوشریف چگونگی سرکوب مهاجمان پاوه را تشریح کرد

 

ظهر دیروز ابوشریف رییس عملیات سپاه پاسداران انقالب طی یک گفتگوي مطبوعاتی درباره فعالیت و عملیات پاسداران 
شنبه  به ما اطالع رسید که ضد هاي گروهی قرار داد ابوشریف اظهار داشت روز پنجدر اختیار رسانهانقالب در پاوه مطالبی 

انقالب در پاوه دست به حمله زده است به همراه تیمسار ولی اهللا فالحی فرمانده نیروي زمینی و دکتر چمران معاون 
نفر  250ه مهاجمین شدید خواهد بود  بهمین خاطر ما کردیم که حملوزیر عازم پاوه شدیم از دو روز قبل احساس مینخست

نفر از پاسداران را سریع به منطقه برساند تیمسار فالحی در کرمانشاه ماند و دکتر چمران  30کوپتر توانست تنها بودیم که هلی
 .درپاوه مستقر شد و من با بقیه ستون از راه زمین بطرف روانسر به راه افتادیم

 

د با کردنکردند و براي گذشتن ما از شهرها و روستاها راه بندان ایجاد میاز مردم تحریک شده تظاهرات میدرمسیر راه برخی 
هزار تفر بودند و آنها مجهز به  6وجود این همه موانع ما با زحمت زیادي به پیشروي ادامه دادیم افراد ضد انقالب در حدود 

 .شدندستاها نیز تقویت میاسلحه کافی و مهمات بودند. همچنین از اطراف رو

 

طبق اطالع در روز حمله پاوه وضع فوق العاده بد بود پاسداران بعلت کمبود اسلحه و نبودن آب تا آنجا که اسلحه  و مهمات 
شان تمام شد تپه را رهاکردند و بطرف بیمارستان رفتند مهاجمین با خمپاره به بیمارستان داشتند جنگیدند و هنگامیکه فشنگ

 .ها را کشتندکردند و در بیمارستان هم زخمینفر را زخمی 15نفر از پاسداران را کشته و  10کردند و حدود حمله 

 



کوپتر کبري از باال تپه ها را مورد حمله قرار دادند و آنها با دستگاه روز شنبه با اعالم دستور امام رهبر انقالب دو هلی
 .پیش بینی کرده بودند بطرف مهاباد عقب نشینی کردند اطالعات قوي که داشتند چوم قبالً

 

گیر در یکی از دهات دست» افراسیاب روایی«در پاوه مردم از ما استقبال کردند و ما توانستیم یکی ازعوامل پالیزبان را بنام  
ن شخص بعد ازند البته ایخواستند وي را ز دست پاسداران گرفته تکه تکه سکنیم مردم بقدري از این فرد متنفر بودند که می

از محاکمه به اعدام محکوم شد بعد از پاوه به مرز عراق رفتیم تا مرزها را ببندیم و جلوي آنها ار که بطرف قصر شیرین 
نفر از  15نفر از نظامیان کشته شدند و  4نفر از پاسداران و  40میرفتند بگیریم در این درگیریها و درگیریهاي قبلی کال 

 .شدندمیپاسداران زخ

 

روزشنبه عوامل حزب دمکرات بابلند گو در شهر اعالم کردندکه ما با ژاندارمري و مردم کاري نداریم و فقط سر پاسداران 
خواهیم حزب دموکرات  بمردم کردي میگفت که هر کس عضو حزب دموکرات نباشد خائن به خلق کرد است انقالب را می

خواهد ه سنی و شیعه می خواهد به انقالب لطمه بزند حزب دموکرات با زور میهمچنین حزب دموکرات با پیش کشیدن مسال
 شود و مکان هاي فرهنگی اسالمیزاده اداره میبه شیوه هیتلري مکاتب قرآن شهرهاي کردستان را که توسط افراد عالمه مفتی
خواهند به دو اثاث منزل اسلحه می خرند و میبشمار میرود از بین ببرد اما باید بگوییم بسیاري از مردم کرد با فروختن گوسفن

 .جمهوري اسالمی خدمت کنند

 

در مورد آرامش در منطقه کردستان ابوشریف اضافه کرد هم اکنون پاسداران انقالب  در مناطق پاوه، نوسود، مریوان، کرند، 
ت و مردم دارند بزندگی عادي روزانه ها آراماساند و این شهرازگله، سنندج و چند شهر دیگرحفظ آرامش را برعهده گرفته

 .دهندخود ادامه می

 

 :درمورد علت شهید شدن پاسداران و اینک چرا بیمارستان و تپه پاوه بدست مهاجمان افتاده ابوشریف گفت

 

 تمام شدن فشنگ نرسیدن آب و نرسیدن نیروهاي کمکی از جمله عوامل عقب نشینی پاسداران بود خود من  با ارتش قبالً
تلفنی تماس گرفته بودم و از تیمسار شاکر تقاضاي کمک کرده بودم او دستور داده بود که آنچه را که تقاضا شده بود در 

 .ها انجام شداختیار ما بگذارند اما امکانات کمی در اختیار ما قرار گرفت و دیر این خواسته

 



رد که گفتیم دولت او را عوض کرد و رییس ژاندارمري فعلی با کرییس ژاندارمري با دموکرات ها همکاري می در پاوه نیز قبالً
هایی که بما داده بودند کهنه بود.سوال شد: فکر اي را که باید اضافه کنم این بود که اکثر اسلحهکرد نکتهما همکاري می

 اي بوجودآید؟کنید دوباره در کردستان مسالهنمی

 

ین باقدرت به خلع سالح مردم کردستان خواهد پراخت در گذشته ارتش و دولت ابوشریف پاسخ داد: سپاه پاسداران بعد از ا
 .کردند ما بعد از این بحرف دولت و ارتش گوش نخواهیم داد و هر جا که الزم باشد وارد عمل می شویمما را محدود می

 

وز پیش مقداري میوه الزم ما چند ر ما هروقت الزم شد و اگر دولت فوري کمک نکرد از مردم کمک خواهیم گرفت مثالً
خواستیم کاغذ بازي کنیم موضوع را با جند نفر از مردم دورو برمان در میان گذاشتیم فوري مقدار زیادي داشتیم تا می

موادخوراکی و میوه آماده  شد. با یک اشاره به مردم هر چه بخواهیم در اختیار ما می گذارند در جریان خوزستان دولت و 
با ما خوب همکاري کردند و ما پیروز شدیم در صورتیکه پاسداران با توجه به آن مرز باز خوزستان و تعداد ارتش و مقامات 

 .توانستند در خوزستان مهاجمین را سرکوب کنندکمشان اگر همکاري نبود چگونه می

 

مام همکاري داشت او ت هادرباره فعالیت استاندار سابق کردستان ابوشریف گفت: استاندار سابق کردستان با دموکرات
د بنظر کردنها بدهات میرفتند و تبلیغات چپی میهاي ادارات را در اختیار دموکراتها قرار میداد و آنها هم با این ماشینماشین

 .من دولت باید اشخاص چپی را به کارهاي مهم نگمارد

 

 یکی از خبرنگاران پرسید:به نظر شما ریشه نا آرامی ها در کجااست ؟

 

 :شریف در جواب این سوال گفتابو

 

حزب  توانی برنج پیدا کنی امادر کردستان حتی اگر پول داشته باشی نمی عوامل زیادي در منطقه است از جمله فقرمادي مثالً
 .کنددمکرات در کردستان برنج و روغن و تاید و کالشینکف و پول توزیع می

 

اه را گویند ما شبرند و هنوز میسیاري از مردم کامیاران در جهل بسر میبسیاري از مردم کردستان ناآگاه و بیسواد هستند ب
 .دوست داریم



 

س روابط ریی» فروتن«بدین سبب ما بدولت پیشنهاد خواهیم کرد که بوضع مادي و فرهنگی مردم منطقه برسد.در این موقع 
 :عمومی سپاه پاسداران افزود

 

پاسداران و دولت برنامه هاي رفاهی اجراء شود و بزودي این طر ح را که در  ایم که در بلوچستان توسطما طرحی تهیه کرده
شوراي ارتش هم مطرح شده است به دولت خواهیم داد ما عقیده داریم مسلما فرستادن چند تراکتور بهتر از داشتن چند 

 .سربازخانه در منطقه است

 

 :ابوشریف درپایان سخنان خود اظهار داشت

 

دموکرات در مهاباد سربازخانه را در اختیاردارد و بزودي ما همه مهاباد و اسلحه هاي انجا را در اختیار در حال حاضر حزب »
 .«خواهیم گرفت

 

من از طرف همه پاسداران از همه مردم سپاسگزارم که به نداي امام گوش دادند ما تا آخرین  قطره خون خود در راه تمام 
 .چ چیز باالتر از شهادت براي مانیستمستضعفین جهان خواهیم جنگید. زیرا هی

 

ما بزودي عزالدین حسینی قاسملو و دیگر روساي حزب دموکرات را دستگیر خواهیم کرد و من باز فردا عازم کردستان »
 .«خواهم بود

 

 .ابوشریف سپس پیام یکی از شهداي پاوه را که توسط یکی از پاسدارانی که از پاوه برگشته بود قرائت کرد

 

ید هنگام شهادت به هم رزمش گفته بود: به امام و مردم بگویید که ما پاسداران شهید بدون اسلحه و بدون مهمات تا این شه
 )1/6/1358آخرین  لحظه براي حفظ آبروي انقالب وامام جنگیدیم.(کیهان

 

 مبادله گروگانها



 

گفتگویی با خبرگزاري پارس در مورد حوادث اخیر  در زنجان  اسالمی انقالب پاسداران سپاه مسووالن از یکی –زنجان 
کردستان گفت که آخرین  اطالع  رسیده از تکاب سنندج و سقز حاکیست که افراد اعزامی از شهر زنجان همه سالمت و تنها 

ی از زامنفر زخمی و دو گروگان تا حال گزارش شده که گروگانها امروز با گروگانهاي طرف مقابل که توسط نیروي اع 5تعداد 
 .زنجان گرفته شده بودند مبادله شدند

 

 5نفر و تعداد گروگانها  15نفر و تعداد زخمی ها  5هاي ضد انقالبیون بد ست افراد اعزامی این مسوول افزود که کشته شده
 .نفر گزارش شده است

 

رتشی و پاسدار کنترل و اداره این مقام اضافه کرد که منطقه ایرانشاه ( محل درگیریها ) در حال حاضر بدست برادران ا
 )1/6/1358شود.(کیهانمی

 

 بیانیه مهم سپاه پاسداران انقالب درباره حوادث کردستان

 

 :اي صادر کرد. متن بیاینه به شرح زیر استدفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب در رابطه با وقایع کردستان بیانیه

 

و شدید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که از خونریزي بسیار دشمن از پاي روبر کافران با که هنگام بدان پس –بسمه تعالی 
هاي خود را فرو گذارد از اسیران فدیه گیرد و با آزاد نمایید. درآید و آنان را محکم در بند گیرید، و پس از اینکه جنگ سختی

ان انسانها به یکدیگر است و آنانکه در راه خدا و اگر خدا می خواست خود از کافران انتقام میکشید. و لیکن این براي امتح
 (4) اند هرگز اعمالشان ضایع نگردد. سوره محمد آیهکشته شده

 

شکل و محتوي در عمل هر کدام داراي محدوده و مرزبندي خاصی است که کوچکترین تعرض به حریم هر یک از طرف  
مه ور نیست که بگوییم بزرگترین اشتباهات تاریخ از انجا سرچشدیگري ما را در تحلیل صحیح وقایع به اشتباه می افکند و بد

قدرت،  سکوت، فریاد سلم،ایم صلح، جنگ، قهر، آشتی، نرمش، قاطعیت، گرفته است که یکی از ایندو را قربانی دیگري نموده
 توي بدو  سوال جوابهمه و همه مفاهیمی هستند که میبایست حداقل براي کاربرد ان در رابطه با شکل و محصبر. شتاب، 

 داد، چرا ؟ و براي چه ؟ بطورمثال چرا صلح و براي چه صلح و یا چرا جنگ و براي چه جنگ ؟



 

کنیم و سخنان تاریخی و اعجاز انگیز رهبرمان امام در این هفته که یکی از حساس ترین مراحل انقالب اسالمی را تجربه می
دهد آنچه که بیش از هر چیز ما را به تفکر ین برهه تاریخی را نشانمان میخمینی در این روزها رهنمودهاي قاطع و مشخص ا

ریزي براي اینده وامیدارد این است که قدرت را در چه شکل و محتوي در مقابل ضد انقالب و مزدوران امپریالیزم و برنامه
به  پیش از دست زدن به هر عملی بایدبسرکردگی آمریکا و صهیونیزم به کار بریم یعنی هر یک از پاسداران انقالب اسالمی 

روشنی کاربرد قدرت را و هدف آنرا مشخص نموده و همانگونه که در باال اشاره شد چرادو براي چه را براي خویش مطرح 
نماید و پس از انکه جواب صریح و روشن در رابطه با پاسداري از انقالب اسالمی براي خویش یافت دست بعمل انقالبی 

مقام رفیع احد الحسنین ( پیروزي، شهادت ) نائل شود. در این سرزمین هستند افرادي که با بینشهاي غلط و کوته  زدنند. و به
کند ) وحشت دارند. و خیلی زود ( چون در رابطه با شکل نه محتوي مسایل را تحلیل میبینانه خویش از کلمه جنگ، قدرت،

انقالب اصیل ما را به رفرمهاي ساده لوحانه اجتماعی که در نهآیت چیزي آنرا محکوم نموده و سعی دارند به هر طریق شده 
جز آب به آسیاب دشمن ریختن نیست بکشند و از همه عجیبتر آنکه در این افراد هستند کسانی که با صداقت و پاکی 

قربانی  خالصه شکل رامعتقدند که به همه آرمانهاي نجات بخش اسالمی یعنی به محتوي بدون شکلهاي کوبنده رسید و بطور 
دهند اگر قدرت و جنگ می توانست رهگشا باشد چرا آمریکا با محتوي مینمایند. وقتی از این افراد علت را بپرسی جواب می

هاي شکست هایشان قطورتر آنهمه نیرو و اسراییل با آن همه قدرت و بطور کلی کشورهاي امپریالیستی روز به روز پرونده
 شود؟می

 

در کردستان با قدرت و جنگ بخواهیم مسایل را حل کنیم مسلما در دراز مدت شکست خواهیم خورد. از اینان باید و ما اگر 
هاي مسالمت آمیز رفورمیستی خود تنها شکل قدرت را بدون در نظر گرفتن پرسید شما که براي موجه جلوه دادن کوشش

توي اند محیاري از پیامبران در شکل جنگ بوده که توانستهدانید در قرآن مبازرات بسمحتوي، مطرح می کنید گویا نمی
انقالبی خویش را پیش برند مگر به فرموده امام خمینی این پیامبر اسالم نیست که با جنگ ها و کشتار ضد انقالبیون زمان 

شورهاي دیگر ن به کنماید اگر اینگونه که شما تصور میکنید میبایست بعد از حمله مسلمیخویش رسالت مکتبش را جهانی می
قرن  14شد، پس چه شد که امروزه پس از گذشت و فتح آن پس از چندي اسالم از این ممالک از جمله ایران ریشه کن می

 ایران مشعلدار انقالب اسالمیست؟

 

گز قابل رحقیقت این است که جنگ انقالبی ایدئولوژیکی و قدرت انقالبی ایدئولوژیکی با جنگ امپریالیسمی و قدرت جهانی ه
 .قیاس و نبوده و نیست

 

اش آمده است هر حرکت و عمل را نه تنها در رابطه با شکل آن بلکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی همانگونه که در اساسنامه
دهد و بدین خاطر است مجاهدین صدر اسالم را به عنوان الگوي با محتوي اسالم و انقالبی آن مورد بررسی قرار می مستقیماً



عملی خویش پذیرفته است که در یکدست شمشیر و در دست دیگر قرآن، در یک دست هفت تیر و در دست دیگر اخالق 
اسالمی در دستی اعمال قدرت براي امحاء دشمن و در دست دیگر بسیج تمام نیروها براي عمران و آبادي و کار فرهنگی 

ایی برادر مسوول از میدان جنگ برایمان فرستاده برایتان یادآور اصیل اسالمی خوب است در پایان این گفتار صورت نیازمندیه
شویم. ایشان به همراه تقاضاي اسلحه و مهمات و نفرات این نیازمندیها را نیزخواسته بود. ماشین تایپ،ماشین نویس، پلی کپی، 

 …پزشک، و دارو،، نمهندس ساختمامصالح ساختمانی، تراکتور، راننده تراکتور، ،کتاب، نوار، فیلم،اسالید

 

همه این پیروزیها که در کردستان بدین سرعت به فرموده امام در رابطه با بسیج همه جانیه مردم بدست امده است نه تنها ما 
کند بلکه صادقانه معتقدیم که پس از سرکوبی ضد انقالب لحظه اي درنگ در سازندگی فرهنگی، اقتصادي  را دچار غرور نمی

ا چایز نشمرده و بخون پاك همه شهیدانمان همه شهداي تاریخ پرافتخار اسالم سوگند یاد می کنیم که اگر تا به ایدئولوژیکی ر
ایم، با سازندگی در همه زمینه ها خونشان را پاس خواهیم داشت و راهشان را ادامه امروز به فوز عظیم شهادت نائل نگشته

 )3/6/1358سالمی(کیهان خواهیم داد.دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب ا

 

  :بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد وقایع اخیر کردستان

 

 . . . کنیم؟چه می

 

هنگام که با کافران روبرو شدید باید آنها را گردن زنیم تا آنگاه که از خونریزي بسیار دشمن از پاي درآید و آنان را پس بدان
هاي خود را فروگذارد از اسیران ... گیرند و یا آزاد نمایید و اگر خدا جنگ سختی محکم در بند گیرید و پس از اینکه

اند کشید. و لیکن این براي امتحان انسانها به یکدیگر است و آنانکه در راه خدا کشته شدهخواست خود از کافران انتقام میمی
 .)4هرگز اعمالشان ضایع نگردد. (سوره محمد آیه 

 

مل هر کدام داراي محدوده و مرزبندي خاصی است که کوچکترین تعرض به حریم هریک از طرف شکل و محتوي در ع
افکند و دور نیست که بگوییم بزرگترین اشتباهات تاریخ از انجام سرچشمه دیگري ما را در تحلیل صحیح وقایع به اشتباه می

قدرت، صبر، فریاد،قهر، آشتی، نرمش، قاطعیت، سکوت،ایم. صلح، جنگ، گرفته است که یکی از این دو را قربانی دیگري نموده
بایست حداقل براي کاربرد این در رابطه با شکل و محتواي به دو سئوال جواب شتاب همه و همه مفاهیمی هستند که می

 چرا؟ و براي چه؟داد،

 



 به طور مثال چرا صلح و براي چه صلح و یا چرا جنگ و براي چه جنگ؟

 

کنیم و سخنان تاریخی و اعجاب انگیز رهبرمان امام یکی از حساسترین مراحل انقالب اسالمی را تجربه میدر این هفته که 
دهد آنچه که بیش از هر چیز ما را به خمینی را در این روزها رهنمودهاي قاطع و مشخص این برهه تاریخی را نشانمان می

ه قدرت را در چه شکل و محتوایی در مقابل ضدانقالب و مزدوران دارد در این است کریزي براي آینده وامیتفکر و برنامه
امپریالیزم به سرکردگی آمریکا و صهیونیزم به کار ببریم. یعنی هر یک از پاسدارن انقالب اسالمی پیش از دست زدن به هر 

د چرا و براي چه؟ را براي عملی باید به روشنی کاربرد قدرت را و هدف آن را مشخص نموده و همان گونه که در باال اشاره ش
خویش مطرح نماید و پس از آنکه جواب صریح و روشن در رابطه با پاسداراي از انقالب اسالمی براي خویش یافت دست به 

 .عمل انقالبی زند و به مقام رفیع احدال سنین (پیروزي، شهادت) نائل شود

 

نه خویش را کلمه جنگ، قدرت (چون در رابطه با شکل نه محتوا بینادر این سرزمین هستند افرادي که با بینشهاي غلط و کوته
کند) وحشت دارند. و خیلی زود آن را محکوم نموده و سعی دارند به هر طریق شده انقالب اصیل ما را به مسایل را تحلیل می

ه در تر آن کعجیب فرمهاي ساده لوحانه اجتماعی که در نهایت چیزي جز آب به آسیاب دشمن ریختن پشت بکشند و از همه
میان این افراد هستند کسانی که با صداقت و پاکی معتقدند که به همه آرمانهاي نجات بخش اسالمی یعنی به محتواي بدون 

دهند اگر نمایند. وقتی از این افراد علت را بپرسی جواب میشکلهاي کوبنده رسید و بطور خالصه شکل را قربانی محتوي می
گشا باشد چرا آمریکا با آن همه نیرو و اسراییل به آن همه قدرت و بطور کلی کشورهاي ست رهتوانقدرت و جنگ می

شود؟ و ما اگر در کردستان با قدرت و جنگ بخواهیم مسایل را حل هایشان قطورتر میامپریالیستی روز بروز پرونده شکست
آمیز و ما که براي موجه جلوه دادن کوششهاي مسالمتدر درازمدت شکست خواهیم خورد. از اینان باید پرسید ش کنیم مسلماً

ار از دانید در قرآن مبازرات بسیکنید گویا نمیرفورمیستی خود را تنها شکل قدرت را بدون در نظر گرفتن محتوي مطرح می
پیامبر اسالم  ایناند محتواي انقالبی خویش را پیش برند مگر به فرموده امام خمینی پیامبران در شکل جنگ بوده که توانسته

کنید نماید اگر اینگونه که شما تصور میها و کشتار ضدانقالبیون زمان خویش رسالت مکتبش را جهانی مینیست که با جنگ
بایست بعد از حمله مسلمین به کشورهاي دیگر و فتح آن پس از چندي اسالم از این ممالک از جمله ایران ریشه کن می
 قرن ایران مشعلدار انقالب اسالمیست؟ 14پس از گذشت  شد پس چه شد که امروزهمی

 

خواري هرگز حقیقت این است که جنگ انقالبی ایدئولوژیکی و قدرت انقالبی با ایدئولوژیکی با جنگ امپریالیستی و قدرت جهان
 .قابل قیاس نبوده و نیست

 

حرکت و عمل را نه تنها در رابطه با شکل آن  اش آمده است هرسپاه پاسداران انقالب اسالمی همان گونه که در اساسنامه
دهد و بدین خاطر است مجاهدین صدر اسالم را به عنوان با محتواي اسالمی و انقالبی آن مورد بررسی قرار می بلکه مستقیماً



ر تیر و در دست دیگدست شمشیر و در دست دیگر قرآن، در یک دست هفتالگوي عملی خویش پذیرفته است که در یک
دشمن و در دست دیگر بسیج تمام نیروها براي عمران و آبادي و کار  حاءالق اسالمی در دستی اعمال قدرت براي اماخ

 .فرهنگی اصیل اسالمی خوب است

 

شان به شویم، ایدر پایان این گفتار صورت نیازمندیها را که برادر مسوول از میدان جنگ برایمان فرستاده، برایتان یادآور می
اضاي اسلحه و مهمات و نفرات این نیازمندیها را نیز خواسته بود، ماشین تایپ، ماشین نویس، پلی کپی، کتاب نوار همراه تق

 . . .مهندس ساختمان، پزشک و دارو واسالید، تراکتور، راننده تراکتور، مصالح ساختمانی،فیلم،

 

طه با بسیج همه جانبه مردم بدست آمده است نه تنها همه این پیروزیها که در کردستان بدین سرعت به فرموده امام در راب
دي، اي درنگ در سازندگی فرهنگی، اقتصاکند بلکه صادقانه معتقدیم که پس از سرکوبی ضدانقالب لحظهما را دچار غرور نمی

ه اگر تا کنیم کمیایدئولوژیکی را جایز نشمرده و به خون پاك همه شهیدانمان و همه شهداي تاریخ پرافتخار اسالم سوگند یاد 
ها خونشان را پاس خواهیم داشت و راهشان را ادامه ایم با سازندگی در همه زمینهامروز به فور عظیم شهادت نائل نگشته

 .خواهیم داد

 

 )3/6/1358دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی(جمهوري اسالمی

 

  .دپیشروي نیروهاي سپاه پاسداران به شهرهاي غرب ادامه دار

 

 :این اطالعیه دیروز از سوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی انتشار یافت

 

 :متن این اطالعیه به این شرح است

 

طبق آخرین خبر واصله از ستاد عملیاتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در غرب نیروهاي این سپاه با هماهنگی نیروهاي ارتش 
روانسر، جوانرود، کامیاران، قصرشیرین، نوسود، سرپل ذهاب و سنندج، مریوان، بانه، ي پاوه، جمهوري اسالمی ایران در شهرها

کرند مستقیم بوده و انتظامات کامل شهرهاي را در دست دارند براساس این اطالعیه نیروهاي پاسدار و ارتش هم اکنون 
اند. تههاي آنها را خنثی ساخرا دستگیر ساخته و توطئهباشند و تاکنون تعداد زیادي از افراد ضدانقالبی مشغول پاکسازي می



ها و اقدامات انجام شده پیشروي نیروهاي سپاه پاسداران به سایر شهرهاي غرب هم چنان ادامه دارد. جزییات دستگیري ضمناً
 .به اطالع عموم خواهد رسید مستعاقباً

 

 )3/6/1358اسالمیروابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز(جمهوري 

 

 اطالعیه

 

کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: مرکز عملیات غرب کشور سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در کرمانشاه چهارمین اطالعیه 
 :دیروز منتشر کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس متن اطالعیه به این شرح است 30/14خود را در ساعت 

 

اند، به مرکز عملیات غرب کشور مراجعه و تقاضاي پناهندگی، امنیت کرده ان و قبایل کرد مکرراًچون عده کثیري از برادر
رساند در صورت معرفی خود و اظهار ندامت از همکاري با حزب بدین وسیله به اطالع کلیه ایالت عشایر و برادران کرد می

ه مرکز عملیات غرب کشور و یا مراکز سپاه در امان منحله دموکرات و عناصر ضدانقالب و تحویل اسلحه غیر مجاز خود ب
 .خواهند بودجمهوري اسالمی

 

  )3/6/1358مرکز عملیات غرب کشور سپاه پاسداران انقالب اسالمی(جمهوري اسالمی

 

 ابووفا معاون ابوشریف

 

قیت کردستان است با موف معاون فرمانده سپاه پاسداران انقالب گفت:عملیات خلع سالح اهالی بخش کامیاران که جزء استان
 بر اوضاع پایان یافت وي افزود: اینک نیروهاي مسلح و سپاه پاسداران درمنطقه اورامانات روانسر، از گله وشهر پاوه کامالً

 .مسلط هستند و نظم و آرامش کامل حکمفرماست

 

ردم اهللا صادق خلخالی محضور آیتدیروز هنگام ورود یک ستون از ارتش جمهوري اسالمی به قصرشیرین و به مناسبت  ضمناً
قصرشیرین دست به  راهپیمایی زدند و بار دیگر همبستگی خود را باانقالب اسالمی به رهبري امام خمینی ابراز داشتند و 

 )3/6/1358ازورود ستون یاد شده به گرمی استقبال کردند.(کیهان



 

 اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز عملیات غرب

 

اي از عموم ملت مسلمان ایران بخصوص هموطنان پاسداران انقالب اسالمی مرکز عملیات غرب کشور دیروز طی اعالمیه سپاه
توانند با نزدیکترین مرکز کرد درخواست کرد هرگونه خبر و گزارش و نظري راجع به اوضاع غرب کشور دارند هموطنان می

  )3/6/1358وري اسالمیسپاه پاسداران انقالب اسالمی تماس بگیرند. (جمه

 

 شایعات بی اساس

 

 آزارو بر مبنی شایعات خود 5 شماره اعالمیه طی کشور غرب اسالمی انقالب پاسداران سپاه: پارس خبرگزاري –کرمانشاه 
 .تکذیب کرد متن اعالمیه منتشره به این شرح است قویا را انقالب پاسداران توسط مردم اذیت

 

 بسمه تعالی

 

را که عناصر ضدانقالب و خود فروخته در میان هموطنان مسلمان کرد، مبنی بر اذیت و آزار مردم ایالت و کلیه شایعاتی 
مت داریم که سپاه پاسداران در خدشود قویا تکذیب کرده و اعالم میعشایر و برادران کرد، توسط پاسداران انقالب پراکنده می

باشد. سپاهیان پاسدار انقالب اسالمی مرکز عملیات غرب می میهموطنان عزیز و مسلمان کرد و در خدمت انقالب اسال
 )4/6/1358(کیهان

 

 .مارا زیر آتش  گرفتند

 

فرمانده پاسداران انقالب اسالمی اعزامی مرکز در گفت و گو با محمد نریموسایی خبرنگار اعزامی کیهان » علی تحیري»
ایم ابتدا کوشش ما براي این بود که بدون درگیري با افراد آمده ما براي ایجاد آرامش و امنیت به این منطقه«اظهارداشت: 

اي از مهاجمان مسلح که شهر سقز را محاصره داشتند انها را خلع سالح و در صورت لزوم بازداشت کنیم اما در بین راه عده
دران نظامی خود مواضع آنها را در مسلح بطوزر ناگهانی ما را زیر رگبار گرفتند بطوریکه ما به خاطردفاع از خود، با یاري برا

 «هم کوبیدیم



 

ایم و نهآیت همکاري را نیز باهم هم ما و هم برادران نظامی با سالح ایمان به این منطقه آمده«فرمانده سپاه پاسداران افزود: 
اگر آنها دست به  داریم و من دذر اینجا قاطعانه می گویم که تیراندازي ابتدا از سوي مهاجمان و افراد مسلح صورت گرفت

 «آمدزدند هیچگونه درگیري به وجود نمیچنین اقدامی نمی

 

در درگیري چند روز اخیر چهارتن از برادران پاسدار ما ناپدید شده بودند که یکی از آنها دیروز ( «علی تحیري اضافه کرد: 
حظه اطالع صحیحی به ما نرسیده است اما خود را به پادگان معرفی کرد اما از سرنوشت سه پاسدار دیگر تا این لپریروز)

 .«اندشود این سه تن در جریان درگیري در خانه اي گرفتار شده و به دام مهاجمان افتادهبطوریکه گفته می

 

ها و خودروهاي متعلق به ارتش جمهوري اسالمی که فرمانده پاسداران اعزامی از مرکز همچنین گفت: تعداد زیادي از کامیون
مهاجمان بوده به دست ارتش و پاسداران افتاد. روي این خودروها آرم حزب موکرات حک شده و یا نوشته شده بود  در اختیار

 .و حزب دموکرات گویا با این وسایل ارتشی را متعلق به خود دانسته بود

 

 گرگان گیري مهاجمان

 

مانده وقتی امام خمینی به عنوان فر« کیهان گفت: یکی از پاسداران اعزامی از زنجان نیز به خبرنگار اعزامی » مصطفی سنایی»
کل قوا فرمان دادند که به کمک مردم سنندج برویم بالفاصله در اجراي امر به سنندج رفتیم و سپس ازآنجا به بیجار و تکاب 

 «.اعزام شدیم و پس از پاکسازي این مناطق به سقز بازگشتیم

 

ه ما در مدخل شهر سقز بود و مهاجمان از داخل چند ساختمان مارا زیر رگبار ابتدا درگیري گرو«پاسدار زنجانی اضافه کرد: 
گلوله بسته بودند و بعد دامنه درگیري گسترش یافت و به داخل شهر و نقاط حساس کشیده شد. این را هم باید بگویم که 

د که بعداد آزاد شدند که یکی از آنها اي از برادران پاسدار ما پیش از ورودما توسط مهاجمان به گروگان گرفته شده بودنعده
 «رییس پاسدران اعزامی از تهران به زنجان بود» فخیم جون«

 

در جریان درگیري ما با مهاجمان پس از اینکه سنگرهاي مهاجمان در داخل ساختمانها تصرف شد عوامل «وي همچنین گفت:
 .«مهاجم به پشت ساختمان و سپس به ارتفاعات گریختند



 

یی ضمن اشاره به چگونگی تصرف مقر حزب دموکرات کردستان در سقز گفت: من از جمله افرادي بودم که در مصطفی سنا
تن از افراد مسلح داخل ساختمان را بازداشت  25تصرف دفتر دموکرات ها دخالت داشتم و در این ماجرا موفق شدیم 

 )5/6/1358کنیم.(کیهان 

 

 .ارتش در سقز مستقر شد

 

دیروز، گروهان ضربت پاسداران  17ي غرب کشورمستقر در کرمانشاه اعالم کرد: ساعت ه پاسداران منطقهستاد عملیات سپا
هاي شدید خط محاصره سقز را شکستند و وارد این شهر شدند همچنین از انقالب در معیت برادران ارتشی پس از درگیري

اه انتقال یافت. وي در جربان محاصره پادگان در حالی که سوي این ستاد اعالم شد که جنازه فرمانده پادگان سقز به کرمانش
 .پرچم سفید همراه داشت و براي انجام مذاکره با مهاجمین، بسوي آنها رفته بود، جان خود را در این جهت از دست داد

 

 گزارش فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران از وقایع پاوه 2

 

شریح هاي گروهی، آنچه را که در پاوه گذشت تانقالب طی گفتگو با خبرنگاران رسانهابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران 
 .کرد. ابوشریف گفت: شب پنجشنبه به ما اطالع داده بودند که ضدانقالب پاوه را محاصره کرده است

 

را رهبري کنیم  ا ضدانقالبروز پنجشنبه باتفاق تیمسار فالحی و دکتر چمران به کرمانشاه رفتیم تا از نزدیک عملیات مقابله ب
 بینی شده بودنفر از برادران پاسدار براي تقویت پاسداران به پاوه اعزام داشتیم، آن طور که پیش 30در کرمانشاه حدود 

نفرشان از افراد محلی  200نفر پاسدار مستقر در پاوه که  250هزار نفر را بسیج کرده بود تا با  7الی  6ضدانقالب در حدود 
نفر را اعزام بکنیم و به این  30کوپتر به تعداد کافی، ما فقط توانستیم حدود جنگ کند. از طرفی به علت فقدان هلیبودند 

نتیجه رسیدیم که اعزام نیروهاي کمکی را از طریق زمین بفرستیم. در طول مدت جنگ، به رغم اینکه تعداد پاسداران حتی به 
ذا با شجاعت و از خود گذشتگی، در مقابل ضدانقالب ایستادگی کردند. از طرفی رسید معهیک هزارم مهاجمان ضدانقالب نمی

به  3هاي کالشینکف بودند که کاربرد آن در مقابل  ژـهاي نو و سنگین از جمله مسلسلضدانقالبیون مجهز به انواع سالح
 یدند و آنگاه که بیمارستان به تصرفمراتب بهتر بود، با این حال  برادران پاسدار ما تا آخرین فشنگ، با ضدانقالب جنگ

زده کارکنان زن و مرد بیمارستان برادران مهاجمان درآمد، با نهایت وحشیگري و خوي حیوانی و در مقابل چشمان حیرت
 .بودند، سر بریدندپاسدار ما را که زخمی



 

 مهاباد،انبار مهمات

 

هاي خود را زام پاسداران و نیروهاي ارتش، مهاجمان سالحدر پاسخ این سؤال که پس از صدور فرمان امام و اع» ابوشریف»
در کجا مخفی کردند، گفت پس از آنکه مهاجمان از اعزام نیروهاي کمکی آگاه شدند، دست از محاصره پاوه کشیدند و 

ب در تعقیکنم این سالحها هم اکنون در مهاباد باشد هاي خود را به مهاباد ببرند و تصور مینشینی کردند تا سالحعقب
نفر از آنها را دستگیر کنیم و یکی از دستگیرشدگان بنام افراسیاب رادي که از عوامل پالیزبان بود،  25مهاجمان موفق شدیم 

خواستند او را قطعه قطعه کنند اما با تیراندازي هوایی آنها را متفرق آنقدر مورد نفرت مردم پاوه قرار داشت که مردم می
وه و اطراف آن از عوامل ضدانقالب پاکسازي شد به منظورآن که راه فرار به مرز عراق را به روي آنها کردیم. پس ازآن که پا

شدیم مورد استقبال مردم قرار اي که وارد میببندیم، به سمت مرزحرکت کردیم. در ضمن تعقیب مهاجمان، در هر نقطه
معلوم شد ضدانقالبیون که وابسته به حزب دمکرات بودند در  گذاشتندگرفتیم. براساس اطالعاتی که مردم در اختیار ما میمی

ها مردم را وادار کرده خواهیم، حال آنکه همینهمه جا به مردم گفته بودند، با شما کاري نداریم و فقط سر پاسداران را می
مردم استفاده کرده و بودند که باید عضویت در حزب دمکرات را بپذیرند و براي اجراي مقاصد خود از فقر و نابسامانی 

هایی که به عمل آمد، شویی بیاورند و بررسیبرایشان از آن طرف مرز گندم، قند و شکر و آذوقه و حتی پودر ظرف و لباس
درصد مردم کردستان به جمهوري اسالمی و رهبري امام معتقد و مؤمن هستند، اما افراد وابسته  80این حقیقت روشن شد که 

کردند براي انحراف مردم از اسالم و انقالب هاي همبسته به آنها که اغلب عربی هم صحبت میوهبه حزب دمکرات و گر
 کرد تا بتواند میان سنی و شیعهاسالمی حتی شعب مکتب قرآن را که در سراسر خطه کردستان فعالیت دارد. تعطیل می

اجمان گفت:در حال حاضر پاسداران در مناطق نشینی مهاختالف بیندازد. ابو شریف در مورد وضع کلی منطقه پس از عقب
رام آ سنندج، کامیاران، روانسر، نوسود، مریوان، قصر شیرین، کرند، ازگله و سرپل ذهاب مستقر هستند. اوضاع این مناطق کامالً

وول با مس هايهاي سازماناست. ابوشریف در زمینه همکاري سازمانهاي مسوول دولتی گفت متأسفانه آن طور که باید فعالیت
آهنگی کامل وجود داشت و در سپاه پاسداران هم آهنگ نیست. حال آنکه به عنوان مثال اگر همان گونه که در خوزستان هم

ي شد، ماجراآهنگی و وحدت به نتایج ثمربخشی هم رسیدیم در کردستان نیز قضیه به همان نحو عمل مینتیجه همین هم
 )5/6/1358یهانکردستان چنین پیچیده و مبهم نبود.(ک

 

 اطالعیه سپاه پاسداران انقالب در مورد وقایع کردستان

 

هاي ضد انقالب در کردستان به این شرح اي در ارتباط با دسایس و توطئهسپاه پاسداران انقالب اسالمی، بامداد امروز اطالعیه
 :انتشار داد

 



شوند و این یک اصل در تداوم مبارزات تاریخ همواره حقانیت (نه پیروزي)  ازآن کسانی است که از صحنه نبرد خارج نمی
جامع و کلی است مبارزات خستگی ناپذیر و پرشکوه پیامبران و امامان و پیروان راستینشان گویاي این حقیقت است که شخص 

اندیشد در این تداوم است به دقت و مراقبتش دراجراي صحیح اوامر الهی میمبارز نه به عکس العمل اعمالش بلکه نخست 
اي به نهال نوپاي انقالبمان بزند یک روز حوادث گنبد را به وجود کند تا به هر طریق ضربهکه ضد انقالب مذبوحانه تالش می

وز با کند یک رتوطئه و خیانتی فروگذار نمی ودر این راه از هیچ…آورند دیگر روز نقده و خوزستان را و امروز در کردستان می
 پوشندو به زنان ودهند و دگر روز براي لکه دارکردن پاسداران انقالب لباس آنها را میلباس هموطنان کرد مردم را فریب می

توزیع  باتگیرند و آن را بین طبقات ناآگاه دردهات و قصکنند و از این صحنه شرم آور عکس میکودکان بی گناه تجاوز می
 .کنند  تا بلکه به هدف شومشان نائل شوندمی

 

به همین خاطر سپاه پاسداران انقالب اسالمی از هموطنان عزیز بخصوص هموطنان عزیز کرد انتظار دارد در پیش برد اهداف 
ب در کشف د انقالانقالب  گول این توطئه گران و دسیسه بازان وابسته را نخورده بلکه با معرفی این عناصر فرصت طلب و ض

ها و اعمال خائنانه و ضد خلقی انان با ما همکاري نمایند.روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب و خنثی نمودن توطئه
 )7/6/1358اسالمی(کیهان

 .افسر عراقی در کردستان دستگیر شدند 2

 

 .دو افسردستگیر شده به تهران انتقال یافتند

 

ه پاسداران انقالب عصر دیروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: ابوفا معاون ابوشریف فرمانده سپا
در بین بازداشت شدگان درگیریهاي اخیر پاوه دو افسر عراقی نیز دستگیر و به تهران اعزام شدند. وي افزود: افسران عراقی، 

ن خدمت وظیفه اي که همراه داشتند هویت عراقی آنها را هاي پایاها و کارتکردند ولی شناسنامهعراقی بودن خود را انکار می
ثابت کرد. ابووفا همچنین افزود: جمع زیادي از عشایر و ایالت با مراجعه به فرماندهی سپاه پاسداران انقالب در منطقه غرب 

 پس از بررسی کشور همبستگی خودرا با جمهوري اسالمی ایران اعالم داشتند و درصدد تحویل سالحهاي خود برآمدند که
 .وضع انان ان عده که صالحیت داشتند در کار سپاه پاسداران به فعالیت فراخوانده شدند

 

ابووفا در پایان گفت: هم اکنون نیروهاي ارتش در منطقه کردستان و کرمانشاهان مستقر است و اینک نیروهاي منظم سپاه 
 )7/6/1358پاسداران سمت شمال در حرکتند.(کیهان

 

 اطالعیه 



 

 17ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه در تماس با خبرگزاري پارس اعالم کرد: ساعت 
شدید خط محاصره سقز را شکستند ووارد این  هايدیروز،  گروهان ضربت پاسداران در معیت برادران ارتشی پس از درگیري

جنازه فرمانده پادگان سقز دیشب به کرمانشاه انتقال یافت.  وي در شهر شدند. همچنین از سوي این ستاد اعالم شد که 
حالیکه پرچم سفید همراه داشت براي انجام مذاکره با مهاجمین به سوي آنها رفته بود و جان خود را در این راه ازدست 

    )7/6/1358داد.(کیهان

 

 .دو افسر عراقی در پاوه دستگیر شدند

 

وشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب عصر دیروز در یک گفتگو اظهار داشت در بین کرمانشاه ـ ابووفا معاون اب
شدگان درگیریهاي اخیر پاوه دو افسر عراقی نیز دستگیر و به هرات اعزام شدند وي افزود افسران عراقی ـ عراقی بازداشت

ي که همراه داشتند هویت عراقی آنها را ثابت او کارتهاي پایان خدمت وظیفه هاکردند ولی شناسنامهبودن خود را انکار می
ایالت با مراجعه به فرماندهی پاسداران انقالب در منطقه غرب کشور کرد ابووفا همچنین افزود جمع زیادي از عشایر و

هاي خود برآمدند که پس از بررسی وضع ایران اعالم داشت و در صدد تحویل سالحهمبستگی خود را با جمهوري اسالمی
 .اي که صالحیت داشتند در کنار سپاه پاسداران به فعالیت فرا خوانده شدندان عدهآن

 

اه اینک نیروهاي منظم سپمستقر است و هانابووفا در پایان گفت: هم اکنون نیروهاي ارتش در منطقه کردستان و کرمانشاه
 )7/6/1358. (جمهوري اسالمیپاسداران به سمت شمال در حرکتند

 

 برادر اصغر ملکی سرپرست پاسداران مستقر در پاوهمصاحبه با 

 

اي بر صفحات تاریخ انقالب شکوهمند ما پاسداران، حماسه جاوید، مرزبانان اسالم، نگاهبانان انقالب، با خون خویش صفحه
گ یاد درنه بیصبر و استقامت، آنچنان جنگیدند و آنچنان جان باختند ک هاياین سمبلاین جوانان از جان گذشته،.افزودند

این وسیله نام خود را همراه با . آنان نیز شب مرگ راه شب آخر را، شب عاشورا نامیدند تا بهکنندعاشورا و کربال را زنده می
 .شهداي کربال زنده نگهدارند

 



ر شهدا حاضر بودم د که بر اجساد. عاشوراي پاوه انقالب را حیاتی تازه بخشید هنگامیدر پاوه پاسداران بار حماسه آفریدند
 :کنند. قرآن خطاب میمیان آنان جوانی نورس را دیدم که شاهد شهادت را در آغوش گرفته و با سیمایی آرام خفته بود

 

اي نفس آرمیده بسوي پروردگارت (که از تو راضی و تو از او خشنودي »ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیهیا»
 .آيباز

 

آقاي اصغر ملکی رییس پاسداران مستقر در پاوه به دردل نشستیم تا مصیبت عاشوراي پاوه و قساوت خونخواران یزید گونه با 
 .را بزبان او بشنویم

 

 .گویند شما در تمام اتفاقات پاوه بودید اگر ممکن است از ابتدا جریان را شرح دهیداین طور که میسئوال:

 

بودیم که به پاوه عزیمت کردیم من به اتفاق برادران دیگر که در مریوان بودیم به عنوان اولین جواب: ما جزء اولین گروهی 
از ورود ما  مردادماه وارد پاوه شدیم در اولین روز ورود به پاوه احساس کردیم که مردم شدیداً 17نفري در تاریخ  50گروه 

خواستند که هر چه پاوه متحصن شده بودند و از فرماندار میاند البته مردم بخاطر همین موضوع در فرمانداري متاثر شده
زودتر از سپاه پاسداران با ارتش وارد پاوه بشوند تا در مقابل عناصر خائنی که زیر پوششهاي به اصطالح خلقی که حافظ خلق 

سیله حمایت کنند به وایستادگی کنندمناطقی مثل خلق کردستان، خلق عرب خلق بلوچ و خلق ترك، فعالیت ضد انقالبی نمی
این عناصر نجات پیدا کنند حزب دموکرات کردستان که توانسته بود خودش را سامان سپاه پاسداران یا ارتش از دست

این همه چپ ضد انقالبی در منطقه پاوه و در منطقه اورامانات به خصوص پاوه زیر پوشش حزب دموکرات کردستان .بدهد
ل سازمان یافته و منطقی داشت یک جریان ساده و خودبخودي، یک واکنش طبیعی مردم این جریان شکفعالیت مشغولند

العمل غیر طبیعی یا وارد کردن یک شوك به طریق وارد شدن احساسات . بلکه یک عکسآنها نبود هاينسبت به خواسته
یا ستم  هاتماین سحکومتها دیده بودند اینکه مردم کرد در طول تاریخ حیات خودشان ازناسیونالیستی منطقی که ناشی از ستمی

ایران و هم از طریق ترکیه بخصوص از طریق عراق، لذا کردها آرمانی یا ستم اقتصادي یا ستم سیاسی بوده و هم از طریقنظامی
اند و نگیدهج این آرمان اگر ما در تاریخ کردها نگاه کنیم، خیلی. و بخاطرخواستند یک دولت واحدي داشته باشندداشتند که می

 کردند بعدها زیر پوششزیر پوشش بارزانی کار می زیادي دادند منتهی همیشه عناصر فاسد و خائنی که قبالً هايکشته
اینها چیز دیگري بود هدف آن حفظ منافع امپریالیسم در ها هدفشان خلق ستم دیده کرد نیست هدفاینطالبانی درآمدند

این اي که منافع عظیم اقتصادي و سیاسی و استراتژیکی خودش را درورده آمریکا در منطقهمنطقه بوده، امپریالیزم شکست خ
اینها به وسیله رهبران حزب دموکرات کردستان با تحریک و توانستیم ساکت بنشینیم و. لذا نمیمنطقه از دست داده بود

روي این جا نقش شوانجام دهند و درچنین کاري منظمی .اند چنین عملیاتی انجام بدهندرساندن پولهاي آنها بوده که توانسته
یک نوع هماهنگی و همکاري بین قطب به اصطالح  متضاد کمونیست با سرمایه داري وجود  بیش از نقش آمریکاست و عمالً



ر دداري که دارد و آن انحراف شوروي از آن مشی است، تبدیل شدن شوروي به رویزونیسم تبدیل شدن شوروي به سرمایه
زاد داري آ. منتهی آن زیر پوشش سرمایهشودداري آمریکا ختم میداري که در نهایت به نظام سرمایهنهایت به نظام سرمایه

 .داري متمرکز دولتیاین زیر پوشش سرمایهو

 

 این شهر بود ؟آیا علت تحصن مردم پاوه حضور شما درس:

 

ت وسیعی تمام مردم پاوه به نفع پاسداران انجام دادند و آن روز را جشن این جا شدیم تظاهراج: بر عکس ما وقتی که وارد
گرفتند حتی تحصن نمودن خود را آنروز شکستند و فرداي آنروز به تحصن خود ادامه دادند و در ضمن توضیح من در مورد 

ان بیعی مردم کردستاین یک جریان طکنیم فقط روشن شدن جریان کهیابی میحرکت حزب دموکرات در منطقه که ریشه
 .نبوده بلکه جریانی بوده که از خارج هدایت شده است

 

 س: جریان حمله به پاوه چگونه شروع شد ؟

 

ریزي شده براي کسانی که بخواهند بطور دائم در منطقه کردستان و اورامانات آمد و رفت کنند این جریان از قبیل نقشهج:
ا پاوه به ب نشاه سنندج ـ مهاباد و هر راهی که هست باید از پاوه عبور کند، تقریباًپاوه یک منطقه سوق الجیشی است راه کرما

منطقه کوهستانی  30این جا رود وشود و هر کدام به شهر بخصوصی میماند که از آن راههاي مختلف جدا مییک میدان می
. شهر پاوه و ها شهر پاوه خیلی اهمیت داشتاینبراي است و شهري که بخواهد عبور کند مجبور است که از پاوه عبور کندً

مردم پاوه با فکر دموکرات مخالف بودند تمام مردم حتی مردم عشایر و اورامانات که جزء پاوه نیستند آنها هم مخالف بودند 
ده است ش گردند دیدهاین که شکست خوردند دوباره به زندگی خود برمیحتی خیلی از آنها به کوهها کوچ کرده بودند بعد از

. دوباره به زندگی خود به دهات که در کوهها سپاه و سپاه نگهبان که مستقر هستند خیلی از آنها که فرار کرده بودند
 .این حزب دموکرات بپیوندندکردند که بهاینها را وادار میبرمیگردند پس عمال با زور و فشار

 

 شه کی صورت عملی بخود گرفت؟این نق.اي بودس: حمله همانطور که گفتید طبق نقشه 

 

اینها بطور ذره ذره و درازمدت در طول در حدود یک هفته الی دو هفته جلو اینها بود منتهیاین جمله از قبل جزء نقشهج:
نفر  10000الی  7000اینها بودند در حدود کردند اطراف شهر پاوه تمام نیروهايآمدند و حلقه محاصره پاوه را تنگ میمی

 . در جریان حمله به بیمارستان من به آنجا رفتم تا بتوانمکردندکه خیلی از آنها عراقی بودند که عربی با هم صحبت میمسلح 



اینها کنند. خود من از عربی اطالعی دارم فهمیدم کهاینها با هم عربی صحبت میرا نجات دهم متوجه شدم که هابچه
هنگی در . هما. بهترین چیزي که بین آنها بودکننداینها کردهاي عراقی هستند که عربی صحبت میایرانی نیستندکردهاي

. مثل حمله عشایري که یک مرتبه حمله و غارت کنند نظم و حساب شده بودالعاده مدادند فوقعملیات بود عملی که انجام می
. من در سپاه نبود بلکه یک حرکت منظم و حساب شده و تدارك دیده بود و در تمام لحظات، محاصره هماهنگی داشتند

ن اشتیم دفاع  از پایمال شداي که ما دگیریم چون وظیفه عدهاینجا گذشت بر عهده میپاسداران بودم و مسوولیت آنچه که در
 .حقوق حقه ملت مسلمان و از بین بردن ارتجاع و جاپاي امپریالیسم در منطقه است

 

 س: اصغر آقا حمله دقیقا از چه روزي شروع شد ؟ 

 

ي پاوه اگذاشتند کوچکترین چیزي بررا گرفته بودند و نمی هااینها بطور مرتب تمام جاده.اینها خود یک جمله هستج: پیشروي
کردند، آرد، برنج، غذا ازطریق اینها غارت میاي که براي مردم ستم دیده تمام منطقه اورامانات میایدبیاید تمام آذوقه

ند که دیدکردند اگر کسی را می. آنها به هیچکس رحم نمیالمال مسلمین براي مردم مسلمان آمده بود آنها غارت کردندبیت
د و کردنزدند و دادگاه به اصطالح خلقی درست کرده بودند و محاکمه میمی زبان بود شدیداًمال پاوه بود بخصوص فارس 

اه ر با ما وارد جنگ شده بودند عمالً اینها عمالًکردند.گیري میکردند گروگانگاهی محکوم به مرگ و یا محکوم به زندان می
ها درست در اینکردیمتا جائی رسیده بود که اگر یک لحظه دیر می آمدند وکم جلو میآذوقه و تدارکاتی ما را بسته بودند و کم

ایل جاللی که وابسته به ایل قلخانی وهمه هااینها بطور منظم چه در کوهها و چه در جاده. در یک کیلومتري پاوهپاوه بودند
ا به خاطر پیشگیري حمالت چریکی را این جا بود که م. وکردندایلها و عشایر دیگر بطور منظم پیشروي میطالبانی است و

کردیم چون نیروهاي ما در مقابل آنها بسیار کم زدیم و فرار میشدیم و ضربه میشروع کردیم از پشت حطوط دشمن وارد می
شد نفري تشکیل می 300نفري به اضافه نیروي محلی که  50. یک نیروي چند هزار نفري که دشمن بود به یک نیروي بودند

جنگیدند اینها به تنها نمیایلیها، الحامیهااین افراد مثلایلش وارد جنگ شده بودشود که بااز همان افرادي تشکیل می % 80بار 
اینها داده بودیم که به برادران پاسدار در کردند در مورد بیمارستان حدود هزار فشنگ که بهبلکه گاهی جاسوسی می

ا انتخاب کرده بودیم که کمک کنند. نه خودشان رفتند بلکه فشنگها را هم نبردند و آنها در نفر از آنها ر 17بیمارستان برسانند 
. مدعام پیش آ. در نتیجه آن قتلبیمارستان را محاصره کردند مضیقه ماندند در نتیجه مقاومت آنها تمام شد و آنها شدیداً

الی  200 نفري از مردم که کالً 100و یک مقدار  %30با  نیرو پاسدار محلی % 10شد حساب کرد آنچه که به عنوان نیرو می
 .شدند که در مقابل نیروي چند هزار نفري دشمن قابل مقایسه نیستنفر می 300

 

العاده نیرومند بود و از قبل . شبکه خبریشان فوقـ و کالشینکف بودند 3هاي ژـ هاي تیر بار و مسلسلآنها مجهز به مسلسل
. ولی خوب باز ما دیده بودند برعکس ما که به سرعت وارد جریان شده بودیم و از چیزي خبر نداشتیماین جنگ را تدارك
این شان) حمله کردیم اگر ماشان و به پشت جبههپیشگیري کردیم و دست به حمالت چریکی زدیم (به مقدم جبهه سریعاً 

 .عام شده بودلدادیم، پاوه نه تنها تسلیم بلکه قتپیشگیري سریع را انجام نمی



 

دادیم که . حرکاتی انجام میدادپذیرفتند یک چنین کارهائی را انجام میاش را نمیبراي کسانی که برنامه حزب دموکرات کالً
ایمان بودند و نسبت به شهادت عالقمند، در بیشتر العاده با فوق هاخودکشی بود ولی از آنجا که خداوند با ما یاري کرد و بچه

ندین اینها را چ. در آن روزهاي اول، و دوم جنگ ما توانستیمگرفتندشدند و نتیجه زیادي از کارهایشان میتشان موفق میعملیا
اینها را عقب راندیم که با آن تجهیزات کیلومتر 30ـ  20خورد ما حدود اي که به نوسود می. در جادهکیلومتر عقب برانیم

این قسمت از عملیات را به عهده داشت و از آن طرف هم تا نزدیکیهاي ده اه اعزامی . سپاین یک پیروزي بزرگی بودکم
ن ای. مردم از جنگ چریکی ما با اطالع نبودند چون ما(شمشیر) آنها را عقب راندیم بیستم مرداد بود که وارد جنگ شدیم

 . آنها هم هیچ زبانیکان از درگیري ممانعت کننداالمخواستند حتیدادیم و پاسدارهاي محلی میعملیات را مخفیانه انجام می
. شب دوم موفق ایشان دست داده بود. ما تلفات زیادي به دشمن وارد کردیم به طوري که حالت جنون بهشدسرشان نمی

 .شدیم رییس حزب دموکرات تعداد زیادي از نفرآتشان را از پاي دربیاوریم

 

گر که جنگجوي خوبی است، سنکنیم و من به اتفاق یکی از برادرانمان احمد سلیمی نفرات را توانستیم از خط محاصره خارج
خیز رفتیم کیلومتر را نیمه 203. و از تاریکی شب استفاده کردم و گرفتیم و دشمن را عقب راندیم ولی من تیر خوردم و افتادم

ا کند و در بین راه با قنداق تفنگ رد و فرار میشوولی احمد بعد از مقاومت شدید و کشتن زیادي از دشمنان فشگش تمام می
اندازند ولی از آنجایی که خدا اش را در جاده میزنند و به قدري او را زده بودند که فکر کردند مرده، جنازهدر صورتش می

 .دانم در کرمانشاه است با جاي دیگرخواست زنده ماند و خودش را به بیمارستان رساند و حاال نمیمی

 

وند تري وارد عمل شنشینی کند و با یک حمله حساب شده دقیقکه دشمن خورد،. باعث شد چند کیلومتر عقبضربه دومی
آورد استفاده کردند بیشتر اندازها، آر، پی، جی که کوه را به لرزه در می، خمپاره50هایی مانند کالیبر براي کوبیدن ما، از سالح

 .دادندحمآلتشان را شب انجام می

 

د شروع ش هاجنگ در قسمت جنوبی بود ولی بعد در تمام جبهه . قبالًشروع شد هااین به بعد بود که جنگ در تمام جبههاز
 .یعنی دور تا دور پاوه تا آنجا که مجبور شدیم در کوهها هم وارد جنگ شویم

 

نفر براي ما قوت قلبی بود اما در 20این ا آمدنداز تهران بودند به کمک منفري که برادرهاي اعزامی  20این اثنا یک تیم در
مین طور، به را ه ها. بیمارستان را به گلوله بستند. آمبوالنس. حمالت شدید شدقابل قیاس بود مقایسه با نیروهاي دشمن اصالً

بستند ن را به خمپاره می. دکترها را با تیر زدند بیمارستا. نرس را با تیر زدند و کشتندطوري که به دیوار خورد و خرد شد
هاي ین. هیتلر ماشدادبه هیچ چیز معتقد نیست، به هیچ معیار انسانی، هیتلر یک چنین اعمالی انجام نمی حزب دموکرات اصالً



وزهاي . دکتر چمران راینها به هیچ چیز رحم نکردندکشت ولیکرد و یا آنها را نمیمتعلق به صلیب سرخ را هرگز بمباران نمی
. ما هر چه درخواست نفرات: فشنگ رسیدرسید، فشنگ نمیاینجا شد و زمانی بود که دیگر به ما مهمات نمیر، جنگ واردآخ
 50الیبرهاي آید و کبه ما جوابی داده نیستند فشنگ خیلی کم می کردیم، سالحهایی که بتوانیم با آنها مقاومت کنیم، اصالًمی

ع عجیبی آمد، ما با وضخواستیم اعزام کنیم، نیرو نداشتیم، هلیکوپتر نمیرا می هایمان. زخمیهمه غیر قابل استفاده شده بودند
یم دادرساندند هرگز اجازه نمیم به ما میخواستی. اگر سالحهائی را که میشدروبرو بودیم و از همه طرف به ما ضربه وارد می

کردیم و این سالحها را ما از لشکر کرمانشاه تقاضا می.. هر چند تا آخرین لحظه نگذاشتیم پاوه سقوط کندبه مناطق ما نفوذ کنند
کردیم و ر خواست نفر میکرد ما دهلیکوپتر پرواز نمی آورد اصالًکرد و هلیکوپتر مییک سپاه از طریق هوانیروز باید اقدام می

زیر حمالت  روز ما شدیداً 3. کردندهاي ما نمیتوجهی به حرف نفري براي ما فرستادند اصالً 20باالخره یک تعداد 
نفر هم آنقدر سنگین  50نفر تلفات براي ما زیاد بود ولی براي آنها  2ها بودیم و تلفات زیادي به دو طرف وارد شد (اینسنگین

شان را روحیه هاتوانستند از نیروي زیادي که داشتند استفاده کند) پنجشنبه دکتر چمران وارد شد بعضی بچهها میبود چون آن
این . بلکه نسبت به دولت و ارتش و سازمانهائی که حاکم بر. هرگزترسیدنداین جهت که از دشمن میاز دست داده بودند نه از

کارانه دارد و از حد تند ما قربانی سیاست هستیم، دولت یک حالت محافظهگفمملکت هستند بدبین شده بودند و می
اینها مطرح . برايکنددار انسآنها را قربانی مقاصد سیاسی خودش میاش هم خارج شده و دارد مثل دولتهاي سرمایهمعمولی

تعداد مردند در عوض برگ سیاسی این این مهم است که اگرجنگد برایشاناین پاسدار با چه آرمانی آماده مینیست که
. ولی تا آنجائی که میتوانستم سعی این احساس بچه هل بود.شاید مردم پاوه آنچنان برایشان اهمیت ندارند . اصالًبگیرند

ن ایشاکردم از نظر روحی شارژشان کنم و وادارشان سازم که به دشمن حمله کنند وقتی دکتر چمران وارد آنجا شد چونمی
. لذا آقاي چمران هم آنچه که از این موضوع بدهدوزیر در امور انقالب بود، دولت مجبور شد اهمیت بیشتري بهنخست معاون

 .پرسیدرا می هاکرد و خواستهآمد سرکشی میآمد انجام داد و خودش هم در مناطقی که جنگ بود میدستش بر می

 

 ودموقتی که حمله به بیمارستان شد من در ستاد سپاه ب

 

 ؟انداینجا شدیم،تا بحال چند نفر از پاسداران شهید شدهس: از ابتدا که وارد

 

شهید  30نفرمان باقی ماند حدود  9ـ10 نفر که عمالً 68نفر هم بعدا وارد شدند، 20نفر خودمان بودیم و  48ـ  50ج: ما 
اینها در را از چنگ هاه بیمارستان حمله کردیم و زخمینفر ب 3. وقتی که ما با نفر سالم ماندند 9بودند داشتیم، مابقی زخمی

 .آوردیم

 

 بود که شما نیروهاي زیادي به آنجا اعزام کردید؟الجیشی مهمی س: مگر بیمارستان نقطه سوق



 

ریم و برا به آنجا ب هایمانخواستیم زخمیبود در درجه اول یک محلی بود که میج: بیمارستان براي ما یک منطقه بسیار مهمی 
اینجا . هیچ چیز از نظر درمانی براي ما وجود نداشت و هلیکوپتري این برنامه بودیمدر آنجا مداوایشان کنیم چون در شهر فاقد

مردند، لذا ما به بیمارستان احتیاج زیادي داشتیم، خود کردیم میداشتیم و آنها را پانسمان نمیکرد اگر ما زخمیپرواز نمی
ر کش تپه قرار گرفته و بالجیشی بود چون روي سینه. در درجه دوم یک منطقه سوقبیمارستان نیاز داشتنداین مردم هم به

 .خانه و دره و جنگل مسلط است

 

 این بیمارستان قطع شود، چونترسید ارتباطش با عقب از طریق. منتهی میدشمن اگر بخواهد وارد شهر شود و برود راه داشت
ا سنگر به اینها ت.ترسید وارد شهر بشوند و از پشت به آنها  حمله کند. میز پشت جبهه به او وارد شده بودقبال ضربات زیادي ا

ردند اینها ذره به ذره محاصره کاین یک مساله بود که خیلی به آن اهمیت میدادند. دیدیم کهآمدندگرفتند جلو نمیسنگر نمی
با ما همکاري نکردند ولی نیروهاي خود شهر پاوه  ق به اطراف بودند، اصالً. نیروهاي محلی که متعلروز طول کشید 3و 

کردند و مردم را در خیابان . افراد حزب دموکرات در شهر تک تیراندازي میهمکاري کردند و خیلی خوب هم همکاري کردند
 .شوداین تیرها از کجا شلیک میدانستیمزدند و ما نمیمی

 

ر شهر اینکه، دتوانند شما را محاصره کنند مگرها نمیاینوجه. به هیچمقر بیشتر در دست شما نبود س: در آن شب آخر که دو
 .کنیداین مساله را شما تائید می.رابطه داشته باشد

 

 .اینها در خود سپاه نیز رابط داشتند و هنوز هم دارندج:

 

 اید؟س: شما پاکسازي در سپاه کرده

 

از  کنیم خارج. اگر کاري هم میصورت نداریماین اختیارات را هنوز به آنمستلزم اختیاراتی است که ج: پاکسازي در سپاه
ایشان . رهبران آن افرادي که فشنگها را گرفته و به آنها نرساندند، آنها در زندان هستند چند نفري ازاختیارات است

کل . ما با مشها را آزاد کنیداینگوینددارند و اهل منطقه هستند می. مسوولین امر که وابستگی انداینجا جمع شدهایلشانبا
ابطه جنگند، یک راینجا می. حتی همآنهایی که علیهاینها وجود داردعجیبی روبرو هستیم که آن رابطه فامیلی است که بین

 .داین موضوع خیلی تعصب دارناینها با نسبت بهاینها هست (نیروي عشایر) وفامیلی بین

 



 اید؟س: شما تا بحال چند نفر را دستگیر کرده

 

ا اند و ی. یا فریب خوردهشان مجرم اصلی باشندکنیم تعداد زیادينفر فکر نمی 30این نفر زندانی داریم که توي 30ج: حدود 
 .اینها مجرم باشند. شاید یک سومدر آن سطحی نیستند که بشود محاکمشان کرد

 

 ایلی و محلی پاوه مرتبط باشد ؟تواند با اختالفاتمیاین ایاس:

 

 افرادي که ما دستگیر کردیم از . ولی عامل جنگ و کشتار نبوده، اصالًاین هم وجود داشتهاین اختالفات وجود دارد و بیش ازج:
ه گفتند براي (حزب دموکرات) دولت ب. نمیکنیمگفتند بیائید ما شما را براي پاسداري استخدام میآنها (حزب دموکرات) می

دادند، متحصن بشوند شب آخري که شب اینها پول، کالشینکف میکنند که بهدهد افراد خودشان اعتراف میشما حقوق می
گفت ما بود و آنرا عاشورا نامیدیم در آن موقع حزب دموکرات بلندگو را بدست گرفته بود و به مردم شهر می آخر عمر

الی که ما با . در حایم. ما قسمتی از شهر را آتش زدهکنیم. اگر تسلیم نشوید قتل عام میتسلیم شوید ما حزب دموکرات هستیم
 .زدیماینها ضربه میههمان نیروهاي محلی که داشتیم در همه جا ب

 

 ایران دارید؟براي ملتآیا پیامیس:

 

م همان است لذا پیامش هچون فلسفه وجودي سپاه حفظ انقالب اسالمی ایران است. کالًج: پیام ما پیام سپاه پاسداران انقالبی
نیستیم ها ما نیروي متشکل شبه نظامی این انقالب باشید. تنگوید شما هم حافظ و نگهباناست و به تمام مردم میپیام اسالمی 

یروزي این انقالب به پدادنداین حرکت را انجام نمی. چنانچه اگر مردماین انقالب، بلکه پشتوانه اصلی ما مردم هستندکه حافظ
 .رسیدنمی

 

مام را بروند، چون امام درد . همیشه خط اخواهم که دولت را زیر فشار بگذارند و اگر امکان داشت دولت را بکوبنداز مردم می
خواهم که اگر دولت نقطه این سرزمین می. از امام و تمام ملت در هر نقطهرودفهمند چون امام خط اسالم را میملت را می

این نیز هاي خارجی. در سیاستدهد. دولت خیلی ضعف نشان میضعفی و یا سازشی نسبت به خائنین نشان داد، او را بکوباند
د انتظار از ایران است که حافظ انقالب است و نبایاین ملت. بگوئیم اشتباه سیاسی بود؟اینها شاید ریشه داشته باشدبینیمیرا م

 . هرگاه دیدید دولت به فریاد ملتباال داشته باشد تا همه کارشان بوسیله آنان درست بشود باید خودشان وارد عمل بشوند
 )7/6/58(اطالعاتاین پیام من استار بدهند و در هم بکوبندرسد، دولت را زیر فشار قرنمی



 

 وحشیانه ضد انقالب در کردستان هايدر باره توطئهاطالعیه مهم سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

این . ودشوندر تداوم مبارزات تاریخ همواره حقانیت ( نه پیروزي) از آن کسانی است که از صحنه نبرد خارج نمی-بسمه تعالی
 .یک اصل جامع و کلی است

 

العمل این حقیقت است که شخص مبارز نه به عکسایشان گویايمبارزات خستگی ناپذیر و پرشکوه پیامبران  و امامان و پیروان
 .اعمالش بلکه نخست به دقت و مراقبتش در اجراي صحیح اوامر الهی باید بیندیشد

 

وز . یک راي به نهال نوپاي انقالبمان زندکند تا به هرطریق ضربهه تالش میاین تداوم است که ضد انقالب مذبوحانو در
 0000آورد دگر روز نقده و خوزستان را و امروز در کردستان حوادث گنبد را بوجود می

 

 .کنداین راه از هیچ توطئه و خیانتی فرو گذار نمیو در

 

دار کردن پاسداران انقالب به لباس پاسداران و دگر روز براي لکه دهندیک روز به لباس هموطنان کرد مردممان را فریب می
ت گیرند و آن را بین طبقات ناآگاه دهاآور عکس میاین صحنه شرمکنند و ازملبس شده و به زنان و کودکان بیگناه تجاوز می

همه هموطنان  ازران انقالب اسالمیکنند تا بلکه به اهداف شومشان نائل شوند ـ بدین مناسبت سپاه پاسداو قصبات توزیع می
بازان وابسته را این توطئه گران و دسیسهعزیز بخصوص هموطنان عزیز کرد انتظار دارد در پیش برد اهداف انقالب گول

ائنانه و و اعمال خ هاطلب و ضد انقالب در کردستان در کشف و خنثی نمودن توطئهاین عناصر فرصتنخورند بلکه با معرفی
 )7/6/1358(جمهوري اسالمی58/ 6/6سپاه پاسداران.روابط عمومیی آنان با ما همکاري نمایندضد خلق

 

 مصاحبه

 

یکی ازمسؤلین سپاه پاسداران در جواب سؤال یک خبرنگاراز مقدار تلفاتی که در اثر پرتاب خمپاره هاي مهاجمان روي بامهاي 
 این درگیري ها،دست داشتند ؟شد که چه گروههایی درمنازل مردم افتاده اظهار بی اطالعی کرد. از او سوال 

 



عضو سپاه ». اندازنداین گروهها با هم هستند ولی هر کدام به گردن دیگري میبرادر من،«ایشان با تعجب اظهارداشتند:
 :پاسداران هم چنین افزود

 

فرودگاه را داده بودند زیر خمپاره و تمدید مهلت ساعت مهلت اولیه که به اتمام رسید، دمکرات ها، رادیو و تلویزیون و  48»
 .«کنم توسط دمکراتها و فرمانده لشکر بوده باشد که رعایت نشدهفکر می

 

ان اند و خواستار بیرون رفتن پاسدارهمچنین سوال شد:در خبر خبر گزاري پارس آمده که افراد رادیو و تلویزیون،اعتصاب کرده
قیه گویند تامین جانی نداریم و بآیند چون مینصفشان سرکار نمی«باره در جواب اظهار داشت: اینگویید درهستند، شما چه می

ان آیند و آنجا پشت میزهایشتوانیم کادر تلویزیون را تامین کنیم اما میگویند چون تعدادي از افراد نیستند ما نمیهم می
بعد از ظهر دیروز)  3این ساعت ( ین سوال، پرسیده شد:تادرآخر». اندنشینند و در همین مورد اعالمیه هم پخش کردهمی

  )8/6/1358اطالعات».(خیر«درگیري مجدد بوده یا نه ؟ گفت:

 

 اظهارات ابوشریف در سقز

 

دقیقه دیروز در محوطه  45و 10سقز ـ خبرگزاري پارس: ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، ساعت 
وي با هیات اعزامی خبرگذاري پارس به غرب کشور در مورد ادامه عملیات پاکسازي از عناصر ضد پادگان سقز در گفتگ

سرگرم پاکسازي هستیم آنچه اهمیت دارد این است که مردم شهرها و بخشها و روستاها  ما هم اکنون تدریجاً« انقالب گفت: 
» شریفابو».«می سالحهاي خود را به ما تحویل میدهنداز ما بگرمی استقبال میکنند و ضمن اعالم همبستگی به جمهوري اسال

بررسیها نشان میدهد از موقعیکه نیروهاي ارتش « گفت:در مورد برخورد با سپاه پاسداران و نیروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري
آنان در تماس با ما اند و اند مردم احساس آرامشکردهو سپاه پاسداران در شهرها، بخشها و روستاها مستقر شدهو ژاندارمري

 »در مورد وضع شهر سنندج، ابوشریف گفت: البته باید بگویم شهر هنوزخلع سالح نشده است.».انداین موضوع را ابراز داشته
وي در مورد عکس العمل مردم در زمینه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود: ما ناچاریم که همیشه براي سرکوبی بموقع 

چرا از « یکی از خبرنگاران اعزامی پرسید». باشیم و این مسئله شاید موجب نارضائی هم باشد عوامل ضد انقالب آماده
اختالفاتی که حزب دموکرات در منطقه ایجاد کرده است یاراي آنرا به «ابوشریف گفت:». کنیدپاسداران بومی استفاده نمی

ان و در پاوه هم متوجه شدیم و اینک که دموکراتها از کسی نمیدهد که در سلک پاسداران در آید و این مسئله را ما در مریو
.وي در »سپاه پاسداران شرکت کنند هايتوانند در هر فعالیت سیاسی از جمله در برنامهمنطقه فرار میکنند مردم آزادانه می

نفر ثبت  1500ا کنون ت« اند گفت:پاسخ به این سئوال که تا کنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهیان پاسدار ثبت نام کرده
اند و اینک دوره آموزشی خود را میگذارنند پرسیده شد نیروها و پاسداران در کدام مناطق مستقرند ابو شریف گفت: نام کرده

اینک مناطق قصرشیرین، سرپل ذهاب، کرند، ازکمله، سزحیل، ذیرطا،دروال، کامیاران، روانسر، جوانرود، نوسود، پاوه، مریوان، 



سقزتحت پوشش نیروهاي مسلح پاسداران است مأموران ژاتدارمري نیز پاسگاههاي مرزي را تحت پوشش قرار سنندج، و 
اند و بهمین ترتیب ارتش در نوار مرزي حضور ندارد. در مورد ادامه عملیات پاکسازي ابوشریف اند و نوار مرزي را بستهداده

لکن چون از راه هوا امکان پیاده کردن نیرو بسیار کم است  پیشروي نیروهاي ما بسمت مهاباد در حال پیشروي هستند، « گفت:
سئوال شد: هدف از عملیات چیست ؟وي گفت: صرفا پاکسازي منطقه کردستان از » از طریق راه زمینی بکندي انجام میگیرد.

م چشمگیر است و در مورد عفو مردم مسلح وي گفت استقبال مرد« وجود عناصر ضد انقالب و دموکراتهاي وابسته است.
ري خبرنگار خبرگزا». عشایر و قبایل مختلف به ما مراجعه میکنند و سالحهاي خود را تحویل میدهند و ما به آنها امان میدهیم

پارس پرسید: آیا امان نامه کتبی است؟ ابوشریف گفت: بلی کتبی است و در آن قید میشود که دیگر مشکلی متوجه امان 
 .گیرنده نشود

 

ـ خبرگزاري پارس: مرکز عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه اطالع داد که دیروز در  کرمانشاه
اي از دموکراتها درگیري روي داد.در این درگیري، یکی از پاسداران به شهادت رسید و پاسدار مریوان بین پاسداران و عده

شد. پاسدار مجروح به مرکز عملیات گزارش داد که در جریانات این دیگر که مجروح شده بود به کرمانشاه انتقال داده 
اند.  هنوز اطالع دقیقی از علت و زمان درگیري نرسیده درگیري ، متجاوز از ده تن از مهاجمان کشته شده

 )10/6/1358است.(اطالعات

 

 گزارشی از سپاه پاسداران غرب کشور

 

پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه به گروه اعزامی خبرگزاري  سنندج ـ خبرگزاري پارس: از مرکز ستاد عملیات
پارس به غرب کشور گزارش رسید که از بامداد دیروز پیشروي بسوي هدفهاي تعیین شده آغاز شده است. بموجب این 

دي ران موفق شد تا حدوگزارش اقداماتی که جهت بستن نوار مرزي به عمل آمد. با مقاومتهاي شدید روبرو شدولی سپاه پاسدا
مرزها را ببندد اما این مرزها تا کنون کامال بسته نشده است و در عین حال پیشروي بسوي سردشت و بانه ادامه دارد.گزارش 

بسوي پادگان سقز حمله شد و یک خمپاره به  7و توپ و آرپی جی  اندازبا خمپاره 23دیگري حاکیست که دیشب ساعت 
پشت پاسگاه اصابت کرد ودر پی این حمله دو فروند فانتوم با استفاده از نورافکنها ي قوي که محل استقرار مهاجمین را روشن 

افراد ارتش به سوي مریوان میکرد آنها را مورد حمالت هوائی قرار داد. براساس یک گزارش دیگر هنگام پیشروي ستونی از 
نفر مسلح به سوي این ستون حمله کردند که از طریق هوا با یک فروند هلیکوپتر کبري به مسلسل بسته شدند و یک  200

مهاجم بر اثر این حمالت محل را ترك کردند. بعد از تعداد کشته  200فانتوم هم در عملیات سرکوبی آنها شرکت کرده و 
 )10/6/1358ی در دست نیست.(جمهوري اسالمیشدگان مهاجمین اطالع

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (3)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 اطالعیه

 

 :شد منتشر کرمانشاه اسالمی انقالب پاسداران سپاه عمومی روابط سوي از اطالعیه این –کرمانشاه 

 

اند و بسم اهللا المنتقم القهار . مردم مسلمان کرمانشاهان اکنون که رهبر انقالب امام خمینی فرماندهی کل قوا را به عهده گرفته
اند فرصت مناسبی پیش آمده تا حمایت  کامل خود را از نیروهاي نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اعالم فرموده

یم کندین و مملکت قطع گردد ازآنجا که هر عمل صالحی داراي وقت معینی است از شما دعوت میهاي توطئه دشمنان ریشه
با رعآیت چند دستورالعمل در پاکسازي این استان از منافقان و فرصت طلبان همت گمارید و تصمیمات خائنانه ضد انقالبیون 

 خواهند آشوب به پا کنند تا رفقاي شکستاخل شهر میرا نقش برآب کنید آنها براي مشغول ساختن پاسداران کرمانشاه در د
 .خورده را در کردستان و مناطق دیگر برهانند

 

ـ با هوشیاري تمام افراد ضد انقالب را شناسایی نموده و حرکات مشکوك آنها را به ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1
 .کرمانشاهان گزارش دهند

 

ناسایی و به اند شاند و یا براي توطئه از کرمانشاه به مناطق دیگر رفتهان به کرمانشاه آمدهـ ضد انقالبیونی که که از کردست2
 .ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی معرفی نمایید

 

ـ از افراد ذخیره سپاه پاسداران و برادران دیگري که خدمت نظام وظیفه را انجام داده اند و یا بنحوي داراي اطالعات نظامی 3
روز براي پاسداري از شهر و خارج از شهر خود  10شود بمدت می باشند اعم از بازاري اداري محصل دانشجو غیره دعوت می



نقالب اسالمی کرمانشاه  واقع در خیابان سراب جنب بنیاد مهندس زنگنه معرفی نمایند. را به مرکز عملیات سپاه پاسداران ا
 .الزم به یادآوري است که براي کارمندان دولت پس از اتمام ماموریت برگه گواهی کار صادر خواهد شد

 

ه پادگان سقز در گفتگویی در دقیقه دیروز در محوط 45و 10ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ساعت   ·
سرگرم پاکسازي هستیم. آنچه اهمیت دارد این  مورد ادامه عملیات پاکسازي از ناصر ضد انقالب گفت: ما هم اکنون تدریجاُ

ها و بخشها و روستا ها از ما بگرمی استقبال میکنند و ضمن اعالم همبستگی به جمهوري اسالمی سالحهاي است که مردم شهر
 .ما تحویل می دهند خود را به

 

عی دهند از موقابوشریف در مورد برخورد مردم با سپاه پاسداران و نیروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري گفت: بررسیها نشان می
 اند واند مردم احساس آرامش کردهکه نیروهاي ارتش وژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرها و بخشها و روستاها  مستقر شده

 .اندس با ما این موضوع را ابراز داشتهآنان در تما

 

البته باید بگویم شهر هنوز خلع سالح نشده است وي در مورد عکس العمل مردم در درمورد وضع شهر سنندج ابوشریف گفت:
 نزمینه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود: ما ناچاریم که همیشه براي سرکوبی بمموقع عوامل ضد انقالب آماده  باشیم و ای

 کنید؟مساله شاید موجب نارضایی هم باشد. یکی از خبرنگاران اعزامی پرسید چرا از پاسداران بومی استفاده نمی

 

داد که در سلک سپاه اختالفی که حزب دموکرات در منطقه ایجاد کرده است یاراي آنرا به کسی نمیابوشریف گفت: 
زدانه ه هم متوجه شدیم اما اینک دموکراتها از منطقه فرار میکنند مردم آپاسداران درآید و این مساله را ما در مریوان و پاو
 .هاي سپاه پاسداران شرکت کنندمیتوانند در هر فعالیت سیاسی از جمله در برنامه

 

نفر  1500اند؟ ابوشریف گفت: تاکنون خبرنگار پرسید: تاکنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهیان پاسدار ثبت نام کرده
 .گذراننداند و اینک دوره آموزشی خود را میت نام کردهثب

 

 پرسیده شد: نیروها وپاسداران در کدام مناطق مستقرند؟

 



نوسود، دروال، کامیاران، روانسر، جوانرود، از گله، مزحیل، دیرطا، ابوشریف گفت:اینک مناطق قصرشیرین، سرپل ذهاب، کرند، 
 .نیروهاي مسلح و پاسداران استپاوه، مریوان سنندج و سقز تحت پوشش 

 

 .انداند و نوار مرزي را بستهمامورین ژاندارمري نیز پاسگاههاي مرزي را تحت پوشش قرار داده

 

: نیروها ي ما بسمت مهاباد در حال پیشروي هستند لکن چون از راه هوا امکان در مورد ادامه عملیات پاکسازي ابوشریف گفت
 .است بناچار پیشروي از طریق راه زمینی به کندي انجام می گیردپیاده کردن نیرو بسیار کم 

 

پاکسازي منطقه کردستان از وجود عناصر ضد انقالب و دموکراتهاي  پرسیده شد: هدف از عملیات چیست؟ وي گفت: صرفاُ
یکنند ما مراجعه م: استقبال مردم چشمگیر است و عشایر و قبایل مختلف به وابسته است. در مورد عفو مردم مسلح وي گفت

 .دهیمدهند و ما به آنها امان میو سالحهاي خود را تحویل می

 

گیرنده  شود که دیگر متعرض امان؟ ابوشریف گفت بله کتبی است و درآن قید میخبرنگار پرسید:آیا امان نامه کتبی است
 .نشوند

 

 اطالعیه پاسداران در سقز

 

 شهریور 15 تا حداکثر خواست حومه و شهر این مردم از اياطالعیه انتشار با سقز در مستقر اعزامی پاسداران سپاه –سقز 
 .دهند تحویل را خود سالحهاي

 

شهریور برادران  15تا  8آوري اسلحه ومهمات از تاریخ متن اطالعیه به شرح زیر است: پیرو دستور امام خمینی در مورد جمع
ر چه سریعتر اسلحه و مهماتی که در اختیار دارند به مرکز سپاه پاسداران و خواهران شهر سقز و روستاهاي اطراف میتوانند ه

تحویل دهند  رسید دریافت کنند. در غیر اینصورت کسانیکه اسلحه و مهماتی داشته باشند. دستگیر و تحویل دادگاه انقالب 
ن سپاه پاسدار مستقر در سقز مبذول شود کمال همکاري را با برادااسالمی خواهند شد. لذا از برادان و خواهران تقاضا می

 .دارند

 



 »رابت«،و»ناب سید«،»تشنوخاص«،»عالیخانی«،»هماجکه« ،»لوان بانی«،»قالجه«،»تایجوزي«،»هجیج« روستاهاي اهالی –کرمانشاه 
راه پیمایی با در دست داشتن عکسهایی امام خمینی و شعارهاي درود بر خمینی و مرگ بر منافق در  یک طی پاوه شهرستان در

محل فرمانداري پاوه اجتماع کردند.در این اجتماع مرادي فرماندار پاوه طی یک سخنرانی مردم پاوه را به وحدت و یکپارچگی 
 .دعوت کرد

 درگیري پاسداران در کرند و کشته شدن یک مهاجم

 

 از ايعده که است رسیده گزارش پارس خبرگزاري به کشور غرب منطقه پاسداران سپاه عملیات مرکز از –کرمانشاه 
 که مزبور بیلاتوم سرنشینان ساختند متوقف را آن و شدند مظنون تندرو اتومیبل یک سرنشینان به کرند در انقالب پاسداران

تومبیل پیاده شدند و در مقابل پاسداران سنگر گرفتند و در نتیجه تیراندازي بین ا از داشتند همراه اسلحه و بودند قلخانی ایل از
 )10/6/1358دو طرف یکی از عشایر مزبور کشته شد.(کیهان 

 

 سخنان ابوشریف در سقز

 

پادگان دقیقه دیروز در محوطه  45و 10ایران ساعت سقز ـ خبرگزاري پارس: ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی
خبرگزاري پارس به غرب کشور در مورد ادمه عملیات پاکسازي از عناصر ضد انقالب سقز در گفتگوئی با هیات اعزامی

این است که مردم شهرها و بخشها و روستاها از ما گفت:ما هم اکنون تدریجا سرگرم پاکسازي هستیم آنچه اهمیت دارد
 .سالحهاي خود را به ما تحویل میدهندبه جمهوري اسالمی کنند و ضمن اعالم همبستگیاستقبال میبگرمی

 

 دهد از موقعی کهابوشریف در مورد برخورد با سپاه پاسداران و نیروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري گفت: بررسیها نشان می
اند و آرامش کرده اند مردم احساسنیروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرها ـ بخشها و روستاها مستقر شده

 .این موضوع را ابراز داشته اندآنان در تماس با ما

 

در مورد وضع شهر سنندج ابوشریف گفت البته باید بگویم شهر هنوزخلع سالح نشده و در مورد عکس العمل مردم در زمینه 
ه شاید این مسالقالب آماده باشیم وتظاهرات مسلحانه پاسداران افزود ما ناچاریم که همیشه براي سرکوبی بموقع عوامل ضد ان

 :. ابوشریف گفتکنیداستفاده نمیپرسید چرا از پاسداران بومی. یکی از خبرنگاران اعزامیموجب نارضائی هم باشد

 



ساله این مآید ودهد که در سلک پاسداران درایجاد کرده است یاراي آنرا به کسی نمیاختالفاتی که حزب دموکرات در منطقه
اینک که دموکراتها از منطقه فرار میکنند نردم آزادانه میتوانند در هر فعایت ما در مریوان و در پاوه هم متوجه شدیم و را

 .سپاه پاسداران شرکت کنند هايسیاسی از جمله در برنامه

 

 1500اند؟ گفت: تا کنون کردهاین سئوال که: تا کنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهیان پاسدار ثبت نام وي در پاسخ به
اینک دوره آموزشی خود رامی گذارنند.پرسیده شد: نیروها و پاسداران در کدام مناطق مستقرند؟ابو اند ونفر ثبت نام کرده

شریف گفت:اینک مناطق قصرشیرین، سرپل ذهاب، کرند، ازکمله، سزحیل، ذیرطا،دروال، کامیاران، روانسر، جوانرود، نوسود، 
ریوان، سنندج، و سقز تحت پوشش نیروهاي مسلح پاسداران است. ماموران ژاتدارمري نیز پاسگاههاي مرزي را تحت پاوه، م

. در مورد ادامه عملیات اند و بهمین ترتیب ارتش در نوار مرزي حضور نداردپوشش قرار داده اند و نوار مرزي را بسته
ر حال پیشروي هستند لیکن چون از راه هوا امکان پیاده کردن نیرو پاکسازي ابوشریف گفت: نیروهاي ما به سمت مهاباد د

 .گیردبسیار کم است مایل پیشروي از طریق راه زمینی بکندي انجام می

 

 سئوال شد:هدف از عملیات چیست؟

 

سلح وي م وي گفت: صرفا پاکسازي منطقه کردستان از وجود عناصر ضد انقالب و دموکراتها وابسته است در مورد عفو مردم 
کنند و سالحهاي خود را تحویل میدهند و ما به گفت استقبال مردم چشمگیر است و عشایر و قبایل مختلف بهما مراجعه می

 .دهیمآنها امان می

 

آیا امان نامه کتبی است؟ ابوشریف گفت: بلی کتبی است و در آن قید میشود که دیگر خبرنگار خبرگزاري پارس پرسید:
  )11/6/1358. (اطالعاتگیرنده نشوندمعطوفی امان 

 

 گزارش

 

روز طول  6پیشروي ارتش و پاسداران از سقز به سوي بوکان و تصزف این شهر که منتهی الیه کردستان  است مجموعا  
روز سقوط کرده است  6کیلومتري سقز قرار گرفته است در مدت  13کشید و چنین معلوم است که وقتی این شهر در فاصله 

 .درگیري بسیار شدید بوده و در آینده نیز شدیدتر خواهد شدصحنه 

 



گفت و یاداور شد که پیشروي از  بوکان بسوي مهاباد، سردشت،  این مطلب را ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران دیروز صریحاُ
راه را  اهان محلی پیشروي از اینبانه و پیرانشهر از راه هوایی تقریبا غیر ممکن است و تنها راه زمینی باقی است که ناظران و آگ

 )11/6/1358سخت و بسیار دشوار می دانند(کیهان

 

 اهللا الهوتیورود آیت

 

عضو شوراي فرماندهی سپاه » علی بشارتی«فرمانده سپاه پاسداران انقالب و » آقایان جواد منصوري«و » اهللا الهوتیآیت»
کشور، وارد کرمانشاه شدند و بالفاصله در استانداري با محمد  انقالب، به منظور بررسی و رسیدگی به اوضاع منطقه غرب

اي تشکیل دادند، این هیات قرار است براي بررسی و رسیدگی بیشتر اوضاع منطقه به پور استاندار کرمانشاهان، جلسهسپهري
 .شهرهاي دیگر سفر کند

 

 حکومت نظامی نیست

 

ی با خبرگزاري پارس در ارومیه، پیرامون شایعات مبنی بر حکومت ارومیه ـ فرماندار شهرستان سلماس در یک تماس تلفن
ها و افراد نظامی در این شهرستان اعالم داشت: این خبر صحت ندارد، ولی چون در مواقع شنیدن صداي تیراندازي خانواده

ده الی این شهرستان خواسته شکنند، از اهغیرمسوول با ریختن به خیابانها شهر را مختل نموده و کار افراد مسوول را مشکل می
مورد به معابر و خیابانها موجبات ناراحتی افراد مسوول را فراهم نیاورند و با خودداري از رفت و آمد است که با هجوم بی

کل مش«فرماندار سلماس افزود: ». صبح تسهیالتی براي افراد مسوول در کارشان فراهم نمایند 5شب الی  11مورد از ساعت بی
اضر ام، در حال حمورد با استاندار آذربایجان غربی نیز صحبت کردهباشد که من در اینحال حاضر نبود سپاه پاسدار می ما در

 .«اندکنند که از شهر پاسداري کردهافرادي در منطقه خدمت می

 

 پیشروي پاسداران

 

عالم کرد: نیروهاي پاسدار با موفقیت در نوار فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور دیروز ا» عبداللهی»
راه سقز، میاندوآب که در «کنند و در شهر بوکان که در تصرف دمکراتهاست مستقر شدند. وي افزود: مرزي پیشروي می

دست افراد حزب دمکرات بود، به دست سپاه پاسداران افتاد و رفت و آمد در آن برقرار شد. از سوي دیگر دیروز دومین 



پ پزشکی جمعیت شیروخورشید سرخ اصفهان با یک فروند هواپیماي اختصاصی به سنندج اعزام شد. متخصصین جراحی، اکی
 )11/6/1358اطالعات».(کنندهاي آزمایشگاهی و بیهوشی، این اکیپ را همراهی میزنان و مامایی، رادیولوژي و تکنسین

 

 اطالعیه

 

مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دموکرات کردستان  امروز اطالعیه از سوي سپاه پاسداران اعزامی
 :به مجاهدین محلی نقده انتشار یافت

 

و رشادتها را به کار بستید و همچنان با ضد  هااهالی شجاع و مسلمان نقده که در پی انقالب کبیر ایران بزرگترین فداکاري
اسالم را ترك نکردید و بیشترین ضربات را متحمل شده اید و در پی آن دهها شهید انقالب مبارزه کردید و یک لحظه سنگر 

دادید سالم و درود ملت ایران بر شما باد.  سپاه پاسداران ضمن ابراز تاسف از این واقعه جانگداز از کلیه خواهران و برادران 
ر ز هرگونه درگیري داخلی بپرهیزند تا در پی صبنقده تقاضا میکند که همچون گذشته، صبر انقالبی خویش را حفظ کرده و ا

انقالبی شما افراد مسلح جمهوري اسالمی ایران بتوانند با کمال دقت به وظیفه انقالبی خود که همان تصفیه افراد ضد انقالبی در 
ضد  هايمنطقه است ادامه دهند که همه بخوبی میدانیم در این لحظات حساس انقالب،جنگ بین کرد و ترك از خواسته

انقالب است،  ما از کلیه اهالی محترم نقده در این راه بزرگ تشکر می کنیم.سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نقده(کیهان 
12/6/1358( 

 

 .کنندپاسداران سنندج: ضد انقالب در میان برادران کرد شایعه پراکنی می

 

سنندج مطالبی در رابطه با فریبکاران ضد انقالب درج شده بود خبرنگار جمهوري اسالمی: در اعالمیه شماره یک در  -سنندج 
 :که قسمتی از آن را در زیر میاوریم

 

پیوسته تمام تالش خود را صرف  باشدضد انقالب که دائم در صدد ایجاد شکاف در راه انقالب اسالمی شکوهمند ایران می
نماید و به این منظور با اشاعه شایعات بی اساس و تهمتهاي ناروا بویژه در کردستان عزیزمان زشت نشان دادن انقالب می

سعی در ایجاد جنگ روانی دارد و همواره خواسته است با زشت نمایاندن چهره سپاه پاسداران انقالب اسالمی در میان مردم 
ایجاد کرده و بین برادران مسلمان کرد و برادران پاسدار شکاف بوجود آورد. این بار نیز متوسل به شایعه عجیب و  بد بینی

هزا  5 دکشنکه سپاه پاسداران در برابر هر نفري که می اندغریبی شده است. در مبان برادران کرد ما در سنندج شایع کرده



این  دانندکنند. در حالیکه همه میتومان از خانواده محکومین دریافت می 500د کننکه شلیک می ايتومان و براي هر گلوله
و  اندو زیبنده پاسداران انقالب اسالمی نیست پاسدارانی که از خانه و کاشانه خود دست شسته باشدشایعات بی اساس می

ان فداکاریهاي بی شائبه خود از انقالب اسالمی ایر . تا با تالش واندو به استقبال شهادت آمده اندخالصانه و عاشقانه بپا خاسته
و از حقوق و امنیت برادران و خواهران این شهر بدست مشتی خائن کمونیست وابسته به شرق و غرب در مخاطره افتاده بود و 

زیر  ند درپاسداري نمایند. این وابستگان به جهانخواران شرق و غرب که سالحی جز شایعه پراکنی و تهدید و تخریب ندار
 )12/6/1358.(جمهوري اسالمیزنندپوشش دموکرات، دست به هر خیانت و تخریبی می

 

 اطالعیه سپاه پاسداران مستقر در نقده

 

از سوي سپاه پاسداران اعزامی مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم  ايارومیه ـ خبرگزاري پارس: دیروز اطالعیه 
دستان به مجاهدین محلی نقده انتشار یافت: اهالی شجاع و مسلمان نقده که در پی انقالب کبیر ایران افراد حزب دموکرات کر

بزرگترین فداکاریها  و رشادتها را بکار بستید و همچنان با ضد انقالب مبارزه کردید در یک لحظه سنگر اسالم را ترك نکردید 
د دادید سالم و درود ملت ایران بر شما باد سپاه پاسداران ضمن و بیشترین ضربات را متحمل شدید و در پی آن دهها شهی

کند که هم چون گذشته صبر انقالبی خویش را حفظ ابراز تاسف از این واقعه جانگذاز از کلیه خواهران و برادران نقده تقاضا می
اسالمی ایران با کمال دقت به  کرده و از هرگونه درگیري داخلی بپرهیزند تا در پی صبر انقالبی شما افراد مسلح جمهوري

دانیم در این لحظات وظیفه انقالبی خود که همانا تصفیه افراد ضد انقالبی در منطقه است ادامه دهند که همه بخوبی می
ضد انقالب است ما از کلیه اهالی محترم نقده در این راه بزرگ تشکر  هايحساس انقالب جنگ بین ترك و کرد از خواسته

 )12/6/1358اه پاسدارن انقالب اسالمی مستقر در نقده(جمهوري اسالمی. سپکنیممی

 

 پیشروي سپاه پاسداران در نوار مرزي

 

کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: آقاي عبداللهی فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور دیروز در گفتگوئی با 
ر کنند و در شهر بوکان که دي ما با موفقیت در نوار مرزي پیشروي مینیروها«خبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گفت:

تصرف دموکراتها بود مستقر شدند راه سقز به میاندوآب که در دست افراد حزب دموکرات بود بدست سپاه پاسداران انقالب 
 )12/6/1358جمهوري اسالمی».(افتاد و رفت و آمد در آن برقرار است

 

 اطالعیه

 



اي از سوي سپاه پاسداران اعزامی مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دموکرات امروز اطالعیه
 :کردستان به مجاهدین محلی نقده انتشار یافت

 

 اهالی شجاع و مسلمان نقده که در پی انقالب کبیر ایران بزرگترین فداکاریها ورشادتها را به کار بستید و همچنان با ضد انقالب
م اید و در پی آن دهها شهید دادید سالمبارزه کردید و یک لحظه سنگر اسالم را ترك نکردید و بیشتر ضربات را متحمل شده

ودرود ملت ایران بر شما باد سپاه پاسداران ضمن ابراز تاسف از این واقعه جانگداز از کلیه خواهران و برادران نقده تقاضا 
بی خویش را حفظ کرده و از هرگونه درگیري داخلی بپرهیزند تا در پی صبر انقالبی شما کند که همچون گذشته صبر انقالمی

افراد مسلح جمهوري اسالمی ایران بتوانند با کمال دقت به وظیفه انقالبی خود که همان تصفیه افراد ضد انقالب در منطقه 
هاي ضد انقالب است. ما بین کردو ترك خواستهاست ادامه دهند که همه بخوبی میدانیم در این لحظات حساس انقالب جنگ 

           .کنیماز کلیه اهالی محترم نقده در این راه بزرگ تشکر می

 

 )12/6/1358سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در نقده.(کیهان 

 

 .پاکسازي شهرستان سقز شروع شد

 

ازي در کار پاکس«رنگاران اعزامی به غرب کشور گفت: سقز ـ فرمانده سپاه پاسداران مستقر در سقز در گفتگوئی با خب
 5 قبالً«وي اضافه کرد: ». قبضه سالح از محلهاي مختلف کشف شده است 6شود و تا کنون شهرستان سقز بزودي آغاز می

ه ب روز به افرادي که سالح در اختیار دارند فرصت داده بودیم سالحهاي خود راتحویل دهند و این فرصت پنجشنبه گذشته
به آنان فرصت می دهیم تا سالحهاي خود را به ما تحویل  16/6/58ساعت دیگر یعنی تا صبح روز جمعه  24پایان رسید و ما 

انقالب اسالمی بعنوان ضد انقالبی تسلیم خواهند شد و ما در نظر  هايدهند. و چنانچه از تحویل سالح خوداري کنند به دادگاه
روستاي اطراف آن آغاز  80داریم در پایان مدت تعیین شده کارپاکسازي و خلع سالح را در ابعاد وسیعی در شهر سقز و 

 .کنیم، وي بهمین مناسبت اطالعیه اي به خبرنگاران اعزامی به این شرح تسلیم کرد

 

 بسمه تعالی

 

رساند از صبح جمعه دستور پاکسازي در شهر داده شده است.از برادران ه اطالع کلیه برادران مسلمان شهرستان سقز میب
شود جهت تحویل سالحهاي خود به مرکز سپاه پاسداران مستقر در ساختمان ساواك منحله در سقز مراجعه کنند و تقاضا می



اه انقالب خواهند شد. فرمانده  ـ سپاه پاسداران سقز.محمد اهللا در غیر این صورت متخلفین دستگیر و تحویل دادگ
 )14/6/1358دادي.(جمهوري اسالمی

 

 گفت وگو با ابوشریف

 

دیروز در محل استقرار سپاه در مهاباد در  19ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در ساعت 
انجام شده در منطقه و بویژه در مهاباد اظهار داشت: ما بعدازظهر دیروز پس از گفتگویی با خبرنگاران پیرامون اقدامات 

یکسري زد و خوردهایی که با عوامل ضد انقالب در مسیر داشتیم در زیر آتش  توپخانه عوامل ضد انقالب بسالمت وارد 
اي که از صبح امروز با مقامات محلی شد، وي گفت: در تما سهشهرمهاباد شدیم و تنها یکی از یرادران ما در مدخل شهر زخمی

و نمایندگان مردم  داشتیم دریافتیم که همه از ورود نیروهاي ارتش  جمهوري اسالمی و پاسداران خوشحال و خشنودند و 
کردند. هم اکنون تمام راههاي ورودي و خروجی شهر باز است و نگرانی و اضطراب ابراز میماه 6آرامش خاطر خود را پس از 

 .شوندروه از اهالی که بعلت تهدید حزب دموکرات به کوهها پناه برده بودند به تدریج وارد شهر میآن گ

 

کردند و میوه و عادي بود و مردم در خیابانها از ستونهاي مسلح ارتش و پاسدار استقبال می اوضاع شهر مهاباد امروز کامالً
روز به تقاضاي فرماندار شهر در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی پیامی کردند. ابوشریف افزود: ما امشیرینی بین آنها پخش می

براي مردم مهاباد فرستادیم و گفتیم که تبلیغاتی که ضد انقالب علیه پاسداران در محل کرده بودند دروغ و بی اساس است و 
نهاي انتظامی و ژاندارمري بتوانند اند و به مجردي که سازماپاسداران براي حفظ آزادي و نظم و استقرار امنیت وارد شهر شده

کار عادي خودرا از سرگیرند پاسداران اعزامی وظائف خود را به سازمانهاي مسوول پاسداران محلی واگذار خواهند کرد. 
 .هاي خود بازگردندشود که بزودي پاسداران اعزامی به محلبینی میابوشریف افزود: با اقداماتی که شده پیش

 

میدواري کرد که با مجاهدت همه مردم مهاباد و در پی پاکسازي منطقه عملیات عمران آغاز شود. در مورد ابوشریف اظهار ا
کمبود در مورد کمبود مایحتاج عمومی و سوخت اعالم شد که  چند تانکر، سوخت مورد نیاز را از میاندوآب به شهر خواهد 

 .آورد

 

هاي کردستان مرکزي عمل کردیم در مهاباد هم خواربار و سایر شهرهمانطوري که در پاوه، سقز و مریوان ابوشریف گفت:
 .ومایحتاج عمومی تامین خواهدشد و بطور رایگان در اختیار مستضصعفین و نیازمندان قرار خواهد گرفت

 



وبی یآخرین  پیام به مردم کردستان وبویژه مردم مهاباد این است که از برادر بزرگ صالح الدین اابوشریف اضافه کرد:
سرمشق گیرند و همانطوري که این سردار شجاع مردانه در راه برقراري پرچم پرافتخار اسالم در دفاع از فلسطین عزیز سالها 

با دشمنان اسالم جنگید وتا قلب اروپا پیش رفت ما نیز به اتحاد و همبستگی به همه مسلمانان ایران و جهان در راه هدف 
ایوبی قبل از اینکه کرد باشد یک مسلمان بود و در اسالم فرقی بین ترك و کردو  عرب  مقدس اسالم بکوشیم. صالح الدین

آمیز دشمنان اسالم نیست. ( انما المومنون اخوه ) همه ما برادر و مسلمان هستیم و نباید فریب تبلیغات تفرقه
 )14/6/1358رابخوریم.(کیهان

 

 .گردندهاي خود باز می ابو شریف: پاسداران اعزامی به محل

 

فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در محل استقرار سپاه در مهاباد در گفتگویی با خبرگزاري » ابوشریف»
ما بعدازظهر دیروز پس از یک سري زدوخوردهایی «پارس، پیرامون اقدامات انجام شده در منطقه و بویژه مهاباد اظهار داشت: 

مسیر داشتیم، در زیر آتش توپخانه عوامل ضدانقالب به سالمت وارد شهر مهاباد شدیم و تنها یکی که با عوامل ضدانقالب در 
در تماسهایی که از صبح امروز (دوشنبه) با مقامات محلی و نمایندگان «وي گفت: ». شداز برادران ما در مدخل شهر زخمی

خاطر ي اسالمی و پاسداران خوشحال و خشنودند و آرامشمردم شهر داشتیم دریافتیم که  همه از ورود نیروهاي ارتش جمهور
هاي ورودي و خروجی شهر باز است وآن گروه از کردند. هم اکنون تمام راهماه نگرانی و اضطراب ابراز می 6خود را پس از 

روز وضاع شهر مهاباد امشوند. ااهالی که به علت تهدید حزب منحله دمکراتها به کوهها پناه برده بودند، به تدریج وارد شهر می
هاي مسلح ارتش و پاسدار استقبال و میوه و شیرینی بین آنان تقسیم ها از ستونعادي بود و  مردم در خیابان (دوشنبه) کامالً

ما امروز به تقاضاي فرماندار شهر در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی، پیامی براي مردم مهاباد «ابوشریف افزود: ». کردندمی
ي حفظ اساس است و پاسداران برایم و گفتیم تبلیغاتی که ضدانقالب علیه پاسداران در محل کرده بودند، دروغ و بیفرستاد

هاي انتظامی و ژاندارمري بتوانند کار عادي خود را از اند و به مجردي که سازمانآزادي و نظم و استقرار امنیت وارد شهر شده
ا ب«ابوشریف افزود: ». را به سازمانهاي مسوول و پاسداران محلی واگذار خواهند کردسر گیرند پاسداران اعزامی وظایف خود 

 اظهار امیدواري» ابوشریف». «هاي خود باز گردندشود که به زودي پاسداران اعزامی به محلبینی میاقداماتی که شده پیش
از شود. در مورد کمبود مایحتاج عمومی و کرد که با مجاهدات مردم مهاباد و در پی پاکسازي منطقه عملیات عمرانی آغ

گونه که در پاوه، همان«سوخت اعالم  شد، که تانکر سوخت مورد نیاز را از میاندوآب به شهر خواهد آورد. ابوشریف افزود: 
 بهسقز و مریوان و سایر شهرهاي کردستان مرکزي عمل کردیم در مهاباد هم خواروبار و مایحتاج عمومی تامین خواهد شد و 

 آخرین پیام ما به مردم کردستان بویژه«ابوشریف افزود: ». طور رایگان در اختیار مستضعفین و نیازمندان قرار خواهد گرفت
الدین ایوبی سرمشق بگیرند و همان طور که این سردار شجاع مردانه در مردم مهاباد این است که  از برادر بزرگ کرد صالح

م در دفاع از فلسطین عزیز با دشمنان اسالم جنگید و تا قلب اروپا پیش رفت ما نیز با اتحاد و راه برقراري پرچم پر افتخار اسال
الدین ایوبی قبل از این که کرد باشد، یک همبستگی با همه مسلمانان ایران و جهان در راه اهداف مقدس اسالم بکوشیم. صالح



انما المومنون اخوه ) همه ما برادر و مسلمان هستیم و نباید مسلمان بود و در اسالم، فرقی بین ترك و کرد و عرب نیست (
 )14/6/1358اطالعات».(آمیز دشمنان اسالم را بخوریمفریب تبلیغات تفرقه

 

 گفتگوي خبرگزاري پارس با ابو شریف

 

امروز در محل  19مهاباد ـ خبر گزاري پارس: آقاي ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در ساعت 
استقرار سپاه در مهاباد در گفتگوئی با خبرنگاران اعزامی خبرگزاري پارس پیرامون اقدامات انجام شده در منطقه و بویژه مهاباد 

که با عوامل ضد انقالب در مسیر داشتیم در زیر آتش   هائیما بعد ازظهر دیروز پس از یکسري زد و خورد«اظهار داشت: 
انقالب بسالمت وارد شهر مهاباد شدیم و تنها یکی از برادران ما در مدخل شهر زخمی شد. وي گفت: در  توپخانه عوامل ضد

تماسهائی که از صبح امروز با مقامات محلی و نمایندگان مردم شهر داشتیم دریافتیم که همه از ورود نیروهاي ارتش جمهوري 
کردند. هم اکنون ماه نگرانی و اضطراب ابراز می 6د را پس از ندو آرامش خاطر خواسالمی و پاسداران خوشحال و خوشنود

تمام راههاي ورودي و خروجی شهر باز است. وآن گروه از اهالی که بعلت تهدید حزب دموکرات به کوهها پناه برده بودند به 
نهاي مسلح ارتش و پاسدار شوند. اوضاع شهر مهاباد امروز کامال عادي بود و مردم در خیابانها از ستوتدریج وارد شهر می

ک ما امروز به تقاضاي فرماندار شهر در ی« ابوشریف افزود:» کردند.کردند و میوه و شیرینی بین آنان تقسیم میاستقبال می
مصاحبه رادیو تلویزیونی پیامی براي مردم مهاباد فرستادیم و گفتیم تبلیغاتی که ضد انقالب علیه پاسداران در محل کرده 

و به مجردي که  اندوغ و بی اساس است و پاسداران براي حفظ آزادي ونظم و استقرار امنیت وارد شهر شدهبودند در
سازمانهاي انتظامی و ژاندارمري بتوانند کار عادي خود را از سرگیرند پاسداران اعزامی وظایف خود را به سازمانها ي مسوول و 

شود بزودي پاسداران اعزامی به محل : با اقداماتی که شده پیش بینی میپاسداران محلی واگذار خواهند کرد.ابوشریف افزود
 .«خود باز گردند

 

ابوشریف اظهار امیدواري کرد که با مجاهدات همه مردم مهاباد و در پی پاکسازي منطقه عملیات عمرانی آغاز شود. در مورد 
ز را از میاندوآب به شهر خواهد آورد. ابوشریف کمبود مایحتاج عمومی و سوخت اعالم شد که چند تانکر سوخت مورد نیا

همانگونه که در پاوه، سقز و مریوان و سایر شهرهاي کردستان مرکزي عمل کردیم در مهاباد هم خواربار ومایحتاج «گفت: 
یام ما پ آخرین«ابوشریف افزود: » عمومی  تامین خواهد شد و بطور رایگان در اختیار مستضعفین نیازمندان قرار خواهد گرفت.

سرمشق گیرند و همانطور که این » صالح الدین ایوبی« به مردم کردستان و بویژه مهاباد این است که از برادر بزرگ کرد
سردار شجاع مردانه در راه برقراري پرچم پر افتخار اسالم در دفاع از فلسطین عزیز سالها با دشمنان اسالم جنگید و تا قلب 

تحاد و همبستگی با همه مسلمانان ایران و جهان در راه اهداف منافقین اسالم بکوشیم صالح الدین اروپا پیش رفت ما نیز به ا
ایوبی قبل از اینکه کرد باشد یک مسلمان بود و در اسالم فرقی بین ترك و کرد و عرب نیست ( انما المومنون اخوه ) همه ما 

 )14/6/1358(جمهوري اسالمی» شمنان اسالم را بخوریم.برادر و مسلمان هستیم و نباید فریب تبلیغات تفرقه آمیز د



 

 .مصاحبه رادیو تلویزیونی ابوشریف در مهاباد:فقط سران حزب دمکرات دستگیر و محاکمه خواهند شد

 

ها بطور کلی فعالیت به موجب گزارش خبرنگار اطالعات در مهاباد، دیروز و پریروز این شهر آرام بود و ادارات دولتی و مغازه
شدند و کارمندان به ادارات رفتند. دیروز ابوشریف هاي مهاباد باز میاشتند. از امروز صبح، بتدریج و اندك اندك، مغازهند

رییس پاسداران انقالب به اتفاق دادستان انقالب و کفیل فرماندري مهاباد در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی در این شهر 
خوشحالیم که به میان برادران مسلمان خود باز «خطاب به مردم مهاباد گفت: شرکت کردند. ابوشریف در این مصاحبه 

ایم و ارتش جمهوري اسالمی و پاسداران انقالب در خدمت شما گردیم، ما براي خدمت به شما و آسایش شما آمدهمی
افراد مسلح که عضو حزب  وي از مردم مهاباد خواست که بدون هیچگونه واهمه و ناراحتی سر کار خود بازگردند و». هستند

هایشان را تحویل دهند و به جمهوري اسالمی اظهار وفاداري کنند تا از امنیت کامل برخوردار باشند. اند، اسلحهدمکرات بوده
 .طبق دستور امام فقط سران حزب دمکرات دستگیر و محاکمه خواهند شد

 

ی شرکت خواهیم کرد، پس از استقرار امنیت کامل در مهاباد، ما پس از پاکسازي منطقه، در جهاد سازندگ«ابو شریف افزود: 
 )17/6/1358اطالعات ».(در صورتی که مردم داوطلب باشند پاسداران انقالب مهاباد از بین خود مردم برگزیده خواهند شد

 

 .از امنیت کامل برخوردار است هاجاده

 

اسالمی شهرستان میاندوآب بعد ازظهر پنجشنبه گفت: در چند ارومیه ـ خبرگزاري پارس:  سخنگوي سپاه پاسداران انقالب 
 االسالم صادقروز اخیر مقادیري اسلحه کمري از ضد انقالبیون کشف و توقیف شده است و سپاه پاسداران با حکم حجت

اید به ا دارند ببا دارندگان اسلحه غیر مجاز مبارزه خواهد کرد وي گفت کسانی که تقاضاي صدور جواز اسلحه ر خلخالی شدیداً
غیر مجاز به فوریت جمع آوري شود  هايسپاه پاسداران میاندوآب مراجعه و جواز اسلحه دریافت نمایند و چون باید اسلحه

هیچگونه علتی براي دریافت جواز اسلحه مقرر نشده است و دارندگان اسلحه غیر مجاز دستگیر و به دادگاه انقالب اسالمی 
تمام برگهاي مجوز صادر  15/6/58معرفی خواهند شد و ضمنا برگ مجوز اسلحه از سوي سپاه پاسداران معتبر و از این تاریخ 

منتهی به شهرستان میاندوآب توسط ارتش و سپاه  هايز درجه اعتبار ساقط خواهد میباشد.  وي در پایان افزود جادهشده ا
از امنیت کامل برخوردار میباشد همچنین به دستور امام خمینی مواد غذائی و دیگر مایحتاج  هاپاسداران کنترل تمام جاده

 )18/6/1358جمهوري اسالمی».(شودیعمومی از میاندوآب به مناطق کرد نشین حمل م

 

 سخنان ابو شریف



 

شهریور) سخنانی ایراد کرد وي در قسمتی 17برادر ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران ضمن تجلیل و بزگداشت این روز تاریخی(
 :از سخنان خود گفت: بایستی به سه نکته توجه شود

 

ز باقی است و هنوز در مرحله اولیه انقالب هستیم. هنوز برادران لبنانی ـ توطئه امپرایالیسم جهانی و توطئه گران جهان هنو 1
قرار دارند.هنوز برادران ما در افغانستان زیر میگهاي شوروي بی پناه یسر  هاو صهیونیستی هاما در زیر بمباران هوایی اسرائیلی

اسالمی  هايب اسالمی ایران تا پیروزي کامل سرزمین. توطئه جریان دارد. باید بدانید انقال…هنوز در اریتره، فلیپین  برندمی
 .بخصوص فلسطین مقدس ادامه دارد

 

خواهد جدایی بیندازد زمانی بین فارس و ترك و کرد و عرب ـ برادران و خواهران چند قرن است استعمار با حربه نفاق می 2
بیندازند و آنگاه بر آنها حکومت کنند. در  . جنگ و برادرکشی وجود آوردند این حربه دشمنان اسالم است که تفرقه…و 

دشمنان اسالم را  اندازياسالم همه با هم برابریم و برادر. ما اعالم میداریم ملت مسلمان ایران هرگز فریب توطئه تفرقه
 .نخواهند خورد

 

البی یکوشند تا ما را از مسیر انقم انداي از روشنفکرنماها و انقالبیون متظاهر که اساسا در جریان انقالب نقشی نداشتهـ عده 3
رد. مبارزه ک توانخود منحرف سازند. راههاي مسالمت آمیزخیانتکار ساداتی را مطرح می کند و میگویند فقط با اسلحه می

مفیدیها ـ درود بر شهداي  ها،سپس ابو شریف در پایان سخنانش بر شهدا درود فرستاد و گفت: درود بر نوابها، بخارایی
 )18/6/1358، درود بر شهداي فلسطین ـ درود بر شهداي افغانستان ـ درودبر شهداي لبنان. (جمهوري اسالمیکردستان

 

 .کردندابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران:دموکراتها،اجازه سفر به عراق صادر می

 

 .تا زمانی که خلع سالح کامل در کردستان اجرا نشود امکان ناآرامی پراکنده هست

 

 .تانک،هنوز در اختیار آنهاست 2تانک از پادگان مهاباد ربوده بودند که  13دموکراتها 

 



داران در هاي سپاه پاسفرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فعالیت
به چگونگی ادامه فعالیت هاي این سپاه در آینده  خنثی کردن عملیات و اقدامات ضد انقالبیون در کردستان را برشمرده و

فرمانده عملیات سپاه پاسداران همچنین کمکهاي مردم مناطق مختلف را در قدرت بخشیدن به اقدامات » ابوشریف«اشاره کرد.
 .پاسداران در سرکوبی ضد انقالبیون ستود

 

یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی به سئوالت بعدازظهر دیروز ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
خبرنگاران پاسخ داد. وي در ابتداي سخنانش به موقعیت جغرافیایی و سوق الجبشی منطقه کردستان اشاره کرد و 

هاي زیاد که عبور و مرور در اکثر نقاط آن با دشواري ممکن است. ها و تپهاي است کوهستانی با تلگفت:کردستان منطقه
وضاع اقتصادي مردم این منطقه نیز فوق العاده بد است و چون رژیم گذشته هرگز توجهی به مردم و ساکنان این استان نکرده ا

اند ورژیم همواره این و مردم در بدترین شرایط ممکن نگاه داشته شده.در برخی از نقاط ابن منطقه مردم به نان شب محتاج
دگی محروم نگاه داشته است. سطح اگاهی مردم از نظر مذهب بویژه اسالم بسیار پایین ترین امکانات زنمردم را از ابتدایی

شود که به ایدئو لوژي واقعی اسالم آگاهی داشته باشد. تنها حزب موجود در کردستان نیز حزب است وکمتر کسی پیدا می
کرد ما قدم برمی داشته است حزب  منحله دموکرات بوده که با برنامه هایی خاص خودش ظاهرا درراه مردم و برادران

دموکرات با کمک گروه ههاي چپ نما موفق شده بودند به پادگان مهاباد حمله کنند و در نتیجه مقادیر زیادي سالحهاي 
مختلف را از این محل سرقت کنند. با سرقت این سالحها، حزب دموکرات قدرت نظامی خوبی به دست آورده بود و با اتکا به 

گرا نیز که به این قدرت ه در اختیار داشت، و مردم را مقهور خود ساخته بود. گروههاي چپ نما یا گروههاي چپسالحهایی ک
 .نظامی دموکراتها آگاهی داشتند به این منطقه رفتند تا با کمک کردن به آنها علیه دولت مرکزي بجنگند

 

 صدور جواز سفر به عراق

 

د.اینها با کردند که اختیارات زیادي داشتند و حتی اجازه سفر به کشور عراق راصادر میاي بوقدرت دموکرتها در منطقه تا پایه
اي را از ایران به این کشور فرستاده بودند.دموکراتها داعیه اي را از عراق به ایران وارد کرده یا عدههایی،عدهصدور چنین اجازه

می و فرمان امام مبنی بر مدخله ارتش براي سرکوبی ضد تجزیه طلبی را در سر داشتند و اگر دولت موقت جمهوري اسال
هنگامی که …شد کرد و بکلی از ایران جدا میانقالبیون و دموکراتها دیرتر صورت گرفته بود، کردستان وضع بدتري پیدا می

ا براي بازسازي روز فرصت خواستند که ما دریافتیم این فرصت ر 15ما براي مذاکره با سران حزب به مریوان رفتیم از ما 
شان را متمرکزتر سازند.هدف نهایی حزب دمکرات ایجاد رعب اند و قصد دارند با معطل کردن ما،قدرتنیروهاي خود خواسته

و وحشت میان مردم بود و با انجام کارهایی غیر انسانی و ناراحت کننده،مردم را به وحشت واداشته بودند.دمکراتها براي ایجاد 
ی که مقدمات تشکیل سپاه در شهرهاي کردستان فراهم آمده بود. دست به اقدامات خشونت باري زدند وحشت بیشتر هنگام

اي را مجروح ساختند و پس از اینکه مجروحین در بیمارستان بستري شدند، اینها دوباره اقدام کردن و با از جمله اینکه عده
فراوانی در منطقه وجود آوردند.ابوشریف آنگاه به اقدامات منفجر کردن نارنجک در دهان مجروحان با سربریدن آنها،وحشت 



و تالشهاي پاسداران در سرکوبی ضد انقالبیون اشاره کرد و گفت: پاسداران اعزامی به منطقه کردستان در جریان برخوردها و 
به  دن به سالحهاي ایمانهاي کردستان آن چنان دالورانه و متهورانه بود که در تصور نمیگنجد. پاسداران با مسلح بودرگیري

هاي جنگ دموکراتها که مجهز به سالحهاي مختلف سبک و سنگین بودند رفتند و پیروز شدند.ابوشریف سپس به ارسال کمک
جنسی مردم اشاره کرد وگفت: کمکهاي جنسی مردم از قبیل ارسال خوار بار،میوه و سایر مایحتاج ضروري براي ما ومردم که 

اي در ما ایجاد کرد و پاسداران و مردم روحیه بهتري یافتند.فرمانده عملیات سپاه بودند،انرژي تازه در مضیقه قرار گرفته
 :اي بومی گفتپاسداران در خصوص استفاده از پاسداران منطقه

 

یشتر به این بتمام سعی ما بر این است که حتی االمکان از پاسداران و جوانان بومی استفاده کنیم، در جریان وقایع کردستان نیز 
مساله توجه کردیم و از پاسداران محلی استفاده نمودیم ابوشریف سپس به تعداد پاسداران شرکت کننده در سرکوبی ضد 

پاسدار در جریانات منطقه کردستان شرکت  1650انقالبیون و اعضاي حزب منحله دموکرات اشاره کردو گفت:در مجموع 
را سرکوب نموده وي افزود: بجز دموکراتها و گروههاي چپ گرا،عده اي از افراد  کردندو در محورهاي مختلف ضد انقالبیون

ع شدند نیز به جمجالل طالبانی نیز در منطقه فعالیت داشتند و عالوه براینها، عده اي هم که از سوي پالیزبان حمایت  می
اکثر شهرها و مناطق کردستان برقرار است  آرامش هم اکنون دراینعده پیوسته بودند. ابوشریف در پایان این مصاحبه گفت:

ولی هنوز افراد مسلح در کردستان وجود دارند.تا زمانیکه خلع سالح کامل در منطقه اجرا نشود،امکان نارارمی دوباره وجود 
 13ند تدارد.ابوشریف در مورد مهماتی که در اختیار دموکرتها بود گفت: به جز سالحهاي مختلفی که این گروه در اختیار داش

 9تانک همچنان در اختیار انهاست و  2تانک منهدم شده و  2تانک نیز از پادگان مهاباد سرقت کرده بودند که از این تعداد 
تانک دیگر به دست ما افتاد. فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران در پایان توضیح داد که بروز وقایعی که در کردستان اتفاق 

بارز خواستند میان صفوف بهم فشرده ملت ممنان انقالب اسالمی ایران بودو برنامه اي بود که میافتاده،دسایس بیگانگان و دش
ایران تفرقه ایجاد کنند و در نتیجه انقالب مقدس ما را به بیراهه بکشانند.این دشمنان با طرح مسایلی مانند شیعه و سنی قصد 

دام سریع دولت و دخالت بموقع ارتش براساس فرمان امام و از خود داشتند درکردستان تجزیه ایجاد کنند که خوشبختانه با اق
گذشتگی و جانبازي سربازان ارتش جمهوري اسالمی و پاسداران، دشمنان انقالبمان سرکوب شدند وآرامش به کردستان 

 )20/6/1358بازگشت.(کیهان

 

 علل گرایش به حزب دموکرات

 

گرایش کرد به حزب دموکرات اشاره کرد. و گفت همه میدانیم که در زمان  ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران به علل
شد و رژیم غاصب براي اینکه جلو ایجاد بلوا در این منطقه را بگیرد فقط به طاغوت هیچگونه رسیدگی به مردم این مناطق نمی

همواره از همه مواهب زندگی بشري کرد و در نتیجه اکثریت مردم زحمت کش این منطقه دادن باج به عده معدودي اکتفا می
محروم و در اختیار آن عده معدود بودند در جریان انقالب هم عوامل ضد انقالب و سرسپردگان صهیونیزم و امپریالیسم 

هاي پوچ و دروغین حتی با تهدید آنان را به همکاري به خود برداري را از این اکثریت محروم کردند و با وعدهنهایت بهره



ها را به کشتن دادند. به عقیده من که تقریبا با مشکالت و علت لغزش این اي از این گونه فریب خوردهردند و عدهوادار ک
ام ما باید براي رفع مشکالت مناطق کردنشین با همکاري همه سازمانها و ادارات در رابطه با گونه کرد آشنا شده

مواظب باشند وگول دشمنان اسالم را  گر برادران هموطن باید کامالًجهادسازندگی دست به دست هم بدهیم برادران کرد و دی
الملل سعی کرده است تا تفرقه انداختن در صفوف مسلمین ما را تضعیف نخورند. قرنهاست که امپریالیسم و صهیونیزم بین

ابع سرشار ا سرگرم کنند و از مناند مسلمانان رسنی کرد و ترك تاکنون توانستهکنند آنها با عنوان کردن مسایلی نظیر شیعه،
ومعادن گرانبها کشورهاي اسالمی استفاده کنند ولی فکر میکنم دیگر همه مردم حتی آنهایی که در دورترین نقاط کشورماو 

المللی ها و جهانخواریهاي استعمارگران و استثمار کنندگان بیندیگر کشورهاي اسالمی زندگی میکنند بخوبی متوجه حیله
باید با گذاشتن دستهاي خود در دست یکدیگر صفوف خودرا فشرده کنیم و سازندگی را در کلیه سطوح کشور و  اند.شده

 .روابط خود آغاز کنیم

 

ابوشریف سپس به تشریح نقش پاسداران انقالب در پاسگاههاي مرزي پرداخت و گفت: طبق قوانین مملکتی مسوولیت حفظ 
در پاسگاهها مستقر نشده موقتا این مسوولیت به عهده  ژندارمري کامالً آنجا که فعالً مرزها با نیروي ژاندارمري است ولی از

 650ه کنیم نزدیک بسپاه پاسداران انقالب محول شده تا  در کنار برداران ژاندارم، پاسگاههاي مرزي را تقویت کنندـ فکر می
ال تقویت و تجهیز نظامی است، ما تالش خود را انجام پاسگاه مرزي با عراق داریم که این پاسگاهها یکی پس از دیگري در ح

میدهیم به امید اینکه راه ورود و خروج عناصر ضد انقالب و حمل ونقل اجناس قاچاق و اسلحه و مهمات را به داخل خاك 
 )21/6/1358کشورمان بگیریم.(کیهان

 

 .هاي نظامی و پاسدار استسخنگوي سپاه پاسداران انقالب:مناطق غربی تا شهرستان خوي در کنترل نیرو

 

اي اعالم داشت با پاکسازي مناطق کردستان تمام منطقه شمال غربی تا سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرکز طی صدور اعالمیه
 .ناحیه خوي زیر کنترل نیروهاي نظامی و پادسداران درآمد

 

گیري در مهاباد و حرکت نیروي نظامی و پاسداران سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در رابطه با این اعالمیه گفت:بعد از در
جهت پاکسازي نیروهاي متجاسر دیشب بما اطالع دادند تمام منطقه شمال غربی تا ناحیه خوي زیر کنترل نیروهاي نظامی و 

 .اندپاسداران درآمده و عشایر مرزي ترك از حضور ارتش و نیروهاي پاسداران در این منطقه استقبال کرده

 

بسته  نگو همچنین اظهارداشت:مرزهاي غربی و شمال غرب تحت کنترل ارتش درآمده و نوارهاي مرزي کامالًاین سخ
 )22/6/1358است.(کیهان



 

 .دو عضو حزب دموکرات در همدان اعدام شدند

 

همدان  میهمدان:  خبرگزاري پارس ـ بگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس و بنا به گفته نماینده سپاه پاسداران انقالب اسال
اعزامی به مریوان،  سه نفر از سرسپردگان حزب دمکرات در مریوان که در جریان قتل عام سپاهیان پاسدار مستقر در مریوان 

عدام و نفر مقدماتی ا هايپس از بازجوئی» عراقی«و » قاسمی«دست داشتند دستگیر شدند. دو نفر از دستگیرشدگان به نامهاي 
در داخل شهر مریوان دستگیر شده است فعال زندانی است تا بعد از رسیدگی به پرونده به کیفر  دیگر بنام منصور رحیمی که

 .قانونی خود برسد

 

در بازرسی منزل مسکونی نامبرده تعداد زیادي اسلحه و مهمات از قبیل سیمانوف «نماینده سپاه پاسداران همدان اضافه کرد: 
 «.مقامات مسئول شدروسی کالشینکف و نارنجک دستی کشف و تحویل 

 

خبرگزاري پارس از قول نماینده یاد شده اضافه کرد که سپاه پاسداران انقالب اسالمی همدان که به مریوان اعزام شده بودند 
ضمن حفاظت از پاسگاه مریوان اقدام به خلع سالح افراد متجاسر و پاکسازي نقاط حساس از قبیل دراتفه،  و سایر نقاط حساس 

 .اطراف مریوان کردند مرزي واقع در

 

اي از سپاهیان پاسدار همدان جهت اعزام به مهاباد در حال آمادگی کامل سر می برند.  بنا به همین وي در پایان افزود: عده
گزارش در حین عملیات خلع سالح ضد انقالبیون صدها قبضه اسلحه سبک و سنگین توسط سپاه پاسدارن و جوانمردان کرد 

  )25/6/1358دارمري مریوان داده شد.(کیهانکشف شد که به ژان

 

 .اي بازداشت شدنددرسنندج عده

 

سنندج ـ خبرگزاري پارس:درپی تظاهرات بعدازظهرشنبه سنندج که منجر به بازداشت عده اي از تظاهر کنندگان در این شهر 
شرکت در تظاهرات ضد دولتی وبرانگیختن شد، بامداد پریروز یکی از مسوولین سپاه پاسداران اطالع داد که اتهام این عده 

بازداشتی ادامه دارد.(جمهوري   24احساسات مردم بوده است. به موجب اظهارات این مقام مسوول بازجوئی از  
 )25/6/1358اسالمی



 

 آخرین تحوالت منطقه

 

اع هنوز ه نشان میدهد اوضاز سوي سپاه پاسداران مستقر در غرب کشوربه خبرنگار کیهان گفته شد که آخرین  تحوالت منطق
در بعضی شهرها مانند سردشت، بانه، نوسود و مریوان آرام نیست. براساس همین گزارش، پریشب جنازه پاسدار شهید علی 
 .قاضی عسکري از پاسداران اعزامی به بانه که سه شب پیش بر اثر نارنجکی در بانه شهید شده بود به زادگاهش انتقال یافت

 

 12ن مستقر در غرب کشور در مورد جزییات این حادثه گفت:نارنجک از داخل یک خانه مسکونی در ساعت سخنگوي پاسدارا
شب به هنگام گشت معمولی پاسداران پرتاب شد و علی قاضی عسگري پاسدار شهید که زودتر از سایر پاسداران متوجه این 

از پنچ تن دیگر را نجات داد. وي اضافه کرد: 5عمل جان موضوع شده بود، با فداکاري خود را روي نارنجک انداخت و با این 
اند، یکی از آنها پایش قطع شده است جست تختخوابی کرمانشاه انتقال یافته 200تن مجروحان این حادثه که به بیمارستان 

 )1358/ 27/6وجوبراي شناسایی بازداشت عاملین این حادثه ادامه دارد. (کیهان

 

 .ید شدیک پاسدار در مهاباد شه

 

 .افراد مسلح،ضمن حمله به کامیون ارتشی،یک درجه دار را کشتند و دو نفر دیگر را به گروگان گرفتند

 

بعدازظهر دیروز با شلیک گلوله دموکراتها در مهاباد  2ی از پاسداران اعزامی از اصفهان، ساعت یک: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
 .به شهادت رسید

 

داران مستقر در غرب کشور،ضمن اعالم این خبر گفت:شهادت پاسدار زمانی روي داد که دو تن از عبداللهی مسوول سپاه پاس
» یانحسین قان«پاسداران همراه او براي انجام کاري از اتومبیل گشت خارج شدند و در همین فرصت یک ناشناس،از پشت سر،

 .اصابت گلوله قرار داد وشهید کردپاسدار اعزامی اصفهان را که در داخل اتومبیل تنها نشسته بود،مورد 

 

تن از افرادمشکوك را که  10مسوول سپاه پاسداران افزود: به دنبال این حادثه بالفاصله پاسداران به جست وجو پرداختند و 
 .در نزدیک محل حادثه بودند بازداشت کردند



 

اباد، توسط افرا د حزب دموکرات صورت وي اضافه کرد:این سومین تروري است که پس از ورود ارتش وپاسداران بشهر مه 
میگیرد. چند روز پیش نیز دو پاسدار در حالی که درون سنگر بودند مورد حمله افرا دمسلح قرار گرفتند و از پشت سر گلوله 

 .خوردند وشهید شدند

 

ان به پاسگاهی بعدازظهر مهاجم 30/7گفت:در ساعت » دوآب«عبداللهی در مورد جزییات درگیري سه روز پیش در منطقه 
دوآب حمله کردند اما با مقاومت دلیرانه افراد مستقر در پاسگاه روبرو شدند بر اثراین حمله یک جوانمرد به شهادت رسید و 

دار و یک سرباز و یک جوانمرد دیگر مجروح شدند به دنبال این حمله نیروهاي کمکی به منطقه اعزام و مهاجمان یک درجه
 .متواري شدند

 

 کامیون ارتشی حمله به

 

مسوول سپاه پاسداران در غرب کشور اضافه کرد: در پی این حادثه مهاجمان در دو کیلومتري پاسگاه دوآب جلوي یک 
کامیون ارتشی را نیز گرفتند و آنرا به آتش  کشیدند در این حمله یک استوار ارتش به شهادت رسید و دو سرنشین دیگر 

 .نوز از سرنوشت آنها اطالعی نداریمکامیون به گروگان گرفته شدند که ه

 

عبداللهی ضمن بررسی آخرین  رویدادهاي شهر مهاباد گقت روز گذشته از سوي حزب دموکرات کردستان اطالعیه در سطح 
 .شهر پخش شد

 

 .نمایندمقاومت ننشینی کنند و بیش از این اند که از مهاباد و سایر مناطق عقبدموکراتها در این اعالمیه به ارتش اخطار کرده

 

گزارشهاي رسیده از مهاباد و اعالمیه دیروز دموکراتها  حاکی از ادامه نبرد و انتقام گیري در منطقه است در قسمتی از اعالمیه 
ایم و فقط براي حفظ شهر و آرامش مردم مهاباد،سنگرهاي خود را خالی ما شکست نخورده«دموکراتهاآمده است که:

 .«ایمکرده

 



د هاي این شهر بار دیگر بسته شگزارش حاکیست که به دنبال شهادت پاسدار اصفهانی در مهاباد،بعدازظهر دیروز مغازههمین 
ها خود پناه بردند و هلی کوپترهاي ارتشی در تعقیب حادثه به عملیات اکتشافی در منطقه و مردم به خانه

 )28/6/1358پرداختند.(کیهان

 ن در سردشت،در حمله دموکراتها به پاسدارا

 

 0دوعضو گروه چریکی طالبانی دستگیر شدند

 

 دو عضو گروه چریکی جالل طالبانی سردشت، پاسداران سپاه مقر به مسلح هايدموکرات حمله در: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
 0دستگیر شدند

 

 ن حمله دو شب پیش با پرتابای«عبداللهی مسوول عملیات سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور با اعالم  این خبر گفت: 
نارنجک و تیراندازي به سوي سپاه پاسداران سردشت صورت گرفت و با عمل متقابل پاسداران و در یک درگیري شدید سه 

 0»تن از مهاجمان که مجروح شده بودند دستگیر شدند

 

هاي جالل طالبانی ها عضو چریکبعد از تحقیقات مفصل از سه مجروح بازداشت شده معلوم شد که دو تن از آن«وي افز ود:
 0»هستند که هر دو باین موضوع اعتراف کردند

 

شب گذشته نیز مجددا افراد مسلح دموکرات به قصد آزاد کردن مجروحان خود که در بیمارستان «نامبرده اضافه کرد: 
ول عملیات سپاه پاسداران در مسو 0»سردشت بستري بودند به این بیمارستان حمله کردند که حمله دوم آنها نیز دفع گردید

یت زدند و این هم دلیلی دیگر بر تایید عضوآور شد که دو چریک دستگیر شده جالل طالبانی به زبان عربی حرف میپایان یاد
 )3/7/1358آنها در گروه چریکی جالل طالبانی است.(کیهان

 

 .سه مهاجم در گردنه قشالق کشته شدند

 

 :اي به این شرح منتشر کردقالب اسالمی سنندج اطالعیهروابط عمومی سپاه پاسداران ان

 



 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

جدیدي زده است و باز باشدن مدارس و  هايبرادران و خواهران مسلمان کردستان ضد انقالب در منطقه دست به توطئه
ه تظاهرات و راهپمائی علیه جمهوري تجمع دانش آموزان در میان آنها رخنه کرده و با تحریکات احساسات؛ آنان را وادار ب

ایست براي پیاده کردن مقاصد شومتر آنان تا دوباره منطقه نماید که البته این گونه تظاهرات مرحلهاسالمی و قونین قرآن می
ن یزده نمایند. در رابطه با ازیادي را مصیبت هايکردستان را به خون عزیزترین جوانان کشورمان رنگین سازند و خانواده

دارد که از این تاریخ به بعد هرگونه تظاهرات ضد انقالب را موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج اعالم می
اخته االرض شنکند که مفسدفینماید و به عوامل تحریک کننده در این گونه تظاهرات اخطار میبا کمال قدرت سرکوب می

شود فرزندان خود را توجیه سازند تا محترم تقاضا می هايتار خواهد شد. همچنین از خانودهشوند و با شدت تمام با آنان رفمی
 )4/7/1358ملعبه دست ضد انقالب نشوند. .(جمهوري اسالمی

 

 اعالمیه

 

 :اي به این شرح منتشر کردسپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج نیز اعالمیه

 

هاي جدیدي زده است و خواهران مسلمان کردستان ضد انقالب در منطقه دست به توطئهبرادران و -بسم اهللا الرحمن الرحیم
با باز شدن مدارس و تجمع دانش آموزان در میان آنها رخنه کرده و با تحریک احساسات آنان را وادار به تظاهرات و راه 

رات مرحله ایست براي پیاده کردن مقاصد نمایند که البته این گونه تظاهپیمایی علیه جمهوري اسالمی و قوانین قرآن می
ه هاي زیادي را مصیبت زدشومتر آنان تا دوباره منطقه کردستان را بخون عزیزترین جوانان کشورمان رنگین سازند وخانواده

ر گونه هنمایند در رابطه با این موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج اعالم میدارد که از این تاریخ به بعد 
ه کند کنماید و به عوامل تحریک کننده در این گونه تظاهرات اخطار میتظاهرات ضدانقالب را با کمال قدرت سرکوب می

شود هاي محترم تقاضا میمفسد فی االرض شناخته میشوند وبا شدت تمام با آنان رفتار خواهد شد. همجنین از خانواده
 دست ضد انقالب نشوند فرزندان خود را توجیه سازند تا ملعبه

 

 پاسداران درگیر سالم به ستاد خود بازگشتند

 



ز صبح امرو» قشالق«جنگ و گریز پاسداران و واحدهاي ارتش و ژاندارمري با دموکراتها مسلح در ارتفاعات گردنه -کرمانشاه
 0پایان یافت

 

درگیر صبح امروز سالم به منطقه خود بازگشتند. به گفته مسوول عملیات سپاه پاسداران، واحدهاي پاسداران اعزامی به منطقه 
 0از سوي فرمانده ناحیه ژاندرمري کرمانشاه نیز اعالم شد: دموکراتها با دادن تلفات زیاد به ارتفاعات گریختند

 

وي به دنبال این مطلب افزود: فرار دمکراتها زیر آتش  سنگین واحدهاي نظامی از راه هوا، صورت گرفته است. فرمانده 
اندارمري همچنین گفت: حمله دموکراتهاي مسلح به این نقطه وبستن راه کرمانشاه به پاوه با مراسم بزرگذاشت روز چهلم ژ

شهداي پاوه که قرار بود دیروز انجام شود بی ارتباط نبوده است و هر لحظه نیز ممکن است گروههاي مسلح دوباره در سطح 
شب قبل بسته بود، باز شده  2آخرین  گزارشهاي رسیده راه پاوه کرمانشاه که ازمنطقه اورامانات دست به حمله بزنند. طبق 

 0شودنقل و انتقال وسائط نقلیه با احتیاط و زیر پوشش واحدهاي مستقر در مسیر انجام می است، اما فعالً

 

ذشته دموکراتها مسلح عبداللهی مسوول عملیات سپاه پاسداران بامداد امروز در مورد حوادث دیشب شهر مهاباد گف شب گ
کشته عقب نشستند. وي  2به مقر سپاه پاسداران حمله بردند ولی چون پاسداران آمادگی کامل داشتند مهاجمان با دادن 

 :اضافه کرد

 

 )5/7/1358(کیهان0تن از عوامل مهاجم را دستگیر کنند 50در این حمله پاسداران موفق شدند که تعداد 

 

 اظهارات مهم ابوشریف

 

: آقاي ابوشریف فرمانده عملیات کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ساعت دوازده و ده نشاه ـ خبرگزاري پارسکرما
ان سخن کل سپاه پاسدار هايدقیقه دیروز در یک گفتگوي اختصاصی در باره هدف از تشکیل سمینار دیروز و خط مشی برنامه

مع بندي نتایج عملیات منطقه غرب و بررسی نارسائیهاي موجود و گفت و اظهار داشت: هدف از تشکیل این سمینار ج
نیست.  هاهماهنگ کردن فعالیتهاي عملیاتی و سایر سازمانهاي مسوول است. خط مشی برنامه سپاه پاسداران جدا از سایر سپاه

ماتی که علیه انقالب پاسداري از انقالب اسالمی و گسترش و تداومش در جهان هدف اصلی ما است و ما با هر گونه اقدا
را در هم خواهیم کوبید. در مورد مبارزه با اقدامات ضد انقالبی که  هااسالمی باشد. با شدت عمل خواهیم کرد. و توطئه

بصورت خرابکاري در آمده است. ابو شریف گفت: در هر مبارزه و فعالیت عملیاتی یک چنین اقداماتی طبیعی است. مساله 



ش یک چنین عملیات تخریبی را طبیعتا بدنبال خواهد داشت ولی این عملیات هیچ خللی نمیتواند در کردستان با همه ابعاد
کند و اراده آهنین پاسداران انقالب که قاطعانه تصمیم دارند. عوامل ضد انقالب را در هر جا که باشند سرکوب کنند وارد نمی

 .کنند با این کار ما را از خط مشی کلی باز دارندیک مقدار هم این عملیات جنبه جنگ روانی دارد و تصور می

 

» ینعزالد«شود سئوال شد. ابوشریف گفت: بجز سران حزب دموکرات در مورد عفو امام که شامل چه کسانی از دموکراتها می
ه با تحویل توانند، ندامت خود را همرادر هر شهر و شهرستان آنهایی که نادم هستند در صورت اظهار ندامت می» قاسملو«و 

 یاناًو اح اندنامه داده خواهد شد. در مورد کسانی که در جنگ شرکت کردهاسلحه به پاسداران انقالب اعالم کنند و به آنها امان
شوند و در یاي کشته معده هاشود. در زد و خوردالمللی رفتار میابوشریف گفت: طبق قوانین بین اندمرتکب کشتار جنگی شده

شود و حتی آنها هم که در درگیري و زد وخورد مسلحانه که مرتکب قتل شده است. محاکمه نمیاتهام اینجنگ کسی به 
تی به جهت فقر مالی و تنگدس که صرفاً  هاییتوانند از این عفو استفاده کنند سئوال شد در مورد خانوادهمی اند،بازداشت شده

 چه اقداماتی خواهید کرد؟ اند،منطقه را ترك کرده

 

ابوشریف گفت: در مورد کمکهاي سریع به مستضعفین همه گونه اقدام شده و ملت مسلمان ایران از سایر شهرها کمکهاي 
بسیاري به منطقه ارسال داشتند که بطور مستمر دنبال خواهد شد و باید بگویم که با یک دست اسلحه و با دست دیگر 

دم تر بدست مرکند کمکها سریعی که ضد انقالب مزاحمت ایجاد نمیکامیونهاي خواروبار بمنطقه سرازیر کردیم در جاهای
 .را برسانیم هادانیم به سایر نقاط این کمکرسید و ما وظیفه می

 

 :در مورد وضع مرزها ابوشریف گفت

 

ي موجود ژاندارمري مسوول حفظ مرزها خواهد بود. و لذا  هانامهدر مورد مرزها طرحهایی در دست اجراست که طبق آئین
 ها مجهز وها پرداخته و ظرف چند روز آینده تمام پاسگاههاي مرزي و استقرار ماموران در پاسگاهژاندارمري به تجدید پاسگاه

 )10/7/1358اسالمی آماده فعالیت خواهند شد. مردم مهاباد مشکالت خودرا با نماینده امام در میان نهادند. (جمهوري

 0تا امنیت کامل در کردستان:سپاه پاسداران در کردستان می ماند

 

 عملیات ستاد محل در دیروز از کشور غرب منطقه شهر 26 اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرماندهان گردهمایی –کرمانشاه 
پاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز به کار کرد. در جلسات دو روزه س

این سمینارچگونگی ایجاد هماهنگی بین فعالیتهاي سپاه پاسداران منطقه غرب در ارتباط با مسایل مختلف از جمله مساله 



ي مقابله با هر گونه اقدامات ضد انقالبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در جلسه هاي الزم براکردستان و ایجاد آمادگی
 :افتتاحیه سمینار نخست عبداللهی فرمانده ستاد عملیات سپاه پاسداران در منطقه غرب کشور اظهار داشت

 

دیگر از یم تا مشکالت با یاري یکاهدف از این گردهمایی بررسی مشکالت و نارساییهایی که در جنگ تابستان با آن روبرو شده
 .پیش پا برداریم و با آمادگی بیشتر بتوانیم وظایف خطیر خود را انجام دهیم

 

آنگاه بشارتی سرپرست تحقیقات و اطالعات و عضو شوراي فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: این انقالب 
رابکاري هاي داخلی و خامکانات تبلیغاتی و ایجاد اغتشاش و ناامنی و درگیريآسان به تحقق نیانجامید.دشمنان با استفاده از 

درصددند که مانع پیشرفت انقالب اسالمی بشوند ولی آنهاباید بدانند که مردم مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان بیدار و 
به لزوم توجه بیشتر به پیشرفت هاي آنها رانقش براب خواهیم کرد. وي سپس اشاره هوشیارند و همه دسایس و نقشه

 .فقر اقتصادي یکی از علل آسیب پذیري استاقتصادي، اجتماعی و عمرانی کردستان کرد و گفت:

 

فرمانده کل عملیات سپاه پاسداران گفت: حرکت انقالبی ما استعمارگران و امپر یالیستها را به وحشت » ابوشریف«آنگاه 
توطئه چینی علیه جنبش اسالمی ما واداشته است. و اما شما پاسداران انقالب اسالمی که انداخته است و همین امر آنها را به 

اند، شما گارد مومنین، گارد صالحین و گارد شهدا هر گونه توطئه را برهم خواهید خارجیها لقب گارد امام خمینی را به شما داده
م و انقالب ما براي همه مستضعفین جهان است.ابوشریف سپس ایزد. ما از قرآن الهام میگیریم و راه حق و حقیقت پیش گرفته

 :سه هدف اساسی پاسداران انقالب را که با تکبیرپاسداران انقالب اسالمی مورد تایید قرار گرفت بدین شرح اعالم داشت

 

یلیپین، و ، اریتره، فـ انقالب ایران جزیی از انقالب بخاطر مستضعفین است و ما تا آزادي کامل فلسطین، لبنان، افغانستان1
 0عراق و نجات کلیه مستضعفین و برقراري جمهوري اسالمی تا آخرین قطره خون خود به مبارزه مسلحانه ادامه دهیم

 

هاي شرق و غرب را با اتحادو یگانگی در هم خواهیم ـ ما با الهام از قرآن در صف واحد خواهیم جنگید و توطئه امپریالیست2
 0کوبید

 

خاطره شهیدان را فراموش نخواهیم کرد و راه آنان را تا برقراري عدالت در جهان ادامه خواهیم داد. جلسات ـ ما هرگز 3
   )10/7/1358سمینار فردا نیز ادامه دارد و پس از جلسات افتتاحیه پاسداران نماز جماعت گذاردند. (کیهان

 



 اطالعیه

 

قر در بوکان حمله کردند. این مطلب بامداد امروز از سوي سپاه شب گذشته دموکراتها به واحدهاي ارتش و پاسداران مست 
پاسداران مستقر در غرب کشور اعالم شد. بر اساس این گزارش، حمله دیشب دموکراتها به بوکان بسیار شدید بود ولی هنوز 

مله، در این ح جزئیات درگیري معلوم نیست.همین گزارش حاکی است دوشب پیش نیز دموکراتها به بوکان حمله بردند و
عوامل جالل طالبانی و دموکراتها «چهار پاسدار زخمی و سه مهاجم بازداشت شدند.  سخنگوي سپاه پاسداران همچنین گفت: 

دو شب پیش به پاسگاه پیرانشهار از توابع مریوان نیز حمله بردند و در نتیجه این حمله، سه جوانمرد شهید شدند.  تعداد 
تن از عوامل مهاجم نیز دستگیر و پس از  4در این حمله «وي اضافه کرد: ».  از ده تن نبوده است تلفات حمله کنندگان کمتر

 )11/7/1358کیهان»(اعتراف، خود را از عوامل طالبانی معرفی کردند

 

 درگیري و تظاهرات

 

 دیروز به خبرنگار اطالعاتمعاون فرماندهی سپاه پاسداران غرب کشور مستقر در کرمانشاه بعدازظهر » هنر پژوه«کرمانشاه ـ 
صبح امروز (دیروز) عالوه بر بوکان در مریوان نیز تظاهراتی شد که باعث درگیري بین ماموران انتظامی و «در این شهر گفت: 

تظاهر کنندگان گردید ولی هنوز خبر صحیحی از چگونگی درگیري به دست ما نرسیده است. وي افزود: در ضمن در منطقه 
که  اندبه مستخدم مدرسه این روستا حمله کرده و او را کتک زده» روان زردوي«از دموکراتها در روستاي  اياورامانات عده

 )11/7/1358اطالعات».(اندچرا از پاوه به روستاي مذکور معلم فرستاده

 

نظر مستقیم شهر مرزي غرب کشور:هر گونه تصمیم گیري در مورد کردستان، باید با  26قطعنامه فرماندهان پاسداران 
 .پاسداران باشد

 

شهرستان مرزي غرب کشور بعد از ظهر پریروز با صدور قطعنامه اي به  26سمینار هماهنگی فرماندهان پاسداران -کرمانشاه
ز ایجاد صرفنظر ا«فرمانده ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور در این باره گفت: » عبداللهی«کار خود پایان داد.  

سپاهیان پاسدار انقالب، در غرب کشور،  اوضاع منطقه غرب،  استراتژي کلی پاسداران و موضوع  هايبین فعالیت هماهنگی
تأکید بر ماندن سپاه پاسداران تا پاکسازي نهایی غرب کشور از وجود عناصر ضد انقالب در این گردهمایی مورد بررسی و 

ین قطعنامه، ضمن اشاره به انقالب شکوهمند ایران به تصویب قرار گرفت و قطعنامه اي انتشار یافت.  در ا
و اینکه چشم مستضعفین جهان، یکسره به آن دوخته شده و امپریالیزم » شورانگیزترین و پربارترین انقالب تاریخ«عنوان

و ا جهانخوار نیز مترصد فرصتی است تا به جبران شکست مفتضحانه خود که موجب از دست دادن منافع فوق العاده وسیع



شده ضربات کاري بر پیکر نهال نورس انقالب ما وارد کند، لذا دستهاي آلوده به خون استعمارگران، این بار از آستین سر 
 در قسمت دیگري از».  سپردگان و وابستگانش بیرون آمده و کردستان عزیز ما را صحنه ترکتازي خویش قرار داده است

ب اسالمی که بفرمان رهبر بزرگ و شایسته و اندیشمند امام خمینی جهت پیشبرد سپاه پاسداران انقال«قطعنامه آمده است: 
اهداف انقالب و سرکوبی هر حرکت ضد انقالبی آمادگی داشته و دارد، فرماندهان و مسئولین اطالعات و تحقیقات عملیات 

مورد به شرح زیر به 10سمینار درغرب کشور را در جهت هماهنگی بیشتر به کرمانشاه فرا خوانده و شرکت کنندگان در این 
 :توافق رسیدند

 

با توجه به اسالمی بودن انقالب راستین مردم مان،  ما بهیچ وجه اجازه نخواهیم داد فرد یا افرادي، احساسات مذهبی -1
 .ملتمان را جریحه دارکرده و به مذهبمان اهانت کنند

 

شناخته شده امپریالیسم است، ضمن تائید اتحاد محکم و ناگسستنی از آنجایی که تفرقه افکنی و پراکندگی از شعارهاي -2
 .شیعه و سنی، هر نوع تبلیغاتی که این نوع پیوند را تضعیف نماید محکوم می کنیم

 

ضمن تأکید بر رهبري بالمنازع رهبر انقالب، امام خمینی، ما ایشان را بعنوان شایسته ترین فرمانده کل قوا پذیرفته و -3
 .ه مجري فرمان ایشان باشیمسرفرازیم ک

 

امپریالیسم،  ما ضمن جدا کردن حساب برادران کرد از ضد انقالب، هشدار می دهیم که در هیچ  هايبا توجه به دسیسه-4
 .نقطه از ایران عزیز تحمل هیچگونه حرکت ضد مردمی و ضد انقالبی را نمی کنیم

 

 هاسران خودفروخته حزب منحله دموکرات کردستان به کوهها و تپهبا توجه به اینکه نبردهاي کردستان خاتمه یافته و -5
اند و عنقریب فعالیتهاي ضد انقالبی خود را به صورت نا منظم ادامه خواهند داد،  ما ضمن اعالم آمادگی، به متواري شده

 .ا قدرت سرکوب خواهیم کردبرادران و خواهران کرد خود اعالم میداریم هر گونه حرکت ضد انقالبی را بهر شکلی که باشد، ب

 

با توجه به کارآیی سپاه پاسداران در طول حیات کوتاهش، در اینجا اعالم میداریم هرگونه تصمیم گیري در مورد  -6
 .کردستان، می بایست با نظر مستقیم سپاه پاسداران انجام شود

 



ریم در کلیه سطوح با آنان همکاري کرده و با آنها ما ضمن تائید فداکاریها و از خودگذشتگیهاي برادران ارتشی اعالم میدا -7
 .همراه و هم هدف خواهیم بود

 

ما ضمن سپاسگزاري از عموم برادران کرد بویژه از روشنفکران و روحانیت مترقی منطقه دست همکاري و استمداد بطرف -8
 .همه برادران دراز کرده و هر نوع کمکی ولو جزئی را با کمال میل پذیرائیم

 

ز آنجا که اسالم مرز ندارد و بالطبع انقالب اسالمی ما نمی بایستی محدود به مرز خاصی شود،  ضمن تائید کلیه مبارزات ا -9
مستضعفین در سراسر جهان پشتیبانی همه جانبه خود را از نبرد قهرمانانه خلقهاي فلسطین، لبنان، اریتره، صحرا، فیلیپین، 

 .افغانستان و اندونزي اعالم میداریم

 

ما ضمن تائید اعالم دخالت اصولی در امور داخلی کشورها، بهمه کشورها و قدرتهایی که مستقیم در امور داخلی ما -10
کنند، هشدار میدهیم که بهیچ وجه نخواهیم گذاشت که رهبران بعضی کشورها که پایگاه مردمی بین ملتشان ندارند، دخالت می

زهایمان پرداخته و به شعور عمومی اهانت کنند.  خداوند همه ما رابراي اجرا و جهت انحراف افکار، به دست اندازي به مر
شرکت کنندگان در سمینار، بعدازظهر پریروز به شهرستانهاي محل خدمتشان واقع در ». ترویج احکام اسالم موفق بدارد

 )12/7/1358استانهاي غرب کشور بازگشتند.(اطالعات

 

 .اعضاي حزب دمکرات مشمول عفو امام هستند بجز عزالدین حسینی و قاسملو،کلیۀ

 

سمینار دو روزه فرماندهان سپاه پاسداران در غرب کشور، صبح دیروز، بعد از قرائت آیاتی از قرآن مجید با سخنان  -کرمانشاه
ات و سرپزست تحقیق» بشارتی«عبداللهی، فرمانده مراکز عملیات سپاه پاسداران غرب کشور، افتتاح شد. در این سمینار 

اطالعات و عضو شوراي فرماندهی سپاه پاسداران ایران، طی سخنانی اظهار داشت: سپاه پاسداران انقالب به امر امام تشکیل 
کشور حکومت اسالمی وجود دارد،  26شد و سپاهیان به عنوان یک نیروي فوق العاده در راه انقالب حاضرند جان بدهند. در 

 19دارد. ما از انقالب ماست که به پیروي از قرآن و به فرمان امام و در راه اسالم گام بر می ولی از آنها فقط حرف بوده و تنها
 312هزار و  4شهریور در میدان ژاله  17نفر شهید دادیم که تنها در  311هزار و 16 جمعاً 1357بهمن  21تا  1356دیماه 

 .ایمنفر شهید داشته

 

 توطئه علیه انقالب



 

و این توطئه توسط صهیونیزم و امپریالیزم جهانخوار  ایمنون در کردستان دچار درگیري ناخواسته شدهوي افزود: ما هم اک
روز در ایران ماند و علیه انقالب بوجود آمده است. وي با اشاره به زمان انقالب افزود: ژنرال هویزر در زمان مرغ طوفان

از پادگانها  3-هزار اسلحه ژ200پادگانها را باز کنند و در این مرحله اسالمی ما توطئه چید و وقتی نتیجه نگرفت دستور داد در 
 .ولی خوشبختانه، با هوشیاري مردم این توطئه نیز در نطفه خفه شدخارج شد،

 

 نیروي ایمان

 

د، تدارك دید تا ما را از میدان بدر کن ايبشارتی گفت: امپریالیسم جهانخوار، در کردستان علیه انقالب اسالمی ایران توطئه
وقتی به مرکز سپاه پاسداران حمله کردند، پاسداران را سر بریدند. آیا اینها مسلمان هستند؟ شما پاسداران ثابت کردید، 

ستاره هاي ژنرالتا دست خیانتکاران شرق و غرب را قطع کنید، وقتی قصد حرکت به کردستان را داشتیم، ایدبفرمان امام آمده
بر دوش و مسووالن مملکتی عقیده داشتند با توجه به آشنایی محل و استحکامات دموکراتها براي تصرف مهاباد دو ماه وقت 

کیلو متر مرز  830الزم است ولی چون ما نیروي ایمان داشتیم به لطف خداوند آنان را در کمتر از سه روز تارومار کردیم و 
و عراق هم آنان را به انواع سالحهاي سنگین و سبک مسلح میکرد ولی مادر  شدداره میایران و عراق توسط دموکراتها ا

 .اول پیروز شدیم و تا آخرین قطره خون خود با ضد انقالبیون خواهیم جنگید هايقدم

 

 توطئه عراق

 

ب ایران هستند، دولت درصد مردم عراق طرفدار انقال 53بشارتی در مورد توطئه عراق علیه ایران گفت: با توجه به اینکه 
ا بی اثر آنه هايما را در داخل کشور درگیر کند تا انقالب اسالمی در آنجا به تعویق افتد، ولی انشاءاهللا نقشه خواستعراق می

 .خواهد ماند

 

 چریکی هايجنگ

 

پارتیزانی و چریکی هستند تا در  هايشود، در حال حاضر دمکراتها سخت سرگرم فراگیري جنگبشارتی افزود: گفته می
تا آخرین نفس و آخرین نفر علیه ضد انقالبیون و  دهمهشدار و اخطار می هازمستان به مقابله بپردازند ولی من به قدرت



و باید از خون این شهدا  ایمنفر پاسدار شهید داده 300پاسداري انقالب خواهیم جنگید. وي اضافه کرد: درگیري غرب کشور 
 .اري کنیم. ما با برادران کرد، هیچ نوع اختالفی نداریم و آنها را دوست داریم، ولی ضد انقالبیون را سرکوب خواهیم کردپاسد

 

 مسلمان خواهند شد

 

 ايابو شریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران ایران، در این گردهمائی گفت: انقالب اسالمی ایران در جهان بازتاب گسترده
جاسوسی دنیا از روند انقالب ایران غلط از آب درآمده است، چون حرکت انقالب  هايی که محاسبه دستگاهداشته، تا جائ

درصد  50سال آینده به  20درصد مردم شوروي مسلمان هستند و این تعداد در ایران، یک حرکت معنوي بود. وي افزود:
د کشورهاي دگر نیز نخواهن ت اسالمی ما را بگیرد مسلماًسال دیکتاتوري پهلوي نتوانست جلوي حرک 50همانطور که  رسد،می

شود در شوروي آزادیهاي بیشتري به مسلمانان داده شده، بازتاب انقالب اسالمی ایران بوده توانست. اگر مشاهده می
ه نح.ي باست.ابوشریف اضافه کرد: از طرف دیگر بازتاب حرکت اسالمی ایران به رهبري امام خمینی در کشورهاي نفت خیز 

یه ظلم که عل کشدولی مردم مستضعف مسلمان جهان طولی نمی اند،رهبران آنها را به وحشت انداخته است که به تالش افتاده
و ستم قیام نمایند، اما بازتاب عملیات پاسداران در کردستان و خوزستان، کشورهاي شرق و غرب را به لرزه درآوردو یکی از 

کند درست است، هرجا و هرکس علیه انقالب ایران ود، هر جا پاي گارد خمینی برسد نابود میخارجی نوشته ب هايروزنامه
 و امتوطئه بچیند گارد خمینی او را نابود خواهد کرد مبارزه مسلحانه خود را براي رهایی مردم مستضعف جهان آغاز کرده

 .و در اسالم حد و مرز وجود ندارد شناسیمم را میآنان که دم از ملیت میزنند غیر مسلمان و تفرقه افکن هستند. ما اسال

 

 عفو عمومی امام

 

را قاطعانه سرکوب خواهیم کرد و به ضد انقالب  ايدر کرمانشاه گفت: هر توطئه "اطالعات"ابو شریف در مصاحبه خبرنگار 
منحله دمکرات به جز قاسملو  فرصت و مجال نخواهیم داد. وي در مورد عفو عمومی امام گفت: بفرمان امام کلیه افراد حزب

را تحویل دهند و در پناه جمهوري اسالمی ایران  هاخود بازگشته و سالح هايتوانند به محلو می اندعزالدین حسینی عفو شده
باشند و نظر امام در مورد سران حزب، دو نفر مذکور بوده است. ابو شریف افزود: حتی کسانی که در پشت سنگر دستگیر 

ار رفتشوند، حکم اعدام در موردشان اجرا نخواهد شد و ما براي اینگونه افراد، طبق قوانین بین المللی، مثل اسراي جنگی 
 )12/7/1358خواهیم کرد.(اطالعات

 

 :در سمینار سپاه پاسداران اعالم شد

 0سران حزب دموکرات در خانقین عراق بسر می برند



 

 رد را خود تهاجمی عملیات نقطه این از و میبرند بسر عراق خانقین در دموکرات حزب سران«: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 
 0»کنندمی رهبري مرزي شهرهاي

 

این مطلب را عسگري زاده یکی از پاسداران عملیات غرب کشور در سمینار مسووالن سپاه پاسداران در غرب کشور اعالم 
کرد. وي با نشان دادن نقشه عملیاتی دموکراتها گفت: ما میدانیم که براساس این نقشه عملیات تهاجمی  کی و از کدام نقطه 

 .شودشروع می

 

ریزي شده قرار است تا یک هفته برنامه کنترل پاسداران غرب کشور گفت: طبق برنامه طرح عبدالهی مسوول عملیات سپاه
 .مرز در تمام سطوح غرب کشور بطور آزمایشی بعهده ژاندرمري گذاشته شود

 

ماه است که  6عضو تحقیقات و اطالعات و شوراي فرماندهی پاسداران ضمن انتقاد از این نقش دولت، گفت: هدف » بشارتی»
مسوولیت اصلی بعهده دولت است ولی در این مدت هیچگونه عمل انقالبی در جهت تصفیه و از بین بردن عناصر ساواك و 

 0در حال فعالیت هستند سیا صورت نگرفته و آنها علیه انقالب شدیداً 

 

کار ست و مشغول بوي افزود: سپاه پاسداران اکنون بصورت یک نیروي شناخته شده و فعال در سطح مملکت شناخته شده ا
 .است و طرح بستن مرز بوسیله پاسداران باعث ناراحتی بعضی از واحدها شده است

 

وي آنگاه گفت: ما تا یک هفته دیگر صبر کرده و بکار تبلیغاتی خود ادامه میدهیم و در این مدت عملیات را متوقف نموده و 
ندارمري نتواند موفق شود پیش امام رفته و کسب تکلیف گذاریم. در صورتیکه ژاکنترل مرزها را بعهده ژاندارمري می

 0کنیممی

 

 5در پایان سمینار دو روزه سپاه پاسداران غرب کشور طرح کلی هماهنگی مسوولین سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور در 
 )1358/ 12/7مورد به تصویب رسید.(کیهان

 

 حمله مسلحانه به منزل دادستان انقالب مهاباد



 

ازظهر دیروز گفت: وضع شهر مهاباد دیشب نسبت به شب قبل سپاه پاسداران مستقر در شهرستان مهاباد پیش سرپرست
اي صورت گرفته است. دیشب با اسلحه به خانه مسکونی دادستان انقالب مهاباد حمله تر بود ولی تیراندازیهاي پراکندهآرام

چنین مرکز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد مورد تیراندازي قرار شد. و در این حمله دادستان و برادر وي زخمی شدند هم
گرفت ولی براي جلوگیري از درگیري بیشتر از طرف سپاه پاسداران به این تیراندازیها پاسخ داده شد سرپرست سپاه پاسداران 

ه که چهارشنبه شب ب» ثقفی«در شهرستان مهاباد اعالم کرد که جسد یک نفر دیگر از پاسداران مستقر در مهاباد به نام 
گروگان گرفته شده بود، در نزدیکی روستاي امیرآباد پیدا شد و سپاه پاسداران محل وقوع حادثه را محاصره کرده و هشت نفر 

وسیله اشرار و مهاجمین مورد محاصره چنین دیشب منزل مسکونی یک نفر از اهالی مهاباد بههم انداز مهاجمان را دستگیر کرده
 هايه قرار گرفته ولی با کمک نیروهاي انتظامی شهربانی و سپاه پاسداران این محاصره و حمله دفع شد و افراد خانوادهو حمل

 )14/7/1358این شخص به مرکز سپاه پاسداران مستقر مهاباد منتقل شد. .(جمهوري اسالمی

 0اي را آتش  زدندتظاهر کنندگان مهاباد خانه و مغازه

 

 0ب به پاسگاه ژاندارمري و یک پادگان در منطقه نوسود حمله کردندمهاجمان ضد انقال

 

در تظاهراتی که دیروز در خیابانهاي مهاباد صورت گرفت یک مغازه و خانه خراب و سپس آتش :«خبرنگار کیهان  -کرمانشاه
 0»زده شد

 

ي که خراب شد و اموال آن به سرقت رفت ااین مطلب را فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد اعالم کرد وافزود: خانه و مغازه
 .متعلق به دو ترك زبان بود که ما بالفاصله وارد عمل شدیم و تظاهرکنندگان را متفرق کردیم

 

فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد اضافه کرد: عمل غافلگیري دموکراتها در حمله به واحدهاي ما زیاد است زیرا آنها جاي 
ما در یک مکان ثابت و در مواضع شناخته شده هستیم بااین همه در تیراندازي چند روز گذشته ما  مشخص و ثابتی ندارند ولی

 .هوشیار بودیم و تلفات نداشتم کامالً

 

توان عوامل نامبرده خلع سالح افراد مسلح را عملی دانست و گفت: با هماهنگ کردن کارهاي واحدهاي مستقر در مهاباد می
سالح کرد و از نفوذ افراد مسلح به داخل شهر تا حدود زیادي جلوگیري کرد از سوي سپاه  مسلح را در سطح شهر خلع

پاسداران مستقر در مهاباد نیز گزارش تظاهرات خیابانی در این شهر تایید شد در این گزارش همچنین اضافه شده که در 



سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور در به آتش  کشیده شد یکی از مسووالن » سوبارو«جریان این تظاهرات یک ماشین 
اي مسلح نیز شرکت داشتند این عده ضمن تظاهرات در سطح شهر به مورد تظاهرات دیروز مهاباد گفت: در این تظاهرات عده

سوي رادیوتلویزیون مهاباد حرکت کردند گزارش دریافت شده حاکیست که در این تظاهرات حدود یک و نیم ساعت 
 .تتیراندازي شده اس

 

دو گروه از مخالفین با هم درگیر شدند که » کرند«در منطقه »رشیدعباس«نامبرده اضافه کرد: روز گذشته نیز در اطراف سد 
 .طی این درگیري یک تن از آنها کشته شد هنوز از جرییانات این درگیري اطالع دقیقی نداریم

 

تماسی که با فرمانده سپاه پاسداران گرفته شد اظهار داشت ضد گوید: در روزنامه جمهوري اسالمی نیز از قول خبرنگار خود می
انقالب قصد داشت با آتش زدن خانه مسکونی اسکندري که ترك و از طرفداران جمهوري اسالمی است جنگ بین برادران 

ادیو ه کرد که رکردو ترك را شعله ور کند ولی براثر هوشیاري پاسداران و عدم دخالت آنها توطئه در نطفه خفه شد. وي اضاف
کند و حتی بعدازظهر امروز اي پخش نمیتلویزیون مهاباد هنوز در اختیار طرفداران حزب دموکرات است و هیچ برنامه

(دیروز) ما پیامی به زبان کردي فرستادیم که این پیام هم خوانده نشد. فرمانده سپاه پاسداران انقالب ضمن گالیه از دولت 
هاي اي عمرانی خود را در آنجا شروع نکرده است و از دولت خواست که هر چه زودتر برنامههگفت: دولت هنوز برنامه

رتش جمهوري اسالمی عملیات خلع سالح را متوقف کرده است و عمرانی خود را شروع کند. وي ضمن انتقاد از ارتش گفت: 
 .را با ایشان در میان گذارد ایم تا مشکالتاي نزد رهبر انقالب اسالمی ایران فرستادهنمایندهافزود:

 

هاي گروهی انتقاد کردو اعالم داشت که فرمانده سپاه پاسداران اوضاع شهر مهاباد را آرام توصیف کرد. وي همچنین از رسانه
هاي مهاباد از سوي خبرنگار کیهان در ارومیه نیز گزارش شده کنند خبر مربوط به درگیريها مسایل ما را مطرح نمیرسانه
 )14/7/1358. (کیهاناست

 

 .شونددر سمینار فرماندهان سپاهیان انقالب اسالمی عنوان شد: ضد انقالبیون براي جنگهاي زمستانی آماده می

 

 .شوندابوشریف: بجز قاسملو و عزالدین حسینی بقیه افراد حزب دمکرات مشمول عفو امام می

و قصد دارند در زمستان جنگهاي پارتیزانی راه بیاندازند. این  بینندضد انقالبیون در یک اردوگاه دور جنگهاي چریکی می
مطلب را بشارتی سرپرست تحقیقات و اطالعات و عضو شوراي فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در سمینار دو 

به خیال خودشان  هاروزه فرماندهان سپاهیان انقالب اسالمی که در غرب کشور تشکیل شده بود عنوان کرد و افزود: این
تا آخرین نفس و آخرین  دهیمهشدار می هاتوانند ما را از میدان بدر کنند. ما از کردستان نخواهیم رفت و به تمام قدرتمی



. ما با برادران کرد خود برادر هستیم ولی با کنیمنفر در برابر ضد انقالب مقاومت خواهیم کرد و بیرحمانه آنها را سرکوب می
برون مرزي و داخل کشور که براي از بین بردن انقالب  هاي.ناطق ضمن تشریح توطئهجنگیمب تا آخرین نفس میضد انقال

! ابو چیندپارك لندن علیه انقالب اسالمی ایران توطئه می هایدشود گفت: حاال مرغ طوفان (بختیار) دراسالمی کشور چیده می
درصد مردم شوروي مسلمان هستند  و این  25دهمائی حضور داشت گفت: شریف فرمانده سپاه پاسداران نیز که در این گر

سال دیکتاتوري نتوانست جلو حرکت اسالمی ما را بگیرد  50درصد خواهد رسید. همانطوریکه  50سال آینده به  20نسبت در 
ان در الیت سپاه پاسدارمسلم شوروي هم نمی تواند. ابو شریف با اشاره به موقعیت کشورهاي اسالمی نفت خیز و بازتاب فع

خارجی نوشته بود که گارد خمینی او را نابود خواهند کرد. ما براي مستضعفین جهان  هايیکی از روزنامه«غرب کشور گفت: 
تفرقه افکن هستند و مسلمان نیستند، ملیت ما اسالم است و تا پیروزي کامل انقالب  زنندآنها که از ملیت حرف می جنگیم،می

تفرقه افکن هستند و مسلمان نیستند، ملیت ما اسالم است  زنندآنها که از ملیت حرف می جنگیم،سراسر جهان میاسالمی در 
سالمی ا هاي. خط مشی، مبارزه مسلحانه براي رهائی کلیه سرزمینجنگیمو تا پیروزي کامل انقالب اسالمی در سراسر جهان می

عانه را قاط ايو با خبرنگار اطالعات و خبرگزاري پارس گفت: هر توطئهابو شریف در یک گفتگ» از دست جهانخواران است.
سرکوب خواهیم کرد. وي در مورد افراد حزب  دموکرات گفت: به فرمان امام به جز قاسملو عزالدین حسینی بقیه افراد حزب  

قرار گیرند. نظر امام در مورد توانند با تحویل دادن سالحهاي خود در پناه جمهوري اسالمی دمکرات در امان هستند و می
سران حزب دمکرات گفت: به فرمان امام بجز قاسملو عزالدین حسینی بقیه افراد حزب منحله دمکرات در امان هستند و 

توانند با تحویل دادن سالحهاي خود در پناه جمهوري اسالمی قرار گیرند.نظر امام در مورد سران حزب دمکرات همین دو می
و قتل آنها مشهود است محاکمه خواهند شد اما اگر کسانی در پشت سنگرها دستگیر  اندورد کسانی که قتل کردهنفر بود. در م

شوند طبق قوانین بین المللی بنام اسراي جنگی با آنها رفتار خواهیم کرد و حکم اعدام درباره اینگونه افراد اجرا نخواهد شد. این 
مرکز عملیات سپاه پاسداران در غرب کشور آغاز شده بود بعد از دو روز پایان سمینار که با سخنان عبداللهی فرمانده 
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 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (4)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

  

 اسالمی مهابادحمله مسلحانه به خانه دادستان انقالب     

 



ساعت گذشته، با وقوع حوادث ناخوشایند، آرامش کافی و کامل نداشت. حمله مسلحانه به  48شهرهاي منطقه غرب کشور در 
در جاده بانه ـ سردشت انفجار بمب در مقابل بانک ملی شعبه اشنویه و » مین«منزل دادستان انقالب اسالمی مهاباد، انفحار 

 0آب نقده،از جمله این حو ادث بود حمله افراد مسلح به منبع

 

سرپرست سپاه پاسداران مستقر در شهرستان مهاباد دیروز اعالم کرد: وضع شهر مهاباد، دیشب نسبت به شب قبل آرام تر 
اي صورت گرفته است. دیشب (پریشب ) با اسلحه به خانه مسکونی دادستان انقالب مهاباد هاي پراکندهبود. ولی تیراندازي

شدند. همچنین مرکز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد، مورد حمله و د و در این حمله دادستان و برادر وي زخمیحمله ش
 0تیراندازي قرار گرفت، ولی براي جلوگیري از درگیري بیشتر از طرف سپاه پاسداران به این تیراندازیها پاسخ داده نشد

 

ریشب به که پ» ثقفی«یک نفر دیگر از پاسداران مستقر در مهاباد بنامسرپرست سپاه پاسداران مهاباد اعالم کرد که جسد 
گروگان گرفته شده بود در نزدیکی روستاي امیر آباد پیدا شد و سپاه پاسداران محل وقوع حادثه را محاصره، کرده و هشت نفر 

 وسیله اشرار و مهاجمین مورد محاصرهاند، همچنین پریشب منزل مسکونی یک نفر از اهالی مهاباد باز مهاجمان را دستگیر کرده
و حمله قرار گرفت، ولی با کمک نیروهاي انتظامی، شهربانی و سپاه پاسداران این محاصره وحمله دفع شد و افراد خانواده این 

 )14/7/1358شخص به مرکز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد منتقل شدند(کیهان

 

 .ادیو و تلویزیون مهاباد هنوز در اختیار طرفداران حزب دموکرات استفرمانده سپاه پاسداران موقت در مهاباد:ر

 

مهاباد ـ خبرگزاري پارس: بعدازظهر دیروز خانه مسکونی شخصی بنام اسکندري در شهر مهاباد مورد حمله مهاجمان ضد 
 .انقالب قرار گرفت و منزل و اتومبیل وي به آتش کشیده شد

 

ه جمهوري اسالمی با فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت: وي گفت که ضد انقالب قصد به دنبال این خبر، خبرنگار روزنام
. و از طرفداران جمهوري اسالمی است جنگ بین برادران کرد و باشدزدن خانه مسکونی اسکندري که ترك میداشت با آتش
طفه خفه شد. وي اضافه کرد که رادیو و ور کند ولی بر اثر هوشیاري پاسداران و عدم دخالت آنها توطئه در نترك را شعله

کند و حتی بعدازظهر امروز پخش نمی ايتلویزیون مهاباد هنوز در اختیار طرفدران حزب دموکرات است و هیچ برنامه
ما پیامی به زبان کردي فرستادیم که این پیام هم خوانده بشد. فرمانده سپاه پاسداران ضمن گالیه از دولت گفت: » دیروز«

همرانی  هايعمرانی خود را در آن جا شروع نکرده است و از دولت خواست که هر چه زودتر برنامه هايهنوز برنامهدولت 
خود را شروع کند. وي ضمن انتقاد از ارتش گفت: ارتش جمهوري اسالمی عملیات خلع را متوقف کرده است. و افزود 

تا مشکالت را با ایشان در میان گذارد. فرمانده سپاه پاسداران اوضاع ایم نزد رهبر انقالب اسالمی ایران فرستاده اينماینده



مسایل ما را مطرح  هاگروهی انتقاد کرد و اعالم داشت که رسانه هايچنین از رسانهشهر مهاباد را آرام توصیف کرد. وي هم
 )15/7/1358کنند.(جمهوري اسالمینمی

 :درحمله غافلگیرانه دموکراتها

 

 0ردشت اسیر و شهید شدندپاسدار در س 65

 

 0نفر است 30تعداد شهید شدگان بیش از 

 

 0تن جان سالم بدر بردند 7نفري پاسداران فقط  72از گروه 

 

 0تن دیگر مجروح شدند 18دار شهید و سرباز و درجه2در حمله مهاجمان به یک ستون حامل خواربار، 

 

 0قرار گرفتچهار پاسگاه ژاندارمري همزمان مورد حمله دموکراتها 

 

پاسدار را  22دموکراتهاي مسلح بعدازظهر دیروز، در یک حمله غافلگیرانه در منطقه مرزي سردشت واقع در استان کردستان 
 .به شهادت رساندند

 

 0نفر آنها به اسارت دموکراتها درآمدند 43تن از پاسداران زخمی، شدند و  10در این حمله، 

 

 :در بخش خبري دیشب خود، در این باره، چنین گزارش داد صداو سیماي جمهوري اسالمی ایران،

 

 72براساس گزارش رسیده، گروهی از عوامل ضد انقالب که به سالحهاي سنگین مجهز بودند، بطور غافلگیرانه به یک گروه »
ین رش رسیده، در انفري از پاسداران انقالب اسالمی سردشت که با خودرو عازم بانه بودند حمله کردند. بر پایه آخرین  گزا

تن از برادران پاسدار سردشت به شهادت رسیدند. همین گزارش گویاي آن است که هفت تن از پاسداران نیز از  22هجوم، 



تن از پاسداران، در این  10 حمله ناجوانمردانه عوامل مهاجم جان سالم به در بردند که با پادگان سردشت بازگشتند. ضمناً
 0»برندگروگان عوامل ضد انقالب بسر می درگیري زخمی و بقیه در

 

 گزارش خبرگزاري پارس

 

اي از پاسدران انقالب اسالمی ایران در خبرنگاران خبرگزاري پارس در ارومیه و کرمانشاه گزارش دادند که شب گذشته دسته
اي شهادت رسیدند و عده اي از آنان به درجهراه سردشت و بانه،توسط مهاجمان دموکرات، غافلگیر شدند و متاسفانه عده

 .شدندزخمی

 

هاي این درگیري اند، زخمیکوپتربه ارومیه منتقل شدهشهید و سیزده زخمی با هلی 9گزارش رسیده همچنین حاکی است که  
 .براي معالجه به بیمارستانها اعزام شدند

 

ر ساعت گذشته برروي هم بیست ودو از سوي دیگر خبرنگار خبرگزاري پارس از کرمانشاه گزارش داد که ظرف بیست وچها
 رارق درمان تحت شهر این تختخوابی دویست بیمارستان در کرمانشاه به انتقال از پس سردشت –نفر مجروحان راه بانه 

 ویک رسید هادتش درجه به متاسفانه تن یک که شدند بستري لشکر بیمارستان در تن ودو بیست این از نفر بیست. گرفتند
 .تحت عمل جراحی قرار گرفتیگر نیز د تن

 

 :براساس همین گزارش اسامی هفت تن از مجروحین به این شرح است

 

دار، عباس حیدري و رجب حیدري سرباز، و لطف اهللا قربانی و اکبر حسین جمالی، ابوذر جمشیدي و محمد رمضانی درجه
 .حیدري پاسدار

 

دستگاه آمبوالنس وچراتقال در مسیر راه سردشت ـ بانه در حرکت بودند شود که این مجروحین هنگامی که با چهار یادآور می
 .مورد حمله مهاجمان دمکرات قرار گرفته و مجروح شدند

 



داران مجروح در گفنگویی،بخبرنگار خبرگزاري پارس گفت: ابتدا ما موفق شدیم از حمله جان به سالمت بریم ولی یکی از درجه
 .النس بودیم مورد حمله قرار گرفتیم  مجروح شدیمدر بازگشت هنگامی که سوار آمبو

 

دار را به گروگان بردند که واقع در سه کیلومتري بخش نوسود مهاجمان چهار درجه» نیسان«براساس همین گزارش امروز در 
ات یکی از آنها موفق به فرار شد. واز سوي دیگر در بخش نوسود و منطقه مرزي نودشه، دیروز از سوي مهاجمان دمکر

اي صبح و عصر صورت گرفت که با تیراندازي متقابل ماموران مرزي و محافظین منطقه نوسوداین حمالت حمالت پراکنده
 .خنثی شد

 

دفتر دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران درباره درگیري دیروز راه سردشت ـ بانه این گزارشها را تایید 
رادران پاسدار بدون اطالع قبلی حرکت کردند و متاسفانه مورد حمله مهاجمان دموکرات قرار اي از بکرد و اعالم داشت دسته

 .گرفته و غافلگیر شدند.بیست و دو نفر پاسدار به درجه شهادت نائل شدند خود را به پادگان سردشت برسانند

 

دیروز در بانه بازداشت و به مرکز خبرنگار خبرگزاري پارس همچنین گزارش داد که هفت تن از مهاجمان دمکرات دیشب و 
ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور در کرمانشاه منتقل شدند ولی گزارش دستگیري این هفت نفر هنوز تایید نشده 

 .است

 تعداد شهدا

 

 :سخنگوي سپاه پاسداران انقالب درباره حادثه جاده سردشت ـ بانه اظهار داشت

 

پاسداران از سردشت براي تعویض پاسداران دیگر به طرف کرمانشاه در حرکت بودند و در این نفري از  70دیروز یک گروه 
نفر از پاسداران موفق به  8تا 7میان در بین راه سردشت و بانه با گروهی از مهاجمین برخورد کردند که در این برخورد فقط 

آنان بدست نیامده است. در خبرهاي رسیده تعداد  اند وهنوز اثري از فرار شدند و بقیه در رابطه با درگیري گم شده
ولی آنچه که نفر گفته،  30ها این رقم را نفر و بعضی 25گویند ها میهاي مختلفی ذکر شده است. بعضیشدگان به گونهکشته

ر هستند شدگان همه پاسدانفر است. اما هنوز مشخص نشده است که تعداد کشته 30شدگان بیش از مسلم است تعداد کشته
گویند که یک ستون از پاسداران و یک ستون از ارتش از سردشت حرکت و یا از افراد ارتشی هم در بین آنهاست،زیرا می

 .کرده بودند

 



اند و ضمن غافلگیر کردند، آنها را به گلوله خبر رسیده همچنین حاکی است که مهاجمین از چند طرف، به پاسداران حمله کرده
 )17/7/1358اند.(کیهانبسته

 

 :جزییات فاجعه خونین سردشت از زبان پاسداران مجروح

 

 چگونه اسیر دموکراتها شدیم؟

 

تن از انها شد اعالم  23جزییات حمله مسلحانه دموکراتها به پاسداران انقالب اسالمی در جاده سردشت که منجر بعه شهادت 
 .گردید

 

اد اند چگونگی هجوم افراسدارانی که در این فاجعه، مجروح شده و به تهران انتقال یافتهمسووالن سپاه پاسداران و همچنین پ
 مسلح به پاسداران را تشریح کردند

 

اند، دیروز با خبرنگار  کیهان دربیمارستان میثاقیه گفت و گو کردند و چند تن از پاسدارانی که درحوادث سردشت مجروح شده
 چگونگی حادثه را شرح دادند

 

زیز اهللا اسالمی پاسداري که از اصفهان به سردشت اعزام شده بود، به خبرنگار ما گفت: روز حادثه ماموریت ما تمام شده بود ع
 0کیلومتر از سردشت دور شده بودیم تا به تهران و کرمانشاه برویم، که ناگهان از چهار طرف به ما حمله شد 10و حدود 

 

بود. ما پایین آمدیم اتومبیلمان را درست کنیم که ناگهان مهاجمان رگبار به سوي ما گشودند، اي خراب شده اتومبیل ما در دره
 .ها را آتش  زدندکردند، آنها اتومبیلمهاجمان اسلحه و مهمات زیادي داشتند، مرتب تیر خالی می

 

ران تیرخورده در ماشین زنده زنده زدند. چند نفر از پاسداهمگی لباس کردي به تن داشتند، اما فارسی را به خوبی حرف می
ه چند رسیدند. بعد از اینکرفتند، هدف گلوله قرار میگرفتند و به شهادت میسوختند و هر کدام از پاسدارانی که به کمک می

آنها  .ها را هم با خودشان ببرند. اما بعد ما را نبردندخواستند زخمینفر از پاسداران ما کشته شدند و همه ما تیر خوردیم می
اید؟ آنها نفر بودند، آنها به ما میگفتند: برادر، چرا به کشتن ما آمده 2500چند نفر از ما را گروگان بردند، مهاجمین حدود 



رفتند، سرو کله ها  را آتش  زدند. مهاجمان چند دسته بودند. یک دسته اشان که میهمه چیز را غارت کردند، همه اتومبیل
نند، خواهند مرا معالجه کشد. مهاجمان مرا تا مسافت کمی کشان کشان بردند و ظاهرا میگفتند که میدسته دیگرشان پیدا می

 .توانم و ناي راه رفتن ندارمگفتم که نمیاما من مرتب می

 

دانم مینفر بودیم که من ن 65گفتند برآیت قاطر پیدا کنیم، ولی من مقاومت کردم. و سرانجام رهایم کردند و رفتند ما آنها می
 .چند نفر شهید و اسیر شدند و چند نفر ومجروح دقیقاً

 

به ماموریت هاي خطرناکی مثل منطقه کردستان، هیچ به  رویم، مخصوصاًیکی دیگر از پاسداران گفت:ما وقتی به ماموریت می
همان روز اول،  آید ازدر میاین امید نیستیم که زنده برگردیم. فلسفه ما فلسفه شهادت است. اصوال کسی که به لباس پاسدار 

داند. اما من هیچگاه دلم کند و آن را براي خود افتخاري بزرگ میخود را براي شهادت در راه اسالم ومیهن، آماده می
 .خواست زنده باشم و در خون غلتیدن همرزمان خود را در یک نبرد نابرابر با چشمان خودم ببینمنمی

 

ان نرفته بودیم که با کسی بجنگیم، ما همه را برادر خود میدانیم و هیچگاه هم تصور پاسدار مجروح گفت: ما به کردست
 .کردیم که عوامل ضد انقالب، به ما ناجوانمردانه حمله کنندنمی

 

 10پاسدار بستري در بیمارستان میثاقیه افزود: همانطوري که دوستم گفت: ما با اتومبیل از سردشت حرکت کردیم، هنور 
ر نشده بودیم که اتومبیل ما خراب شد. من و سایر سرنشینان اتومبیل براي درست کردن اتومبیل پیاده شدیم، چند کیلومتر دو

دقیقه نگذشته بود که صداي نیراندازي به گوش رسید حمله مهاجمان از چهار سو بود و چون تعداد آنها خیلی زیاد بود و 
 ، چگونه هدفد نبودیم. من با چشمان خودم دیدم که برادران پاسدارممسلح به سالحهاي سنگین بودند قادر به دفاع از خو

سست دیدیم، هیچگاه ایمانمان به خدا،غلتند با اینکه مرگ را در برابر چشمان خود میگیرند و در خون خود میگلوله قرار می
انیم و بود. ما خدا را بزرگتر مید» اهللا اکبر«ز بود و آخرین  کالم همه برادران شهیدمان نی» اهللا اکبر«نشده بود، فریاد ما، فریاد 

 .به این نکته ایمان داریم که مرگ و شهادت یعنی بازگشت بسوي او است

 

پاسدار دیگري گفت: من نمبدانم تعداد دقیق برادرانی که در جاده سردشت به درجه شهادت رسیدند چقدر است، امت این را 
گ نابرابر، شهید شدند. تعداد مهاجمان که به سالحهاي سنگین مجهز بودند زیاد دانم که بیشتر همرزمان من در این جنمی

توانم آن  صحنه دلخراش را که برادرانم اي که راه فرار و یا دفاع نداشتیم. من نمیبود، ما را غافلگیر کردند، آنهم در نقطه
باس کردي پوشیده بودند، اما لهجه آنها فارسی ها قرار میگرفتند و به شهادت میرسیدند تشریح کنم مهاجمان، لهدف گلوله

تل و کنند که پاسداران براي قزدند. آنها تصورمیبود و با کشتن یکی از برا دران پاسدار، با صداي بلند، حرفهاي نیشدار می



بر انقالب روند، در حالیکه قصدما، خدمت به مردم است و همانطوریکه امام خمینی رهغارت به کردستان و سایر مناطق می
 دانیماند، همه مسلمانان برابر و برادرند و ما هیچکس را دشمن خود نمیاسالمی ایران بارها گفته

 

د بیشتر شوند بایآن دسته از برادرانی که به مناطق خطرناك و بحرانی اعزام می این پاسدار در پایان گفت: پاسداران مخصوصاً
 رد حمایت  قرار گیرندمجهز باشند و از سوي ارتش و ژاندارمري مو

 

 پاسدار درتهران 22اجساد 

 

 6اند و جنازه پاسدار شهید به تهران منتقل شده که شناسایی دقیق نشده 22یکی از مسووالن سپاه پاسداران گفت: تاکنون 
منتقل  نشاهپاسدار زخمی دیگر نیز در بیمارستان میثاقیه بستري هستند. عده دیگري از شهدا و مجروحان به ارومیه و کرما

 .اندشده

 

وي در مورد چگونگی این حادثه گفت: این گروه با چهار دستگاه اورال جراثقال و آمبوالنس در حال حرکت بودند که یکی از 
 کشند، اما بواسطه کوهستانیشود و چون تعمیر کامیون خراب شده به نتیجه نمیرسد ناچار آن را یدك میها خراب میکامیون

 گیرندستون بسیار کند بود و در همین گیرودار بودند که مورد تهاجم قرار می بودن راه، حرکت

 

وي اظهارات دفتر دکتر چمران را مبنی براینکه برادران پاسدار بدون اطالع قبلی حرکت کرده بودند را بطور کلی رد کرد و 
و به  آیندو گشتی ارتش در جاده فرود میکوپتر کبرا اظهار داشت: هنگامیکه پاسداران در حال حرکت بودند دو فروند هلی

شود از اي از ارتش از سردشت به سوي بانه در حرکت است و از آنان خواسته میدهند که دستهپاسداران اطالع می
 .تیراندازي ودرگیري احتمالی با ارتش خودداري کنند

 

ز باالي سر ستون بودند پاسداران مورد تهاجم  گسترده هنو آیند و تقر یباًها به پرواز در میکوپتراي پس از اینکه هلیلحظه
اي از ارتش که در حال حرکت بود و به شوند در هنگام درگیري دستهگیرند که با مقاومت شدید پاسداران رویرو میقرار می

ه در جاده سداران کاند به سوي پانزدیکی محل حادثه رسیده با شنیدن صداي تیراندازي به گمان اینکه مورد حمله قرار گرفته
 .کننداند تیراندازي میبوده

 



دفتر دکتر چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران دیروز درباره درگیري دیروز راه سردشت ـ بانه اعالم داشت   ·   
گیر غافلاي از برادران پاسدار بدون اطالع قبلی حرکت کردند و متاسفانه مورد حمله مهاجمان دموکرات قرار گرفته و دسته

 .پاسدار موفق شدند خود را به پادگان سردشت برسانند 7نفر پاسدار به درجه شهات نائل شدند، ده نفر زخمی و  22شدند. 

 

 قطع ارتباط

 

ساعت با دموکراتها در یک دره عمیق  48یکی از مسووالن آموزشی سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور گفت: ما   ·   
سیم ارتباطی خود نتوانستیم تقاضاي نیروي کمکی کنیم و سپاه پاسداران سردشت از ماموریت قطع بیدرگیر بودیم و به علت 
گشت که گرفتار حمله افراد مسلح کرد شد. فرمانده سپاه پاسداران بانه نیز گفت: یک واحد از سپاه سردشت به بانه باز می

پیاده مستقر در بانه  2ر یک ستون از واحدهاي لشکر پاسداران مستقردر سردشت به طرف بانه حرکت کرد و از جهت دیگ
نند. از ککند. در بین راه و در نزدیکی یک گردنه، دموکراتها به هر دو ستون حمله میبراي حمل آذوقه به سردشت حرکت می

سپاه  ونواحد ارتشی یکنفر شهید و یکنفر مجروح شدند و از دموکراتها نیز تعداد زیادي کشته شدند. از طرف دیگر ست
 .پاسداران در حین پیشروي مورد حمله قرار گرفت

 

نفر سالم به سردشت مراجعت  5جنازه پیدا شده است و فقط  22تن اعضاي سپاه پاسداران بعد از درگیري  70وي افزود: از 
اسیر و مقدار زیادي  10منطقه توسط نیروهاي ارتشی مستقر در بانه محاصره شده و تاکنون کردند. وي افزود: بعد از این حمله 

 0مهمات بدست نیروهاي ارتشی افتاده است

 

 اظهارات فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد

 

کرمانشاه ـ حسین سلطانی فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد عصر دیروز پس از مسافرت به قم و حضور در محضر امام 
 .شدخمینی در سر راه خود به مهاباد وارد کرمانشاه 

 

وي در یک مصاحبه مطبوعاتی ورادیو تلویزیونی در محل سپاه پاسداران کرمانشاه درباره وضع منطقه و حمالت اخیر دموکراتها 
 .اطالعاتی در اختیار خبرنگاران گذاشت

 



ف کرده رهاي مردم بیگناه را تصوي گفت: یکی از مشکالت ما در مقابله و سرکوبی عناصر ضد انقالب این است که آنها خانه
ها به عنوان سنگر استفاده کرده و بسوي ما آتش  میگشایند و عواطف انسانی ما از هر ها از این خانهو با حضور اعضاء خانواده

 .هاي بیگناه آسیبی نرسددارد و تمام کوشش ما معطوف آن است که به خانوادهگونه شدت عمل بازمی

 

ز اند و در چند مورد نیموج دموکراتها در منطقه دست به تبلیغات وسیعی زدهفرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد گفت: 
هاي مردم مسلمان هجوم بردند و محل کسب آنها را به جرم اینکه مومن به انقالب تظاهرکنندگان مسلح دموکرات به مغازه

 .اسالمی هستند به آتش  کشیدند

 

اي ما مسلم شده این است که تمام امکانات ارتباطی منطقه در دست فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد گفت: آنچه بر
طلع م شود و از هر گونه عملیات ما قبالًهر گونه تماس تلفنی وتلگرامی توسط آنها کنترل می عوامل دموکرات است و عمالً

 )18/7/1358میشوند.(کیهان 

 

 .شوندمطلع می قبالً

 

اران مهاباد عصر پریروز پس از مسافرت به قم در سر راه خود به مهاباد وارد فرمانده عملیات سپاه پاسد» حسین سلطانی»
کرمانشاه شد. وي در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی که در محل سپاه پاسداران کرمانشاه ترتیب یافته بود شرکت 

ز یکی ا«در ادامه سخنانش گفت: جست و در مورد جمله مهاجمین اطالعاتی در اختیار خبرنگاران گذاشت. حسین سلطانی 
ه و مردم بیگناه بعنوان سنگر استفاده کرد هايمشکالت کار ما درمقابله و سرکوبی عناصر ضد انقالب اینست که آنها از خانه

دارد و تمام کوشش ما معطوف به آنست که و عواطف انسانی ما را از هر گونه شدت عمل باز می گشایندبسوي ما آتش می
 گروه زیادي از دمکراتها در منطقه دست به«فرمانده عملیات سپاه پاسداران مهاباد گفت: ». بیگناه آسیبی نرسد هايبخانواده

مردم مسلمان هجوم بردند و محل  هايو در چند مورد نیز تظاهرکنندگان مسلح دمکراتها به مغازه اندتبلیغات وسیعی زده
براي ما  آنچه براي«حسین سلطانی یادآور شد: ». سالمی هستند به آتش کشیدندکسب انها را به جرم اینکه مومن به انقالب ا

و  هر گونه تماس تلفنی مسلم شده اینست که تمام امکانات ارتباطی منطقه در دست عوامل حزب منحله دمکرات است و عمالً
 )19/7/1358(اطالعات » شوند.مطلع می شود و از عملیات ما قبالًتلگراي توسط آنها کنترل می

 

 پیام سپاه پاسداران مهاباد

 



در پی شهادت سروان غالمحسین یارجانی رییس کالنتري و سه نفر دیگر از افراد پلیس کالنتري مهاباد پیامی از سوي قسمت 
 :عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهاباد باین شرح منتشر شد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

. همه روزه عاشورا و همه زمینها کربال است. ما تاکی در فضاي نکبت بار شب تاریک مهاباد  کربالًکل یوما عاشورا وکل ارض 
بنشینیم و شاهد زالوهاي خونخوار کثیفی باشیم که از صداقت و حسن نیت و دلسوزي ما و جو آزادي سیاسی سوء استفاده 

ندان خلق مسلمان را ناجوانمردانه بکشند و خون آنان را کنند و چنین آزدانه از قبرستان جهل مهاباد بگذرند و بهترین فرز
هاي خواهند چنین خاموش و بی صدا شاهد خونخواري شهیدکشان تاریخ باشند که در النهبمکند. مردم مسلمان مهاباد تاکی می

نه یر پا بگذارند و بخااي باشند که شهر و دیار آنان را زهاي خود شاهد گرگان گردنهعنکبونی خود بخزند و از البالي پنجره
قرار دهند. خاموش بنشینند و ناظر حمله دیوصفتان تاریخ به  7دادستان آنها حمله کنند و آنرا هدف اماج گلوله آرـ پی ـ جی ـ

کالنتري مهاباد باشند. مگر آنها مسلمان نیستند. در قسمت دیگر از این پیام آمده است که ما به مردم مهاباد هشدار میدهیم 
ین اوباشان کفتارصفت افشاء و معرفی نشوند بزودي شاهد عذاب خدا و خلق خدا خواهند شد و خانه و زندگیشان را به اگر ا

گران هشدار میدهیم که جام خاك وخون خواهیم کشید. تاریخ باید منتظر عذاب سخت خدا و خلق خدا باشد. ما به توطئه
اي.در پایان این پیام آمده است ما امروز بعد از یک تلی و هر ضربه ضربهتلخی را به آنان خواهیم نوشاند. در برابرهر قتل ق

حمله غافلگیرانه و ناجوانمردانه به کالنتري شهر مهاباد شاهد شهید شدن رییس شهربانی مهاباد و سه تن دیگر از برادران 
 .پلیس بودیم

 

بود ما بروي مردم اسلحه نکشید و بهیچوجه حاضر نگفت که شاین بزرگ مرد پلیس انقالبی شهید همیشه به برادران پلیس می
 )1358/ 21/7آنها را مسلح کند دیدیم که چگونه شهید شد.(کیهان 

 

 پیام سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهاباد

 

به گزارش خبرگزاري پارس در پی شهادت سروان محسن یارجانی رییس  شهربانی و سه نفر دیگر از افراد پلیس کالنتري 
 :دیشب پیامی از سوي ستاد عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهاباد، به این شرح منتشر شد مهاباد

 



کل یوم عاشورا و کل ارض کربال. همه روزها عاشورا و همه زمینها کربال است ما تا کی در فضاي -بسم اهللا الرحمن الرحیم
خونخوار کثیفی باشیم که از عدالت و حسن نیت و دلسوزي ما و جو آزاد  هاينکبت بار شب تاریک مهاباد تسلیم و شاهد زالو

سیاسی سوء  استفاده کنند و چنین آزادانه از قبرستان جهل مهاباد بگذرند و بهترین فرزندان خلق مسلمان را ناجوانمردانه 
دا شاهد خونخواري شهیدانشان خواهید چنین خاموش و بی صبکشند و خون آنان را بمکند مردم مسلمان مهاباد! تا کی می

خود شاهد گرگان کرد نمایی باشند. که شهر و دیار  هايعنکبوتی خود بخزند و از البالي پنجره هايتاریخ باشید که در النه
قرار دهند خاموش بنشینید و  7آنان را زیر پا بگذارند و به خانه دادستان آنها حمله کنند و آن را هدف آماج گلوله آر پی جی 

ما «ناظر حمله دیو صفتان تاریخ به کالنتري مهاباد باشند مگر آنها مسلمان نیستند در قسمت دیگري از این پیام آمده است: 
دهیم اگر این اوباشان کفتار صفت افشا و معرفی نشوند بزودي شاهد دهیم ما به دولت آگاهی میبه مردم مهاباد هشدار می

نه و زندگیشان را به خاك و خون خواهیم کشید. تاریخ باید منتظر عذاب سخت خدا و عذاب خدا و خلق خدا خواهند شد و خا
 .«ايکه جام تلخی را به آنان خواهیم نوشاند در برابر هر قتلی و هر سر به ضربه دهیمخلق باشند ما به توطئه گران هشدار می

 

و ناجوانمردانه به کالنتري شهر مهاباد شاهد شهید شدن ما امروز بعد از یک حمله غافلگیرانه «در پایان این پیام آمده است: 
رییس  شهربانی مهاباد و سه تن دیگر ازبرادران پلیس بودیم این بزرگ مرد پلیس انقالبی شهید همیشه به برادران پلیس 

که شما برروي مردم اسلحه نکشید و به هیچ وجه حاضر نبود آنها را مسلح کند دیدیم که چگونه شهید  گفتمی
      )21/7/1358جمهوري اسالمی».(شد

 

 .جنگ در کردستان،جنگ اسالم با مارکسیسم است

 

ابو شریف فرمانده سپاه پاسداران در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی از جنایات ضد انقالب در منطقه کردستان پرده برداشت. 
طبق «نفر از برادران پاسدار شده گفت:  23وي در باره مهاجمین ضد انقالب در حمله به پاسداران که منجر به شهادت 

 يهاگرا بودند که در بین آنها افراد تک زبان، فارس زبان با لهجهمدارك به دست آمده بیشتر مهاجمین ازیک گروه چپ
 ،وي ادامه داد که یکی ازمهاجمین به یکی از مجروحین گفته است که در بین ما از اصفهان». شیرازي و اصفهانی وجود داشتند

هاي مساله حزب دموکرات نیست بلکه مساله کنند. در این درگیريشیراز و تمام نقاط افرادي وجود دارند و با ما همکاري می
د با کوشنشوند و میجنگ اسالم با مارکسیسم است وي در مورد ماهیت مهاجمین گفت اینها از امریکا و اسرائیل تغذیه می

متکی شویم. وي در مورد نحوه  امریکاکنند که چون خطر چپ وجود دارد باید ما بهوا نمود ایجاد آشوب و اغتشاش چنین
ضد انسانی بوده زیرا درست است که در دنیا جنگ وجود دارد ولی اینها  نحوه عمل آنها کامالً«عملکرد مهاجمین گفت: 

نفر از برادران ما را  12بیش از  يهااین عوامل نیز جنازه سوزانندفلسطینیان را می هايهمانطوري که اسرائیل جنازه
 آل ولی وجودابوشریف اختالف سپاه با ارتش را رد کرد و متذکر شد که در حمالت هماهنگی نه به شکل ایده». سوزاندند

در ارتش افسران و درجه داران و سربازان متدینی وجود دارند که به انقالب اسالمی ایران مؤمن بوده و ما در  داشته و اصوالً
ارتش  که وجود دارد این است که در ايتوانیم بگوییم با ارتش اختالف داریم ولی نکتهریان عملیات با آنها آشنا شدیم و نمیج



ي . وزنندو ژاندارمري عناصر خود فروخته هم وجود دارد که با عوامل بیگانه ارتباط دارند و بعضی اوقات هم به ما ضربه می
ه کردستان از نظر نظامی تمام شده است و سپاه اجازه نخواهد داد ضد انقالب با اشغال پادگانها مسال«در ادامه سخنانش افزود: 

و پاسگاهها حکومتی ایجاد کرده و قسمتی از مملکت را از ایران جدا کند ولی نکته مهم این است که باید پا به پاي فعالیتهاي 
ده و واند مساله را تکمیل کند که البته اینگونه فعالیتها شروع شنظامی، فعالیتهاي سیاسی، تبلیغاتی عمرانی هم باشد که بت

امیدواریم با سرعت بیشتري به جلو برود. فرمانده سپاه پاسداران در پایان مصاحبه خبر شهادت پاسداران را به ملت ایران 
 )23/7/1358جمهوري اسالمی».(تبریک و تسلیت گفت

 0تها افتادندپاسداران در سردشت چگونه به محاصره دموکرا

 

 7نفر و مجروح شدن  5اي از پاسداران اعزامی به کردستان با افراد حزب دمکرات که منجر به کشته شدندر پی درگیري عده
بستري » لیال پهلوي سابق«تن از پاسداران مجروح که در بیمارستان خانواده ارتش  3نفر دیگر گردید، خبرنگار کیهان با 

 .عده جزییات این برخورد را براي خبرنگار شهر ي کیهان شرح دادند هستند، گفت و گو کرد. این

 

 7نفر دیگر از سوي کمیته  15یکی از پاسدار آن مجروح در گفتگو با خبرنگار کیهان،اظهار داشت: من به همراه »مهدي منطق»
ردیم. ند که در این دوره شرکت کاي گذاشته بودبه کردستان اعزام شدم و یکسر ه به کردستان رفتم.در سنندج برایمان دوره

اند. براساس این به سنندج آمده 7اند که گروه ضربت کمیته منطقه پس از گذشت چند روز، شنیدیم که درشهر شایع کرده
هاي مشکوکی ما را زیر نظر دارند. مواقع رفت وآمد در شهر، این اتومبیلها ما را تعقیب شایعات ما احساس کردیم که اتومبیل

د. ما در محلی واقع در حومه سردشت در کنار پلی مستقر بودیم و پاسداراي میدادیم. غذایمان را از پادگان سردشت میکنن
گشتیم، ناگهان مورد مله ضد انقالبیون قرار گرفتیم و ماندیم. چند روز قبل هنگامی که از شهر برمیگرفتیم و همانجا میمی

کردند. بسوي ما تیراندازي می 7ز چشم ما سنگر گرفته بودند. با آرـ پی ـ جی ـ محاصره شدیم. دموکراتها در جاهایی دور ا
و » اسماعیل پیمان«و» علی عطوف«تن از برادران پاسدار باسامی  3نارنجک پرتاب کردند که در نتیجه آن 6آنها به سوي ما 

کیلومتر فاصله داشتیم.در این موقع دو  7دقیقه زیر رگبار بودیم. تا شهر  45به شهادت رسیدند. ما مدت » محسن رمضانی«
بدهند.  بساتومبیل شخصی از راه رسیدند که سرپرست ما جلوي آنهارا گرفت و از آنها خواست تا به دموکراتها دستور آتش

دیم. ردر همین وقت بود که نارنجکی به داخل اتومبیل ما افتاد. بالفاصله از اتومبیل خارج شدیم و در بیابانها شروع بدویدن ک
 .مورد اصابت گلوله قرار گرفت وشهید شد» حسن بادیا«ضمن فرار، یکی  دیگر از برادران پاسدار بنام 

 

» حبیب عابدینی«چندین کیلومتر در بیابان و جنگل راه رفتیم تا باالخره پاسگاه سردشت را پیدا کردیم. هر سه نفر، یعنی من و 
مجروح شده بودیم پس از رسیدن به پاسگاه، بعلت نبودن آمبوالنس، ما را با یک کامیون ارتشی به » سیاوش اجاللی«و 

تر ارتش به ارومیه منتقل شدیم و از ارومیه هم با یکی از هواپیماهاي ارتش به تهران سردشت رساندند که در آنجا با هلی کوپ
انتقال یافتیم. در تهران بالفاصله ما را به بیمارستان امام خمینی بردند که در آنجا ما را جواب کردند و گفتند: چون پزشکان 



نتیجه از همانجا ما را با همان حال به بیمارستان خانواده توانیم شما را بستري کنیم. در بیمارستان در اعتصاب هستند، نمی
اند، در بیمارستان شهربانی بستري هستند، ارتش آوردند، بجز ما سه نفر، چند تن دیگر از دوستانمان که آنها هم مجروح شده

نام دارند. این » وزيپرویز نور«و گروهبان » حسن قادري پناه«، »عیسی خروشی«، »خسرو بهرامی«این برادران پاسدارمان 
که  زده کردستان و شهرهاي کردنشینپاسدار در پایان گفت و گو با خبرنگار کیهان گفت: گله ما این است که در مناطق جنگ

هر آن خطر حمله ضد انقالبیون وجود دارد وسایل پزشکی و آمبوالنس وجود ندارد و در صورت مجروح شدن پاسدار یا 
 .ات درمانی و پزشکی بحد کافی وجود ندارد. وجا دارد در این مورد اقدام بیشتري بعمل آورندداري از ارتش، امکاندرجه

 

وي سپس از اعتصابات اطباي بیمارستان امام خمینی انتقاد کرد و افزود: در این شرایط بحرانی و حساس اعتصاب معنایی  
 کنند وناطق کردنشین از انقالب اسالمی ایران پاسداري میندارد و جا دارد اکنون که جوانان این مرز و بوم از جان و دل در م

توقعی هم ندارند، آنها هم مجدانه به کارشان، برگردند. و به یاري مجروحان و کسانی که به پزشک احتیاج دارند 
 )25/7/1358بشتابند.(جمهوري اسالمی

 

 گزارش

 

ژاندارمري و شهربانی بر کنترل خود در خارج و داخل شهر خبرنگار کیهان: در پی تظاهرات خونین در سنندج، -کرمانشاه
افزودند و طی دو روز گذشته سنندج بصورت کانون در گیري درآمد. فرید مسئول سپاه پاسداران مستقر در سنندج، با اعالم 

د و مستقر هستن اند و هم اکنون در داخل شهراطالع دقیق داریم یک گروه از پیشمرگان کرد وارد شهر شده«این مطلب گفت: 
این عده که از عوامل «وي اضافه کرد: ».  این عده با نفوذ در داخل تظاهرکنندگان، حوادث دو روز گذشته را بوجود آورده اند

اسرائیل و صهیونیسم هستند، تنها نقطه امن کردستان یعنی سنندج را به آشوب کشیدند و الزم است که رادیو تلویزیون در 
نها در حال حاضر ت«مسئول سپاه پاسداران همچنین اضافه کرد: ».  افشاگري کند اللگر صهیونیسم جداًمورد نقش مخرب و اخ

ئول سپاه مس». ارتش و سپاه پاسداران میتوانند امنیت را در این شهر برقرار کنند و اوضاع تا این لحظه تا حدودي متشنج است
در بدن یکی از مجروحین ساچمه اي پیدا شد که که نشان «پاسداران مستقر در سنندج درمورد جزئیات درگیري گفت: 

وي ». انداند و عناصر اخاللگر از داخل صف مردم بسویشان تیراندازي کردهمیدهد پاسداران بسوي مردم شلیک نکرده
 )27/7/1358کیهان».(توبیخ کردیم سه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور تیراندازي هوائی کتباً« همچنین اضافه کرد:

 

  .شودوزیر در سردشت و بانه:مذاکرات فروهر در کردستان اعالم مینماینده نخست

 



درپی تظاهرات خونین سنندج ژاندارمري و شهربانی بر کنترل خود در خارج و داخل شهر افزودند «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان:
 .«و طی دو روز گذشته سنندج بصورت کانون درگیري درآمد

 

وول سپاه پاسداران مستقر در سنندج با اعالم این مطالب گفت:اطالع دقیق داریم که یک گروه از پیشمرگان کرد مس»فرید»
اند و هم اکنون در داخل شهر مستقر هستند و این عده با نفوذ در میان تظاهرکنندگان، حوادث دو روز گذشته وارد شهر شده
 :اند.وي اضافه کردرا بوجود آورده

 

از عوامل اسراییل و صهیونیسم هستند، تنها نقطه امن کردستان یعنی سنندج را به آشوب کشیدند و الزمست که این عده که 
رادیو وتلویزیون در مورد نقش مخرب و اخاللگر صهیونیسم جدا افشاگري کند. مسوول سپاه پاسداران همچنین اضافه کرد که 

منیت را در این شهر برقرار کنند و اوضاع تا این لحظه تا حدودي متشنج توانند ادر حال حاضر تنها ارتش و سپاه پاسداران می
 .است

 

 :مسوول سپاه پاسداران مستقر در سنندج در مورد جزییات درگیري گفت

 

ر از اند و عناصر اخاللگاي پیدا شده که نشان میدهد پاسداران بسوي مردم تیراندازي نکردهدر بدن یکی از مجروحین ساچمه»
اند. وي همچنین اضافه کرد که سه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور مردم بسویشان تیراندازي کردهداخل صف 

 .«تیراندازي هوایی کتبا توبیخ کردیم

 

از سوي دیگر رییس شهربانی سنندج در پی اعتراض پاسداران به عدم انجام وظیفه ماموران شهربانی گفت: با وجودي که به 
رده بودیم که باید در سطح شهر هماهنگی بوجود آید ولی پاسداران چنین نکردند و بدون هماهنگی با ما وارد پاسداران اخطار ک

 .عملیات شدند

 

دردو روز گذشته در جریان تظاهرات ما هم در داخل شهر گشتی داشتیم و ماموران کشیک هم انجام وظیفه «وي افزود: 
ت باشند در تظاهرات شرکد بسیار مومن و انقالبی هستند ولی چون بومی میکردند و همچنین ماموران پلیس سنندج افرامی
 .«کنندنمی

 



 هاي رسیده از سنندج حاکی است که شب گذشته انفجارهاي متعددي در شهر صورت گرفته استگزارش

 

ه اعتراض برییس شهربانی سنندج در پایان گفت که در حال حاضر مدارس سنندج تعطیل و قرار است گروهی به عنوان 
 )27/7/1358حوادث سنندج وارد خیابانها شوند. (کیهان 

 

 .مجروح بجاي گذاشت 8کشته و  3درگیریهاي شدید سنندج 

 

 .درگیري هنگام تظاهرات مردم به نشانه اعتراض به اعدامهاي اخیر در سنندج روي داد

 

د سه تن به ضرب گلوله کشته و هشت تن به شنبه در سنندج روي داسنندج ـ براثر درگیریهاي شدیدي که بعدازظهر پنج
 .شدندشدت زخمی

 

 .ساله بودند 26ساله و یک جوان  44شدگان، یک کودك چهار ساله، یک مرد کشته

 

هاي مختلف مردم بمناسبت چهلمین روز کشته شدن فواد گزارش رسیده حاکی است که درگیري هنگامی روي داد که گروه
هاي اخیر در سنندج در کشور درمریوان از پاي درآمد ونیز به نشانه اعتراض به اعدام مصطفی سلطانی که در وقایع غرب

 .هاي این شهر دست به تظاهرات و راهپیمایی زده بودندخیابان

 

با تیراندازي هوایی پاسداران روبرو و متفرق ابتدا در خیابان مردوخ،این گروه که عکسهاي کشته شدکان را در دست داشتند،
شد  گذشتند به سوي آنان تیراندازياما تظاهرکنندگان بار دیگر اجتماع کرده و هنگامی که از خیابان شاهپور سابق میشدند، 

تختخوابی سنندج، حال اکثر  200شدند و طبق اظهار مسووالن بیمارستان که در نتیجه سه تن کشته و هشت نفر زخمی
 مجروحین وخیم است

 

شی که از سنندج به تهران فرستاد اسامی هفت تن از مجروحانی را که در بیمارستان خبرنگار خبرگزاري پارس در گزار
 :تحت عمل جراحی قرار دارند،به این شرح اعالم کرد» قانع«دویست تختخوابی مشهور به 



 

یرزایی و ر مکامران سجادي، حبیب اهللا غریبی و ناصاسعد سجادي،خانم افسانه حسینی،خانم ایران وزیري، محمد شریف غریبی،
اجساد یک مرد چهل و چند ساله  که و یک طفل چهار ساله و یک جوان بیست و شش ساله در سردخانه بیمارستان شهداي 

 .سنندج است

 

شدگان به این شرح است: لیلی رضایی، چهار ساله و علی اکبر محمدي بیست و شش ساله و هویت مرد اسامی دو تن از کشته
 .باس آباد سنندج منتقل شده روشن نیستچهل و چند ساله که به ع

 

سپاه  «از سوي دیگر یک از مسووالن سپاه پاسداران مستقر در سنندج در ساعت بیست بخبرنگار خبرگزاري پارس گفت:
اي گیرد وي در عین حال یادآور شد که عدهشنبه بر عهده نمیشدن هیچ فردي را در واقعه روز پنجمسوولیت کشته و زخمی

هاي گیرياند و علت درسپاه پاسداران مستقر در سنندج در ارتباط با واقعه سنندج بعلت تیراندازي هوایی توبیخ شده از افراد
 .«بعدازظهر پنجشنبه سنندج را رخنه طرفداران جالل طالبانی به شهر دانست

 

حدود «کرمانشاه عنوان کرد که  از سوي دیگر فرمانده عملیات سپاه پاسداران سنندج در تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در
اي با دادن شعارهاي ضد انقالب اسالمی و اهانت به رهبران انقالب از خیابان وکیل به راه شنبه عدهساعت هیجده روز پنج

 یدمراتب،تلفنی به اطالع سپاه پاسداران رساي مومن به انقالب اسالمی که به آنها اعتراض کردنددرگیر شدند،افتادند و با عده
اي از و یک گروه از پاسداران به منطقه رفتند و با تیراندازي هوایی درصدد متفرق ساختن تظاهر کنندگان برآمدند که عده

اي از مردم تیراندازي کردند که طبق گزارشی که به سپاه عوامل آشوب طلب از این اقدام سوء استفاده کرده و بسوي عده
اریم یک کودك چهار ساله و یک مرد چهل و چند ساله کشته شده و حتی در بین رسید و هنوز ما هم از صحت آن اطالع ند

 .«مجروحان یک پیرزن هم مشاهده شده است

 

 دار کردن احساسات عمومی و برانگیختن آن علیههدف این تیراندازي بسوي مردم بیگناه جریحه«فرمانده سپاه پاسداران گفت:
 .«درگیریهاي جدیدي در شهر سنندج بوجود آید شودسپاه پاسداران انقالب است و کوشش می

 

متاسفانه نفوذ مهاجمان به این شهر روز افزون شده و پیشمرگان جالل طالبانی «فرمانده عملیات سپاه پاسداران سنندج افزود: 
 .«شوندگروه گروه با اتومبیل داخل این شهر می

 



ري نداریم و آماده  سرکوبی هر گونه حرکت ضد انقالبی ها مهاجمان ترسی از درگیما علیرغم تمام کوشش«وي افزود: 
 .«هستیم

 

ما حتی افراد پاسداري را که تیراندازي هوایی کردند مورد سرزنش قرار دادیم، «فرمانده عملیات سپاه پاسداران سنندج گفت:
ه ه براثر تیراندازي پاسداران بهاي آنها براي ما شناخته شده است و این موضوع کما اگر قصد کشتار مهاجمان را داشتیم چهره

ان می اي براي تحریک احساسات عمومی برعلیه سپاه پاسدارکنم و کشتار سنندج را انگیزهکسی آسیبی رسیده قویا تکذیب می
 .«دانیم

 

شنبه بعدازظهر پنج«اي از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج انتشار یافت که طی آن اعالم شد:در این میان،اطالعیه
کردند تا اي را کشته و زخمیاي ضد انقالب خائن به مقر سپاه پاسداران حمله کرده و با تیراندازي در میان مردم عدهعده

اینگونه اعمال ناجوانمردانه و ضد انسانی و «در این اطالعیه اضافه شده:».بدینوسیله به هدفهاي شوم خود جامه عمل بپوشانند
 بگزارش» وم آنان را که برهم زدن آرامش در سنندج و لو براي مدتی هم باشد جامه عمل بپوشدتواند نقشه شخائنانه نمی

خبرگزاري پارس در پایان اطالعیه بمردم سنندج اطمینان داشته شد که ارتش، شهربانی،ژاندارمري و سپاه پاسداران در 
 .«برند وجاي هیچگونه نگرانی نیستآمادگی کامل بسر می

 

ساعت شاهد راه پیمایی عظیمی بود که به  3سنندج حاکی است که دیروز (جمعه) این شهر، به مدت گزارش بعدي از 
 .نفر و کشته شدن سه نفر گردید انجام شد 8شدن شنبه که منجر به زخمیمناسبت حادثه بعدازظهر پنج

 

مغازه و بازار این شهر فردا (امروز ) به  گذشتند در میدان آزادي اعالم کردند کهراه پیمایان در حالیکه از خیابانهاي شهر می
 .شنبه تعطیل شدهاي سنندج در ارتباط با حادثه عصر پنجدرصد مغازه 90ساعت تعطیل است. دیروز  3مدت 

 

بعدازظهر دیروز، خبرگزاري پارس از سنندج گزارش داد که : فردا (امروز )مدارس سنندح نیز به عنوان همدردي با 
گان و زخمیها تعطیل خواهد بود و عصر فردا (امروز ) تظاهراتی به همین مناسبت در سنندج برپا خواهد شدهاي کشتهخانواده

 .شد

 

بعدازظهر بود  5/5شنبه سنندج گفت: حدود ساعت یک شاهد عینی دیشب در تماس با کیهان در مورد برخوردهاي روز پنج
دستگیر و در ستاد پاسداران واقع در خیابان شاهپور سابق نگهداري که اطالع دادند که گویا چند نفر از اهالی توسط پاسداران 



شوند. مردم بطرف ستاد رفتند و خواستار آزادي دستگیر شدگان شدند، در حالیکه مردم با پاسداران مشغول مذاکره بودند، می
اد است الن که روبروي ستصداي شلیک چند تیر شنیده شد و مردم شتابزده به کوچه باریک دبیرستان دخترانه مستوره ارد

د یکی از شدناي زخمیسرازیر شدند و در همین اثنا بود، که چند رگبار بطرف مردم شلیک شد که طی آن سه نفر کشته و عده
 .اي است که با مادرش در حال عبور از خیابان بوده استشدگان، کودك چهار سالهکشته

 

الب با اي ضد انقع شده که تیراندازي از سوي پاسداران نبوده و گویا عدهاین شاهد عینی همچنین به کیهان گفت:در شهر شای
اند تا اوضاع شهر را متشنج کنند. استفاده از اجتماع مردم در مقابل ستاد پاسداران از میان جمعیت مردم را به گلوله بسته

بودم، ندیدم که پاسداران به مردم  اند و خود من هم که شاهدپاسداران هم مدعی هستند که فقط تیراندازي هوایی کرده
 .کردندتیراندازي کنند بلکه تیراندازي هوایی می

 

اهللا طالقانی را گرامی داشتیم و نماز جمعه در کمال وي اضافه کرد: امروز (جمعه) نماز جمعه را برگزار کردیم و یاد آیت
 .آرامش برگزار  شد

 

گیرد که باید مسووالن امور، فکري براي پایان هایی در سنندج صورت میهمین شاهد یادآور شد که متاسفانه هر شب انفجار»
 )27/7/1358کیهان ».(دادن به این وضع بکنند

 

 مصاحبه با ابوشریف:توطئه آمریکا و اسرائیل علیه پاسداران انقالب

 

 .است، جریان را  تعریف کنیداي که االن مطرح است مساله بندر انزلی در رابطه با سپاه پاسداران آقاي ابوشریف مساله   ·

 

طبق گزارشاتی که به ما رسیده دو روز پیش از واقعه تحریکاتی در بندرانزلی بوده مبنی براین که سپاه پاسداران باید از بندر -
 ايواقعهبوده  چپی هاکه اکثر اعالمیه هاکه به دنباله این تحریکات با پخش اعالمیه کردیمبینی میانزلی خارج بشود. و ما پیش

در شرف وقوع است. جریان بندر انزلی بی شباهت به جریان مریوان یا پاوه نیست با تحریک احساسات و تظاهرات و بعد 
ري طور که از ابتداي درگیکند. همانتمام این جریانات از یک روش پیروي می درگیري و حمله بطرف سپاه پاسداران تقریباًهم

. سپاه دخالتی در آنجا نداشته و کمونیست واقعی علیه پاسداران انقالبی توطئه پیوندده وقوع میبین مسوولین شیالت و نهادها ب
 .کندنمی

 



حافظ توسط گارد م آیدکه درگیري پیش میو باز طبق یک گزارش یکی از صیادها به ضرب گلوله کشته شده و بعد از این
ش . سپاه براي برقراري آرامخواهنداز سپاه کمک می شوند. بعداًشیالت و صیادها چند نفر در این درگیري کشته یا زخمی می

ه سپاه شود. و بعد تظاهرات و شعارها برعلیبینی شده حمالت متوجه سپاه میپیش رود و بوسیله تحریکاتی که قبالًجا میبه آن
 .شودمی

 

ف ازآمریکا ترساندن مردم از خطر کمونیست است تا با دولت وابسته به غرب بشود وسپاه هم چون مساله را به این هد
 .در کار هست و امکان دارد که به سپاه حمله کنند ايبینی نکرده بود که توطئهصورت پیش

 

بکنند  نشینیشوند که عقبوند و مجبور میشو در این درگیري برادران ما شهید و مجروح می آیدمتأسفانه درگیري پیش می
 .براي اینکه از تلفات جلوگیري بکنند

 

 کندجریانات بندرانزلی مریوان وپاوه ازیک روش پیروي می

 

د که شدن. درآنجا چون تعداد تظاهرکنندگان زیاد و از سوي چپیها برعلیه پاسداران تحریک میبرندبه شهربانی پناه می 
شود، ما در تهران دستور دادیم که از هر گونه درگیري خودداري بکنند و سعی نکنند منجر می ايفاجعه.  به یک توانستمی

ید آخودرا کناربگذارند که خوشبختانه بعد از باران شدیدي که آن شب می هايومردم را به آرامش دعوت بکنند و اسلحه
زي گردد. ولی آن چیز پاسداران وضع به حال عادي خود بر میشوند و با تخلیه شهربانی اتعدادي از تظاهرکنندان متفرق می

خودمان گفتیم درگیري ما با چپ نماهایی هست که توسط  هايینطور که ما در تمام مصاحبهکه داراي اهمیت است که هم
ت که خطر کمونیس ها به اینشوند و هدفشان ایجاد آشوب و موج دادن ذهنعوامل بیگانه از قبیل امریکا و اسرائیل تغذیه می

یک سیاست انتخاب بکند و کمافی السابق وابسته به غرب بشویم، وگرنه ما فکر  در اینجا هست که ایران نتواند مستقیماً
ن انقالبی بودنش کنند. سپاهی که االانقالبی باشد اینطور توطئه علیه پاسداران انقالبی نمی کنیم که کمونیست واقعی که واقعاًمی

توانند آنها را بخرند این هست که شده. سپاهی که تمام افرادش براي شهادت آماده هستند و به هیچ وسیله نمیبرهمه ثابت 
کند براي گسترش و تداوم آن در جهان بینم تنها سازمان انقالبی که با دادن خون و شهید از این انقالب پاسداري میما می

هاي چپی که هیچگونه اصالتی نداشته ندارند و تظاهر نام کمونیست با گروهکوشند اینطور مورد حمله و هجوم ضد انقالب بمی
 .شوندها میو گرفتار این طور درگیريکنند قرار گرفتهبه انقالبی بودن می

 



طور که خودتان اشاره کردید روبرو قراردادن این مردم در برابر که صورت گرفته همان هاییدر مورد یک قسمت از توطئه   ·
برادران پاسدار است کردستان و بلوچستان و وقایع اخیر در بندر انزلی نشانگر این مطلب است. شما چه تدبیري براي 

 .؟ایدجلوگیري از این توطئه اندیشیده

 

ایم که از هر گونه درگیري با مردم بپرهیزند و در مواردي که اعتصابات و دستور داده ایمتوصیه کرده هایمانما به تمام واحد-
آید. خیلی با احتیاط عمل بکنندو سعی کنند که با مردم هیچگونه درگیري پیدا نکنند ولی متأسفانه با توجه و تظاهرات پیش می

کنند. و مل ضد انقالب مسلحانه خودشان را داخل جمعیت میشود. یک عده عواالزم که از طرف برادران ما می هايبه احتیاط
شوند که تمام جریانات را به گردن سپاه پاسداران بیندازند. و حال با شروع تیراندازي و عینا با کشتن یکی دو نفر سبب می

ر بودند و همان دو نفآنکه در فاجعه مریوان هم دو نفري که در ابتدا کشته شده بودند کسانی بودند که از عقب تیرخورده 
 ..سبب شده بودند که احساسات مردم را تحریک بکنند و علیه سپاه بلند شوند

 

راه انداخته بودند. منتهی به اشتباه یکی از همکاران خودشان را کشتند.  هاییدر قبل هم در اصفهان یک چنین برنامه ظاهراً    ·
   سپاه چه تدابیري به غیر از اینها کرده است ؟

 

ا البته عالوه بر اینکه دستور داده بودیم که افراد خوب عمل بکنند و در درگیریها خودشان را آلوده نکنند ما درصدد هستیم م-
دریک فرصت مناسب تمام  اندکه کلیه این عوامل ضد انقالب که اغلب آنها براي ما و مراکز و  محل تجمع ما شناخته شده

 .اینها را دستگیر خواهیم کرد

 

ند کوشخواهند و سپس میدر انزلی طبق یک نقشه دقیق و حساب شده پس از درگیري خونین از پاسداران کمک میدر بن
مردم را در مقابل سپاه پاسداران قرار دهند.ما آنها را پس از دستگیري تحویل دادگاه انقالب خواهیم داد منتها بخاطر اینکه 

تیم که یک مجبور هس ها مردم را تحریک بکند فعالًبکند که این حساسیتهایی ایجاد بعضی از درگیریها ممکن است حساسیت
 .مقدار از شدت عمل خودداري بکنیم

 

 .شونددرگیري پاسداران با چپ نماهایی است که توسط آمریکا و اسرائیل تغذیه می       ·

 

بدهد.شما در صحبت قبلی خود براي سپاه خیلی راحت بود تمام این عواملی که شناخته شدند تحویل مقامات قضایی -
؟  کنندو آن  وجود عواملی در مراکز دولتی و ارتشی که بر علیه انقالب و سپاه پاسداران کار می ایدموضوعی مطرح کرده



ان ها نابود کرد. هر گونه امکگاهاز مواقعی که رژیم گذشته کلیه شخصیتهاي سیاسی و اجتماعی را در زندانها و شکنجه اصوالً
با قحط الرجال روبرو هستیم و بخاطر کمبود  خصیتها ي سیاسی و مردمی را از بین برده است. این است که اصوالًرشد ش

این افراد بر  و اندها افرادي که ضد انقالب هستند هنوز بر سرکار هستند و تصفیه نشدهمتخصص و الیق در بسیاري از دستگاه
ه می زنند و متأسفان هاییضربه اندکه االن تنظیم کرده اير طبق برنامهطبق آن عادت طاغوتی خودشان هر چند وقت یکبا

کنند این مساله یک حقیقت تلخی هست که وجود دارد. و براي تصفیه این جریانات یک از برادران ما را شهید می ايعده
 .مقدار زمینه مساعد است

 

 اطالعیه سپاه پاسدران انقالب اسالمی سنندج

 

 .جمهوري اسالمی: این اطالعیه ازطرف سپاه پاسدران انقالب اسالمی سنندج منتشر شد سنندج ـ خبرنگار

 

بنابر شایعاتی که در شهر پخش شده و طبق اسناد موجود در این مرکزضد انقالب که به زبان بیان -بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و براي شروع اولین پروراندران را در سر میمقاصد شوم صهیونیسم جهانی تبدیل شده است. آرزوي ایجاد جنگ، داخلی در ای

د. دارقربانی شهر سنندج را در نظر گرفته است. براین اساس سپاه ضمن مطلع کردن برادران و خواهران همشهري اعالم می
مسوولیت هیچگونه برخوردي را بعهده نخواهد گرفت و اجازه نخواهد داد جنایات ضد انقالب در مریوان، پاوه، سردشت و 
دیگر شهرهاي کردستان علیه انقالب اسالمی ایران و مسلمانان جهان دوباره پژمرده شود، مسلمانان آگاه باشید آنهایی که 

که به اهداف غیر اسالمی خود نائل چه قدرتهایی خارجی و چه عوامل آنها در داخل و آنهایی اندمانفع خود را از دست داده
و در این راه از ایجاد هر  اندمین را سنگري براي اجراي مقاصد پلید خویش قرار دادهجان، مال و حتی نوامیس مسل اندنشده

نمایند. خودداري نمی اندکه در سنگر اسالم ایستادهگونه آشوب و خونریزي و تهمت بخصوص بر علیه انقالبیون و کسانی
د که ها نیستنمگر همین نمایندان را تهدید به ترور میکنند و مسلمانگذاري میرا بمب هاکه خانهبرادران و خواهران آیا آنهایی

 . آیا جز ایننماینددهند و بیشرمانه خود را طرفدار خلق کرد معرفی میهاي شهر شعارهاي بظاهر انقالبی میروزها در خیابان
چنان قاطعانه در کنیم که همخواهند میدان را از وجود افراد مسلمان و افکار اسالمی خارج کنند؟ ما اعالم میاست که آنها می

و در برابر حرکات خائنین و عوامل اسرائیل غاضب با تمام  طلبیمجبهه اسالم خواهیم ایستاد و در این راه تنها از خدا یاري می
اهند شود خوکه بر علیه آنها می ايمسوول هر گونه توطئه اندو البته کسانیکه بی تفاوتی را شیوه خود نموده ایستیمقدرت می

                                              .بود

 

 روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج

 



: امروز براي همه کارشناسان مسایل سیاسی در ایران مسلم شده است که هدف نویسدخبرنگار سیاسی ما در گزارشی می
نهادهاي نو پاي انقالب که ستون فقرات خیزش اسالمی ملت ایران را  اسرائیل و آمریکا در ایران در مرحله اول متالشی کردن

ق براي این موضوع نقشه دقی باشدو. می…دهند از قبیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب جمهوري اسالمی و تشکیل می
گردد.(جمهوري یو مفصلی تهیه شده است که بوسیله مزدوران آگاه سازمان سیا و بعضی از دوستان ناآگاه اجرا م
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 گفتگوي تلفنی با ابو شریف

 

 در جریان است.نظر شما چیست؟ ايس: سپاه پاسداران سنندج اعالم کرد توطئه

 

ها و تحریک احساسات و احتماال درگیر کوشید با به وجود آوردن  درگیريج: ما به این نتیجه رسیدیم که که ضدانقالب می
بینی از آنان احساسات مردم را تحریک کردو همانطور مه پیش اياین جریانات و کشته شدن عده کردن میان مردم در

به یک کتابخانه مذهبی حمله کردند وبا انداختن سنگ و آب دهان اهانت کردند  ايبوقوع پیوست وعده ايکردیم ما توطئهمی
ر یکی دو نفر که خیلی دو هاحه دارند در این درگیريبه مقدسات مذهبی باعث درگیري شدند. در کردستان اکثر مردم مسام

وان اینکه شد از بین رفتند. باالخره این را بعنبودند معلوم نبود با تیر هوائی افراد سپاه یا با تیرهایی که از داخل مردم شلیک می
ه شود کقدماتش دارد فراهم میکه االن در شهر سنندج و در سایر شهرها م ایستسپاه انجام داد، دستاویز کردند.این توطئه

 .مردم را با پاسدار درگیر کنند

 

س: سپاه پاسدران در مقابله با تبلیغات دامنه دار ضد انقالب علیه نهادهاي مردمی از جمله سپاه پاسداران انقالب، چه تدابیري 
 اتخاذ کرده و چه تبلیغات مثبتی کرده است؟

 

درگیري داشتیم و براي اینکه ضد انقالب هر روزي یک  ستیم بکنیم چون ما دائماًج: ما در زمینه تبلیغات چندان کاري نتوان
آورد بنابراین تمام نیروهاي ما تا حاال صرف مبارزه با عوامل ضد انقالب یعنی مبارزه عملیاتی شده مساله جدیدي بوجود می

و  لیغات دامنه داري را از راه رادیو و تلویزیوناست ما از نظر تبلیغات تا بحال نتوانستیم کاري بکنیم ولی در نظر داریم تب
مطبوعات ارائه دهیم و مردم را در جریان بگذاریم. البته مشکالتی هم در این زمینه داریم یعنی بعضی از سازمانها با ما 

 .گذارندکنند و امکاناتی را که باید در اختیار ما نمیهمکاري نمی

 



 .؟ بخصوص اوضاع مهاباد بینیدچگونه میس: اوضاع کردستان را با آخرین تحلیل 

 

ج: مساله کردستان بطور کلی یک مساله تمام شده است. یعنی ما االن مشکلی بنام کرد نداریم. گروههاي چپ نمائی که در 
ظامی، مساله این است، ولی از نظر کلی و ن آوردکنند و این تحریکات مشکالتی ببار میمنطقه وجود دارند و تحریکاتی ایجاد می

این مساله حل شده است. مهابادو بوکان و تا حدودي تمام شهرهاي کردستان آرام است. اما باید متذکر شوم مساله کردستان 
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 راهپیمائی و زد و خورد در سنندج

 

بعدازظهر  6روز پنجشنبه گذشته رخ داد. چند تن کشته و مجروح شدند. حدود ساعت  هایی که بعداز ظهربر اثر درگیري
که با اعتراض مردم  دادندبراه افتاده و شعارهاي ضد دولت و اهانت به رهبران انقالب اسالمی می» وکیل« در خیابان ايعده

است کمک کردند. پس از رسیدن یک گروه از روبرو شدند. گروهی از مردم در سنندج با سپاه پاسداران تماس گرفته و درخو
شود قصد تحریک احساسات عمومی علیه پاسداران براي جلوگیري از درگیري در این منطقه عوامل آشوب طلب که گفته می
 .سپاه پاسداران انقالب اسالمی را داشتند بسوي کودکان و پیرزنان تیراندازي کردند

 

ها چند تن کشته و مجروح شدند و حتی پیرزنان در میان ثر این تیراندازيخبرگزاري پارس گزارش داده است که بر ا
مجروحین دیده شده است. بنا به گزارش رسیده از سنندج، طرفداران جالل طالبانی از دیروز در این شهر رخنه کرده و 

 .نیروهاي خود را متمرکز کرده بودند

 

ن گزارش داده است: ما (پاسداران) اگر قصد کشتن مهاجمان را داشتیم خبرگزاري پارس بنقل از فرمانده عملیات سپاه پاسدارا
آنها براي ما شناخته شده است و این شایعه که بر اثر تیراندازي پاسداران به کسی آسیب رسیده قویا تکذیب  هايچهره

ه براي تحریک احساسات عمومی علی اي. در دنباله این گزارش آمده است: کشتار امروز (پنجشنبه) سنندج را انگیزهکنیممی
 .دانیمسپاه پاسداران می

 

 .اي حمالت ضد انقالب خائن را محکوم کرددر این میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سنندج طی اعالمیه

 



ان ازي در میضد انقالب خائن به مقر سپاه پاسداران حمله کرده و با تیر اند ايپنجشنبه) عده«(در این اطالعیه آمده است: 
 .کردند تا بدینوسیله به هدفهاي شوم خود برسندرا کشته و زخمی ايمردم، عده

 

 هايدرصد از مغازه90در ضمن روز گذشته گروهی دست به راهپیمائی زدند. خبرگزاري پارس گزارش داده است که دیروز 
 .تعطیل هستند هااي جمعه اکثر مغازهسنندج در ارتباط با این حادثه تعطیل بود. الزم به یادآوري است که روزه

 

مخفی سیا در ایران رودر رو قرار دادن با سپاه پاسداران با مردم بوده تا  هايبه عقیده ناظران سیاسی هدف تحریکات شبکه
امی ظگیري ازساخت بعضی از ارگانهاي نشعاع عمل و کارایی سپاه پاسداران فرسوده شده و در درازمدت آمریکا بتواند با بهره
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 .اعالم شدابوشریف: امروز در مهاباد عزاي عمومی

 

: تگف ما خبرنگار به تلفنی تماس یک در امروز بامداد ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه فرمانده ابوشریف –ارومیه 
داد و ضد انقالب در این شهر شروع به ساختن سنگر و قطع ارتباط بین پادگان و شهر کرده است. خ ر مهاباد در درگیریهایی

اعالم شده و تظاهراتی در مهاباد وي گفت که اخبار رسیده حاکیست که امروز از سوي دموکراتها در مهاباد عزاي عمومی 
ل اصلی خود مستقر هستند، توضیحی انجام خواهد شد. ابوشریف در مورد این خبر که سپاه پاسداران در مح
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 حمله مهاجمان

 

 .معاون ابو شریف: مهاباد در دست دمکراتها است. اوضاع مریوان، نگران کننده است

 

ظرف دو روز گذشته درگیریهایی در مهاباد روي داد و به گفته ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران ایران ضد انقالب در این شهر 
اقدام به ساختن سنگر و قطع ارتباط بین پادگان و راه اصلی ارومیه و محاصره سپاه پاسداران کرده است. به گفته وي همچنین 

 .تیراندازیهایی به محل سپاه پاسداران و پادگان مهاباد نیز به  شده است

 



 رفت و آمد دموکراتها

 

مهاباد در دست دمکراتها است و «ه خبرگزاري پارس گفت: معاون ابوشریف بعدازظهر پنجشنبه ب» جبروتی«از سوي دیگر 
به مقر سپاه پاسداران نشده است. گزارشهاي رسیده از  ايکنند، ولی هیچگونه حملهدمکراتها آزادانه در شهر رفت و آمد می

ارومیه را  64پزشک لشکر » یحیوي«مهاباد حاکی است که پریشب مهاجمان ضمن حمله به یک خودرو ارتشی، سرگرد دکتر 
که در مهاباد مشغول انجام وظیفه بود، ربوده و به قتل رساندند. جنازه سرگرد دکتر یحیوي در حالیکه از چندین نقطه بدن 

چاقو خورده بود صبح دیروز در خارج شهر مهاباد پیدا شد. همچنین در جریان درگیریهاي پریشب مهاباد یک مجاهد نیز به 
د. جنازه هر دو تن دیروز به ارومیه انتقال یافت قرار است امروز (شنبه) طی مراسمی بخاك به شهادت رسی» اصغرزاده« نام

سپرده شوند. سرگرد دکتر یحیوي به اتفاق گروهی از پرسنل ارتش، بمنظور سرکشی و رسیدگی بوضع مجروحین پادگان مهاباد 
رار گرفت. در این حمله مجاهد اصغرزاده نیز به با یک خودرو در حرکت بود که در اطراف سد مهاباد هدف گلوله مهاجمان ق
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 .غرب کشور همچنان ناآرام است

 

و  از یک سوشهرهاي مناطق غربی کشور همچنان ناآرام است. گزارشهاي رسیده حکایت از درگیري پاسداران و نیروهاي نظامی
هاباد به عنوان یکی از مراکز مهم دموکراتها نسبت به شهرهاي دیگر از حساسیت دموکراتها از سوي دیگر دارد. در این  میان م

ایران پریروز در گفتگویی با خبرنگاران اعالم کرد: بیشتر برخوردار است. ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و قطع ارتباط، بین پادگان و راه اصلی ارومیه  هایی در مهاباد رخ داده و ضد انقالب در این شهر شروع به ساختن سنگردرگیري

و محاصره کردن سپاه پاسداران کرده است. ابوشریف افزود: ضد انقالب چند شب پیش تیراندازیهایی به محل سپاه پاسداران و 
بوشریف در اعالم کردند. اپادگان مهاباد انجام داد و روز بعد یعنی پنج شنبه افراد حزب دموکرات در مهاباد عزاي عمومی

مورد این خبر که سپاه پاسداران مهاباد به تصرف دموکراتها درآمده گفت: این خبر صحت ندارد و افراد در محل سپاه 
پاسداران مستقر هستند. سخنگوي سپاه پاسداران مهاباد نیز گفت: یک درگیري بین افراد ارتش و افراد حزب در اطراف 

زاده د در این درگیري، سه خودروي دموکراتها منهدم شده است. ولی سرهنگ نجفشوهاي مهاباد روي داده و گفته میکوه
: رویهم ي پادگان مهاباد این خبر را تأیید و یا تکذیب نکرد. در این میان باکري فرمانده سپاه پاسداران ارومیه گفتفرمانده

زي در سطح خیلی پایین یعنی به صورت تک تیراندارفته در مهاباد درگیري بین ارتش و سپاه پاسداران از یک سو و دموکراتها 
 )5/8/1358شود. (کیهانجریان دارد و حمله با سالحهاي سنگین دیده نمی

 

 وضع مدارس



 

مدارس ابتدایی ـ راهنمایی، خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج در پی انتشار شایعاتی که حکایات از آن داشت تمامی 
مقدماتی و کادر آموزشی این مراکز و همچنین شهرستان مریوان و بانه قصد دارند در کالسها  تحصیلی، دبیرستانها و دانشسراي

حاضر نشوند، گزارش داد که چنین شایعاتی صحت ندارد و تنها دبیرستان شاهپور سابق تعطیل بوده و سایر مؤسسات آموزشی 
 ي پارس در تهران در تماس با فرمانده سپاه پاسداراناند. خبرنگار خبرگزاردر سطح شهر سنندج مانند روز پیش فعالیت داشته

نندج در ي تربیت دبیر سخبر تعطیل دانشکده» فرید تعریف«مستقر در سنندج تماس گرفت و اوضاع این شهر را جویا شد. 
شنج تروزهاي شنبه و یکشنبه و دوشنبه این هفته را تکذیب کرد و گفت: گروهی ضد انقالب قصد دارند مدارس سنندج را م

 باید هر چهشود که میي اوضاع مهاباد در شهر قصد تحریک افکار را دارند و توصیه میکنند و با نشر اخبار دروغ درباره
 وسیع در منطقه بزند. فرید تعریف فرمانده سپاه پاسداران سنندجزودتر مقامات مسوول دستور به یک سلسله تبلیغات اسالمی

ر این شهر کلت، تفنگ، نارنجک جنگی و سه راهی آماده و غیر آماده و دینامیت بدست افزود: که دیشب که منزل شخصی د
 در پایان گفت که»فرید تعریف«آمده و این شخص بازداشت شده است. وي از ذکر نام شخص بازداشت شده خودداري کرد. 

 )5/8/1358در کامیاران، دیواندهر و قروه اوضاع آرام است. (کیهان

 

 .سنندج آرام است

 

گذارند. یکی از مسوولین سپاه پاسداران مستقر در را پشت سر میاوضاع سنندج آرام است و مردم این شهر شبهاي آرامی 
در یک تماس تلفنی ضمن اعالم این مطلب گفت: اوضاع شهر در حال حاضر آرام است و شهربانی » فرید«سنندج بنام 

ا آموزان سنندج به کرد: گشت شبانه در شهر برقرار شده ولی دانشمسوولیت حفظ نظم را به عهده گرفته است. وي اضاف
اند این موضوع در پی وقایع چند روز گذشته و تظاهرات خود براي بار دوم به مدت سه روز دیگر اعالم اعتصاب کرده

انی افسر نگهبان شهرببینم. محاصره اقتصادي شهر مهاباد بوده ولی بعد از پایان محاصره من دلیلی براي این عمل آنها نمی
تقویت شهربانی سنندج با ماموران غیر بومی» سرهنگ هویدا«سنندج به خبرنگار کیهان گفت: با آمدن رییس شهربانی جدید 

اند و چند شب است که سنندج شده است و هر شب حدود سه تن از ماموران حفظ نظم و امنیت شهر را به عهده گرفته
 )5/8/1358یهانگذراند.(کرا میشبهاي آرامی

 

 .هاي ژاندارمري در داخل عراق بودندسپاه پاسداران: قبل از حوادث کردستان، پاسگاهمسوول روابط عمومی

 

در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگاران کیهان به اقدامات انجام شده سپاه پاسداران جمهوري اسالمیمسوول روابط عمومی 
اي نیز در ارتباط با وقایع بندر انزلی عنوان کرد در این گفتگو مچنین مطالب تازهتوسط سپاه در شرق ایران اشاره کرد و ه



ر این سپاه پاسداران دسپاه از مسووالن رادیو تلویزیون به شدت انتقاد کرد فروتن مسوول روابط عمومی مسوول روابط عمومی 
المی ه این سپاه در جهت تحکیم مبانی انقالب اسگفت و شنود با خبرنگار کیهان ضمن برشمردن علل تشکیل سپاه و اهدافی ک

ایران در پی آن است گفت: سپاه پاسداران از ابتداي تأسیس کاري جز حفظ و نگهداري از انقالب نداشت و همواره کوشیده تا 
رد و ه کدستاوردهاي انقالب را محافظت کند با بیداري و آگاهی در مناطق مختلف بویژه کردستان با ضد انقالبیون مبارز

 .ي مردم گذاشته استعلیرغم شهداي زیادي که داده موفقیتهایی هم داشته است که قضاوتش را به عهده

 

 همکاري ارتش

 

ي انسجام پاسداران و کمکهاي ارتش به سپاه پاسداران انتشار کرد و گفت: برادران ارتشی کمکهاي فروتن سپس به مساله
همچنان ادامه دارد. ارتش غیر از اعزام برادران سرباز و فرستادن آنها به همراه پاسداران، اند و این کمکها زیادي به ما کرده

 دریغ برادران ارتشیهاي بیایم را به ما کرده است. اما علیرغم کمککمکهاي رفاهی، درمانی و مواردي که ما به آن نیاز داشته
از پاسداران دور نگه داشته و من از اینجا از مطبوعات و سایر  ژاندارمري همکاري الزم را با ما نداشته و همواره خودش را

اند کند و تاکنون سعی نکردهي دیگري عنوان میمندم زیرا که حقایق و مسایل را به گونههاي گروهی به شدت گلهرسانه
یون پاسداران در رادیو و تلویزاقدامات و فعالیتهاي مؤثر و مثمر ما را منعکس کنند. تاکنون اخبار صحیحی از برنامه و کارهاي 

ها و کارهاي سپاه اطالع ندارند. تبلیغات مغرضانه ها انتشار نیافته و مردم مبارز و شریف ایران به درستی از برنامهو روزنامه
ی هعلیه پاسداران تشکیالت سپاه نیز عامل دیگري است که مردم را در نوعی ناآگاضد انقالبیون و مخالفین انقالب اسالمی 

ها در کردستان و قبل از اینکه اولین گلوله نگاه داشته و ذهن آنها را نسبت به پاسداران خراب کرده است. قبل از بروز ناآرامی
در این منطقه شلیک شود گروه تحقیق سپاه به کردستان رفت و به بررسی اوضاع پرداخت این گروه پس از بازگشت به 

که اکنون با دیگر مدارك و عکسهایی که گرفته شده در آرشیو سپاه موجود است.  کردستان گزارش مفصلی تهیه کرده است
هاي کیلومتر از خطوط مرزي تغییر یافته و تعداد زیادي از پاسگاه 14این گروه در گزارشش اعالم کرده بود که بیش از 

ه محض آگاهی یافتن از این مساله مهم  ژاندارمري در این منطقه خارج از مرز بوده و در خاك کشور عراق قرار داشته است. ب
و دیگر مواردي که این گروه در گزارشش به آن اشاره کرده بود در صدد مالقات با آقاي مهندس بازرگان در آمدیم که 

 .به هیچ گرفته شدي به این مهمی ایشان ما را نپذیرفتند و مسالهمتأسفانه

 

 خط امام

 

کنند اند و دیگران که در بخشهاي اداري آن کار میکنند اعم از پاسداران که در خط اول جبههکسانی که در سپاه فعالیت می
روند اینان با ایمان کامل به انقالب اسالمی و رهبري انقالب از جان و دل کوشش همگی در خط امامند و راهی جز راه امام نمی

دارند همچنان حافظ دستاوردهاي انقالب هستند. به تایید فرماندهان ارتش و دیگر مقامات  کنند و علیرغم امکاناتی کهمی



ر که برد. متاسفانه همانطوتري به سر میآلمملکتی انسجام سپاه از انسجام ارتش و ژاندارمري بهتر است و سپاه در وضع ایده
اه براي مردم ارائه نکرده و مردم آن آگاهی الزم را که باید از هاي درستی از سپاشاره کردم چون رادیو تلویزیون تاکنون برنامه
این سئوال براي همه مطرح است که سپاه پاسداران چگونه سازمانی است؟ و یا پاسداران و سپاه داشته باشند ندارند. در نتیجه

یون کرد تلویزر خط امام حرکت میانقالبی بود و د خورد؟ اگر سرپرست رادیو تلویزیون واقعاًوجود پاسداران به چه دردي می
رد. تا کایی هم براي انعکاس فعالیتها و مبارزات دلیرانه پاسداران هم تهیه میکرد و حداقل برنامهرا اینچنین انحصاري نمی

نند که کنند. مردم ایران باید بدامردم شریف امام بدانند که سپاه پاسداران چگونه تشکیالتی است. و پاسداران چه کارهایی می
ي خونمام به این انقالب و اماممان ایم که خون شهداي انقالب را حفظ کنیم و تا آخرین قطرهقسم شدهایم و همما پیمان بسته

کنیم. از آنجا که مردم شریف و قهرمان ایران از اقدامات و وفادار بمانیم و هرگز به رهبر انقالب و مردم ایران پشت نمی
 مغرضانه و برخالف شنوند اکثراًان پاسدار با ضد انقالبیون اطالعی ندارند و اخبار و مطالبی که میامان برادرمبارزات بی

هند و درسانم که پاسداران انقالب هرگز کاري برخالف مشی انقالبیشان انجام نمیحقیقت است من به آگاهی تمام آنها می
ایران و انقالبمان با کس دیگري کار ندارند. فروتن آنگاه به مساله کشند و جز با دشمنان هرگز به روي مردم بیگناه اسلحه نمی

کنند و مرتب با گروههاي مخالف و اقدامات آنها علیه انقالب اشاره کرد و گفت: گروههایی که با انقالب ما مخالفت می
 ازتباً آیند و مربه حساب می اندازي دارند. اینهایی که مدافعین حقوق خلقپردازي و انتشار شایعات مختلف قصد تفرقهدروغ

زنند بیایند و توضیح بدهند که چه کسی میلیاردها تومان پول این ملت را از داخل گاوصندوق و سازمان حقوق خلقها دم می
گاوصندوق محتوي اسناد و مدارك و پول نقد را شکافته و محتویات آنها را به یغما برده  9جغرافیایی کشور برده و چه کسی 

دلسوز خلقها و منافع آنها هستند بیایند و توضیح بدهند که پولهاي موجود در سارمان بازرسی  گر اینها آدمهاي واقعاًاست. ا
ل و اند؟ من دالیاند و با خود بردهشاهنشاهی سابق را به همراه مقادیر زیادي از سالحهایی که در آنجا بوده چه کسانی برداشته

ام حاضرم مرا در زنم و تاکنون زدهشوم که میه دارم و در ضمن متعهد تمام حرفهایی میمدارك و اسناد کافی در این زمین
یک دادگاه به محاکمه بکشند تا صحت و سقم مطالب عنوان شده را ثابت کنم. همین گروههاي مخالف بروند به زاهدان و زابل 

 .کنندنند و تحت چه شرایطی از انقالب مواظبت میکاین شهرها در چه شرایطی زندگی میبه و ببینند که پاسداران اعزامی

 

 بررسی مناطق شرقی

 

این گفت و شنود در خصوص اقدامات سپاه در استانهاي شرقی ایران گفت: به سپاه پاسداران در ادامه مسوول روابط عمومی
یق و چند عضاي گروه تحقمنظور بررسی مناطق شرق، بخصوص استان سیستان و بلوچستان هفته گذشته در معیت هیاتی از ا

تن از مسوولین سپاه به شرق رفتیم و بیش از یک سوم این منطقه از زاهدان تا گنبد و تربت حیدریه را مورد بازدید قرار 
شود، وضع مرزها در این منطقه چندان دادیم. این منطقه نیز از مناطقی است که ممکن است توسط ضد انقالبیون دچار ناآرامی 

ست وضع پاسداران مستقر در این مناطق مطلوب است و پاسداران آماده همه گونه برخورد و درگیریهاي رضایتبخش نی
احتمالی با ضد انقالبیون هستند تمام سعی شوراي فرماندهی و مسووالن سپاه بر این است که ذهن مردم بویژه مردم مناطق 

 ویی را که از سوي ضد انقالبیون اشاعه یافته است خنثیکردنشین را نسبت به وظایف پاسداران روشن نمایند و تبلیغات س



کند و رادیو و تلویزیون به خصوص با پخش کنند. این عمل کمک مؤثري به ادامه مبارزات پاسداران علیه ضد انقالبیون می
را پرسند چردم میتواند کمک مؤثري در این راه به عمل آورد اینکه مهاي کردي و اعالم این حقایق به زبان کردي میبرنامه

ري این علت است که پاسداران را به گونه دیگشوند. این به در درگیریهاي کردستان یا مناطق دیگر پاسداران بیشتر شهید می
وه بر اند. عالاند. و تبلیغات نادرست دشمنان و ضد انقالبیون، پاسداران را دشمن شماره یک مردم کرد معرفی کردهجلوه داده

اکی روند و از درگیري و مقابله با ضد انقالبیون بن همیشه پیشاپیش سربازان و دیگر نیروها به استقبال گلوله میاین پاسدارا
نان روند. پس از پایان سخشان گذاشته شده میندارند اینان در بدترین شرایط زیر رگبار مسلسل به مأموریتی که به عهده

انزلی، مطالبی در خصوص چگونگی درگیریهاي اخیر در این شهر ایراد کرد و سپاه پاسداران در بندر مسوول روابط عمومی 
طلب اي عناصر فرصتها اعالم شد درگیري بین پاسداران و عدهگفت: برخالف آنچه که از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه

دید. مردم بندر انزلی با نفر از پاسداران گر 9نفر و مجروح شدن  4و شناخته شده صورت گرفت که منجر به شهادت 
اند که سپاه در شهرستان ایجاد شود این شهر بواسطه وجود افراد غیر پاسداران روابط خوبی دارند و حتی خودشان خواستار بوده

طلب نیز زیاد است اغلب دچار مشکالتی شده است و از سوي آنان براي مردم که در میانشان افراد مشکوك و فرصتبومی 
اي از اند. وجود عدهها را برطرف کردهیی فراهم آمده است که در چند مورد پاسداران این مشکالت و نارضایتیهانارضایتی

کش و چاقوکش که به کارهاي خالف قانون از قبیل فروش مشروبات الکلی و فروش مواد مخدر اشتغال اراذل و اوباش، قمه
آورند. در جریانات چند زنند و اغلب وقایعی را در شهر بوجود میدارند از جمله کسانی هستند که به آرامش شهر لطمه می

لح هاي دیگري که حتی مساي از این اشخاص به گروهروز قبل این شهر که در ارتباط با خواستهاي صیادان بوقوع پیوست عده
گران کشته شدند. در حوادث هم بودند، در این وقایع شرکت کردند و در نتیجه تیراندازي و حمله به مردم، چند تن از ماهی

شهر بندر انزلی منافقین و گروههاي مخالف حتی از تیربار سنگین نیز استفاده کرده بودند و زیر پل غازیان تیربار کار گذاشته 
تن از پاسداران ما روي همین پل به شهادت رسیدند. این مقام در پایان این گفت و شنود اضافه کرد پس از اتمام  2بودند که 

گیریها در بندر انزلی مردم شهر که دریافته بودند این وقایع از سوي پاسداران صورت نگرفته وماهیگران کشته شده در
خواستار  دادند. آنان مصراًاند، دست به یک راهپیمایی زدند و به طرفداري از پاسداران شعار میي پاسداران کشته نشدهبوسیله

کار امنیت و حفاظت از این شهر را به عهده  اند که پاسداران در این شهر مجدداًدهاند و اعالم کرتشکیل مجدد سپاه شده
 )7/8/1358بگیرند.(کیهان

 

 بیانیه سپاه پاسداران در رابطه با حمله دموکراتها در بوکان

 

صبح دیروز  5/10دیشب در تهران اعالم کرد سپاه پاسداران مستقر در بوکان ساعت سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی
پاسدار مجروح  2توسط گروهی از مهاجمان مورد حمله قرار گرفت که پس از چند ساعت زد و خورد، یک پاسدار شهید و 

صبح دیروز گروهی از دموکراتها به طرز ناگهانی  5/10شدند. سخنگوي سپاه پاسداران انقالب در این باره اعالم کرد: ساعت 
خ گفتند ها پاسکردند و به سوي آنان تیراندازي نمودند و اعضاي سپاه به این تیراندازي به طرف سپاه مستقر در بوکان حمله

نفر دیگر مجروح شدند. وي اشاره کرد که در جریان  2که سرانجام پس از مدتی زد و خورد یکی از برادران پاسدار شهید و 



آمار دقیقی در دست نیست. وي در مورد علت  این درگیري تعدادي از دموکراتها و مهاجمین نیز کشته و مجروح شدند که
حادثه گفت: علت این گونه حوادث تنها حمله مهاجمان است. زیرا این روزها اعضاي سپاه دستور حمله ندارند و همیشه 

کنند و پاسداران نیز به آتش آنان پاسخ اي به سوي پاسداران تیراندازي میشوند. دیروز هم عدهمهاجمین باعث تحریک می
اي از کلیه پزشکان استمداد کرد که با این سپاه سپاه پاسداران با انتشار اطالعیهدهند. از سوي دیگر دیروز روابط عمومییم

همکاري نمایند. متن اطالعیه به این شرح است: اکنون که انقالب شکوهمند ملت مبارز ایران پا به مرحله نوین گذاشته است و 
تخصص دارد بر هر فرد مسلمان و مبارز واجب است که بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و احتیاج به نیروهاي تازه نفس م

ب برداشته مثبت در جهت انقالتنها بر اساس وظیفه ملی و مذهبی به کمک نیروهاي انقالبی فعال بشتابد تا بدین وسیله گامی
فظ مرزهاي انقالب را دارند و جان خود را براي باشد. هموطنان عزیز! برادران جان بر کف شما که از طرف امام ماموریت ح

هاي بیدریغ شما دارند. در این مورد سپاه پاسداران اند احتیاج به کمکتر زندگی کردن شما در طبق اخالص نهادهراحت
اشند ب کوشند که شریکاحتیاج به همکاري برادران پزشک که در راهه انقالب و مبارزه پیوسته کوشیده و میانقالب اسالمی 

جهت اعزام به غرب کشور را دارند. از کلیه برادران پزشک که حاضرند در منطقه غرب کشور در راه انقالب جانبازي نمایند 
 )8/8/1358سپاه پاسداران(کیهانشود که براي همکاري به ستاد مرکزي سپاه پاسداران مراجعه نمایند.روابط عمومیدعوت می

 

 .اندادت رسیدهپاسداران در بوکان به درجه شه

 

 7اطالعیه سپاه پاسداران در مورد شهادت 
                                                                                            پاسدار

 

 :تهران ـ خبرگزاري پارس: دیشب این اطالعیه از سوي ستاد عملیاتی سپاه پاسداران منتشر شد

 

نما بیرون آمده و هفت نفر از پاسداران و بهترین فرزندان خلق اسالم ار آمریکا از آستین ضد انقالب چپباردیگر دست جنایتک
ز نیت انیت در جریان است. پاسداران بخاطر نشان دادن حسنرا به شهادت رسانید و این در زمانی است که مذاکرات حسن

ن این شهیدان جانباز که خون پاك خویش نو نهال انقالب اسالمی اند. درود به رواها پیش عملیات خود را متوقف نمودهمدت
صبح  9برادر شهید همراه، ایشان ساعت  2، شهید بوکان و را آبیاري کردند. تشییع جنازه برادر پاسدار شهید حسین کریمی

ه با شرکت در این شود کشود و از عموم هموطنان عزیز دعوت میاز پزشک قانونی برگزار می 9/8/58امروز چهارشنبه 
 )9/8/1358مراسم، باردیگر با آرمان این شهیدان تجدید عهد نمایند. ستاد عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی(کیهان

 

 .عده شهداي بانه افزایش یافت



 

 نفر 45تا  40سخنگوي سپاه پاسداران: 

 

اطالعاتی که به دست ما رسیده است تعداد کشته طبق آخرین «سخنگوي سپاه پاسداران در تماسی با روزنامه بامداد گفت: 
نفر است که البته این تعداد با احتساب مجروحینی است که در بیمارستان به درجه شهادت  45تا  40شدگان حادثه بانه بین 

ه اعزام قدر این درگیریها یکی از خبرنگاران سپاه پاسداران که براي تهیه گزارش به منط«وي همچنین گفت:». اندنایل آمده
 )13/8/1358اطالعات».(شده بود به دست مهاجمین اسیر شده و هنوزاز سرنوشت او اطالع دقیقی در دست نیست

 

 .تسلیح عشایر اشتباه بود

 

سپاه پاسداران ارومیه گفت: از همان اوایل تا به حال مسلح کردن فئودالها در میان بوده و زاده مسوول روابط عمومییوسف
را این مساله معتقد بودند. که اول باید حاکمیت نظامی ا بر انگیخته است. کارشناسان دولت موقت در مورد مسایل مختلفی ر

ان اینها به خاطر برداشت خودشایم. ولیپیاده کنیم سپس به اهداف سیاسی برسیم. ما آن موقع مسایل زیادي را پیشنهاد داده
ند که چون فئودالها به عنوان عشایر کردستان به خصوص کردنشینان این طور نتیجه گرفتدر منطقه ـ که غلط بوده ـ 

لی در خودشان را اعمال بکنند وآذربایجان غربی نفوذ زیادي را در منطقه دارند. آنها را مسلح بکنند تا بتوانند حاکمیت نظامی 
 آن حرکت هیچ و غلط بوده و عمالًاین نتیجه رسیدند که کارشان اشتباه عمل همانطوري که ما در موردش فریاد کردیم به 

رد هاي فراوانی را در منطقه کگونه نفعی به حال انقالب در منطقه نداشته است. بلکه حاوي ضررهایی هم بوده است و بد بینی
کردند و با اینها از همان اول مساله را درك میایجاد کرده و یک عده را به طرف احزاب ضد انقالب کشانده است. اگر 

 کردند من از طریق سازشکاري فکرکردند و مسایل را به طریق انقالبی حل میگرفتند و مشورت میوهاي سالم تماس مینیر
هاي ژاندارمري را در اختیار این بود. وي افزود دولت موقت آن موقع تصمیم گرفت یک سري سالحکنم اوضاع بهتر از می

هایش را در منطقه اشنویه داده شد. چند ماه اول ژاندارمري تصمیم گرفت پاسگاهها در نقده و سران عشایر قرار دهد وام اسلحه
شد  اینها اسلحه دادهخواست تعدادي جوانمرد را استخدام کند که همراه ژاندارمها باشند بهدایر کند. و بنا بر تصمیم دولت می

اعتراض کردیم اما حرف ما عاید نشد و هر سیاستی را اینکه ما به عنوان یک صاحب نظر نتیجه مثبتی عاید نشد. با  اما عمالً
ی ما این است وقتخواستند دنبال کردند. و متاسفانه حوادث تاسف باري رخ داد و هیچ کمکی به امنیت منطقه نکرد.که می

نند حفظ را کگیرند. اگر قرار بود امنیت منطقه را کنند مورد حمله ضد انقالب قرار میبینیم واحدهاي ارتشی حرکت میمی
 اینکه جوانمرد و ژاندارمري چرا امنیت منطقه را حفظ نکردند؟گیرند. با خوب می

 

 ضرورت تقسیم اراضی فئودالها



 

زاده در مورد امنیت منطقه گفت: ما اول باید در درجه اول نیروهاي ضد انقالب را متالشی و افراد وابسته آنها را خلع یوسف
توانیم حاکمیت دولت را در منطقه مستقر کنیم. و در نتیجه امنیت اینها را خلع سالح کنیم نمینیمسالح کنیم. چون اگر ما نتوا

به منطقه باز نخواهد گشت. از طرفی باید هرچه زودتر به کارهاي عمرانی در کردستان و آذربایجان و سایر روستاها پرداخت 
ه ما داده است و االن مال ماست. از ب را روستاها این شاه اینکه–زیرا بعضی از اربابها یک عده از روستاییان را به عنوان 

اند. و اکنون در اطراف ارومیه در زیر چادرها و روستاهایشان بیرون ریختند و صدها نفر از روستائیان را آواره و سرگردان کرده
این مورد هیچ کاري سفانه دولت در آوري هم دارند. متاکنند و وضع رقتاند زندگی میهایی که خودشان درست کردهکومه

نکرده است و ما از دولت گله داریم. بنابراین پیشنهاد من که یکی از مسایل کردنشین آذربایجان و سایر منطقه است. زمین 
این اربابها تقسیم شوند. آقاي رضا اصفهانی طرح خوبی را براي اصالحات ارضی بیان کرده که است که باید به زودي زمین 

در حالی که قانون اصالحات ». اندازدمعلوم نیست چه دستهایی در کارند که اصالحات ارضی را عقب می«ایشان ل خودقو
این منطقه هر چه زودتر انجام شود بویژه در ارضی در شوراي انقالب هم تصویب شده. پس باید قانون اصالحات ارضی در

 )14/8/1358رد.(کیهانامنیت منطقه را بدست آو اینجا کامالًارومیه تا 

 

 .مسوول سپاه پاسداران پاوه: دموکراتها خواستار مذاکره با سپاه پاسداران شدند

 

 .کننددر نوسود دمکراتها،نیروهاي ارتش و ژاندارمري آزادانه در کنار هم رفت و آمد می      ·           

 

ا این مطلب ر». با سپاه پاسداران مستقردر پاوه شدند دموکراتها در نوسود خواستار مذاکره«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 
مسوول سپاه پاسداران در پاوه به خبرنگار کیهان گفت و اضافه کرد: شهر نوسود در حال حاضر آرام است و »روزبهانی«

 که افرادیغامی کنند. وي آنگاه گفت: امروز در پدموکراتها و نیروهاي ارتشی و ژاندارمري آزادانه در کنار هم رفت و آمد می
حزب دمکرات براي من فرستادند، خواستار قطع مبارزه و برادرکشی شدند و از من تقاضاي گفتگو کردند این دعوت را من به 

نیت با هم گفتگو کنند. وي افزود: خواسته دیگر دمکراتها عزیمت به پاوه است شرطی پذیرفتم که دو طرف با صداقت و حسن
وه درگیري شدیدي بین دمکراتها و مردم و پاسداران وجود داشته و گروهی از آنان برادران و یا فامیل ولی متاسفانه چون در پا

توانم اجازه ورود آنها را به شهر پاوه بدهم. روزبهانی به دنبال این مطلب گفت: اند من نمیخود را در این درگیري از دست داده
گیرد و اطمینان حاصل شود که درگیري  انجامرگانها و افراد غیر مسوول قبالًشود مگر اینکه خلع سالح تمام ااجازه داده نمی

توانم این اجازه را بدهم. یک مقام فرمانداري پاوه نیز به پیش نخواهد آمد. حتی اگر ارتش اجازه ورود به شهر را بدهد، من نمی
اند ولی اوضاع پاوه قدري متشنج است و خبرنگار کیهان گفت: در شهر نوسود دموکراتها بدون درگیري وارد شهر شده

آموزان به دنبال دستگیري چند تن از مردم شهر که به اتهام شرکت در تظاهرات دستگیر شده بودند،دست به تحصن و دانش



قه طو رفع دستگیري از افراد و آزادي فعالیت سیاسی در منراه پیمایی زدند. وي افزود: آنها خواستار خروج پاسداران غیر بومی 
 )15/8/1358شدند.(کیهان

 

 .ابو شریف: وضع روبه بهبود است

 

ایران دیروز در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس در قم قم ـ ابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ر ت که عملیات خود را دسپاه پاسداران مدت یکماه و نیم اس ي وضع کردستان گفت: وضع رو به بهبود است و اصوالً درباره

 خود را متوقف کرده وآن منطقه متوقف کرده است. ابوشریف افزود: پس از توقف عملیات سپاه ارتش نیز عملیات نظامی 
مذاکرات سیاسی ادامه دارد ولی متاسفانه برخی از عناصر و گروههاي چپ نما براي برهم زدن اوضاع درگیریها این ایجاد 

خرابکارانه  ها، به فعالیتهايي آن بی نظمییاسی به نتیجه نرسد. آنها سعی دارند که بتوانند در در سایهکنند که مذاکرات سمی
خود ادامه دهند و در مرز گسترده و بازي که داریم استفاده کرده و با اربابهاي خارجی خود تماس مستقیم داشته باشند. 

سایر نقاط کشور و برخی از مسایل امنیتی جاري مملکت و بازدید از ابوشریف براي دادن گزارشی از آخرین تحول کردستان و 
 )20/8/1358مرکز سپاه پاسداران قم به این شهر آمده است.(کیهان

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (5)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 حمالت همه جانبه

 

از سوي مرکز عملیات سپاه پاسداران غرب کشور به خبرگزاري پارس در کرمانشاه گزارش شد که افراد حزب دمکرات از 
متوجه مناطق سنندج، جوانرود، نوسود، و سقز کرده اند. در این حمالت که دیروز  پریشب حمالت همه جانبه خود را شدیداً

نا به اظهار سپاه پاسداران چون از طرف هیات ویژه دولت مأمور حل و فصل. اي کشته و یا زخمی شدند. بهم ادامه داشت،عده



توان دست به اقدامی زد. از سوي مشکل کردستان، دستور تیراندازي و مقابله با افراد حزب دمکرات داده نشده است، نمی
شود روي این ت: در حقیقت نمیدیگر سپاه پاسداران مستقر در باشگاه افسران سابق سنندج به خبرنگار خبرگزاري پارس گف

، بسوي 7مساله تاکید کرد که هدف افراد مسلح این بوده که صددرصد به سپاه پاسداران حمله کنند. اگر چه سه آر، پی، جی
شود  مبین آن است که هدف تنها دیگر درچند نقطه شهر شنیده می هايمرکز این سپاه پرتاب شد اما چون صداي انفجار

 )22/8/1358اران نبوده است.(اطالعاتمرکز سپاه پاسد

 

 اوضاع سنندج

 

مسوول سپاه پاسداران سنندج ضمن اعالم این مطلب افزود: » فرید«اوضاع سنندج در دو روز گذشته متشنج بوده است. 
ست دبینند گروهی از فئودالهاي منطقه وابسته به سیا و ساواك که در صورت آرامش در کردستان منافع خود را در خطر می

اند. وي اضافه کرد: در ارتباط با این موضوع دیشب نیز گروهی از عناصر شناخته شده وابسته به به توطئه در سطح منطقه زده
شوند، بمقر سپاه حمله کرده ولی نتوانستند به مقاصد خود دست یابند و در سیا و موساد که در چهره فئودالهاي منطقه دیده می

ی کردند. وي سپس گفت: مهاجمین که حدود سی تا چهل نفر بودند ساعت ده دیشب به مقر سپاه اثر حمله متقابل عقب نشین
انداز بودند. مسوول سپاه پاسداران همچنین گفت: این گروه حمله کردند حمله کنندگان مجهز به مسلسل هاي سبک و خمپاره

و با حمالت خود سعی در بهم زدن آرامش و ایجاد از طرفداران شیخ عثمان نقشبندي که یکی از فئودالهاي بزرگ منطقه است 
اي نیز به فرودگاه صبح امروز (دیروز) ادامه داشت، حمله 5تشنج در منطقه دارند. هستند. بدنبال این حمله که تا ساعت 
ست این ا در پایان یادآور شد طبق نظر اطالعاتی ما قرار» فرید«سنندج صورت گرفت ولی خوشبختانه خسارتی به بار نیآورد. 

 )22/8/1358حمالت هر شب ادامه یابد. (کیهان

 

 پیام سپاه پاسداران غرب کشور به پاسداران پاوه

 

خبرگزاري پارس: از ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب کشور مستقر در کرمانشاه متن پیام سپاه پاسداران  -کرمانشاه 
دقیقه پریروز اعالم شد در این پیام ضمن تمجید از رشادت و  17,45پاوه خطاب به سپاه پاسداران جوانرود در ساعت 

پایمردي پاسداران جوانرود عنوان شده که در صورت لزوم تا پاي جان پشتیبان آنها خواهند بود.   در قسمت دیگري از این 
 )17/9/1358پیام براي پاسداران جوانرود آرزوي موفقیت در راه حفظ عظمت اسالم شده است.(جمهوري اسالمی

 مسوول سپاه پاسداران قصر شیرین: مهاجمان

 

 .عوامل سردارجاف هستند» بزمیرآباد«پاسگاه 



 

جوانرود توسط فداییان امام خمینی دستگیر شد. در » بزمیرآباد«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: یکی از مهاجمان پاسگاه مرزي 
ادي کدخدا محمود نظري هستند که این شخص نیز با تحقیقاتی که از این شخص بدست آمد، معلوم شد که مهاجمان از ای

سردار جاف همکاري نزدیک دارد. رضایی مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شیرین ضمن اعالم این خبر گفت: درگیري 
ا از مرز نفر از فداییان امام خمینی ر 102در ارتفاعات بزمیرآباد بین مهاجمان و پاسداران تا روز پنجشنبه ادامه داشت و ما 

نفر از  3آوردیم و آنها براي سرکوب مهاجمین عازم کوهستانها شدند. مسوول سپاه پاسداران اضافه کرد: در تعقیب و گریز 
شنبه شب گذشته به دنبال هجوم افراد مسلح سقوط سه» بزمیر آباد«مهاجمان مجروح و یکی از آنها دستگیر شد. پاسگاه مرزي 

 )17/9/1358کوههاي اطراف گریختند و در آنجا با مهاجمین درگیر شدند. (کیهان کرد و افراد این پاسگاه به 

 اهللا الهوتی: چرا از سرپرستی سپاه پاسداران استعفا کردم؟آیت

 

در یک  مصاحبه اختصاصی با کیهان علل استعفاي خود را االسالم الهوتی سرپرست سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمیحجت
ه در گذشته استعفاي خود را ناشی از بیماري قلبی اعالم کرده بود در این مصاحبه به بررسی ضرورت بیان داشت. وي ک

بی این ارگان انقالکرد آن، و وضع کنونی آن و خطرات احتمالی که اکنون متوجهتشکیل سپاه پاسداران از آغاز انقالب و عمل
 .است پرداخت

 ان چه بود؟س: علل استعفاي شما از سرپرستی سپاه پاسدار

 

ه باید به این کنم کبراي ملت ایران باقی نمایند فکر میج: من براي روشن شدن سرپرستی سپاه پاسداران و براي اینکه ابهامی 
 :امهایم را یادداشت کردهمساله جواب داده شود و به عنوان تیتر صحبت

 

 .ها و مکتبی کردن مبارزهها و زندانـ تحمل شکنجه1

 

هاي مادي گرایش پیدا براي نسل جوان به مکتبی در شرایط سخت و دشوار و عنوان کردن ایدئولوژي اسالمی گویـ روشن2
 .کند

 

سال گذشته و ارائه یک خط در پیروزي مبارزه که عبارت از یک حکومت  20ـ رهبري امام در مقطع تاریخ حساس در طول 3
 .یابددر آن تبلور میاست که جمهوري اسالمی اسالمی 



 

 .ـ انتقال و تبعید امام از عراق به فرانسه و شکل جدید دادن به مبارزه4

 

 .ـ فرار شاه از ایران و مراجعت امام به ایران و سقوط دولت بختیار کمتر از فرار شاه پر اهمیت نبود5

 

شوراهاي شهر و روستا درصد  10اال   8درصد در مجلس خبرگان و  40و درصد در رفراندوم جمهوري اسالمی98ـ شرکت 6
و استان خیلی کمتر از رفراندوم اول در تایید مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی با توجه به این که امام امت با دعوت به 

 .شرکت در قانون اساسی از مردم دعوت فرموده بود و غالب از امام متابعت کرده بودند

 

 .امام به این ضرورت وقوف کامل داشت ـ ضرورت تشکیل سپاه پاسداران که قبل از همه کس7

 

اي از امام به عنوان هماهنگی دادن به سپاه وزیر در امور انقالب و نمایندهـ تشکیل سپاه در دولت به سرپرستی معاون نخست8
 .و کمک به تشکیالت سپاه

 

حزب  ن منجمله بازوي انقالب یکـ تغییرات جهت یافتن سپاه از دولت به شوراي انقالب و سرآغاز تعابیر و تفاسیر گوناگو9
دادند که انجام میهاي مختلف که اعمال نظامی شدن سپه و مامور شدن یکی از اعضاي شوراي انقالب در هماهنگ کردم گروه

در درازمدت ممکن بود به فاجعه تبدیل شود و متأسفانه انتصاب شوراي فرماندهی افرادي که در یک حزب عضویت داشتند 
ماه باید شوراي  6نامه سپاه آمده است که بعد از یک مقدار بیشتر به این مساله دامن زد و با اینکه در آیین ماه 6به مدت 

 .فرماندهی انتخاب گردد

 

ماه و اعمال نظرات دیکتاتوري ما بانه سپاه به دست شوراي فرماندهی و عدم  6ـ انتصاب مجدد همان افراد بعد از 10
اداره سپاه به خاطر مشکالتی که در سپاه بود و عدم هماهنگی و اعمال نفوذ براي تجدید  صالحیت شوراي فرماندهی براي

نها منجر ایانتصاب شوراي فرماندهی بعلت عدم آگاهی متصدیان به خاطر پذیرفتن کار زیاد و از عهده بر نیامدن کار زیاد همه 
ر به مشکالت سپاه ترین عضو سپاه و از هر کسی دیگر آگاهتگرفتن سرپرست پیاده گردید، زیرا سرپرست سپاه قدیمیبه  کناره

کردند که از عامل اجراي دستورات بدون چون و چراي گیري خودداري میبود ولی به عللی شوراي فرماندهی منصوب از کناره
اندازه سپاه در هنیم که چتر بودند تا به یک انسان متفکر ما باید خط امام را شناسایی بکشوراي فرماندهی بود که به مواد شبیه

بینیم یا داخل در خط امام، و فکر کردم که سئوالی که باید حال حاضر با انتصاب مجددي که شده سپاه را از خط امام خارج می



جوابش را بدهم خط امام را این تیترها باید مشخص بکنم یکی اینکه ضد امپریالیسم بودن مبارزه هست و امام هم رهبر  مجدداً
ي خود قرار داده بود ي برنامهبودن مبارزه است. سوم، طرفداري از مستضعفین که امام در سرلوحهزه است دوم، اسالمیمبار

ت. پنجم، اش خود امام اسناپذیر بودن مبارزه انسان نباید آشتی بکند که نمونهزیرا نهضت امام پیامبر گونه است. چهارم، آشتی
 .اش خود امام استر باز نمونهبا قاطعیت با مسایل روبرو شدن کا

 

 کردید؟هایی را تعقیب میس: شما زمانی که در سرپرستی سپاه پاسداران بودید چه هدف

 

اه گفتم اگر کسی بخواهد براي سپاه و یا تشکیل سپج: قبل از هر چیز اجازه بدهید یک شرح مختصري بر این تیترها بدهم می
ها به من خطاب کرده بود و خواسته بود که که چرا استعفا کردم و یکی از روزنامه چون به هر حال من هم مطرح هستم در این

شود و دانستن اشکالی ندارد و من هم چون در استعفایم با اشاره کرده بودم سکوت را بشکنم و گفته بود که ندانستن فاجعه می
 روشن شدن مردم حتی به رادیو تلویزیون هم اطالعکنم که براي کنم، و فکر میکه در یک مصاحبه علت استعفایم را بیان می

گویم که به رادیو تلویزیون می دانم موافقت کردند یا فرصت پیدا نکردند به هر حال من بوسیله جراید مجدداًدادم و حاال نمی
ره سپاه ابه من وقت بدهند که در یک مصاحبه سمعی و بصري هم شرکت بکنم و علت استعفاي خود و مقداري توضیحات درب

که براي مردم بیشتر آشناتر است. بگویم من در ابتدا گفتم به این مسایل باید مقداري جواب گفته شود که من چرا استعفا 
 این تیتر یک کم بودار هست چون خودم کسیکردن مبارزه متأسفانه ها و مکتبیها و زندانام تحمل شکنجهام و اول نوشتهکرده

داشت ولی به هر حال این یک مساله داشتم و حتی پسرم هم در زندان و شکنجه سهم مهمی همی هستم که در زندان هم س
 است کسی بخواهد مبارزه کند براي رسیدن به یک هدف، این آدم یک دفعه بعد از به ثمررسیدن مبارزه سر در بیآورد. مثالً

شناسد اگر در مبارزه به اصطالح از روزهاي اول یطلب مبگویم من سردرمدار هستم این را جامعه به عنوان یک آدم فرصت
یافت شرکت نداشته باشد به هر حال یک روز بود که تنور مبارزه گرم بود محصول مبارزه هم پاهاي که مبارزه تکوین می

اي هم که در آن موقع تن به طور بود و عدهاینوقت مبارزه هم کشته شدن زیر کشنجه، یک مجروح و بدنهاي سوخته و احیاناً
مبارزه داده بودند براي تغییر اساسی که در این مملکت براي حکومت بود تن به این مبارزه داده بودند و مبارزه را با این 

زه را به ثمر برسانند و عرض کردم که نور مبارزه گرم بود مشکالت قبول کرده بودند و خود را آماده کرده بودند که این مبار
. یک آوردندبردند و بعد هم جسد مرده اش را از اتاق بیرون میوگاهی یک انسان سالم را به اتاق شکنجه و یا اتاق حسینی می

که از زندان بیرون  عده از مردم مبارز را از آنجا شروع کردند و این عده هم در مملکت زیادند و روزهاي آخر افرادي
اي هزار نفر هم نوشتند و حال فکر کنیم آنها همه برکنار هستند و عده 40و  30آمدند حدود پنج هزار نفر بودند و البته  تا می

ها این مایهشود که در آن روز مبارزهانگیز میکه آن موقع نبودند حاال هم سرکار هستند این مساله براي مردم سئوال
به کار زراعیشان و یا از وقتی  اي هم مایه نگذاشتند و احیاناًو الزم بود مردم متعهد این جور مایه بگارند. عدهداشت رامی

وت کردند و تحصیل زمین و یا تحصیل ثرحاضر نشدند کم کنند در همان وقت فرض بفرمایید یک عده از فرصت استفاده می
کت ما چه جوري است و یک مسلمان چطور باید باشد و این حکومت براي توجه نداشتند که االن شرایط زندگی در ممل اصالً

 خواهد و یک جمعیتی االن روي کار بیاید  و یا بعداً اسالم چقدر خطرناك است و امام که از مملکت تبعید شده از مردم چه می



آور است که اینها تا به حاال کجا جباند این تعکه مبارزه کردهبیاید روي کار این براي مردم یک مساله است و براي مردمی 
 )20/9/1358بودند. (کیهان 

 

 .پاسدار شهید و مجروح شدند 5در حمله مهاجمان در سنندج،

 

مرکز، صبح امروز اعالم کرد: در حمله گروهی از مهاجمان و عوامل ضد انقالب به سپاه پاسداران انقالب اسالمی روابط عمومی 
و صدها هزار تومان وجوه ماهانه اعضاي سپاه به سرقت نفر دیگر زخمی 3پاسدار شهید و  2دج دو اتومبیل پاسداران در سنن
در مورد چگونگی وقوع این حادثه به کیهان گفت: دو اتومبیل حامل سپاه پاسداران، که دیروز رفت. مسوول روابط عمومی 

ضاي سپاه را که در فرودگاه سنندج مشغول خدمت مورد حمله عوامل ضد انقالب قرار گرفت صد هزار تومان وجوه ماهانه اع
نانش در ادامه سخهستند، به همراه داشتند و قصد داشتند این مبلغ را بین اعضاء سپاه تقسیم کنند. مسوول روابط عمومی 

الب ضد انق افزود: پاسداران که از سنندج عازم فرودگاه سنندج بودند. در نزدیکی مقر دموکراتها مورد حمله مهاجمین و عوامل
شدند و یک اتومبیل حامل سپاه مقداري اسلحه و تن دیگر زخمی  3قرار گرفتند که در نتیجه دو تن از پاسداران شهید و 

همچنین افزود: یک اتومبیل مهمات و صدهزار تومان وجوه اعضاي سپاه توسط مهاجمین به سرقت رفت. مسوول روابط عمومی
راغ برق تصادف کرد که این اتومبیل هم اکنون نیز در نزدیکی فرودگاه افتاده است. دیگر سپاه پاسداران نیز با تیر چ

 )25/9/1358(کیهان

 

 پاسدار توسط ضد انقالب در کردستان 10گیري گروگان

 

رچه بنا به اگ-این اطالعیه دیروز از طرف سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر شد متن اطالعیه به این شرح است:بسمه تعالی
ایم و همواره کوشش امر امام در ایجاد یک جو سالم براي رفع اختالفات و نارساییها از جان و دل همه گونه تالش کرده

ایم که طی دوران مذاکره هیچ اتفاقی در غرب کشور نیفتد و دشمن فرصت خرابکاري را نیابد تا صادقانه مسئله نموده
که چگونه ضد انقالب در پوشش انقالبی به  دانیمو اینک به خوبی می گذاردکردستان حل گردد ولی متأسفانه دشمن نمی

ل ما از برادران شریف کرد سوا کندپروایی تمام گستاخی میاي انقالبی پرداخته و چگونه با بیو دست آورده هاتخریب نهاد
اوه و آیا تحصن برادران دبیر در پ د؟دهیبیش از این صبر کرد آیا شما باز هم اجازه صبر کردن به ما می شودمگر می کنیممی

 10که بازهم دست روي دست بگذاریم و عمل نکنیم هجوم وحشیانه و غیر مسووالنه عوامل ضد انقالب به  دهدبه مااجازه می
ر د و گروگانگرفتن آنها رفتندبه مرخصی می هایشانکه براي مقامات خانواده 4/10/58نفر از برادران سپاه پاسداران در تاریخ 

شوم و شیطانی امپریالیسم و دستیاران داخلیش جهت نفاق افکنی و تفرقه آندازي  هايقریه قشالق کردستان، جزیی از نقشه
ا خواهد را اجر هاترین برنامهبین صفوف مسلمین است پیداست که دشمن از این رهگذر به خویش دست یافته و بی شرمانه

محکوم نمودن این عمل ناجوانمردانه خواستار آزادي فروي برادران گروگان است و کرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن 



العمل شدید را داشته باشد.روابط عمومی ستاد مرکز سپاه طبیعی که در غیر این صورت ضد انقالب باید انتظار عکس
 )6/10/1358پاسداران(جمهوري اسالمی

 

 پاسدار خطاب به مردم 10گیري وگانپیام سپاه پاسدارن مستقر در پاوه در رابطه با گر

 

پاسدار در  10گیري کرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: این اطالعیه از سوي پاسداران مستقر در پاوه به دنبال گروگان
 :روستاي قشالق توسط مهاجمان انتشار یافت

 

از آستین بیرون آمد و این بار گردنه بگیران که بار دیگر دست جنایتکاران و مزدوران خود فروخته  -بسم اهللا الرحمن الرحیم
نفر از برادران پاسدار را که جهت مرخصی و سرکشی به خانواده خود عازم  10تعداد  شوندهرروز در لباس و نقشی ظاهر می

اي هنقطو به  شوندگرفته میکرمانشاه بودند در روز دوم دي ماه در روستاي قشالق توسط مزدوران خود فروخته به گروگان
اند سپاه پاسداران انقالب اسالمی واقع در پاوه ضمن محکوم کردن این عمل ضد انقالبی از ملت ایران نامعلوم انتقال یافته

تا مقامات را وادار نماید اقدامی قاطع در مورد آزادي پاسداران و سرکوبی شدید اشرار به عمل آورده و  جویداستمداد می
دست سپاه را براي انجام این کار باز بگذارد در غیر این صورت هرگونه در گیري ناگهانی که در منطقه به وجود آید 

.روابط عمومی سپاه پاسدارن انقالب اسالمی مستقر در باشدمسئولیتش به عهده مقامات مسئول و احزاب موجود در منطقه می
 )6/10/1358پاوه(جمهوري اسالمی

 

 مرکزاطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

ایم و همواره اگر چه بنا به امر امام در ایجاد جو سالم براي رفع اختالفات و نارساییها از جان و دل همه گونه تالش نموده
ه در دوران مذاکره هیچ اتفاقی نیفتد و دشمن فرصتی براي خرابکاري نیابد تا مساله کردستان را حل کنیم ایم ککوشش کرده

دانیم که چگونه ضد انقالب در پوشش انقالبی به تخریب نهادها و گذارند و اینک به خوبی میولی متأسفانه دشمنان انقالب نمی
شود بیش کنیم مگر میکند. ما از برادران شریف کرد سئوال میگستاخی می پروایی تمامدستاوردهاي انقالب پرداخته و با بی

دهد دست روي دهید؟ آیا تحصن برادران دبیر به ما اجازه میاز این صبر کرد، آیا باز هم شما اجازه صبر کردن به ما می
نفر از برادران  10انقالب به دست بگذاریم و هیچ عملی انجام ندهیم؟ هجوم وحشیانه و غیر مسووالنه عوامل کثیف ضد 

اش، هاي شوم و شیطانی امپریالیسم و دستیاران داخلیپاسدار و گروگان گرفتن آنها در قریه قشالق کردستان جزیی از نقشه
اندازي و تضعیف عوامل اتحاد کلمه است. پیداست که دشمن از این رهگذر به آمال خویش دست افکنی و تفرقهجهت نفاق
ضمن محکوم نمودن این عمل ناجوانمردانه، ها را اجرا خواهد نمود. سپاه پاسداران انقالب اسالمیترین برنامهرمانهشیافته و بی



العمل شدید را داشته خواستار آزادي فوري کلیه گروگانها است. و طبیعی است که در غیر این صورت باید انتظار عکس
 )6/10/1358مرکز(کیهان سپاه پاسداران انقالب اسالمیاست.روابط عمومی 

 

 .مسوول سپاه پاسداران قصر شیرین: سردار جاف مزدوران خود را براي حمله به ایران بسیج کرد

 .در حمله مهاجمان،یک فدایی امام شهید شد

 

 .قصرشیرین ـ خبرنگار کیهان: در یک درگیري بین مهاجمان مسلح و فداییان امام یک نفر از فداییان شهید شد

 

آجرپزي در نزدیکی مرز  هايدو شب پیش گروهی از فداییان امام خمینی که براي گشت شبانه عازم پشت کوره 12ساعت 
ایران و عراق بودند ناگهان مورد تهاجم گروهی مسلح قرار گرفتند. در این حمله یک نفر از فداییان امام به نام اصغر اکبري 

شیرین در مورد این درگیري به خبرنگار کیهان گفت: سردار جاف از  شهید شد. رضایی مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر
تمام مزدوران وابسته به خود خواسته است که حمله به ایران از سر گرفته شود. وي اضافه کرد به محض اطالع از این موضوع 

تعداد مهاجمین زیاد بود و  اند. وي افزود:هایی به مراکز حساس اعزام شدهنیروهاي خود را در مرز تقویت کردیم و گشتی
 )7/10/1358احتمال دارد چهار تن از آنان کشته شده باشند. (کیهان 

 

 .دهیمسپاه پاسداران سنندج:قاطعانه عمل کرده و هرگز اجازه تجاوز،به کسی نمی

 

 مود از مردم خواستاي که انتشار نکرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج طی اطالعیه
 :براي دستگیري ضد انقالب کمال همکاري را داشته باشند متن اطالعیه به شرح زیر است

 

 دشمنان خارجی و داخلی ایران شودبرادران کرد غیور و مسلمان کردستان مدتی است که مشاهده می-بسم اهللا الرحمن الرحیم 
نفاق بیندازند، لذا با وجود اینکه هیات حسن نیت براي  خواهندیاند و مچندي است در خلق مستضعف کردستان نفوذ کرده

کردستان را از بحران سیاسی آزاد کند ولی متاسفانه افراد ضد انقالب که ماسک ناسیونالیستی و خلق  کوشدکردستان می
ار که به سپاهیان پاسد سازندو آنها را وادار می کننداند و برادران عزیز کرد را بر علیه سپاه تحریک میدوستی بر چهره زده

هجوم ببرند و یا به آنها توهین یا کلنت زبان بزنند و یا شایعات دیگر و مورد ضرب و شتم قرار دهند، لذا اقدام انقالبی برادران 
اند ثابت شد که امپریالیسم امریکا و کشورهاي ابرقدرت، دانشجوي پیرو خط امام که النه جاسوسی امریکا را تصرف کرده

باعث تمام بدبختیهاي ماست و هر چه تاکنون، جنگ و جدال اتفاق پیش آمده دست امریکا دخالت داشته است پس ما نباید 



هرگز هوشیاري را از دست داده و باید با هم متحد شویم و به یاري خدا تمامی جاسوسان داخلی و خارجی مملکت ایران را 
با ما همکاري کرده و ضد  خواهیمد و احزاب و سازمانهاي سیاسی کردستان میبیرون رانیم بنابراین ما از تمام گروههاي کر

انقالب را دستگیر کرده و به مقامات صالح و مسئول تحویل دهند، در صورت عدم همکاري ناچار پاسداران انقالب اسالمی، به 
این سپاه براي پاسداران از مکتب اسالم چرا که  کندحکم وظیفه شرعی واسالمی که دارد، وارد مداخله شده و قاطعانه عمل می

و خلق مستضعف، و در برابر مستکبرین به وجود آمده است و هرگز اجازه تجاوز به کسی نمی دهد.درود بر خلق مسلمان 
 )8/10/1358کرد.نابود باد دشمنان خلقهاي ایران. سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج(جمهوري اسالمی

 

 دفتر سیاسی سپاه پاسداران درباره کردستانافشاگري مهم 

 

دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب ملی، اطالعیه افشاگرانه اي به کیهان پرده از چگونگی جریانات کردستان برداشت و ضمن 
سکیست و تروت انتقاد از رادیو و تلویزیون درباره عدم افشاي حقایق اعالم کرد، ثناگویان شاه مخلوع به همراه رفقاي مائوییست،

اند تهاند و همگی در راهی قدم گذاشاي تشکیل دادهاستالینیست و طرفداران رفیق انور خوجه و مارکسیست، لنینیست اتحادیه
که امپریالیسم آمریکا را خوشایند باشد. دفتر سیاسی سپاه آنگاه چگونگی گروگانگیري ده تن از پاسداران سپاه را که تاکنون از 

ثري به دست نیامده و همچنین به رگبار بسته شدن اتومبیل پاسداران در سنندج که منجر به شهید شدن دو سرنوشت آنان ا
پاسدار و مجروح شدن سه پاسدار دیگر شده و حمله کردن یک عضو چریکهاي فدایی خلق با بدن لخت به خوابگاه دختران 

اش کرده و در قسمتی از این اطالعیه اضافه شده است: به مورد دیگر را ف 12دانشجو در سنندج و درگیري جوانان مسلمان و 
اند، و چه شده که تمام این راستی در ایران چه اتفاقی افتاده است که دشمنان دیروز اینگونه امروز با یکدیگر دوست شده

دادند به ر میسازشکا ها تحت عناوین مختلف به همدیگر لقب مرتد اپورتنیست ـ روزیونیست ـ دیکتاتور واتهامها که این گروه
پ هاي مختلف از راست، افراطی گرفته تا چاي غیرقابل تحمل بود که بین گروهیکباره فراموش شد، شاید در گذشته براي عده

افراطی رابطه دوستی و اتحاد برقرار شود اما امروز در رابطه با هدف مشترك تضعیف و یا به فرض نابودي انقالب اسالمی 
اند. متن اطالعیه افشاگري دفتر سیاسی سپاه به ا دست در دست هم براي انحاء دشمن مشترك بسیج شدهي این نیروههمه

 :شرح زیر است

 

دهد که عوامل مختلف با دشمن برادر کرد کیست؟ در میهن آزاد شده و اسالمی ما فاجعه یکی پس از دیگري رخ می
لوچ، کرد، لر، بن پهلوي، محرومیتها و ستمهایی که بر برادرهاي،هاي کوچک و بزرگ در ایجاد آن سهیمند. تاریخ ننگینسبت

هایی که در رویارویی با انقالب اسالمی ترك، عرب، فارس و ترکمن در طول سالیان دراز وارد آمده است. افراد و گروه
با انقالب رسالت  اسبکند ارگانهاي دولتی که به علت عدم دید انقالبی و قاطعیت متناحساس ورشکستگی سیاسی و مکتبی می

ادي ي او که با انقالب اسالمی ما بزرگترین ضربه اقتصدانند. امپریالیسم آمریکا و مزدوران وابستهخود را به انتظار نشستن می
ه در دنیا هایی کبینند. گروهي منافع خود را از دست رفته میو سیاسی پس از جنگ جهانی خورده است. عوامل وابسته که کلیه

راه رهایی از چنگال غرب را در پناه بردن به شرق می دانند و یا تنها راه نجات از سلطه شرق را تحت نفوذ غرب درآمدن  تنها



دانند و . . . همگی عواملی هستند که هر کدام به سهم خویش در ایجاد بحران نقشهاي گوناگونی دارند ولی بدون شک می
امپریالیستها بوده و یا برشکستگان سیاسی هستند که با پیروزي انقالب اسالمی ما ها یا عوامل مزبور صحنه گردان این فاجعه

اي دانند و بس. و بدین لحاظ از هیچگونه اقدام مضبوحانهتنها راه رهایی از بن بست تزهایشان را در شکست انقالب اسالمی می
هاي مختلف از راست افراطی و چپ افراطی ین گروهاي غیر قابل قبول بود که بکنند. شاید در گذشته براي عدهفروگذار نمی

ین ي ارابطه دوستی و اتحاد برقرار شود اما امروز در رابطه با هدف مشترك تضعف یا به فرض نابودي انقالب اسالمی همه
 .«73 انفال«اند. (والذین کفرو بعضهم اولیاء بعض)،نیروها دست در دست یکدیگر براي انحاء دشمن مشترك بسیج شده

 

دار و فئودال معروف با چریکهاي فدایی خلق مخالف ثناگویان شاه مخلوع به همراه شیخ عثمان نقشبندي ساواکی و سرمایه
مذهب و ساالر جاف فئودال و خونخوار و شاهپور بختیار مزدور و اردشیر زاهدي سگ زنجیري دربار و رفقاي جعفریان معدوم 

سم و دزدان و غارتگران و سرگردنه بگیران کردستان به همراهی امپریالیسم آمزیکا و رژیم منحط عراق و نژادپرستان صهیونی
شود. الیته گفت: با رفتن من ایران ایرانستان میاند که تئورسین آن شاه خائن است که میاتحادیه مشترکی را تشکیل داده

ت را در انور خوجه، مارکسیست، لنینیسبایست تحلیل رفقاي مائوئست، تروتسکیست و استالینیست و طرفداران رفیق می
ها مشخص شود. به راستی در ایران چه اتفاقی افتاده است که دشمنان پشتیبانی از این اتحادیه را خواند تا بیشتر ماهیت گروه

زدند یها تحت عناوین مختلف به یکدیگر ماند چه شد که تمام آن اتهامها که آن گروهدیروز اینگونه امروز با هم دوست شده
زنند دادند به یکباره فراموش شده و همگی در راهی قدم میو لقب مرتد اپورتنیست ـ رویزیونیست ـ دیکتاتور و سازشکار می

که امپریالیسم آمریکا را خوشایند باشد. ماهیت کثیف و مزدورانه اینان آنقدر براي ما روشن بود که یقین داشتیم پیام امام 
ي منحوس آنان را براي برادران کرد و اي که خواهد داد بهتر و بیشتر از همیشه چهرهنها نتیجهخمینی به مردم کردستان ت

سوزي، ترور، سرقت، ایجاد مان برمال خواهند نمود. پس از پیام امام هزاران گزارش از جنایت، تخریب، آتشمیهناندیگر هم
دانیم براي آگاهی بیشتر رسیده است که خود را مؤظف می ها در مناطق کردنشین به مارعب و وحشت و تجاوز از این گروه

هایی از آن را برایتان بازگو کنیم تا معلوم شود در پس شعار تو خالی خلق چه جنایات هولناکی نسبت به خلق نهفته نمونه
 .است

 

را درآورده و  ـ در حدود نیمه شب یکی از اعضاي چریکهاي فدایی خلق در سنندج در حالی که لباسهاي خود23/8/58
شود و پس از آگاهی جوانان مسلمان بین چریکهاي فدایی خلق و جوانان مسلمان لخت بوده وارد خوابگاه دختران می کامالً

 .دهدزدوخورد و درگیري رخ می

 

 ـ برادر پزشکی که از طرف دفتر عمران امام براي کمک به برادران کرد به سنندج آمده بود مورد تهاجم قرار24/8/58
برند و دکتر را به شدت مجروح گیرد. مهاجمین تمام اشیاي داخل اتومبیل از قبیل دارو و وسایل پزشک را به سرقت میمی
 .نمایندمی



 

هاي ـ یک افسر ژاندارمر که قاتل سرهنگ شریفی را بنام ستوان یکم بهروزنیا را دستگیر نموده توسط چریک25/8/58
روند شوند با هلیکوپتر به عراق بد. (قاتل مزبور چون سرهنگ شریفی و همراهان حاضر نمیشوفدایی خلق به گروگان گرفته می

 .کند)سرهنگ شریفی را شهید می

 

شود آقاي قادرمرزي ـ در حدود نیمه شب براي چندمین بار منزل آقاي قادرمرزي امام جمعه سنندج منفجر می27/8/58
خواهند از کردم حال که نمیوید: من مردم را به راه خدا و قرآن دعوت میگاند میاش جمع شدهبه کسانی که اطراف خانه

 .کنندسنندج مهاجرت می

 

اي به نماید و در برنامهخانه را در دهکده جوانرود به آتش کشیده و اموال آن را غارت می 13ـ ضدانقالب 28/8/58
 .منطقه خارج تا منطقه به دست آنها اداره شود شود تا نیروي انتظامی و پاسداران ازبخشدار جوانرود خواستار می

 

ساله از اهالی مریوان که در دادستانی مأمور خدمت بوده  6و  4ساله داراي همسر و دو فرزند  25پیرا ـ محمد کهنه4/9/58
ر شود و چون ددهد در این تاریخ دستگیر و به سقز اعزام میکند و به آنها جواب رد میچون همکار با ضدانقالب را قبول نمی

 .کنندشود او را اعدام میآنجا هم حاضر به همکاري نمی

 

اند در صورت برقراري ارتباط تمام افراد گردد و گفتهسیم ژاندارمري مریوان توسط دمکراتها قطع میـ بی4/9/58
 .ژاندارمري کشته خواهند شد

 

 .انداصره نمودهـ براي چندمین بار به سپاه سنندج حمله و مقر سپاه را مح5/9/58

 

 .کنندهاي مسلمین را با بمب منفجر میـ زیر پوشش رزمندگان خلق خانه5/9/58

 

 .ـ نمازخانه دبیرستان دخترانه اردالن منهدم شد5/9/58

 



ـ تعدادي از صندوقهاي رأي گیري در شهرهاي مهاباد، سنندج، سقز، بانه، سردشت، بوکان و دیگر بخشهاي 12,11/9/58
را  نمایند و مردمآوري میمکراتها و حزب کومله و چریکهاي فدایی خلق به آتش کشیده شد و تعدادي را جمعتابعه توسط د

 .کنند که در رفراندوم شرکت نکنندبه زور اسلحه تهدید می

 

عدام وز ادر اختیار سپاه مریوان بودند دستگیر و پس از چند ر نفر از پاسداران بوم را که افتخاراً 5ـ حزب کومله 12/9/58
نفر عبارت بودند از: سید محمود حسن چناري، حسن  5دهند این هایشان تحویل مینمایند و سپس اجسادشان را به خانوادهمی

 .طاهري، محمد استاد جعفر و مال مصطفی

 

وز بعد ر ـ یکی از برادران پاسدار سنندج که عازم مریوان بوده است، در بین راه توسط ضدانقالب دستگیر و صبح13/9/58
 .شودجنازه نامبرده با وضع بدي که گوشهایش بریده شده بود پیدا می

 

ـ اتومبیل سپاه انقالب اسالمی که از سپاه سنندج عازم فرودگاه بوده است در جلو ساختمان حزب دمکرات متوف 25/9/58
شوند با تن زخمی می 3پاسدار شهید و شوند که دو شود و پس از گفتگوي کوتاهی ناگهان از پشت به رگبار گلوله بسته میمی

ي این دو شهید پاسداران مستقر در سنندج را سخت به هیجان آورده و همگی فریاد اینکه شهادت جگرخراش و مظلومانه
نیت حفظ کنیم دست به هیچ عمل متقابلی زنند چون امام دستور داده است آرامش منطقه را جهت مذاکره هیات حسنمی

 . خدا این دو شهید مظلوم انقالب اسالمی را از ما بپذیر نخواهیم زد. اي

 

اند در قریه قشالخ اند جهت مرخصی عازم کرمانشاه بودهنفر از برادران پاسدار پاوه که مسلح نیز نبوده 10ـ 3/10/58
اعتراض به این شوند که تاکنون اطالعی از آنان در دست نیست. مردم پاوه به عنوان کردستان به گروگان گرفته می

م ها کوچکی بود از جنایات وحشتناکی که پس از پیااند. آنچه که گفته شد نمونهگروگانگیري در فرمانداري پاوه تحصن کرده
خطاب به برادران کرد ابالغ گردید، واقع شده است. که متأسفانه تا به حال مقداري از آنان در  26/8/58امام که در تاریخ 

بارتر اینکه رادیو و تلویزیون با سکوت خویش این اخبار را حتی به عنوان یک خبر ساده ردیده است و تأسفها منتشر گروزنامه
به وظیفه خود آشنا بوده و با قدرت هر چه  کند. در عوض رادیو اسراییل، عراق و بی.بی.سی کامالًو بدون تصور هم پخش نمی

ته نماند که به مجرد پیام امام برادران کرد ما به مراکز سپاه پاسداران تمامتر به تحریف حقایق کردستان مشغول هستند. ناگف
ه آسمان شهر را بریخته و پاسداران را بر دوش خود گرفته و در خیابانها به راه افتاده و غریو شادي و فریاد، درود بر خمینی،

وع به شایعه پراکنی. دروغ پردازي نموده و لرزه در آورده بودند. دشمن که از این به هم پیوستگی به وحشت افتاده بود شر
 700گفتند دولت مرکزي قصد دارد قدرت خود را تمرکز دهد و به شما حمله کند آنها همچنان گفتند که پاسداران روزي می

ن و ي مردم جهادهند تا شما را بکشند و دیگر شایعات. پیام امام خمینی به برادران کرد یکبار دیگر به همهتومان پول می
برادران محروم کرد ثابت کرد که انقالب اسالمی ما جز آزادي و استقالل و برادري در پرتو تعالیم اسالمی هدف  مخصوصاً



به  هاي انسانی خودششود که به تمام خواستهدیگري نداشته و در انقالب اسالمی ما، تمام فرصتهاي ممکن به انسانها داده می
سلب آزادي و استقالل و برادري اسالمی ما و ایجاد تفرقه بین برادران از هیچ جنایتی دریغ طور کامل برسد. ولی دشمن براي 

هاي ها در ایران چیست؟ و کیست که نداند امروز این دست پروردهنماید و کیست که نداند هدف از آن همه توطئهنمی
آورد و کیست که نداند این پدید نمیرقصیهاي خویش بر روي خون شهیدان ما آمریکا را امپرالیسم چگونه با خوش

کنند که رفقایشان در زمان نهضت دکتر برشکستگان سیاسی و ایدئولوژي و عوامل مزدور بیگانه همان راهی را انتخاب می
ترین رژیمهاي تاریخ را بر ملت ما تحمیل کنند. اگر سال جانی 25محمد مصدق انتخاب نمودند و موجب گردید که آمریکا 

داد که دولت ملی مصدق را با شکست روبرو کنیم تا خودمان به قدرت برسیم و امروز شعار می 32و  31در سال  حزب توده
م را کوشند تا با امپریالیزم آمریکا مارکسیسم لنینیسچریکهاي فدایی خلق و دیگر رفقایشان براي رهایی از نابودي خویش می

مه ترور و وحشت و غارت در کردستان توسط این جانبان خودفروخته و مسخ در مقابله با اسالم از مرگ حتمی نجات دهد. ادا
شده یکی از دالیل روشن پیشتازي انقالب اسالمی ماست زیرا که انقالب ما دشمن را در شرایطی قرار داده است که تمام نقاط 

وسماء ذات الرجعی و االرض ذات به دیوانگی و وحشیگري دست یازیده است. ( بیند و ناچاراًقوت خود را از دست رفته می
قسم به آسمان ». 17طارق «االصدع انه لقول فصلی و ما هو باهذل انهم یکیدونه کیدا و اکیدا کیدا فمهل الکافرین امهلهم لیدا) 

ز ي حق از باطل است و هرگي باران و قسم به زمین گیاه روییده که قرآن به حقیقت کالم حق و جداکنندهگردان و فروریزنده
کنند و ما هم در مقابل مکرشان مکر خواهیم کرد سخن هذل بیهوده نیست. آن دشمنان اسالم هر چه بتوانند کینه و مکر می

پس تو اي رول اندکی کافران را مهلت ده و این است قسمتی از سخنان امام در پیام به برادران کرد. خواهران و برادران هم 
خواهم که کنم و از شما بخاطر خدا و رسول و کشور عاجزانه میپیش شما دراز میمیهن در سراسر کشور من دست خود را 

یري به گهاي سرد و گرك یعنی قلم و بیان و مسلسل را از نشانهتمام توان خود را براي نجات کشورتان بکار برید و اسلحه
انه روید. بار الها من مأموریت خود را باشد نشروي یکدیگر منحرف و به سوي دشمنهاي انسانیت که در رأس آن آمریکا می

که نصیحت به ملت است به قدر توان ضعیف خود انجام دادم و تو اي خدا بزرگ با قدرت الیزال خود قلب ملتها را پیوند 
برادرانه عطا نما. (انک قریب مجیب) سالم گرم من به ملت عزیز و برادران کرد و رحمت خدا بر همه. دفتر سیاسی سپاه 

 )10/10/1358ران انقالب اسالمی(اطالعاتپاسدا

 

   .دهدسخنگوي سپاه پاسداران سنندج:سپاه از سنندج به هیچ وجه خارج نشده و هر گونه تجاوزي را شدیدا پاسخ می

 

بعد از ظهر امروز ( دیروز ) مهلت آتش بس اعالم شده از سوي پاسداران انقالب  6خبرگزاري پارس: ساعت   -سنندج 
ایران و پیشمرگان به پایان رسید در این زمینه سخنگوي سپاه پاسداران انقالب مستقر در سنندج گفت: سپاه پاسداران اسالمی 

 اما هر گونه تعرض و کند،به هیچ وجه از سنندج خارج نمی شود واین  سپاه بدلیل ادامه یافتن مذاکرات، اعالم بی طرفی می
اند که افراد این سپاه باید در سنندج باقی مقامات ذیصالح به ما گفته«افزود:  این سخنگو دهد،تجاوزي را شدیدا پاسخ می

بمانند زیرا ما یک نهاد قانونی هستیم و  در حال حاضر نیز بعلت وجود پیشمرگان در این شهر فعالیتهاي شهربانی و 
داران یشمرگان و افراد سپاه پاسمحدود است.همین گزارش حاکیست به دنبال درگیریهاي شنبه شب گذشته بین پژاندارمري



مستقر در مرکز رادیو و تلویزیون سنندج کارکنان این مرکز از صبح روز یکشنبه گذشته در سر کار خود حضور نیافتند اعالم 
نه روند و در این زمیگرفتن و یا کشته شدن آنها وجود دارد به سر کار خود نمیداشتند چون امکان بروز در گیري و گروگان

از کارکنان قسمت خبررادیو و تلویزیون سنندج گفت روز یکشنبه این مرکز تنها یک بار خبر پخش کرده و تلویزیون این  یکی
 )11/10/1358جمهوري اسالمی».(اي نداشته استشهر پریشب هیچ برنامه

 

 .ساعت تمدید شد 48آتش بس سنندج 

 

 .شویمچ فشاري ازمرا کز خودخارج نمیسخنگوي سپاه پاسداران سنندج گفت: بدون دستور دولت تحت هی

 

ي داد اي در سطح این شهر روکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: اوضاع شهر سنندج شب گذشته متشنج بود و تیراندازیهاي پراکنده
ین ااي بسوي مقر سپاه پاسداران و فرودگاه سنندج تیراندازي کردند. یکی از مسوولین سپاه پاسداران سنندج ضمن عنوان و عده

مطالب به خبرنگار کیهان گفت: شب گذشته چند خمپاره به اطراف فرودگاه سنندج پرتاب شد ولی آسیب کلی به بار نیاورد. 
یکی از سخنگویان حزب دمکرات در سنندج نیز به خبرنگار کیهان گفت در درگیري شب گذشته حزب دمکرات دخالتی 

در سطح شهر پرداختند و قصد حمله به سپاه پاسداران راداشتند وي در مورد هایی ازمردم به تیراندازي نداشته است بلکه گروه
اي که با شرکت استاندار جدید کردستان و نماینده دولت و همچنین نمایندگان بس نیز گفت: روز گذشته در جلسهمهلت آتش

عت دیگر تمدید شود. خبرگزاري سا 48بس تا هاي سیاسی در منطقه داشتیم  قرار بر این شد که مهلت آتشاحزاب و جمعیت
ون شب دیشب به سوي رادیوتلویزیهاي نیمهپارس نیز از سنندج گزارش داد که مسوول سپاه پاسداران گفته است تیراندازي

کاخ جوانان و فرودگاه که محل استقرار پاسداران است بود. یک دمکرات نیز براي خبرنگار خبرگزاري پارس سوگند یاد کرد 
ها از سوي دموکراتها نیست بر اساس این گزارش همچنین برق قسمتهایی از شهر دیشب قطع بود و صداي ندازيکه این تیرا

رسید خبرگزاري پارس در گزارش دیگري از سنندج اطالع داد مذاکراتی که از صبح دیروز با تیراندازي هر لحظه به گوش می
یاسی مستقر در سنندج (پیش مرگان ـ چریکهاي فدایی خلق) حضور سرپرست استانداري کردستان و نمایندگان گروههاي س

پایان یافت و ادامه آن به بامداد فردا موکول شد. در این گزارش آمده  24در استانداري آغاز شده بود دقایقی قبل از ساعت 
مب هم باشد به هاي سنگین که احتمال دارد انفجار نارنجک یا ببار صداي شلیک اسلحه 5است که مقارن نیمه شب امشب 

ینی مردم بگوش رسیده است که فضاي خاموش ولی پرالتهاب سنندج را و به  یکباره دگرگون ساخت برخالف انتظار و پیش
آغاز شود بوجود نیامد. در مذاکرات  18بایست  از ساعت مرگان که میدیشب درگیري مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیش

به طول انجامید نماینده سپاه پاسداران مستقر در سنندج شرکت  24ه آن تا نزدیکی ساعت دیروز و دیشب استانداري که ادام
نداشت و تماسهاي نمایندگان گروهها با سرپرست استانداري و نیز سرپرست استانداري و مسوول سپاه پاسداران با مقامات 

رحله اول خواستار خروج افراد سپاه پاسداران از ازظهر دیروز آغاز شد. گروههاي سیاسی در ممختلف مملکتی در تهران از پیش
مراکز رادیو تلویزیون و کاخ جوانان سابق سنندج که محل دفتر امام و جهادسازندگی است و در مرحله دوم خروج کامل 

تی به کبه خبر گزاري پارس گفت: مادامی که مقامات مسوول ممل باشد اما مسوول سپاه پاسداران مجدداً پاسداران از سنندج می



پردازند غروب دیروز در جلسه مشترك سرپرست آنها دستور خروج ندهند این مراکز را تخلیه نخواهند کرد و به مقاومت می
سنندج و گروههاي سیاسی مستقر در این شهر تصمیم گرفته شده بود که پاسداران جاي خود 28استانداري با نمایندگان لشکر 

بس سنندج بسپارند عصر دیروز سنندج خلوت شد چون مهلت آتش 28ن به نطامیان لشکر را در رادیو تلویزیون و کاخ جوانا
ساعته به پایان رسیده بود و در نتیجه مردم به خرید مایحتاج مورد نیاز خود پرداختند. سرپرست استانداري نیز ساعت  48
ر سنندج با مقامات مملکتی تماسهاي دقیقه دیروز به خبرگزاري پارس گفت براي جلوگیري  از درگیري مسلحانه د45و23

باشد خبرگزاري پارس در تهران نیز روز گذشته به مداومی داشته است و کوشش الزم براي رفع این مشکل در جریان می
ساعته در سنندج گزارش داد در پایان این مهلت جبروتی معاون فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران گفت:  48دنبال پایان مهلت 

اي معاون وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و داریوش فروهر عضو هیات ویژه که با حجت االسالم خامنه در تماسی
ویسی سرپرست استانداري کردستان گرفته شد. مقرر گردید که پاسداران انقالب در سنندج در مراکز خود کردستان و شاه

ادیو و تلویزیون باقی بماند و طبق قرار قبلی قرار است ما دست به کاخ جوانان سابق محل دفتر امام و جهادسازندگی و مرکز ر
گونه عملی نزنیم و ولی اگر کوچکترین حرکت یا تهاجمی از سوي طرف مقابل صورت گیرد به پاسداران دستور داده شده هیچ

وي گفت: که تا ساعت  پاسخ دهند و این حق هر کسی است که در صورت تهاجم از خود دفاع کند است که قاطعانه و شدیداً
کردستان از  28دقیقه شب گذشته به آنان گزارش رسیده بود که اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد لشکر  30/19

سوي مقامات دستور داده شده است که در صورت تهاجم به پاسداران افراد ارتش از پاسداران حمایت کنند. خبرگزاري پارس 
ش بس در جلسه مشترك نمایندگان ارتاي گروه رستگاري مبنی بر اینکه شرط آتشتشار اعالمیههمچنین گزارش داد در پی ان

کردستان  28ساعت بوده است. یک مقام مسوول در لشکر  48و نیروهاي سیاسی خارج کردن سپاه پاسداران از سنندج ظرف 
استان  ت: هم اکنون مذاکراتی بوسیله مقاماتاي را تکذیب کرد و گفدر تماس با خبرنگار خبرگزاري پارس تشکیل چنین جلسه

بس اعالم بعدازظهر یکشنبه مهلت آتش 6براي رسیدن به توافقهایی در جریان است. بر اثر گزارش خبرنگار پارس ساعت 
ر قشده از سوي پاسداران انقالب اسالمی ایران و پیشمرگان به پایان رسید. در این زمینه سخنگوي سپاه پاسداران انقالب مست

طرفی شود و این سپاه به دلیل ادامه یافتن مذاکرات اعالم بیوجه از سنندج خارج نمیدر سنندج گفت: سپاه پاسداران به هیچ
ن اند که افراد ایصالح به ما گفتهدهد این سخنگو افزود: مقامات ذيپاسخ می کند اما هرگونه تعرض و تجاوزي را شدیداًمی

ماند زیرا ما یک نهاد قانونی هستیم و در حال حاضر نیز به علت وجود پیشمرگان در این شهر سپاه باید در سنندج باقی ب
فعالیتهاي ژاندارمري و شهربانی محدود است. همین گزارش حاکیست: بدنبال درگیریهاي بین پیشمرگان و افراد سپاه پاسداران 

(پریروز) در سر کار خود حضور نیافتند و اعالم داشتند  مستقر در مرکز رادیو و تلویزیون سنندج کارکنان این مرکز از صبح
 روند در این مورد یکی ازچون امکان بروز درگیري و گروگان گرفته شدن یا کشته شدن آنان وجود دارد به سر کار خود نمی

ین شهر نیز هیچ ا کارکنان قسمت خبر رادیو و تلویزیون سنندج گفت: این مرکز پریروز تنها یکبار خبر پخش کرد و تلویزیون
 )11/10/1358اي نداشت. (اطالعات برنامه

 

 .اندپاسدار پاوه را به گروگان گرفته 10مسووالن پاسداران قصر شیرین و کرمانشاه: عوامل رژیم عراق  

 



 .شوندپاسداران گروگان در پایگاهی در مرز عراق نگهداري می

 

شوند. آن هاي مرزي ایران و عراق براي خرابکاري آموزش داده میاهکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: مزدوران عراقی در پایگ
مطلب را رضایی مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شیرین در گفتگویی با خبرنگار کیهان اعالم و اضافه کرد: ایرانیانی که 

ه توسط عراق به آنان پناهندگی داداند و همچنین فئودالها و وابستگان رژیم گذشته که فراري هستند و به عراق مهاجرت کرده
پایگاه  6شوند. وي اضافه کرد: تعداد این مراکز از بینند و براي خرابکاري به ایران اعزام میها آموزش میشود در اردوگاهمی

 .است» چار دالر«بیشتر است ولی مقر تمرکز و محل اصلی آنها در 

 

نگهداري کرده و کسانی را که »دالر4«اي مهاجرین را در ناحیه مرزي هرضایی به دنبال مطلب خود گفت: دولت عراق زن و بچ
هاي آنان گروگان هستند. توان گفت که زن و بچهدارد و در واقع میقدرت جنگیدن و خرابکاري دارند به ایران اعزام می

وذي توسط فداییان امام، هاي مرزي و نقاط نفمسوول سپاه پاسداران قصرشیرین در پایان یادآور شد در حال حاضر راه
» پرتویی. «گیردپاسداران و ارتش بسته شده است و امکان نفوذ کمتر شده ولی کماکان درگیریهاي پراکنده شبانه صورت می

پاسداري که بین راه کرمانشاه ـ پاوه به گروگان  10مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه نیز به خبرنگار کیهان گفت: 
اند توسط شخصی به نام اکبر روایی با کمک گروهش صورت گرفته است و بطور یقین اکنون پاسداران در پایگاهی گرفته شده

 اند و بوسیله حکومت بعث عراق نیرو وها تشکیل شدهبرد. پرتوي اضافه کرد: بعد از انقالب این گروهدر مرز عراق به سر می
 .دهندنقاط مرزي به آنان آموزش نظامی و خرابکاري میدر  گیرد ضمناًمهمات در اختیار آنان قرار می

 

گزارشهاي رسیده از زنجان و باینگان حاکیست: که مردم این دو شهر حمایت خود را از پاسداران سراسر کشور به   ·    
 )11/10/1358اند. (اطالعات خصوص پاسداران گروگان گرفته شده و تحصن مردم پاوه اعالم داشته

 

   طالعیه

 

 3 -پاه پاسداران مستقر در سنندج اعالم کرد که تیراندازي از سوي افراد مسلح کرد بیشتر با آرپی جی هفت،  مسلسل و ژ س
  .صورت میگیرد و تأیید کرد که افراد سپاه، متقابال به تیراندازي ادامه داده و میدهند

 

 سازندگی توسط مردم از بین رفته است.  تا ساعت سپاه پاسداران مستقر در سنندج دیشب اعالم کرد که اتومبیل جیب جهاد
مخابره خبر (نوزده و چهل و پنج دقیقه) بجز افراد کومله و سپاه رستگاري و دمکرات و هواداران دفتر شیخ عزالدین در سنندج 



. اندخود پناه برده هايکند و مردم بخانهو احتماال چریکهاي فدائی خلق، کسی در خیابانها آمد و رفت نمی
    )12/10/1358(بامداد

 

 .از طرف مقامات کشور به سپاه پاسداران سنندج دستور داده شد: سپاه در مکانها ي خود استوار و مستقر باشد

 

ساعته در سنندج برادر جبروتی،  معاون فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران به  48خبر گزاري پارس: در پایان یک مهلت -تهران
پارس گفت در تماسی که با حجت االسالم خامنه اي معاونت وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و خبرنگار خبرگذاري 

داریوش فروهر عضو هیات ویژه کردستان و شاه ویسی سرپرستی استانداري کردستان گرفته شد، مقرر گردید که پاسداران 
هاد سازندگی و مرکز رادیو و تلویزیون باقی بمانند و انقالب در سنندج در مراکز خود کاخ جوانان سابق محل دفتر امام و ج

طبق قرار قبلی قرار است ما دست به هیچ گونه عملی نزنیم ولی اگر کوچکترین  حرکتی یا تهاجمی از سوي طرف مقابل 
از  مصورت گیرد به پاسداران دستور داده شد است قاطعانه و شدیدا پاسخ گویند و این حق هر کسی است که در صورت تهاج

دقیقه دیشب به ما گزارش رسیده که اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد  30/19خود دفاع کند.وي گفت: تا ساعت 
کردستان از سوي مقامات دستور داده شده است که در صورت تهاجم به پاسداران، افراد ارتش از پاسداران حمایت  28لشکر 

 )12/10/1358کنند.(جمهوري اسالمی

 

 ه پاسداران بومی سقز به متحصنین پاوهپیام سپا

 

خبر گزاري پارس: این اطالعیه از سوي سپاه پاسداران بومی سقز در اختیار ستاد عملیات سپاه پاسداران گذاشته  -کرمانشاه
ر اثر ب نصر من اهللا و فتح قریب. پیام به برادران و خواهران مبارز و شرافتمند شهر پاوه قهرمان-شد:بسم اهللا الرحمن الرحیم

تحصن و روزه سیاسی چند روزه شما براي نجات جان ده نفر از پاسداران عزیز علیه رفتار وحشیانه گردنه بگیران راه قشالق به 
اید ما پاسداران بومی سقز ضمن اعالم پشتیبانی کرمانشاهان، این تحصن به حق شما مشتی است که به دهان غارتگران زده

در صورت ادامه این رفتار گردنه بگیران و نوکران استعمار همسایه  دهیمعادالنه شما به گردنه بگیران تذکر می هايازخواسته
بار دیگر وحدت نیروهاي اسالمی را در  دانیمدفاع ما مجبور بوده و واجب میگیري و غارت کردن اموال مردم بیبراي گروگان

سیج کرده و دشمنان اسالم و ایران را نابود نمائیم.پیروز باد مبارزه حق علیه باطل، مقابل با امپریالیسم و ایادي نا پاکشان ب
درود بر خمینی بت شکن، مرگ بر تفرقه اندازان و نوکران استعمار همسایه، نابود باد توطئه گران و خود فروشان.(جمهوري 

 )12/10/1358اسالمی

 

 اظهارات مسوول سپاه پاسداران سنندج



 

سداران سنندج اعالم کرد که این سپاه، تا زمانی که از سوي مقامات مسوول مملکتی دستور خروج نگیرند، از مسوول سپاه پا
سنندج خارج نخواهند شد، مراکز مذکور را تخلیه نخواهند کرد و به مقاومت خواهند پرداخت. از سوي دیگر گزارش شد که 

کردستان و گروههاي مستقر در سنندج، تصمیم  28یندگان لشکر بعدازظهر دیروز در جلسه مشترك استاندار کردستان با نما
کردستان بدهند.  28گرفته شده بود که پاسداران جاي خود را در رادیو تلویزیون و کاخ جوانان سابق، به نظامیان لشگر 

رق شد و بهمچنین گزارش شد که از ساعت یازده دیشب صداي، خمپاره و رگبار شدید مسلسل، در سطح شهر سنندج بلند 
ساعت دیگر تمدید  48هایی از شهر قطع گردید. آخرین گزارش رسیده حاکی است که آتش بس در سنندج، بمدت قسمت

شده است. همچنین مسوول سپاه پاسداران سنندج اعالم کرد که از دیشب تا بامداد، ساختمان رادیوتلویزیون و کاخ جوانان 
. یک مقام در حزب دمکرات نیز اعالم کرد که پیشمرگان حزب در این سابق و فرودگاه، زیر آتش گلوله قرار گرفت

هاي سیاسی فعال در سطح شهر نیز صورت نگرفته ها شرکت نداشتند و قطعا از سوي نیروتیراندازي
 )12/10/1358است.(اطالعات

 

 .دموکراتها سازمان بهداري سنندج را تصرف کردند

 

اران، طی یک تماس تلفنی با روزنامه اطالعات، اطالع داد که ساعت سه بامداد صبح امروز مسوول روابط عمومی سپاه پاسد
پس از تیراندازیهاي «براي چندمین بار، از سوي دمکراتها به شهر سنندج حمله شد. وي گفت:  13/10/58امروز پنج شنبه 

 هادارد، تصرف کردند. دمکراتشدید، دمکراتها ساختمان اداره بهداري و بهزیستی را که در آن یک مرکز بی سیم وجود 
مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران ». همچنین در پی حمله به شهر سنندج، دو آمبوالنس و دو جیپ ژاندارمري را گرفتند

پراکنده اي صورت گرفته بود که خیلی خفیف بود و در آخرین حمله دمکراتها هم  هاياز دیروز تاکنون، درگیري«اضافه کرد: 
 )13/10/1358اطالعات».(اکنون شهر سنندج آرام است«وي گفت: » امروز صورت گرفت، تلفات جانی نداشتیمکه بامداد 

 

 :در رابطه با درگیریهاي سنندج، سرپرست سپاه پاسداران اعالم کرد

 

 .با کسانی که مخل امنیت مردم باشند سپاه پاسداران مقابله خواهدشد

 

مخالف، با نشان دادن حسن نیت  هايالف و درگیر در کردستان، انتظار میرفت گروهمخ هايپس از پیام امام خمینی به گروه»
و  انداز این حسن نیت، سوءاستفاده کرده خود، به جنگ و خونریزي و برادرکشی در این استان خاتمه دهند، ولی مخالفان، عمالً

ت سرپرس» جواد منصوري«این مطلب را ». اندداده دامنه حمالت خود را علیه نیروها و مراکز نظامی و انتظامی گسترش مرتباً



هیأت حسن نیت که با تمام نیرو، براي « سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دیروز به خبرنگار اطالعات گفت. وي ادامه داد: 
فرصت  هايگروهو پیشنهادهاي غیر عملی و غیر منطقی  هابا کار شکنی اجراي فرمان امام به منطقه رفته بود، متأسفانه کراراً

واقعه اي که در فاصله بین فرودگاه تا شهر «سرپرست سپاه پاسداران انقالب گفت: ». طلب و مخالف انقالب، روبرو شدند
نمونه اي روشن از سوء نیت  اند،تن از پاسداران به طرز ناجوانمردانه اي به شهادت رسیده 3سنندج روي داد و در نتیجه 
. »و منافع ملت شریف ایران، در رابطه با انقالب اسالمی ما، به رهبري امام خمینی خواهد بودمخالفان، نسبت به خلق کرد 

گسترش حکومت مخالفان علیه پاسداران در روزهاي اخیر، چه در داخل و چه در خارج شهر سنندج، بهترین «منصوري گفت: 
                                       .«است گواه، بر تمایل واقعی آنان  مبنی بر آرزوي شکست ماموریت هیأت اعزامی

 

 وقایع پریروز

 

بوجود  مخالف، درگیریهایی هايدر وقایع دیروز براي نخستین بار پس از آتش بس اخیر، بین پاسداران و گروه«منصوري گفت: 
آمده بود که خبر آن به تهران رسید. ناگفته نماند، بعد از فرمان امام، پاسداران ما، در هیچیک از نقاط کردستان دست به 

عملیات خصمانه و عملیات تعرضی، علیه مواضع کرد ها نزدند، زیرا پاسداران مایل بودند مذاکرات طرفین، در محیطی توأم با 
اجراي دقیق آتش بس انجام شود، ولی با کمال تأسف، گروههاي مخالف، این قرار آتش بس را نقض کردند و همواره  آرامش و

طبیعی است که پاسداران «منصوري ادامه داد: ». اندسبک و سنگین حمله ور شده هايبه پاسداران و قرارگاههاي آنان با سالح
مواضع خویش، به طریق قاطعانه به دفاع برخیزند. مخالفان، ابتدا به ساختمان  در مقابل این همه تجاوزات مسلحانه، از خود و

رادیو و تلویزیون و دفتر عمران امام حمله کردند که با مقاومت پاسداران مواجه شدند و عقب نشینی کردند. روز بعد نیز عده 
جتماع کرده و خروج پاسداران را خواستار اي از مردم سنندج که توسط مخالفان تهییج شده بودند، در اطراف استانداري ا

شدند، از سوي مقامات ذیصالح، بیدرنگ به استانداري اطالع داده شد که سپاه پاسداران، بهیچوجه مواضع خود را ترك نکرده 
باید هرچه زودتر شهر را ترك کنند و  اند،و از شهر خارج نخواهد شد و گروههاي مسلح و مخالف که در شهر پراکنده

 .«ظامات شهر به مأموران شهربانی و دژبان سنندج سپرده شودانت

 

 درگیریهاي پی در پی

 

. یک دشو حمالتی به آنان می شدفراهم می هاییهمه روزه براي افراد سپاه، مزاحمت«سرپرست سپاه پاسداران، همچنین گفت: 
یه گرفت و دو پاسدار، گروگان گرفته شدند و بقدستگاه اتومبیل حامل پاسداران که قصد بنزین گیري داشت، مورد حمله قرار 

مانی که تا ز«نیز، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سرانجام دو گروگان، با تالش دیگر پاسداران، آزاد شدند. منصوري گفت: 
ت را حفظ امنی وي تاکید کرد که مردم باید». امنیت کامل در منطقه برقرار نشود، سپاه پاسداران در کردستان باقی خواهد ماند

 )14/10/1358کنند و تکلیف خود را با مخالفان که مخل امنیت، آزادي و رفاه مردم کردستان هستند، روشن کنند.(اطالعات



 

 .از سوي مردم مسلمان سنندج،مهاجمین به مقر سپاه پاسداران سنندج شناسائی شدند

 

سنندج بوسیله چهار نفر مهاجم پاسداران انقالب اسالمیمقر سپاه  پریشب 10 ساعت: اسالمی جمهوري خبرنگار –کرمانشاه 
نفر از افراد مهاجم  4مورد حمله قرار گرفت که هوشیاري برادران پاسدار به منظور خنثی کردن توطئه آنها، بدون جواب ماند 

راي اب شده باین حمله یک توطئه حسنیز به وسیله مردمان مسلمان سنندج، شناسائی شدند که در نتیجه معلوم گردید،
اي ایجاد فضاین حمله، براه انداختن رعب و وحشت ورودررو قراردادن سپاه پاسداران سنندج با مردم سنندج بوده و هدفشان از

ر در سنندج، مستقبدبینی نسبت به سپاه پاسداران سنندج بوده. در همین رابطه، از سوي ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 :یافت که در زیر آمده استاي انتشار اطالعیه

 

ایجاد رعب و وحشت و رو در رو قرار دادن برادران پاسدار با بار دیگر ضد انقالب براي توطئه چینی و-بسم اهللا الرحمن الرحیم
به وسیله نارنجک  11الی  10این که دیشب ( پریشب ) ساعت مردم غیور سنندج، دست به یک ابتکار جدید زدند و آن

ي حمالتی به مقر سپاه صورت دادند که برادران پاسدار با هوشیاري تمام، زود متوجه هدف شوم آنان گردید و تفنگی، یک سر
از حمله متقابل خود داري نمود و بدین ترتیب، توطئه خائنین به خلق کرد را خنثی کردند که البته مهاجمین توسط افراد 

ههایی هستند که بیش از همه، دم از خلق دوستی علل الخصوص مسلمان سنندج، شناسائی شدند و مشخص شده که آنان گرو
هوري سنندج (جمگردند. سپاه پاسداران انقالب اسالمیایجاد زمینه سازي، موجبات خلق کرد میزنند، ولی خود با خلق کرد می

 )18/10/1358اسالمی 

 

 پاوهاطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 

 :این اطالعیه صادر شداسدران شهرستان پاوه، عصر دیروزسپاه پاز سوي روابط عمومی

 

ان سپاه پاسداران شهرست. روابط عمومیبه منافقان بشارت که مجازات درد ناکی در انتظار آنها است-بسم اهللا الرحمن الرحیم
خوا عمل قاطعانه نما و آزاديپاوه ضمن محکوم نمودن هر نوع توطئه و سلب آرامش ملت مسلمان بدست منافقان مسلمان

تبریز و سپاه پاسداران را مورد تائید قرار داده و خواستار سر کوبی هر چه زود تر اشرار و پس ماندگان دادگاه انقالب اسالمی
 )25/10/1358باشد. (جمهوري اسالمی رژیم منفور می

 



 اطالعیه

 

 .سپاه پاسداران و خبرگزاري پارس گذاشته شداین اطالعیه از طرف سپاه پاسداران بومی سقز در اختار ستاد عملیات  

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

نصر من اهللا و فتح قریب ـ خطاب به برادران و خواهران مبارز و شرافتمند شهر پاوه قهرمان: بر اثر تحصن و روزه سیاسی چند 
ه قشالق به کرمانشاهان این تحصن که حق بگیران رانفر پاسدار عزیز علیه رفتار وحشیانه گردنه 10روزه شما براي نجات جان 

اید ما پاسداران بومی سقز ضمن اعالم پشتیبانی از خواستهاي عادالنه شما به گردنه شما مشتی است که به دهان غارتگران زده
دن ربگیران و نوکران استعمار همسایه براي گروگانگیري و غارت کدهیم در صورت ادامه این رفتار گردنهبگیران تذکر می

دانیم بار دیگر وحدت نیروهاي اسالمی را در مقابله با امپریالیسم و ایادي دفاع ما مجبور بوده و واجب میاموال مردم بی
کن، مرگ بر شناپاکشان بسیج کرده و دشمنان اسالم و ایران را نابود نمایید. پیروز باد مبارزه حق بر باطل، درود بر خمینی بت

 )12/10/1358گران و خودفروشان. (اطالعاتاستعمار همساه، نابود باد توطئه اندازان و نوکرانتفرقه

 

 منطقه مرزي حمله کردند 5مسوول سپاه پاسداران قصر شیرین: مهاجمان مسلح با کمک عراقیها به 

 

 .مهاجم کشته شدند 6      ·           

 

 .یک مهاجم دستگیر شد      ·           

 

کرمانشاه و قصر شیرین ـ خبرنگار کیهان: گروهی از مهاجمان به کمک نیروهاي عراقی به پنج نقطه مرزي ایران حمله 
چهارشنبه  5/12مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شیرین که این خبر را به خبرنگار کیهان گفت: ساعت » رضایی«کردند.

اب شده به قصر شیرین و نقاط مرزي حمله کردند. وي اضافه کرد: نفر از مهاجمین با نقشه دقیق و حس 700شب حدود 
) بودند و به پنج نقطه حمله کردند. 7انداز و (آر، پی، جی، مهاجمین مسلح به مسلحهاي کالشینکف و سالحهاي سنگین، خمپاره

د. در این ین مرکز وارد آورنوي سپس گفت: افراد مسلح ابتدا به مقر سپاه پاسداران حمله کردند ولی نتوانستند آسیبی به ا
حمله چند نفر از آنان مجروح شدند. مهاجمین از تاریکی شب استفاده و فرار کردند. در این درگیري یکی از پاسداران از ناحیه 



) و مواد منفجره به منبع آب قصر شیرین 7دقیقه شب با (آر، پی، جی،  30/12بازو مجروح شد. مهاجمین سپس در ساعت 
که بالفاصله توسط پاسداران این حمله دفع شد و مهاجمن متواري شدند. این حمله به مدت چهل دقیقه به طول  حمله کردند

انجامید. همزمان با حمله سپاه پاسداران و منبع آب به مقر سپاه پاسداران باباهادي در ناحیه مرزي نیز حمله شد و افراد مسلح 
د. رضایی سپس افزود: این درگیر حدود سه ساعت طول کشید و نیروهاي کمکی ور شدنبا انواع سالحها به این پاسگاه حمله

سپاه پاسداران قصرشیرین به محل اعزام شدند. در این درگیري پنج نفر از مهاجمین کشته و یک نفر از آنها دستگر و به قصر 
) و 7، حها سنگین از قبیل (آر، پی، جیشیرین اعزام شد. رضایی بدنبال مطالب خود اضافه کرد: تعداد بسیار زیاد مسلسل و سال

ار محل اند چهاند و توانستهانداز از مهاجمین گرفته شد. فداییان امام خمینی که کنترل مرزهاي ایران را به عهده گرفتهخمپاره
ادار کنند. ی ونشیننفوذي مهاجمین که زیر حمله شدید افراد مسلح قرار گرفته بود در اختیار گرفته و افراد مسلح را به عقب

» برادر عزیز«وي سپس یادآور شد: متأسفانه پاسگاه ». تنگ حمام«و » تیله کوه«، »بیشگان«، »تنگ هوان«این نقاط عبارتند از: 
که توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفته بود، منهدم و به آتش کشیده شد و یک نفر از جوانمردان این پاسگاه ناپدید شد. 

هاي اه گفت: افراد مسلح در ادامه حمالت خود به پمپ بنزین قصر شیرین حمله کردند ولی با آتش گشتیمسوول سپاه آنگ
سپاه پاسداران روبرو شدند و یک نفر از آنان در این درگیري کشته شد، مهاجم کشته شده یکی از اهالی سلیم آباد قصرشیرین 

ت: نیروهاي ژاندارمري نتوانستند خود را به موقع به محل درگیري بود. رضایی در پایان از نقش ژاندارمري انتقاد کرد و گف
برسانند. حاجی علی خانی معاون هنگ ژاندارمري قصر شیرین در گفتگویی به خبرنگار کیهان گفت: بدون شک این افراد از 

متذکر شد که بعد از  پشتیبانی نیروهاي مهاجم عراقی برخوردارند. سالحها و مهمات بدست آمده دلیل بر این امر است. وي
اطالع از این حمالت بالفاصله دستور آماده باش داده شد و نظامیان در جنگلهاي اطراف سپاه مستقر شدند و ما توانستیم خود 

 )15/10/1358تواند وارد باشد. (اطالعات را به موقع به محل درگیریها برسانیم و انتقادي از این لحاظ بر ما نمی

 

 داران سنندجخواستهاي سپاه پاس

 

یکی از مسوولین سپاه پاسداران مستقر در سنندج نیزدر گفتگویی با خیرنگار اعزامی کیهان اظهار داشت: در صورتی که به  
سپاه پاسداران حمله نشود آنها نیز دست به تهاجم نخواهند زد. وي در مورد خروج و یا عدم خروج پاسداران گفت: ماندن یا 

دانیم که گی به نظر شوراي انقالب و هیات ویژه کردستان دارد ولی از لحاظ شرعی، ما وظیفه خود میرفتن سپاه پاسداران بست
در این محل بمانیم چون ما بیشتر در بطن جریانات و اوضاع این شهر هستیم. وي افزود: ما گزارشهاي خود را در اختیار 

 .ل اجراستدهیم و اگر دستوري به ما داده شود قابشوراي انقالب قرار می

 

 خواستهاي سپاه پاسداران

 



خواهیم که به خود آیند و دوست و دشمن را از هم تشخیص بدهند و کسانی را که با دریافت حقوق ـ ما از مردم سنندج می1
 .کنند شناسایی کنندبراي خلق مبارزه می

 

با قاطعیت روبور شوند و جواب صریح را در  خواهیم که با مساله سپاه پاسداران در سنندجـ ما از دولت و شوراي انقالب می2
 .این مور به ما دهند

 

ها و بانکها خواهیم که طرحهاي انجام شده دولت را از قبیل اصالحات ارضی و ملی شدن کارخانههاي گروهی میـ ما از رسانه3
اري دگوید دولت طرفدار سرمایهمی داران را بیشتر در اختیار مردم گذارد تا توطئه ضدانقالب را کهو مصادره اموال سرمایه

 )23/10/1358است از بین ببرد. (اطالعات 

 

 گفتگوي اختصاصی با سحابی و ساه پاسداران و شهربانی مهاباد در باره اخراج سپاه

 

 جمهوري انقالب ي شورا موافقت کسب بر مبنی دولت ویژه هیات اقدامات پی در: اسالمی جمهوري نگار خبر –تهران 
ایران در مورد بازگشت افراد سپاه پاسدران شهرهاي سنندج ومهاباد و استقرار  در مراکز اصلی خود و جایگزین کردن میاسال

پرسنل شهربانی جهت حفظ انتظامات شهر، روز سه شنبه طی تماسهاي تلفنی با یکی از مسوولین سپاه پاسداران مهاباد و 
 این گفتگوهاي تلفنیضوهیات ویژه، نظر آنها را در مورد مذکور جویا شدیممسوولین شهربانی مهاباد و عزت اهللا سحابی، ع

 .مشروحا در زیر آمده است

 

 گفتگو با یکی از مسوولین سپاه پاسداران در مهاباد

 

از شهرهاي سنندج و مهاباد طرحی است س: تامین امنیت شهر از سوي شهربانی متعاقبا خروج سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 یدا پیشنهاد و مطرح شده به نظر شما اجراي طرح فوق، چه عواقبی را به دنبال دارد؟که جد

 

اي که از سوي هیات نمایندگی خلق کرد ارائه شده زمینه هماهنگ شدن را به وجود ماده 26این طرح در رابطه با طرح ج:
کند که االن هست، همان حالتی را پیدا می اند کهاي نیروي شهربانی و نیروي پیشمرگ ذکر کردهماده 26میاورد. در طرح 
 اینهاباشد وجود ندارد، بلکه همین پیشمرگها هستند که شهربانی ازنظریا غیر بومیاین صورت که اعزامییعنی شهربانی به



 

وانند بی بتهاي مذهاین که نیروهاي دیگر و حتی سازمانخواهند بر قرار کنند،ولی امکانتوانند امنیتی را که خودشان میمی
 .روداین شهرها رفت و آمد کند،از بین میدر

 

س: چنانچه شهربانی را در منطقه کردستان کامال مستقر بدانیم و با توجه به بافتی که در حال حاضر منطقه کردستان در رابطه 
 ها کاري بکند ؟پیدا کرده،آیا شهربانی قدرت آن را دارد که در مقابل اقدامات آنـ  نظامیبا گروههایی سیاسی 

 

ج: افرادشهربانی اگر بجز پیشمرگهاي خودشان باشد،معلوم است که کارشهربانی گرفتن سالح از مرکز خواهد بود و تحویل 
اینکه خواسته هاي گروهها را هر چه که هست اجرا تواند انجام دهد.حالت دوماین هیچ کاري نمیدادن به نیروي موجود، جز

محال  این صورتاین صورت امکان دوام شهربانی هست و در غیرآنان کار کنند درنظر شوراي نظامیکنند یعنی مستقیما زیر 
 .شوند در جهت تسهیل فعالیتهاي آناناینها هم نیرویی میاست که بتواند دوام بیاورد یعنی

 

آوردن زمینه هاي این منطقه یا فراهم است جهت حل مشکالت کردستان به سود مردمآیا اجراي طرح فوق قدمیس:
 ؟ـ  نظامیمساعدتري براي گروههاي سیاسی 

 

این که فعال مردم مدعی هستند نماینده آنها همینها هستند. از نظر خود مردم،این طرح قابل قبول است ج: آنچه مسلم است
آن به  بینی نیست که عواقبشکردشان دارد. زیاد قابل پیاین طرح است یا گروهها، بستگی به عملاینان در گرو ایا منافعولی

 .سوي کیست

 

آن  و ماهیت اصلیمنطبق با اصول بنیادي انقالب اسالمی تواندآیا میس: برخوردهایی که هیات حسن نیت تاکنون داشته
 بافتی که فعال مسووالن امور دارند ؟ باشد؟ آیا برخوردي است ناشی از ضعف و عدم انسجام هیات و اصوالً

 

 گیریم وها و خیابآنها با مردم تماس میخانهرویم در قهوهدارند که ما میاینکه هیات ویژه اظهار میعلیرغم کنم ج: فکر می
این مدت اصال مساله فوق اجرا نشده،بلکه فقط با که تا حاال عمال در کنیمکنیم و گروهی را طرد میتوده توجه می هايخواسته

وسطح  کنند.نیروها کار می ایناین راه حل هم نتیجه اش معلوم نیست،چون فعالًرند وشوراي نمایندگی خلق کرد،اینها تماس دا
است. ضمنا گروههاي سیاسی و  کلیاین یک مسالهتواند تصمیم بگیرد. به هر جهتآگاهی توده هم پایین است و نمی



ذاکره ند و قرارشد که حد اقل بیشتر ماین اواخر،مقداري عقب نشینی کردند و هیات توانست خود را بیشتر تثبیت کدرنظامی
 .کنند

 س: وضع کلی مهاباد چگونه است ؟

 

، اینج: فعال در رابطه با خروج پاسداران وتقریبا پذیرش آن،دو روز است که با ما خوب هستند،در صورتی که تا قبل از
ر باشد و همین طواینهامیلتی در دستتوانستند از مقر خود خارج شوند و شهر هم به طور کامل با موسسات دوپاسداران نمی

شود اعالمیه مخالف خواست آنان را پخش کرد کنند،طوري که نمیشدیدا حرکات مشکوك را در رابطه با خودشان کنترل می
 .و اصال امکان پخش اعالمیه مذهبی نیست

 

 گفتگو با ستوان خاتم پور مسوول شهربانی مهاباد

 

ناسبی این طرح مایاامنیت شهر را بعهده بگیرد و همزمان،سپاه از منطقه خارج شود. به نظر شمااین شد که شهربانی س: قرار بر
 براي حل مشکالت منطقه هست یا نه؟

 

که  توانند بکنند و بنا بر عللیایند و کاري هم نمیتوانند از مقر خود بیرونج: خیلی مناسب است. االن برادران پاسدار ما نمی
کردند ، گردیم و مردم هم از ما استقبال میخواهند.االن چند روزي است ما در شهر با لباس میم آنها را نمیدانم، مردمن نمی

این است که پاسداران محلی که قرار است هفتاد نفر به جاي پاسداران استخدام و با ما کار کنند، منتهی تنها اشکالی که هست
این مورد داده ما بتوانیم به گروهها بگوئیم مسلح به شهر نیایند،چنانچه اعتباري دراند تا هنوز ضوابطی براي آنها تعیین نکرده

 .خیلی ساده مقرر کنیم که کسی در شهر، مسلح رفت و آمد نکند توانیمشود،ما می

 شوند؟س: پاسداران محل با چه ضوابطی استخدام می

 

با پلیس در امور دام و به جاي برادران پاسداران اعزامینفر از افراد محلی استخ 70ج: قرارشد که با توافق هیات ویژه،
خواهد باشد، بستگی به فرماندار و مسوولین محل است و در همین رابطه از اینکه دقیقا چه ضوابتی میهمکاري کنند ولینظامی

ت هم به ما گفته بودند،از این افراد را استخدام کنید و از طرف هیات دولنفره داده شد که 70طرف فرماندار به ما یک لیست 
این به عهده مسوولین است که انتخاب کنند و در پاسداران قبلی که اسلحه خود را تحویل داده بودند،استخدام کنید. به هر حال

 .اختیار ما بگذارند

 



نجا مستقر ر آکه به طور مسلح دس: با توجه به بافت خاصی که مسایل کردستان پیدا کرده و حضور گروههاي سیاسی و نظامی
     آید یا نه؟این گروهها بر میاین گروهها دارند،آیا شهر بانی از عهدههستند و هدفهاي گوناگونی

 

توانیم با آنها کاري بکنیم و باید دولت در سطح باال آنرا حل کند.ما از نظر انتظامات، ج: گروهها را از نظر عقاید سیاسی ما نمی
این گروهها مجبورند از خواهند و نیاز به انتظامات دارندهم انتخاب شد،چون اهالی ما را می نفر پاسدار محلی 70وقتی که  

 .دارد،متابعت کنندوظایفی که پلیس مقرر می

 

 این طرح، گروهها به طور مسلح در شهر حضور نیابند؟این است که در صورت اجرايآیا قرار برس:

 

اینجا وارد شد و شورا درآن زمان به ما دستور داد که اعالمیه پخش آن موقع که ارتش به این مقدور است چون قبالًج: بلی
ساعت،دیگر کسی را با اسلحه ندیدیم و کسی را هم که  48کنیم که کسی با اسلحه در شهرنگردد، این کار انجام شد و پس از 

 .دادیم تا اسلحه را به منزل ببرددیدیم تذکر میمی

 

قط گفت چنانچه امنیت منطقه را به شهربانی بسپارند، فاین مساله را با او در میان گذاشتیم میسوولین سپاه کهس: با یکی از م
این صورت، گروههاي موجود در کردستان عمل کنند و در غیرتوانند دوام بیاورند که زیر نظر شوراي نظامیدر صورتی می

 این درست است؟آیامحال است دوام بیاورند.

 

این است که وقتی مسایل در سطح باال حل شودکارما خیلی توانم اظهار نظري کنم. فقط آنچه مسلم استاین مورد نمیدرج: 
تر از ما اینکه خیلی قويتوانیم بکنیم کما راحت است ولی خداي ناکرده اگر در سطح باال مسایل حل نشود، ما هیچ کاري نمی

بکنیم. فقط اگر  توانیمتوانستند کاري بکنند، آنوقت ما با چند تا پلیس چه کار می، نمیکه از نظر اسلحه غنی بودند، مثل ارتش
 .خواسته دولت را اجرا کنیم توانیمخداوند لطف کند، مسایل حل شود. ما هم می

 

از ن زمینه ساینکه اجراي آشود یااین طرح عملی شود، مشکالت به سود مردم تمام میس: با توجه به طرح ارائه شده چنانچه
 فعالیتهاي هر چه بیشتر گروههاي مسلح است ؟

 



اید از را اعالم کنیم که نب مانتوانیم با گروهها تماس بگیریم و وظیفهج:  خود مردم تشنه انتظامات هستند و ما هم آن وقت می
 )4/11/1358مقررات تخطی کنید. (جمهوري اسالمی

 

 کامیاران و پاوهاطالعیه سپاه پاسداران در رابطه با حوادث 

 

ضد انقالب و نوکران سر سپرده عوامل خارجی و فرصت طلب که از حسن نیت دولت در کردستان -بسم اهللا الرحمن الرحیم
ند با باشآمیز میاین هنگام که نمایندگان دولت در حال به تمام رساندن مذاکرات به صورت مسالمتسوءاستفاده کرده و در

وار شرق و غرب و عوامل خود فرخته شاه خائن، همچون بختیار جنایتکار و سردار جاف و پالیزبان، دستیاري امپریالیسم خون خ
صفتانه خود یک زمان خواهران و برادران مسلمان هاي روباهدر مدت آتش بس شروع به سازمان دهی گروهی کرده و با حیله

رت آنها را از خانه و زندگی خود آواره نمودند و عده کثیري از کرد ما را ناجوانمردانه اعدام کرده و با ترور ارعاب و قتل و غا
شنبه شب) با به ثمر رسانیدن اند همچنین شب گذشته (سهآنها مجبور به مهاجرت به شهرستانهاي مختلف کشور شده

امل دست عهاي استاندارد شده شوم بعد از درگیري ساختگی بین حزب کومله عامل امپریالیسم شرق و حزب رستگاري نقشه
شب بازي شاه مخلوع و با نقشه خلع سالح شدن حزب رستگاري توسط حزب کومله بدین وسیله با بختیار خائن عروسک خیمه

هاي هاي گشتی خود را از اطراف کامیاران به برادران پاسدران کنترل کنندهیکدیگر یکی شده شب گذشته به وسیله ماشین
کردند از برادران پاسدار الجرم سپاه مجبور به مداخله نظامینفر و تعداي زخمی 6تن راههاي ورودي شهر حمله کرده و با کش

ایستاد و تا نابودي و قلع و قمع این عناصر پلید خواهیمهاي داریم که تا آخرین قطره خون خود در مقابل توطئهما اعالم می
این این عمل نا جوانمردانه آنها تقبیح کند و به خواهیم تاوجود آنها در منطقه از پاي نخواهیم نشست ما از هیات حسن نیت می

سازماندهی و قدرت طلبی و اعالم زور و شکنجه به خواهران و برادران مسلمان کرد ما کاران دست نشانده فرصتچنین جنایت
ق کارمندان سنندج و کشی در کلیه مناطق کردستان و گرفتن دو روز حقودهند مهاجرین آواره مسلمان کرد ما و مسلمانمی

کار و سر سپرده بعث عراق و اسکان دادن به نیروهاي مسلح وارد کردن سیل خروشان اسلحه و مهمات از مرز و رژیم جنایت
این عوامل غرب و خائن سر سپرده جالل طالبانی و گروگانگیري عده کثیري از افراد بیگناه نمونه روشنی از اهداف شوم 

ه نیت از آنها خواستاریم که حقوق پایمال شدباشد ما با احترام کامل با اقدامات اسالحی هیات حسنمی المللیامپریالیسم بین
در کردستان خواهران و برادران مسلمان کرد که در رژیم شاه اجازه مسلمان بودن داشته و حاال در رژیم جمهوري اسالمی 

اند در نظر یا دست کشیدن از خانه و کاشانه خود هجرت گردیدهاین شهر و آن شهر اجازه مسلمان بودنت را ندارند و در 
خواهد ناظر جنایات به مورد اجرا درآوردن بگیرید مردم مسلمان و مبارز و انقالبی شهید داده و رنج کشیده تا کی می

نیت  وم کفار را با حسنهاي شخواهید بنشینید و نقشهباشد تا کی میمیخوار و نابود کننده اسالمی هاي دشمنان خونتوطئه
شینند این سرسپردگان از پاي ننخواهیم که تا سرکوبی کامل بنگرید اما از شوراي انقالب و کلیه نیروهاي مسلمان انقالبی می

و سوسیال امپریالیسم هر چه بر قرارتر باد وحدت نیروهاي مسلمان مهاجر کرد و دیگر هاي امپریالیسمی نابود با توطئه
(جمهوري  10/11/58کرمانشاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی. روابط عمومیایران و جهانلمان نیروهاي مس

 )10/11/1358اسالمی



 

 قبضه اسلحه خارجی در پاوه 155آوري جمع

 

طقه، ناین سپاه براي تامین امنیت و خلع سالح در مپاوه در ارتباط با اقداماتکرمانشاه: از سوي سپاه پاسدران انقالب اسالمی
 :این شرح در اختیار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گذاشته شداي بهظهر دیروز اعالمیه

 

پاوه که با تالشی خستگی ناپذیر و قاطعانه، شهر مرزي پاوه را از رخنه افراد مسلح ضد انقالبی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و کمک بسزاي به تامین امنیت  ريآواین سالحها را جمعدمحفوظ داشته است،ضمن تامین امنیت کامل در سطح شهر موفق ش

 .در منطقه بکند

 

 8قبضه و خفیف  8 پران قبضه، 36 ، 3 –قبضه، ژ  32قبضه، تفنگ برنو  27قبضه،سیمینوف  2مسلسل کالشینکف 
،سه دستگاه، 77قبضه بیسیم پی. ار. سی.  3قبضه اسلحه روسی،  8قبضه، یازده تیر انگلیسی،  36قبضه،کمري از انواع مختلف 

سپاه پاسداران پاوه عدد،.روابط عمومی 4000، 3عدد، مهمات ژ  500عدد، مهمات برنو  1013فشنگ جنگی کالشینکف 
 )11/11/1358(جمهوري اسالمی 

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (6)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 اطالعیه

 



هاي پاوه انتشار یافت که متن آن به شرح زیر اي در رابطه با درگیريپاوه اطالعیهاز طرف سپاه پاسدران انقالب اسالمی 
 :است

 

 تعالیبسمه

 

اینکه به سان واقعه پیش، یک ماه پاوه را در محاصره خود داشت هموطنان عزیز به قرار اطالع واصله ضد انقالب پس از 
این شهر یورش آورده مردم مسلمان پاوه و پاسدران انقالب را زیر آتش گرفته است به طوري که تاکنون ناجوانمردانه به 

نفر از پاسداران انقالب مجروح و دو نفر نیز به  20اند و همچنین شدهاي نیز زخمی شهید و عدهاي از مردم مسلمان پاوه عده
اند براي جلوگیري از اعزام نیروهاي کمکی براي مردم پاوه ضد انقالب پل بین راه کرمانشاه و پاوه را منهدم شهادت رسیده

 .کرد

 

 .به اعزام نیروهاي کمکی داردیاز مبرمی برد و ندر وضعیتی بحرانی به سر می ـ  فعالًپاوه 

 

همچنین به طوري که اطالع دارند شهر بیجار نیز مورد تهاجم شدید عناصر ضد انقالب قرار گرفته است در تماس با  
ه سپابراي دفع تهاجم ضد انقالب نیاز به نیروهاي کمکی دارند. اند که شدیداًاین منطقه آن اظهار داشتهنیروهاي مستقر در

 )14/11/1358پاسداران کرمانشاه(جمهوري اسالمی 

 

 اطالعیه سپاه پاسداران پاوه

 

هر این اطالعیه ظپاوه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از کرمانشاه از سوي روابط عمومی
             :امروز انتشار یافت

 

 48زده پاوه مورد هجوم و حمله شدید قرار گرفته است مدت سومین بار شهر جنگ بار دیگر براي-اهللا الرحمن الرحیمبسم
ساعت است مردم رزمنده پاوه و پاسداران مشتاق به شهادت زیر آتش خمپاره و اسلحه سنگین نوکران بعث واحزاب کومله و 

کز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره باشند چند خانه در مردمکرات و رستگاري و پالیزبان و سردار جاف و فدائیان خلق می
دشمن ویران شده است کلیه ادارات و دوایر دولتی در مرکز شهر به حالت تعطیل در آمده است آذوقه کمیاب و کلیه دکانها 



اند و درس فداکاري و جانبازي به طرفداران نفر از بهترین جوانان رزمنده پاسدار شربت شهادت نوشیده 6بسته است تا کنون 
اند که حال بعضی از آنها وخیم است و با هلیکوپتر به کرمانشاه انتقال داده نفر مجروح شده 12اند بیش از م آموختهاسال
د که انانداز اسیر کردهاند به خط آتش دشمن نفوذ کرده و چندین نفر مسلح را از اشرار با خمپاره و مسلسل و نارنجکشده

 .اعالم خواهد شد آمار آن بعداً

 

طق دوریسان و فراز خانقاه در نزدیکی پاوه از لوث اشرار پاك و پایگاههاي خمپاره و سالح سنگین آنها در دو روستا فوق منا
منهدم گردیده است جنگ با ابعاد گسترده ادامه دارد از میزان تلفات و جراحات وارد مهاجمان، آمار دقیقی در دست نیست 

 )14/11/1358.(جمهوري اسالمیآنان دارد لیکن اخبار رسیده حکایت از تلفات سنگین

 

 :ستاد عملیات غربتوسط سخنگوي روابط عمومی

 .جزئیات حمله به کامیاران و پاوه فاش شد

 

مسوول ستاد عملیات غرب:هم اکنون پاوه تحت تصرف پیشمرگان کرد مسلمان است و پاسداران نیز نظارت کامل بر شهر 
 .دارند

 

 .شوداز شهر به شدت تکذیب میشایعه خروج مردم کامیاران 

 

 .اندحزب دمکرات اظهار داشت که پیشمرگان حزب دمکرات و کومله مواضع خود را پس گرفته

 

ـ  خبرنگار جمهوري اسالمی: در پی حوادث اخیر منطقه پاوه و کامیاران و تلگرام عبدالرحمن قاسملو به حضور امام کرمانشاه 
پاسداران با تانک و فانتوم اشاره شده است براي روشن شدن واقعیات، با مسوول روابط که در آن حمله و هجوم از طرف 

 .اي داشتیمستاد عملیاتی غرب مصاحبهعمومی 

 

اي که توسط کومله و دمکرات رستگاري و غیره به پاوه اي در پی حملهمسلمان پاوه 18ولی اخبار رسیده حاکیست که تاکنون 
و از طرفی نیز مسوول ستاد عملیاتی غرب اظهارات حزب دمکرات مبنی بر بازپس گرفتن مواضع  اندشدهشده شهید و زخمی

 .دمکرات و کومله را تکذیب نموده است



 

 (ستاد عملیات غربمتن مصاحبه با مسوول روابط عمومی)

 

از  گفته شده که درگیري س: دو تلگرام از سوي شیخ عزالدین حسینی و عبدالرحمن قاسملو براي امام فرستاده شده و در آن
ا که طرفی عین وقایع را تا آنجشما با رعایت بی سوي سپاه پاسدران شروع و سپاه به شکل بی رحمآنهاي به آن دامن زده لطفاً

 دانید توضیح دهید؟می

 

م گزارش رسیده ایکیلومتري کامیاران که ما مستقر کرده 30صبح چهار شنبه گذشته به واحد عملیاتی ما واقع در  4ج: ساعت 
 .ـ  کرمانشاه را دارنداي قصد انهدام پل کامیاران که عده

 

ن واحد در ایما هم طبق وظیفه بر امکانات مراقبت جاده افزودیم و کنترل خود را بیشتر کردیم زیرا از یکی دو هفته قبل که
فشنگ با مارك اسرائیلی در میان آنها قبضه اسلحه غیر مجاز شده بودند و حتی  200آنجا مستقر شده بود موفق به کشف 

کنیم و در آنجا یک جیب اینکه اطالع واحد مذکور به طرف پل حرکت میهست که ما حاضریم ارایه دهیم به هر حال پس از
یرند و گدهند افراد مستقر در جیب هم پاسداران را زیر رگبار میایست میشوند به آنبینند و چون مشکوك میشهباز را می

 به اند متقابالاي بودهشوند پاسدران هم که در اکیبهاي چند دستهشود و سه نفر هم مجروح میجر به شهادت دو پاسدار میمن
 شوند ورود و دو سه نفر از آنها کشته و تعدادي هم مجروح میکنند که ماشین از بین میسوي ماشین آنها تیراندازي می

کالشینکف از آنها به دست آمد بعد از تحقیقاتی که روز بعد به عمل آمد مدارکی به هاي هم از قبیل برنو، ام یک و اسلحه
جار پل را اینها هم قصد انفاین طور نتیجه گرفتیم که ـ  کرمانشاه داشتیماي که بعد از پل پاوه دستمان رسید و طبق تجربه

بینیم که سازمان کومله متشکل از جام گرفته بود میاین درگیریهایی که در بیرون از شهر اناند به هر حال بعد از داشته
ها و قاتلی که از ترس مجازات به آنها پیوسته است و سپاه رستگاري که رهبرشان شیخ عثمان چریکهاي فدائی خلق ساواکی

ظهار ا آورند ونقشبندي ساکن در عراق و وابسته به حزب بعث و بختیار و اشرف پهلوي یک درگیري مصنوعی به وجود می
اینکه تیري شلیک شود سپاه رستگاري تسلیم و سالحهاي بدونشوند! سپاه رستگاري به وسیله سازمان کومله خلع سالح می

آورند که گروهی از مردم دهند و سپس یک درگیري و تیراندازي مصنوعی در داخل شهر به وجود میخود را تحویل کومله می
اند شوند و سپاه هم به حکم وظیفه و بنا به درخواست مردم وارد شهر شدهاد امنیت میایجطی مراجعات خود از سپاه خواستار 

نفر از ما گردید و بیش  11ساعت درگیري و منجر به شهادت  12این حساب اگر ما قصد درگیري و تخریب داشتیم در آن با 
کند که ما استفاده نکردیم آیا این روشن نمیمجروح به جاي گذاشتیم چرا از توپ و سالح سنگینی که با خود داشتیم  15از 

توانستیم با استفاده از سالحهاي خود مواضع آنها را در هم بکوبیم و از بینشان ایم در صورتی که ما میقصد تخریب نداشته
ي را درگیر اینببریم ولی چون هیات از ما خواسته آرامش را حفظ کنیم و چون مورد تائید امام هستند ما هم پذیرفتیم لذا 

 .ریزي افراد بیگانه کردیمآنها به وجود آوردند و ما ناچار به دخالت شدیم و ما حداکثر کوشش خود را براي جلوگیري از خون



 

اند که کار بدستان حکومتی ها تیتر کردهرا روزنامهس: داریوش فروهر در مورد منطقه سخنانی گفته که قسمتی از آن
 ؟این مورد شما چه توضیحی داریدکنند درمی خودسرانه در کردستان عمل

 

کنند نه خودسري گردد که آنها هستند که کارشکنی میهاي مسلح منطقه مطالعه شود معلوم میج: اگر روي گروه   
اند که گروهها در مسایل کردستان کارشکنی کارگزاران چون سپاه مطیع شوراي انقالب است و خود و اعضاي هیات بارها گفته

 .کنندمی

 

 این درگیري چه بود؟ایجادس: هدف سازمان کومله از

 

تواند به حیات خود در منطقه این سازمان در صورتی میشود کهگردد روشن میاي که از قبل صادر میج: با توجه به اطالعیه
 .مملکت استادامه دهد که جنگ و زد و خورد در منطقه حاکم باشد البته جنگ علیه دولت و هدفشان تجزیه 

 

 س: کامیاران تحت تسلط چه کسانی است؟

 

هایی که به وجود آمد بله علت خوش رفتاري پاسداران و کمک آنها به مردم مورد حمایت اهالی شهر قرار ج: بعد از درگیري
اسدار بر پ گرفتند و توسط اهالی به طرفداري از سپاه پاسداران تظاهراتی هم صورت گرفت و شعار درود بر خمینی و سالم

.  س: سخنگوي حرب دمکرات در سنندج گفت از زدو خود تا دادند و االن هم پیشمرگان مسلمان کرد در کامیاران هستندمی
 ؟.این مساله درست استدقیقه امروز ادامه داشت 30/12

 

مله قرار گرفته و الزم ج: بلی زد و خورد بوده و خبر رسیده که یک ساختمان دولتی دیشب (پریشب) از سوي آنان مورد ح
اي ما این براهللا اشراقی به هیات اضافه شده وآیتکه  است که ما تمام سعی خود را جهت جلوگیري از جنگ بکنیم خصوصاً

هاي کرد مسلمان است البته دیشب (پریشب) یک درگیري شد که مهم است و مراکز گروهها هم فعال تحت تصرف پیشمرگ
 .مسلمان شهید شدند و امروز (دیروز) در کرمانشاه جسد آنها را تشیع کردند دو نفر از پیشمرگهاي کرد

 

 دارید ؟س: شما چه تصمیمی



 

ج: چنانچه بخواهند مقاومت مسلحانه بکنند ما ناچاریم براي برقراري امنیت دخالت بکنیم و خلع سالح افراد در کامیاران 
       نیت دارد؟بستگی به تصمیم هیات حسن

 

یاران اند و به کامها (پاسداران) بهانه کردهاینعزالدین حسینی گفته است یک روز پس از خروج پاسداران از سنندج س: شیخ 
 این درگیري با خروج سپاه از سنندج ارتباطی دارد؟اند.آیاحمله کرده

 

ردانه از سوي آنان بود و سپس در ج: خیر ارتباطی ندارد.از همان اول ما مخالف خروج سپاه از سنندج بودیم ولی حمله ناجوانم
این مساله را در یک اند که ما اند و از آن طرف به کامیاران حمله کردهشهر شایعه کردند که سپاه اخراجی ار سنندج آمده

 .مصاحبه رادیو تلویزیونی در سطح استان تکذیب کردیم

 

 س: در پاوه وضع چگونه است و مساله محاصره پاوه چیست؟

 

اند و حاال هم ندارند و هر روز هم حلقه محاصره احزاب نسبت ها امنیت نداشتهز درگیري تابستان گذشته تا حال جادهج: پاوه ا
اي از مردم پاوه در رابطه با تظاهرات مردم اینکه روز جمعه نامهاند تا شود و مشکالتی به وجود آوردهتر میبه مردم پاوه تنگ

در نامه خود داده بودند مبنی بر اینکه شما ملت تل پاسداران صورت گرفت مردم پاوه پیامی کرمانشاه به عنوان اعتراض به ق
ا را به صداي م رسانید آنهایی که در مرکز هستند و تصمیم گیرنده هستند اقالًمسلمان کرمانشاه چرا نداي ما را به جهان نمی
شود کند و یک لیتر خون در یکی از بیمارستآنهاي پاوه پیدا نمیداد میاینجا بیجهان و مسلمانان برسانند که ضد انقالب در 

تن هم  12تن از جوانان مسلمان بومی پاوه شهید و  6این دو روز اینکه فقط درهمین طور خبري االن رسیده مبنی بر 
سیم از ما کمک از طریق بیاند و حلقه محاصره طوري است آنها هر لحظه هایشان را با خمپاره ویران کردهاند و خانهشدهزخمی

کوپتر به آنان کمک برسانیم و شوراي انقالب باید ـ کرمانشاه منهدم نشده ما مجبوریم از طریق هلیخواهند و چون پل پاوه می
ن اایم الزم به یادآوریست که مسلماناین وضع را به شوراي انقالب اطالع دادهاین وضع بگیرد البته ما تصمیم قاطع در مقابل 

کنند و چنانچه ما به کمک آنها نشتابیم پاوه جهت جلوگیري از رخنه ضد انقالب چهار ماه است که در کوهستان زندگی می
 .بینی نیستقابل پیش

 

 س: شایع شده که مردم کامیاران از شهر خارج شده اند؟

 



این ز ورود پاسداران به کامیاران مردم طور که گفتیم پس اشود و همانتکذیب می ج: خیر چنین چیزي صحت ندارد و شدیداً
  .شهر به پشتیبانی از پاسداران راهپیمایی کردند

 

 دارید بدهید؟س:  چنانچه پیامی

 

این است که ارگانهاي اجراي مملکت مسایل منطقه را بیایند از نزدیک تجربه و تحلیل کنند و به آنچه در منطقه ج: پیام ما 
این اکتفا نکنند که در مرکز باشند و براي من که در کرمانشاه هستم تصمیم بگیرند بلکه بیایند از بهگذرد فکر کنند و فقط می

به فالن جا  هاي اجرائی تصمیم نگیرند یک نفر بفرستندکه استفاده کنند یعنی قدرتنزدیک مسایل را ببینند و از فکر من بومی
 )15/11/1358.(جمهوري اسالمیمنطقه استفاده کنندو دستوراتی به او بدهند بیایند از فکر اهالی خود 

 

 اعالمیه

 

 :پاوه دو اعالمیه به این شرح انتشار یافتاز سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

درود خدا بر شهیدان راستین اسالم و مبارزان خستگی ناپذیري که براي بر پاي احکام خداي و قرآن کریم و رهایی -تعالیبسمه
 .کنندن برکف راه شهادت براي خود انتخاب کرده و با تکیه بر اهللا در راه اهللا مبارزه میمستضعفین جا

 

ایران قانون اساسی جمهوري اسالمی  51که طبق اصل مردم مسلمان روستاهاي منطقه اورامانات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .آوردهاي انقالب را به عهده داردفاظت از رهبه تصویب رسیده یکی از نهادهاي عزیز انقالب بوده و مسوولیت ح

 

امید است مردم غیور روستاهات با حسن نیت کامل براي بیرون راندن اشرار و ضد انقالبیون در منطقه با سپاه پاسدران 
 .همکاري الزم را معمول فرموده تا هر چه سریعتر منطقه را از وجود دشمنان خدا پاکسازي نمایند

 

 .، پس بدهداندبداند که در هر کجا که باشد باید حساب خیانتهایی را که در منطقه مرتکب شده ضد انقالب باید

 



این زالوصفتان نجات خواهیم داد انتظار دارد هر چه به یاري خداوند بزرگ هر چه زودتر مردم شریف روستاها را از شر وجود 
ا که همانن رانده و همبستگی خود را نسبت به جمهوري اسالمیزودتر اشرار و ضد انقالبیون را از خود و روستاي خود بیرو

ها بین مردم شریف و مسلمان رفع ایمان منطقه اعالم نمایند تا نگرانیحکومت عدل خداي است و مردم مسلمان او مبارز و با 
جا که باشند به زودي پرستان در هر کاین صورت اشرار و بیگانهفرما شود که در غیرو برطرف گردد و آرامش کامل حکم

 .خود خواهند رسیدسرکوب و به سزاي اعمال غیر انسانی و غیر اسالمی

 

 :این قرار استمتن دومین اطالعیه سپاه پاسداران پاوه از

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

در  وصاًپیروزي انقالب خصپاوه از کلیه کسانی که در جریان مردم شریف و مسلمان پاوه و توابع، سپاه پاسدران انقالب اسالمی 
گزاري نموده براي عموم چند روز اخیر براي پاکسازي منطقه از وجود اشرار با سپاه پاسداران همکاري داشته و دارند  سپاس

                              مسلمان جهان خصوصا مردم شریف و مسلمانان منطقه پاوه و جوانرود و اورامانات آرزوي موفقیت را دارد.                           
 پاوهسپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

 شهادت یک برادر درجه دار

 

کرمانشاه اعالم شد استوار اسکندر لرستانی که دو روز پیش سپاه پاسداران انقالب اسالمی ـ از سوي روابط عمومی کرمانشاه 
نتقال داده کرمانشاه ااهللا طالقانیآیتدیروز براي درمان به بیمارستاندر درگیري با مهاجمین در منطقه تپانی مجروح شده بود و 

 .این بیمارستان جان سپردشده بود دیشب در 

 

اي ،به دنبال استقرار امنیت در منطقه اورامانات راه پاوه گشوده و بر اساس اطالعیه15/11/58ـ خبرگزاري پارس: کرمانشاه 
این راه باز است لذا کارمندانی که به علت پاوه منتشر شد و اعالم شد ن انقالب اسالمی که عصر دیروز از سوي سپاه پاسدارا
 )16/11/1358.(جمهوري اسالمی توانند که امروز بر سرکار خود حاضر شونداند میبسته بودن راه بر سر کار خود نرفته

 

 .ه شدت تکذیب شداز سوي سپاه پاسداران پاوه:اسارت پاسداران پاوه و تخریب روستا ها ب



 

 .این آرزو را به گور خواهند برد که به یک وجب از خاکمان دست درازي کنندطلبانفرصت

 

 پاوهاطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 

ن از صد تاي اسیري یکپاوه دیشب طی اطالعیهسپاه پاسداران انقالب اسالمی ـ خبرگزاري پارس: روابط عمومیکرمانشاه 
اران توسط پیشمرگان کرد در پاوه همچنین تخریب روستاهاي اطراف توسط پاسداران را به شدت تکذیب کرده اطالعیه پاسد

 .… پاوه به این شرح استپاسداران انقالب اسالمیروابط عمومی

 

 .ماندرود ولی آنچه که به نفع مردم است روي زمین میکف روي آب از میان می

 

ي ها در باره اسیرانداز چند روز اخیر روزنامهرساند که گزارشهاي کذب و تفرقهایرانی میمردم مسلمانبدین وسیله به اطالع 
یک صد تن از پاسداران توسط پیشمرگان کرد در پاوه و تخریب روستاهاي اطراف توسط پاسداران که به کلی تکذیب کرده و 

برد لذا از ف در پوشش پاسداران بوده و در آرامش کلی به سر میدارد که در حال حاضر شهر پاوه و روستاهاي اطرااعالم می
ها خواستاریم که از نوشتن اخبار غیر صحیح جلوگیري به عمل آورند و ضد انقالبیون هم بدانند که زمین پاوه مسوولین روزنامه

خواهند برد که حتی به یک وجب این آرزو را به گور طلب اي از تن ما است و عوامل فرصتهمچون سایر نقاط کشورمان پاره
 )19/11/1358درازي کند(جمهوري اسالمیاز خاکمان دست

 

 برخوردهاي خونین در کردستان و کرمانشاهان

 

 انتشار اطالعیه

 

  :اي به این شرح انتشار داداین منطقه، اطالعیه هايسپاه پاسداران انقالب اسالمی پاوه در مورد وقایع و درگیري

 



 48بار دیگر براي سومین بار، شهر جنگ زده پاوه مورد هجوم و حمله شدید قرار گرفته است. مدت -الرحمن الرحیمبسم اهللا 
ساعت است که مردم رزمنده پاوه و پاسداران مشتاق بشهادت، زیر آتش خمپاره و اسلحه سنگین نوکران بعث، احزاب کومله، 

.چند خانه در مرکز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره دشمن باشدخلق میدمکرات، رستگاري، پالیزبان، سردار جاف و فدائیان 
ویران شده است و کلیه ادارات و دوایر دولتی در مرکز شهر به حالت تعطیل درآمده و آذوقه، کمیاب و کلیه دکاکین بسته 

ي و جانبازي به طرفداران نفر از بهترین جوانان رزمنده پاسدار، شربت شهادت نوشیده اند و درس فداکار 6است. تاکنون 
نفر مجروح شده که حال بعضی از آنها وخیم است و با هلی کوپتر به کرمانشاه انتقال داده شده  12اسالم آموخته اند، بیش از 

 اند، به خط آتش نفوذ کرده و چندین نفر مسلح را از اشرار با خمپاره مسلسل و نارنجک انداز اسیر کردند که آمار آن بعداً
پرتاب خمپاره و سالح سنگین  هايدر نزدیکی پاوه از لوث اشرار پاك و پایگاه»خانقاه« و » دوریسان«خواهد شد. مناطق  اعالم

آنها در دو روستاي فوق منهدم گردیده است. جنگ با ابعاد گسترده ادامه دارد و از میزان تلفات و جراحات وارده به اشرار، 
 )19/11/1358رسیده حکایت از تلفات سنگین آنان دارد.(اطالعات آمار دقیقی در دست نیست، لکن اخبار

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

در ارتباط با جریانات اخیر بخش کامیاران، این اطالعیه از سوي روابط عمومی ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب  
بامداد، حمالت متناوبی به شهر کامیاران از شب تا چهار  23، ساعت 58بهمن  23در تاریخ -کشور منتشر شد:بسمه تعالی

 طرف مهاجمین صورت گرفت که آسایش و امنیت مردم مسلمان شهر کامیاران را مانند شبهاي گذشته مختل گردانید. مجدداً
، به مدت سه ساعت، درگیري دیگري را در قسمت شمالی کامیاران ایجاد کردند که در نتیجه، 58بهمن ماه  24ظهر روز 

ساعت عبور و مرور وسایل نقلیه غیر ممکن شد. اقدام مهاجمین از اعمال ضد انسانی در رابطه با حضور هیات تحقیق  چندین
که جهت بررسی واقعه اخیر به منطقه اعزام شده اند، انجام گرفت تا مسببین واقعه شناسائی نشوند. بر ملت شریف و آگاه، این 

خوف داشته و از افشاي ماهیت حقیقیش، در هراس است، غافل از اینکه چهره  مساله واضح است که دشمن، همیشه از حقیقت
پلید این خود فروختگان، دیگر در پس هیچ ماسکی و در قالب هیچ ننگی پنهان نیست.روابط عمومی ستاد سپاه پاسداران انقالب 

 )20/11/1358غرب کشور(اطالعات

 

 باره درگیري دیروز در کامیاران کرمانشاه دراطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

 کرمانشاه در ارتباط با درگیريسپاه پاسداران انقالب اسالمیـ  خبرگزاري پارس: عصر دیروز از سوي روابط عمومیکرمانشاه 
ر فاي انتشار یافت وطی آن  اعالم شد که در جریان این درگیري سه نفر شهید شدند و دو ندیروز در منطقه کامیاران اطالعیه

 .مجروح گردیدند



 

نفر  4کرمانشاه به خبرگزاري پارس رسید تعداد پاسداران شهید در گزارش تلفنی که از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .اعالم گردیده بود

 

 :این قرار استسپاه پاسداران ازمتن اطالعیه منتشره از سوي روابط عمومی

 

 بسمه تعالی

 

دیروز در نزدیکی کامیاران ضد انقالبیون به سپاه پاسداران  11ایران فاجعه افرید حدود ساعت میدیگر بار،دشمن انقالب اسال
 و» عباس بهمنی«به نامهاي این حملهناجوانمردانه، سه تن از پاسداران جان بر کف اسالمیور شدند درحملهانقالب اسالمی

و  حسین«ل آمدند و دو تن دیگر از برادران پاسدار با اسامیبه درجه شهادت نائ» یعقوب عبداهللا زاده» «غالم رضا یوسفی«
 .مجروح شدند که جنازه سه شهید و دو تن پاسدار مجروح با آمبوالناس به کرمانشاه انتقال داده شدند» محمد شفیعی

 

خواهد می ایرانزمنده ایران از ملت رکرمانشاه ضمن تبریک و تسلیت به بازماندگان شهدا و مردمسپاه پاسداران انقالب اسالمی
)جمهوري اسالمی(جمهوري این حددست به جنایت بزننداین اجازه ندهند که عناصر ضد انقالب تابیش از
 (5/12/1358اسالمی

 

 .توسط سپاه پاسداران پاوه:کلیه مدارس کامیاران از امروز دایر خواهد بود

 

کرمانشاه به نقل از شوراي شهر کامیاران پاسدران انقالب اسالمیسپاه ـ  به گزارش خبر گزاري پارس روابط عمومیکرمانشاه 
اي که از سوي شوراي شهر این بخش دایر خواهد بود در اطالعیهکلیه مدارس 58اسفند ماه  7اعالم داشت که از فردا 

هوري اسالمی . (جمکامیاران انتشار یافت از کلیه دبیران و دانش آموزان خواسته شد در کالسهاي در س حاضر شوند
6/12/1358( 

 .دوزدوزانی فرمانده کل سپاه پاسداران شد

 



 بوده که از ابتداي تشکیل سپاه فعالیتیکی از اعضاي سپاه پاسدران انقالب اسالمی» عباس دوزدوزانی«به قرار اعالم واصله 
توسط نیروهاي  1344در سال بوده که در همین رابطه داشته است. فرمانده جدید سپاه از اعضاي فعال حزب ملل اسالمی

 شودامنیتی رژیم پهلوي دستگیر و به زندان روانه می

 

شود که در اواخر عمر رژیم سال حبس محکوم می 7دستگیر و به  1351در سال  دوزدوزانی پس از آزادي از زندان مجدداً
یالتی تشک مخصوصاًک سیاسی و نظامیایدئولوژیشود فرمانده جدید سپاه داراي مطالعات گسترده در زمینهگذشته آزاد می

 )7/12/1358.(جمهوري اسالمی باشدمی

 

 .تهاجم مزدوران در هم شکسته شد

 

به پاسداران مستقر در پشت دکل در روستاي نوریاب  4/12/58روز  22ـ  تهاجم مزدوران بعثی عراق که از ساعت کرمانشاه 
این رابطه سپاه پاوه گزارش کرد، در ارتباط اقی به عقب رانده شدند درشروع شده بود درهم شکسته شد و اشرار و مزدوران عر

این گزارش بعد از ظهر دیروز از سوي  سپاه پاسداران پاوه با بیسییم به  سپاه پاسداران هاي اخیر منطقه پاوه با درگیري
اب در دو کیلومتري پاوه با افراد ضد انقالب مستقر در روستاي نور ی 4/11/58روز  22کرمانشاه مخابره شد: ساعت 

آتش گشودند که با تیراندازي متقابل » قلعه دزه«اي از پاسداران مستقر در پشت دکل و هاي سبک و سنگین به عدهسالح
دیروز ادامه داشته و به ناچار پاسداران در تعقیب مهاجمین شروع به پیشروي کردند و تا  5مواجه شدند درگیري تا ساعت 

این در گیري دو نفر از پاسداران نجار پیش رفتند و اشرار و مزدوران دولت بعث عراق را به عقب راندند درنزدیکی روستاي 
بایزید « و» اسماعیل عبدالهی«نفر دیگر به اسامی 4به شهادت رسیدند » غفور سامیه«و » محمد باخانی«به نامهاي بومی

د از تلفات مهاجمین و مزدوران بعث عراق گزارش دقیقی در دست شدنزخمی» دادو مومنی«و » اسد اهللا دبیري«و »بزرگمهر
  )7/12/1358پاوه(جمهوري اسالمی سپاه پاسدران انقالب اسالمینیست.روابط عمومی

 

 .گفتگو با معاون سیاسی سپاه پاسداران غرب کشور:عملکرد مسووالن دولتی در اورامانات متناسب با مصالح مملکت نبوده است

 

با یک نگرش به تحوالتی که پس از انتخابات ریاست جمهوري، در مساله کردستان پیش آمد،امید به حل مسالمت کر مانشاه: 
آمیز بحران کردستان آفزایش یافته است، اما متاسفانه سیاست نا همگونی در اورامانات اعمال شده است که موجب افزایش 

سید «گردیده است در رابطه با این مساله، خبرنگار مادر کرمانشاه با » دنوسو«و» باینگان«نگرانی برخی از اهالی، از جمله مردم 
معاون سیاسی سپاه پاسداران غرب به گفتگو پرداخته که ما حصل آن در ذیل از نظر خوانندگان » محمد سعید جعفري

 . ناهمگونی بافت اجتماعیگذردعزیزمی



 

بافت اجتماعی مناطق کرد نشین  غرب « ي کردستان گفت: و جغرافیاسید محمد سعید جعفري در مورد مو قعیت قومی  
کشور به هیچو جه بافت همگونی نیست که دولت بخواهد سیاست واحدي را در هر تمام منطقه دنبال کند ونتیجه مطلوب را 

کشورآنها  طبدست آورد، اگر چه نباید فراموش کرد که مسایل کردستان بطور عموم مسا ئلی نیستند که بی ارتبات با سایرنقا
را حل وفصل نمود. تجزیه تاریخ نشان داده است که مردم کرد نشین ایران، هر گز تو هم جدایی از ایران به خود راه نداده اند 

همسایه تا سر حد فدا کردن جان خود کوشا بوده اند. بهرحال، آنچه در   هايو مخصوصا در رابطه با تجاوزات مرزي کشور
که در سنندج جریان دارد، متفاوت است ومسایل اورامانات با این دو منطقه نیز اختالف زیادي دارد.  با وضعی گذردمهاباد می

در اورامانات که کردستان جنوبی است، مساله ضد انقالب به شهادت همه آگاهان، یک مساله جدي وعمیق نیست اگر چه 
ات میزند، ولی غالب افراد نا آگاهی که بر اثر فقر یا دولت مزدور عراق در آن بیش از سایر مناطق کرد ستان دست به تحریک

ملی خود را از دست نداده ومن  وهاي اعمال شده در منطقه فریب دشمن را خوردند، به هیچ وجه تعصب اسالمیسوء سیاست 
واقعیت آداب  اطمینان کامل دارم که اگر عوامل اجرایی دولت در منطقه، مخصوصا سپاه پاسداران، مشکالت اورامانات را با

یجه اش این که نت دهندوسنن قومی و عشیره اي این منطقه بررسی کنند، بزودي در استراتژي و تاکتیکهاي خود تغییراتی می
و مهلکترین ضربات را بر دشمنان  دهندخواهد بود که همین افراد، بیشترین جانبازي و فداکاري را براي مملکت انجام می

 .خارجی وارد کنند

 

 مسایل ایرانتحلیل 

 

اطالعاتی که به ما میرسد حاکی «پناهنده به عراق اظهار داشت:  هايمعاون سیاسی سپاه پاسداران غرب کشور در مورد کرد 
از آن است که در کمپهاي پناهندگان کرد در عراق، همه شب مسایل ایران میان افراد کرد وخانواده هایشان تجزیه و تحلیل 

ه اي براي با زگشت به ایران بیابند. بسیاري از پناهندگان که بر خالف موازین بین المللی وحتی و مترصند که زمین شودمی
شرعی  وسوء استفاده حزب بعث عراق مورد تعرض واقع گردیده اند، کسانی هستند که به اتهام جرمهاي مختلف در منطقه، 

راتب بخشودگی و عفو آنها اعالم شد وبر اثر احساس که بارها از طرف رهبر انقالب اسالمی، م گیرندتحت تعقیب قرار می
بیش از حد مسئو الن دولتی که متاسفانه  به حد کافی توام با آگاهی عشایر نبود، تحت پیگرد قرار گرفتند  هايمسئو لیت

ال کسوحتی بدون آینکه مجوزي قانونی و شرعی در دست باشد، اموال بعضی از آنها غصب و مصادره گردید.بهر حال در ی
اخیر آنچه از طرف دولت در منطقه صورت گرفته است، غالبا باز تاب مسوولیتهاي انسانی افرادي بود که از طرف دولت 

اند ولی کمتر متناسب با مصلحت مردم وملت بوده است، ولی ما با مذاکراتی که پس از انتخابات آقاي داشته هايمسوولیت
یر مقامات مسوول مملکت داشته ایم، به حل صحیح مشکالت اورامانات بیشتر بنی صدر به ریاست جمهوري با ایشان و سا

 .«امیدوار هستیم

 



 ایجاد روحیه سازشکاري

 

که بنا به اظهار شمامورد اعتراض و نگرانی مردم آن مناطق شده و باید بگوییم » باینگان«در مورد بسته بودن راه نوسود و  
راه پاوه را مسدود کرده بودند و این بود که آنان مانع رسیدن آذوقه به پاوه شده اعتراضات مهم ما به کسانی که است قبال 

بودند و این اعتراض بجا وارد بودو به نظر من  این شایستی انقالب و حکومت اسالمی نبود که همان عمل را امروز نسبت به 
تایج متعدد ي داشته باشد ولی از نظر ایدئدلوژي مردم این دو منطقه انجام دهد. این اعمال به فرض اینکه بطور کوتاه مدت، ن

وکسانی که از نزدیک با این موضع درگیر هستند، این توهم را » نوسود«و» باینگان«به تفکر اسالمی لطمه زده است ودر مردم 
 اسالمیرا طالب است. در نتیجه حاال که جمهوري » امنیت سر نیزه اي«حکومت اسالمی مو فقیت ظاهري و  آوردکهپیش می

روش ناتوان در برابر زورگو باشد ودر  بایستبه یاري خدا از قدرت کافی بر خوردار است، روش مردم با این حکومت، می
نتیجه با آهنگ آهسته ویا حتی تندي،روح سلحشوري عشایري این منطقه که قوي ترین اهرام مبازه با تجاوز ات خارجی در 

 «کار و چاپلوس شودمنطقه است، تبدیل به روح ضعیف و سازش

 

 مواضع حزب دمکرات

 

 تجربه چند ماه جنگ براي تمام کسانی که«سید سعید جعفري در مورد سفر هیات پنچ نفري حزب دمکرات به تهران گفت:  
در منطقه بوده اند، ثابت کرد که این در گیري براي هیچ یک از طرفین در گیري، پیروزي آور نیست ونتیجه آن جز هدر 

نیروهاي مفید ایرانی و مخصوصا ضمن اینکه محیط را براي نفوذ دشمنان خارجی ومخصوص امپریالیسم امریکا و اقمارش دادن 
وثمرهاش چیزي جز فقر ویرانی وعقب گرد نیست مواضع اعالم شده اخیر حزب دمکرات کردستان بدون هیچ  کندمناسب می

نطقه تا حد زیادي منطقی ومردمی است واگر در عمل هم گونه تعصب به نسبت سایر احزاب و گروههاي موخود در م
و اعالم مواضع حزب دمکرات پیاده شود، امید به کاهش بحران وحل وصحیح مشکالت کردستان بسیار زیاد  هايبیانیه
 .«است

 

 تظاهرات در عراق

 

ه تیک ایران و عراق پیش آمدمعاون سیاسی سپاه پاسداران غرب کشور در مورد مسایلی که که بر اثر کاهش روابط دیپلما 
اطالعاعاتی که بما رسیده حاکی از آن است که مسلمانان عراق به حمایت از انقالب اسالمی ایران در دو روز اخیر در «گفت:

شهرهاي عراق دست به تظاهرات وراه پیمائی زده و حکومت بعث عراق را در مورد  به بند کشیدن مبارزین عراقی محکوم 
و حکومت بعث عراق عده کثیراي از مسلمانان  شددر پیشاپیش این راه پیما یی ها عکسهاي امام خمینی حمل میاند وگویاکرده



را دستگیر وبازداشت کرده است. همچنین پیشمرگان حزب دمکرات عراق در چندین جبهه صدمات زیادي به قواي عراق وارد  
 )16/12/1358کرده و مهمات زیادي بدست آورده اند.(اطالعات

 .مسوول ارتباط سپاه پاسداران:نقاط حساس سنندج سنگربندي شده است

 

از وقایع  ايوگویی با خبرگزاري پارس ضمن تشریح پارهتهران ـ خبرگزاري پارس: مسوول ارتباطات سپاه پاسداران در گفت
ل مردم مراجعه و آنان را به هاي فدایی خلق طی چند روز اخیر به منازاخیر سنندج گفت: افراد حزب کومله با حمایت چریک

ها و نقاط حساس شهر را هاي مسلح اکثر کوچهدهند وي اضافه کرد: افراد مذکور با دیگر گروهجنگ خانگی نوید می
نفر از  12اند. مسوول ارتباطات سپاه همچنین افزود: اخبار رسیده از سنندج حاکیست که حزب کومله سنگربندي کرده

اي از عده چنیناند. تفنگدار کومله همشهرستان دستگیر و جهت محاکمه به منطقه گیالنه اعزام داشته مسلمانان کرد را در این
اند. این گزارش حاکیست زنی که حاضر نبوده به ماموران کومله مردان و زنان را در محلی به نام جورآباد به گروگان گرفته

 )25/12/1358تسلیم شود خود را آتش زده است.(کیهان

 

 ئیات توطئه طرح ریزي شده خلقها در کنگاورجز

 

 الماع اي اطالعیه انتشار با کرمانشاه، اسالمی انقالب پاسداران سپاه عمومی روابط: اسالمی جمهوري خبرنگار –کرمانشاه 
مرگ پیششته در یک حمله که توسط مهاجمان مسلح به جوانرود صورت گرفت، دو تن از برادران گذ شنبه چهار روز در«:کرد

 .مسلمان به درجه شهادت رسیده و چهار تن دیگر مجروح شدند

 

همزمان با این درگیري، گروهی به بهانه مبارزه با سرمایه داري در خیابانهاي کنگاور دست به راهپیمائی زدند و ناگهان به 
 .مغازه مردم حمله و تعدادي را به آتش کشیدند

 

 :متن اطال عیه به شرح زیر است

 

فه و خ هاو کیفیت گروههاي ضد انقالب، بهترین سالح در مبارزه با این توطئه گذردز جریانات آنچه در مملکت میآگاهی ا
کردن آنها در نطفه است، لذا سپاه پاسداران جمهوري اسالمی کرمانشاه، رسالت خویش را نه تنها در مبارزه مسلحانه با نیروي 

برنامه ضد مردمی آنها که هر روزدر گوشه اي از این مرز و بوم در حال تکوین  ضد انقالب که در آگاه کردن امت اسالمی از
 .است،می داند



 

عوامل مهاجم با همیاري گروههاي دیگر مسلح منطقه، با سالحهاي سبک و سنگین به جوانرود  27/1/1359روز چهار شنبه 
. همزمان با این برنامه شوندنفر زخمی می 4 که در این حمله، دو نفر از پیشمرگان مسلمان کرد شهید و کنندحمله می

طرحریزي شده از قبل،برخی از ساکنان شهر به بهانه مبارزه با سرمایه داري، در خیابانهاي کنگاور دست به راهپیمائی زدند و 
اي انتظامی، که با رسیدن نیروه برندمغازه را به غارت می 12و  کشندناگهان به مغازه مردم حمله و تعدادي را به آتش می

در  و شودغائله پایان میابد و اموال غارت شده مردم توسط برادران شهربانی و سپاه پاسداران از متجاوزین پس گرفته می
. . آنچه مهم است، سخن ملت استشوندهمین رابطه، تعدادي دستگیر وپس از تکمیل پرونده به دادگاه انقالب تحویل داده می

ر، عاملین این اقدام را هواداران چریکهاي فدائی خلق و همچنین هواداران سازمان مجاهدین خلق مردم مسلمان و غیور کنگاو
 .. قضاوت نهائی با خود مملکت استکنندمعرفی می

 

 )29/1/1359روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی(کیهان      

 

 بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه

 

از سوي روابط عمومی سپاه  ايبیانیه گذشته، چهارشنبه روز عصر کنگاور، و جوانرود در اخیر جریانات بدنبال –کرمانشاه 
 .پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه در اختیار خبر گزاري پارس گذاشته شد

 

گروههاي مسلح منطقه، روز گذشته ( سه شنبه پیش ) عوامل مهاجم با همکاري «در قسمتی از این بیانیه آمده است: 
تن دیگر  4باسالحهاي سنگین و سبک به جوانرود حمله کردند که در این حمله، دو نفر از پیشمرگان مسلمان کرد شهید و 

مجروح شدند همزمان با یک برنامه طرح ریزي شده از قبل،عناصر مهاجم به بهانه مبارزه با سرمایه داري، در خیابانهاي 
مغازه را به غارت بردند که با رسیدن  12ئی زدندو تعدادي مغازه را به آتش کشیدند و اموال کنگاور دست به راهپیما

نیروهاي انتظامی، غائله پایان یافت و اموال غارت شده مردم توسط برادران شهربانی و سپاه پاسداران از متجاوزان پس گرفته 
 )29/1/1359، تسلیم دادگاه انقالب شدند.(کیهانشد. در این رابطه تعدادي خائن دستگیر و بعد از تکمیل پرونده

 

 .نفر کشته و مجروح داشت 15درگیري بین مهاجمین و پاسداران در منطقه گنجی سنندج، 

 



تن از مهاجمین و پاسداران کشته و مجروح شدند سخنگوي  15در درگیري بین مهاجمین و پاسدارن در منطقه گنجی سنندج، 
بعداز ظهر  4طبق اخبار واصله از غرب کشور، از ساعت «من اعالم این خبر اظهار داشت: سپاه پاسداران ستاد مرکزي، ض

 در هک داشت ادامه سنندج در پاسداران سپاه و بودند هفت چی –پی  -دیروز درگیري، بین مهاجمین که مسلح به خمپاره و آر
 .شدند زخمی یا کشته مهاجمین از نفر 6 درگیري، این

 

کیلو متري شهرستان  15در » گنجی«ساعت یک بعداز ظهر دیروز در منطقه اي بنام «پاسداران اضافه کرد: سخنگوي سپاه 
نفر دیگر مجروح  7قروه، بین پاسداران و مهاجمین، یک درگیري بوجود آمد که طی آن، دو نفر از سپاه پاسداران شهید و 

 .«الع دقیقی در دست نیستشدند و تلفاتی هم به مهاجمین وارد آمد که از تعداد آن، اط

 

واقع در نوار مرزي، یک درگیري دو ساعته بین » از گله«در نیمه شب گذشته در منطقه «سخنگوي سپاه پاسداران ادامه داد: 
مهاجمین عراق و سپاه پاسداران انقالب اسالمی روي داد که در این درگیري که بدون تلفات بود، مهاجمین به عقب رانده 

اعزام نیروهاي کمکی به  باآرام گزارش شده است و سپاه پاسداران انقالب اسالمی نوار مرزي کشورمان کامالًشدند و اکنون 
بر اوضاع مسلط  انتظامی، کامالً هاينفوذ دشمنان را مسدود کرده است و نیرو هاياکثر مناطق حساس نوار مرزي، راه

 )3/2/1359کیهان».(هستند

 

 .درگیري دربانه ادامه دارد

 

 با یگفتگوئ در دیروز کشور غرب اسالمی انقالب روابط پاسداران سپاه عمومی روابط مسوول: پارس خبرگزاري –کرمانشاه 
آرام توصیف کرد. وي گفت: پاسداران انقالب اسالمی در فرودگاه،  شهر سنندج را نسبتاً وضع پارس خبرگزاري خبرنگار

استانداري، باشگاه افسران،ستاد جهاد سازندگی و رادیو و تلویزیون مستقر هستند. وي اعالم داشت که در بانه درگیري ادامه 
تن ت. وي در پایان این گفتگو ماس اندازهدارد، لکن به علت نبودن ارتباط هنوز روشن نشده است که وسعت این درگیري تا چه

 :اطالعیه شماره هفت پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج را به این شرح در اختیار خبرگزاري پارس گذاشت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

می به روز است درگیري و جنگ شروع شده، سپاه پاسداران انقالب اسال 3مردم قهرمان ایران مسلمانان دلیر سنندج، مدت 
تصمیم به بهره بري از حق مسلم خود گرفت یعنی باز کردن مسیر به سوي  ها،پشتیبانی ارتش بعد از تذکرات و یادآوري



مرزها و نجات دلیران باشگاه افسران از محاصره و باالخره آزاد ساختن تاسیسات دولتی همچون استانداري، رادیو و تلویزیون و 
ان در دو ستون از دو سو بحرکت درآمدند. ستون اول از پادگان به سوي استانداري و باشگاه فرودگاه، جانبازان سپاه پاسدار

افسران و ستون دوم بسوي رادیو و تلویزیون که در نتیجه این مراکز به تصرف درآمد و از محاصره خارج شد. سپاه پاسداران 
بزرگ ایران مصمم است که حاکمیت دولت و ایران  نگران ملت هايالهام از پیام رئیس جمهوري و چشم باانقالب اسالمی

مستقل را در این منطقه تضمین کند تا مسلمانان را از یوغ شکنجه و تحمیل احزاب آزاد کنیم تا مردم مسلمان راه خود را باز 
                                                                    .یابند

 

 سالمی مستقر در سنندجسپاه پاسداران انقالب ا 

 

 اوضاع کنونی کردستان

 

سخنگوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران در مورد اوضاع منطقه کردستان گفت: بطور کلی درگیریها در منطقه به پایان رسیده اما 
شته که و ارتش ادامه دا هادر شهر سنندج هنوز درگیریهاي پراکنده وجود دارد. در شهر بانه حمله ضد انقالب به پادگان

ثر حمالت بر ا هاخوب ندانست و اظهار داشت: برخی از خانه بخوبی دفاع میشود. وي موقعیت ساکنان سنندج را نسبتاً متقابالً
نیز  سیار شیر و خورشید و هايضد انقالب تخریب شده است که البته ارتش و سپاه پاسداران در رساندن دارو به بیمارستان

رساندن آب و آذوقه به این هموطنان بیگناه نهایت تالش و کوشش خود را دارد. وي افزود: دولت جمهوري اسالمی ایران 
نزدیک به یک سال است که با گروههاي حاکم تحمیلی درآن مناطق به مذاکره پرداخته است که طی این مدت، نه تنها نتیجه 

ضد انقالب به خلع سالح نیروهاي دولتی و سنگربندي در مقابل سپاه و ارتش پرداخته است بطوري که در  اي گرفته نشد بلکه
قبل از شروع درگیري، حزب دمکرات یک واحد ارتشی را که به منظور پاسداري به مرزهاي ایران اعزام شده بود، از » نوسود«

مرزي در خارج از شهر  هايکه براي تقویت پادگان طرف حزب دمکرات خلع سالح کرد و بدنبال آن، یک ستون ارتش
سنندج در حال عبور بود، مورد حمله دمکراتها، کومله و چریکهاي فدائی خلق قرار گرفت. بنابراین مالحظه میشود که حزب 

 رتش دردمکرات و گروههاي چپ نما درگیري را شروع کرده و به تعهد خود مبنی بر اخراج سپاه از سنندج و نیز استقرار ا
تلویزیون، باشگاه افسران و فرودگاه وفادار نبوده و گروههاي مسلح، از شهر خارج نشدند و با سالحهاي سنگین وسبک به 

واحدهاي ارتشی مستقر در تلویزیون، فرودگاه و باشگاه افسران حمله کردند و آب و آذوقه را بر روي سربازان ارتش جمهوري 
هنگامی صورت خواهد گرفت که گروههاي غیر  هادر چنین صورتی، مذاکره با گروه«افزود:  این سخنگو». اسالمی ایران بستند

 )8/2/1359(اطالعات». مسوول، سالحهاي خود را تحویل دهند

 

 در واحد عملیاتی سپاه پاسداران،کمیته جبران



 

 .خسارات حوادث سنندج تشکیل شد

 

گفتگوي اختصاصی با کیهان اوضاع شهر سنندج و مناطق کردستان و شرایط واحد عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در    
مذاکره براي پایان درگیري در کردستان را اعالم کرد واحد عملیات در جواب این سوال که اوضاع شهر سنندج چگونه است 

 :اظهار داشت

 

 .هاي پراکند وجود داردبا ورود ارتش و سپاه به شهر به پایان رسید ولی درگیري ها عمدتاًدرگیري   

 

رام است آ واحد عملیات سپاه پاسداران در پاسخ این سوال که اوضاع منطقه چگونه است؟ گفت: اکثر نقاط کردستان نسبتاً   
ر باشند داند و در حال سازماندهی میبسیج شده ولی نیروهاي فراري از سنندج در بعضی از شهرها مانند بانه و مریوان مجدداً

جواب آنها داده شده است و ارتش و سپاه به  اند که متقابالًانه افراد مهاجم بارها به پادگانهاي ارتش و سپاه حمله کردهمنطقه ب
 .اندخوبی از پادگانهایشان دفاع نموده

 

د چه انهایشان به زیرزمینها پناه بردهسنندج نگران کننده است در اثر خراب شدن خانه سوال شد وضع کردستان خصوصاً   
 شود؟کمکی به مردم می

 

هاي ارتش و سپاه براي کوتاه کردن دست مهاجمین و عوامل مزدور از مردم بارها واحد عملیاتی جواب داد: قبل از درگیري   
ها هاي شدید وضعیت شهر خوب نیست و بعضی از خانهاز مردم استمداد شد که از شهر خارج شوند و با توجه به این درگیري

گویند از طریق رسانیدن دارو به بیمارستانهاي سیار شیروخروشید به منطقه مله دمکراتها ویران شده ارتش و سپاه میبر اثر ح
 .نیز تامین آذوقه به شهر و مردم کمک شود

 

 ها صورت گرفته است؟سوال شد: چه اقدامی براي پایان دادن به درگیري   

 

ا این گروههاي مسلح غیررسمی وارد مذاکره شد که نه تنها به نتیجه نرسید واحد عملیات جواب داد دولت هفت یا هشت ماه ب
دهی در مقابل ارتش و سپاه پاسداران مشغول شدند به طوري که در نوسود قبل از بلکه این گروهها به سنگربنددي و سازمان



منظور پاسداري از مرز ایران به سالح کرد. این واحد به شروع عملیات و درگیریهاي حزب دمکرات یک واحد ارتشی را خلع
منطقه اعزام شده بود و به دنبال این ماجرا ستون ارتشی که در حال عبور خارج شهر سنندج براي تقویت پادگانهاي مرزي 

شود حزب دمکرات و گروههاي مورد حمله حزب دمکرات و کومله و گروههاي فدایی خلق قرار گرفت. بنابراین مالحظه می
را شروع کرده و تعهد خود مبنی بر این که سپاه از شر سنندج خارج شود و ارتش در تلویزیون و باشگاه نما درگیري چپ

افسران و فرودگاه مستقر شود عمل نکردند و به واحدهاي ارتشی در فرودگاه و باشگاه افسران با سالحهاي سنگین و سبک 
روي سربازان ارتش جمهوري اسالمی بستند پس مذاکره فقط حمله شد و آنها را به محاصره درآوردند و آب و آذوقه را بر 

گیرد که گروههاي مسلح غیرمسوول اسلحه خود را تحویل دهند و تدارك نیرو و سنگربندي را کنار در شرایطی صورت می
 .بگذارند

 

د شده آیا این هاي مردم وارهاي اخیر خسارات زیادي به خانهواحد عملیاتی در جواب این سوال که در جریان درگیري
 :شود گفتخسارتها جبران می

 

 اند تا به حال پاکسازي شده است؟ها فرود آمدهاي که آمریکاییسوال شد: آیا منطقه

 

م. اما ایم آنجا را پاکسازي نماییباشد و ما هنوز نتوانستهـ هنوز پاکسازي نشده است، چون منطقه کویري و نیز خیلی وسیع می
شود و در این رابطه از مردم و دیگر نهادهاي کنترل می باشد. رفت و آمدها کامالًدر محاصره می مالًباید بگوییم منطقه کا

 .شودانقالبی هم استفاده می

 

 مصاحبه اختصاصی با مسوولین سپاه پاسداران ارومیه

 

 هاي خودمختاريتاریخچه و انگیزه

 

هاي نیز با مقامات مسوول و اي با شیخ عزالدین حسینی و حزب دمکرات  تصمیم گرفت مصاحبهکیهان به دنبال مصاحبه
باشد. اولین سري از این مصاحبات با سپاه پاسداران اجراي آذربایجان غربی بگیرد که حاصل این امر چندین مصاحبه می

ده االسالم قریشی نماینیی با استاندار آذربایجان غربی آقاي حقگو و حجتهاآید. همچنین مصاحبهارومیه است که در زیر می
هاي آینده چاپ خواهد ایم که در شمارهاالسالم حسینی امام جمعه و نماینده امام انجام دادهامام و عضو شوراي شهر و حجت



ز نظرات مقامات و ارگانهاي منطقه ها از طرف کیهان تنها به دلیل آگاهی یافتن هم وطنان عزیز اشد. درج این مصاحبه
 باشد.                                                  عیسی نظريمی

 

 کنم نظرباشد خواهش میس: از آنجا که منشا حوادث اخیر کردستان و مناطق کردنشین آذربایجان غربی خودمختاري می
 .خود را نسبت به این مساله بفرمایید

 

 :مساله خودمختاري باید سه نکته را مورد بررسی قرار دادج: در بررسی 

 

 کنند. خودمختاري جداًاول، انگیزه طرح مساله. دوم، ماهیت و محتواي مساله. سوم، بررسی کسانی که خودمختاري را مطرح می
اله گاهی داریم که این مسشود ما آاي مطرح میاز این مسایل نیست بنابراین اول باید توجه کرد که خودمختاري به چه انگیزه

شمسی توسط حزب دمکرات کردستان در مهاباد مطرح شد. انگیزه طرح دعوت مقامات روسیه از آقاي سیف  1323در سال 
نظران مهاباد و اطراف که در شهر باکو خودمختاري کردها و سپس استقالل آنها را بر ایشان مطرح اي از صاحبقاضی و عده

از باکو قاضی محمد تشکیالت (کومله ژانویه کرد) را دوباره بازسازي و تبدیل به (حزب دمکرات کردند و بعد از برگشت 
مطرح کردند و  به علت نفوظ متقین و ضعف قدرت مرکزي مساله خودمختاري را علناً 1324کردستان ایران) کرد سپس در 

ماه سقوط کرده و قاضی محمد  11که بعد از در همان سال اعالم جمهوري کردستان به ریاست جمهوري قاضی محمد نمودند 
 .محکوم به اعدام شد

 

توسط روسیه است که با طرح جزیی از طرح کلی بود که پیشروي نیز در آذربایجان آن و پیشنهاد آن پس اصل و انگیزه 
ر دو مساله آقاي شرقی مساله خودمختاري ترکها را مطرح و مساله و حزب دمکرات آذربایجان نمود این طرح بود، طرح ه

 .میرجعفر باقراف بوده است که رهبري دو حزب وابسته به شوروي بود

 

 نظریه خودمختاري چگونه مطرح شد

 

 .باشدچرا روسیه شوروي خواهان خودمختاري و یا استقالل این نواحی می آید، اصوالًس: سوالی که در اینجا پیش می

 



ه علت ویژگیهاي منطقه کردستان و آذربایجان از رشد قابل مالحظه برخوردار ج: دلیل این امر جز این نیست که مارکسیسم ب
 که بعداً رسد. همچناننبوده و نیست به همین دلیل از مساله ناسیونالیستی ترك و کرد استفاده کرده و به هدف اصلی خود می

 .جمهوري آذربایجان مستقل اعالم شد و یکی از جماهیر جنوب شوري به شمار رفت

 

ورد حمایت م ابراین انگیزه خودمختاري قبل از اینکه درونی باشد یک انگیزه خارجی است و این مساله به طور عملی و ضمناًبن
 .سیاسی و تبلیغاتی گروههاي کمونیست قرار گرفته است

 

 طالقانی نیز این اهللاو اما ماهیت خودمختاري، از نظر ما هر انسانی در رابطه خویش با خدا یک انسان خودممختار است و آیت
باشند ولی این امر معنی عدم دخالت مساله را در سنندج اعالم کرد از نظر حاکمیت همه حق تعین سرنوشت خود را دارا می

سیاسی و نظامی و اقتصادي دولت مرکزي در مناطق مختلف نیست. همچنان که در آلمان و فدرال دیگر کشورها وجود دارد 
بین نباشد باید یک برنامه سالم خودمختاري ارائه گردد که تاکنون عملی نشده است بنابراین پس اگر انگیزه خارجی در 

بینیم گروههاي چپ در منطقه (کومله و چریکهاي فدایی خلق و حزب دمکرات) هر سه سالحهاي خودرا از خارج تامین می
کنند و نیز با دولت مرکزي مبارزه مسلحانه می مطرح شده و هر سهکنند که به همان شکل (باکو) کنند و مساله مطرح میمی

التحریر اند تنها دلیلش براي تقویت و تجدید سازماندهی نیروهاي خود که جبهههر وقت مساله مذاکرات را مطرح کرده
هاي خود ارائه داده است، خودشان نیز در عربستان (خوزستان) را حمایت و آشکارا مساله تجزیه ایران را در برنامه

بینیم تنها حامی این گروهها در داخل کمونیستها و در خارج دانند و لذا میهایشان عراق را وابسته به امپریالیسم میعالمیها
 .تواند براي کشورها سازنده باشدشود که آیا این خودمختاري میعراق وابسته به امپریالیسم است. پس این سوال مطرح می

 

 شوروي چه اندازه در درگیري کردستان موثر است؟ س: دخالتهاي آمریکا و احیاناً

 

خالت در اي براي دآمریکا انگیزه توانیم بفهمیم که اوالًجمهور منتشر شد میج: بله با سندي که چند روز قبل توسط رییس
 خالت روسیهایم آمریکا هم دخالت مستقیم دارد و هم توسط عراق و اما دکردستان دارد و بنا به اطالعاتی که بدست آورده

 .اندهاي روسی و اروپایی شرقیبسیار حساب شده است و بعضی از نیروهاي مسلح داراي اسلحه

 

دهند منطقه نمیآن هاي خود را به شورشیاناي دخالت مستقیم بکنند اسلحهخواهند در منطقهوقتی ابرقدرتها نمی س: معموالً
دهد با این مقدمه آیا اسلحه روسی دلیل بر دخالت شوروي یکاي میآمریکا اسلحه روسی و روسی شوروي اسلحه آمر مثالً
 باشد؟می

 



 .ج: اسلحه روسی داشتن به تنها دلیل بر دخالت شوروي نیست ولی یکی از دالیل دخالت است

 

 راه حلهاي موجود

 

 س: راه حل مشکل کردستان به نظر شما چیست؟

 

ند. همیشه شواي اسلحه به دست گرفته و توسط بیگانگان حمایت میعدهج: راه حل تنها یک مساله سیاسی نیست وقتی که 
نها باشد  در مناطق کردنشین تهاي توطئه فقر اقتصادي در منطقه میدانیم یکی از زمینهسعی در جنگ افروزي دارند ولی می

ن با برند، بنابراین باید همزماج مییک کارخانه قند در پیرانشهر وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق برادران کرد از فقر رن
مدت اقتصادي در منطقه به مرحله اجرا درآید تا هاي دراز مدت و کوتاهافروزان بیگانه، برنامهگران و جنگسرکوب آشوب

وجود اختناق شدید در آنشود و نیروهاي بیکار را جذب و از شدت فقر کاسته شود. در مرحله سوم مساله سیاسی مطرح می
اند و اگر خفقان کردستان شکسته شود دیگر مشکلی نداریم و مذاکرات صلح اگر به قه است که نیروهاي مسلح ایجاد کردهمنط

ثمري خواهد بود ولی اگر مساله چگونگی اجراي اقدامات و راه حل منظور باج دادن به نیروهاي مسلح در منطقه باشد تالش بی
 .هستیمآنمه ما خواهانمشکالت باشد راه حل خوبی خواهد بود و ه

 

اقدامات آقاي چمران در رابطه با فئودالها، که  س: عملکرد نیروهاي دولتی در منطقه به نظر شما چگونه بوده است مثالً
اي اقدامات افراطی آقاي حسینی و همچنین در رابطه با آقاي حقگو کنند و یا به گفته عدهتاکید میآن نیروهاي مخالف بر روي 

 کنند؟که مردم ایشان را به عدم قاطعیت محکوم می

 

که سران عشایر و خود عشایر براي اینکه به مخالفین نپیوندند از آنها اي بوده براي ما شخص مطرح نیست برنامه ج: اصوالً
اي از سران عشایر که اسلحه گرفته بودند با خود دولت درگیر شدند. حمایت شود که دیدیم این برنامه شکست خورد و عده

کرات ن عشایر االن با حزب دمبینی شده بود همین سرااالسالم حسینی پیشاز طرف ما (سپاه) و حجت البته این شکست قبالً
 .کنندارتباط برقرار می

 

 کنند؟س: پس شما معتقدید که فئودالهاي منطقه با حزب دمکرات همکاري می

 



 .توانید تحقیق کنیدج: می

 

 س: نه منظورم اعتقاد سپاه است که آیا همکاري دارند یا نه؟

 

  ج: بله همکاري دارند

 

 دانند؟سپاه پاسداران منطقی می س: عملکرد آقایان حسینی و حقگو را

 

 .ج: مردم باید نظر بدهند و سپاه جزیی از مردم است

 

 س: در مورد هیات ویژه چطور؟

 

افروز در موضع ضعف نظامی قرار داشتند و هیات آنها توانست نیروهاي ج: هیات ویژه زمانی مطرح شد که نیروهاي جنگ
 د؟افروز را از موضع ضعف به موضع قدرت رسانجنگ

 

 س: از واقعه قاالتان چه اطالعی دارید؟

 

کار آمده است سنگر و پاسگاه اعزاي کومله و  52ج: ارتش در منطقه مشغوول مانور بوده است و قاالتان نیز همچنان در شماره 
اه ا پاسگاند آنجتوان فهمید و همین طور مردم از قبل قاالتان را ترك کردههاي شیخ عزالدین حسینی میدمکرات از گفته

شود. پیشمرگان کومله و دمکرات بوده و سه نفر از همین گروهها در آنجا کشته شدند بنابراین دشمن با ارتش درگیر می
عام اي را قتلشدن نیروهاي مسلح است خوب در دره قاسملو ارتش را به رگبار بسته و عدهبرخالف إنچه که منظور کشته

رفته و انتظار اینکه در داخل کردستان به رگبار بسته شود و تازه ارتش به مرز مییکردند، خوب چرا این کشتار محکوم نم
 .شوند نداشته در واقع قاالتان حتی یک سرباز شرکت نداشت و عملیات خاص ارتش بوده است

 

 رغم اصالحات در آذربایجان غربی تغیرات بنیادي و انقالبی صورت نگرفته نظرتان در این مورد چیست؟س: علی



 

درگیري  یاًاند و ثانمسوولین برنامه شخصی نداشته دولت برنامه شخصی نداشته است و طبیعتاً درست است اوالً ج: بله کامالً
نفر از افراد جهادسازندگی در سردشت و مهاباد اعدام شدند و نیروهاي مسلح  4منطقه موثر بوده است به طوري که پارسال 

 .اندمانع تغیرات بنیادي بوده

 

انگیزه خودمختاري قبل از این که درونی باشد یک انگیزه خارجی است و این مساله به طور عملی و ضمنا مورد حمایت سیاسی 
 .و تبلیغاتی و گروههاي کمونیست قرار گرفته است

 

روهاي نیهیات ویژه زمانی مطرح شد که نیروهاي جنگ افروز در موضع ضعیف نظامی قرار داشتند و هیات تنها توانست تنها 
 )8/2/1359افروز را از موضع ضعف به موضع قدرت برساند. (کیهانجنگ

 

 استقرار ارتش و پاسداران در چند نقطه شهر

 

مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور نیز دیروز در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس وضع شهر 
 :تآرام توصیف کرد و گف سنندج را نسبتاً

 

دقیقه شنبه در فرودگاه، استانداري و باشگاه افسران و ستاد جهادسازندگی و  30/11پاسداران انقالب اسالمی هم اکنون ساعت 
رادیو و تلویزیون مستقرند. وي اعالم داشت: در بانه درگیري ادامه دارد لکن به علت نبودن  ارتباط هنوز روشن نشده است 

 .ازه استکه وسعت این درگیري تا چه اند

 

 :متن اطالعیه شماره هفت پاسداران انقالبی اسالمی مستقر در سنندج به این شرح انتشار یافت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 !مردم قهرمان ایران



 

 !مسلمانان دلیر سنندج

 

ادآوریها تذکرات و یمدت سه روز است درگیري و جنگ شروع شده سپاه پاسداران انقالب اسالمی به پشتیبانی ارتش بعد از  
وري حق مسلم خود گرفت. یعنی بازکردن مسیر به سوي مرزها و نجات دلیران باشگاه افسران از محاصره و تصمیم به بهره

باالخره آزاد ساختن تاسیسات دولتی همچون استانداري و رادیو و تلویزیون و فرودگاه، جانبازان پاسداران در دو ستون از دو 
 .ندسو به حرکت درآمد

 

ستون اول از پادگان به سوي استانداري و ستون دوم به سوي رادیو و تلویزیون که در نتیجه این مراکز به تصرف درآمدند    
 .و از محاصره خارج شد

 

جمهوري و چشمهاي نگران ملت بزرگ ایران مصمم است که حاکمیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی با الهام از پیام رییس   
یران مستقر را در این منطقه تضمین کنند تا مسلمانان را از  شکنجه و تحمل احزاب آزاد کند تا مردم مسلمان راه دولت و ا

سپاه پاسداران   خود را بازیابند.                                                                                                             
 )10/2/1359می مستقر در سنندج.(کیهانانقالب اسال

 

 .بس هستیممخالف آتشسپاه پاسداران کرمانشاه:

 

بس موقت توسط ارتش به خبرنگار کیهان در کرمانشاه پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه در پی اعالم آتش
 .بس تا خلع سالح کامل گروههاي سیاسی هستندگفت: ما مخالف هر گونه آتش

 

بس شده بودند ولی با اینکه بس گفت این گروههات از خیلی وقت پیش خواستار آتشوي در مورد موافقت گروههاي آتش
بس تا خلع اي رسمی صادر نکرده است ولی ما مخالفت خود را با هر گونه آتشسپاه پاسداران در این رابطه هنوز اطالعیه

 )15/2/1359(کیهانایم.سالح کامل گروهها قبال نیز اعالم کرده

 

 گفتگو



 

برد در گفتگویی با شرح قسمتی از عملیات سپاه در بروجردي فرمانده سپاه پاسداران که در حال حاضر در سنندج به سر می
ماهنگی بین هآن این شهر گفت براي مقابله با گروههاي مسلح یک ستاد مشترك بین پاسداران و ارتش تشکیل شد که هدف 

ران در عملیات پاکسازي است وي سپس افزود: ارتش در مواضع کلی مستقر است و سپاه براي پاکسازي و سربازان و پاسدا
 .کندپیشروي و تحویل افراد مسلح به دادگاه انقالب اقدام می

 

فرمانده سپاه پاسداران همچنین در مورد این مطلب که حزب دمکرات و کومله و چریکهاي فدایی شاخص کردستان که در 
رعایت مقررات آن بس در کردستان شدند و شرط قبول العیه در سطح وسیع در مناطق پخش شد خواستار آتشیک اط
اند ما به طور کلی با این نظر مخالفیم زیرا در تمام دوران مذاکرات قبلی آنها بس از سوي ارتش و پاسداران اعالم کردهآتش

دود زیادي به تجهیز و تقویت مسلحانه خود بپردازند وي با اشاره به اینکه هاي خود برسند و تا حتوانستند به بعضی از خواسته
 :بس است گفتترین اقدام براي آتشخلع سالح گروههاي مسلح فوري

 

ماموران ژاندارمري و شهربانی باید حافظ امنیت شهرهاي کردستان شوند و تا وقتی که آنها در سطح شهر سقز نشوند هیچگونه 
 ها و جنگصحیح نیست. بروجردي در پاسخ به این سوال که سنگربندي گروههاي مسلح در داخل خانهبس و مذاکره آتش

 :چریکی و پاسداران و ارتش ممکن است تا چه مدت طول بکشد گفت

 

هاي مشکل عمده در وضعیت کنونی این است و چنانچه ما مواضع و سنگرهاي آنها را بکوبیم عده زیادي از مردم که روي خانه
 )15/2/1359روند.(کیهانها سنگربندي انجام شده از بین میآن

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

نفر از سپاه پاسداران  78روابط عمومی سپاه پاسداران مرکز طی اطالعیه اي اعالم کرد که در درگیریهاي اخیر کردستان، 
ه، هم اکنون در بیمارستانهاي میثاقی اند،دهمراکز مختلف ایران که بر اثر اصابت گلوله مجروح و دچار شکستگی استخوان ش

. اسامی تیر خوردگان حادثه اخیر کردستان عبارتند از: حسن تاندان،محمد باشندارتش بستري می 502خانواده، فارابی و 
صمدي،حسن قربانی،سیف اهللا احمدي وش،علی آقا علی خانی، علی صفوي، مظفر جمالی، علی اکبر رجب پور، محمد رضائی 

م، یونس پاشا تاج، محمد فر خو پاك،رضا استاد آقابابا،حسین میزائی،علی ساده دل، علی رضائی، حسن عبیدي، شهریار مقد
اسماعیلی،محمد علی رییسی، حشمت اهللا صادقی، ولی اهللا قمی، نصرت اهللا نهري، محمد امین ویسی، اکبر احمدي،احمد خداکرم 

سید علی رضا صادقی، حسن حمود محبوبی، حسین حسن زاده، وحید مجدي،زاده، احمد رحمانی، رمضانعلی حاج حیدري، م



بهرامی، ریاض الدین محمدي، اسفندیار رحیمی، مرتضی زاهدي، امیر حیدري، عزیز جعفري، ابوالفضل نوراللهی، محمد صفیري، 
ي، ل چوبدار،حسن عسگرامیر صفري، مرتضی رضائی،محسن حدادي، غفار نوروزي، محرابعلی شیخی، جماابوالفضل اسکندري،

اصغر حسین پور،محمد الرویی، حیدر رجبعلی، علی اکبر قاسمی، ابراهیم کریم،محمدرضا گنجی، احسان قپانداري، علی یزدانی، 
عباس طاهري، نشاط، عوض سنجریان، حسین لطفی، محمد تقی زاده. اسامی مجروحان شکستگی استخوان و بیماریهاي داخلی 

رضائی، قدرت خونري، رحمت اهللا شبداغی، سید صمدي آقامیر، فرج اهللا مرادیان، سید حمید بافتی، عبارتند از: محمد علی 
عبداهللا ورمزدي،عباس زنگنه، ناصر عبدي، اسماعیل امیر خانی، عبدالعلی حاري زاده،سید ابوالقاسم وزیري، محمد علی 

ن میرجلیلی. روابط عمومی سپاه پاسدارن مرکز در دماوندیان،فرامرز حیدربیگی، هوشنگ جلیلی، احمد گلباغیان، محمد حس
 502خاتمه اطالعیه متذکر شده است که همگی افراد مجروح ذکر شده در بیمارستانهاي میثاقیه، خانواده، فارابی، ولی عصر و 

 )16/2/1359خوب است.(اطالعات شانارتش بستري و حال عمومی

 

 بیانیه پاسداران سنندج

 

صبح چهارشنبه سه بیانیه منتشر شد در بیانه شماره  9اند تا ساعت ب اسالمی که در سنندج مستقر شدهاز سوي پاسداران انقال
یک استقرار پاسداران انقالب اسالمی براي مبارزه دوش به دوش برادران ارتش اعالم شد در دومین بیانیه ضمن اشاره به 

نامند براي مردم مسلمان کردستان محیط مدافع خلق میهایی که خود را جریانات اخیر سنندج و اینکه گروهها و دسته
اند و نیز اقدام آنها در زمینه محاصره فرودگاه و رادیو و تلویزیون و باشگاه افسران و تیراندازي به آوري به وجود آوردهخفقان

آییم رادران ارتشی میسوي نگهبان این مراکز خطاب به مردم سنندج گفته شده است امروز ما سپاه پاسدران دست در دست ب
و دست در دست شما برادران و خواهران مسلمان بگذاریم و شما را از زیر اختناق طرفداران و به ظاهر و به اصطالح دمکراسی 

دهیم که مردم چگونه آنها را از خود خواهند راند و و آزادي برهانیم، ما به این فریب خوردگان اسلحه به دست هشدار می
اي در حدود مقدمه در حدود شرایط شوند. در بیانه شماره سه پس از ذکر مقدمهر خشم توفنده مردم میفرداست که دچا

حاکم در منطقه  آمده است که امروز فریاد اهللا اکبر در سراسر پادگان سنندج پیچیده شد و پاسداران جانباز همراه با دالوران 
ه در راه این پویندگان راه حق و عدالت مانع ایجاد کنند سرکوب آیند بدیهی است کسانی کارتشی براي پاکسازي شهر می

سنندج نیز در دو اطالعیه آمادگی کلیه پرسنل لشکر را براي فداکاري و جانبازي و حتی اهداي خون به  28خواهند شد. لشکر 
درگیري و ممانعت از  در اطالعیه دیگري جریان کامل  آغا ز 28مجروحین غیرنظامی در بیمارستان شهر اعالم کرد لشکر 
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 اطالعیه پاسداران مستقر در سنندج

 

 .شودشایعات خبر شیوع وبا و پر شدن شهر از اجساد از طرف ضدانقالب پخش می



 

ر سنندج بیان شد که از طریق ستاد مرکزي سپا این اطالعیه دیروز از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران مستقر د
 :پاسداران انقالب اسالمی در اختیار خبر گزاري پارس قرار گرفت متن اطالعیه بدین شرح است

 

مردم مسلمان سنندج که زیر فشار اختناق مزدوران بیگانه جرأت دم زدن نداشتند از پاکسازي اخیري که در منطقه شروع 
ها، مسلمانانی اند و این به اصطالح خلقیپوشان سرخ طرفدار کرملین و پکن پرداختهمخالفت به چکمهشده استقبال کرده و به 

نمایند هاي اطراف سنندج به اصطالح خودشان اعدام انقالبی میخیزند دستگیر کرده و در تپهرا که به مخالفت با آنان بر می
ت براي تجدید سازمان و رسیدن نیروهاي کمکی شایع کرده شهر هاي اخیر ضربه مهلکی خورده اسضدانقالب که در درگیري

از جسد پر شده و مردم براي اینکه به اصطالح به گروگان سپاه در نیایند جرأت جمع کردن اجساد و دفن آنها را ندارند و 
ذیب سپاه پاسداران تک اند بدین وسیله این خبر به شدت از طرفبس نمودهخطر شیوع وبا وجود دارد و از این رو تقاضاي آتش

اند به مواضع سپاه و پادگانها که مردم غیور و مسلمان از دست آنها پناهنده بس نمودهشود زیرا اگر اینها تقاضاي آتشمی
کردند و براي نجات برادران ارتشی مستقر در باشگاه افسران که تعدادي زخمی و اند با سالحهاي سنگین خود شلیک نمیشده

ره بودند و از نظر مواد غذایی در خطر مرگ قرار گرفته انجام شد و االن فقط به آتش سنگرهاي ضدانقالبیون کشته در محاص
دهیم. سپاه شود پاسخ میشلیک می 50که به طرف پادگان و فرودگاه و ساختمان رادیو و تلویزیون با خمپاره و مسلسل کالیبر 
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 اظهارات فرمانده عملیات سپاه پاسداران در سنندج

 

بروجردي فرمانده عملیات سپاه پاسداران غرب مستقر در سنندج نیز روز گذشته در گفتگویی با خبرنگران پیرامون وقایع اخیر 
 .کردستان شرکت کرد

 

و ایستادگی آنها در برابر ستونی از ارتش که  وي در این گفتگو با اشاره به سازماندهی نیروهاي مسلح غیرمسوول در منطقه
 28راهی مرز ایران و عراق براي مقابله با افراد بعث عراق اظهار داشت که پاسداران انقالب پس از محاصره پادگان لشکر 

جلوگیري به آن سنندج به این شهر رفتند و با تقویت باشگاه افسران توانستند این محل را از محاصره نجات و از سقوط حتمی 
به بعد به صورت پراکند در شهر مردم بیگناه و آنعمل آورند که در جریان این عملیات دشمن صدمه زیادي دید و از 

داران ارتش و افراد متدین سنندج را سنگر خود قرار داند و همین مساله موجب عملیات پاکسازي و خلع سالح هاي درجهخانه
 .شد

 



با خبرنگاران به اشاره به تشکیل ستاد مشترك ارتش و پاسداران گفت که عملیات ارتش در مواقع وي در ادمه گفتگوهاي خود 
 .دهدگیرد و نیروهاي سپاه پاسداران عملیات پاکسازي و دستگیري ضدانقالب را ادامه میکلی انجام می

 

بس را رعایت نکردند و به شبس چند روز پیش گفت: حزب دمکرات و شاخه کومله و فداییان آتبروجردي در مورد آتش
طور کلی از این که مساله از طریق مذاکره فیصله یابد به نظر من درست نیست و باید اساس کار بر تجدیدنظر کلی دولت 

قرار گیرد چه در جریان مذاکرات قبلی مشاهده شد که چگونه از فرصت استفاده کردند و مقادیري صالح وارد شد و مردم را 
 .هاي تحمیلی را اجرا کنندناق قرار دادند تا اینکه خواستهتحت فشار و اخت

 

اي از مردم و عنوان تقاضاي اخراج سپاه پاسداران سنندج گفت ما در شرایط فعلی گریزي وي سپس با اشاره به تحصن عده
هاي غیرمسوول ایم و با خلع سالح همه گروهنداریم جز اینکه با برخورد صحیح نیروهاي خود را در منطقه مستقر کرده

حاکمیت جمهوري اسالمی را در منطقه مستقر کنیم و به عقیده من دولت باید شهربانی و ژاندارمري را تقویت کند و به 
 .دباشاینجا به هیچ وجه مطرح نیست و منطقی نمیاسلحه را به دست بگیرد. و مذاکره  ضدانقالب فرصت ندهد که مجدداً

 

آن غرب مستقر در سنندج سپس با اشاره به اینکه هدف استقرار نظام عدل است و در جهت فرمانده عملیات سپاه پاسداران 
کوشش خواهد شد و در مورد مواضع نیروهاي مسلح گفت: نیروي آنها به صورت پراکنده در شهر درآمده و عملیات آنها نیز 

به دست نیروهاي ارتش و آن داري ازغیرمنظم شده است و به طور کلی قدرت سالحهاي سنگین گروهها کاسته شده و مق
 .پاسداران افتاده است

 

رسانی به آنها بسته شده و مشکل عمده پراکندگی آنها در سطح شهر است و این مساله ماست که وي افزود: راهها براي کمک
ا اشاره به ند وي سپس بچگونه با این مشکل برخورد کنیم زیرا فشار اقتصادي مردم را نگران کرده و اینک مردم در تنگنا هست

دانند که متکی به کدام ابرقدرت هستند اظهار داشت که پیشمرگان اند و میاینکه مردم کردستان این گروهها را شناخته
 .کنندمسلمان کرد در پیشرفت عملیات پاسداران را صمیمانه یاري می

 

نفر ذکر کرد و گفت: اگر  130و آمار مجروحان سپاه را  نفر 40بروجردي در ادامه گفتگوي خود تعداد تلفات سپاه پاسداران را 
ه اي نیست برادرانی که داوطلبانهمه تلفات را در منطقه و مناطق دیگر غرب به حساب بیاوریم آمار سنگین است ولی مساله

قر مت اسالمی مستکوشند و اگر چندین برابر این هم شهید بدهیم و حکواند همه در جهت استقرار حکومت اهللا میاینجا آمده
شود تاثیري در روحیه هیچ یک از ما نخواهد داشت و وجود ما در اینجا با هدف شهادت در راه خدا است وي در پایان از 

 .مردم کردستان خواست که نیروهاي ضدانقالب را از خود براند تا منطقه از آزادي برخوردار شود



 

 بازدید نماینده امام از بیمارستانهاي کرمانشاه

 

االسالم کروبی سرپرست کمیته امداد امام خمینی که براي رسیدگی به امور مجروحان وقایع اخیر کردستان همچنین حجت
ارتش  520بررسی امکانات رساندن کمکهاي کمیته امداد به بیمارستانهاي کرمانشاه وارد این شهر شده بود از بیمارستان 

مجروحان هدایایی را از طرف امام خمینی رهبر انقالب بین مجروحان توزیع االسالم کروبی ضمن عیادت از بازدید کرد حجت
 .کرد و به نیازهاي بیمارستان پرداخت

 

مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران مستقر در کرمانشاه علت حوادث سنندج را که منجر به شهادت تعداد زیادي از 
م پاکسازي نیروي دولت و ارتش در مناطق کرمانشاه و کردستان اي دیگر گردید، عدپادسداران و سربازان و زخمی شدن عده

 :دانست و گفت

 

تن زخمی  25پاسدار شهید و  5در حوادث دو روز پیش که در اثر حمله گروههاي مسلح با پشتیبانی عراقیها صورت گرفت 
شهدا فرمانده سپاه پاسداران پاوه  نفر دیگر زخمی شدند. یکی از 12شدند. وي افزود: در حادثه دیروز نیز سه پاسدار شهید و 

به نام قربانی متعلق بود. همچنین دو تن از پاسداران بومی پاوه به نامهاي منصور مولودي و حاتم نقشبندي در این درگیري 
 .شهید شدند

 

: کرد و گفتمسوول روابط عمومی سپاه پاسدارن بعد از اشاره به این حوادث از عدم پاکسازي قاطع ارتش در این منطقه یاد 
نمایندگان محترم پاوه در چند نوبت به سپاه پاسداران و فرمانداري مراجعه کرده و خواستار قاطعیت بیشتر دولت و ارتش در 

ساعت به دولت و مسووالن محلی فرصت دادند که عملیات پاکسازي خود  24منطقه شدند، آنها روز گذشته براي آخرین بار 
اجازه ندهند بیشتر از این افراد وابسته به عراق در این مناطق ایجاد خرابکاري را هر چه زودتر شروع کنند و 
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 (7)سپاه پاسداران انقالب وکردستان

 

  

 

 .دست پاسداران و ارتش استاالسالم پرتوي:بهترین مواضع شهر در حجت

 

االسالم پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه بامداد امروز در یک تماس تلفنی با کیهان اعالم داشت که حجت
نشینی و شهر را ترك کردند و ما حدود از دیروز بعدازظهر گروههاي مسلح کردستان بر اثر مقاومت ارتش و پاسداران عقب

 .نیز در حال فرار دستگیر کردیمنفر را  50

 

 به ما حمله شود زیاد وي همچنین گفت اکنون بهترین مواضع شهر در دست پاسداران و ارتش است ولی امکان اینکه مجدداً
 .پاکسازي نشده است است چون شهر کامالً

 

حمله گروهی مسلح به پاسداران در االسالم پرتوي در گفتگوي تلفنی خود اظهار داشت: دیروز بعدازظهر نیز به دنبال حجت
 .منطقه شیروینه جوانرود یک پاسدار و دو کوك شهید شدند و یک پاسدار دیگر زخمی شد

 

وي در پایان گفت:این درگیري تا آخر شب ادامه داشت و با مقامات پاسداران مهاجمان با تفات سنگین به طرف عراق 
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 .ع سنندج تسلیم رییس جمهوري شدگزارش اوضا

 

فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران و نماینده ویژه رییس جمهوري در سنندج دیشب اولین گزارش حوزة ماموریت » ابو شریف»
مهمترین «در گفتگوئی با خبرنگاران، قبل از مالقات با رییس جمهوري گفت: » ابوشریف«خود را تسلیم رییس جمهوي کرد. 



سنندج انجام دادیم، جلوگیري از خشونت بود، زیرا ممکن بود که بعلت خشم از ضد انقالب، اعمال خشونت شود عملی که در 
. همچنین مقدماتی فراهم شد تا آذوقه و شودو همچنین با اسیران و کسانیکه اسلحه خود را زمین میگذارند به خوبی رفتار می

بوشریف ا». از جیره سربازان و پاسداران، بین محاصره شدگان تقسیم شد دارو به کسانی که مدتها در محاصره بودند، برسد و
شهر سنندج در اختیار سپاه و ارتش است و خودروهاي نظامی به راحتی در شهر رفت و آمد «در مورد شهر سنندج گفت: 

وي اضافه کرد: ».انداختهفرار کرده و مقدار زیادي از مهمات خود را منفجر کرده و یا مخفی س . ضد انقالب اکثراًکنندمی
که  . البته بودند افراديگفتندو تبریک می شدندرفتاري که من از مردم شهر دیدم این بود که مردم، دور ماشین ما جمع می«

ابوشریف ». شهر هنوز بسته است هايمردم در شهر، در حال رفت و آمد هستند، ولی مغازه.کردندبه ما چپ چپ نگاه می
یس جمهوري ابوشریف نماینده ری». تعداد دقیق آنها معلوم نیست ولی بیشتر از صد نفر هستند: «شدگان گفت درمورد دستگیر

ه از دیروز، تمام شهر سنندج ب«در سنندج و قائم مقام و فرمانده عملیات سپاه پاسداران در تماسی با خبرگزاري پارس گفت: 
دیروز هیچگونه درگیري در شهر «وي افزود: ». پاکسازي شهر هستندکنترل پاسداران، و ارتش درآمد و پاسداران، مشغول 

دیده نشد و ضد انقالب به سرعت از تاریکی شب استفاده کرده و به دهات اطراف فرار نمودند و اسلحه و مهمات خود را 
کزي سپاه ستاد مر». دمردم از ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمی استقبال کردن«ابوشریف در پایان گفت: ». آتش زدند

صبح دیروز بین  6ساعت درگیري در جوانرود، که تا ساعت  48پاسداران در تماسی با خبرگزاري پارس اعالم کرد که طی 
ائی، برق آس هايعوامل بعثی عراق و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ادامه داشت، سپاه با همیاري ارتش توانست با حمله

هاجمین واردآورد که در نتیجه، نیروهاي بعثی بسوي مرز عقب نشینی کرده و سپس به عراق گریختند. تلفات سنگینی به م
نفره از سپاه پاسداران کرمانشاه،  9پریشب، یک اکیپ «سخنگوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران در تماس دیگري اعالم کرد: 

تن حکم دادستانی، عازم یکی از روستاهاي تابع مسلحانه میزدند، با داش هايبراي دستگیري گروهی که دست به سرقت
لی اص هايکرمانشاه شدند. در این ماجرا یکی از پاسداران به شهادت رسید و عبداهللا شیرازي که یکی از هسته» ماهیدشت«

ن نیاین سخنگو همچ». مسلحانه منطقه بود، زخمی شد که با تشکیل پرونده به دادسراي کرمانشاه تحویل گردید هايسرقت
 بمبی بوسیه ضد باشد،کرمانشاه که محل اسکان مهاجرین مسلمان سنندجی می» هتل آفتاب«پریشب، در اطراف «افزود:
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 .شودر میدر کردستان با کسانی که سالحشان را زمین بگذارند،انسانی رفتا

 

شب گذشته، جلسه شوراي امنیت ملی به ریاست دکتر ابوالحسن بنی صدر رییس جمهوري و فرمانده کل قوا در نخست 
ب فرمانده کل سپاه پاسداران انقال» عباس دوزدوزانی«وزیري تشکیل شد و به مسائل مختلف امنیتی کشور رسیدگی کرد. 

ان، رو به اوضاع این است«باره اوضاع کردستان به خبرنگار روزنامه اطالعات گفت: اسالمی، پس از پایان جلسه در گفتگوئی در 
سامان است و امیدواریم قصد ما که انزجار معنوي از سالح گرم بدوش گرفتن است، با کمترین خسارات جانی و مالی بتواند 

 اران درباره مسائلی که در جلسه شوراي امنیتفرمانده کل سپاه پاسد». اوضاع کردستان را در بقیه نقاط نیز به سامان برساند
وجود  وي». مسائل کردستان بود و درمورد آن تصمیماتی هم گرفته شد این مسائل عمدتاً«ملی مطرح شده بود، اظهار داشت: 



متاسفانه بانه در وضعی است که چنین «تائید کرد و گفت:  انداجساد زیادي از شهداي کردستان را که هنوز روي زمین مانده
از شهداي ما چندي است که در آنجا مانده و ضد انقالب با حرکات ضد  هاییمحدودیتی براي جمع آوري اجساد بوده و جنازه

شهرهاي از وي درباره ». انسانی خود مانع انتقال آنها شده است، ولی دیروز گزارش شد که اجساد جمع آوري شده است
باید بگویم االن بانه از اهمیت ویژه اي برخوردار است و « کردستان که در اختیار سپاه و ارتش انقالب قرار گرفته است، گفت:

. »باید کوشش شود که از دست ضد انقالب خارج گردد و بقیه شهرهاي کردستان در وضعی نیستند که مساله ساز باشند
یاتی سپاه پاسداران و نماینده رییس جمهوري در سنندج، شب گذشته پس از بازگشت به ، فرمانده عمل»ابوشریف«همچنین 

ما سعی «تهران گزارش خود را تسلیم رییس جمهوري کرد. ابوشریف در گفتگوئی با خبرنگار ما درباره اوضاع سنندج گفت: 
نت را به ما تحمیل کند.ولی ما کردیم در سنندج خشونتی اعمال نشود، چون ضد انقالب با رفتار خود سعی داشت خشو

انسانی رفتار کردیم. نیز مقدماتی فراهم شده است براي  گذارند،جلوگیري کردیم و با کسانیکه سالحشان را بر زمین می
تنها کاري که ما توانستیم بکنیم، این بود که از جیره سربازان  رساندن آذوقه و دارو به کسانی که مدتی در محاصره بودند. فعالً

مام تمام شهر دراختیار سپاه است و ت«وي درمورد موقعیت شهر سنندج گفت: ». و افراد سپاه پاسداران بین مردم تقسیم کردیم
نها را و یا آ کندمواضع از دشمن پس گرفته شده و ضد انقالب، هنگام فرار تا جائیکه می تواند اسلحه و مهمات را منفجر می

 )24/2/1359اطالعات».(ه می برندمخفی می سازد و به کوهستانها پنا

 

 اطالعیه

 

 ستاد مرکزي سپاه پاسداران اعالم کرد : بر اساس گزارش فرمانده سپاه پاسداران غرب کشور، گروههاي ضد

 

. این گزارش حاکی است که گروهی از افراد نیز در انداطراف شهر را مین گذاري کردهانقالب در شهر سقز، پس از تخلیه، 
 .تا پس از تجدید قوا دست به حمله مجدد بزنند اندمخفی شده هازیرزمین

 

. به عنوان دهنداز پاوه گزارش رسیده که هر چند ساعت یکبار مهاجمین مسلح این شهر و اطراف آن را مورد هجوم قرار می-
 )28/2/1359.(اطالعاتباشدو ادارات پاوه تعطیل می هااعتراض به این حمالت چهارده روز است که مغازه

 

 .جمهوري:شوراي امنیت ملی،مسایل کردستان را بررسی کردبا حضور رییس

 

 .ساز باشندفرمانده کل سپاه پاسداران:شهرهاي کردستان به استثناي بانه در وضعی نیستند که مساله



 

کیل ري تشوزیجمهور و فرماندهان کل قوا در نخستصدر رییسشوراي امنیت ملی دیشب به ریاست دکتر ابوالحسن بنی
 .جلسه داد و به مسایل مختلف امنیتی کشور رسیدگی کرد

 

عباس دوز دوزانی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب پس از پایان این جلسه در گفتگویی با خبرنگاران درباره اوضاع کردستان 
 سالح منزجرین با کمترین خسارات از برداشتن گفت: اوضاع این استان رو به سامان است و امیدواریم در شرایطی که ما واقعاً

مالی اوضاع کردستان در بقیه نقاط نیز به سامان برسد. وي درباره مسایلی که در جلسه شوراي امنیت ملی مطرح شده بود 
 .گرفته شدآن درباره کردستان بود و تصمیماتی هم در مورد  گفت: این مسایل عمدتاً

 

 :ساد شهدا در کردستان بر زمین مانده گفتوي ضمن تایید اینکه هنوز تعداد زیادي اج

 

آوري اجساد بوده و اجسادي از شهداي ما چندي است که در آنجا مانده است و متاسفانه در بانه چنین محدودیتی براي جمع
 ضدانقالب با حرکات ضدانسانی خود مانع انتقال آنان شده است. وي سپس افزود: ولی امروز (دیروز) گزارش شده که اجساد

اندو. فرمانده سپاه پاسداران انقالب درباره شهرهاي کردستان که در اختیار سپاه و ارتش قرار گرفته است آوري کردهرا جمع
اي برخوردار است و باید کوشش شود که از دست ضدانقالب خارج شود و بقیه گفت: باید بگویم االن بانه از اهمیت ویژه

 )28/2/1359ساز باشند.(کیهانمسالهشعارهاي کردستان در وضعی نیستند که 

 

 .شوندابو شریف:عاملین حوادث خونین کردستان در دادگاه انقالب محاکمه می

 

 .پاکسازي مناطق جنگ زده خانه بب خانه ادامه دارد

 

کردستان اند تا به ایران ضربه بزنند و عوامل آنها از طریق مرز عراق به عوامل شاه مخلوع در عراق ستادي تشکیل داده
 .اندآمده

 

 .شوندهاي خونین کردستان در دادگاههاي انقالب محاکمه میعامالن حوادث و درگیري

 



 :جمهور طی مصاحبه اختصاصی با کیهان ضمن اعالم این مطلب گفتابوشریف فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران و نماینده رییس

 

ارتش و سپاه پاسدران در آمده است و آخرین خبر از مناطق غرب به کنترل کامل آن تمامی شهر سنندج و مناطق اطراف 
 .زده به طور خانه به خانه و با سرعت ادامه داردکشور حاکیست که پاکسازي مناطق جنگ

 

وزیري آمده بود در بخش جمهوري و نخستدیشب براي ادامه آخرین گزارشها به رییس 30/11ابوشریف که تا ساعت 
مچنین هاي ضربتی به منظور ترمیم خرابیها و هریزيه خبرنگار کیهان گفت: ستاد عملیاتی براي برنامهدیگري از این گفتگو ب

صدر براي بررسی طرحهاي ایجاد طرحهاي عمرانی تشکیل شده است و به زودي چندین هیات از سوي دکتر ابوالحسن بنی
 .عمرانی  به مناطق غرب کشور عزیمت خواهند کرد

 

جمهوري کشورمان در اسخ این سوال که اقدامات شما در انجام ماموریت تازه محوله شما از سوي رییسابوشریف سپس در پ
هر ام. اوضاع شکنم سه ساعت است که از سنندج به تهران آمدهاي قرار دارد گفت: من اکنون که با شما صحبت میچه مرحله

اوضاع شهر کامالآ ارام است و مردم در خیابانها و ارتش و آرام است و مردم در خیابانها مشغول آمدورفت هستند.  کامالً
سپاه پاسداران بر اوضاع مسلط و بر تمام شهر مستقر هستند و روز گذشته هیچگونه درگیري وجود نداشته است و بسیاري از 

اي از مردم را و عدهاند. همچنین مردم از ورود پاسداران و ارتش به گرمی استقبال کردند مردم به بیمارستان مراجعه کرده
اي وجود داشتند که به نگاههاي تند خود اکتفا کرده بودند و مهاجمین و افرادي که پرسنل ارتش و بوسیدند و در مقابل عده

 .دادند پا به فرار گذاشتندپاسداران و پادگانها را مورد تهدید قرار می

 

ین است که: حدالمقدور قسمتی از جیره غذایی پاسداران را در وي در توضیح بیشتر گفت: از جمله اقداماتی چند روز گذشته ا
اختیار مردم قرار دادیم و اقداماتی انجام شده است تا چندین تریلی مواد غذایی و دارویی که در کرمانشاه آماده شده است و به 

این مواد را با هواپیما حمل  علت مسدود بودن راه کرمانشاه ـ کردستان از سوي مهاجمان غیرقابل حمل بوده در اولین فرصت
 .خواهیم کرد

 

 .ابوشریف گفت: از فردا (امروز) از طریق جاده همدان ـ بیجار با هواپیما حمل خواهد شد

 



کشی ابوشریف در مورد جزییات سنگربندي مهاجمان در کردستان گفت: افراد مهاجمان از قبل شهرها را سنگربندي و تونل
یجاد کرده بودند و روي آنها را با گونیهاي شن بسته بودند تا بتوانند عبور و مرور کنند کرده بودند و راهروهایی را ا

 .سنگرهایشان را به هم مرتبط سازند

 

همچنین از کانالهاي فاضالب استفاده کرده بودند و در محلهاي سنگرهایشان مجرایی باز کرده بودند که از داخل این کانالها به 
 ریزي کرده بودند و در وسط خیابانها تیرآهنهاي شهر را بسته بودند و به طور زیگزاگ شنتمام راهشدند و یکدیگر مربوط می
 .جوش داده بودند

 

 .هاي عمرانی آغاز شده استابوشریف همچنین اعالم کرد که پس از رساندن مواد غذایی به سرعت برنامه

 

اند و به روستاها برده شده اند که احتماالًوگان گرفته شدهنفر توسط گروههاي مسلح کردستان به گر 50ابوشریف گفت حدود 
اقدامات ما براي محل اختفاي آنها آغاز شده است. ابوشریف بعد اضافه کرد که در مورد اجراي انتخابات مرحله دوم گزارشی 

 .باره وزارت کشور باید تصمیم الزم را اتخاذ کندبه وزارت کشور داده شده است که در این

 

ریف درباره این مطلب که مهندس سحابی یکی از اعضاي هیات ویژه در گفتگویی اعالم کرده بود که براي حل بحران ابوش
کردستان از ملت مسلمان ایران نظرخواهی خواهد شد تایید کرد که به قدري سنگربندي مهاجمین شدید بود که سنندج مانند 

کرد که ي مردم رفته بودند و اغلب آنها غیرکرد بودند و کسی تصور نمیهااستالینگراد شده بود و مهاجمین به زور به خانه
اند دوباره پس گرفت. بنابراین گفته شده بود که به مردم هایش را سنگربندي کردهشود دوباره شهري را که همه خانهمی

ی که ابر مهاجمان، ولی عملیات نظامکنیم تا اگر مردم خواستند خودشان بروند و چنانچه نخواستند تسلیم شوند در برواگذار می
 .ریزي شهر را به کنترل درآورددر حال حاضر انجام شد توانست بدون خون

 

جمهوري گفت: این ماموریت از مدتها قبل به من واگذار شده بود اما چهار روز ابوشریف درباره ماموریت محوله از سوي رییس
 .منطقه اعزام داشتیمپیش اعالم شد و ما نیروهاي به اندازه کافی به 

 

جمهوري شده است براي بررسی چگونگی اجراي طرحهاي عمرانی به ابوشریف سپس گفت بر اساس گزارشی که تسلیم رییس
 .جمهوري چند هیات به کردستان عزیمت خواهند کردزودي از سوي رییس

 



تشکیل شده است که برنامه عمرانی و  ابوشریف گفت براي بازسازي ویرانیها و اجراي طرحهاي عمرانی یک ستاد عملیاتی
 .رفاهی منطقه را هماهنگ خواهد کرد

 

ابوشریف گفت: هیاتهاي رفاهی و عمرانی هم اکنون کار خود را در همدان و کرمانشاه براي رسیدگی به وضع مردمی که از 
 .انداند آغاز کردهشهرهاي غرب کشور به همدان و کرمانشاه پناه برده

 

 .جهادسازندگی و تبلیغات ظرف دو روز آینده به مناطق غرب کشور عزیمت خواهند کردهیاتهاي عمرانی 

 

هاي عمرانی استانها درنظر گرفته شده است که این ارتباط زیرنظر استاندار ابوشریف سپس افزود: اعتبارات خاصی براي برنامه
 .هاي عمرانی خواهد رسیدو مسووالن در مناطق غرب کشور به مصرف برنامه

 

کوشند با آزادي عمل و ابوشریف تاکید کرد که مساله عمده در کردستان مخالفان رژیم جمهوري اسالمی است. اینها می
ارتباطی را که با خارج دارند، از طریق مرز عراق قصد دارند در آنجا پایگاهی درست کنند براي مخالفت با دولت. البته 

 .ت فرهنگی و عمرانی نیستماندگی و محرومیمخالفت مسلحانه و تنها عقب

 

ابوشریف گفت: عوامل ساواك منحله شاه مخلوع و طرفداران پالیزبان و سردار جاف علیه رژیم حمهوري اسالمی دست به 
اند و به زودي براي محاکمه تحویل دادگاههاي انقالب داده خواهند زنند که بیش از صد نفر از آنها دستگیر شدهتوطئه می

 .شد

 

ي هاي کردستان در اختیار کیهان قرار نداد و تنها تاکیداطالعات بیشتري در زمینه شناسایی بیشتر عامالن درگیريابوشریف 
 .که کرد، به زودي جزییات را اعالم خواهیم کرد

 

ا در ر ابوشریف بار دیگر گفت: حمله نظامی آمریکا بی ارتباط با وقایع کردستان نبوده و یا اینها در یک زمان مشخص عملیاتی
 .اند تا با سرگرم ساختن دولت ضربه بزنندایران شروع کرده

 



اند تا به ایران ضربه بزنند و عوامل آنها از طریق ابوشریف در پایان تاکید کرد عوامل شاه مخلوع در عراق ستادي تشکیل داده
هاي مادي و نظامی به آنها کمکاند و اند و با گروههاي مسلح در کردستان جلساتی داشتهمرز عراق به کردستان آمده

است که این افراد در عملیات نظامی شرکت داشتند که بعد از تحقیقات آن اند.مدارکی در دست است که نشان دهنده کرده
 .الزم در اختیار مردم قرار خواهیم داد

 

سوي صدا و سیماي جمهوري  ابوشریف همچنین گفت: در جنب هیاتهاي که به کردستان اعزام خواهند شد دو هیات نیز از
 .اسالمی ایران و مخابرات براي بازسازي و ترمیم خرابیهاي مخابرات و رادیو و تلویزیون به سنندج عزیمت خواهند کرد

 

 سنندج در اختیار پاسداران و ارتش است

 

 .مردم سنندج از ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمی استقبال کردند

 

در شهر دیده نشد و ضدانقالب به سرعت در تاریکی شب به دهات اطراف فرار کرد و اسلحه و  دیروز هیچگونه درگیري
 .مهمات خود را آتش زد

 

ار هاي پراکند در گوشه و کنبا وجود تسلط نیروهاي ارتشی و پاسداران بر مواضع حساس سنندج هنوز این شهر شاهد درگیري
 .است

 

در سنندج و قائم مقام و فرمانده عملیات سپاه پاسداران اعالم کرد که از صبح جمهور روز گذشته ابوشریف نماینده رییس
 .دیروز تمام شهر سنندج به کنترل پاسداران و ارتش در آمد   و پاسداران مشغول پاکسازي شهر هستند

 

رار اطراف ف وي همچنین گفت: دیروز هیچگونه در گیري در شهر دیده نشد و ضدانقالب به سرعت در تاریکی شب به دهات
 .کرد واسلحه و مهمات خود را آتش زد

 

 .ابوشریف افزود: مردم و ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمی استقبال کردند



 

جمهور صدر به تهران بازگشته بود قبل از مالقات با رییسابوشریف که روز گذشته براي ارائه گزارش سفر خود به دکتر بنی
نچه ما توانستیم در آنجا انجام دهیم این بود که از انجام خشونت جلوگیري شود و همچنین با در جمع خبرنگاران گفت: آ

گذارند به خوبی رفتار و مقدماتی هم فراهم شود براي اینکه آذوقه و دارو به آنها اسیران و کسانی که اسلحه خود را زمین می
شده این بوده که از جیره پاسداران و سربازان مشغول تقسیم  کاري که که مدتی در محاصره بودند هر چه زودتر برسد و فعالً

 .غذا و میوه و همچنین دارو بین مردم هستیم

 

وي در مورد موقعیت شهر سنندج گفت شهر سنندج در اختیار سپاه و ارتش است یعنی کلیه خودروهاي ارتش و سپاه در شهر 
اند هو تا آنجا که توانستاند پا به فرار گذاشته ت و آنها اکثراًکنند و تمام مواضع ضدانقالب گرفته شده اسرفت و آمد می

حین  اي را درتوانستند مخفی کردند و به کوهستانها پناه بردند که ما عدهمهمات خود را منفجر کردند و تا جایی هم که نمی
 .فرار دستگیر کردیم و انشاءاهللا تحویل دادگاه خواهیم داد

 

تند و گفشدند و تبریک میسپاه گفت: رفتاري که من دیدم این بود که مردم دور ماشین ما جمع میوي در مورد مردم شهر و 
 .کردنداي هم بودند که به ما چپ چپ نگاه میبوسیدم.البته در خیابان عدهشدند میهایی که دورم جمع میمن بچه

 

ها هنوز بسته است. وي در مورد تعداد هکنند و شاد هستند ولی مغازوي اشاره کرد:مردم در شهر رفت و آمد می
 )29/2/1359اند. (کیهاندانم ولی بیش از صدنفر دستگیر شدهدستگیرشدگان گفت: تعداد دقیق آنها را نمی

 

 و سپاه پاسداران سنندج 28لشکر  6اطالعیه شماره 

 

خود را بدین شرح انتشار  6یه شماره سنندج و سپاه پاسداران مستقر دراین شهر، دیروز اطالع 28روابط عمومی مشترك لشکر 
 .دادند

 

بسمه تعالی. مردم شریف سنندج! اینک که به لطف خداي بزرگ، آرامش به شهر بازگشته، باید هرچه زودتر به نیازهاي اولیه 
 :پاسخ داده شود و در رفع کمبودها کوشش سریع به عمل آید.لذا مراتب ذیل به آگاهی میرسد

 



 29افتادن انبار شرکت نفت سنندج، کلیه کارمندان و کارگران مؤظفند حداکثر تا دوشنبه ـ به منظور به جریان 1
اردیبهشت(امروز) خود را به انبار شرکت نفت واقع در میدان آزادي معرفی و در غیر اینصورت، غایب و جزو ضد انقالب 

را به  خودو غیر محلی نیز بایستی سریعاً کلیه نفت کشهاي تحت پیمان سنندج و حومه اعم از محلی  محسوب میگردند.ضمناً
خود را به  هايخود را مرتب کرده و درخواست هايشرکت نفت معرفی نمایند. همچنین عاملین فروش شهري موظفندمغازه

 .انبار شرکت نفت ارائه دهند

 

اردیبهشت،خود را  29که حداکثر تا تاریخ دوشنبه  شودـ بدین وسیله به کلیه کارمندان سیلوي سنندج و اداره غله اعالم می2
 .داده شود هابه اداره غله معرفی کنند تا ترتیب اعزام آنها به سیلو و سایر قسمت

 

ـ بنا به درخواست مردم سنندج جهت مبارزه با سود جویان، یک گروه ضربت مبارزه با گرانفروشی در ستاد امداد تشکیل 3
هر جا خالفی مشاهده کردند، متخلفین را به ستاد امداد معرفی نمایند.  کنمن سنندج تقاضا میگردیده است. از مردم مسلما
 )31/2/1359سنندج و سپاه پاسداران مستقر در سنندج(اطالعات 28روابط عمومی مشترك لشکر 

 

 .نفر کشته شدند 21

 

ي گفتگویی اعالم نمود که عملیات پاکسازي در منطقهاالسالم پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه، طی حجت
 .ادامه دارد» اورامانات«کردستان و 

 

نفر از  21تعداد » اورامانات«يبوده و در جریان این پاکسازي، در منطقه آمیزآنچه تاکنون انجام گرفته موفقیت«وي افزود: 
 .«شدندسداران و پیشمرگان کرد مسلمان کشتهرهبران و عناصر مؤثر گروههاي مسلح غیر مسوول سیاسی به دست پا

 

االسالم پرتوي اضافه کرد که در میان کشته شدگان، فرماندهان گروههاي جالل طالبانی و گروههاي عملیاتی مهاجمین حجت»
 «.خوردمسلح به چشم می

 

پادگانهاي این دو شهر اعزام  از پاسداران و ارتش براي تقویت نیروهایی« وي همچنین در مورد شهرهاي سقز و بانه گفت: 
 «.و گزارشی از درگیري نیروهاي اعزامی، تا کنون به دست ما نرسیده است اندشده



 

 هايدر سطح شهر سنندج زیر نظر جهادسازندگی، اکیپ«االسالم پرتوي اوضاع سنندج را آرام توصیف کرد و افزود: حجت
 «.فعالیت دارند مختلفی براي توزیع مایحتاج عمومی تشکیل شده است که

 

همچنین از سوي کمیتۀ امداد امام و جهادسازندگی و سپاه پاسداران و جمعیت شیر و خورشید و نیز مردم استانهاي کشور، 
. در نداپزشکی و درمانی در بیمارستانها مستقر شده هايجنسی به سنندج فرستاده شده و اکیپ هايمقادیر زیادي کمک

زیادي داروهاي کمیاب که از گروههاي سیاسی غیر مسوول بجا مانده بود، به دست پاسداران  عملیات پاکسازي نیز مقادیر
 .افتاد

 

، »گشتیمله«،  »بیوندعلیا«، روستاهاي »باینگان«ي پیشمرگان کرد مسلمان شاخه«االسالم پرتوي همچنین اعالم داشت: حجت
» دورواد«کیلومتري مرز  10را تا » متهک«و» پاموالنکالش «، »کالش سولم«، »کالش هیشوله«، »کالش هوش«، »ویران«

 «.ساعت به طول انجامید و به عناصر ضد انقالب، آسیب و تلفات زیادي وارد آمد 4پاکسازي کردند و عملیات، به مدت 

 

 ي درگیريادامه

 

و » نجار«ي ن در منطقهخبرنگار اطالعات از پاوه گزارش داد که درگیري میان افراد ارتش و سپاه پاسداران و مهاجما»
ي خمپاره به اطراف  گلوله 8بعداز ظهر دیروز همچنان ادامه داشت. ظهر دیروز توسط مهاجمان مسلح،  6تا ساعت » آبنوري«

 .شهر پاوه و پادگان این شهر شلیک شد

 

ت ادامه دارد و  هدف با شد» نوریاب«و دشت روستاي » بابازمان«ي خبرنگار ما همچنین گزارش داد که درگیري در منطقه
 .ي پاوه به طرف مرز نوسود استارتش و سپاه پاسداران، پاکسازي منطقه

 

 نفر کشته شدند 85

 



ي افراد ارتش و سپاه پاسداران انقالب به گروهی از یک منبع آگاه در سنندج تلفنی به خبرگزاري پارس اطالع داد که در حمله
نفر از افراد گروههاي مسلح کشته شدند.بر پایۀ همین  85سنندج ـ مریوان، در راه » آریز«ي مهاجمان مسلح در گردنه

 .اندتجمع کرده» آریز«ي ارتش و سپاه پاسداران مطلع شده بودند که گروهی مهاجم مسلح، در گردنه گزارش، قبالً

 

ج ادة کامیاران ـ سنندهمچنین گزارش رسید که یک اکیپ تأمین بهداشت محیط زیست که از تهران عازم سنندج بود، در ج
 )3/3/1359ي گروههاي مسلح متوقف شد و وسایل آنان به سرقت رفت.(اطالعاتبه وسیله

 

 وضع سنندج

 

 :مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور، در مورد اوضاع سنندج گفت

 

و کار مرمت تاسیسات صدا و  شودکمبودي احساس نمیوضع به طور کامل عادي است و از نظر مواد غذایی و دارو و درمان »
 .«شودسیماي جمهوري اسالمی، مرکز سنندج پایان یافته و تصویر سیماي جمهوري در منطقه رله می

 

این منطقه از موقعیت خاصی برخوردار است «پرتوي، به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت:  االسالمدر مورد شهر مریوان، حجت
 .«ی در برابر ارتش و پاسداران مشاهده نشده استمقاومت و عمالً

 

چون «پرتوي گفت:  االسالمحجت پرسید، ارتش ستون عبور از پس سنندج –خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد راه کامیاران 
ارتش پس از گذشتن ازمنطقه، نیرو در محل مستقر نکرده است، لذا این مسیر از امنیت کامل برخوردار نیست و عملیات 

 )4/3/1359اطالعات».(شودبه زودي آغاز می پاکسازي آن مجدداً

 

 .سنندج، بانه و مریوان آرام است

 

سداران انقالب اسالمی غرب کشور، بعد از ظهر پریروز در یک گفتگو با پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پا االسالمحجت»
 :ي بانه را آرام توصیف کرد و گفتخبرگزاري پارس در کرمانشاه، وضع منطقه



 

 حامل خواربار وارد هايو نخستین کامیون اندنیروهاي ارتشی و پاسداران انقالب اسالمی، در نقاط حساس شهر مستقر شده»
 .«این شهر شدند

 

 .«کنندگروه گروه از روستائیان مسلح براي تحویل سالحهاي خود به ارتش مراجعه می«وي افزود: 

 

 واقع در» پهلوان«پریشب، اعضاي حزب دمکرات در حال عقب نشینی، سه نفر از اهالی دهکده «پرتوي افزود:  االسالمحجت
 .«کاب را با خمپاره زیر آتش گرفتندپنج کیلومتري تکاب را به گروگان گرفتند و یکی از روستاهاي ت

 

جسد از  31در حال حاضر، «پرتوي در مورد تعداد تلفات بانه، به خبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گفت:  االسالمحجت
شهداي ارتش و پاسداران انقالب اسالمی در شهر بانه است که اکثر شهداء از پاسداران انقالب اسالم ایران هستند و ترتیبی 

 )4/3/1359(اطالعات». رهاي مختلف فرستاده شوندداده شده که بزودي براي دفن به زادگاهشان در شه

 

 هاي مسلح،به اتهام همکاري با گروه

 

 .فرماندار،بخشدار و شهردار شهرهاي کردنشین در تهران بازداشت شدند 9

 

 رجمهونفر از فرمانداران،شهرداران، بخشداران شهرهاي کردنشین که براي دیدار و مذاکره با مقامات وزارت کشور و رییس 9
 .ي پاسداران کمیته مرکزي دستگیر شدند و به زندان اوین انتقال یافتندبه تهران آمده بودند بوسیله

 

این عده که روز یکشنبه هفته گذشته به تهران آمده بودند تا با مقامات مسئول در مورد محاصره اقتصادي شهرهاي مهاباد، 
وفق شدند با فروهر دیدار داشته باشند.اسامی دستگیر شدگان وگو کنند تنها مسردشت، پیرانشهر، اشنویه و بوکان گفت

 :عبارتست از

 



حسن کریمی واحد، باباطاهري فرماندار مهاباد، محمود قهرمانی شهردار مهاباد، سلیم صیادي شهردار و رییس مخابرات 
و  سردشت، محمد عطار آموزگارزاده بوکانی شهردار بوکان، فرماندار علی حبیبیپیرانشهر، عمرالدین آصفی بخشدار بوکان،

مان . این عده توسط پیشمرگان مسلشودالدین صفوي گفته میِمعاون آموزش و پرورش و مسئول شوراي شهر پیرانشهر و صفی
اند و سپس مراتب به اطالع نیروهاي انتظامی رسید و بالفاصله آنان دستگیر شدندو اتهام آنان همکاري با کرد شناسایی شده

 .سلح کردستان اعالم شده استهاي مگروه

 

یکی از مسووالن دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران نیز در تماسی با کیهان ضمن تأکید این خبر گفت: این هیات 
 .برداکنون در بازداشت غیرقانونی به سر میهم

 

در روز جمعه توسط پاسداران  چنین گفت که این عده قبل از حصول نتیجه در مورد رفع محاصره اقتصادي کردستانوي هم
 .اندکمیته توقیف و روانه زندان شده

 

مهندس حیدربیگی مسوول جهادسازندگی کردستان نیز صبح امروز در یک تماس تلفنی با کیهان اظهار داشت: جهادسازندگی 
 .کردستان خواستار آزادي فرمانداران کردستان است

 

قز ضمن اعتراض به دستگیري فرمانداران کردستان خواستار آزادي هر چه وي گفت: جهادسازندگی مناطق بانه، سردشت و س
 .باشدزودتر آنان به خصوص فرماندار سردشت می

 

تن از فرماندهان و بخشداران شهرهاي  9وگویی با خبرنگار کیهان ضمن تائید دستگیري یکی از مسووالن زندان اوین در گفت-
 .برندوین بسر میکردنشین گفت: این عده اکنون در زندان ا

 

شناسایی و » جانبازان«ها در کجا دستگیر شدند گفت: این افراد در مقابل اقامتگاه امام در وي در مورد این سئوال که آن
 .دستگیر شدند

 

من از مقام صادرکننده دستور دستگیري  ها را چه مقامی صادر کرده است گفت: فعالًوي در مورد اینکه دستور دستگیري آن
 )5/3/1359ها را سپاه پاسداران به زندان اوین تحویل داده است.(کیهانعدهاطالع دقیقی ندارم ولی آناین 



 

 .پاسدار درحوادث اخیر بانه کشته شدند12

 

 12ابو شریف فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگوئی تعداد تلفات سپاه پاسداران در جریان آزاد شدن شهر بانه را 
که در نواحی قصر شیرین و سردشت وخود دارد، در سایر  ايپراکنده هايدر حال حاضر، بجز درگیري«و افزود: م کردنفر اعال

ۀ فرماندة سپاه پاسداران در زمین». آرام است و ارتش و پاسداران، تسلط کاملی برشهر بانه دارند نقاط کردستان، اوضاع کامالً
نگرهاي س ها، برادران ارتشی دوشادوش پاسداران، با هماهنگی کامل در تمام جبههدر عملیات یکماه گذشته«نقش ارتش گفت: 

واحی از ن و اشیاء نورانی گفت: وخود بالن و اشیاءنورانی که معموالً هاوي در مورد مشاهدة بالن». ضد انقالب را سرکوب کردند
این شرایط، بیشتر جنبه جنگ  روانی دارد تا از این  درکنند،و در شهرهاي مرزي سقوط می شودمرزي به هوا فرستاده می

طریق، مردم را در حال تشویش و نگرانی قرار بدهند و در نتیجه، مردم در پرتو جمهوري اسالمی احساس عدم امنیت 
 )10/3/1359اطالعات».(کنند

 

 .نفر اعالم کرد 12ابوشریف تلفات پاسداران را در بانه 

 

ران انقالب اسالمی در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس تعداد تلفات سپاعه پاسداران در ابوشریف فرمانده سپاه پاسدا
اي که در نواحی هاي پراکندهنفر اعالم کرد وي اظهار داشت: در حال حاضر به جز درگیري 12جریان آزاد شدن شهر بانه را 

آرام است و ارتش و پاسداران تسلط کاملی بر شهر  قصر شیرین و سردشت وجود دارد در سایر نقاط کردستان اوضاع کامالً
ي نقش ارتش گفت: در عملیات یکماه گذشته برادران ارتشی دوشادوش پاسداران بانه دارند . فرمانده سپاه پاسداران در زمینه

یاي نورانی ها و اشي بالنها سنگرهاي ضد انقالب را سرکوب کردند وي در مورد مشاهدهبا هماهنگی کامل در تمام جبهه
 کنند در اینشود و در شهرهاي مرزي سقوط میاز نواحی مرزي به هوا فرستاده می گفت: وجود بالن و اشیاء نرانی که معموالً

ي جنگ روانی دارد تا از این طریق مردم را در حال تشویش و نگرانی قرار بدهند و در نتیجه مردم در پرتو شرایط بیشتر جنبه
 )11/3/1359س عدم امنیت کنند.(کیهانجمهوري اسالمی احسا

 

 .کنندهمکاري می» ضد انقالب«افسران فراري رژیم سابق در کردستان،با 

 

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی فارس به نمایندگی مجلس شوراي ملی، از » مهندس طاهري«شیراز: در پی انتخاب 
به تازگی از زندان حزب دمکرات کردستان آزاد شده، به فرماندهی سپاه سوي ستاد سپاه پاسداران، دکتر مسعود خاتمی که 



پاسداران انقالب اسالمی فارس برگزیده و منصوب شد. فرمانده جدید سپاه پاسداران در فارس، طی گفتگویی اختصاصی در 
 .مورد بازداشتگاه حزب دمکرات کردستان و مسایل مختلف سپاه پاسداران، مطالبی بیان کرد

 

خاتمی در مورد گروگان گرفته شدن خود به دست اعضاي حزب دمکرات کردستان، مدت بازداشت و طرزرفتار با  دکتر
من جزو اولین گروه پزشکی بودم که از شیراز عازم کردستان شد و «زندانیان در کردستان و مسایل گوناگون آن منطقه گفت: 

کیلومتري مهاباد،  20م و هنگامی که از مهاباد عازم سردشت بودم، در از منطقه کرمانشاه همراه یک گروه امداد به مهاباد رفت
معرفی کردند، ما را محاصره نمودند و پس از توهین به امام گفتند که ما از » جوانمردان ارتش«یک گروه مسلح که خود را 

براي » یدکتر قاض«ده شدیم و که به گروه پزشکی کاري ندارند، از آمبوالنس پیا کردیمحزب دمکرات هستیم و چون خیال می
مستقر بودند، جلو رفت. ناگهان وي را به رگبار بستند و او شهید شد و بقیه نیز  106مذاکره با افرادي که در سنگر با توپهاي 

زدند و یک پزشکیار نیز هنگام پریدن به سنگر شهید شد و دو نفر  7جی-پی-به طرف ما تیراندازي کردند و آمبوالنس را با آر
 .«یگر هم مجروح شدندد

 

 رفتار غیر انسانی زندانبان ها

 

 :فرمانده سپاه پاسداران فارس افزود

 

 12. پس از مبریما را پس از دستگیري، شبانه از راههاي فرعی به پیرانشهر بردند و گفتند که مجروحان را به بیمارستان می »
ا کردند و یک تیر خالص به مجروح زدند و جسد او را به ساعت که در راه بودیم، در یک منطقه جنگی اجساد شهدا را ره

 .بیابان انداختند

 

و در زندانی  کردندروز ما را در زندانهاي مختلف نگهداري می 6دستگیري ما به دست حزب دمکرات و کومله بود و مدت 
و  کی از اعضاي چریکهاي فدایی بودکه بیمارستان جالل طالبانی بود، ما را نگهداري کردند. مسوولیت زندان با ی» نوکان«در 

ک داشت و آنها را کت ايحزب دمکرات هم یک نماینده داشت. رفتار چریک فدایی خیلی خشن و با زندانیان نیز رفتار زننده
 هو زندانهاي ما نیز داراي نور کافی نبودند، غذاي کافی هم در اختیار زندانیان گذاشت کردو فحاشی می دادبیخوابی می زد،می
نفر از آنها کردهایی بودند که با دولت  10یکصد زندانی دیگر هم بودند که  بردیم،. در زندانی که ما در آن به سر میشدنمی

نفر، از  4جمهوري اسالمی همکاري کرده بودند. اکثر زندانیان نیز مسافرانی بودند که در بین راه دستگیر شده بودند و فقط 
از هوابرد شیراز بود. اوائل ما خود در زندان اقدام به » قهار ترس«جنگ دستگیر شده بودند که یکی از آنها سروان هايجبهه

و بعدها کمی وضع خوراکی ما در زندان جدید بهتر شد و  رسیدو در شبانه روز، بیشتر از یک نان به ما نمی کردیمتهیه نان می



. پس از مدتی، مسوول زندان ما تغییر کرد و یک ساواکی به نام کردیمتهیه میدر روز یک وعده غذا در زندان، خودمان 
 .و اهل کرمانشاه بود، مسوول زندان شد» مراد کسرایی« اشکه اسم اصلی» عبدالرحمان«

 

برد و بعد، در کنار زندان  ايصبح به داخل رودخانه 6داشت و یکی از پاسداران را ساعت  هابا بچه اياو رفتار بسیار وحشیانه
حاضر به حرف زدن نشد. همچنین او براي  ساله اصالً 17و این پاسدار  زدمدت یک ساعت براي گرفتن اقرار با چوب می

 هايدچار ناراحتی هاکه باعث شد چندنفر از بچه زدو با شالق می بستتحریک زندانیها افراد را جلوي چشم ما به درخت می
 .کشیدندبیگاري می ي ماروانی شوند. آنها از همه

 

 در دادگاه

 

ومحلی که ما را به آنجا برده بودند، درست در مرز قرار  شددادگاه آنها در خاك عراق تشکیل می«دکتر خاتمی اضافه کرد:
م او دو تن از زندانیان را براي مجاکمه به دادگاه بردند که ابتدا به اعد شدنامیده می» ناوندي«داشت. دادگاه دمکراتها کمیتۀ

سال زندان و دیگري را به حبس ابد محکوم کردند. دادستان دادگاه، همین  5محکوم شدند ولی پس از چند ساعت یکی را به 
نفر را هم روز بعد براي محاکمه بردند و  6آقاي غنی بلوریان بود و افرادي مثل کاویانی و کاکا رشیدي عضو دادگاه بودند و 

شد، وي فرمانده رکن » سرهنگ کامران«، رییس زندان ما »کسراییان«. پس از اندعدام کردهپس از مدتی فهمیدیم که آنها را ا
بوده و او هم با زندانیان، رفتار خشنی داشت. غذاي ما » بیگلري«عشرت آباد در زمان بختیار بوده است و زمانی هم معاون  3

نگهداري ما براي نگهداري حیوانات تهیه شده بود. سرهنگ . حتی محل کردبد بود و با خوراك دمکراتها فرق می العادهفوق
 18هبپیوندند و آنها به دکترها ماهان» ارتش مستقل کردستان«که به کردبازداشتی را تحریک و ترغیب می هايکامران، نظامی

ین دایی و بعث و همچنکه یکی از این پزشکان دکتر نیلوفري بود، و در آنجا کومله و دمکرات و ف دادندهزار تومان حقوق می
جالل طالبانی را که چند بارخودمان او را دیدیم با هم همکاري داشتندو قدرت در دست دمکراتها بود. آنها ارتشی به نام 

نگ و ج دادنددر کردستان تشکیل داده بودند که اکثر افراد آن را افسران فراري رژیم گذشته تشکیل می» ارتش آزاده«
روه از گ یارآورده بودند، در اختیار داشتند. در این ارتش، سرهنگ کامران از عشرت آباد، سرگرد علی افزارهایی که  به دست

وخود داشتند. سرهنگ قادري هم در میان آنها بود. اسلحۀ  دارانتکاور مرکز پیاده شیراز، سرگرد عباسی و گروهی از درجه
 .زدوپتر را میبود که در کوهها مستقر بود و هلیک 50آنها روسی کالیبر 

 

 برقراري نظم در سپاه

 



و بخصوص برادرم که  امدر مدتی که من در زندان بودم، اعضاي خانواده«دکتر خاتمی در مورد آزاد شدنش از زندان گفت: 
ؤثر م استاد دانشکاه است، براي آزادي من زیاد فعالیت کردند. استاندار کرمانشاه چند نفر را بخاطر تعویض ما آزاد کرد که باز

 .«ساعت پیاده روي کردیم 8روز اسارت ما را آزاد کردند و شب آزادي،  10ماه و  4واقع نشد و پس از 

 

دکتر مسعود خاتمی فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی فارس، پس از بازگو کردن مسایل کردستان و طریق گروگانگیري، 
 که پس از آزادي، به علت گذرانمان هستم و سال آخر پزشکی را میمن انترن بیمارست«در مورد مسایل سپاه ومنطقه گفت: 

در جهت  امحکم فرماندهی سپاه پاسداران را از مرکز براي من صادر کردند و تا به حال سعی داشته شدنیازي که حس می
و  کندانقالب مبارزه میبرقراري نظم جدید در سپاه فعالیت کنم. سپاه در منطقه به عنوان یک نیروي انقالبی است و با ضد 

. ما در منطقه کنمو اگر در ادارات و سازمانها مسایلی دیده شود به مرکز گزارش می باشدناظر بر ارگانهاي مملکتی هم می
ت، و شاخه آموزشی ما که مرکز بسیج ملی اس ایماز امکانات سپاه گسترش داده گیريتبلیغات اسالمی را توسط افراد و با بهره

هکتار زمینهاي بایر را آباد کرده  120. در زمینۀ عمرانی هم افراد حدود کندمیلیونی افراد را آماده می 20کیل ارتش براي تش
پاه . تا به حال، سکنیم. هچنین ما با برادران شهربانی و ژاندارمري در صورت نیاز همکاري میاندو گندم و جو و سبزي کاشته

 .هرویین را کشف کرده استچند شبکۀ سرقت و پخش مواد مخدر و 

 

 ناهماهنگی ادارات با انقالب

 

ان ادارات و سازمانهاي است«فرماندة سپاه پاسداران انقالب اسالمی فارس، سپس بعنوان ناظر بر کارهاي اجرایی استان گفت: 
ه ي مردم است کۀ همه. وظیفاندآنطور که باید با انقالب هماهنگی نداشته و در حد انتظار مردم و مسوولین مملکتی نبوده

 .«مواظب این امور باشند و از این سازمانها و ادارات بخواهند که کارهایشان را با انقالب هماهنگ کنند

 

حدود یکهزار نفر در سپاه شیراز عضو هستند و از لحاظ استخدامی به «وي در مورد تعداد افراد سپاه و میزان حقوق آنها گفت: 
 :شونددو دسته تقسیم می

 

از آغاز به استخدام سپاه درآمدند که حقوقشان حداکثر ماهی دوهزار تومان است و افراد  اندگروهی از آنها که کاري نداشته
و افراد متخصص با امکاناتی که براي کار دارند با حد اقل دستمزد  گیرندمتأهل حداکثر تا سه هزار و سیصد تومان می

 .«کنندو در سپاه کار می گیرندکه حقوقشان را از اداره مربوطه می اندآمده. گروهی هم از ادارات شونداستخدام می

 



اظهار نظر در این مورد قدري مشکل است، چون در حال حاضر « دکتر خاتمی در مورد حل مساله کردستان اظهار داشت: 
در  کراتهاست و خفقان شدیدي. در حال حاضر بیشتر شهر در دست دمکندوضع با زمانی که ما به کردستان رفتیم، فرق می

 .دهندنمی ايمنطقه حکمفرماست و در مهاباد اجازه ورود به هیچ نشریه

 

غات . تبلیشددر آنجا پخش می» کردستان«و » کار«ي و فقط روزنامه رسیدکیهان و اطالعات به سختی در آنجا به دست می
علیه  قیماًو آنجا تبلیغات مست شدنددستگیر می فوراً کردند،می و افرادي که تبلیغ اسالمی شداسالمی به هیچوجه در آنجا نمی

رهبر انقالب و رژیم جمهوري اسالمی بود و به آنها اینطور تفهیم کرده بودند که رژیم جمهوري اسالمی، دشمن ماست. 
 .بخصوص افراد روستاها را با نشریات خودشان گمراه کرده بودند

 

م جمهور پیش گرفته است و تسلیاست که رییس ايي کردستان، برنامهراه حل براي مسالهبه هر حال با این شرایط، بهترین 
 )15/3/1359اطالعات».(شودنظرات غیر منطقی آنها نمی

 

 چگونگی بازداشت دادستان انقالب اسالمی میاندوآب

 

ن ب از سوي سپاه پاسداران ایخبرنگار اطالعات: چگونگی دستگیري وبازداشت دادستان انقالب اسالمی میاندوآ -میاندوآب
 .شهر اعالم شد

 

که بهمین مناسبت منتشر ساخت، یادآور شد که متأسفانه آقاي رحیمی دادستان  ايسپاه پاسداران میاندوآب در اطالعیه
 تانقالب این شهر از بدو ورود به میاندوآب، بدون توجه به وضع حساس و خطرناك منطقه، شروع به اقداماتی نمود که مغایر

 .با اسالم راستین داشت

 

ز مردم ا ايبطوریکه از قرار اطالع، عده شد،در اطالعیۀ اضافه شده است که همه اقدامات دادستان به نفع مستکبرین تمام می
مسلمان و مبارز براي پایان دادن به اعمال غیراسالمی وي تصمیم به گروگان گیري او را داشتند. لذا سپاه پاسداران تصمیم 

براي جلوگیري از هر گونه عملی، ایشان را دستگیر و در نقطه امنی تا رسیدگی به وضع وي از طرف مرکز، نگهداري گرفت 
 )18/3/1359نماید، امیدوار است مردم جلوي هر گونه توطئه را گرفته سپاه را مطلع سازند.(اطالعات

 



 .استعفا کرد» هاگراییها و گروهانحصارطلبی«فرمانده سپاه پاسداران به عنوان اعتراض به 

 

 جمهور درباره استعفاي ابوشریفنظر رییس

 

جمهوري صبح امروز در یک گفتگوي تلفنی با خبرنگار سیاسی کیهان علی موسوي گرمارودي مشاور فرهنگی اجتماعی رییس
 کندف اعالم میصدر تا آخر وقت امروز نظر خود را در مورد استعفاي ابو شریاعالم کرد که دکتر سید ابوالحسن بنی

 

 .هاي گروهی این خبر به اطالع مردم خواهد رسیدجمهور، از طریق رسانهموسوي گرمارودي افزود: پس از اعالم نظر رییس

 

ز کار کناره اي افرمانده سپه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار استعفانامه» ابوشریف«معروف به » عباس آقازمانی«صبح امروز 
هاد کرد حدود یکماه قبل به عنوان فرمانده این نکه از بدو تشکیل سپاه به عنوان فرمانده عملیاتی خدمت میگرفت. ابوشریف 

ود را گیري خي خود علت کنارهجمهور و فرمانده کل نیروهاي مسلح منصوب شد. ابوشریف در متن استعفانامهاز سوي رییس
انده است.متن استعفانامه ابوشریف که صبح امروز انتشار یافت به شرح ها و گرایشات موجود  خوگراییگروه» هاانحصارطلبی«

 :زیر است

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

 المفلحوناهللا همکل حزب بما لدیهم فرحون علی ان حزب

 

ب انقالایم تا با یاري اهللا به رهبري امام و حمایت از امت، سپاهی بر پا سازیم حامی مستضعفین جهان و تداوم بخش آمده
ها و گرایشات موجود مانع این حرکت گردید. لذا ادامه کار امکان نداشت و گراییها و گروهاسالمی و افسوس که انحصارطلبی

گیري نبود. امید است سپاه پاسداران انقالب اسالمی همواره یاور راستین انقالب باشند و چون بدین جهت راهی جز کناره
 .ي ظلم و ظالم باشدها حامی اسالم و نابودکنندهدشتها و گذشته در سنگرها و کوه

 

 1400شعبان  4ـ  27/3/59ابوشریف 



 

 اظهار نظر یک مقام آگاه

 

رغم تالش خبرنگاران کیهان، امکان گفتگوي مستقیم با فرمانده سابق سپاه پاسداران رفت علیتا زمانی که این خبر زیر چاپ می
یکی از مقامات آگاه در سپاه پاسداران تماس گرفته و خواستار شدیم که وي جزئیات  ابوشریف را نیافتیم. به همین جهت با

بیشتري از علل استعفا را در اختیار ما بگذارد. این مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار کیهان اظار داشت که اختالف نظر ابوشریف 
ورد چنین گفت: شریف در مگشت. این مقام همبی باز میي این نهاد انقالبا بعضی از فرماندهان سپاه به زمینه چگونگی اداره

م باشد. بایست بر مبناي تعلیمات ایدیولوژي اسالسپاه عقیده داشت که سلسله مراتب نباید همانند ارتش باشد و روابط سپاه می
تفاده ها اسمعلول در جنگ بایست از افراد تیرخورده وچنین عقیده داشت که در ادارات سپاه میاین مقام اضافه کرد: شریف هم

 .کرد و افراد سالم باید در خدمت عملیات سپاه باشد

 

ادر شده ص» سوم خرداد«جمهور به عنوان ابوشریف که چندي پیش کند: متن فرمان رییسخبرنگار سیاسی کیهان اضافه می
وشریف که به موجب آن به فرمانده جمهور به اباست، نشانگر حمایت فرمانده کل قوا از وي است. در زیر متن فرمان رییس

 :سپاه برگزیده شد آمده است

 

 بسمه تعالی

 

 آقاي عباس آقا زمانی (ابوشریف)

 

در آن روز که مرا به اجتماع فرماندهان سپاه دعوت کردند و صحبت تعیین فرمانده را پیش آوردند من پس از شرحی در 
دانند نامزد یک با خداي خود خلوت کنند و کسی را که شایسته میها خواستم هر هاي فرمانده در مکتب از آنمورد خالصه

ها را ها گفتم به شرط آنکه نتیجه رأي را همه بپذیرند این پاکتفرماندهی نمایند و در پاکت سربسته به من برسانند و به آن
ها که نظرخواهی در تهران و شهرستاناند و با توجه به نتایج تر یافتهبراي من آوردند. اکثریت نسبی فرماندهان شما را صالح
د الزم است شما کنندانند. شما را فرمانده سپاه انقالب منصوب میتر میبنابر آن اکثریت عظیم سپاهیان انقالب شما را شایسته

ن بخشید. ابا این نظر اکثریت قریب به اتفاق افراد سپاه توجه کنید و به برخوردهاي گروهی که همه را به ستوه آورده است پای
برد انقالب اسالمی در داخل سپاه باید از آلوده شدن برخوردهاي قدرت در شهرها برکنار بماند و به طور قطع به خدمت پیش

ها نیز به تعهد کنم و امیدوارم آنو خارج کشور درآید. به این ترتیب من به تعهد خود در قبال فرماندهان سپاه عمل می
 .کنممانده خود به دقت تمام عمل کنند. از خداوند براي شما توفیق طلب میاسالمی خود در پیروي از فر



 

 صدرجمهور فرمانده کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ـ دکتر سید ابوالحسن بنیرییس 

 

 نظرخواهی نشده

 

داشت که  تماسی با کیهان اعالمصبح امروز در پی انتشار خبر استعفاي فرمانده سپاه یکی از پاسداران سپاه انقالب اسالمی در 
جمهوري مبنی بر اینکه انتخاب فرمانده سپاه بر اساس اکثریت آراي فرماندهان بوده است این مساله بر خالف حکم رییس

صحت ندارد و دلیل اینکه ابوشریف نتوانست با دیگر فرماندهان به توافق برسد نیز همین نکته است که حال بدون اظهارنظر، 
م تالش رغتر شدن مساله کمک کند. متأسفانه علیاسدار را آورده است. با این خبر که هر خبري بتواند به روشننظر این پ

خبرنگاران کیهان براي گفتگو با فرمانده سابق سپاه پاسداران، امکان گفتگو با ابوشریف فراهم نشد. در اولین فرصت براي 
 )27/3/1359و نظرات وي را چاپ و منتشر کنیم.(کیهانکنیم با وي تماس گرفته شدن مساله سعی میروشن

 

 .ابوشریف استعفا کرد

 

عباس زمانی (ابوشریف) فرمانده سپاه پاسداران، بطور ناگهانی، سحرگاه امروز از مقام خود استعفا داد.متن استعفا نامه ابوشریف، 
 :فرمانده سپاه پاسداران بدین شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 .بمالدیهم فرحون علی ان حزب اهللا هم المفلحون کل حزب

 

آمدیم تا با یاري اهللا برهبري امام و حمایت امت، سپاهی برپا سازیم حامی مستضعفین جهان و تداوم بخش انقالب اسالمی، ولی 
 نداشت و بدین و گروه گرائیها و گرایشات موجود، مانع این حرکت گردید. لذا ادامه کار امکان هاافسوس که انحصار طلبی

جهت راهی جز کناره گیري نبود. امید است سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همواره یاور راستین انقالب باشد و چون گذشته در 
 .حامی اسالم و نابود کننده ظلم و ظالم باشد هاسنگرها و کوهها و دشت

 



 )28/3/1359ابوشریف(اطالعات  27/3/59چهارم شعبان 

 

ر سپاه پاسدران ضمن تأیید خبراستعفاي ابوشریف، فرمانده سپاه پاسداران، در یک گفتگوي کوتاه با خبرنگار ما یک مقام آگاه د
بامداد امروز،  2که ساعت  دانمعلت استعفاي ابوشریف تا کنون براي ما مشخص نشده است. فقط من این را می«اظهار داشت: 

: متن استعفانامه نویسدآن را مخابره کنم خبرنگار ما می ه من داد کهناگهان منشی ایشان متن استعفانامه ابوشریف را ب
صبح امروز درزمینه بررسی علل استعفاي فرمانده سپاه پاسداران ». جمهوري تسلیم شده استابوشریف، به دفتر امام و رییس

 )28/3/1359در سپاه برگزار شده است.(اطالعات ايجلسه

 

 .د کردکومله سه پاسدار گروگان را شهی

 

 .یکی از مسوولین سابق سپاه پاسداران سنندج در تهران ترور شد

 

روز پیش توسط سازمان کومله به گروگان گرفته شده بودند  2کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: جسد سه تن از پاسدارانی که حدود 
هان اعالم این مطلب به خبرنگار کی در حوالی شهر سنندج پیدا شد. پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه ضمن

نفر از پاسداران کمیته امداد امام همدان را در حوالی شهر سنندج به گروگان  9گفت: حدود سه روز پیش ایادي کومله 
گرفتند. وي سپس افزود: بعد از حدود سه روز پیش که به وسیله گلوله شهید شده بود در حوالی شهر سنندج پیدا شد نام این 

دي حضریان بود که توسط کومله تیرباران شد. وي به دنبال این مطلب گفت: امروز نیز جسد دو تن دیگر از شخص ها
رود دو نفر دیگر از کسانی باشند که دو روز پیش به گروگان گرفته باشند. جسد پاسداران در حوالی شهر پیدا شد که گمان می

یی به کرمانشاه انتقال داده شود. پرتوي همچنین اضافه کرد: یکی از نامبردگان به سنندج انتقال داده شد تا پس از شناسا
مسئولین سپاه پاسداران در سنندج نیز که مدتی بود به تهران مراجعت کرده بود توسط افراد ناشناسی به بیرون منزل هدایت و 

ها و روستاهاي کامیاران گفت: سپس او را ترور کردند. مسئول روابط عمومی در ادامه گفتگوي خود در مورد پاکسازي راه
ایم افراد مسلح را از این مسیر دور کنیم ولی هنوز در کیلومتر از جاده کامیاران به سنندج پاکسازي شده و ما توانسته 90حدود 

یان در شوند. وي در پاتعدادي از روستاهاي این نواحی ضد انقالبیون پایگاه دارند و از این محل پاسداران به گروگان گرفته می
هاي مردم قرار گرفت و فهمید که باید با مورد شکاف و انشعاب در حزب دمکرات گفت: هنگامی که این حزب در برابر توده

 .تدها جدایی و تفرقه بیفها وجود داشت تشدید شد و باعث گردید که بین آنها بجنگد از این رو تضادي که در بین آنتوده

 

 ور کردستان شهید شدجمهور در اممعاون مشاور رییس

 



اي در رابطه با شهادت جمهور در تماسی با خبرنگاري پارس: اطالعیهموسوي گرمارودي مشاور فرهنگی و مطبوعاتی رییس
 :جمهوري در امور کردستان بدین شرح انتشار دادمعاون مشاور رییس

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

 اناهللا و انا الیه راجعون

 

غیورترین جوانان کردستان که از اهالی سنندج به نام فریدون تعریف معروف به فرید در راه حق و اسالم  یکی از مبارزترین و
گذاران انجمن دانشگاه رازي کردستان بود که در جریان انقالب سالگی به افتخار شهادت نایل گشت. او از بنیان 23در سن 

ست و پس از پیروزي انقالب در سنندج به سپاه پاسداران در تحصیل را ترك کرد و به حرکت انقالب اسالمی و مردم پیو
آوردهاي معمیق مبارزاتی علیه سنندج ملحق شد. آنگاه مدتی از سنندج به کرمانشاه هجرت نمود و در این رابطه به دست

ون ه سمت معاصدر ریاست جمهوري بنیروهاي ضد انقالب نایل آمد. از سه ماه پیش از طرف جناب آقاي دکتر ابوالحسن بنی
هاي جمهوري در امور کردستان منصوب گردید و صادقانه خدمت کرد و سرانجام روز گذشته به ضرب گلولهمشاور رییس

 .ضد انقالب و دشمنان اسالم در شهرك غرب تهران به درجه ترفیع شهادت رسیده

 

ت او را به همه جوانان مسلمان بویژه جوانان اهللا و امام امت شهاددفتر ریاست جمهوري با تقدیم این شهید به پیشگاه بقیه
گوییم. مراسم تشییع آن شهید سعیده فردا در سنندج با شرکت عامه مسلمان کردستان و پدر و مادر او تبریک و تسلیت می

 .شود و از طرف دفتر ریاست جمهوري آقاي سالمتیان در این مراسم شرکت خواهد کردمردم برگزار می

 

 )30/3/1359جمهوري(کیهاندفتر ریاست 

 

 .پایگاه نظامی بختیار علیه ایران،در عراق ایجاد شد

 

که از پریشب آغاز شده بود، دیروز هم » غلغله«درگیري مهاجمان با پاسداران در منطقه جوانرود و در محلی بنام کرمانشاه ـ
 .ادامه یافت

 



دقیقه عصر دیروز با اعالم این خبر  6و45رب کشور، ساعت مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران در غ» االسالم پرتويحجت»
 .«دامه داردا اند،به ما خبر داده سیمدرگیري بین سپاه پاسداران و مهاجمان  تا این لحظه که با بی«به خبرنگار اطالعات گفت: 

 

 .نرسیده استو از تلفات مهاجمان، گزارشی  اندتا کنون یکی از پاسداران شهید و دو نفر دیگر مجروح شده

 

 سنندج آرام است

 

پاه و س برددر آرامش بسر می در حال حاضر، شهر سنندج از نظر امنیتی کامالً«وي پیرامون اوضاع منطقه کردستان گفت: 
 .«پاسداران و ارتش، بر اوضاع شهر مسلط هستند، ولی از نظر رفاهی، کمبودهایی وخود دارد که  بزودي برطرف خوهد شد

 

بجز شهرهاي مهاباد، سردشت و نوسود، بقیه شهرهاي کردستان در تصرف نیروهاي جمهوري «پرتوي افزود: االسالم حجت
 .«اسالمی است

 

هم اکنون روستاهاي اطراف این شهرها نیز در حال پاکسازي است و به ترتیب، بطرف این شهرها پیشروي خواهیم نمود، چرا »
مهران و دهلران را ببندیم و نگذاریم حکومت بعث عراق، وسایل جنگی را  که قصد داریم مرزهاي غربی کشور از ارومیه تا

براي ضد انقالبیون به داخل خاك ایران بفرستد. چون روز گذشته پنج عدد مین ضد تانک توسط پاسداران در منطقه خنثی 
 .اد ناامنی کنندتا ایج شوددر داخل ایران فرستاده می شانشد. که این مینها توسط مزدوران بعث براي ایادي

 

 پایگاه عامل بختیار

 

طبق گزارشهایی که براي ما رسیده، عامل بختیار در نوار مرزي ایران و عراق، پایگاههایی «االسالم پرتوي همچنین گفت: حجت
ضد  متوانی. وقتی که مرزها را بستیم، میبینندایجاد کرده و در این پایگاهها، افرادي براي خرابکاري در ایران تعلیمات می

 .«انقالبیون را از بین ببریم

 

 گیريگروگان



 

در اطراف راه کرمانشاه به قصرشیرین، «وي در پایان، در مورد گروگان گیري بین راههاي کرمانشاهان ـ قصرشیرین گفت: 
اب، کرند و هافرادي روستایی هستند که با ضد انقالبیون همکاري دارند. ما ضمن تقویت سپاه پاسداران قصرشیرین، سرپل ذ

الزم به ». اسالم آباد، با همکاري ژاندارمري، این روستاها را پاکسازي و راه را باز خواهیم کرد و امنیت را برقرار خواهیم کرد
ي اطالعات روز یکشنبه گذشته، خبر اجازة ایجاد پایگاه نظامی براي بختیار از سوي دولت عراق را، یادآوري است که روزنامه

 )2/4/1359صی درج کرده بود.(اطالعاتبه طور اختصا

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

 :این اطالعیه از سوي سپاه پاسدارانانقالب اسالمی پاوه منتشرشد

 

 رساند،چهارگانه تهران و شهرستانها می هايسپاه پاسداران انقالب اسالمی پاوه به اطالع کلیه دوایر کشوري و لشکري و کمیته
تابعه نوسود، نودشه، روانسر، جوانرود و بانگان با تشکیل  هايچون مدت پانزده ماه است کمیته انقالب اسالمی پاوه و بخش

 از اعتبار هالذا هر گونه کارت مهمور شده به مهر کمیتهسپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مناطق منحل اعالم شده است،
 .  افراد مورد اعتماد و انقالبی با کارتگیردو تحت پیگرد قانونی قرار می شودشناخته می ساقط و فرد استفاده کننده مجرم

 )5/4/1359. (اطالعاتباشندشناسایی سپاه پاسداران و ارائه آن مصون می

 

 اعالمیه سپاه پاسداران

 

ي بین سپاه پاسداران اسالم آباد نفر اعالم کرد که این درگیر 19روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه، ضمن تایید شهادت 
 .غرب، کرند، سرپل ذهاب و قصرشیرین مهاجمان در منطقه داالهو روي داده است

 

هفت تن از ستاد بسیج ملی، دو تن از برادران جهاد سازندگی و بقیه از پاسداران انقالب  اند،نفري که به شهادت رسیده 19از 
بعداظهر  6دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرنگار اطالعات از کرمانشاه، در ساعت تن  8یک نفر مفقوداالثر و  بودند و ضمناً

 )11/4/1359دیروز این درگیري، همچنان ادامه داشت.(طالعات

 



 درگیري در سردشت

 

ن ، به نزدیکیهاي ای»سردشت«سنندج ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی سنندج اطالع داد که ستون اعزامی به 
و  اندقه رسیده و همچنان مشغول پاکسازي، نقاط اطراف هستند. در این پاکسازي مهاجمین تلفات سنگین را متحمل شدهمنط

 )11/4/1359مقاومت خود را از دست داده و در حال فرارند.(اطالعات

 

 .پاسدار را اعالم کرد 19نماینده امام در سپاه علل شهادت 

 

خمینی در سپاه پاسداران انقالب که براي بررسی مسایل غرب کشور به کرمانشاه رفته بود االسالم محالتی نماینده امام حجت
دیشب گزارش خود را تسلیم شوراي انقالب کرد. وي پیش از مذاکرات با اعضاي شوراي انقالب در گفتگویی با خبرنگاران در 

اي به امنیت منطقه به کرمانشاه رفتیم و با آقهاي خود گفت: من و آقاي سید حسین خمینی براي رسیدگی مورد نتایج بررسی
گشتند موفق شدیم مذاکراتی در جلسه شوراي امنیت که در استانداري هاي کردستان بازمیمیرسلیم نیز که از بازدید شهربانی

ربانی و هکرمانشاه تشکیل شده بود انجام بدهیم. از جمله تصمیم گرفته شد هیچ واحدي از نیروهاي مسلح مثل ژاندارمري، ش
ي علل به شهادت رسیدن افراد سپاه سپاه پاسداران به طور جداگانه عمل نکنند و هماهنگی بین آنها برقرار شود. وي درباره

نفر از برادران پاسدار ما شهید  19آباد گفت: براي بررسی اینکه چطور این حادثه اتفاق افتاد که پاسداران در منطقه اسالم
هماهنگ نبوده و سپاه پاسداران که حرکت کرده  د نتیجه این شد که حرکت نیروهاي مسلح کامالًاي تشکیل ششدند، جلسه

ا ي نیروهنیروهاي دیگر با او هماهنگی نداشتند و صرف یک اطالع از طرف سپاه بود در حالیکه باید جزئیات طرح با همه
ی االسالم محالتم انداختن این افراد بوده است. حجتاي که از سوي افراد ضد انقالب براي به داشد و این توطئهبررسی می

اي در استانداري تشکیل شد. در بخشی از سخنان افزود: دیروز هم در کرمانشاه براي هماهنگی بیشتر امور انتظامی جلسه
هستند و از هایی که بوسیله عراق مسلح کار خواند و افزود در منطقه سرپل ذهاب و مناطق مرزي گروهژاندارمري را که کم

اي براي نفوذ در کشور دارند که با نیروي ارتش و سپاه شوند، نقشهسوي پالیزبان، ساالرجاف و ایادي شاه سابق حمایت می
ها هم خنثی خواهد شد زیرا در اکثر پاسداران و سایر نیروهاي انتظامی و قدرتی که در خود مردم وجود دارد این توطئه

ي مسلمانان از اینها متنفر هستند ااند که تودهسال عملیاتی کردهضد انقالب در عرض این یکها و عناصر شهرهاي غرب چپی
اي از کند وي در پایان دوباره استعفاي خود از سازمان حج و اوقاف گفت: من همیشه به عدهو این تنفر به بسیج ملت کمک می

رسید و این اعتراض به خود من هم وارد بود با مسوولیتی م نمیکداگیرید و به هیچدوستان اعتراض داشتم که چرا چند کار می
دگی ي حج و اوقاف رسیتوانستم به مسالهي سپاه و گرفاري مجلس نمیي من گذاشته بود یعنی مسالهاخیري که امام بر عهده

 )16/4/1359کنم.(کیهان

 

 اطالعیه مشترك



 

کردستان و فرمانده پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج  28همچنین ازسوي حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی و لشکر 
 : اطالعیه اي انتشار یافت

 

اند توجه کنند خدا و رسول از آنان آنانکه ایمان بیاورند واز کارهاي بد و پلید خود که ناآگاهانه انجام داده-بسمه تعالی
هاي منحرف و بر علیه اسالم و رو گروهناآگاهانه دنبالگذرد.(قرآن مجید)اهالی محترم و مسلمان کردستان کسانی که می

اید بار دیگر به این نداي حق که شما را دعوت به بازگشت به مسلمین قیام نموده بودید و از خانه و کاشانه خود آواره شده
 .نماید فکر کنیددامن اسالم می

 

ایران و سپاه پاسداران کردستان این فرصت را به شما  وسیله دادگاه انقالب اسالمی کردستان و ارتش جمهوري اسالمیبدین
هاي خود را تحویل نماید به خانه و کاشانه خود ها و قتل شرکت مستقیم نداشته  و سالحکه در درگیريدهند در صورتیمی

سازي بل از پاکبرگشته ودر پناه اسالم و دولت جمهوري اسالمی ایران به زندگی خود ادامه دهید.بدیهی است این فرصت تا ق
 )19/4/59باشد.(کیهان منطقه می

 

 اطالعیه سپاه پاسداران

 

د. در صادر ش ايدر ارتباط با عملیات پاکسازي منطقه مذکور، دیروز از سوي سپاه پاسداران انقالب کرمانشاه و پاوه اطالعیه»
نجات خواهیم  فروشاین اطالعیه آمده است: به یاري خداوند متعال منطقه حساس نوسود را از چنگ اشرار خودفروخته وطن

داد. تاکنون نیروهاي انقالب، ارتش جمهوري اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرد که از پریروز 
دهند، شهري که مردم مسلمان و غیورش که در چنگال امپریالیزم ه سوي شهر نوسود ادامه میپیشروي و پاکسازي خود را ب

شرق و غرب و مزدوران داخلیش مانند حزب دمکرات و کومله و چریکهاي به اصطالح فدایی خلق و دیگر خودفروشان بوده 
کنند. با تمام قدرت کفار را از منطق بیرون می است، برادران دلیر و با ایمان ارتش، سپاه پاسداران و پیشمرگان مسلمان کرد

کارمند شهرداري و پاسدارافتخاري به درجه شهادت  منشنظیف عباس نامدر این درگیریها و پاکسازیهاي منطقه، یک نفر به
 .نائل آمد و چهار نفر دیگر زخمی شدند

 

آرـ پی ـ جی ـ هفت، تعداد زیادي گلوله،  اندازدر این درگیریها دو نفر از اعضاي حزب دمکرات همراه با دو عدد خمپاره
نفر از مهاجمین به هالکت رسیدند که اجساد باقیمانده و بقیه را با خود 16مهمات، پتو و آذوقه دستگیرشدند. طی این درگیري 



و نیروهاي مسلح از چنگ اشرار بیرون آمده  دره. در این عملیات، هفت تن از آنان در منطقه روستاهاي نجار و ملناندبرده
 )20/4/1359اطالعات».(ارتش جمهوري اسالمی ایران، در روستاهاي مذکور مستقر شدند

 

 اطالعیه سپاه پاسداران میاندوآب

 

 :هاي احتمالی آمریکادر میاندوآب انتشار یافتاین اطالعیه نیز از طرف سپاه پاسداران میاندوآب در رابطه با جلوگیري از نقشه

 

هاي داخلی آمریکا  مزدوران داخلی مطالبی را جهت هوشیاري سپاه پاسداران با توجه به نقشه-الرحیم اهللا الرحمنبسم
 :ها حفاظت دقیق شودنماید تا از خرمنروستاییان یادآوري می

 

 عفاني مستضـ اختالفات جزیی در موقعیت کنونی را کنار گذاشته و خداي ناکرده دست به کارهاي کمک به دشمنان و همه1
 .یعنی آمریکاست نزنند و بدانیم که آتش زدن خرمن جرم نابخشودنی در پیشگاه خداوند است

 

 .وجه در صحرا نزدیک کشتزارهاي گندم و جو آتش روشن نکنندهاي خود یادآوري نمایید که به هیچـ به بچه2

 

 )21/4/1359سپاه را در جریان بگذارید.(کیهان سوزي فوراًـ در هرگونه اتفاق و آتش3

 

 ادامه عملیات پاکسازي در غرب کشور

 

سخنگوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگوئی با خبرگزاري پارس اعالم کرد: در دومین روز عملیات و  
ب پس از یک درگیري شدید چند ساعته که از , و دوآدریور, راندرهپیشروي نیروهاي انتظامی بطرف نوسود, روستاهاي کومه

ادامه داشت توانستند مناطق یاد شده و را از وجود دشمنان و  22/4/54بعد از ظهر شنبه تا پنج بعد از ظهر  11ساعت 
 )26/4/1359وابستگان آنها پاك کنند.(اطالعات

 

 متن اطالعیه مهاجرین نوسود و نودشه و روستاهاي اطراف



 

 (خبرگزاري پارس -ومی کرمانشاهاز سوي روابط عم)

 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب مستقر در کرمانشاه متن اطالعیه مهاجرین نوسودـ نودشه و روستاهاي اطراف پاوه و 
 :نوسود به این شرح در اختیار خبرگزاري پارس گذاشت

 

 .نطقه نوسوداي ملت مسلمان و مبارز ایران و اي مردم رنجدیده م-بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 زدند و ايامپریالیستها به خصوص آمریکاي جهانخوار براي رسیدن به مقاصد پلید خود دست به هر عمل جنایتکارانه
 مستضعف آسیاافریقا، هايکنند. آنها ثروتهاي خدادادي خلقکنند که از حقوق بشر دفاع میو قبیحانه ادعا می شرمانهبی

آمریکاي التین را به غارت بردند. ملت مسلمان فلسطین و جنوب لبنان را از سرزمین خود بیرون راندند، ملت مبارز ویتنام را 
به خاك و خون کشیدند و بیش از نیم قرن ملت ایران را زیر شکنجه و اختناق رضا خان و محمد رضاي جالد قرار دادند و 

ند آزادانه ثروتهاي ما را غارت کنند، هرگونه صداي آزادیخواهی را در گلوخفه کردند و مدعی بودند که از براي آنکه بتوان
وسود منطقه ن کند. در قسمتی از این اطالعیه به اعمال گروههاي مسلح غیرقانونی در کردستان و خصوصاًحقوق بشر دفاع می

نه پاسگاههاي ژاندارمري دوآب شیخان نوسود و شوشمی را که از پول اشاره شده و آمده است: این نوکران حلقه به گوش بیگا
بیت المال ساخته شده بودبا خاك یکسان کردند، سالح و مهمات پاسگاههاي ژاندارمري را به غارت بردند و همراه اسلحه و 

اندند. ه این شهر را به شهادت رساز اهالی بیگنا ايمهماتی که از بیگانگان گرفته بودند بر سر مردم مسلمان پاوه ریختندو عده
را به آتش کشیدند، در و پنجره و سیم خاردار و کلیۀ » کوه تخت« این مزدوران حلقه به گوش امپریالیسم دکل مخابراتی

وسایل اماکن عمومی را به غارت بردند و به بیگانگان فروختند و مانع اجراي طرحهاي بهداشتی و فرهنگی از جمله احداث 
و چندین طرح دیگر شدند. شبانه داروهاي درمانگاه نوسود را که » گرمله هايدرمانگاه«، مدرسۀ راهنمایی دزاور و جادة نودشه

 شدنیازمندیهاي منطقه را براي چند سال تأمین کند به غارت بردند و باعث مرگ بیمارانی شدند که با آن داروهامی تواندمی
ال که دست از اعم دهیمخلق کرد و وابستگان شرق وغرب باید بدانند و هشدارمی زندگیشان را نجات داد. این حامیان دروغین

نطقه وسایر روستائیان م دروازوحشیانه خود بردارند همچنین از مردم ستم کشیدة نوسود، نودشه، دزاور، هانی گرمله، کمینه، بی
و   ره به ویرانی بکشانند.قاطعانه به پا خاسته که بیش از این اجزه ندهند گروههاي وابسته به شرق و غرب منطقه خواهیممی

 )28/4/1359پوزة خود فروختگان و سرسپردگان امپریالیسم را به خاك سیاه بمالند.(اطالعات

 

 اطالعیه

 



رز و باینگان و م» دشه«به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در رابطه با درگیریهاي مربوط عملیات پاکسازي  -کرمانشاه
 :انتشار یافت اياز سوي روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور اطالعیه, شیرینقصر

 

که عملیات آزاد سازي ابن منطقه انجام گرفت و » دشه«توسط و پاسداران » دشه«بر اثر همکاري مسلمانان کرد و مهاجرین 
انقالب پاك شد و نیروهاي انقالب اسالمی در  پاسدار افتخاري و  محلی مجروح شدند و دشه از وجود عناصر ضد 2براثر آن 

ک بین نیروهاي انقالب اسالمی از ی ايپراکنده هايدیشب (پریشب) نیز درگیري« , اشاره و اضافه شده است:اندآن مستقر شده
 «.روي داده است» دشه«سو و مهاجمین مسلح از طرف دیگر در اطراف 

 

شب  هايران انقالب اسالمی غرب کشور مستقر در کرمانشاه درباره درگیريهمچنین در قسمت پایانی اطالعیه سپاه پاسدا
ساعت مهاجمین مسلح با سالح  8تیر ماه به مدت  26روز پنجشنبه  18از ساعت «چنین آمده است:» باینگان«جمعه بخش 

د حمله قرار دادند که میلیمتري ـ آرـ پی ـ جی هفت و  انواع سالح دیگر, بخش باینگان را مور 81سنگین مانند خمپاره 
نیروهاي ارتش جمهوري ا سالمی ایران, پاسداران انقالب اسالمی پیشمرگان مسلمان کرد, این حمالت را پاسخ دادند و 

مجروح » باینگان«نفر از اهالی  5نفر از تکاوران ارتش جمهوري اسالمی ایران و  6مهاجمین را به عقب راندند. در این درگیري 
 )29/4/1359شدند.(اطالعات

 

 گفتگو

 

و   حلهايپارس, راه گزاريناصر کاظمی فرماندار و همچنین فرمانده سپاه پاسداران شهرستان پاوه در گفتگوئی با خبر»
 .پیشنهادات اصالحی خود را براي حل مشکالت منطقه پاوه در اختیار خبر گزاري پارس قرار داد

 

رار نیروهاي انتظامی و تثبیت حاکمیت دولت نیروهاي اسالمی بومی و کاظمی در این مصاحبه گفت که بنظر وي پس از استق
کنند.باید تقویت کرد و  همینطور تقویت نهادهاي انقالبی از جمله سپاه پاسداران, غیر بومی را که درمنطقه اورمانات فعالیت می

ر و  توانند در منطقه فعالیت مؤثرا که می ئیهاسازمان پیشمرگان مسلمان کرد, و جهاد سازندگی و کمیته امداد امام و دیگر نهاد
عمرانی الزم براي منطقه,  هايسازنده داشته باشند. وي همچنین ضمن انتقاد از کاغذ بازي  ادارات درمورد تخصیص بودجه

 .ودذارد شعمرانی در اختیار  ادارات گذاشته شود, الزم است در اختیار نهادهاي انقالب گ هايپیشنهاد کرد بجاي آنکه هزینه

 



و مدارس فنی در منطقه و  با اشاره به اینکه اکثریت مردم کرد  هافرماندار پاوه همچنین با تأکید بر ضرورت تشکیل کارخانه 
یتوان و فنی است که م ايو  همچنین تشکیل مدارس حرفه هابا ایجاد کارخانه«فنی هستند,یادآورشد:  هايمنطقه فاقد  تخصص
ف کرد و ضمن خودکفائی منطقه, نیروهاي جوان و فعال را جذب کرد وبا ایجاد اشتغال از هدر رفتن این نقیصه را بر طر

 )29/4/1359اطالعات».(نیروهاي ملی جلوگیري کرد

 

 پاسدار در ارومیه 14گزارش لحظه به لحظه از درگیري و شهادت 

 

 .امروز از سوي سپاه پاسداران عزاي عمومی اعالم شد

 

هاي بعدازظهر روز جمعه در تن از پاسداران که در درگیري 14کیهان: بعدازظهر دیروز مراسم تشییع جنازه  ارومیه ـ خبرنگار
که گردشگاه بند ارومیه به شهات رسیده بودند با شرکت هزاران نفر از مردم این شهر انجام شد. مردم ارومیه در حالی

ربانی و سپاه پاسداران و افراد کمیته مرکزي در پیشاپیش حرکت ارومیه، شه 64هاي نیروي مسلح ژاندارمري، لشکر نماینده
وي اي از ساحمر تا گورستان باغ رضوان تشییع کردند. در پایان این مراسم قطعنامهها را از بیمارستان هاللکردند، جنازهمی

خواران در روستاي بند به روزهنفر پاسدار  14روابط عمومی سپاه پاسداران انتشار شد که در آن ضمن اعالم چگونگی شهادت 
 .توجهی نکننداخطار شده است که بیش از این به افکار عمومی بی

 

 :در قطعنامه آمده است

 

 هاي مکرر ضد انقالب در منطقهي انقالب اسالمی علت اصلی توطئهخوردهـ برخورد غیر مکتبی مسوولین با دشمنان قسم1
 .است

 

سپاه پاسداران با تجهیزات سنگین هستیم تا توانایی نظامی خود را در برخورد با دشمنان ـ ما خواستار مسلح کردن و آموزش 2
 .مردم و اسالم باال ببریم

 

 .ـ ما جراي دقیق فرمان انقالبی امام امت را در رابطه با عوامل کودتاي اخیر از مقامات مسوول خواستاریم3

 



 .هاي ضد مردمی آمریکا در ایران آشکار شودئهي جاسوسان آمریکایی هستیم،تا توطـ خواستار محاکمه4

 

ـ ما تمام برخوردهاي داخلی بین ارگانهاي انقالبی را که موجب تضعیف مسلمین است محکوم کرده و خواهان اتحاد آنان 5
 .هستیم

 

ي را در این کارگر هستیم و هر نوع سازش و محافظهـ ما خواستار قاطعیت در برابر ضد انقالب و تمامی نیروهاي توطئه6
 )29/4/1359کنیم.(کیهان موارد به شدت محکوم می

 

 .گروگان توسط گروها آزاد شدند

 

کرمانشاه ـ دیروز ستاد عملیاتی سپاه پاسداران غرب کشور مستقر در کرمانشاه اعالم کرد که کلیه افرادي که توسط دموکراتها 
نظامی را در  12وز گذشته اعضاي یک گروه پزشکی و همچنین گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند. دموکراتها ظرف چند ر

کیلومتري بوکان به گروگان گرفته  15کردستان به گروگان گرفته و سپس آنان را آزاد نمودند. نظامیان پنج شنبه گذشته در 
باد مورد حمله شدند و پس از دستگیري با دخالت ریش سفیدان محل آزاد گردیدند. اتومبیلهاي حامل آزاد شدگان در مها

دموکراتها قرار گرفت و یک نارنجک بطرف آنان پرتاب شد و بر اثر انفجار نارنجک یک زن و یک کودك در مهاباد کشته 
 )25/5/1359شدند.(اطالعات

 

 .مهاجم در سر دشت کشته و مجروح شدند 110

 

شدید بین مهاجمین مسلح و نیروهاي کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: در یک حادثه هوایی که متعاقب آن به صورت درگیري 
 .نفر دیگر کشته شدند 42نفر از مهاجمین کشته و  17ارتش جمهوري اسالمی در اطراف سر دشت انجامید 

 

دقیقه پریشب  بدون شرح در اختیار  45و  22روابط عمومی سازمان مشترك غرب کشور جریان این رویدادها را ساعت 
از بانه به مقصد سر دشت  214کوپتر دقیقه پنجشنبه گذشته یک فروند هلی 11:30خبرگزاري پارس گذاشت: در ساعت 

کیلومتري سردشت مورد حمله  9جهت انتقال مسوولین جهادسازندگی ماموریت یافته بود در حوالی بین دهکده کلته واقع در 
از ولین با هدایت ستون یکم چتربگلوله و نقص فنی در پانصد متري مهاجمین مجبور به فرود اجباري شد در این حادثه مسو



نفر از آنها را به  4موضع دفاعی گرفتند و در پاسخ به حمالت مهاجمین  کوپتر پایین آمدند و فوراًعلی اصغر نوروزي از هلی
 کوپتر و سرنشینان آنها را محاصره کردند.بارهاي تویوتا هلیهالکت رساندند. در این هنگام چهار نفر از مهاجمین با وانت

کوپتر کبرا براي کرد به دفاع پرداختند. بعد مدتی هلیکوپتر کبرا که آنها را اسکورت میکوپتر با حمایت هلیسرنشینان هلی
نوك به کوپتر شمهمات گیري به پادگان سقز رفت و جریان ما واقع را به بانه گزارش دادند و بعد از سی دقیقه یک فروند هلی

کوپتر کبرا به محل حادثه اعزام شد و با دادن عالمت از طرف محاصره اسکورت یک فروند هلیخلبانی سروان امین طاهري به 
شوندگان با رشادت کامل زیر آتش مهاجمین فرو آمدند و افراد محاصره شده از مهلکه نجات دادند. در این عملیات ستوان 

نوك پیاده شد و کوپتر شنشینان سوار نشده از هلیکوپتر شنوك که تصور کرده بود که یکی از سرنوري یکی از سرنشینان هلی
کوپتر کبرا شد که کیلومتر متوجه هلی 4به جاي ماند و زیر آتش شدید مهاجمین به طور پیاده راهی سردشت شد. پس از طی 

ین خود را مکوپتر مزبور به زکوپتر کبرا را متوجه خود کرد و با نزدیک شدن هلیدر حال پرواز بود با روشن کردن آتش هلی
هاي آن آویزان کرد و در همین حال سالم به پادگان سردشت رسید. از اطراف پادگان سردشت پس از اطالع حمله به پایه

 43از مهاجمین کشته و  67مهاجمین محل استقرار آنها زیر آتش توپخانه شدید قرار گرفت و طبق گزارشهاي رسیده حدود 
نیز توسط مهاجمین منهدم شد و حال یکی از سرنشینان آنها که مجروح شده  214کوپتر هلی نفر از آنها مجروح شدند. ضمناً

 .بوده رضایت بخش است

 

 :اي به این شرح صادر شدبه دنبال گزارش این خبر از سوي ستاد عملیات مشترك اطالعیه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

یل اهللا. بسیج شوید سبک بال و سنگین بال و جهاد کنید با اموال و انفروا خفافا و فقاال و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سب»
 «.نفسهاي خود

 

و به کمک مزدوران داخلی و  ملت غیور اسالم در این لحضات تاریخی انقالب ما همه قدرتمندان شرق و غرب که مستقالً
گینی تمام خون شهداي اسالم حس اي را به سنخارجی خود نیز حمالت خود را متوجه انقالب اسالمی کرده هر کس وظیفه

ها به خاطر اجراي قوانین الهی و امر امام امت مبنی بر سال نماید. و در این گوشه کشور لب مرز داخل سنگرها و موضعمی
اي غفلت کنند و هرگز لحظهاند و مجاهدت میامنیت برادران ارتشی و سپاهی ما همچون سربازان صدر اسالم بسیج شده

باشد که هر کس هر کجا این وظیفه را احساس کند. در قسمتی دیگر از این اطالعیه آمده است: ما به وجود  نخواهد کرد.
آفرینی ایشان را تقدیر ها افتخار که آفریدند و بدین وسیله حماسهها و سروان امین طاهريسربازانی همچون ستوان نوري

 .کنیممی



 

 روابط عمومی ستاد مشترك عملیات غرب کشور

 

نفر از  50مرداد ماه حدود  21روابط عمومی سازمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور نیز گزارش داد: نیمه شب 
حمله کردند. و با بستن دست و پاي نگهبان تمام وسایل پزشکی و کلیه داروهاي » ورله«اعضاي حزب دموکرات به درمانگاه 

ن موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی منطقه غرب این عمل را محکوم کرده و در درمانگاه را به سرقت بردند. در رابطه با ای
اي گفتند: این عمل تحت هر عنوان که صورت گرفته باشد قابل توجیه نیست و ماهیت ضد انقالبیون را روشن خواهد اطالعیه

 .کرد

 

نیروهاي این سازمان و ضد انقالبیون در محله سازمان پیشمرگان مسلمان کرد سنندج  نیز گزارش داد: درگیري شدیدي بین 
آباد این استان روي داده است. در این درگیري به پیشمرگان مسلمان کرد تلفاتی وارد نیامده است و از تعداد تلفات ضد عباس

 .انقالبیون اطالعی در دست نیست

 

اي ارتش و ضد انقالبیون روي داد و تلفات خبرنگار کیهان در سنندج گزارش داد در روز چهارشنبه یک درگیري میان نیروه
زیادي به مهاجمین وارد شد. در پی این درگیري یک کامیون اداره راه که در اختیار مهاجمین بود از دست آنها خارج شد. یکی 

 )25/5/1359از افراد پیشمرگه  به نام محمد حسین که به گروگان گرفته بودند نیز آزاد شد.(کیهان

 

 .دست واحد ضربت سپاه پاسداران ارومیه کشته شد سرگرد عباسی به

 

 15سرگرد عباسی مسوول عملیات نظامی حزب دموکرات عامل خلع سالح پادگان مهاباد و طراح عملیاتی منجر به شهادت 
 .پاسدار در روستاي بند شد

 

ته وسط واحد ضربت این سپاه کشارومیه ـ خبرنگار کیهان: سپاه پاسداران ارومیه روز گذشته اعالم کرد که سرگرد عباسی ت
توسط گروه  1/6/59اي به همین مناسبت منتشر شده آمده است: طی عملیاتی که بعدازظهر روز شنبه شده است. در اطالعیه

شهید چفند از واحد ضربت سپاه از شهرستان مهاباد انجام گرفت سرگرد عباسی مسوول عملیاتی حزب دموکرات کردستان و 
تن از برادران پاسدار در  15روز پیش منجر به شهادت  40و طراح عملیاتی که  57دگان مهاباد در اسفند عامل خلع صالح پا

روستاي بند گردید به همراه سروان فراري حلبی و محمود صالحی کشته و تعدادي از پیشمرگان حزب دموکرات زخمی شدند. 



ه پایگاه بازگشت. ما این حرکت ناچیز را در هفته برگزاري در این عملیات یکی از رزمندگان پاسدار شهید و دیگري سالم ب
کنیم.( کیهان چهلمین روز شهادت پانزده تن از پاسداران ارومیه به امام و امت و ملت قهرمان ایران و خانواده شهدا تقدیم می

2/6/1359( 

 

 .چندین روستاي ایوان غرب به محاصره پاسداران در آمد

 

 .به پاوه حمله کردند مهاجمین مسلح از چند نقطه

 

 .یک پاسدار بومی شهید شد

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه اطالع داد که در درگیریهاي دیروز پاوه یک پاسدار بومی 
ش وه روي داد گزاراز توابع پا» درهمالن«شهید شد این درگیري بین افراد سپاه پاسداران و مهاجمین مسلح در مقطعی به نام 

هاي سبک و سنگین به شهر پاوه حمله کرد و پاسداران و افراد رسیده همچنین حاکی است مهاجمین از چند نقطه با سالح
نشینی کرد این درگیري از غروب دیروز تا چندین ساعت ارتش بالفاصله به مقابله برخاستند و مهاجمین را مجبور به عقب

نشینی شدند گزارش قبضه کالشینکف و تعدادي فشنگ مجبور به عقب 5ذاشتن چندین کشته و ادامه داشت که با به جاي گ
دریافت شده از سپاه پاسداران غرب کشور نیز حاکی است سپاه پاسداران شاخه گیالن غرب با مجوز دادگاه انقالب قصر 

اي منطقه را در محاصره خود قرار داد شیرین جهت خلع سالح چندین روستاي ایوان غرب به این منطقه اعزام شد و روستاه
در پی این گزارش آمده است که در جریان پاکسازي روستاها یکی از افرادي که در اختشاشات سال گذشته نقش موثري 

داشت در حالی که قصد فرار داشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. وي بالفاصله به بیمارستان انتقال یافت بر 
روابط عمومی سپاه پاسداران امروز مراسمی به عنوان شهادت خدامراد قبادي یکی از پاسدارانی در جریان  اساس گزارش

هاي کامکاران به شهادت رسید در روستاي چمچمال برگزار خواهد شد و کلیه روستائیان در این مراسم شرکت درگیري
 )7/6/1359خواهند کرد.(کیهان

 

 .ضد انقالبیون در دو روستاي بانه منهدم شدتوسط پاسداران ستاد منطقه مواضع 

 

سنندج ـ خبرنگار کیهان: روابط عمومی سپاه پاسداران سنندج گزارش داد توسط ارتش جمهوري اسالمی، سپاه پاسداران و 
 وي زیادي از افراد ضد انقالب که در روستاهاي هواره و خوي حوالی بانه اجتماع کرده بودند پیشمرگان  مسلمان کرد عده



الع انداز منهدم شد از تلفات ضدانقالبیون اطقصد حمله به این شهر را داشتند مواضع آنها شناسایی و با آتش توپخانه و خمپاره
دقیقی نرسیده است در این عملیات به  نیروهاي انقالب آسیبی وارد نشده است روابط عمومی سپاه پاسداران سنندج همچنین 

از توابع مریوان توسط ستون اعزامی ارتش » قراء«و » کانی سانان«عملیات پاکسازي حوالی  طی 9/6/59اطالع داد در تاریخ 
اي همراه این مناطق به کلی از وجود اشرار و عناصر ضدانقالب پاکسازي شد این عملیات با درگیریهاي پراکنده

 )7/6/1359بود.(کیهان

 

 .آزاد شد» خان لیلی»

 

نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گزارش داد: روز بیستم شهریور ماه، خبرنگار خبرگزاري پارس به  -سنندج
و  گیرداز توابع شهرستان بیجار، مورد هجوم شش مهاجم مسلح از گروههاي غیر قانونی قرار می» سلطان آباد« روستاي

ساکنین محل، نسبت به این عمل آنها اعتراض که در نتیجه، یکی از  کنندمهاجمین مسلح، مبادرت به اخاذي از اهالی محل می
می . روابط عموشوندکه پس از رسیدن کشاورزان، مهاجمین موفق به فرار می کنندتیراندازي می . مهاجمین، شروع بهکندمی

 ان وواقع در مرز ایر» خان لیلی«سپاه پاسداران سنندج همچنین اعالم کرد، نیروهاي رشید جمهوري اسالمی، پریروز منطقه 
عراق (قصر شیرین) را که به تصرف عراق درآمده بود، آزاد کردند و نیروهاي مهاجم، مجبور به عقب نشینی شدند. روابط 
عمومی سپاه پاسداران افزود: ستونی که حامل مواد سوختنی و خواروبار براي مردم سردشت بود، به نیروهاي مستقر در این 

اري از توابع مریوان، در بیستم شهریور ماه ج» کانی سانان«س اطالع یافت در روستايمنطقه پیوستند. خبرنگار خبرگزاري پار
به نام  »کومله«هنگامی که نیروهاي انقالب مشغول پاکسازي بودند، مورد حمله مهاجمین مسلح قرار گرفتند و یک نفر عضو 

در این حمله، اتومبیل تویوتاي  به اتفاق دخترش زخمی شد. ضمناً» شمس پهلووند«کشته و شخصی به نام » امینی«
ضد انقالبیون ضبط شده بود، توسط نیروهاي انقالب بازپس گرفته شد. در ادامه پاکسازي  توسطجهادسازندگی که قبالً

ات روي داد که تلف» زردوئی«، درگیري شدیدي بین نیروهاي انقالب و ضد انقالبیون در منطقه »باینگان«روستاهاي بخش 
روح شهید و دو نفر دیگر مج» محمود فرشید«ین وارد آمد در این درگیري، یک پاسدار محلی باینگان بنام سنگینی به مهاجم

شدند. بر اساس همین گزارش، بدنبال تصمیم گروههاي بیشمار مسلح که خود را به نیروهاي قانونی معرفی کرده و امان نامه 
در منطقه نفت شهر مراجعه و خود را » بانه«ه با اسلحه خود به پاسگاه ده نفر دیگر از افراد فریب خورده همرا کنند،دریافت می

تسلیم فدائیان امام مستقر در این پاسگاه کردند. روابط عمومی ستاد عملیات مشترك غرب کشور، وضع منطقه قصرشیرین را 
 )22/6/1359تا ظهر دیروز،آرام توصیف کرد.(اطالعات

 

  

 

 .ود فروختگان، به آغوش اسالم بازگردیداطالعیه سپاه پاسداران پاوه: اي خ



 

تن اطالعیۀ م» اطالعات«مسوول روابط عمومی ستاد مشترك عملیات غرب کشور در گفتگوي تلفنی با » پرتویی«االسالم حجت
لح نیروهاي مسسپاه پاسداران پاوه را به شرح زیر در اختیار روزنامه اطالعات قرار داد. بسم اهللا اقاسم الجبارین. در حال حاضر، 

و غیور انقالب اسالمی ایران در ظل عنایت ایزد یکتا، براي کوتاه کردن دست ضد انقالب و کفار از بالد اسالمی، با قاطعیت 
. اهالی مسلمان منطقه نوسود بدانند، این مزدوران شرق و غرب، با دولت بعث اندتمام و اتکا به نیروي الهی، وارد عمل شده

پلید و نامشروع خود از هرگونه مکر و حیله گري دریغ نمی ورزند، لذا فریب این خودفروختگان  هايواستهعراق براي اجراي خ
و خیانت پیشگان را نخورید و آنان را با قهر انقالبی خویش از منطقه رانده و سرزمین خود را از شر آنان پاك گردانید. ضد 

بل اسالم، یاراي و مقاومت نداشته و در مقابل اسالمی که ستونش بر پایۀ انقالبیون و کفار و فریب خوردگان بدانند که در مقا
. ضد انقالب بداند که با اسالم و جنداهللا به مخالفت انجامدشهادت و ایثار خون نهاده است، عاقبتشان به زوال و نابودي می

مشیر عدالت اسالم، راه گریزي ندارد و برخاسته است و امید وآمال لشکریان خدا، شهادت است. لذا از دادگاه عدل الهی و ش
شوم خود دست بردارند،  هايکه مخالفان، اگر از نقشه دهیمخداي بزرگ در هر لحظه توبه پذیر است. بدین وسیله هشدار می

در آغوش اسالم و پیروان او جاي خواهند داشت و در غیر این صورت، با شدت عمل و قاطعیت اسالمی رزمندگان و سپاهیان 
م مواجه خواهند شد. پس به زیر چتر اسالم بروید که خیر و سالح شما در آن است. روابط عمومی ستاد عملیات مشترك اسال

 )27/6/1359غرب کشور به نقل از سپاه پاسداران پاوه(اطالعات

 

مهاجم را  17نگیدند و گزارشی از درگیري برادران ارتشی و پاسدار یا ضد انقالبیون در منطقه تکاب:پاسداران تکاب دالورانه ج
 .به هالکت رساندند

 

ها با محاصره پاسداران مستقر ، دموکرات»یار عزیز« تکاب: بدنبال خبر دیدار بخشدار تکاب از مناطق جنگ زده و منجمله ده 
شان م، سعی در ایجاد محیط رعب و وحشت داشتند که با دخالت برادران پاسدارو ارتشی، خوشبختانه نقشه شو»بنی کندي«در 

با شکست روبرو شد و با بجا گذاشتن چند کشته و مقادیر قابل توجهی اسلحه و مهمات، پا بفرار گذاشتند. روابط عمومی سپاه 
ضد انقالبیون با زور سر نیزه مردم را نیز دنبال خود کشانده « پاسداران انقالب اسالمی تکاب، ضمن اعالم این خبر اضافه کرد: 

ع انجام وظیفه برادران سپاه گردند. این مساله توسط یکی از برادران کرد که به جاده گریخته بود. به بودند تا بدینوسیله مان
بخشدار و برادران سپاه اطالع داده شد که با بی سیم، به مقر سپاه واقع در تکاب مخابره گردید. بالفاصله پس از اطالع، یک 

د از چن هاتکاب، به منطقه گیري اعزام شدند و پس از محاصره دمکراتواحد ضربتی از برادارن اعزامی و برادران مستقر در 
تن  17سو، آنها را بشدت در تنگنا قرار دادند. در این درگیري که هیچگونه صدمه اي به برادران ارتشی و پاسدار وارد نیامد، 

فشنگ  پی.جی. هفت با سهاز ضد انقالبیون کشته شدند و یک قبضه سالح کالشینکف و یک قبضه یوزي و یک قبضه آر.
کشته متواري  10و یک قبضه برنو بدست برادران سپاه افتاد و ضد انقالبیون با بجا گذاشتن  3-مخصوص به آن، یک قبضه ژ

در مقابل در ورودي سپاه،  هاشدند. خبر پیروزي برادران ارتشی و پاسدار، آن چنان سبب سرور و شادمانی مردم شد که مدت
. عملکرد ضد انقالبیون در روستاها آنچنان ناجوانمردانه بوده است که روستائیان با ریختندقل و شیرینی میبر سر پاسداران ن



روابط عمومی سپاه پاسداران تکاب در پایان، ضمن تحسین رشادت ». تمام وخود با برادران ارتشی و پاسدار همکاري کردند
 هاياهل الهیجان (به احتمال قوي عضو چریک» سلیمان ملو«کرد:  برادران ارتشی، اسامی کشته شدگان را بدین شرح اعالم

فدایی)، بایزید محمودي اهل نقده، حبیب ربع اهل عراق، محمد امین یکی از فئودالهاي جنایتکار معروف پیرانشهر، بایزید 
ی نبخت اهل پیرانشهر، علبایزیدي اهل تکاب فرمانده عملیات ضد انقالبیون، ابوبکر محمودي اهل پیرانشهر، محمد امین جوا

 )27/6/1359محمودي اهل پیرانشهر، رسول محمودي اهل پیرانشهر.(اطالعات

 

 .استاندار آذربایجان غربی: پاکسازي شهرمهاباد به خوبی ادامه دارد

 

ت که شخبرگزاري پارس: مهندس طاهري استاندار آذربایجان غربی در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس اعالم دا -ارومیه
 4در درگیریهاي چند روز گذشته مهاباد، یک پاسدار شهید و «عملیات پاکسازي در شهر مهاباد همچنان ادامه دارد. وي گفت: 

هاي مسلح غیر قانونی نشان پاسدار و دو سرباز زخمی شدند و دیشب نیز در جریان پاکسازي مهاباد، مقاومتهایی از سوي گروه
استاندار آذربایجان غربی در ». هوري اسالمی، همچنان به عملیات پاکسازي خود ادامه دادندداده شد ولی نیروهاي مسلح جم

هاي مسلح غیر گروه بازرگان، –در شهرستان ماکو نیز حدود ساعت هشت پریشب در مسیر بین ماکو «این گفتگو افزود: 
پیاده کردن سرنشینان، وسیله نقلیه را به آتش بوس مسافر بري را گرفته و پس از قانونی، جلوي یک تانکر نفتکش و یک مینی

نفتکش خالی بوده و بارسیدن کمک، نسبت به اطفاء آتش اقدام شده است و در این ماجرا، به کسی «کشیدند. وي گفت: 
ر در سنگین و سبک، کمیته انقالب مستق هايمسلح غیر قانونی باسالح هايآسیب جانی نرسیده است. در ضمن پریشب گروه

استاندار آذربایجان غربی و فرمانده هنگ ». کیلو متري شمال این شهر را مورد حمله قرار دادند 20انه قند اورمیه در کارخ
بامداد شروع شده و تا صبح  دیروز ادامه  2ژاندارمري ارومیه ضمن تأیید این خبر اظهار داشتند که حمله مهاجمین از ساعت 

پی جی هفت به ساختمان کمیته انقالب کارخانه قند اصابت کرد و خسارات بوجود  داشت. در این تیراندازي، یک گلوله آر،
 )28/6/1359آورد. این حمله تلفاتی جانی نداشت.(اطالعات

 

 شایعه تصفیه سپاه پاسداران

 

 سپاه«مهندس طاهري استاندار آذربایجان غربی در مورد شایعه تصفیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه گفت: 
وند. تنها و باید تصفیه ش اندو وابستگان سابق در آن نفوذ کرده هاپاسداران نهادي است که نمیشود گفت خداي ناکرده ساواکی

یا نه؟  ندککاري که انجام خواهد گرفت، این است که بررسی کنیم ببینیم آیا این نهاد طبق وظایفی که دارد درست عمل می
گرهائی جابجا شودو من اطمینان دارم که برادران سپاه پاسداران، به وظایف خود به خوبی البته ممکن است در این نهاد، سن

االسالم حسنی، امام جمعه ارومیه که نماینده مجلس شوراي اسالمی نیز هست، از استاندار در مورد حجت«اند. عمل کرده



و من اطمینان دارم امام جمعه ارومیه  دهنددر برخی از مسایل عکس العمل آنی نشان می«سئوال شد و او در پاسخ گفت: 
 )28/6/1359اطالعات».(باشندنیز ناشی از سادگی می هاانسانی ساده بوده واین عکس العمل

 



 

 

 ارتش و کردستان

 

Army and Kurdistan 
 

 بهزاد خوشحالی 

 

     

  



هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این 

آنان در همان عصر،وجایگاه  مجموعه با بسیاري از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما آشنایی با اندیشه هاي

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

ان و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایر

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه 

 .دن ها در این دوران سرکش استتاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه ش

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

از  ستند،به همین خاطر،آگاهیتاریخ خود را تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نی

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57این مجموعه از مطبوعات ایران در سال هاي

 

  

 

  



 ارتش ملی اسالمی در باره وقایع سنندج اعالمیه ستاد

 

مسلمانان غیور ایران و کرد شهرستان سنندج! تعدادي افراد فرصت طلب و ضد انقالبی در شهرستان سنندج، دست به آشوب 

. اندزده و از رادیو آن شهرستان بنام فرمانده لشگر، خود را نماینده امام خمینی و پشتیبان دولت مهندس بازرگان معرفی نموده

آگاه باشید فصل ویرانگري انقالب به پایان رسیده و زمان نوسازي آغاز شده و هر کس در هر نقطه از کشور، اقدام به آشوب 

ندارد. پرسنل ارتش، پاسداران انقالب اسالمی در  ايو تحریک نماید ضد انقالبی بوده و با انقالب اسالمی هیچگونه رابطه

سراسر کشورند. لذا با برادران غیور ارتشی خود همکاري نموده و فرصت آشوب به ضد انقالبیون ندهید و بدیهی است ضد 

 .به کیفر اعمال خود خواهد رسید انقالب شدیداً

 

     )28/12/1357قرنی (اطالعات سر لشگر -رئیس کل ارتش ملی ایران                            

 

  

 

 .ستادکل ارتش اسالمی: کار عناصر انقالب است

 

معرفی کرده بود،اطالعیه » فرصت طلب انقالبی«ستاد کل آرامش اسالمی ایران که دیروز عامالن وقایع سنندج را گروهی 

 :خود را در مورد وقایع سنندج به شرح زیر صادر کرد2شماره 

 

 :2اطالعیه شماره 

 

 بسمه تعالی

 

برابر اطالع واصله هم اکنون عده یی از برادران مجاهد و مسلمان و غیور و مومن به سرکوب ساختن عوامل ضد انقالب و ضد 

ان و انفرادي و گروهی از تهر باشکالمردمی که قصد تجاوز به پادگانهاي کردستان را دارند یا وسیله نقلیه شخصی یا عمومی

با تشکر از همت مردانگی و شهامت از خودگذشتگی هم میهنان عزیز انتظار  اندر سنندج، گردیدهمختلف رهسپا هاياستان



نمیرفت نظر به اینک هم اینک ارتش ملی و اسالمی ایران به اوضاع مسلط است تقاضا دارد به منظور حفظ کنترل و نظم کلی و 

زدیک شدن به منطقه خودداري و بوي تهران و دیگران جلوگیري از بروز هر گونه تصادم و حادثه اي پیش بینی نشده از ن

ستورات بین راه د هايمراجعت فرمایند.بدیهی است که در این باره از طرف کمیته امام خمینی نیز به کمیته شهرستانها مجدداً

  )29/12/1357الزم صادر نشده است. رئیس ستاد کل ارتش اسالمی ایران ـ سرلشگر قرنی. (کیهان

 

 .ل ارتش اسالمی:کار عناصر ضد انقالب استستاد ک   

 

اطالعیه معرفی کرده بود» فرصت طلب و ضد انقالبی«ایران که دیروز عامالن وقایع سنندج با راگروهی ستاد کل ارتش اسالمی

 :شماره دوخود را در مورد وقایع سنندج به شرح زیر صادر کرد

 

 :2اطالعیه شماره 

 

اي از برادران مجاهد کرد مسلمان غیور و مومن به انقالب بر حق ملت به له هم اکنون عدهبرابر اطالعیه واص -بسمه تعالی

که قصد تجاوز به پادگآنهاي کردستان را دارند با وسایل نقلیه شخصی و منظور سرکوب ساختن عوامل ضد انقالب و مردمی

اند با تشکر از همت مردانگی و دج گردیدههاي مختلف رهسپار سننعمومی به صورت انفرادي و گروهی از تهران و استان

ط ایران به اوضاع مسلاینک ارتش ملی و اسالمیاینکه همرفت نظر بهشهامت و از خود گذشتگی هم میهنان عزیز انتظار نمی

شدن  دیکبینی نشده از نزاست تقاضا دارد به منظور حفظ کنترل و نظم کلی و جلوگیري از بروز هر گونه تصادم و حادثه پیش

این باره از طرف کمیته امام مراجعت فرمایند. بدیهی است که در به منطقه خودداري و به تهران و دیگر شهرستآنها مجدداً

 .بین راه دستورات الزه داده شده است هايخمینی نیز به کمیته

 

 )29/12/1357کیهان»(ایران ـ سرلشگر قرنیرییس ستاد کل ارتش اسالمی» 

 

 .کنار شدسرلشگر قرنی بر 

 



دیروز سزلشگر قرنی رئیس ستاد ارتش ملی ایران از کار برکنار شد و بجاي وي تیمسار سرلشگر ناصر فربد به این سمت 

 :اي بشرح زیر صادر کردمنصوب گردید.  ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران در این زمینه اطالعیه

 

 بسمه تعالی

 

ایران جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان،با اعالم مراتب قدردانی از تیمسار  بنا به دستور نخست وزیر موقت انقالب اسالمی

تیمسار سرلشگر ناصر فربد به ریاست ستاد کل ارتش ملی اسالمی و هماهنگ  6/1/58سرلشگر محمد ولی قره نی ازتاریخ 

از کار شناسان امور نظامی در با همین درجه بازنشسته و  1354منصوب می گردند.  سرلشگر فربد در مهرماه  هايکننده نیرو

ده مسائل استراتژیک وامنیت ملی بوده و با توجه به وجه ملی و نظامی و اعتماد به نفس خود امیدواراست که در پست پر 

 مسئولیت جدید،  به بهترین نحو ممکن منشاء اثر باشد.                           ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران

 

غییر رئیس ستاد کل ارتش اسالمی در محافل مختلف بگوش می خورد،اما هیچگونه ئایید رسمی براین تغییر ازدیروز خبر ت

وجود نداشت.  ناظران آگاه با توجه به حوادث چند روز اخیر سنندج و مذاکراتی که هیأت نمایندگی اعزامی به سنندج انجام 

 .قارن ظهر امروز خبر کنار رفتن سرلشگر قرنی بطور رسمی اعالم شدداده بود این تغییر را قابل تصویب میدانستند تا آنکه م

 

 نگاهی به گذشته

 

از نخستین روزهاي انتصاب سرلشگرقرنی به ریاست ستاد ارتش ملی اسالمی ایران،  گروههاي مختلف سیاسی برخی از 

 اظهار دالیلی خواستار تجدید نظر در آننظامیان مطبوعات و پاره اي از محافل سیاسی کشور به اینانتصاب ایراد داشتند و با 

  .بوده اند

 

از طریق تلکس خبرگزاري پارس منتشر شد کسانی  28و 28اي که به شماره سرلشگر قره نی در وقایع اخیر سنندج در اطالعیه

 57ال ي سرا که به پادگان سنندج نزدیک شده بودند بعنوان فرصت طلب و ضد انقالبی معرفی کرده بود.  در آخرین روزها

از داخل پادگان سنندج با خمپاره انداز و هلی کوپتر به مردم حمله شوو یکی از مسایلی که نمایندگان مردم سنندج با هیأت 

  .اعزامی از تهران بویژه آیت اهللا طالقانی مطرح کرده بودند حمله با خمپاره انداز بسوي مردم بود

 



ه نی را براي سرکوبی افرادي که به پادگان سنندج نزدیک شده بودند سرلشگر قر هايخبرگزاري پارس که خود اطالعیه

سابق به دستور سرلشگر  هامخابره کرده بود.  طی اعالعیه اي آنها را کان لم یکن اعالم کرد وتقاضانمود از آنها در روزنامه

ی اي که سازمان چریکهاي فدایطالعیهقرنی براي کمک به پادگان سنندج به آن پادگان اعزام شده بودند.  عالوه بر آنکه در ا

خلق منتشر کرد به مسأله دستور سرلشگر قرنی جهت سرکوبی هر چه شدیدتر مردم سنندج اشاره شده است.  این سازمان در 

اطالعیه خود متن تلفنگرام سرلشگر قرنی را در این مورد عینا درج کرده بود.  محافل آگاه برکناري سرلشگر قرنی را با این 

باط نمی بود بی ارت هادث و شایعاتی که از بدو انتصاب وي به ریاست ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران تا کنون بر زبانحوا

 .دانند

 

شود با برکناري سرلشگر قرنی معاون وي سرتیپ شادمهر نیز کنار خواهدرفت و سرلشگر فربد معاون دیگري ضمنا گفته می

 )8/1/1358گزید.(اطالعاتبراي ستاد برخواهد 

 

 .قره نی دستور سرکوبی شدید مردم کردستان را داده بود

 

سرلشگر ناصر فربد رییس جدید ستاد ارتش ملی اسالمی ایران و هماهنگ کننده نیروها که از روز ششم فروردین به دستور 

ه است. رییس جدید ستاد کل ارتش آغاز کرد مهندس بازرگان به این سمت منصوب شده است از دیروز کار خود را رسماً

ملی اسالمی ایران در اغزا کار با مسائل مهم در منطقه کردستان و گنبد رویاروي است که از نخستین دقایق شروع کارش به 

با رییس کل ارتش گفتگویی تلفنی داشنه باشیم تا از رئوس  کردیمبررسی مسائل این مناطق پرداخت. امروز که تالش می

او براي ارتش ملی اسالمی ایران آگاه شویم. بعه علت ازدیاد کار نتوانست به این گفتگو پردازد و موضوع را به هفته  هايبرنامه

در تهران متولد  1301آینده و یک مصاحبه مطبوعاتی موکول ساخت. رییس جدید ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران در سال 

به درجه افسري  1322پایان دوره دانشکده افسري در تهران گذراند و در سال  شد او تحصیالت خود را از ساالهاي ابتدایی تا

نائل شد. نخستین سمت رییس جدید ستاد کل ارتش فرماندهی دسته بود. که تا فرماندهی تیپ ادامه یافت آخرین سمت 

نیز بازنشسته شد  1354سرلشگر فربد فرماندهی دانشگاه پدافند پس از سالها تدریس در همین دانشگاه بود و در سال 

ود رییس نم» عصر استعمار زدایی و ادراك من از هستی«سرلشگر فربد ظرف سه سال اخیر اقدام به نوشتن دو کتاب با عنوان 

 .مختلف تخصصصی را در خارج از کشور گذرانده است هايجدید ستاد کل ارتش دوره

 

 علت تغییر نخستین رییس ستاد کل ارتش

 



نخستین رییس ستاد کل ارتش ملی اسالمی » محمد علی قرنی« هان و اطالعات در زمینه تغییر سرلشگرامروز خبرنگاران کی

از همان روزهاي نخستین که سرلشگر قرنی به ریاست ستاد  رسدایران اطالعات به دست آورند که به اطالع خوانندگان می

مختلف سیاسی و افراد مختلف بوسیله نامه یا تلفن و یا هاي کل ارتش ملی اسالمی ایران منصوب شد. برخی از نظامیان، گروه

گوناگون که در مطوعات منتشر کردند به این انتصاب اعتراض کردند و دالیلی  هايمطبوعاتی مطالب و اطالعیه هايمصاحبه

ضاي مینی تقانیز براي اثبات نظرات خود ارائه نمودند هنگامی که این اعتراضها باال گرفت سرلشگر قرنی از حضورامام خ

اعتراض کرد و در همین حال بود که رویدادهاي خونین کردستان حمله به سرلشگر قرنی را شدت بخشید به دنبال رویدهاي 

از طرف ستاد ارتس ملی دستور سرکوبی مردم کردستان داده شد و براي این کار  هايکردستان بود بر اساس اطالعیه

ن داده شده بود، براي سرکوبی مردم کردستان از هلیکوپترهاي مجهز به مسلسل نیز صرفنظر از دستوري که با پادگان کردستا

نبرد سنندج فرستاده شدند. خبرگزاري پارس  هاياز افراد گارد جاویدان سابق را نیز به صحنه اياستفاده کرد و عده

که از طریق خبرگزاري پارس متتشر  هاعیهرا که سرلشگر قرنی داده بود کان لم یکن اعالم کرد قرنی در این اظال هاياعالمیه

می ساخت کسانی را که به پادگان سنندج نزدیک شده بودند عواملی فرصت طلب و ضد انقالبی معرفی کرده و دستور 

احمد «سرکوبی آنها را به شدیدترین وجه صادر کرده بود. سرلشگر قرنی در جریان وقایع کردستان و سنندج در مقابل تقاضاي 

وزیر کشور مبنی بر جلوگیري از پرواز فانتومها که محل مذاکره هیات اعزامی امام خمینی و نمایندگان » سید جوادي صدر حاج

خلق کرد بوده، مقاومت کرد و آنرا نادیده گرفت و این اقدام به گفته آگاهانه سیاسی یکی از عوامل برکناري او بود. پیامی که 

ی سیم، شیر و پیام، تلفنگرام، وسیله ب«تومها براي سرلشگر قرنی فرستاده بود چنین استوزیر کشور براي جلوگیري از پرواز فان

خورشید سرخ سنندج از طرف احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور از شهر سنندج به تیمسار قرنی رییس ستاد ارتش ملی 

چه کسی دستور چنین مانورهایی را داده پرواز جتها بر فراز سنندج، موجب عصبانیت مردم و قطع مذاکرات ما شد. » ایران

ر . دستور دهید فورا تیراندازي قطع شود و دیگکنندو کشتار شدید می کننداست. از طرف پادگان به سوي مردم تیراندازي می

ی که تا موقع- :گویدنه روز نه شب تیر اندازي نکنندو شعله افکن شبها نیاندازند.سرلشگر قرنی در پاسخ وزیر کشور چنین می

اینجانب از طرف رهبر انقالب مسوولیت اداره ارتش را دارم، از انجام نظر جنابعالی و آزاد کردن افرادي که به داخل پادگان 

ی که یعنی تا زمان اند،و تا زمانی که متجاوزین گمراه شهر را به وضع آرام قبل برنگردانده اندبه منظور قتل و غارت هجوم برده

ین شده به مسوولین مع ویزیون در دست افراد مجاهد از کرمانشاه و ساختمانهاي ستاد لشگر و فرودگاه مجدداًایستگاه رادیو و تل

کردستان خود را به ستاد نیرو بر تهران معرفی ننمایند، با وجود تمام ارادتی  28واگذار نگردد و سرهنگ صفري فرمانده لشگر 

       .ارم، در مقابل خواست تعدادي مأمور اجنبی تسلیم نخواهم شداهللا طالقانی و جنابعالی دکه به شخص حضرت آیت

 

 سرلشگر قرنی -رییس ستاد کل ارتش ملی اسالمی   ایران

 

 چرا با فرمانده لشگر



 

کردستان در جلسه اي که با حضور وزیر کشور و استاندار جدید کردستان برگزار شد اعالم کرد حاضر  28فرمانده لشگر 

توجه به آن می توانست از پیشامد حوادث سنندج جلوگیري کند ارائه کند، به همین جهت سرلشگر قرنی  است اسنادي را که

موضع سختی گرفته بود. دیروز همچنین یک منبع موثق فاش کرد: مقامات انتظامی استان کردستان  28در برابر فرمانده لشگر 

ش ملی ایران تقاضا کرده بودند به مساله سنندج توجه شود. در از مدتها پیش حوادث سنندج را پیش بینی کرده و از ستاد ارت

یک گزارش رسمی که به سرلشگر قرنی رییس برکنار شده ستاد ارتش ملی ایران داده شده بود آرامش روزهاي قبل از 

ع طالتوصیف شده و از سر لشگر قرنی درخواست شده بود اوضاع کردستان را به ا» آرامش قبل از طوفان«حوادث سنندج 

اسفند گذشته  29دولت برساند. یکی از مقامات سیاسی کرد در سنندج امروز در گفتگویی با کیهان گفت: ما در روز سه شنبه 

تحریک کننده سرلشگر قرنی باعث شد که کشتار مردم سنندج دو روز  هايتصمیم گرفتیم آتش بس اعالم کنیم ولی اعالمیه

دیگر نیز ادامه یابد و خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آید. یک سخنگوي جمعیت دفاع از آزادي و انقالب گفت: حقش بود 

ات آورد و زمینه را براي عملی در کردستان جنگ داخلی بوجود خواستسر لشگر قرنی، خیلی زودتر از دیروز برکنار شود او می

فراهم کند. سرهنگ صفري فرمانده پادگان سنندج در  کشانید،چگونه می بود و کشور ما را به کجا می داندبعدي که خدا می

به  از مدتها قبل بین دو کمیته انقالبی« جلسه اي که با حضور حاج سید جوادي وزیر کشور و نمایندگان کرد برگزار شدگفت:

 )8/1/1358کیهان».(ی آقایان صفدري و مفتی زاده اختالف وجود داشت و او این موضوع را منعکس کرده بودسرپرست

 

 دیدار با سرلشگر قرنی:چرا از ریاست ستاد ارتش کنار رفتم؟

 

 س: برگزیده شدن شما به ریاست کل ارتش ملی ایران چگونه بود؟

 

) و 42سال زندانی نیز شد (بهمن سال  3راجع تقلید بودم که منجر بهدر تماس دائم با روحانیون و م 1341ج؛ چون از سال 

 .همچنین به دلیل آنکه سالهاي اخیر نیز در بطن فعالیتها و انقالب بوده ام به این سمت برگزیده شدم

 

ر ي وزیس: نحوه مداخله ارتش ملی ایران در حوادث و اتفاقات اخیر کردستان و در مورد تماس تلفنی دکتر حاج سید جواد

کشور با شمار و هماهنگی وي با آقاي طالقانی در مورد از بین بردن اغتشاشات کردستان، ممکن است توضیحاتی در اختیار ما 

 قرار دهید ؟

 



خواهند و به قولی اگر دولت با حفر کانالی، مرزي بین ج؛ آنچه محقق است مرد کردستان خود را از مردم ایران جدا نمی

کنند که از پیکره ایران جدا نباشد ولی بدبختانه عوامل دایی افکند،  مردم کردستان خود این نهر را پر میکردستان و ایران ج

دانند بدنبال فرصت هستند تا هر زمان که مساعد شد،  شناخته شده که موجودیت خودرا در ناامنی و بی ثباتی کردستان می

رتش ملی اسالمی ایران خود را موظف به حفظ تمامیت و حدود  و ثغور شورشی و بلوایی ایجاد کنند.  پس از انقالب ملت،  ا

کند و همچنان که شما در خانه خود باید تأمین داشته ها زندگی میداند و بدیهی است این ارتش، در سربازخانهکشوري می

مه امکانات براي حفظ خود و باشید و از تجاوز مصون بمانید و در صورت مزاحمت از خارج وظیفه دارید که با استفاده از ه

خانه خود حراست کنید،  ارتش نیز باید مجاز به چنین تکلیف و حقی باشد.  ولی دیدیم که در نتیجه تحریک افراد ضد انقالبی، 

اي به درون سربازخانه مهاباد ریختند و مقداري از موجودي سالح و مهمات و تجهیزات پادگان را غارت کردند تا با عده

از آن و غارت و خلع سالح سایر پادگانهاي ژاندار مري،  بقیه پادگانها را نیز به سرنوشت مهاباد دچار سازند و دیدیم استفاده 

مجروح کردند و با توجه به اعالمیه مکرر رهبر انقالب و همچنین اعالمیه  که به فرماندة پادگان نیز تیراندازي و او را شدیداً

نه شود و ارتش بایستی از خاحمله کند عاري از دین شناخته می هاودند هر کس به سربازخانهاسفند که مقرر فرموده ب 28اخیر 

تأیید و ابالغ نمود،  ارتش نیز در پادگانهاي کردستان و حمله به سنندج،   اي را کتباًخود دفاع کند و دولت نیز چنین وظیفه

اي ردستان و مذاکرات آقاي وزیر کشور،  مطلب پوشیدهفقط به دفاع از خانه خود پرداخت و توقعات هیأت اعزامی به ک

باشد و متأسفانه نیست،  بجز آنچه در تلگراف ایشان و پاسخ ستاد کل ارتش منعکس است که از قرار، در اختیار جراید نیز می

 .ردندصرف مغرضانه کهایی که آنرا منتشر کرده بودند،  همچنانکه در باال گفته شد از موضع بیطرفی خارج و دخل و تروزنامه

 

 س: رابطه شما در ارتش گذشته با دکتر مصدق  و دیگر یاران وي چگونه بود؟

 

ج: بخاطر داریدکه مرحوم دکتر مصدق عالوه بر رئیس دولت وزیر دفاع نیز بود و انتخاب من به فرماندهی تیپ گیالن در 

 .،  توسط ایشان انجام شد32فروردین ماه سال 

 

 مودن سرلشگر فربد بعنوان ریاست کل ارتش ملی ایران از سوي مهندس بازرگان چه بود؟س: دلیل جایگزین ن

 

از طرف  مقامات مسئول  و غیر مسئول و وجاهت طلب! مورد اتهام و  ج:چون از شروع به ثمر رسیدن  انقالب،  ارتش دائماً

نم و همچنین با توجه به سایر موضوعاتی که در داتحقیر قرار گرفت،  و اینجانب ادامه موضوع را منصفانه و بحق تشخیص نمی

استعفانامه تقدیمی به حضور امام و آقاي نخست وزیر ذکر شد ذکر شده است،  ادامه خدمت را به صالح ارتش و خود 

 .تشخیص ندادم و استعفا کردم



 

 نوشته بود و سرکوبی س:مسئله خیانت شما به نهضت ملی و حرکت شما ازرشت به سوي تهران، آنطور که در آسیاي جوان

 نهضت ملی و بنیاد ساواك بهمراه بختیار چه بوده است؟

 

ج: ماشاءاله این روزها جرائد آنقدر متعدند که من فرصت مطالعه آنها را ندارم ولی درمورد مطلبی که می گوئید اگر منظور 

من به تهران براي استفاده از ام که مضحک است و چنانچه آمدن این است که من با تیپ رشت به تهران حرکت کرده

در تاسیس ساواك سمتی نداشته ام.  ساواك معاون نخست وزیري  مرخصی یا امور اداره بوده الزم به توضیح نیست.  ضمناً

که به زندان افتادم، کیفر خواست  36است. (رئیس ساواك، معاون نخست وزیر است) ولی بخاطر دارم من در اسفند سال 

 .شت گزارش ساواك به شاه سابق بوده استدادستان ارتش رونو

 

 س:سوابق سیاسی و فعالیتهائی که در ارتش گذشته داشته اید چه بوده است؟

 

ج:من از خیلی قدیم و زمانی که شاگرد دبیرستان بودم توجهم به این نکته جلب شده بود که در هر اجتماعی از شاگردان یک 

سازمانهاي کارگري و سیاسی، باید بهترین و شایسته ترین افراد برگزیده شوند ولی وقتی کالس یا مدرسه گرفته تا بزرگترین 

بنام اینکه فرزند پادشاهی هستند در راس  شود و حتی کودکان صرفاًبه رأس مملکت می رسید، این روش نادیده گرفته می

ولوژیکی مذهبی و ایدئ هايتیجه مطالعات و بررسیگیرند و این طرز تفکر و تراوشات کالم و باالخره موقعی که نکشور قرار می

کند خود را کنار خودکامگی و عوارض حکومت شاه قرار دادم، به این نتیجه رسیدم که سیستم سلطنتی نه با منطق تطبیق می

سال و 3ت به مد 1337سال زندانی شدن در تاریخهاي  6به دوبارو  نه با مذهب و اقداماتی که بر علیه سلطنت کردم که مآالً

سال تحت نظر بودن که براي معالجه حتی تا آخرین روزهاي انقالب اجازه خروج از کشور را  14سال و 3بمدت  1342

 .نداشتم،  منتهی شد

 

 س: مسئله کودتاي شما علیه شاه به کمک امینی و امریکا چه بود؟

 

و دلیلی ندارد سیاست خارجی به دنبال در دست ج:اگر منظور در زمان قدرت شاه بوده که امریکائیان خود شاه را داشتند 

 .داشتن قدرت موجود نباشد و بخواهد ریسک و فعالیت دیگران را حمایت کند

 



 س:پیشنهاد شاه در روزهاي آخر به شما چه بود؟

 

خود را  هايج: پیشنهاداتی در مورد تشکیل حکومتی شد که شاه یا فرزند او فقط سلطنت کنند نه حکومت و قسمتی از سرمایه

به ملت برگردانند و جواب من این بود که اگر شاه به موجودیت کشور عالقمند است، درصورت تأییدات امام باید ضمن 

پوزش از ملت، کلیه سرمایه خود را پس دهد و تکلیف رژیم را به ملت واگذار کند و از سلطنت براي خود و اوالدش منصرف 

 )20/1/1358د.(آیندگانشود و تکلیف رژیم را به ملت واگذار کن

 

 .اندهواپیما هاي ارتش به نقده فرستاده شده

 

ایران امروز اعالم کرد چنان چه با توجه به اقدامات وسیع مقامات سرلشگرناصر  فربد رییس ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی

 بس اعالم نشود، ارتشآتشهایی که پیش آمده است، پایان نپذیرد و روحانی و سیاسی محلی، در شهرستان نقده درگیري

ریزي طبق تصمیم دولت، در محل حضور خواهد یافت تا ایران ناگزیر براي جلوگیري از برادرکشی و خونجمهوري اسالمی

 .میان طرفین درگیر،حایل بشود

 

یر ادهاي اخایران امروز در زمینه جلوگیري از حوادث شهرستان نقده گفت: در پی رویدرییس ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی

نقده و درگیریهایی که بین برادران کرد و ترك پیش آمده است، مقامات دولتی بویژه مقامات روحانی و سیاسی در منطقه 

اند که از هرگونه درگیري و تیراندازي و برادر کشی جلوگیري کنند و مشکالتی را که بوجود آمده است را فیصله کوشیده

اي اند و ناگزیر وزیر کشور مبادرت به صدور بخشنامههاي خود ادامه دادههمچنان به درگیري دهند. اما متاسفانه طرفین درگیر

بس ندهند ارتش در محل حضور پیدا بعدازظهر امروز طرفین دست از تیراندازي بر ندارند و آتش 4کرد و چنا نچه تا ساعت 

هاي برادران کرد و ترك انند با نفوذ کلمه از درگیرياین امیدواري وجود دارد که مقامات محلی بویژه روحانیون بتوکند.

این مذاکرات به نتیجه نرسد همانطور که دولت به ارتش جلوگیري کند و مشکالت موجود را در منطقه حل کند اما چنانچه

ا از ادامه د تابالغ کرده است، ارتش مجبور خواهد بود به عنوان میانجی حضور پیدا کند و بین برادران کرد و ترك حایل بشو

ها جلوگیري کند. سرلشگر فربد افزود: چند فروند هواپیما براي شناسایی منطقه فرستاده ریزيدرگیریها و برادرکشی و خون

نداریم و براي حضوریافتن در منطقه و جلوگیري از تیراندازي و درگیري برادرانمان شده است، زیرا در نقده ما پادگان نظامی 

 )2/2/1358انهاي اطراف استفاده خواهیم کرد. (کیهاندر منطقه از پادگ

 .تعداد تلفات روشن نیست

 



هاي حوادث اخیر نقده گفت: همزمان با اعزام نیروهاي ارتشی به نقده و در سرلشگر ناصر فربد در مورد تعداد تلفات و زخمی

صی ها و مراکز درمانی آمار صحیبیمارستان دست گرفتن کنترل شهر، دستور داده شد که اکیپی از ماموران ارتش با مراجعه به

هاي مقتولین و مجروحان از تعداد تلفات و مجروحان حوادث اخیر نقده به دست آورند. دولت در نظر دارد با شناسایی خانواده

 .المقدور خسارات وارده را جبران کندحوادث اخیر نقده به تسکین آالم آنها بپردازد و حتی

 

 این که در ماجرايشوند. کمازنند که باعث ناراحتی میکه برخی از افراد مغرض دست به شایعاتی می این استاما واقعیت

این زمینه نیز پراکنی زدند که درکنند، دست به شایعهایی که با هیات رییسه دولت و با قم ارتباط برقرار میگنبد و نقده عده

این عوامل روشن شود که مراتب به ت الزم صورت گیرد تا هدف و قصداین عوامل اقداماام که براي شناساییدستور داده

 .دولت اعالم خواهد شد

 

 :ایران اضافه کردرییس ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی

 

از سوي دیگر امروز نیز پروازهایی براي شناسایی بیشتر منطقه و مواضع طرفین درگیر در خارج از شهر منطقه، اعزام خواهد 

 .شد

 

این شهر در برابر طرفین درگیر، دیگر چشم زخمی ارتش به شهر نقده،این است که با استقرار نیروهاي اعزامی لم استآنچه مس

 .این نیروها تخلیه شده استاز حضور اند و شهر کامالًنخواهد دید، زیرا طرفین درگیر از شهر خارج شده

 

مذاکرات مقامات روحانی و سیاسی منطقه به نتیجه برسد و سرلشگر فربد سپس اظهار امیدواري کرد که هر چه زودتر 

 )4/2/1358بس قطعی اعالم گردد. (کیهانآتش

 

 .شودژاندارمري در نقده مستقر می

 

یک واحد ژاندارمري به منظور حفظ نظم و آرامش در شهرستان نقده و جلوگیري از برخوردهاي، احتمالی در منطقه به جاي 

 .ایران، در نقده استقرار خواهد یافتمهوري اسالمی، ارتش جنیروهاي اعزامی



 

، به ایی گردیددر شهرستان نقده پیش آمد و منجر به خونریزي و برادرکشی و قتل و جرح عده هایی که اخیراًدر پی درگیري

ت مه مذاکراگري بین طرفین درگیر، تا خاتایران براي میانجیدستور دولت و وزیر کشور، نیروهاي ارتش جمهوري اسالمی

 .بس، در مواضع شهر مستقر شدندمقامات روحانی و سیاسی نقده و نمایندگان دولت براي آتش

 

بس گردید مقرر شد نیروهاي هاي نقده انجام شد  و منجر به آتشروز گذشته از مذاکراتی که در کمیته ویژه بررسی جریان

اي ژاندارمري مسوولیت حفظ نظم  و آرامش شهر را به عهده ارتش شهر نقده را ترك کنند و به جاي آنها واحدهاعزامی 

 .بگیرند

 

اهللا ممتاز فرمانده ژاندارمري کل کشور امروز گفت: در اجراي دستور دولت مبتنی بر حضور واحدهاي سرهنگ عزت

ی رفتن نیروهاي ارتش ژاندارمري در نقده،دیشب دستور داد که یک واحد از ماموران ژاندارمري وارد شهر نقده بشوند تا بدنبال

اینکه شهربانی نیز در نقده مستقر است، حفظ امنیت و نظم و آرامش شهر را در دست بگیرند. نیروهاي ژاندارمري و با توجه به

 )4/2/1358از امروز در نقده مستقر خواهند شد و با همکاري اهالی نقده براي حفظ امنیت شهر اقدام خواهند کرد.(کیهان

 .ر و مرور در نقده به اجرا درآمده استمقررات منع عبو

 و کردهاي نقده هاآغاز مذاکرات مقدماتی براي رفع اختالف ترك

 

نقده ـ خبرنگار اعزامی آیندگان:در پی استقرار نیروهاي ارتش در نقاط حساس شهر نقده و بازگشت آرامش دوباره به این 

زب دمکرات به مهاباد و مالقات با شیخ عزالدین حسینی مذاکرات عضو ح 2شهر، با سفر استاندار آذربایجان غربی به همراه 

 .و کردها آغاز شد هامقدماتی براي رفع اختالف ترك

 

ت شهر در سکو هايو واحدهاي صنفی نقده به علت منع عبور و مرور در این شهر تعطیل بوده و خیابان هاتا دیروز کلیه مغازه

 .شکندفرو رفته و تنها حرکت خودروهاي ارتشی گاهی اوقات این سکوت را می

 

ما در اینجا پیک صلح « فرمانده مجاهدان اعزامی از تهران به خبرنگار اعزامی آیندگان گفت:» سرگرد محمد جواد موذن»

آغوش باز از ما استقبال کردند و حتی مال  د باکه خوشبختانه هر دو خلق ترك و کر ایمهستیم و براي برقراري آرامش آمده

 «.صالح رحیمی امام جمعه کردهاي نقده کتبا از مجاهدان اعزامی از تهران تقدیر کرده است



 

و  انداتفاقی که در نقده رخ داده یک اختالف داخلی بوده است که گروهی از عوامل خارجی به آن دامن زده« وي اضافه کرد:

 «.وامل در شهر وجود دارندهم اکنون هم این ع

 

که به من رسیده حزب دموکرات  هائیدر مورد چگونگی بروز این اختالفات و برخوردها گفت: بنا به گزارش» سرگرد موذن»

هزار نفري مسلح ترتیب داده بود که همین مسأله موجب درگیري و برخورد خونین کردها و  60ـ  50کردستان یک میتینگ 

است مانور نظامی در این شهر بدهد. حتی آقاي  خواستهکه این حزب بجاي میتینگ می شودستنباط میشد و چنین ا هاترك

که براي اینکه ثابت کنیم حزب دموکرات تنها یک « سخنگوي حزب دموکرات کردستان صریحا به من گفت:» کریم حسامی«

 .«زاري این میتینگ کردیمحزب سیاسی نیست و در واقع یک قدرت نظامی در منطقه است، اقدام به برگ

 

کوپتر به چند روستا حمله کرده و جمعی را کشته و سرگرد موذن در پاسخ این سئوال که چرا نیروهاي ارتشی با تانک و هلی

تن از مردم را جمع کرده و طی سخنرانی به آنها گفته  400امام جمعه ده حدود » گاله وان«در قریه «مجروح ساختند، گفت: 

برود و هر کس مایل است، بماند و ما را در انتقام گیري  خواهدصد داریم انتقام خود را بگیریم، هر کس میبود که ما ق

آن را به  رفتیم و» گاله وان«همراهی کند. ما وقتی از این مسأله آگاه شدیم براي جلوگیري از آشوب و درگیري بیشتر به قریه 

 .«تیماضافه روستاهاي اطراف تحت مراقبت و کنترل گرف

 

 :سرگرد موذن در مورد علت منبع عبور و مرور در شهر گفت

 

هم اکنون هم عوامل فرصت طلب و خرابکار در شهر وجود دارند و براي اینکه بتوانیم آنان را شناسائی کنیم، مقررات منع »

 « .هر چه زودتر این مقررات لغو شود کنیمعبور و مرور وضع کردیم و سعی می

 

عضو حزب دموکرات کردستان، در پاسخ به این سئوال آیندگان که چرا به رغم هشدار قبلی » کریم حسامی«در همین حال 

مقامات محلی نقده در مورد لغو برگزاري میتینگ و تضمین کتبی حزب دموکرات مبنی بر برگزاري آرام میتینگ در شهر 

ز جانب ما اتفاقی رخ ندهد و شروع ماجرا نیز از جانب ما ما تضمین داده بودیم که ا« نقده، میتینگ به خون کشیده شد. گفت:

. من مکنبجاي میتینگ، مانور نظامی بدهیم آنرا تکذیب می خواستیمکه ما می» سرگرد موذن«نبوده است و در مورد ادعاي 

شهر  آرامش درفقط به سرگرد موذن در مورد حمله نیروهاي ارتشی به روستاهاي کردنشین گفتم: وظایف ارتش تنها برقرار 



هزار مسلح  10نقده است و اگر ارتش بخواهد در روستاها دخالت کند، کردها به شدت مقاومت خواهند کرد و ما حداقل 

 .«داریم و در برابر این تجاوز ایستادگی خواهیم کرد

 

میه در خانه مال صالح رحیمی وي در پایان گفت: قرار از اینکه قواي ارتشی از تهران به نقده بیایند ما به وسیله مجاهدان ارو

و چنانچه سرگرد موذن و ایرج تبریزي (  کردامام جمعه کردهاي نقده و در محاصره بودیم و هر لحظه مرگ ما را تهدید می

رسیدند همه ما در آنجا کشته شده بودیم که از این بابت از مجاهدان اعزامی از تهران به سرپرستی نماینده وزارت کشور ) نمی

 .کنیمموذن قدردانی می سرگرد

 

همچنین دو گروه پزشکی با دارو و تجهیزات الزم از سوي بهداري و بهزیستی ارومیه به نقده آمده و فعالیت خود را در جهت 

 .جلوگیري از شیوع هر گونه بیماري آغاز کردند

 

انتشار داد و از اهالی منطقه » کدار«در همین حال بهداري و بهزیستی ارومیه اطالعیه اي پیرامون آلودگی آب رودخانه 

  )8/2/1358خواست آب این رودخانه را جوشانیده و به مصرف برسانند. (آیندگان

 

 .شوندبر اساس تصمیم کمیسیون بررسی اوضاع کردستان،نیروهاي ارتش در نقده مستقر می

 

کار، رییس ستاد ارتش و فرماندهی کمیسیون هفتگی مربوط به بررسی اوضاع استان کردستان با حضور وزراي خارجه، 

ایجاد آرامش این جلسه در مورد مسایل نقده و لزوم اقداماتی جهتژاندارمري در دفتر احمد حاج سید جوادي تشکیل شد. در 

در منطقه مذاکراتی صورت گرفت پس از مذاکرات الزم با استقرار نیروهاي ارتش و همچنین تقویت نیروهاي ژاندارمري در 

 )20/2/1358فقت گردید. (کیهان،محل موا

 

 .ایران:براي تحویل سالح یک ماه مهلت به افراد مسلح داده خواهد شدمصاحبه رییس ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی 

 



ایران تهیه شده است. با تصویب امام خمینی و دولت به اجرا که در ستاد کل ارتش جمهوري اسالمیطرح خلع سالح عمومی 

صالح اسلحه در اختیار دارند، یک ماه مهلت این طرح، کلیه کسانی که بدون مجوز از مراجع ذيبراساس شود.گذاشته می

 .خواهد داشت که سالحهاي خود را تحویل دهند

 

ایران در نخستین دیدار و آشنایی خود با نویسندگان مطبوعات سرلشگر ناصر فربد رییس ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی 

 .الب باال، تغییرات بنیادي را در ارتش نوید دادضمن اشاره به مط

 

ایران، ارتش خود را تسلیم اراده ملت کرد و به رییس ستاد کل  ارتش در مصاحبه مطبوعاتی گفت: در جریان انقالب اسالمی

رتش ا خواستند با حفظایی از سران ارتش میمردم پیوست این بدان مفهوم نیست که ارتش از هم متالشی شده است. عده

رژیم گذشته را حفظ کنند ولی باید بپذیریم که همه ارتش با ملت بودند و به همین جهت هنگامی که دستور داده شد که 

ها باز گردند همه ارتش به ملت پیوست. در جریان حمله به پادگانها و مراکز نظامی، به استثناي وارد ارتش به سربازخانه

 العظمی اهللاآیتاي به شدت ضعیف شده بود و بهمین دلیل به حضور حضرتارتش روحیهنیامده است. در پی پیروزي انقالب، 

امام خمینی رسیدم و موقعیت ارتش را برایشان تشریح کردم. امام خمینی فرمانی در پنج مورد صادر کردند که مهمترین اصل 

ز براي ارتشیان که ای بود. فرمان عفو عمومی هاي مختلف ارتشآن عفو گناهان صغیره ارتشیان بود و اطاعت از مافوق در رده

سوي امام صادره شده است هنوز پیاده نشده و به دادرسی ارتش، ماموریت داده شده که در اسرع وقت گناهان کبیره را 

ناهان گبندي کنند تا به همراه دادستانی کل انقالب اسالمی، در مورد نظامیان به موقع اجرا گذاشته شود و نظامیانی که درجه

 .اند مورد عفو امام خمینی قرار گیرندصغیره داشته

 

 :تیمسار سرلشگر فربد گفت

 

، در روز ایران از بین رفته استپنداشتند که ارتش ایران بعد از انقالب تردید داشتند و میمجالت خارجی که نسبت به ارتش 

د که ارتش با ملت همبستگی کامل دارد، لحنشان تغییر ما را دیدند و متوجه شدنفروردین هنگامی که ساز و برگ نظامی 29

کند. تا نخستین رژه مرتب و منظم خود را ایران خود را از هر لحاظ مهیا میکرد. اما به هر حال اکنون ارتش جمهوري اسالمی 

 .نمایش بگذاردایران به جمهوري اسالمیکه در اختیار دارد، برابر نخستین رییسهمراه با انواع ساز و برگ نظامی 

 

 مسایل حاد گنبد و نقده



 

ران شکل ایایران آنگاه به حوادث گنبد و نقده اشاره کرد و گفت: ارتشی که اکنون در رییس ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی 

بادا مهاي گنبد و نقده همه ما نگران بودیم که گرا، نه فرد گرا و به همین در جریان درگیريگرفته است. ارتشی است ملی

ایی به سوي برادرنمان شلیک بشود. لذا براي بیرون راندن ضد انقالب از گنبد طرحی تهیه کردیم و نیروهاي ارتش گلوله

نخست اطراف شهر را محاصره کردند که گروهی از مجاهدین نیز به آنها پیوستند و آنگاه نماینده دولت به ضد انقالب اخطار 

رفتند، ارنش در میان استقبال مردم وارد شهر شد و که آنها از یک سو از شهر بیرون میکرد که شهر را ترك کنند در حالی 

 .کمترین درگیري پیش نیامد اما موضوع در نقده شکل دیگري داشت

 

یون اگر اقدامات روحان اگر در گنبد ضد انقالب عامل درگیري بود، در نقده برادران ترك و کرد به هم ریخته بودند که مسلماً

این بار نیز ستون بزرگی از ارتش را همراه با ها خیلی زیاد بود. گري ارتش و پاسداران نبود، آمار کشتهت و میانجیدول

مجاهدین به سوي نقده حرکت دادیم که نخست طرفین درگیر از شهر خارج شدند و آنگاه با اقدامات وسیع روحانیون،مقامات 

 .بس اعالم شدمیانجی وارد شده بود،آتشمحلی،نمایندگان دولت و ارتش که به عنوان 

 

 روحیه ژاندارمري و شهربانی

 

سرلشگر ناصر فربد اضافه کرد: روحیه ماموران شهربانی و ژاندارمري سخت شده و به همین دلیل ما ناچاریم در حفظ نظم و 

رزهاي ون مختلف بپردازند و یا در مها به فراگیري فنآرامش در شهرها نیز مستقر باشیم و نیروهامان که بایستی در سربازخانه

 .اندکشور مستقر باشند،در شهرها پراکنده

 

کند که ما هر چه زودتر روحیه از دست رفته ماموران شهربانی و ژاندارمري را به آنها باز گردانیم و به آنها ایجاب میضروت

ت که این صورت اسفشان را انجام دهند. تنها در تامین شغلی و اطمینان بدهیم تا بتوانند به سر کارهایشان برگردند و وظای

 .تواند به وظایف دیگر خود بپردازدارتش می

 

 .بندي فرمان امام خمینی در زمینه عفو ارتش، به مشکل خاتمه بدهندکنم که درجهمن تصور می

 

 نقش پاسداران انقالب



 

 :درییس ستاد کل ارتش در مورد تشکیل سپاه پاسدار انقالب اظهارنظر کر

 

این سپاه هم مفید است و هم آنرا قبول دارم. چرا که نخست باید روحیه انقالبی را در جوانان وطنمان حفظ کنیم و از سوي 

دیگر ضد انقالب نیز توجه داشته باشد که همواره با پاسداران روبروست و ضمن مذاکراتی که با ارتش به عمل آمده، و قرار 

 .در ارتش ببینند و مشغول کار شوندمشغول کار خواهند شد، دو هفته دوره نظامی  است افرادي که در سپاه پاسداران

 

بگوئیم که  توانیمایم و اکنون میسرلشگر فربد آنگاه اشاره به وضع کنونی ارتش کرد و گفت: ظرف یکماه گذشته را ساخته

ت ایران شده اسانتخاب ریاست جمهوري اسالمی ایران به وقتهایی در زمینه ارتش جمهوري اسالمیبینیارتش داریم، اما پیش

ایران از بنیاد تغییراتی بکند و ارتش داشته باشیم که با خواست ملت و جامعه کنیم ارتش جمهوري اسالمیو کوشش می

 .اسالمی و جمهوري اسالمی هماهنگی کامل داشته باشد

 

ن دریاي خزر و دریاي سیاه یا در نقاط مختلف خلیج طرحی در ارتش در دست مطالعه است که به جاي آنکه ارتش ما در بی

 .فارس براي منافع دیگران مستقر شود

 

ایران باشد. یگانهاي ضربتی در استانها شود تا در خدمت ملتها استقرار باید در واقع نیروهاي ارتش استانی میدر استان

 .ایران سرکوب کندشود تا هر حرکت خصمانه را به خاك مستقر می

 

 تش غنی استار

 

هاي جنگی غنی است و براي رییس ستاد کل ارتش آنگاه به موجویت ارتش اشاره کرد و گفت ارتش از لحاظ سالح

آینده به خرید وسایل جنگی غنی است و براي سالهاي آآینده به خرید وسایل جنگی نیازي نداریم و حتی در بعضی سالهاي

فروشیم و یا به کشور فروشنده واگذار این وسایل را میکنیم اگر الزم بود یاموارد سالحهاي زیادي هم داریم که تصدیق می

 .کنیممی

 



این سرلشگر ناصر فربد اضافه کرد: چندي قبل تصمیم گرفته شد که مدت زمان سربازي به یک سال تقلیل یابد به نظر من 

مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا مدت زمان سربازي  این تصمیم مجدداًدهد. به نصف تقلیل می تصمیم، نیروي ارتش را عمالً

 .ستاین خصوص اتخاذ نشده اکنم حداقل آن یکسال و نیم باشد. اما هنوز تصمیم نهایی در به حد معقولی برسد که تصور می

 

مردم  ياین شورا از همه گروههاشود که در رییس ستاد کل ارتش گفت: در ارتش شورایی از متخصصان ارتشی تشکیل می

زم هاي الگیريشود و بعد از تصمیماین شورا طرح میشود که نظرات خود را بگویند تمام مسایل و امور ارتش در دعوت می

دهد. اما در مورد خلع سالح افرادي که اسلحه در دست دارند. طرح تهیه شده را میرییس ستاد کل ارتش دستور اجراي آن

صالح، با خود اسلحه حمل کند و یا که هیچکس حق ندارد بدون مجوز قانونی از مراکز ذيکه در نخستین ماده آن آمده است 

توانند اسلحه داشته باشند. یا مأموران مجاز نیروهاي ارتشی هستند و یا پاسداران که آنها نیز آنرا مخفی نماید. کسانی که می

صورت ضمن گرفتن اسلحه اینه تحویل دهند. در غیرمجوز خواهند داشت. بقیه مردم باید سالحهاي خود را در ظرف یک ما

شوند. البته به دولت پیشنهاد خواهیم کرد که برخی از مردم که در جریان خرید و فروش اسلحه و ورود آن تعقیب نیز می

 .هاي خود را تحویل دولت بدهنداند، سالحدست به خرید اسلحه زده

 

خود به عنوان یک کشور غیر متعهد مناسبات خوب داریم فقط نگرانی ما از  سرلشگر فربد اضافه کرد هم اکنون در مرزهاي

ورود اسلحه است که آنهم در صورتی که طرح خلع سالح به تصویب امام خمینی و دولت برسد، حل خواهد شد. در مورد 

 )22/2/1358شود. (کیهاناین مساله بی اهمیتی است که دیر یا زود حل مینیز هیچ مشکلی نداریم» پالیزبان«

 

 .ارتش در مریوان فعال ناظر است

 

شهرك شمال غرب را از سوي کردها بشدت  11و کنترل  64وزیر دفاع ملی، دیشب عقب نشینی هنگ » سرتیپ تقی ریاحی»

کامال در منطقه مورد مأموریت خود نفوذ دارد و به هیچ وجه موردي براي عقب نشینی پیش  64لشگر «دروغ خواند و گفت: 

لشگر غرب اعالمیه داده است که کردها تسلیم بودند و از اینکه ارتش به آنجا رفته است خوشحال و از آنان ».  ه استنیامد

  .انداستقبال کرده

 

  .«شود،  ارتش فعال ناظر استدر منطقه می هائیبا وجودیکه در حال حاضر اخالل«وزیر دفاع گفت: 

 



در یک گفتگوي تلویزیونی اظهار داشت مذاکراتش با کردهاي کوچ کرده از  شب جمعه» آیت اهللا الهوتی«در همین حال،  

    )6/3/1358مریوان به نتیجه نرسیده است.(آیندگان

 

                                                                       مانور در آسمان ایران

 

یروي هوائی جمهوري اسالمی در آسمان کشور اهمیت فراوان قائل هستند و هواپیماهاي ن هاپشت پرده ایها براي مانور جنگنده

الزم بود که عراقیها بدانند ارتش براي مقابله با آنها  و می گویند به دنبال تجاوز هوایی عراق به مرزهاي ایران، این مانور کامالً

ستاد ارتش و همکاران او سخت در  رئیس» تیمسار فربد«دست روي دست نخواهند گذاشت. در همین حال، می گویند که 

تالش و تکاپو هستند تا نخستین رژه و سان ارتش را هر چه باشکوه تر برگزار کنند.  چندي قبل، تیمسار فربد اظهار تمایل 

کرده بود که اولین رژه واقعی ارتش جمهوري در حضور رئیس جمهور آینده ایران انجام پذیرد و این پیشنهاد او مورد قبول 

س بازرگان رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود.  همین محافل اضافه می کنند همانطور که تیمسار قرنی، مساله سنندج مهند

را بمثابه تجدید قدرت و عظمت ارتش تلقی کرد، فربد جانشین او نیز بعنوان احیاء مجدد ارتش، مانور قدرت رزمی آن را 

 )20/3/1358بمرحله نمایش بگذارد.(آیندگان

 

 ضیحتو

 

یک مقام آگاه در لشگر سنندج درباره اظهارات سخنگوي جمعیت دفاع از آزادي پیرامون مانور هواپیماهاي ارتشی در آسمان 

دهند، بلکه ایجاد رعب و وحشت  نمیایران، هیچ نوع مانوري براي هواپیماهاي ارتش جمهوري اسالمی «سنندج گفت: 

 .ادي باشداین یک کار غیر عکنم پردازند و تصور نمیرند فقط به شناسایی منطقه میاي که داهواپیماهاي ارتشی به حکم وظیفه

 

اند و هاي مریوان نکردهگونه دخالتی در درگیرياین لحظه ارتش جمهوري اسالمی و لشگر سنندج هیچوي همچنین گفت: تا 

                                                   )20/4/1358دستوري نیز از طرف دولت به آنها نرسیده است.(کیهان

 

  .مردم مهاباد با شکوه فراوان از نمایندگان ارتش جمهوري اسالمی استقبال کردند

 



صبح دیروز از ارومیه به  9غربی ساعت شش افسر بلند پایه ارتش جمهوري اسالمی در معیت نماینده استاندار آذربایجان

دیده مهاباد که در ماههاي اخیر شدید از طرف گروههاي مسلح متفرقه  تهدید  سمت مهاباد حرکت کردند. مردم زجر

اند تا خارج از شهر استقبال نمایندگان رسمی دولت درآمده و با شور خاصی به نفع جمهوري اسالمی و رهبري انقالب و شدهمی

فع دولت جمهوري اسیالمی و رهبري انقالب دادند و ابراز احساسات مردم به نهاي رنگارنگ ضدانقالب شعار میبرعلیه توطئه

 .هیات مذکور را تحت تاثیر قرار داده بود شدیداً

 

ماه سال جاري توسط حزب هاي سنگینی که در حمله اواخر فروردیننمایندگان دولت به پادگان مهاباد رفته و لیست اسلحه

که در اسرع وقت سالحهاي به یغما گرفته به اند دمکرات به غارت رفته بود از طرف مسئولین حزب دمکرات قول داده

پادگان تحویل بدهند. بنا به اطالع واصله نمایندگان ارتش جمهوري اسالمی ایران به ارومیه باز گشتند تا ترتیب ورود ارتش به 

 .مهاباد و سایر نقاط کردستان بدهند

 

کردستان را تقویت کرده است و تا حدودي از قرار معلوم خبر اسکان نیروهاي دفاعی در نقاط کردستان روحیه مردم 

 .نگرانیهاي آنان را تخفیف بخشیده است

 

هاي مسلح در کردستان این منطقه را به نقطه غیرقابل بازگشتی سوق خواهد داد. استقبال زیرا هرگونه تحللی در مقابل گروه

دهد که به انقالب اسالمی است و نشان مینظیر مردم مهاباد از نمایندگان دولت نمودار عالقه ژرف برادران کرد ما بی

ست و اند تا چه اندازه ساز دست داده تبلیغات عناصر رژیم سابق که جز وسایل تبلیغاتی سایر امتیازات اجتماعی خود را تماماً

 )21/4/1358بی پایه است.(جمهوري اسالمی 

 

 .کندشهرها دخالت نمیتظامی سرلشگر فربد رییس ستاد ارتش: تا صدور دستور دولت ،ارتش در امور ان

 

شود و بر اساس مطالعات وسیعی که در جریان دگرگون میایران از لحاظ کیفی و کمی ستاد ارتش جمهوري اسالمی

بق خواهد ایران منطنظر شرایط سیاسی و اجتماعی با جمهوري اسالمی است،ارتشی که در رژیم گذشته سازمان یافته بود،ازنقطه

 .شد

 



کوشد که این مطالب خاطر نشان ساخت ارتش میایران ضمن بیان لشگر ناصر فربد: رییس ستاد جمهوري اسالمی تیمسار سر

یابد،  ایی حضوراین باشد که ارتش در منطقهمناطق مختلف کشور مداخله نکند اما چنانچه مصلحت دولت بر در امور انتظامی

 .این اقدام صورت خواهد گرفت

 

ایران امروز در یک گفت و گوي اختصاصی با کیهان به مسایل همافران و حوادث اخیر هوري اسالمی رییس ستاد ارتش جم

این منطقه که مریوان و استان خوزستان پرداخت و گفت: به طوري که از مریوان اطالع رسیده است در پی حوادث اخیر

 .م اکنون آرامش در منطقه حکمفرماستگردیدن گروهی دیگر شد، هایی و زخمیمتاسفانه منجر به کشته شدن عده

 

درباره حوادث اخیر خوزستان بویژه حادثه ناگواري که دیروز در یکی از مساجد خرمشهر روي داد نیز باید گفته شود که قدر 

وگیري این حوادث و جلهائی خرابکار صورت گرفته است که براي رسیدگی به جزئیاتاین حوادث بوسیله گروه یا گروهمسلم 

ز آن و همچنین مبارزه با عوامل خرابکار، شوراي تامین منطقه زیر نظر تیمسار دکتر احمد مدنی استاندار خوزستان و با حضور ا

اي این شورا برفرماندهان نیروهاي انتظامی، روساي پاسداران و دیگر مقامات مسوول تشکیل شده که بر اوضاع نظارت دارند.

ها خوزستان پاسداران انقالب و افراد کمیتهرا به عمل آورده است و مسووالن انتظامی  تامین امنیت منطقه اقدامات وسیعی

 .براي مقابله با عوامل مخرب آمادگی الزم را دارند

 

 :این دو منطقه گفتایران در مریوان و خوزستان و اعزام نیرو به سرلشگر فربد درباره نقش ارتش جمهوري اسالمی 

 

ایران براي حفظ حدود و ثغور کشور و مقابله با دشمنان وطن، وظایف شده، ارتش جمهوري اسالمی  همانطور که بارها گفته

ظاهر نشود. به همین جهت در جریان حوادث گنبد و مشخصی دارد و ما کوشش داریم که ارتش در نقش ماموران انتظامی 

ارتش به عنوان ناظر بر اوضاع، وارد صحنه شده، این  دولت مصلحت دانست،نقده نیز هنگامی که از نقطه نظر سیاسی و انتظامی

کند و مادام که دولت مصلحت نداند، ارتش هیچگونه مصداق پیدا می حالت در مورد حوادث خوزستان و مریوان نیز عیناً

تش در مناطق ار ایجاد امنیت، دولت، دستور بدهد، مسلماًایی نخواهد کرد ولی چنانچه در زمینه حفظ آرامش مناطق و مداخله

 .حضور خواهد یافت

 

 درباره همافران

 



ایران آنگاه به مساله همافران و نقطه نظرهاي آنها پرداخت و خاطرنشان ساخت، مسایل رییس ستاد ارتش جمهوري اسالمی

است،  هایران به طور اعم مورد بررسی وسیع قرار گرفته است، و اساس مطالعاتی که انجام شدپرسنلی ارتش جمهوري اسالمی 

 مسایل پرسنلی ارتش در جهت رفاه حال آنها از بین بردن مشکالتشان به طور بنیادي و عمیق تجدیدنظر خواهد شد که طبعاً

 .این قاعده مستثنی نخواهد بودمساله همافران نیز که نمایندگان آنها در جریان امر قرار دارند از 

 

و نهادي،  یابد و بنیادهاایدئولوژي و اجتماعی تغییرات کلی میجهت سیاسی، ایران ازتیمسار فربد افزود: ارتش جمهوري اسالمی

 .شودگذشته ارتش مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و تغییرات وسیعی در سطح ارتش داده می

 

 ارتش و قانون اساسی

 

اسی نیز در بررسی قانون اس سرلشگر فربد سپس درباره ارتش و قانون اساسی گفت: براي آنکه ارتش جمهوري اسالمی ایران

این تا  اندحضور داشته باشد، شوراي حقوقدانان ارتش مطالعات وسیعی را در بخش مربوط به ارتش قانون اساسی شروع کرده

 این دخالت آن است که در بخشقسمت از قانون که مربوط به ارتش است با نظارت حقوقدانان ارتشی تنظیم گردد. غرض از 

گیرنده از ملت ایران جزیی از ملت است و الهامقانون اساسی تصریح بشود که ارتش جمهوري اسالمی  مربوط به ارتش

کند که آن دولت معبوث از ملت باشد بدین ترتیب ارتش آگاه خواهد این ارتش از نظر قانونی از دولتی پیروي میباشد. می

 )25/4/1358معبوث ملت است. (کیهانبود که همواره جزیی از ملت و در تابعیت از دولتی است که 

 

 .ارتش تا کنون در مریوان دخالت نکرده است

 

دیروز در گفت وگوي تلفنی با خبرگزاري پارس در تهران تاکید کرد که  12سرهنگ سپهري فرمانده لشگر سنندج ساعت 

 .بعدازظهر دیروز قطع شده استارتش جمهوري اسالمی تاکنون در حوادث مریوان دخالت نکرده و تیراندازي در این شهر از 

 

 .اندوي گفت هلیکوپترهاي ارتشی فقط در کار حمل مجروحان و جابجایی پاسداران و مجاهدین شرکت داشته

 



تن  45تا  36نفر و تعداد مجروحان را بین  23شدگان درگیري مسلحانه دیروز مریوان را فرمانده لشگر سنندج تعداد کشته

 )26/4/1358ذکر کرد. (جمهوري اسالمی

 

 گفتگوي لوموند با تیمسار امیر رحیمی

 

 ...امیر رحیمی: تنها کافی است که قوي باشی 

 

 .انقالب ایران در معرض تهدید قرار دارد و تنها ارتش می تواند آن را نجات دهد

 

 تنها از راه دمکراسی می توان جلو کودتا را گرفت

 

 .خوزستان هستندسه هزار نفر از افرادم آماده ي رفتن به 

 

 .من دمکراتی جان سخت هستم

 

از خروج یک سیاستمدار ایرانی که برگ مأموریت مهر شده و رسمی در دست » کمیته ي اسالمی«در فرودگاه تهران، اعضاي 

داشت، بی اداي توضیحی، جلوگیري کردند. یکی از مسووالن زندان قصر، که روحانی ریشویی است، به پسر یک سرتیپ زندانی 

ي گذشته فرمان عفو عمومی صادر کرده است، پدرش از زندان آزاد نخواهد شد. اطالع داد که با وجود آنکه امام خمینی هفته

ا، هم جنس بازه شوند،با وجود دستور صریح امام مبنی بر اعدام جنایتکاران حکومت پیشین کسانی که اکنون اعدام می

تیر ماه) مردم به زندان بهبهان، از شهرهاي خوزستان، حمله بردند  21ژوئیه (12ه هستند. روز پنج شنب هاو قاچاقچی هاروسپی

گوناگون امپراطوري پیشین پهلوي، بلوچستان،  هايو یک سناتور حکومت گذشته را که قرار بود آزاد شود کشتند. در ایالت

. یکی از گویندگان رادیو و تلویزیون شودیو سوءقصدها افزوده م هاکردستان و خوزستان روزبروز بر شمار تظاهرات، اعتصاب

ي تبلیغات ریاکارانه شبه انقالبهائی که کشور را به سو«پس از افشاي شداي که به طور زنده پخش میبنام علی صفا در برنامه

ه امام ب ي ارتش ـ حتی کسانی که زودتر از دیگر نظامیاناستعفاي خود را اعالم داشت. افراد ساده» کشانندجنگ داخلی می

برند و در اینجا ناظري که پیوستند و واژگونی رژیم سلطنتی را سرعت بخشیدند ـ روزهاست که در اعتصاب به سر می



چه چیز  داندزیرا نمی شوددر بیان عقیدة خود گیج می آوردتهران بدست می هاياطالعات خود را از اینجا و آنجا و از روزنامه

ه ک هاییي بومی و گروهک»اربابها«د که قدرت دوگانه امام خمینی و دولت بازرگان به سود را باید انتخاب کند و می بین

و به همین دلیل است که روز بروز ارتش اهمیت  شودمسلح هستند، محدود می و معموالً کنندقوانین خود را تحمیل می

ور م خمینی براي گریز از جنگ قدرتی که در کشي استقرار وحدت و امنیت کشور است. اماچرا که تنها وسیله یابدبیشتري می

یه امام و پاسداران انقالب تک هايدرگرفته است تصمیم داشت بر سازمانی که در کنار ارتش بوجود آمده است، بویژه کمیته

صد دارد قکند. اما این دو گروه نشان دادند که نفوذي ندارند و حتی غیر قابل کنترل هستند بنابراین رهبر مذهبی قم اکنون 

ارتش را، که در آغاز در اختیار حکومت نهاده بود بازپس بگیرد، بدینسان ماجراي تیمسار رحیمی که هنوز هم انعکاس 

در کشور دارد مفهومی ویژه و بسیار مهم می یابد. خالصه اي از رویدادهاي مربوط به رحیمی را در اینجا می آورم:  ايگسترده

رفته قرار گ» توطئه«م) تیمسار امیر رحیمی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که هدف یک تیر ماه ـ  18روز نهم ژوئیه (

است، توطئه اي براي بر کنار کردن او از مقام ریاست دژبان مرکز،ایجاد هرج و مرج در درون نیروهاي ارتش و باز گرداندن 

چند ساعت بعد وزیر دفاع، تیمسار رحیمی که به همراه  .اندمستشاران نظامی آمریکا که پس از سقوط شاه از کشور اخراج شده

در پادگان جمشیدیه مستقر است اعالم کرد که » پیراهن سیاهان«خود موسوم به » شخصی«نفر از افراد نظامی و گارد 7000

ی در امام خمین در برابر هر کس که بکوشد او را از مقامش بر کنار سازد با بکار بردن زور پایداري خواهد کرد. از سوي دیگر

و فرداي آن روز نیز فرمان عزل رحیمی را، که از سوي دولت بازرگان صادر » باقی بماند«خواستگفت و گویی تلفنی از رحیمی

شده بود، لغو کرد. و این بار نیز دولت بازرگان این تحقیر را، بی آنکه خم به ابرو بیاورد، پذیرفت. و از آن پس، به یاري امام، 

ساله، کوچک اندام، با سبیل کوتاه و موهایی جو  57یدیه به یکی از مراکز قدرت بدل شده است، تیمسار رحیمی پادگان جمش

 هايگندمی، شق و رق و خشک و با ابهت پشت میز مجللی نشسته است و دورتادورش پر از سبدهاي گل سرخ و میخک

در سراسر گفت و گویم با او، که نزدیک به پنج ساعت طول  .اندگران و هوادارانش براي او فرستادهرنگارنگی است که ستایش

را بزبان می آورد و در هر فرصتی به زبان فرانسه ي دست و پا شکسته » دوستم دارند«کشید،رحیمی مدام جمله 

نیز  یدرست باشد دشمنان سر سخت هایشاما اگر گفته» مردم و افسران زیر دستم، و تمام اقوام کشور دوستم دارند.:«گفتمی

امشان را رتبه که نمالکین بزرگ و افسران عالی ها،قدیم، امریکائی هاي: ساواکیکننددارد که مخفیانه علیه او توطئه چینی می

یح ترسم! ترجاما من از مرگ نمی«افزاید: پرد و میآنگاه از جا می» آنها قصد کشتن مرا دارند.«زند: برد. رحیمی فریاد مینمی

 «.که با رسوایی و تحقیر زندگی کنمکشته شوم تا این هاي ضد انقالبیلهبا گلو دهممی

 

اه پیشین بازي شطلب است در کودکی هم. رحیمی که پسر تیمساري سلطنتدهدي تیمسار رحیمی به سود او گواهی میگذشته

او انتقاد نکند، به ویژه هنگامی که پس از  بود و بعدها یار مورد اعتماد او شد. اما روابط شخصی او با شاه مانع از آن نشد که از

شاه صدها تن از افسران کمونیست را اعدام کرد یا زمانی که مستشاران نظامی  1953سقوط حکومت دکتر مصدق در سال 

سالگی بازنشسته شد و از آن پس بارها خطر زندانی شدن  36و در سن  1958آمریکا را به ایران دعوت کرد. رحیمی در سال 

اهللا طالقانی را که ـ هنوز دوستان او بشمار می ذیرفت، به ویژه پس از آنکه وکالت دو مبارز جنبش اسالمی، بازرگان و آیترا پ



آیند ـ در دادگاه نظامی پذیرفت. رحیمی در اکتبر گذشته (مهرماه ـ م) براي ابراز همبستگی با امام خمینی به نوفل ـ لوشاتو 

او  »اسالمی است هیچ انقالبی بی پشتیبانی رهبران مذهبی ممکن نیست. ایران که کشوري عمیقاً در«سفر کرد زیرا به عقیدة او 

لبه آنگاه بر هیجان خود غ»من تنها یک میهن پرست ناسیونالیست نیستم بلکه دموکراتی جان سخت هم هستم.: «گویدمی

مردم، هر نوع  هايمن، اگر آزادي حرفی که یک افسر می زند شرافت اوست و:«گویدو با لحنی محکم می کندمی

آزادي،تضمین نشده بود لحظه اي اینجا نمی ماندم و بازهم اگر امام خمینی همین چند روز اخیر بمن اطمینان نداده بود که تمام 

ر دسیاسی، از جمله حزب توده، در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد و نمایندگانش را به مجلس خواهند فرستاد  هايسازمان

مقام خود نمی ماندم. پس در ایران باندازه ي فرانسه و انگلستان دمکراسی برقرار خواهد شد. و تنها از این راه است که ما 

 .«!یا کودتا را بگیریم هاتوانیم جلوي بی ثباتی، شورش اقلیتمی

 

 بازسازي ارتش

 

ارتشی متحد، منظم و قوي شود و بگفته ي تیمسار رحیمی این همه باید همه چیز را از اول شروع کرد، باید ایران داراي با این

 او يفتهگ به که –. طرح رحیمی کندماموریت بر عهدة او گذاشته شده است و این حرف را بارها،بی تظاهر به فروتنی،تکرار می

اسالمی،گروه پاسداران انقالب و  هايمام خمینی هم هست ـ عبارت است از بازسازي ارتش پیش از انحالل کمیتها طرح

را  ما این فرصت«خود او البته معتقد است که وجود این افراد مسلح تا دو، سه ماه آینده ضروري است: » پیراهن سیاهان«گروه

الزم داریم تا بتوانیم دوباره مردم را به حضور ارتش، که به اشتباه مسوول کشتارهاي پیش از سقوط شاه شناخته شده است، 

ادت دهیم. در واقع اقلیت ناچیزي از افسران ارتش، شاید دو درصد، مسوول فشار و خفقان خونین آن روزها بودند اما پس از ع

از کسانی که  ايسازي، ارتش به نهاد جهاد سالمی بدل شده است، تنها چیزي که االن ارتش کم دارد نظم است. عدهپاك

که شومشان بوجود آورند یا این هايقصد دارند اوضاع مناسبی براي نیتمخالف برقراري دوباره نظم در ارتش هستند 

و  ندکفرمانده دژبان مرکز نظرش را دربارة کودتا به صراحت بیان می» ترسند با ایجاد نظم راه براي کودتا هموار شود.می

 :معتقد است که بدون پشتیبانی روحانیون حتی تصور کودتا را هم نمی توان کرد

 

یم من بخواهم قدرت را بدست گیرم، البته این تنها یک فرض است، در این صورت باید پیش از هر چیز امام فرض کن»

 «.خمینی فتوا بدهد

 

 هاينظم را در تمام پادگان» هفتهیک«صورت در عرض به گفته ي رحیمی تنها کافی است امام به او اختیار تام بدهد و در این

را از کار برکنار خواهد کرد و به جاي آنها کسانی را خواهد » ضعیف و بی سواد«م افسرانکشور بر قرار خواهد ساخت، تما



و قادر به جلب احترام و اعتماد سربازان هستند. رحیمی پادگان خود یعنی جمشیدیه را » ي خود آگاهندبه وظیفه«گماشت که 

پس از ذکر این نمونه، » ر همه چیز ارجحیت دارد.که در این پادگان هم چون ارتش فرانسه نظم ب« گویدزند و میمثال می

ها خواه ناخواه منحل خواهند شد، پاسداران انقالب جزو افراد که این گروه گویدو می کندمسلح را سرزنش می هايگروهرحیمی

 هايخود سالح سیاسی، مانند مجاهدین خلق و فداییان خلق هم خودشان و به میل هايارتش معمولی در خواهند آمد و سازمان

تواند یا خواهد پرسم آیا میاز او می». چون ما امنیت و دموکراسی را براي آنها تضمین خواهیم کرد«خود را تحویل خواهند داد.

که در کردستان یاخوزستان وجود دارند، خلع  هائیخواهان خودمختاري را، مانند جنبش هايتوانست به همین سادگی جنبش

بله، تنها کافیست قوي باشی تا از تو اطاعت کنند! هم اکنون سه هزار نفر از افراد من در حال «غرد: یسالح کند؟ تیمسار م

آماده باش هستند تا به خوزستان فرستاده شوند. اما دولت به من دستور نداده است که براي دفاع از مناطق نفت خیز به آنجا 

که  هائیحتی یک گلوله هم شلیک کنند. اقلیت» پسرانش«جی نیست که که باید باو اعتماد کنند چون احتیا گویدمی» بروم.

ها را به همان چشم خواهد نگریست که ي او آشنایند و او آنخواهانهخواهان خودمختاري هستند بخوبی با احساسات آزادي

. در دشونمایندگانش انتخاب میتوانند آزادانه راي بدهند و بعد مجلسی که به این شکل نگرد. آنها هم میفارس نژادها را می

 .... ي این که آنها حق داشتن خودمختاري دارند یا نه تصمیم خواهند گرفتباره

 

ت است بی اهمی هايو معتقد است در مدتی که دولت درگیر دسیسه چینی دهدتیمسار رحیمی نگرانی بسیار از خود نشان می

انقالب در معرض :«گویدپا فشاري می باکشور تجزیه خواهد شد و هرج و مرج سراسر کشور را فرا خواهد گرفت. رحیمی

بهنگام گفت و گوي من و » تهدید قرار دارد و تنها ارتش است که می تواند آنرا نجات دهد. باید سرعت عمل به خرج داد.

یدم . از رحیمی پرسکردندفت، اعضاي دولت در قم بودند و با امام خمینی مشورت میرحیمی، که پنج شنبه عصر صورت گر

آیا با استعفاي بازرگان امیدوار است؟ تیمسار لبخندي زد و پاسخ نداد. اما هر بار که برنامه اخبار از رادیوي ترانزیستوري 

می را که از قدرت بدست آورده است رها و تردیدي نبود که بازرگان سه کرد،گوشهایش را تیز می شدکوچکش پخش می

م به مرد«نخواهد کرد و راه را براي روحانیون قم باز نخواهد گذاشت. تیمسار رحیمی ما را تا در دفترش همراهی کرد و گفت: 

نی بود که ااطاق انتظار پر از افسر» فرانسه، که عالقه ي بسیاري بانها دارم بگوئید که انقالب ایران سرانجام پیروز خواهد شد.

با دیدن ما خبردار ایستادند. چندین روزنامه نگار هم منتظر بودند که تیمسار آنها را بپذیرد. رحیمی در حالیکه از ما اجازه 

در  »چه سرنوشتی در انتظارم است. دانموطنم به من احتیاج دارد و من نمی«بالودگی غم انگیزي گفت:  خواستمرخصی می

نگاهی سرشار از ستایش بر او انداخت.  کرد،اله ي رحیمی، که با دقت تمام حرفهاي ما را دنبال میاین هنگام پسر چهارده س

 )27/4/1358دست کم، او هیچ تردیدي درباره ي سرنوشت پدرش نداشت....اریک رولو.(آیندگان

 

 اعالمیه ارتش

 



تیرماه تامین امنیت مردم  29: از امروز اي به این شرح صادر کردارومیه اطالعیه 64شنبه گذشته لشگر  5از سوي دیگر 

این زمینه اقدام خواهد کرد. در مورد به وظیفه قانونی و انقالبی خود در  64این لشگر گذاشته شده و لشگر منطقه بر عهده 

 کشدگان و مجروحان وقایع سرو خبرگزاري پارس گزارش داد که استوار ژاندارم به نام نوروز عسکرزاده و یتعداد کشته

زاده، قره باغی، محمد خواه حسن صحرائی، مختار قادري، معصوم رحیمپاسدار به نامهاي حسین انعام 6اند و پاسدار کشته شده

 )30/4/1358اند.(کیهانعلی مکاري و حسن حسین پور مجروح شده

 

 اظهارات سپهري پور

 

اطالع دقیقی ندارم.  شایعاتی در افواه هست، ولی من «فرمانده لشگر سنندج اظهار بی اطالعی کرد و گفت: » سرهنگ سپهري»

  ؟»اندبراي ما معلوم نیست که مردم چرا شهر را تخلیه کرده

 

چنین موضوعی صحت ندارد، اینها همه شایعه و «او در مورد برکناري فرمانده پادگان مریوان توسط پاسداران اعزامی گفت: 

انی فرمانده پادگان مریوان، وي به تشریح موضع ارتش پرداخت و متذکر بی اساس است،  در دیدار با سرگرد شیب هايدروغ

اي مریوان نیز ارتش به هیچ وجه دخالت نکرده ولی متاسفانه عده هايکند.  در درگیريارتش به کسی حمله نکرده و نمی«شد: 

  .«خواهند آسایش مردم را بر هم بزنندماجراجو وجود دارند که می

 

ن ما همه مسلمان هستیم تا جائی که امکان دارد از طریق گفتگو و با مسالمت رفتار می کنیم.  تاکنون نیز چو«وي یادآور شد: 

  حسن نیت خود را نشان داده ایم

 

  .ما دو روز با شوراي موقت مریوان، مذاکره داشتیم.  پیشنهادهائی ارائه دادیم ولی آنها پیشنهادهاي ما را نپذیرفتند

 

کنار بروید و پاسداران اعزامی براي برقراري امنیت وارد شهر شوند تا وقتی که هیات سیاسی که خود شما  پیشنهاد کردیم شما

تقاضاي اعزام آنرا کرده اید به عنوان ناظر به مریوان بیاید.  گفتیم شما و پاسداران مشترکا شهر را کنترل کنید.  پیشنهاد دیگر 

  .اره شهر را در دست بگیردما این بود یک واحد ژاندارمري یا پلیس، اد

 



 4در آخر امر به این تن در دادیم که ارتش در کمال بی طرفی، کنترل و اداره شهر را به عهده گیرد ولی با هیچ یک از این 

  .«پیشنهاد موافقت نشد

 

.  اگر این طور است می گویند شوراي موقت، آسایش و آرامش را در مریوان برقرار کرد«فرمانده پادگان در پایان اظهار کرد: 

و شهر به حال تعطیل درآمده است؟ ما آرزو می  اندپناه برده هادرصد مردم، شهر را ترك گفته اند و به کوه 75پس چرا 

   )31/4/1358آیندگان».(کنیم هر چه زودتر آرامش در منطقه کردستان ـ بویژه مریوان ـ برقرار شود

 

 اعالمیه ارتش

 

 :این شرح صادر کرداي به اعالمیهلشگر ارومیه شب گذشته  

 

ایران به خاطر دفاع دارد که: بخاطر دفاع از استقالل و تمامیت ارضی ارومیه اعالم می 64ایران لشگر ارتش جمهوري اسالمی 

 ايایران و به خاطر امنیت مردم محروم و مستضعفین که سرنوشتشان بازیچه سیاست بازیهاي عدهاز انقالب مقدس اسالمی 

از ارومیه بسوي گردنه قلعه حصار حرکت کرد و با یک مانوور شدید  64)لشگر 30/4/58ضد انقالبی شده است.امروز(

ه دارد کایران اعالم میهمه طاغوتیان و اخالگران را از مناطق کوهستانی پراکنده و متواري کرد. ارتش جمهوري اسالمی نظامی

شمرد  و با شدت با او مبارزه این آب و خاك مییران ظغیان کرده است دشمن اهرکس را که مسلحانه علیه حکومت مرکزي 

عالم اهللا امام خمینی اآیتایران با اعتقاد شدید به انقالب تحت رهبري مرجع عالیقدر حضرتکنند. ارتش جمهوري اسالمی می

ها و دستیار استعمارگران و صهیونیستشمرد این رهبري قیام کند او را ضد انقالب میکنند که هر کس را که علیه می

 .جنگدکند و به شدت با آنها میمحسوب می

 

این کشور و دفاع از انقالب همه توان خود را بکار ایران وظیفه دارد که از تمامیت ارضی و استقالل ارتش جمهوري اسالمی 

 .این انقالب مقدس استي از ایران شایسته پاسداراندازد و به دنیا نشان دهد که ارتش جمهوري اسالمی 

 

اي خودفروخته که امنیت را به هم فروشان و جنایت عدهدر مقابل خیانت وطن ارتش با کسی سر جنگ ندارد ولی مسلماً

 .اند سکوت نخواهد کردزده

 



اي روانی ارتش از همه مومنین به انقالب و هموطنان نیز انتظار دارد که آرامش اعصاب خود را حفظ کنند و تحت بازیه

ایران و ارتش آن همکاري کنند تا سیطره دولت بر گران مضطرب نشوند و با همه قدرت خود با دولت جمهوري اسالمی توطئه

 .همه جا تامین شود و امنیت جایگزین آشوب و غوغا گردد

 

 ارومیه ارتش جمهوري اسالمی فرمانده نیروي زمینی به ارومیه رفت 64لشگر 

 

 .صبح امروز اعالم شد که گروهان ژاندارمري سرو موفق شد از محاصره افراد مسلح خارج شود 5/10ارومیه ـ ساعت 

 

ایران گروهان ژاندارمري پس از شکستن خط محاصره وارد خاك ترکیه شد تا از طریق مرز بازرگان و با راههاي دیگر وارد 

 .شود و به هنگ ژاندارمري بپیوندند

 

 .بین استاندار آذربایجان غربی و استاندار مرزي ترکیه توافق شده بود ان به خاك ترکیه قبالًایردر مورد ورود ژاندارمهاي 

 

همچنین امروز اعالم شد که سرتیپ فالح فرمانده نیروي زمینی به ارومیه وارد شد، تا از نزدیک ناظر اوضاع باشد و هر چه 

ائیان که هم اکنون باید مشغول برداشت محصول باشند و در این منطقه خاتمه دهد تا به اقتضاي روستهاي زودتر به بحران

 .اند لطمه وارد نشودحال حاضر روستاها را ترك کرده

 

دست به مانور زدند و در مناطق بحرانی به عملیات اکتشافی پرداختند.در عملیات حمله به منبع صبح امروز هواپیماهاي نظامی 

 )31/4/1358روح شدند. (کیهانآب ارومیه نیز یک ژاندارم و دو پاسدار مج

 

 .وزیر دفاع: ارتش ضد انقالب را سرکوب می کند

 

ارومیه ضمن یک گفتگو اعالم کرد که ارتش براي سرکوبی  64و اعالمیه لشگر » سرو«امروز وزیر دفاع در مورد حوادث شهر 

ور ارتش جمه« وزیر دفاع همچنین گفت:اي وارد نشود. به افراد غیر مسلح لطمه کندو سعی می شودضد انقالب وارد عمل می

در گوشه و کنار کشور بدست ضد انقالبیون ایجاد  هاکه این روز هاییاسالمی ایران به منظور پایان دادن به هرج و مرج



و در هر کجاي این مرز و بوم که احساس شود نا  کنددخالت می . مستقیماًگرددو باعث دلهره و نگرانی ملت ایران می شودمی

عی که البته س شودوارد عمل می و نسبت ضد انقالبی سر از آستین بیرون آورده و فوراً گیرداي شکل میامنی دارد بگونه

اي وارد نشود.ارتش جمهوري اسالمی ایران هر لحظه براي سرکوبی آن دسته خواهد کرد حتی المقدور به افراد غیر مسلح لطمه

اضافه » تیمسار ریاحی«نقالب اسالمی و نهضت پاك را به خطر بیاندازند آماده است. ا خواهداز افرادي که به هر عنوان می

 )1/5/1358اطالعات».(کرد: البته باید توجه داشت که هدف ارتش سرکوبی ضد انقالب است و بس

  .فربد: با دخالت ارتش در آذربایجان مخالفم

 

قصد جدا شدن از خاك میهنمان را  اي،که استان یا منطقهارتش باید موقعی در یک آشوب و بلواي مملکتی دخالت کند »

 .«داشته باشند

 

دي من، هم اکنون پست بع«سرلشگر فربد رییس سابق ستاد ارتش، امروز در یک گفتگوي اختصاصی، به خبرنگار کیهان گفت: 

 .«در دولت مطرح است و تا این لحظه به من ابالغ نشده است

 

این مربوط میشود که براي بازسازي ارتش گروهی آمدند تا خالء را «مقامات در ارتش گفت: وي در مورد دخالت اشخاص یا 

. اما بنابراصول نظامی، جایز نبود که در تصمیم نمودندپر کنند، ولی این گروه در تصمیمات مقامات رسمی ارتش دخالت می

ول بارها مطرح شده بود که رودر روئی ارتش با گیریهاي سران ارتش، بعد از انقالب اشخاص دیگري دخالت کنند. علی االص

که ارتش باید پس از انقالب داشته باشد متفاوت خواهد بود. یکی از  هاییمردم، مغایربا شان ارتش بعد از انقالب است و روش

لت با یت ممسایل گذشته ما بود که ارتش را رو در روي ملت قرار میدادند و این تصمیم گیري فرد بود نه جمع، یعنی اکثر

 .این رو در رویی مخالف بودند

 

ددا رو ارتش، مج خواهمنمیپس از انقالب، این رودر رویی باید خواست اکثریت ملت باشد. حال که انقالب سامان گرفته است 

 .«در روي ملت قرار گیرد. ارتش تنها یک وظیفه دارد و آن حفظ حدود و ثغور کشور و مسایل برون مرزي است

 

 :ربد اضافه کردتیمسار ف

 



ارتش ضامن استقالل مملکت است. نباید آن را ناآگاه نگهدارند. این باب نباید دوباره باز شود و مجددا در تاریخ پس از » 

 .انقالب، نوسازي مملکت و کشور، موجباتی را به دست عوامل ناباب بدهیم

 

داد، مگر اینکه یک ناحیه از مملکت بخواهد منفک شود. در از نظر اصولی، ارتش پس از انقالب را نباید رو در روي مردم قرار 

 .آن موقع، ارتش میتواند وارد عمل شود

 

 هاتگاهمختلف انتظامی و انقالبی باشد که اگر آن دس هايهمچنین من بارها گفته بودم که موضع ارتش باید پشتیبانی از دستگاه

، در چنین منطقه یا مناطقی، دخالت ارتش خالی از اشکال است مثل نتوانستند منطقه خود را حفظ کنند و دولت مصلحت بداند

 .«آذربایجان که میخواست از مام میهن جدا شود و ارتش، وارد عمل شد و آذربایجان را پس گرفت

 

که این مساله نباید در ارتش یک عادت شود که هر کجا مشکلی پیش آمد و نیروهاي انتظامی «تیمسار فربد سپس افزود: 

نستد امنیت داخلی را به آن منطقه بازگردانند، فورا از ارتش کمک خواسته شود. من همیشه بعنوان یک فرد تالش میکردم نتوا

ملی مردم، ارتش نباید شک کند و تنها آراء  هايکه به افسران تفهیم کنم که در پیوستگی با مردم و آرزوهاي ملی و خواست

بدهد. باین ترتیب ارتش باید الهام گیر از ملت و پیوسته به ملت باشد و در  تواندرا می ايملت ایران است که چنین اجازه

 .ارتباط قانونی با دولت مبعوث اکثریت ملت

 

من فکر میکنم حتی بافسران حقوقدان ارتش باید ماموریت داده شود که این مساله را در قانون اساسی ایران قید کنند که 

 .ت ارضی کشور است و بسارتش مسوول و موظف به حفظ تمامی

 

ارومیه در منطقه دخالت کرده و امنیت آنجا را بعهده گرفته است، گفت: این کار  64تیمسار فربد در مورد اینکه لشگر 

ژاندارمري و پاسداران انقالب است نه ارتش. اگر من بودم اجازه نمیدادم که ارتش در مقابل کارهایی که باید ماموران انتظامی 

دخالت کند. چه اینکه در جریانات اخیر در ارومیه ارتش در مقابل ضعف ژاندارمري براي امنیت راهها و جاده بکار  انجام دهند

گرفته شد و امیدوار هستم این کار در ارتش بعد از انقالب باب نشود. اگر اختالفات مناطق مختلف بعلت برخورد گروههاي 

بیشماري را در جهت بیداري مردم به  هايیاسی پس از انقالب آگاهیسیاسی باشد باید خوب بدانیم که این گروههاي س

. اگر قرار بشود که به نفع یک گروه سیاسی در مقابل گروهی دیگر وارد عمل شد، بنظر میرسد پاسخ صحیحی اندارمغان آورده

 )1/5/1358.(کیهانایمبه انقالب و دستاوردهاي انقالب نداده



 

 ه افراد مسلحارومیه ب 64اخطار شدید لشگر 

 

 و خواهران از انقالب ضد عوامل به شدید اخطار ضمن اعالمیه دو انتشار با دیروز ارومیه 64 لشگر:اطالعات خبرنگار –ارومیه 

 از کیی در. نکنند ترك را خود کاشانه و خانه جهت بی و نخورند را گران توطئه و وطن دشمنان فریب تا خواست کرد برادران

ارومیه به مزدوران صهیونیسم جهانی و امپریالیسم بین المللی اخطار شده است که در رفت و آمد  64لشگر  هاياعالمیه

 هرانخوا و برادران –لشگر ارومیه به این شرح است. ارومیه  اياخالل نکنند. متن اعالمیه»ترگور « و» مرگور« ساکنان منطقه

. تاس شما دوست و شما خدمتگزار ارتش. است شما حامی و شما از و اشم براي شما کنار در ارتش!  کرد پرست وطن و رشید

فریب آنان را نخورید  کنندمی توطئه ایران اسالمی جمهوري رذاه خالف و خدا راه خالف بر انقالبی ضد و گر اخالل ايعده اگر

خود از مناطق مسکونی خود کوچ نکنید. اگر کسی کوچ کرده است به خانۀ خود برگردد و مشغول کار و زراعت  هاياز خانه

ي خود را تامین کند فریب نیرنگهاي خائنین به وطن را نخورد، ارتش پشتیبان شما است، میدانیم ي خانوادهو آیندهخود شود،

تطمیع یا زور فئودالها خانه و کاشانه خود را ترك نکیند بلکه با برادران شما هم پشتیبان ارتش هستید پس در اثر فریب و یا 

ارتشی خود همکاري نمائید. و این زورگویان و ضد انقالبیون را منکوب نمائید تا بتوانیم امنیت منطقه را برقرار سازیم. زندگی 

یم بخاطر آرامشو صلح پایدار به امید خدا براي بهتري را با آزادي کامل در جوار هم آغاز کنیم و استقالل ملکت را حفظ نمای

 64 لشگر –برقراري روزهاي بهتر.ارتش جمهوري اسالمی ایران

 

 اخطار به افراد مسلح

 

بین  لیسمامپریا و جهانی سرسپردگان و مزدوران از معدودي عده فریب که مسلحی افراد کلیۀ بهآذربایجان 64 لشگر –ارومیه 

راه ارتباطی، آزادي رفت و آمد ساکنین گرامی منطقه ترگور و مرگور را مختل نمودند، اخطار  الممل را خورده و با بستن

هر چه زودتر مواضع خود را ترك نموده و خود را همراه با اجنبی پرستان مزدور و جیره بگیران مراکز جاسوسی،  گرددکهمی

همچنین بدین وسیله به استحضار کلیۀ هم میهنان گرامی  خون آشامان جهانی در مقابل حرکت انقالبی ملت ایران قرار نداده و

که ارتش متعهد به حفظ امنیت و آرامشو مال و جان شما هست و بارها با نصار  رساندمی 64ساکن منطقه استحفاظی لشگر 

ن ي ایانهخون جانبازان خود این پیمان مقدس خود را به ثبوت رسانیده است. هموطن ! چه شایعات پوچ و بی اساس و مغرض

سرسپردگان و مزدوران امپریالیستهاي که قصدي به جز تسلیم ایران و باد دادن شرف و ناموس ایرانی به بیگانگان است 

وده و خواهد اي که باشد بي برادران وطن از هر تیرهتوجهی ننمائید و اطمینان داشته باشید که یکایک افراد ارتش پشتیبان همه

 )2/5/1358غربی(اطالعاتآذربایجان 64بود. لشگر 



 

 .شودغربی تقویت میارتش در آذربایجان

 

گردان نیروهاي ارتشی از قزوین به منطقه ارومیه، کسب اطالع شد که از شهرهاي زنجان و همدان نیز نیروهاي  2در پی اعزام 

برقراري امنیت و آرامشدر منطقه قبلی، دلیل اعزام نیروهاي ارتشی،  هايارتشی به این منطقه اعزام شده است. در اطالعیه

متشنج شده بود اعالم گردید. در اجراي این برنامه، ابتدا یک گردان » سرو«مرز ارومیه که در پی استقرار پایگاه ژاندارمري

از زرهی قزوین عازم ارومیه شد. چند روز بعد نیز دومین گردان با تجهیزات نظامی  16دار و افسر از لشگر سرباز و درجه

 .زرهی قزوین بسوي ارومیه حرکت کرد و مورد استقبال مردم این شهر قرار گرفت 16لشگر 

 

 از زنجان

 

زرهی زنجان، متشکل از تانک و توپخانه و افراد  2گزارش رسیده از زنجان حاکی است که یک گردان از پرسنل تیپ 

م زنجان، بسوي ارومیه حرکت کرد.بهمین مناسبت بازار مرد هايپیاده،بعدازظهر دیروز در میان بدرقه گرم بازاریان و گروه

 .زنجان بحال تعطیل درآمد

 

همدان ـ صبح دیروز ستونی از خودروهاي ارتشی همراه با تعدادي تانک و سایر ساز و برگ نظامی از پادگان همدان، به طرف 

خبرگزاري پارس در این مورد گفت: از  اي فرمانده پادگان همدان، در یک تماس تلفنی باسنندج حرکت کردند.سرهنگ بدره

نحوه ماموریت احتمالی واحدهاي اعزامی اطالعی در دست نیست. وي افزود: اگر ماموریتی در بین باشد از طرف فرمانده 

اي حاضر به اداي توضیح بیشتري نشد. بهنگام عزیمت ستون تانک از همدان به پادگان سنندج تنظیم خواهد شد. سرهنگ بدره

کردستان در  28مردم این شهر سربازان و افراد ارتش را بدرقه کردند.از سوي دیگر سرهنگ سپهري فرمانده لشگر  سنندج،

ممکن است واحدي از ارتش جانجا یک تماس تلفنی با اطالعات در مورد اعزام ستون تانک و خودرو از همدان به سنندج گفت:

 .ه سنندج بیایدکنم یک تیپ زرهی بشود اما در حال حاضر گمان نمی

 

 اعزام نیرو از شیراز

 



شیراز به ارومیه، باستاد هوا برد شیراز تماس گرفته شد. در این » هوابرد«همچنین در پی وجود شایعاتی مبنی بر اعزام نیرو از 

 است و دري اعزام نیروي تکذیب شده و اعالم گردید که تاکنون از هوابر شیراز، نیرو به ارومیه اعزام نشده تماس، شایعه

 .صورت انجام چنین کاري در آینده باید از ستاد مرکز دستور الزم صادر شود

 

 اخراج از ارتش

 

زرهی زنجان در مورد اعزام نیرو از زنجان به ارومیه گفت: تاکنون سه سري  2جانشین فرمانده تیپ» نظام امیران« سرهنگ 

بعدازظهر دیروز بود. وي افزود: این نیرو هم اکنون از میانه  5/8حرکت کرده که آخرین سري آن ساعت نیرو از آذربایجان

ي خوبی اند که روحیهنیز گذشته است. وي همچنین گفت: جمع یک گروهی زرهی در میان دو سري نیرو حرکت کرده

یک نفر  گفت: فقطاند اند و حاضر به رفتن به ارومیه نشدهاي از دستور سرپیچی کردهاند. وي در مورد این شایعه که عدهداشته

دار ار اجراي ماموریت سرپیچی کرده که آنهم با بیسیم که هم اکنون از لشگر به من شد از ارتش اخراج گردید. درجه

 )4/5/1358(اطالعات

 .کنمسرتیپ امیر رحیمی: اگر ژاندارمري را به من بدهند وضع آنرا دگرگون می

 

وي طی یک گفت و گ شود،عالم کرده بود، شغل جدیدي به وي واگذار میسرتیپ امیر رحیمی فرمانده سابق دژبان مرکز که ا

ه بمن ک کنمهنوز شغلی بمن واگذار نشده و من در صورتی پست جدید خود را قبول می« تلفنی به خبرنگار کیهان گفت:

 «.اختیارات تام داده شود

 

که این جاي تاسف است که هر روز، خبري ناگوار وي سپس به فیلم تلویزیونی در مورد مسایل کردستان اشاره و اضافه کرد 

. من پیشنهاد میکنم اگر این واحد براي مملکت مفید است باید بدان اندمیشنویم که چند پاسگاه ژاندارمري را خلع سالح کرده

 « .رسیدگی کرد و اگر نه، باید ژاندارمري را منحل کرد

 

من واگذار کنند، ظرف چند هفته، وضع این واحد عظیم انتظامی را  اگر پست ژاندارمري را به« امیر رحیمی همچنین گفت:

 )4/5/1358کیهان».(دگرگون خواهم کرد

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)ارتش و کردستان

 

  

 

  .کردهاي ارومیه با ارتش به توافق کامل رسیدند

 

به دیدار دکتر آن اي صادرگردید که در ارومیه اطالعیه 64جمهوري اسالمی: عصر دیروز از طرف لشگر ارومیه ـ خبرگزاري 

 64وزیر) و تیسمار فالحی (فرمانده نیروي زمینی) و سرهنگ ظهیرنژاد (فرمانده لشگر چمران (نماینده مخصوص نخست

ز، آمیصمیمانه و محبت ه است که در یک نشست کامالًارومیه) با همه مشایخ بزرگان و سران عشایر کرد اشاره شده و آمد

العاده مشکالت منطقه بررسی و توافق کامل حاصل گردید. در اعالمیه اضافه شده است که این دیدار با گرمی و محبت فوق

د اند، دعوت شیختههاي خود گرراه ارومیه به بندر نیز باز شده، از همه کسانی که از خانهآن برادرانه پایان گرفت که پس از 

 )4/5/1358که با خیال راحت به زندگی و شغل خویش بازگردند.(کیهان

 اخطار شدید ارتش به افراد مسلح آذربایجان غربی

 

 :ارومیه نیز امروز دو اطالعیه به این شرح صادر کرد 64لشگر 

 

پردگان صهیونیسم جهانی و امپریالیسم آذربایجان به کلیه افراد مسلحی که فریب عده معدودي از مزدوران و سرس 64لشگر 

ل را مخت» مرگور«و » ترگور«بین المللی را خورده و با بستن راه ارتباطی مردم، آزادي رفت و آمد ساکنین گرامی منطقه 

 نکه هر چه سریعتر مواضع خود را ترك نموده و خود را همراه با اجنبی پرستان مزدور و جیره بگیرا کنداخطار می اند،نموده

مراکز جاسوسی خون آشامان جهانی در مقابل حرکت انقالبی ملت ایران قرار نداده و همچنین به این وسیله به استحضار کلیه 

میرساند که ارتش، متعهد به حفظ امنیت و آسایش و مال و جان شماست  64هم میهنان گرامی ساکن منطقه استحفاظی لشگر 

 .ن پیمان مقدس را به ثبوت رسانیده استو بارها با نثار خون و جانبازي خود، ای

 



هموطن به شایعات پوچ و بی اساس و مغرضانه این سرسپردگان و مزدوران امپریالیستی که قصدي بجز تسلیم و باد دادن 

ز ا ناموس ایرانی به بیگانگان ندارند، توجهی ننمائید و اطمینان داشته باشید که یکایک افراد ارتش، پشتیبان همه برادران وطن

 .که باشند، بوده و خواهد بود ايهر تیره

 -آذربایجان غربی 64لشگر  

 )5/5/1358ارومیه(کیهان64لشگر -ارتش جمهوري اسالمی ایران

 

 اعالمیه تشکر ارومیه

 

 :ارومیه ارتش جمهوري اسالمی ایران، اعالمیه اي بشرح زیر  انتشار یافت 64دیشب از طرف لشگر 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

نماینده مخصوص نخست وزیر و تیمسار فالحی فرمانده نیروي زمینی »چمران «در یک جلسه بزرگ و تاریخی با حضور دکتر 

ارومیه وهمه مشایح و بزرگان و سران عشایر کرد، همه مشکالت منطقه مورد بررسی  64فرمانده لشگر » سرهنگ ظهیرنژاد«و 

 .، به سهولت حل گردید و مسوولین، قول دادند که در رفع مشکالت بکوشندقرار گرفت و سوء تفاهمان ناشی از جهل و توطئه

 

حضار باتفاق آراء، وفاداري متفق خود را برهبر عالیقدر انقالب امام خمینی و  جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي انتظامی اعالم 

تفرقه انداز استعمارگران و صهیونیسم ابراز انزجار نمودند و از همه عواملی که بنفع بیگانگان فعالیت  هايکردند و از توطئه

تبري جستند و بخاطر ورود ارتش جمهوري اسالمی  کشانند،میکنند و برادر را به جنگ برادر میبرند و منطقه رابه تشنح می

 .ردندایران  به کردستان براي تامین امنیت اظهار شادمانی ک

 

بعدازظهر پایان یافت و راه ارومیه به  9این جلسه تاریخی با شکرگزاري از همه افراد و با گرمی و محبت شدید در ساعت 

باز شد و چند اتومبیل از آنسو به حرکت درآمد و نیروهاي ارتش و تانکها و نفربر نیز مواضع خود را در مدخل بند » بند«

 .میه بازگشتند و امنیت کامل در سرتاسر منطقه برقرار شدترك گفتند و بپادگان خود در ارو

 



بدینوسیله، باطالع همه هموطنان میرساند که بر اساس عدالت و اخوت انقالب اسالمی، همه با هم برادر و برابردر مقابل قانون 

حت ان، بر اساس ایمان بخدا تو کوته نظریها و دسته بندیها را بکنار بگذارند و یکدل و یکزب هامساوي اند و باید همه کینه

رهبري امام خمینی، به سوي جامعه ایده آل اسالمی گام بردارند. هر کس از خانه خود گریخته است، با خیال راحت بزندگی و 

ارومیه با همکاري صادقانه همه مردم، امنیت منطقه را تامین نماید و  64شغل خود بازگردد، همه راهها باز شود و لشگر 

یچ دسته اي، تحت هیچ عنوان، بدون اجازه قانون، حق تعدي و تجاوز بهیچکس را ندارد. فقط قانون و دادستان هیچکس و ه

 .باشندرسمی انقالب و دولت و مراجع رسمی قانونی، حق دستگیري کسی را دار می

 

م، با ي همیشه نقش بر آب کنیشوم توطئه گران را برا هاينقشه باید: با کوشش همه طبقات میشودر پایان اطالعیه گفته می

 )5/5/1358ارومیه ارتش جمهوري اسالمی ایران(کیهان 64امید پیروزي نهائی انقالب. به سوي جامعه توحیدي اسالمی.لشگر 

 .فرمانده ژاندارمري کرمانشاه و ایالم:اختالف شخصی باعث وقایع ایوانغرب شد

 

وانغرب، اقدامات و تحریکات عوامل ضد انقالب که در دو روز گذشته با استقرار دوباره واحد ژاندامري در ای«کرمانشاه ـ 

 .«خنثی گردید اند،در این منطقه شده نظمیدوباره باعث بی

 

اسگاه حمله به پ« کیهان گفت و افزود:» بخبرنگار« فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه و ایالم» سرهنگ اخیانی« این مطلب را

عوامل ضد انقال صورت گرفت و با تحریکات آنها مردم و جوانان ندانسته به پاسگاه حمله بردند و ژاندارمري ایوانغرب توسط 

قبضه اسلحه پاسگاه بسرقت رفت که پس از توافق و  33در این حمله، حدود « .نامبرده اضافه کرد:» آنرا تخریب کردند

 .«شد توسط معتمدان محل مجددا عوت داده هاآرامش در ایوانغرب، این اسلحه

 

کار بازسازي پاسگاه ژاندارمري ایوانغرب با کمک خود مردم و به درخواست آنها « فرمانده ناحیه ژاندارمري همچنین گفت:

 .شروع شد و آنها تعهد کردند که غرامت وارده به پاسگاه را نیز بپردازند

 

ی، دو نفر بر زرهی در محل پاسگاه موقت همچنین جهت تقویت هر چه بیشتر پاسگاه ژاندارمري و جلوگیري از حمالت احتمال

 .«ژاندارمري ایوانغرب مستقر کرده ایم

 



در این جلسه، بنده شخصا شرکت کردم و نقطه نظرهاي خود را اعالم « وي درباره مذاکرت فیما بین در استانداري ایالم گفت:

وانغرب را تعطیل خواهیم کرد اما آقاي استاندار داشته و متذکر شدم که اگر بشیوه کار ما اعتماد نیست، واحد ژاندارمري در ای

 .«و نمایندگان مردم ایوان، با این پیشنهاد مخالف کردند

 

 «آخرین اطالعات رسیده بما حاکی است که علت اصلی درگیري ایوانغرب، مربوط به اختالف شخصی بین« وي اضافه کرد:

بود و تیراندازي نیز از طرف رییس » سیدخان«روف به مع» محمد محمدي«رییس پاسداران انقالب گیالنغرب و »پرتوي 

پاسداران اعزامی گیالنغرب صورت گرفت. در حال حاضر، کلیه بازداشت شدگان ایوانغرب در کمیته مرکزي ایالم، تحت 

  )10/5/1358بازجوئی و تحقیقات قرار دارند.(کیهان

 

 اعالم آمادگی

 

اي قزوین،زنجان،همدان،  اردبیل،میانه و منجیل آمادگی خود را براي اعزام قزوین ـ لشگر شانزده زرهی قزوین شامل پادگانه

فرمانده لشگر شانزده زرهی قزوین  ضمن اعالم این مطلب گفت: هم اکنون » حشمت« نیرو به پاوه اعالم داشت.  سرهنگ

زام داد کافی قبال به ارومیه اعیگانهاي لشگر در حال تجهیز و حرکت هستند وي افزود: ضمنا نیروهاي زرهی این پگان با استع

  .اندشده

 

زرهی و پادگان اسالم آباد در میان ابراز احساسات و تکبیر مردم کرمانشاه  81دیروز یک ستون از تانکهاي لشگر  20ساعت 

یده گانه رساین شهر را بسوي پاوه ترك کرد.  فرمانده هنگ ژاندارمري گفت: مقدمه نیروهاي ارتش و ژاندارمري به گردنه پلن

  .مسیر پاوه ـ کرمانشاه میباشد هاياست.  این گردنه یکی از مرتفع ترین گردنه

 

دقیقه تیراندازي قطع شده است و ما هم اکنون مشغول توسعه وضعیت  19/15همچنین گفت: از ساعت » سرهنگ کریمی»

 5منطقه اورامانات فرستاده شده بود امروز  فروند هلیکوپتر که به 9خود در منطقه اورامانات هستیم.  ضمنا یک فروند از 

  .مجروح دیگر حوادث پاوه را به کرمانشاه آورد و متاسفانه یکی از این مجروحان در بیمارستان در گذشت

 

 علل سقوط هواپیما و هلیکوپتر در پاوه

 



فروند هلیکوپتر نیروي زمینی پریروز (جمعه) یک  14سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد: ساعت 

ارتش جمهوري اسالمی ایران پس از تخلیه پاسداران در منطقه پاوه مورد اصابت گلوله مهاجمین واقع و دچار سانحه شده 

 .است

 

شهید  جزم» ستوان دوم محمدرضا و جدانی« و» جعفر مهدوي ملک کالهی« براین اثرحادثه، خلبانان هلیکوپتر بنام ستوان دوم

 .دانشده

 

 6و14سخنگوي ستاد مشترك جمهوري اسالمی ایران در مورد سقوط یک فروند هواپیماي نیروي هوائی نیز گفت: در ساعت 

این هواپیما به منظور انجام پرواز شناسائی از فرودگاه حر،  (شاهرخی سابق) به پرواز درآمد  و  25/5/58دقیقه روز پنجشنبه 

وضعیت خود به برج کنترل و در منطقه پاوه سقوط کرد و خلبان هواپیما بنام  پس از پرواز بعلت نقص فنی ضمن اعالم

 )26/5/1358شهید شدند.(جمهوري اسالمی» عبداهللا بشیري موسوي«به همراه ستوان یکم خلبان » محمد نوژه« سرگرد

 

 علت سقوط هواپیما وهلیکوپتر در پاوه

 

کوپتر نیروز پریروز ( جمعه ) یک فروند هلی 14کرد ساعت سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران اعالم 

درمنطقه پاوه مورد اصابت گلوله مهاجمین واقع و دچار سانحه شده زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران پس از تخلیه پاسداران

 .است

 

محمد رضا وجدانی جزم شهید  نام ستوان دوم جعفر مهدوي ملک کالهی و ستوان دومکوپتر بهبراثر این حادثه، خلبانان هلی

 .اندشدنده

 

: در هوایی نیز گفتسخنگوي ستاد مسترك جمهوري اسالمی ایران در مورد سقوط یک فروند هواپیماي نیروي

به پرواز » شاهرخی سابق«این هواپیما به منظور انجام پرواز شناسایی از فرودگاه حره 25/8/58شنبه دقیقه روز پنج6:14ساعت

از پرواز بعلت نقص فنی ضمن اعالم وضعیت خود به برج کنترل در منطقه پاوه سقوط کرد وخلبان هواپیما به نام درآمد و پس 

 .سرگرد محمد نوژه به همراه وستوان یکم خلیان عبداهللا بشیري موسوي شهید شدند

 



اعزام خواهند  این سخنگو اضافه کرد که اعضاي کمسیون بررسی سوانح هواپیمایی جهت بررسی موضوع به منطقه

 )27/5/1358شد.(کیهان

 

 پروازهاي شناسایی

 

گفت: ضد انقالبیون پاوه را سخت گوشمالی خواهیم داد و تیمسار سر تیپ » شاهرخی سابق« همدان ـ فرمانده پایگاه هوایی حر 

 :در این زمینه افزود» حر«خلبان محمود سیاحت فرمانده پایگاه هوایی 

 

دقیقه دیروز براي شناسایی و ارعاب مهاجمین داشته است. تیمسار  40،7گاه دو پرواز در ساعتهو اپیماهاي جنگنده این پای

دقیقه  5توان نادیده گرفت و هر لحظه دستوري از امام فرمانده کل قوا برسد در مدت سیاحت اضافه کرد ارتش ایران را نمی

دیروز به مهاجمین فرصت داده تا مواضع خود را ترك مهاجمین را گوشمالی خواهیم داد. از آنجا که دولت تا ساعت سیزده 

هاي پایگاه هوایی. کنند تیمسار سیاحت در این مورد این موضوع را گفت هرگاه این خواسته دولت عملی نشود جت

 )27/5/1358(کیهان

 

 اطالعیه لشگر کردستان

 

 :تدقیقه بامداد امروز از سوي لشگر کردستان انتشار یاف 30این اطالعیه ساعت 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

سنندج وارد شدند و از  28هاي از پاسداران انقالب با مردم از شهرهاي مختلف به پادگان لشگر درپی فرمان امام خمینی گروه

د و نماینطرف دیگر مردم و گروههاي اسالمی از نقاط مختلف کشوربا تلفن اعالم آمادگی خودرا براي عزیمت به منطقه می

سنندج با کمک مردم شرافتمند و مسلمان  28اند لذا بدینوسیله اعالم میدارد لشگر نیز به سوي منطقه حرکت کردهتعدادي 

گذارد و در این منطقه را تحت کنترل دارد و اراده ملت مسلمان ایران را در تامین کامل منطقه به مورد اجرا می سنندج کامالً

مردم سنندج برخوردار است با تشکر فراوان از همه ملت مسلمان و انقالبی ایران  مورد از همکاري کامل مردم کردستان بویژه



هیچ  د فعالًباشنهاي این لشگر میکه با شور و شوقی توصیف ناپذیر آماده  براي کمک به برادران مسلمان کردستان و پادگان

 .نیازي به کمک بیشتر نیست و اگر الزم باشد مجددا درخواست کمک خواهد شد

 

 )28/5/1358کردستان سرهنگ ستاد ایرج سپهر(کیهان 28فرمانده لشگر 

 

 اطالعیه

 

 .کوپتر ارتش وارد فرودگاه سنندج شد وافراد ارتشی از آن پیاده شدندمقارن ساعت هیجده دیشب تعدادي هواپیما و هلی

 

ر اطراف پادگان ژاندارمري سنندج برابر اطالعیه سرهنگ شریف فرمانده ژاندارمري سنندج هم اکنون تعدادي افراد مسلح د

اند و فرمانده ناحیه ژاندارمري سنندج در اطالعیهاي که نوروز امسال بسیاري از سالحهاي آن بدست مردم افتاده موضع گرفته

شود که پادگان متفرق شوند یادآوري می که از رادیو سنندج پخش سد از آنان خواست تا اطراف پادگان را ترك و فوراً

 )28/5/1358پیاده کردستان قرار دارد.(کیهان 28مري سنندج در جوار پادگان لشگر ژاندار

 گزارش رییس ستاد مشترك ارتش به امام در مورد حوادث پاوه

 

از سوي رییس ستاد مسترك ارتش جمهوري اسالمی ایران بامداد دیروز گزارشی از در هم کوبیدن عناصر ضد انقالب و 

 .دفتر امام داده شدپاکسازي منطقه پاوه به 

 

در این گزارش آمده است دراجراي فرمان رهبر عالیقدر انقالب اسالمی ایران و فرماندهی کل قوا و نیروهاي مسلح ارتش 

ژاندارمري وپاسداران انقالب به منظور در هم جمهوري اسالمی ایران مرکب از یگانهاي زرهی توپخانه، نیروهاي ویژه هوابرد،

قبل از  28/5/1358بامداد امروز  6انقالب و پاکسازي منطقه پاوه با قاطعیت وارد عمل شد و ساعت کوبیدن عناصر ضد 

 .موعود مقرر توانستند شهر پاوه را تامین و با وارد آورن تلفات به عناصرضد انقالب آنان را متواري سازند

 

کوپترهاي مسلح ادامه از طریق هلیهم اکنون عملیات به منظور پاکسازي کامل منطقه بطرف نوسود و کنترل مرز 

 )28/5/1358دارد.(کیهان



 

 اطالعیه هوانیروز

 

در اطالعیه اي که امروز (دیروز) از طرف هوانیروز ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت گفته شده است: هوانیروز به 

وز در تمام نقاط کشور جان بر کف آماده رساند که در حوادث اخیرشهر پاوه نه تنها تمام پرسنل هوانیراطالع هموطنان می

ی به رسانکوپتر این سازمان در امر کمکاعزام به منطقه بودند بلکه بدستور دولت موقت جمهوري اسالمی چند فروند هلی

مزدوران اجنبی و دشمنان دین مبین اسالم شرکت موثر داشته و حتی دراین راه هموطنان عزیز در پاوه و نجات آنها از دست

 .اکنون دو شهید به مردم مبارزه ایران اهداء نموده استت

 

باشد که دعاي خیر ملت شریف ایران در این ماه مبارك بدرقه راه پرسنل شهادت طلب و مبارز هوانیروز باشد. آرزو داریم 

 .که با هشیاري انقالبی ملت ایران دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم

 

 مرخصی پرسنل  ارتش لغو شد

 

 اي مرخصی کلیه پرسنل نیروهاي مسلح را لغو کردخبرگزاري پارس: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه

 

 :متن بخشنامه به این شرح است

 

العظمی خمینی مبنی بر آمادگی پرسنل ارتش اهللادر اجراي فرمان رهبر عظیم الشان اتقالب اسالمی ایران حضرت آیت

 .شودتا دستور ثانوي مرخصی کلیه پرسنل نیروهاي مسلح لغو می 28/5/1358ران از امروز جمهوري اسالمی ای

 

ترین مدت ممکن خود را به یگانهاي مربوط دسته از پرسنل ارتش جمهوري اسالمی که در مرخصی هستند موظفند درکوتاهآن

 )28/5/1358معرفی کنند.(کیهان

 



 28اعالمیه لشگر

 

اي که از تلویزیون سنندج پخش شد اعالم داشت که با حضور دادستان انقالب ردستان طی اعالمیهپیاده ک 28فرمانده لشگر 

پیاده کردستان همچنین اعالم داشت پیرو فرمان رهبر  28اند. فرمانده لشگر شدهاسالمی کلیه افراد دستگیر شده آزاد می

اي کثیري از گروههاي مختلف تان از دیروز عدهانقالب اسالمی ایران در مور اعزام نیروهاي ملی و لشگري به کردس

آباد و اهواز به سنندج قزوین، خرمشیراز، زنجان،یگانهاي زرهی، هوابرد و پیاده ارتش اسالمی ایران از اصفهان،پاسداران،مردم،

 .اندنندج شدهپزشک و پزشکیار از اصفهان وارد س 30پزشک و پزشکیار از شیراز و  200اند. عصر دیروز نیز وارد شده

 

شده که  اي این لشگر تاکیدپیاده کردستان از پشتیبانی مردم منطقه و همکاري صمیمانه آنها تشکر کرد. در اعالمیه 28لشگر 

پاکسازي خواهد 1نسبت به سرکوبی ضد انقالبیون اقدام و آنان سرکوب خواهند شد و منطقه بطور کامل از عناصر ضد انقالب 

 .شد

 

رند و بپیاده کردستان بملت ایران اطمینان داد که کلیه شهرهاي کردستان اینک در آرامش کامل بسر می 28فرمانده لشگر 

 )28/5/1358ارتش بر اوضاع شهر مسلط است.(کیهان

 

 .دیوار صوتی شکسته شد

 

آسمان سنندج ایران در جنگنده نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی هايدقیقه بعد از ظهر دیروز نخستین جت 38و3ساعت 

 )29/5/1358.(اطالعات ظاهر شدند و دیوار صوتی را شکستند

 

 غارت شده هايسالح

 

 35،19داران ساعت اي از افسران و درجهایران با عدهتیمسار سر تیپ فالحی فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی 

. سنندج مذاکره و تصمیمات الزم را اتخاذ کننددیشب در پادگان سنندج تشکیل جلسه دادند تا پیرامون بحران فعلی 

وسیله افراد در داخل شهر هایی که بهسنندج دیروز به خبرگزاري پارس گفت: سالح 28ایرج سپهر فرمانده لشگر سرهنگ



وده خمپاره انداز موشک و ضد تانک و لوله و خمپاره ب 7انداز آرـ پی ـ جی،تعدادي موشک 3ـسنندج برده شده عالوه بر ژ

 .اطالعی کردهاین سالح اظهار بیاست وي از تعداد دقیق

 

 سرکوب ضد انقالبی در پاوهگزارش رسمی

 

ایران بامداد ایران بامداد دیروز گزارشی از درهم کوبیدن عناصر ضداز سوي رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 

این گزارش آمده طقه پاوه بدفتر امام خمینی داده شد دردیروز گزارشی از درهم کوبیدن عناطر ضد انقالب و پاکسازي من

ایران ایران و فرماندهی کل قوا نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمی است: در اجراي فرمان رهبرعالیقدر انقالب اسالمی

بیدن عناصر ضد مرکب از یکآنهاي زرهی توپخانه نیروهاي ویژه هوا برد ژاندارمري و پاسداران انقالب به منظور درهم کو

) قبل از موعد مقرر 28/5/58بامداد امروز (دیروز  6انقالب و پاکسازي منطقه پاوه با قاطعیت وارد عمل شد و ساعت 

ور . هم اکنون عملیات به منظتوانستند شهر پاوه را تامین و با وارد آوردن تلفات به عناصر ضد انقالب آنان را متواري سازند

 )29/5/1358کوپترهاي مسلح ادامه دارد.(اطالعات و کنترل مرز از طریق هلی» نوسود«طرف  پاکسازي کامل منطقه به

 

 اطالعیه انجمن اسالمی نیروي هوایی

 

اي اعالم کرد که ما منتظر فرمان امام بزرگوار خود هستیم تا آخرین  قطره  انجمن اسالمی نیروي هوایی طی انتشار اطالعیه

 .رساندن انقالب اسالمی و دفاع از مرزهاي  کشورمان  نثار کنیمخون خود را در راه به ثمر 

 

در این اطالعیه آمده است از لحظاتی که توطئه امپریالیسم و صهیونیسم یین المللی در کشورمان به اوج خود رسیده است و 

از  ايند و هر روز در گوشههاي اهریمنانه خود هستدشمنان پلید و زخم خورده انقالب به پشت گرمی آنها مشغول اجراي نقشه

داران، همافران، افسران و خلبانان، درجهآفرینند ما  اعضاي انجمن اسالمی  نیروي هواییاي شوم میاین مرز وبوم حادثه

کارمندان با درك مفهوم شهادت در مکتب توحیدي و مشتاقانه و جان برکف منتظر فرمان امام بزرگوار تا آخرین قطره خون 

 )29/5/1358به ثمر رساندن انقالب اسالمی و دفاع از مرزهاي کشورمان نثارکنیم.(کیهانخود درراه 

 

 اطالعیه

 



اند هاي ارتش و پرسنل مربوط آمادهرساند که یگانستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران به اطالع هم میهنان عزیز می

 )29/5/1358اندر اجراي فرمان امام در هر نقطه از کشور وارد عمل شوند.(کیه

 اطالعیه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران

 

 :اي به شرح زیر اعالم انتشار یافتدیشب از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران اطالعیه

 

 بسمه تعالی

 

 ران در اجراي فرماننمایید همانطور که از صداي جمهوري اسالمی ایبه کلیه فرماندهان پادگانهاي مرکز و شهرستانها ابالغ می

نمایند در حد نیاز وآنها را پذیرفته و امام دستور داده شده است موظفند سربازان خدمت منقضی را که به پادگانها مراجعه می

 )29/5/1358مانند دیگر سربازان نسبت به تغذیه و پوشاك و تجهیزات و آموزش آنان اقدام نمایند.(کیهان

 

 جفرمانده نیروي زمینی در سنند

 

داران دیروز در پادگان سنندج اي از افسران و درجهسرتیپ فالحی فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران با عده

 )29/5/1358جلسه تشکیل دادند تا پیرامون بحران فعلی سنندج مذاکره و تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.(کیهان

 

 .تا اطالع ثانوي مرخصی پرسنل ارتش لغو شد

 

اي مرخصی کلیه پرسنل نیروهاي مسلح را تهران ـ خبرگزاري پارس: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران طی بخشنامه

 .لغو کرد

 

 :متن بخشنامه به این شرح است

 



اهللا العظمی امام خمینی مبنی بر آمادگی پرسنل ارتش الشأن انقالب اسالمی ایران حضرت آیتدر اجراي فرمان رهبر عظیم

 .تا دستور ثانوي مرخصی کلیه پرسنل نیروهاي مسلح لغو شد 28/5/1358هوري اسالمی ایران از (دیروز) جم

 

 هايآن دسته از پرسنل ارتش جمهوري اسالمی که در مرخصی هستند موظفند در کوتاهترین مدت ممکن خود رابه یگان

  )29/5/1358مربوط معرفی کنند.(جمهوري اسالمی

 

 جمهوري اسالمی ایراناطالعیه ژاندارمري 

 

 :تهران ـ خبرگزاري پارس: این اعالمیه صبح دیروز از سوي ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت

 

مرداد ماه که جریان تهاجم عناصر ضدانقالب به شهرستان پاوه به استحضار امام خمینی رهبر انقالب ایران رسیده بود  23روز 

 :نده ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران اوامر رهبر انقالب به شرح زیر ابالغ گردیداز دفتر امام تلفنی به فرما

 

هایی هاي نفرمانده ژاندارمري! به هرقیمتی که باشد پاوه را حفظ کنید و نباید بدست اشرار بیفتد. در اجراي این امر گروه

ر معرض تهاجم ضدانقالبیون که مجهز به کلیه جنگ هاي مرزي تابعه آن در اورامانات که دژاندامري پاوه و نوسود و پاسگاه

هاي سنگین هاي کالشینکف و اسلحه) و انواع مسلسل7اندازهاي بازوکا، (آر،پی،جی،افزارهاي انفرادي واجتماعی از قبیل خمپاره

 :دبدست آورده از پادگان مهاباد بودند، از مواضع خود تا شکست کامل و فرار اشرار به شرح زیر دفاع نمودن

 

د در شـ شهر پاوه و ارتفاعات اطراف آن توسط پاسداران جانباز و دالرو انقالب اسالمی و پرسنل مرکز گروهان پاوه دفاع می1

نفر و  350هاي تن به تن نگهداري شد در صورتی که عده مدافعین مدت پنچ شبانه روز برابر حمالت پیگیر مهاجمین تا رزم

اي ودند در این پیکار با وجودي که فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه ستوان سوم یوسفی و عدهمهاجمین بیش از هفت برابر آن ب

دیگر از پرسنل این واحد به شدت مجروح بودند. معذالک حاضر به ترك مواضع خود نشده و چون حلقه محاصره هر لحظه 

ان دارطریق زمین میسر نبود. دو نفر از درجه شد، فرمانده گروهان تقاضاي کمک و ارسال مهمات و اعزام کمک ازتر میتنگ

جانباز ژاندارمري به اسامی استوار یکم محمد سنجري و استوار دوم ابراهیم رباطی پس از انجام غسل شهادت آمادگی خود را 

روري جهت ضفروند هلیکوپتر وسایل جهت انجام ماموریت اعالم نمودند که پس از انجام تشریفات نامبردگان با استفاده از یک

هاي مهاجمین به مرکز گروهان تحویل داده و با وجودي که به هلیکوپتر بیش از پنچاه محاصرشدگان را زیر رگبار مسلسل



داران جانباز پس از انجام ماموریت چند نفر از مجروحین این حادثه را نیز با گلوله اصابت نمود معذالک خلبان فداکار و درجه

داران یاد شده باال سبب عدم سقوط متهورانه فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه و دونفر درجهخود حمل کردند. چون عمل 

شدگان گردید و این فداکاري مورد تایید فرماندهی نیروي زمین ارتش جمهوري اسالمی گروهان و رفع محاصره از محاصره

فداکار و جانباز ژاندارمري تصمیمات زیر اتخاذ ایران که در محل حضور داشته قرار گرفته است لذا در پاوه تشویق پرسنل 

 .گرددمی

 

 .ـ ستون سوم یوسفی فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه به درجه ستوان یکمی مفتخر گردید2

 

 .ـ استوار یکم محمد سنجري به درجه افسر یاري مفتخر گردید3

 

 ـ استوار دوم ابراهیم رباطی به درجه استوار یکمی مفتخر گردید4

 

 .اند به یکسال ارشدیت مفتخر شدندپرسنلی که در این جریان مجروح شدهـ 5

 

 .گردنداند هر یک به شش ماه ارشدیت مفتخر میـ سایر پرسنل که به نحوي در این مدافعات شرکت داشته6

 

مان در حال رساند کلیه واحدهاي مجهز این سازسازمان ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران به آگاهی ملت شریف ایران می

آمادگی کامل بوده تا در صورت لزوم براي ادامه ماموریت و تعقیب مهاجمین به پاوه یا هر نقطه دیگر در اسرع وقت حرکت 

 .نمایند

 

ـ برابر آخرین گزارش رسیده پرسنل گروهان ژاندارمري نوسود با شهامت و شجاعت شایان توجه با دفاع از مواضع خود از 7

 .یري نموده در تعاقب مهاجمین هستندسقوط شهر نوسود جلوگ

 

دارد که در عمل تعاقب مهاجمین در ارتفاعات پاوه و نوسود همچنان ادامه سازمان ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران اعالم می

     .داشته و تا حصول نتیجه پیگیري خواهد شد



 

 )29/5/1358ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران(جمهوري اسالمی

 

 هوانیروز ارتش جمهوري اسالمی ایراناطالعیه 

 

 :تهران ـ خبرگزاري پارس: در اطالعیه که دیروز از طرف هوانیروز ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت گفته شده است

 

 رساند که در حوادث اخیر شهر پاوه نه تنها تمام پرسنل هوانیروز در تمام نفاط کشور جانهوانیروز به اطالع هموطنان می

برکف آماده اعزام به منطقه بودند بلکه به دستور دولت موقت جمهوري اسالمی چند فروند هلیکوپتر این سازمان در امر کمک 

رسانی به هموطنان عزیز در پاوه و نجات آنها از دست مزدوران اجنبی و دشمنان اسالم شرکت موثر داشته و حتی در این راه 

 .ن اهداء نموده استتاکنون دو شهید به مردم مبارز ایرا

 

طلب و مبارز هوانیروز باشد، آرزو داریم که باشد که دعاي خیر ملت شریف ایران دراین ماه مبارك بدرقه راه پرسنل شهادت

 )29/5/1358با هوشیاري انقالبی ملت ایران دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.(جمهوري اسالمی 

 

 اطالعیه انجمن اسالمی نیروي هوایی

 

اي اعالم کرد ما منتظر فرمان امام بزرگوار خود ـ خبرگزاري پارس: انجمن اسالمی نیروي هوایی طی انتشار اطالعیهتهران 

هستیم تا آخرین قطره خون خود را در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمی و دفاع از مرزهاي کشورمان نثار کنیم در این 

 المللی در کشورمان به اوج خود رسیده و دشمنان پلید ولیسم و صهیونیسم بیناطالعیه آمده است: از لحظاتی که توطئه امپریا

اي از این مرز و بوم هاي اهریمنانه خود هستند و هر روز در گوشهخورده انقالب به پشت گرمی آنها مشغول اجراي نقشهزخم

داران، همافران، افسران و کارمندان، با درك هآفرینند، ما اعضاي انجمن اسالمی نیروي هوایی و خلبانان، درجاي شوم میحادثه

باشیم.انجمن اسالمی کارکنان مفهوم شهادت در مکتب توحیدي مشتاقانه و جان برکف منتظر فرمان امام بزرگوار خود می

 )29/5/1358نیروي هوایی .(جمهوري اسالمی 

 



 نیروي ارتش در ارتفاعات اورامانات

 

کریمی فرمانده هنگ ژاندارمري کرمانشاه ساعت نوزده دیروز به خبرنگار خبرگزاري کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: سرهنگ 

گونه مانعی از روانسر گذشتند و اینک بسوي ارتفاعات منطقه اورامانات که پارس گفت: نیروي ارتش و ژاندارمري بدون هیچ

از کاهش شدت تیراندازیها در منطقه  ها حکایتروند سرهنگ کریمی افزود: گزارشدر اشغال نیروهاي مهاجم است پیش می

هاي قلعه قشالق و داران و افراد ژاندارمري همراه نیروهاي ارتش براي استفرار در پاسگاهپاوه دارد وي گفت: افسران، درجه

گاههاي پاسداران و مامورانی که سه شبانه روز در این پاسگاه به حفظ اند تا جانشین افسران، درجهجوانرود به منطقه اعزام شده

 .اند بشوندخود پرداخته

 

داران ماموران و جوانمردان ژاندارمري به بخش فرمانده هنگ ژاندارمري کرمانشاه گفت که یک ستون دیگر از افسران درجه

کرند اعزام شدند تا این بخش را از وجود عناصر ضدانقالب پاك کنند و کنترل آن را از دست چریکهاي فدایی خلق خارج 

 )29/5/1358جمهوري اسالمیسازند.(

 

 کردستان 28لشگر  2اطالعیه شماره 

 

خود که دیشب در اختیار خبرگزاري پارس قرار داد، اعالم کرد پیرو فرمان  2کردستان طی اطالعیه شماره  28سنندج ـ لشگر 

این و این تاریخ(پریروز) تاایران در مورد اعزام کلیه نیروهاي ملی و لکشري به کردستان از روز گذشته رهبر انقالب اسالمی

عده کثیري از گزوههاي مختلف مردم پاسداران انقالب و تعدادي از یگانهاي پیاده، زرهی و هوابرد ارتش » 20«ساعت 

از اهواز، ایران، شامل: اصفهان، شیراز، زنجان، خرم آباد، و قزوین و بعدازظهر امروز(دیروز) نیز یک واحد نظامیجمهوري اسالمی

پیاده کردستان بیاري  28پزشک و پزشکیار از شیراز، سی پزشک و پزشکیار از اصفهان وارد سنندج شدند تا لشگر  دویست

ایمان منطقه و همکاري صمیمانه پاسداران انقالب، بالفاصله نسبت به سرکوبی ضد خداوند بزرگ و پشتیبانی مردم غیور و با 

درت هر چه بیشتر، آنان را به کلی سرکوب و فرمان رهبر انقالب را در پاکسازي انقالبیون اقدام و تردیدي نخواهد بود که با ق

این اطالعیه آمده است که منطقه کردستان آرام و ارتش کامل منطقه از ضد انقالبیون به مورد اجراء خواهد گذاشت. در پایان

 )30/5/1358اوضاع در شهرستآنهاي تابعه تسلط دارد. (اطالعات  برکامالً

 

 .زرهی کرمانشاه:از مراجعه به لشگر کرمانشاه براي اعزام به پاوه خودداري کنید 81عیه لشگر اطال



 

 :این اطالعیه دیروز از طرف ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت

 

 هاي تابعیگانهاي مکرر از رادیو و تلویزیون کرمانشاهی اعالم کرده است که زرهی کرمانشاه طی اطالعیه 81با این که لشگر 

لشگر در منطقه پاوه مستقر و در کمال قدرت کنترل منطقه را در دست گرفته است و نیازي به اعزام دیگر طبقات مردم به 

منطقه پاوه جهت سرکوبی اشرار نسیت با وجود این برادران هموطن ما در سه دسته جهت اعزام به پاوه به کرمانشاه آمده و به 

 81نظر به اینکه لشگر از لحاظ اسکان و تغذیه مراجعه کنندگان با اشکال مواجه خواهد شد لذا لشگرکنند. لشگر مراجعه می

زرهی کرمانشاه ضمن تشکر از همکاري و یاري هم وطنان عزیز تقاضا دارد از عزیمت به کرمانشاه جهت اعزام به پاوه و 

 .مراجعه به لشگرخودداري فرمایند

 

از طریق صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران به اطالع هموطنان عزیز خواهد  بدیهی است در صورت نیاز مراتب

 )31/5/1358رسید.(کیهان

 

 .ارتش از احساسات پاك مردم تشکر کرد

 

هاي هاي که با ارسال تلگراماي از احساسات پاك مردم و گروهستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران ضمن اطالعیه 

 .اند تشکر کردانه اخاللگران و ضد انقالبیون بوسیله ارتش شدهخود خواستار سرکوبی قاطع

 

 :متن اطالعیه به این شرح است

 

به علت رویدادهاي اخیر بویژه در ناحیه غرب و اعمال ضد انقالبی در پاوه به وقوع پیوسته است از سوي علماء اعالم و 

هاي مختلف ـ روساء و سران عشایر ـ بازاریان ـ کشاورزان ـ ها وسازمانروحانیون اعزام ـ مقامات مملکتی ـ نمایندگان گروه

خواه و مومن انقالب از سرتاسر کشور تلگرافهایی به ستاد مشترك ارتش کارگران ـ اصناف ـ ارتشیان و همه مردم موطن

م نسبت به سر جمهوري اسالمی ایران واصل گردیده که به پیروي از فرمان امام ارشد جمهوري اسالمی ایران قاطعانه و مص

کوبی ضد انقالبیون و اخاللگران فاسد وارد عمل شد چون امکان پاسخ به همه تلگرافهاي رسیده بطور جداگانه به طول 

دهد که ارتش و قواي انتظامی انجامد ـ بدین وسیله از احساسات پاك هم میهنان ارجمند سپاسگزاري نموده و اطمینان میمی



آوردهاي انقالب اسالمی ایران بازیچه سودجویی و اخاللگري مشتی عناصر ضد ند داد دستپاسداران انقالب اجازه نخواه

 )31/5/1358سرلشگر محمد حسین شاکر(کیهان-انقالبی گردد.رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران

 

 اعالمیه ارتش درباره احضار افراد احتیاط

 

 :هوري اسالمی ایران انتشار یافتاین اطالعیه دیروز از سوي ستاد مشترك ارتش جم 

 

هاي صادره از سوي دولت و ارتش جمهوري اسالمی ایران امروز به اداره وظیفه عمومی ابالغ شده تا نسبت به پیرو اعالمیه

 :احضار افراد احتیاط پنچ دوره اخیر باین شرح اقدام نماید

 

 ه نسبت به ثبت نام و گرفتن ادرس محل سکونت و یا کسبنمایند بالفاصلپرسنل احتیاطی که درتهران خود را معرفی  می-1

جهت انجام خدمت احتیاط به پادگانی که ثبت نام  آنان اقدام و به انها ابالغ شود که خود را حداکثر پس از ده روز مجدداً

 .اند معرفی نمایندنموده

 

ا نام و گرفتن آدرس محل سکونت و کارآانهنمایند نسبت به ثبت پرسنل احتیاطی که در شهرستانها خود را معرفی  می -2

 .اند معرفی نماینداقدام و به آنان ابالغ شود که به محض اطالع مجدد خود را به پادگانی که ثبت نام نموده

 

ر حد نمایند دنیروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمی ایران موظفند پرسنل احتیاطی را که به پادگانها مراجعه  می ضمناً -3

 )31/5/1358و تکمیل سازمان آنها را پذیرفته و نسبت به تغذیه، پوشاك، تجهیزات و آموزش آنان اقدام نمایند. (کیهان نیاز

 

 .رییس ستاد ارتش جمهوري اسالمی:به نیروهاي ارتشی فرمان داده شده است مسیر خود را بطرف سنندج تغییر دهند

 

ر امروز برنامه اخبار خود ر ا قطع کرد و اعالم نمود: رییس ستاد بعدازظه 3: 25صداي جمهوري اسالمی ایران در ساعت 

ارتش جمهوري اسالمی ایران به دنبال دریافت فرمان امام خمینی به تمام نیروهاي ارتش که در بازگشت از پاوه بودند دستور 



رد: سایر نیروهاي ارتش داد مسیر خود را به طرف سنندج تغییر دهند رییس ستاد ارتش جمهوري اسالمی همچنین اعالم ک

 .اند تا در اسرع وقت به سنندج اعزام شوندباش درآمدهنیز به حال آماده

 

 .تیپ هوابرد شیراز عازم سنندج شد

 

هوابرد شیراز در  55شیرازـ  خبرگزاري پارس: بگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس صبح امروز یک گردان پشتیبانی از از تیپ 

نیروي هوایی به طرف پاوه و سنندج  130مردم جهت سرکوبی ضد انقالبیون با یک هواپیماي سی میان باشکوهترین بدرقه 

 .عزیمت کردند

 

 آبادخرم 84آمادگی تیپ 

 

ارتش جمهوري  84اي اعالم داشت: ما به عنوان فرماندهان تیپ آباد در اطالعیهخرم 84خرم آباد ـ خبرگزاري پارس: تیپ 

داریم: وقایع ناگواري که ضد انقالب و دشمنان استقالل و یکپارچگی قاطعانه اعالم می» بابا عباس«آباد و آمادگاه اسالمی خرم

نظر داشته و در اجراي فرمان رهبر انقالب اسالمی امام ایران عزیز در پاوه کردستان بوجود آورده با دقت کامل انقالبی تحت

خون در  هايگران بوده و تا آخرین قطرهداسالمی و انسانی توطئهخمینی با تمام قوا و تجهیزات براي سرکوب کردن حرکات ض

بهاي شهیدان عزیز ما می باشد و حفاظت و حراست کامل از بخشیدن به انقالب و تحکیم مبانی جمهوري اسالمی که خونتداوم

 .یم کردمکتب سازنده و ایدئولوژي انقالبی و توحیدي اسالم و استقالل تمامیت ارضی کشور جانبازي خواه

 

 .دار جانباز ارتفاء درجه یافتندبراساس آخرین  اطالعیه ژاندارمري جمهوري اسالمی یک افسر وسه درجه-

 

 اطالعیه ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران

 

 :تهران ـ خبرگزاري پارس: این اعالمیه صبح امروز از سوي ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت

 



که جریان تهاجم عناصر ضد انقالب به شهرستان پاوه به استحضار امام خمینی رهبر انقالب ایران رسیده بود مردادماه  23روز 

 :از دفتر امام تلفنی به فرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران اوامر رهبر انقالب به شرح زیر ابالغ گردید

 

در اجراي امر گروهانهاي ».و نباید به دست اشرار بیفتدفرمانده ژاندارمري به هر قیمتی که باشد پاوه را حفظ کنید »

ژاندارمري پاوه و نوسود و پاسگاههاي مرزي تابعه آن در اورامانات که در معرض تهاجم ضدانقالبیون که مجهز به کلیه 

هاي ف و اسلحههاي کالشینکانواع مسلسل 7اندازه، بزوکا ـ آر، پی، جی،افزارهاي انفرادي و اجتماعی از قبیل خمپارهجنگ

 :سنگین بدست آورده از پادگان مهاباد بودند از مواضع خود تا شکست کامل و فرار اشرار به شرح زیر دفاع نمودند

 

شد ـ شهر پاوه و ارتفاعات اطراف آن توسط پاسداران جانباز و دلسوز انقالب اسالمی و پرسنل مرکز گروهان پاوه دفاع می1

نفر  350هاي تن به تن نگهداري شد در صورتی که عده مدافعین حمالت پیگیر مهاجمین تا رزمدر مدت پنج شبانه روز برابر 

و عده مهاجمین بیش از هفت برابر آن بودند در این پیکار با وجودي که فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه ستوان یوسفی و 

ترك مواضع خود نشده چون حلقه محاصره هر اي دیگر از پرسنل این واحد به شدت مجروح بودند معذالک حاضر به عده

 .شد فرمانده گروهان تقاضاي کمک و ارسال مهمات نمودتر میلحظه تنگ

 

دارن ـ چون به سبب شدت حمالت مهاجمین، امکان ارسال مهمات و اعزام کمک از طریق زمین میسر نبود دو نفر از درجه2

و استوار دوم ابراهیم رباطی پس از انجام غسل شهادت آمادگی خود را  جانباز ژاندارمري به اسامی استوار یکم محمد سنجري

ري کوپتر وسائل ضروجهت انجام ماموریت اعالم نمودند که پس از انجام تشریفات نامبردگان با استفاده از یک فروند هلی

 کوپتر بیش ازي که به هلیهاي مهاجمین به مرکز گروهان تحویل داده و با وجودشدگان را زیر رگبار مسلسلجهت محاصره

را داران جانباز پس از انجام ماموریت چند نفر از مجروحین این حادثه گلوله اصابت نمود معذالک به خلبان فداکار و درجه 50

داران یاد شده باال سبب عدم نیز با خود حمل کردند. چون عمل متهورانه فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه و دو نفر درجه

شدگان گردید و فداکاري مورد تایید فرماندهی نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی گروهان و رفع محاصره از محاصرهسقوط 

ایران که در محل حضور داشته قرار گرفته است لذا درباره تشویق پرسنل فداکار و جانباز ژاندارمري تصمیمات زیر اتخاذ و 

 .گردداعالم می

 ارتقاء درجه

 

 وسفی فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه به درجه ستوان یکمی مفتخر گردیدـ ستوان سوم ی1

 



 .ـ استوار یکم محمد سنجري به درجه افسر یاري مفتخر گردید2

 

 .ـ استوار دوم ابراهیم رباطی به درجه استوار یکمی مفتخر گردید3

 

 اند یکسال ارشدیت مفتخر شدندـ پرسنلی که در این جریان مجروح شده4

 

 .گردنداند هر یک به شش ماه ارشدیت مفتخر میسایر پرسنلی که به نحوي در این مدافعات شرکت داشتهـ 5

 

 :رساندسازمان ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران به آگاهی ملت شریف ایران می

 

ه پاوو تعاقب مهاجمین به تماموریکاملی بوده تا در صورت لزوم براي ادامه آمادگی مجهز این سازمان در حال کلیه واحدهاي 

 .یا هر نقطه دیگر در اسرع وقت حرکت نمایند

 

گزارش رسیده پرسنل گروهان ژاندارمري نوسود با شهامت و شجاعت شایان توجه با دفاع از مواضع خود از ـ برابرآخرین 3

 .سقوط شهر نوسود جلوگیري نموده و در تعاقب مهاجمین هستند

 

و نوسود مجدانه ادامه دارد که عمل تعاقب مهاجمین در ارتفاعات پاوه میاسالمی ایران اعالم  سازمان ژاندارمري جمهوري

 .خواهد شدداشته و تا حصول نتیجه پیگیري 

 

 .خلبان شهید در واقعه پاوه اعالم شد 4اسامی

 

توان دوم س«اسامی خلبانان شهید را  زده پاوهفرمانده هوانیروز ضمن تاکید بر شجاعت خلبانان و اعزام پاسداران به منطقه جنگ

 .اعالم گردید» جعفر مهدوي ملک کالیی«و ستواندوم » محمدرضا وجدانی جوزم

 



گفت: همدان دیروز در تماس تلفنی با خبرگزاري پارس ” حر“فرمانده پایگاه هوایی » صباحت«از سوي دیگر سرتیپ خلبان 

ر جریان د» عبداهللا بشیري موسوي«و ستوان یکم خلبان » محمد نوژه«خلبان دو نفر از خلبانان جت به اسامی سرگرد  احتماالً

 )31/5/1358اند.(کیهانوقایع پاوه به شهادت رسیده

 

 کردستان 28لشگر  2اطالعیه شماره 

 

 کلیه اعزام مورد در ایران اسالمی انقالب رهبر فرمان پیرو:کرد اعالم خود 2 شماره اطالعیه طی کردستان 28 لشگر –سنندج 

) عده کثیري از گروههاي مختلف مردم  20خ و این ساعت ( تاری این تا گذشته روز از کردستانبه لشگري و ملی نیروهاي

هاي ایران شامل هاي پیاده زرهی، هوابرد ارتش جمهوري اسالمی ایران از کلیه شهرستانپاسداران انقالب و تعدادي از یگان

قزوین و بعدازظهر امروز(دیروز)نیز یک واحد نظامی از اهواز دویست پزشک و پرشکیار از  اصفهان، شیراز، زنجان، خرم آباد و

پیاده کردستان را تقویت کنند در این اطالعیه اضافه  28شیراز و سی پزشک وپزشکیار از اصفهان وارد سنندج شده تا لشگر 

م غیور وبا ایمان منطقه و همکاري صمیمانه پیاده کردستان بیاري خداوند بزرگ و پشتیبانی مرد 28شده است که لشگر 

پاسداران انقالب بالفاصله نسبت به سرکوب ضد انقالبیون اقدام وتردیدي نخواهد بود که با قدرت هرچه بیشتر آنان را بکلی 

عیه ن اطالمورد اجرا خواهد گذاشت. در پایان ایسرکوب و فرمان رهبر انقالب را در پاکسازي کامل منطقه از ضد انقالبیون به

 )31/5/1358بر اوضاع در شهرستانهاي تابعه تسلط دارد.(کیهان آمده است که منطقه کردستان آرام و ارتش کامالً

 

 وزیر دفاع ملی:آماده باش کامل ارتش

 

در یک میزگرد مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی که با حضور امراي ارتش، وزیر کشور و سخنگوي دولت ترتیب یافت مسایل و 

هاي دولت در زمینه امنیت داخلی کشور و موضع دولت در قبال اعمال حوادث اخیر پاوه و منطقه کردستان اقدامات و برنامه

اي از مسایل مملکتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این میزگرد صادق طباطبایی سخنگوي دولت ضد انقالب و عده

ر کشور سرلشگر شاکر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی، تیمسار تیمسار ریاحی وزیر دفاع هاشم صباغیان وزی

مصطفایی رییس شهربانی جمهوري اسالمی و سرتیپ دانشور فرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی، به سواالت خبرنگاران در 

 .هاي مختلف پاسخ گفتندزمینه

 

بعدازظهر دیروز تشکیل شد ابتدا صادق طباطبایی سخنگوي دولت مطالبی  3در آغاز این جلسه گفت و شنود که مقارن ساعت 

ایراد کرد و اظهار داشت: با بروز حوادث اخیر پاوه و اقداماتی که از سوي عوامل ضد انقالب در این شهر صورت گرفت 



بایست از ده و نیروهاي نظامی وانتظامی کشور نیز آن قدرت و کارایی که میاکثریت مردم معتقدند که دولت قاطعانه عمل نکر

اند که اگر دولت پیش از وقوع اند و حتی در برخی موارد شنیده شده که مردم گفتهخودشان نشان میدادند از خود نشان نداده

رد. کنی به امنیت منطقه و این شهر توجه میکرد و با استفاده از نیروهاي ارتش و شهربااین حوادث ناگوار در پاوه اقدام می

کردند اما من به عنوان سخنگوي دولت از آقاي آمدند و عناصر ضد انقالب تا این حد درپاوه کشتار نمیاي بوجود نمیمساله

پاسخ  در خواهم تا در این مورد توضیح دهند و نظرشان را در این زمینه بیان کنند. وزیر کشورهاشم صباغیان وزیر کشور می

گفت: اینکه گفته شده دولت قاطعانه عمل نکرده صحیح نیست. این مساله را نباید فراموش کنیم که پس از پیروزي انقالب  

اند. بعبارت دیگر نیروي نظامی نیروهاي نظامی و انتظامی آن قاطعیتی را که در رژیم طاغوتی گذشته داشتند از دست داده

دم جدا بود و طاغوت همواره آنان را از مردم جدا نگاه داشته بود پس از پیروزي انقالب یکباره وانتظامی که سالیان سال از مر

اند خواهد تا این نیروها را که با مردم یکی شدهاي  یافتند و اکنون زمان میبه میان مردم بازگشتند و درنتیجه روحیه تازه

                م که منطبق با جمهوري اسالمی باشد.این برنامه گام به گام دردست                                                                 اي درآوریاشان را به گونههماهنگ کنیم و روحیه مجدداً

اي براي آن در وزارت دفاع ملی دردست اقدام است. در خصوص عدم مداخله ارتش و نیروي انتظامی اجرا است و زدح ویژه

پاوه و اینکه گفته شده است دولت تا قبل از فرمان امام خمینی از نیروهاي ارتش استفاده نکرده است باید بگویم ما در وقایع 

قبل از صدور فرمان امام مبنی بر دخالت ارتش در سرکوبی ضد اتقالب در پاوه و منطقه کردستان اقداماتی انجام داده بودیم و 

م فرمان اعزام نیروهاي انتظامی به پاوه را صادر کردند دیدید که براداران ارتش چه از هر جهت آمادگی داشتیم. زمانیکه اما

سریع و قاطعانه وارد عمل شدند و به محض دخالت و پیاده شدن در منطقه غائله پاوه فروکش کرد و ضد انقالبیون سر کوب 

گفتیم با اجراي طرح تازه وزارت دفاع  شدند. بنابراین مساله عدم قاطعیت ارتش و دولت بی اساس است و همان طوري که

 شود و بوضوح شاهدمبنی بر هماهنگی پرسنل نظامی کشور با اصول ومبانی جمهوري اسالمی به زودي این مسایل رفع می

یابد و آنان به مساله فرماندهی و قاطع ایم که هرچه زمان جلو میرود ایمان و اعتقاد در میان برادران ارتشی فزونی میبوده

دهند. شاهد زنده آن اهمیت ندادن ارتشیان حتی به پوشیدن اونیفورم نظامی بود که در ودن در ارتش بیشتر اهمیت میب

ابتداي پیروزي انقالب مطرح بود ولی امروز دیگر این موضوع از میان رفته وکلیه افراد ارتشی مانند گذشته منظم ومنضبط در 

توضیحات وزیر کشور سرتیپ مصطفایی رییس شهربانی جمهوري اسالمی ایران در شوند پس از پایان سر کارهایشان حاضر می

خصوص وجود روحیه در میان پرسنل شهربانی و پلیس تهران مطالبی ایراد کرد و گفت: خوشبختانه روحیه بسیار خوبی در 

 .حاکم است میان پرسنل شهربانی جمهوري اسالمی وجود دارد و بهترین روابط میان مردم و افراد شهربانی

 

 سخنان فرمانده ژاندارمري

 

سرتیپ دانشور فرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی نیز در زمینه روحیه پرسنل ژاندارمري و اقدامات آنان در زمینه سرکوبی 

از  يضد انقالبیون در کردستان و دیگر مناطق کشور گفت: روحیه کادر ژاندارمري فوق العاده عالی و قوي است افراد ژاندارمر

هر نظر آماده خدمت و جانفشانی در راه استقالل و تمامیت ارضی کشور هستند. پرسنل ژاندارمري که همواره مراقبت از 



هاي خدمت سرگرم انجام مرزهاي کشور را بعهده داشته و دارد تا قبل از صدور فرمان امام خمینی رهبر انقالب، در محل

منطقه کردستان و نجات پاوه را صادر کردند روحیه مبارزه و آمادگی براي جنگ  وظیفه بودند و همین که امام دستور حفاظت

هاي ژاندارمري در سیستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران با ضد انقالب آنچنان اوج گرفت که عده زیادي از ماموران پاسگاه

وه اعزام شوند. بهرحال،از جهت روحیه و خواستند که اجازه دهم براي کمک به پاسداران و مردم این شهر به پااز من می

اند هر زمان که الزم باشد تا پاي جان از اسالم قاطعانه عمل کردن پرسنل ژاندارمري،جاي هیچگونه نگرانی نیست و آنها آماده

ه همیشروحیه تمام مردم ایران خوب است و این مساله اي است که ریشه تاریخی دارد و  و جمهوري اسالمی دفاع کنند اساساً

» ایم که همه جا صحبت از روحیه قوي و وجود وحدت و همبستگی میان طبقات مختلف مردم یوده استدیده و یا شنیده

تیمسار ریاحی وزیر دفاع ملی در پایان سخنان فرمانده ژاندارمري وجود روحیه انقالبی وآمادگی از هر جهت در میان کلیه افرا 

لح را تایید کرد وآنگاه سرلشگر محمد حسین شاکر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري داران و افسران نیروها مسد و درجه

داران و سربازن ارتش و اسالمی ایران در این زمینه مطالبی گفت.وي در مورد عدم اطاعت دستورات فرماندهان از سوي درجه

مساله عدم توجه به دستورات  یست واصالًوجه صحیح نهیچاي بهوجود چنین مساله«تمرد فرماندهان از اجراي فرامین گفت: 

وظیفه ارتش،حفظ استقالل، حاکمیت وتمامیت ارضی کشور است و هرگز  فرماندهی و اجراي آنها مطرح نبوده است اساساً

اي درقبال سرکوبی مردم ویا مداخله در امور نیروي انتظامی ندارد مگر زمانیکه نیروهاي انتظامی اعم از شهربانی ارتش وظیفه

د شواي ضروري نباشد وارد شهرها نمییا ژاندارمري در خطر نابودي باشند. ارتش مادام که وجودش براي حل مشکل و مساله

دانند در جریان وقایع گنبد چنین بود و و هرگز قصد برادرکشی و رودررو قرار گرفتن با مردم را ندارد. همان طور که همه می

 که احساسقالب اولتیاتوم داد و شهر را به محاصره گرفت یا در جریانات پاوه هنگامیارتش تنها به مهاجمان وعوامل ضد ان

اند و نیروهاي ژاندارمري و شهربانی قادر به مقابله با آنها نیستند شد نیروهاي دشمن یا ضد انقالبیون شهر را محاصره کرده

ه امام دستور مداخله ارتش در جریانات پاوه را ارتش وارد عمل شد و درصدد سرکوبی ضد انقالبیون بر آمد  پس از اینک

صادر کردند روحیه خوبی که در تک تک افراد ارتش وجود داشت اوج گرفت و دیدید که به محض اقدام، ضد انقالبیون 

 )31/5/1358به منطقه بازگشت.(کیهان نشینی کردند و امنیت مجدداًعقب سریعاً 

 

 تحریک عوامل ضد انقالب

 

فرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی به جریانات پاوه و اعمال وحشیانه ضد انقالب اشاره کرد و گفت:  »تیمسار دانشور»

هاي چپ نما مقصر ایجاد حوادث پاوه هستند واینها کاري جز اعضاي حزب دموکرات کردستان و عوامل جالل طالبانی و گروه

با ایجاد اختالفاتی از قبیل زبان لهجه و یا مذهب و نظایر آن مردم  ها اغلبایجاد تفرقه و ناراحتی میان مردم ندارند. این گروه

 .اندازندرا به جان هم می

 



ها مدارکی نیز در اختیار داریم که درصورت لزوم فاش خواهیم کرد. فرمانده ژاندارمري ها و اقدامات این گروهما از فعالیت

داران اشاره کرد و گفت: تقلیل خدمت نظام سربازي و درجه آنگاه به مساله کمبود پرسنل ارتش و ژاندارمري درکارهاي

سال از جمله مسایلی که براي ارتش و ژاندارمري مشکالتی فراهم آورد. با اجراي این فرمان یکباره  1سال به  2ووظیفه از 

ردار داران کافی برخوجهنیروي نظامی کشور با کمبود پرسنل الزم روبرو شد و اغلب پادگانها و مراکز آموزشی از سرباز و در 

نیست. به دنبال وجود این مساله، ضمن جلساتی که برگزار کردیم تصمیم به افزایش دوره سربازي گرفتیم و پس از تهیه 

ماه افزایش یابد  18طرحی که در شوراي انقالب و هیات دولت به تصویب رسید قرار شد مدت خدمت نظام وظیفه به 

ماه خواهد بود. در ضمن خدمت نظام تافوق دیپلم همه با درجه سربازي عادي  18این به بعد  بنابراین خدمت نظام وظیفه از

نوان عده به عشوند و پس از طی دوره تعلیماتی چهارماهه بنا به نیاز ارتش و نیروهاي انتظامی تعدادي از این بخدمت اعزام می

 .اله نیز مستلزم گذاراندن یک دوره دو ماهه استگذرانند که البته این مسگروهبان وظیفه بقیه خدمت خود رامی

 

 .بردمملکت به حالت نیمه جنگ بسر می

 

ري جمهوتیمسار ریاحی وزیر دفاع ملی درزمینه ایجاد امنیت کلی در کشور و برقراري آرامش در تمامی تقاط ایران گفت: 

ب و دولتهاي شرق و غرب که منافعاشان از میان برد و عوامل ضد انقالاسالمی ایران اکنون در یک حالت نیمه جنگ بسر می

رفته دائم به فکر ایجاد آشوب و ناآرامی در ایران هستند. با توجه به این موضوع کلیه نیروهاي ارتش جمهوري اسالمی ایران 

آنها بحال آماده باش هستند و با تحرکی که در ارتش وجود دارد و روحیه خوبی که بخصوص پس از صدور فرمان امام در 

فزونی یافت ارتش ایران از هرجهت آماده دفاع از استقالل تمامیت ارضی وایجاد امنیت در کلیه نقاط کشور است و اغتشاش 

کنند البته این برنامه جدا از گران علیه انقالب ایران را در صورت لزوم به شدت و قاطعانه سرکوب میکنندگان و توطئه

ارتش رودرروي مردم است وزیر دفاع آنگاه به ایجاد ساز مان اطالعات و ضد اطالعات ملی تزارمبنی بر قرار نگرفتن برادران 

در وزارت دفاع ملی اشاره کرد و گفت: اخیرا سازمانی به نام اطالعات و ضد اطالعات ملی تاسیس شده است و امیدوارم که 

ت کرد و صحب شم صباغیان وزیر کشور مجدداًنتایجی خوبی بدست آورد.پس از تشریح این مسایل از سوي وزیر دفاع ملی ها

ها و ایجاد ها و همچنین ادامه فعالیت کمیتهبه سواالتی چند تن از خبرنگاران در خصوص ادامه کار مطبوعات و روزنامه

 .هماهنگی میان کار آنها با کالنتریها توضیحاتی داد

 

نقش مطبوعات در پیروزي انقالب را فراموش وزیر کشور در خصوص نقش مطبوعات در پیروزي انقالب گفت: هیچکس 

اي از اي داشته باشند متاسفانه پارهتوانند نقش ارزندهاي داشته و اکنون نیز میکند مطبوعات در این راه نقش ارزندهنمی

 ادها زدنداند و دست به تحریف اخبار و رویدها و مجالت پس از پیروزي انقالب موضوع راستین خود را فراموش کردهروزنامه

تواند سازنده باشد همانطور هم میتواند مخرب و خطرناك باشد برخی از روزنامه آنچنان اخبار و روزنامه همانطور که می



دهند که بهیچوجه قابل توجیه نیست و نه تنها سازنده نیست زیانبار نیز هست. کنند. و وارونه جلوه میمطالب را تحریف می

ي کردند و حتی اخباري را که از سوي سخنگویدئولوژي اسالمی اعتقاد ندارند نقش تخریبی بازي میبرخی از این جراید که به ا

کردند این مساله به جایی رسیده بود که دولت مجبور بود در قبال هر خبر شد وارونه و غیر واقعی منتشر میدولت اعالم می

و  کردیم ادامه کار این نشریاتک روزنامه تکذیب نامه منتشر میداد که با ادامه این وضع باید یها مییک تکذیب به روزنامه

کردند دولت را بران داشت تا الیحه مطبوعات را تهیه و تصویب ها که در حقیقت از آزادي داده شده سوء استفاده میروزنامه

ار پایان سخنانش با ادامه کآن میتواند تضمین کننده آزادي مطبوعات باشد نه محدودیت یا عدم آزادي. وزیر کشور سپس در 

ت چرا ها مطرح نیسها و همکاري نزدیک آنها با پرسنل شهربانی و وزارت کشور اشاره کرد و گفت: مساله انحالل کمیتهکمیته

ها اند طرح ادغام کمیتهگیر بوده و تاکنون کارهاي موثر و خوبی انجام دادهکه همکاري و کار آنها پس از پیروزي انقالب چشم

فیه گیرد در زمینه پاکسازي و تصشهربانی یا سپاه پاسداران انقالب تحت بررسی است و پس از مدتی ادغام آنها صورت می در

اآرامی بینی نها از عناصر غیر مسوول یا مشکوك اقداماتی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد ما در این مورد حتی پیشکمیته

کنیم و کار تصفیه را بطور صحیح به انجام قبال این مسایل نیز با جدیت اقدام می ایم و درو بروز وقایعی را نیز کرده

 )31/5/1358رسانیم.(کیهانمی

 

 .فرمانده هوانیروز کرمانشاه:در صورت صدور دستور امام ارتش براي سرکوب مهاجمان به خارج مرز می رود

 

 .اندبرخی از عوامل مهاجم به آنسوي مرزها گریخته

 

 .اي جز خروج از سنگرهاي خود ندارندارهمهاجمان چ

 

در صورت صدور دستور امام و مقامات باال واحد هوانیروز براي سرکوبی مهاجمان «گزارشی از خبرنگاران کیهان در کرمانشاه:

 .«شهر پاوه و سایر نواحی کردستان تا حارج از مرز ایران نیز اقدام خواهد کرد

 

 .ام فرمانده هوانیروز کرمانشاه در یک گفتگوي اختصاصی باخبرنگار کیهان اعالم شدن» سرهنگ سعدي نام«این مطلب توسط 

 



تعدادي از عوامل مهاجم وابسته به جالل طالبانی اینک در حال فرار از مرز ایران «وي در توضیح پیرامون این مطلب گفت:

عده موفق شوند از مرز بگریزند و دستوري در این باشند. چنانچه این هستند و ارتش پاسداران و ژاندارمري در تعقیب آنان می

 .زمینه به ما داده شود عوامل مهاجم را در آن سوي مرز نیز سرکوب خواهیم کرد

 

وجه تجاوز به مرزهاي کشورهاي همسایه نیست و تاکنون نیز این کار وي افزود: البته قصد ما از سر کوبی این عده به هیچ

د شوي غربی ایران در حال حاضر از سوي کشور عراق در منطقه کردستان چندان کنترل نمیانجام نشده است اما چون مرزها

 .بعضی از عوامل مهاجم فرصت فرار از تعقیب و مجازات نیروهاي ارتش ایران را دارند

 

ه باقیماند در شرایط کنونی اوضاع در پاوه آرام است و پیش روي به سوي سنگرهاي مهاجمانفرمانده هوانیروز اضافه کرد: 

 .دهدادامه دارد و ارتش و پاسداران به موازات این عمل برنامه خلع سالح اشرارو مهاجمان را نیز در منطقه انجام می

 

وي همچنین گفت: هدف ما بوسیله واحدهاي هوانیروز بیشتر کوبیدن مواضع مهاجمان در ارتفاعات است و با این کار سعی 

بیرون آورده و سپس سرکوب یا بازداشت کنیم مهاجمان در مقابل قاطعیت حمله هوایی کنیم آنها را از سنگرها خود می

هایی هستند گفت: اي جز خروج از سنگرهاي خود ندارند وي در پاسخ به این سوال که اشرار و مهاجمان بیشتر از چه گروهچاره

اند عملیا زدوران منطقه که بوسیله پول تطمیع شدهعوامل مسلح حزب دموکرات با ائتالف با افراد جالل طالبانی و تعدادي از م

کنند ها تشنج و بجران ایجاد میدر منطقه کردستان کانون اند و اینها کسانی هستند که مرتباًت حمله به پاوه را انجام داده

 و زمانی که در اجراينامبرده تعلل در انجام عملیات نظامی درپاوه را رد کرد و گفت: ما تابع دستورات مقامات باال هستیم 

فرمان امام به ما دستور دادند و حتی چند روز قبل از صدور فرمان بطور ضربتی در منطقه وارد عمل شدیم بطوري که روزانه 

پرواز برفراز منطقه پاوه انجام دادیم و در نقل و انتقال پاسداران و زخمیها و حمل  مهمات و دارو و وسائل پزشکی  30بیش از 

 .اقدام کردیم بطور وسیع

 

شعاع عمل هوانیروز کرمانشاه در حال حاضر پشتیبانی هوایی در تمام منطقه کردستان است و واحد هوانیروز براي وي افزود:

هاي خود در تمام کردستان آمادگی کامل دارد و چنانچه بجران جدیدي بوجود آید قاطعانه دوش به دوش انجام ماموریت

اخاللگران و مهاجمان از عواملی هستند که قصد کنیم فرمانده هوانیروز گفت:ن انجام وظیفه میسایر واحدهاي ارتش پاسدارا

اخالل و تشنج در منطقه و زمزمه تجزیه طلبی و استقالل را دارند و مقابله با آنان از وظایف اصلی ارتش و دولت است این عده 

گرایان در ده و بطور مداوم ایجاد ناراحتی و دموکرات و چپبا فریب مردم منطقه تعدادي از آنان را به دور خود جمع کر

کنند خالف مسیر انقالب اسالمی ایران بوده و این عده با همکاري با راهزنان منطقه و عوامل طالبانی درگیري ایجاد می



 لطمه وارد سازندسرهنگ سعدي نام اضافه کرد: اقدامات حزب طالبانی قصد آن دارند که در درجه نخست به انقالب اسالمی 

 .و در درجه بعد منافع و نظرات خود را در منطقه کردستان پیاده کنند

 

خواست ملت آن است که این اشرار و مهاجمان در هر نقطه سرکوب شوند و ماهم توانایی انجام هر نوع وي در پایان گفت:

ر کنترل شدید ارتش و سایر نیروهاي انتظامی و حمله متقابل و سر کوب مهاجمان را داریم از این به بعد منطقه کردستان زی

هاي زمینی و هوایی امکان پیشروي و حمله ضد انقالب در سطح هاي مرزي و کنترل راهپاسداران خواهد بود و با تقویت پاسگاه

 )31/5/1358منطقه خنثی خواهدشد.(کیهان

 

 اطالعیه ارتش جمهوري اسالمی  ایران

 

زرهی  81طالعیه دیروز از طرف ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت: با اینکه لشگر تهران ـ خبرگزاري پارس: این ا

 هاي تابعه لشگر در منطقه پاوه مستقر وهاي مکرر از رادیو تلویزیون کرمانشاه اعالم کرده است که یگانکرمانشاه طی اطالعیه

م دیگر طبقات مردم به منطقه پاوه جهت سرکوبی اشرار در کمال قدرت کنترل منطقه را در دست گرفته است و نیازي به اعزا

ه کنند. نظر بنیست با وجود این برادران هموطن ما دسته دسته جهت اعزام به پاوه به کرمانشاه آمده و به لشگر مراجعه می

شاه ضمن تشکر از زرهی کرمان 81کنندگان با اشکال مواجه خواهد شد. لذا لشگر اینکه لشگر از لحاظ اسکان و تغذیه مراجعه

 .همکاري و یاري هموطنان عزیز تقاضا دارد از عزیمت به کرمانشاه جهت اعزام به پاوه و مراجعه به لشگر خودداري فرمایند

 

بدیهی است در صورت نیاز مراتب از طریق صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران به اطالع هموطنان عزیز خواهد 

 )31/5/1358رسید.(کیهان

 

 لشگر کردستاناطالعیه 

 

 :کردستان انتشار یافت 28دیشب از سوي لشگر  10ر  15این اطالعیه ساعت -سنندج 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم



 

از میان مردم مسلمان و متعهد سقز  اهالی محترم و مسلمان و اگاه سقز تعدادي عناصر مزدور و از خدا بی خبر که مسلماً

منی با مرم مسلمان کردستان ندارد در نزدیکی شهر دراطراف پل سقز بر روي باشد و هدفی جز نابودي کشور و دشنمی

باشند برادران سرباز شما براي حمایت  و تامین امنیت مردم برادران ارتشی شما انش گشودند و مانع ورودآنان به شهر می

بال ان مردانه آنها دراز کنید و با استقباشند لذا انتظار دارد دستهاي گرمتان را براي فشردن دستشرافتمند سقز عازم شهر می

گرمتان انان را پذیرا شوید  تا در کنار شما برادران درحفظ آرامش و آسایش مردم بکوشند. به همین لحاظ ارتش جمهوري 

کردستان با اعتقاد راسخ به انقالب مقدس و به حرمت خون همه شهیدان راه حق و حقیقت و  28اسالمی ایران منجمله لشگر 

 28امر رهبر انقالب با کمک شما مردم مسلمان سقز ضد انقالب را سرکوب می نمایند.فرمانده لشگر او

 )1/6/1358کردستان(کیهان

 

 :اخطار شدید رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

 .کندارتش هر نوع مقا ومت مسلحانه را سرکوب می

 

امضاي تیمسار سر لشگر محمد حسین شاکر رییس ستاد مشترك ارتش تهران ـخبرگزاري پارس: این متن امروز ( دیروز ) با 

 :جمهوري اسالمی ایران منتشر شد

 

بعد از انقالب شکوهمند ملت ایران ارتش جمهوري اسالمی با مشکالتی هر چند بظاهر کوچک مواجه گردیده است این 

که این عناصر مرتجع  و سر سپرده صهیونیزم و  مشکالت با حمله تعدادي از عناصر ضد انقالب به سنندج آغازو با اقداماتی

 .امپر یالیزم جهانی در نقاط دیگر همانند گنبد مهاباد نقده خرمشهر انجام دادند ادامه یافت

 

ارتش جمهوري اسالمی ایران در هر بار با بینش خاصی با وقایع مزبور مواجه گردید بطوریکه ضمن پراکنده نمودن عناصر ضد 

رامش در منطقه کوشش نمود حداقل درگیري با مردمی که بطور قطع و یقین تعداد قلیلی از آنها فریب انقالب و ایجاد آ

 .عناصر ضد انقالب و دشمنان مردم ایران را خورده بودند انجام شود

 



آیت اند همانطوري که رهبر انقالب اسالمی ایران حضرت تعدادي از این عناصرپلید در پاوه وارد عمل شده اینک مجدداً

العظمی امام  خمینی فرمودند ارتش جمهوري اسالمی ایران نیز با قاطعیت اعالم میدارد که از این پس به هیچ شخص و گروه 

ودسته که بر خالف مصالح انقالب و بر علیه ایران عزیز گام بردارند اجازه نخواهدداد وهر نوع مقاومت مسلحانه را سرکوب 

 )1/6/1358می نمایند.(کیهان

 

 واییپل ه

 

فرمانده هوانیروز کرمانشاه بامداد امروز گفت: پل هوایی بین کرمانشاه به سنندج و سقز برگزار شده و » سرهنگ سعدي نام»

ها از صحنه نبرد ادامه دارد وي افزود: وظیفه ما آن است  که از راه هواي مواضع جابجایی نیروها و انتقال زخمیها و کشته

شود با شدت بکوبیم و پوشش مطمئن براي انجام عملیات ن بسوي واحدهاي ارتش تیراندازي میمهاجمان را درمنطقه که از آ

 .زمینی و پاکسازي منطقه بوجودآوریم

 

کوپتر هوانیروز به کرمانشاه انتقال داده شده که تاکنون تعدادي زخمی و کشته از طریق واحدهاي هلینامبرده همچنین گفت:

 )3/6/1358یهانرقم آن دقیقا معلوم نیست. (ک

 

  .سنندج به مزدوران بیگانه به شدت هشدار داد 28لشگر 

 

سنندج را در مورد  28لشگر  5و  4هاي شماره تهران ـ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران روز پنجشنبه به اطالعیه

 .اعزام یکان به سقز انتشار داد

 

 :به این شرح است 4متن اطالعیه شماره 

 

 من الرحیمبسم اهللا الرح

 



ی به رساند، یکان اعزامهاي قبلی به آگاهی عموم ملت شریف مسلمان ایران میبنام خدا و بیاد شهیدان راه انقالب پیرو اطالعیه

مجروح از درگیري رها شده و به موضع مستحکمی تغییر  15شهید و  22با به بجا گذاشتن  31/5/58روز  24سقز در ساعت 

 .مکان داد

 

وري است که سرپرست تیپ سقز نیز در جریان این عملیات به درجه شهادت که آرزوي کلیه پرسنل لشگر الزم به یادآ

سنندج آمده است که بنابه فرمان رهبر انقالب و خواست مردم مسلمان و  28لشگر  5باشد نائل گردید، در اطالعیه شماره می

می به سقز قصد دارد با نهایت قدرت به پادگان سقز عزیمت آوردهاي انقالب مقدس ستون اعزاانقالبی ایران براي حفظ دست

 .و در آنجا استقرار یابد

 

گردد اگر برادران سرباز بوسیله عناصر ضدانقالب در هر نقطه مورد تهاجم قرار به عموم مردم شریف و مسلمان سقز اعالم می

در این صورت عواقب وخیم آن به عهده آن عده ضدانقالبی و از  پاسخگویی خواهد کرد، مسلماً گیرند ارتش به ناچار شدیداً 

زنند. لذا لشگر انتظار دارد همه مردم مسلمان باشد که دست به این گونه اقدامات ناجوانمردانه و غیرانسانی میخبر میخدا بی

ري ري الزم را بنمایند.(جمهوو متعهد سقز بنا به وظیفه شرعی و انسانی خود در سرکوبی ضدانقالبیون بایگان نظامی همکا

 )3/6/1358اسالمی

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (3)ارتش و کردستان

 

  

 

 .فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه:مهاجمان به پاسگاههاي مرزي حمله کردند

 



 برنگارخ به »نوسود« ماموریت از بازگشت در کرمانشاه ژاندارمري ناحیه هفرماند اخیانی سرهنگ: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

حال فعالیت است ستاد نقش هماهنگ کننده و تقسیم نیروها  در پاوه نوسود ناحیه در همچنان چمران دکتر ستاد: گفت کیهان

 .را بعهده دارد و وظیفه اصلی آن تعیین مواضع مهاجمان در مرز و سرکوبی آنها تا آخرین  نقطه مرز است

 

وي درباره درگیري هاي دو روز آخر هفته گذشته گفت: شب جمعه نوسود در آرامش بسر میبرداما چهارشنبه شب حمله 

و توابع آن بادفع تلفات سنگین به آنها وارد شد.فرمانده ژاندارمري اضافه کرد از » گردنو«ن به چند پاسگاه مرزي در مهاجما

هاي مرزي با خود همراه د را از بیراهه0هاي خوتعداد دقیق تلفات مهاجمان چهارشنبه شب آماري نداریم چون مهاجمان کشته

کنند. در درگیري چهارشنبه اق مهاجمان از بیراهه ها بداخل خاك این کشور فرار میاند با وجود مقاومت عوامل مرزي عربرده

 )3/6/1358شب ما تلفاتی نداشتیم.(کیهان

 

 لشگر کردستان درباره یجزییات شهادت سرپرست تیپ سقز 6اطالعیه شماره 

 

 :به این شرح انتشار داد ار سقز تیپ سرپرست شهادت چگونگی خود 6 شماره اطالعیه در کردستان 28 لشگر –سنندج 

 

با درود فراوان به روان پاك همه شهیدان راه حق و آزادي و اسالم راستین محمدي به اطالع مردم شریف -بسمه تعالی

اي از هنگام ورود گردان اعزامی از سنندج به پادگان سقز عده 58ر5ر31بعدازظهر روز  3کردستان می رساند که ساعت 

ملت مسلمان کرد برروي سربازان آتش گشودند. گردان اعزامی و تیپ مستقردرسقز که به خوبی می  عناصر مزدور و خائن به

گویی بپردازند براي جلوگیري از خونریزي به پیشنهاد سرپرست تیپ سقز اقدامی صورت ندادند و سرپرست توانستند به پاسخ

ه را با کردند تا مسالبا امام جمعه شهر بوسیله یک دستگاه خودرو و پرچم سفید بطرف مهاجمان حرکت می تیپ سقز شخصاً

مذاکره دوستانه حل و فصل نمایند اما جنایتکاران از خدا بی خبر با خشونت کور خویش سرپرست تیپ را مورد حمله قرار 

انقالب به حق نایل گشتند. دست زدن به چنین اعمالی محکوم دادند که در نتیجه ایشان به درجه شهادت در راه حراست از 

اي برده است. زیرپا نهادن تمام اصول انسانی، اندیشدو از عاطفه و وجدان بشري بهرههر انسانی است که به انسانیت می

رد می مسلمان ک خصیصه ضد خلقی هر ضد انقالبی است. ما ضمن محکوم نمودن چنین جنایتی ناجوان مردانه از کلیه برادران

یگانه شان از آستین بخواهیم که با حرکت قهرمانانه خویش علیه این خائنان و خود فروشان نگذارند بیش از این دست خونین

 کردستان 28بیرون آید و کردستان عزیز را به خون برادرانمان رنگین سازند.                                 لشگر

 

 .اضاي همکاري کردلشگرسنندج ازمردم سقز تق



 

 28لشگر  5و 4هاي شماره : ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران روز پنج شنبه اطالعیهخبرگزاري پارس -تهران 

 .سنندج را رد مورد اعزام یکان به سقز در اختیار خبرگزاري پارس قرارداد

 

 :باین شرح است 4متن اطالعیه شماره 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

به  رساند یکان اعزامیهاي قبلی به اگاهی عموم ملت شریف مسلمان ایران میخدا و بیاد شهیدان راه انقالب پیرو اطالعیهبنام 

مجروح از درگیري رها شده و به موضع مستحکمی تغییر  15شهید و 22با بجا گذاشتن  58ر5ر31روز  24سقز در ساعت 

 .مکان داد

 

سقز نیز در جریان این عملیات بدرجه شهادت که آرزوي کلیه پرسنل لشگر  الزم به یادآوري است که سرپرست تیپ

 .باشد نائل گردیدمی

 

سنندج آمده است که بنا به فرمان رهبر انقالب و خواست مردم مسلمان و انقالبی ایران براي  28لشگر  5در اطالعیه شماره 

نهآیت قدرت به پادگان سقز عزیمت و در آنجا استقرار  حفظ دست آوردهاي انقالب مقدس ستون اعزامی به سقز قصد دارد با

 .یابد

 

به عموم مردم شریف مسلمان سقز اعالم میگردد اگر برادران سرباز به بوسیله عناصرضد انقالب در هر نقطه مورد تهاجم قرار 

ه ضد انقالب و از خدا پاسخگویی خواهد کرد. مسلما در این صورت عواقب وخیم آن بعهده آن عد گیرد ارتش جانباز شدیداً 

زنند. لذا لشگر انتظار دارد همه مردم مسلمان و باشد که دست به اینگونه اقدامات ناجوانمردانه و غیر انسانی میبی خبر می

 .متعهد سقز بنا به وظیفه شرعی و انسانی خود در سرکوبی ضد انقالبیون با یکان نظامی همکاري الزم را بنمایند

 

 شگر کردستانل 7اطالعیه شماره 



 

 .دار را دستگیر کردندهاي یک افسر و دو درجهافراد حزب دموکرات خانواده

 

 وارانخ چیره و اجنبی نوکران این دمکرات حزب که رساندمی کردستان مسلمان و مومن اهالی باطالع بدینوسیله –سنندج 

 سقز تیپ در در مستقر نظامی برادران خانواده آزار و ناراحتی موجب و زده دیگري توطئه به دست المللبین استعمار

دار را که براي سرکشی خانواده خود به شهر رفته یک نفر افسر و دو نفر درجه 58ر6ر1و در ساعت سه بعدازظهر  اندگردیده

ب با دست البودند باتفاق زن و فرزندانشان دستگیر و زندانی نمودند. این هم حرکتی است مذبوحانه و ناجوانمردانه که ضد انق

دار می نماید. مسلما اینگونه عملیات ضد انسانی زدن به آن قلب ملت مسلمان کردستان و برادران نظامی آنها را جریحه

بالجواب نمانده و ارتش جمهوري اسالمی ایران با حمایت  مردم مسلمان و متعهد کردستان آنها را سرکوب نموده و براي 

 )3/6/1358کردستان(جمهوري اسالمی 28خواهد نمود.لشگر همیشه شر آنان را از سر مردم کم

 

 گفت وگو با فرمانده جدید پادگان سقز

 

خاکی و نفوذي شهر به داخل سقز،   هايسرهنگ سپهر، فرمانده جدید پادگان سقز، در گفتگویی گفت: عوامل مهاجم، از تمام راه

منطقه بوکان،  افراد مسلح به یاري آنها آمده بودند وما در  رخنه کرده بودند و مرتبا نیز به آنها کمک می شد.  خصوصا از

 .تمام این موارد گزارشات موثقی داشتیم

 

 :سرهنگ سپهر افزود

 

خبرهایی در مورد دخالت عوامل مسلح جالل الدین طالبانی به ما رسیده است.  که مشغول بررسی در این زمینه هستیم. و 

  .ي آگاه خواهیم شدمسلما از صحت و سقم این موضوع به زود

 

 :فرمانده جدید پادگان سقز،  علت درگیري در سقز را اینطور عنوان کرد

 



بعداز ظهر روز سه شنبه گذشته،  یک ستون نظامی براي تقویت پادگان سقز از سنندج حرکت کرد.  هنوز این ستون به سقز 

ستون نظامی را بگیرند و مانع ورود آنها شوند.  ساعتی  اي میخواهند جلوينرسیده بود.  که ناگهان در شهر،  شایع شد که عده

بعد،  خبر رسید که گروهی خود را براي استقبال از نظامیان،  آماده می کنند.  من به این فعل و انفعاالت و شایعاتی که در 

ردم که توصیه ک شهر پراکنده شده بود مشکوك شدم و بالفاصله،  موضوع را با سرهنگ شهید فراشایی در میان گذاشتم و

بعدازظهر به ما خبر رسید که عوامل مهاجم،  جلوي ستون  2هنگام ورود به شهر،  کمال مراقبت را بکند،  اما متاسفانه ساعت 

 .اند و سپس خبر شهادت سرهنگ فراشایی به ما داده شدنظامی را گرفته

 

 :تشریح کرد و ضمن آن گفتسرهنگ سپهر سپس جزئیات چگونگی به شهادت رسیدن فرمانده تیپ سقز را 

 

هزار نفر تخمین می زنند،  چند روز پیش از این حادثه،  با بلندگو در خیابانهاي سقز  3تا  2عوامل مهاجم که تعدادشان را بین 

به راه می افتادند و اعالم میکردند که پادگان سقز،  سقوط کرده و در اختیار آنهاست.  در حالیکه این خبر،  اصال صحت 

نداشت و سربازان شجاع پادگان،  بدون توجه به این شایعات به حمله هایی که هر چند گاه از سوي مهاجمان به پادگان 

صورت می گرفت بشدت پاسخ میدادند و با از خود گذشتگی و جانفشانی اجازه نمی دادند که آنها به هدف خود که صرفا 

ضروري است که مهاجمان،  مجهز به انواع اسلحه سنگین بودند و حتی  تصرف پادگان بود نایل شوند.  البته ذکر این نکته

  .میلیمتري و تانک نیز در اختیار داشتند 106سالح ضد تانک،  تفنگ 

 

سرهنگ سپهر افزود: عوامل مهاجم شب جمعه گذشته که شب عید فطر بود با تمام نیرویی که در اختیار داشتند به پادگان 

تلفات سنگین ناگزیر به عقب نشینی شدند. در چند روز اخیر  و پس از مذاکرات نا فرجام با مهاجمان  حمله کردند، اما با دادن

و با وجودي که امام جمعه سنندج نیز به محل آمد و سعی در آرام کردن آنها داشت ما بطور مداوم و بخصوص شبها،  زیر 

پادگان، مواضع آنها را در شهر و همچنین در ارتفاعات در  رگبار شدید مهاجمان بودیم. بدین جهت و براي جلوگیري از سقوط

  .هم کوبیدیم

 

فرمانده پادگان سقز از حلقه محاصره پریشب نیز یاد کرد و گفت:پریشب برق شهر و همچنین برق پادگان قطع شد و مهاجمان 

به  ر شدید بود که حلقه محاصره لحظهبا استفاده از فرصت تاریکی، به پادگان حمله کردند. هجوم شبانه آنها به پادگان آنقد

شد. بدین سبب بالفاصله از نیروي هوایی استمداد کردیم و ساعتی بعد فانتومهاي نیروي هوایی به منطقه لحظه تنگتر می

خود، مواضع مهاجمان را بمباران کردند و حلقه محاصره پادگان را هم در  هايرسیدند و با روشن کردن پادگان بوسیله نورافکن

  .هم شکستند و پادگان را از خطر سقوط نجات دادند



 

 شهید نظامی در سقز 28

 

 7سرهنگ سپهر اعالم کرد: در جریان درگیري افراد مستقر در پادگان سقز با مهاجمان محلی چند روزاخیر تا این ساعت (

 90اند و از طرف مقابل نیز حدود دهتن از افسران، درجه داران و افراد نظامی به درجه شهادت رسی 28بعدازظهر) روز شنبه، 

 .نفر کشته شدند

 

اجساد آنها یا در ارتفاعات باقی مانده است و یا توسط مهاجمان از داخل بیمارستان به خارج شهر انتقال یافته است. بدنبال این 

 این عده عبارتند استمصاحبه، خبرنگار اعزامی کیهان به سقز اسامی چند تن از شهداي حوادث خونین سقز را بدست آورده 

 :از

 

 سرهنگ فراشایی فرمانده تیپ اعزامی به سقز

 

 ستوان دودانگه فرمانده تانک از تیپ اعزامی به همدان

 

 فرشید محسنی درجه دار

 

 ستوان سوم آبدرم

 

 استوار یکم پرنیانی

 

 پاسدار حسن مهدوي

 

 پاسدار حسن سلمتوري



 

 سرباز عبدالحسین حمیدي

 

 دارمهدي حسنوند درجه 

 

 علیرضا حسنوند سرباز

 

 محمد رضا ویسی

 

 سرنوشت قاسملو و عزالدین

 

دقیقه بعدازظهر دیروز شنبه در پاسخ سئوال خبرنگار اعزامی  30/6سرهنگ سپهر، فرمانده جدید پادگان سقز، در ساعت 

 :کیهان در مورد سرنوشت عزالدین حسینی و عبدالرحمن قاسملو گفت

 

ت کردستان طبق گزارشاتی که به ما رسیده از امروز خارج شده و به شوروي گریخته است.  قاسملو دبیر کل حزب دموکرا

همین گزارشها حاکی است که عزالدین حسینی که از مهاباد خارج شده است هم اکنون در بانه بسر میبرد و براساس خبرهایی 

ت اما هنوز صحت و سقم این موضوع روشن نشده و که از اوضاع داریم گویا عزالدین حسینی در بانه، اعالم استقالل کرده اس

 .توان آنرا به عنوان یک خبر صددرصد واقعی مورد تائید قرار دادهنمی

 

 سپاسگزاري نیروي زمینی از مردم سقز

 

 :این اعالمیه دیروز از طرف نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت

 



ها و مجاهدات مردم شرافتمند سقز که با ستون اعزامی بدینوسیله از همکاري نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران

معمول فرمودند حقشناسی و سپاسگزاري نموده و امیدوار است که این همکاري تا پایان خلع سالح و پاکسازي کامل شهر سقز 

  .ادامه یابد

 

دمات درمانی مستقر در سقز و سایر نقاط نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران همچنین از کلیه سازمانهاي خ

 )4/6/1358سپاسگزاري نمود.(کیهان

 

 اطالعیه

 

 :ساعت مهلت داد متن اطالعیه به این شرح است 24»سولدوز«اي به اشرار مستقر در ارومیه با صدور اطالعیه 94لشگر 

 

 بسمه تعالی

 

نان قدرتی برخوردار است که قادر است کلیه مواضع برادران عزیز کرد،ارتش براي برقراري نظم در منطقه مستقر و از چ

باخبر است و قدرت نابودي آنرا دارد ولی مایل » سلدوز«اشرار را از میان بردارد. ارتش از تجمع اشرار بطور دقیق در منطقه 

اعم از  تا اهالی را ترك کنند» سلدوز«شود دشت منطقه است در منطقه از خوتریزي جلوگیري کند لذا به کلیه اشرار اعالم می

ساعت به افراد فریب خورده فرصت داده  24ترك و کرد بتوانند با آرامش در خانه و کاشانه خود زندگی کنند و مدت 

 )4/6/1358شود منطقه را ترك گویند و در غیر اینصورت اقدام الزم براي سرکوبی معمول خواهد شد.(کیهانمی

 

 کوچ مردم از بخشهاي مرزي

 

فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه صبح امروز اعالم کرد: عالوه بر مردم نوسود تعداد زیادي از اهالی بخش سرهنگ اخیانی 

نودشه، باینگان، جوانرود و بعضی دیگر از بخشهاي مرزي اورامانات که احتماال بامهاجمان حوادث خونین پاوه در ارتباط بوده و 

کوچ کردند، وي افزود: کوچ آنها به طور دسته جمعی بوده است و گزارشهاي  اند از مناطق خودآنها را حمایت  محلی کرده

 .اندرسیده حاکی است که آنها به ارتفاعات پناه برده و یا ز طریق مرزگریخته



 

ماموریت من ان بوده که با مذاکره با مردم و «وي که براي جلوگیري از کوچ این عده دو روز پیش به نوسود رفته بود گفت: 

آنها را متقاعد بکنیم که این گروه مشمول فرمان عفو امام  ندگان آنها تضمین الزم براي باقیمانده آنها در محل بدهم. ضمناًنمای

 .«خواهند شد و بجز سران آنها که تحریکات اصلی از ناحیه آنها بوده است. بقیه تحت تعقیب و مجازات قرار نخواهند گرفت

 

پاسگاههاي نوار مرزي در امنیت کامل بوده و هیچگونه تعرض به این پاسگاهها نشده  سرهنگ اخیانی اعالم کرد که دیشب

است البته در صورت حمله مهاجمان پاسگاههاي مرزي آمادگی مقابله و سرکوب مهاجمان را خواهند داشت.(کیهان 

4/6/1358( 

 

 سپاسگزاري نیروي زمینی از مردم سقز

 

 :ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت این اعالمیه دیروز از طرف نیروي زمینی

 

نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران بدینوسیله از همکاریها و مجاهدات مردم شرافتمند سقز که با ستون اعزامی معمول 

امه دشناسی و سپاسگزاري نموده و امیدوار است که این همکاري تا پایان خلع سالح و پاکسازي کامل شهر سقز افرمودند حق

 .یابد

 

هاي خدمات درمانی مستقر در سقز و سایر نقاط نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران همچنین از کلیه سازمان

 )4/6/1358سپاسگزاري نموده و  انتظار ادامه این کمکها را دارد.(کیهان 

 

 کردستان 28لشگر  9اطالعیه شماره 

 

 رساند که بنا به فرمان رهبر انقالب و فرمانده کل قوا بایستین سقز و حومه میبدینوسیله به اطالع کلیه اهالی محترم شهرستا

کلیه سالح و مهمات و سایر وسائل جنگی نیروهاي نظامی و انتظامی را که نزد خود  5/6/58بعدازظهر روز  4تا ساعت 



د عنوان ضد انقالب معرفی خواهن نگهداري مینمایند تحویل مرکز تیپ سقزنموده و رسید دریافت دارند در غیر اینصورت به

 )4/6/1358شد.(کیهان

 

 در مورد افراد مسلح شهر سقز 28اطالعیه لشگر 

 

خود، از مردم سقز و حومه خواست که در پی صدور دستور امام خمینی باید  9کردستان طی اطالعیه شماره 28سنندج: لشگر

این لشگر به  9مقابل رسید دریافت دارند. متن اطالعیه شماره کلیه سالحها و مهمات خود را تحویل مرکز تیپ سقز داده و در 

رساند که طبق فرمان رهبر انقالب و شرح زیر است: بدین وسیله به اطالع کلیه اهالی محترم شهرستان سقز و حومه می

هاي نظامی و کلیه سالح و مهمات و سایر وسایل جنگی نیرو 58/ 6/ 5بعدازظهر روز  4فرمانده کل قوا بایستی تا ساعت 

نمایند تحویل مرکز تیپ سقز نموده و رسید دریافت دارند، در غیر این صورت به عنوان انتظامی را که نزد خود نگهداري می

 )4/6/1358ضدانقالب معرفی خواهند شد. (اطالعات

 

  .ساعت فرصت دارید 24ارومیه به اشرار:براي تحویل اسلحه فقط  64اخطار شدید لشگر 

 

 :ارومیه بدین شرح صادر کرد 64اي از طرف فرمانده عملیات لشگر زظهر اطالعیهدیروز بعدا

 

ارتش براي برقراري نظم در منطقه مستقر و از چنان قدرتی برخوردار است که قادر است برادران عزیز کرد،  -بسمه تعالی

 باخبر است و» سولدوز«طور دقیق در منطقه کلیه مواضع اشرار را به سهولت از میان بردارد، ارتش از تجمع سالح اشرار به 

ریزي جلوگیري نماید. به قدرت نابودي آن را دارد. ولی به حکم وظیفه ارتش جمهوري اسالمی مایل است در منطقه از خون

ود خ را ترك تا اهالی اعم از کرد و ترك بتوانند با آرامش در خانه و کاشانه» سولدوز«شود مناطق دشت کلیه اشرار اعالم می

ا شود تطلب باقیمانده حزب دمکرات کردستان اخطار داده میخورده و فرصتساعت به اشرار فریب 24زندگی نمایند و مدت 

 )4/6/1358شود.(جمهوري اسالمیمنطقه را ترك کنند، در غیر این صورت اقدام الزم براي سرکوبی معمول می

 

 .کردارتش با هلیکوپتر در مناطق کرد نشین اعالمیه پخش 

 



زرهی بیانیه اي در پنجهزار برگ تکثیر و بوسیله هلی کوپتر بر فراز شهرها بخشها و روستاها  81از سوي روابط عمومی لشگر 

 :ي کرد نشین فرو ریخته شد.  متن بیانیه باین شرح است

 

توطئه گران و احزاب سرسپرده  پیام ملت قهرمان ایران به برادران و خواهران کرد! برادران و خواهران عزیز کرد ـ خود را از

خارجی جدا سازید و فریب شعارهاي تو خالی آنها را نخورید که جز نیستی و نابودي و جنگ و فقر چیزي براي شما 

خواهند.  ارتش جمهوري اسالمی و ملت مسلمان ایران دوست و برادر همه شماها ایرانیان اصیل کرد هستند و براي رهایی نمی

شاندگان خارجی تالش می کنند آنان که تا دیروز  از شاه مخلوع فرمان میگرفتند امروز خون جوانان و شما از چنگ دست ن

کند.  ارتش جمهوري اسالمی بسوي شما راه می گشاید و بزودي با پیروزي در میان مسلمانان تشنگی خیانتشان را سیراب نمی

  .ر اسالمی را از خود برانید و تحویل ملت ایران بدهیدشما خواهد بود.نهراسید و رهبران خیانت پیشه این احزاب غی

 

بگفته امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران و در هم کوبنده رژیم طاغوتی شاه سابق همه خلقهاي ایران اعم از کرد،  عرب،  

د حزب دموکرات بلوچ،  ترکمن و فارس برادرنند و از حقوق مساوي برخوردارند خواهران و برادران عزیز کرد نگذاری

کردستان یکبار دیگر از صداقت و صفا و نیروي شما به نفع خارجیان استفاده کند.  فریب تبلیغات دروغین آنان را نخورید و به 

تاریخ بنگرید که تنها حامی شما سایر برداران و خواهران مسلمان شما در دیگر نقاط ایران بودند و این توطئه گران عوامل 

اند بلکه همیشه به خلق کرد خیانت کرده و می کنند.  به هیچگاه صادقانه و خالصانه نه تنها خدمت نکردهخارجی و ساواکی 

دامان اسالم و ایران عزیز باز گردید و راه تفرقه گران را نپوئید.  برادران و خواهران کرد،  حساب خود را از توطئه گران و 

ستمدیده مسلمان ایران پیوند خود را مستحکم کنید.  ارتش جمهوري اسالمی را عوامل پلید بیگانه جدا سازید و با همه خلقهاي 

میلیون ملت مسلمان ایران را  35که حامی شما و منافع شما است در آغوش بگیرید و خائنانی را که قصد جنگ با ارتش و 

زیزان شما و منازل شما سنگر دشمنان دارند از شهر خود برانید.  از آنها فاصله بگیرید و اجازه ندهید زن و فرزند شما،  ع

اسالم و ملت ایران شود.  خلق مسلمان کرد.  سالم گرم همه مسلمانان بر شما سالم و درود امام و دولت مسلمان ایران بر 

ده اشما.  بیدار باشید و فریب توطئه گران را نخورید.  عوامل بیگانه خون شما و زندگی شما و شهر شما را مورد معامله قرار د

و از نیروي شما به ضرر خود شما استفاده می کنند.  بهوش باشید که همه این توطئه گران سالهاست نقشه تجزیه ایران عزیز 

 )5/6/1358را در سر می پرورانند آگاه باشید و آلت دست بیگانگان قرار نگیرید.(کیهان

 

 .ساعت به مردم سلماس مهلت داد 48براي تحویل اسلحه،ارتش 

 



یه ـ این اعالمیه دیروز از سوي پادگان شهرستان سلماس انتشار یافت.  بدینوسیله به کلیه اکراد و افراد مسلح غیر مجاز اروم  

در منطقه بخصوص مناطق کردستان سیالب،  شیرکی،  بابکان،  شکر یازي،  مافی کندي،  کانیان،  یزدکان،  اوربان و سایر 

ساعت سالحهاي خود را بدفتر اسلحه و مهمات ارتش جمهوري اسالمی واقع  48 دهات و قصبات ابالغ میگردد اگر در مدت

در کمیته انقالب اسالمی شهرستان سلماس ساختمان شیر و خورشید سرخ سابق تحویل نداده و رسید دریافت ننمایند از نظر 

برادران تا فرصت باقی است   ارتش جمهوري اسالمی ایران جزو اشرار و فراریان محسوب و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

بملت و جمهوري اسالمی پیوسته و وفاداري خود را ثابت نمائید که تاخیر موجب مسئولیت شدید خواهد بود و شخص خاطی 

          .دستگیر و به دادگاه انقالب اسالمی معرفی خواهد شد

 

   )5/6/1358ارتش جمهوري اسالمی ایران(کیهان

 

 ورد توطئه مهاجمین علیه پاسدارانهشدار ارتش انقالب در م

 

ایران انتشار یافت: پیرو اطالعیه قبلی به قرار اطالع مهاجمین این اطالعیه دیروز از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

اران داند، چون با مقاومت دلیرانه سپاهیان و با قاطعیت ارتش در دفاع از پاسکه قصد حمله و تعرض به سپاهیان پاسدار داشته

مواجه شده دست به حیله زده و قصد دارند زنان و کودکان مردم بیگناه را سپر بال قرار دهند و در پناه زنان بی گناه و کودکان 

ه ایران بدین وسیله بمعصوم، نیت پلید خود را که همان حمله به پاسداران باشد، جامه عمل بپوشانند. ارتش جمهوري اسالمی

ک این نوع حیله ها را نخورند و از نزدیرساند که فریبرافتمند کردستان و بویژه شهرستان سنندج میاطالع مردم مسلمان و ش

داري نمایند تا مهاجمین نتوانند در پناه مردم بی گناه مقاصد شوم خود را با قربانی شدن شدن به محل سپاهیان پاسدار خود

 .مردم مسلمان عملی سازند

 

تش .ستاد مشترك ارباشندمردم به محل پاسداران، سپاهیان پاسدار موظف به دفاع از خود میبدیهی است در صورت نزدیکی 

 )5/6/1358ایران(جمهوري اسالمیجمهوري اسالمی

 

 جیره بندي

 

 .«شد بنديجیره سردشت در گازوییل و نفت بنزین، توزیع و نفتی مواد کمبود بعلت«: کیهان خبرنگار –ارومیه 



 

مري سلماس ضمن اعالم این خبر به خبرنگار کیهان گفت: دموکراتها متقاضیان مواد نفتی را طی یاداشتی فرمانده هنگ ژاندار

مقداري از مواد سوختی سردشت را افراد مسلح براي رفع نیازهاي خود به نقاط مرزي  کنند. ضمناًبه جایگه این مواد معرفی می

که از نیمه شب گذشته تیراندازیهاي پراکنده از سوي افراد مسلح به  اند امروز همچنین از سلماس گزارش رسیدهانتقال داده

اند از تعداي زخمی یا تلفات احتمالی این هاي متقابل دست زدهاین شهر شده است پاسداران سلماس نیز به تیراندازي

 )5/6/1358تیراندازیها خبري نرسیده است.(کیهان

 

 .قدردانی کرد تیپ زرهی همدان از مسلمانان شیعه و سنی قروه

 

در عبور ستون » قروه«اي که اهالی شیعه و سنی از ابراز احساسات بی شائبه اي اعالمیه طی همدان زرهی تیپ –همدان 

 )5/6/1358نسبت به پرسنل نظامی از خود نشان دادند سپاسگزاري کرد.(کیهان 4/6/58اعزامی همدان به سنندج در تاریخ 

 

 گزارش ارتش از حوادث سقز

 

اي چگونگی شهادت فرمانده تیپ سقز و در گیري روابط عمومی ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران با صدور اطالعیه 

گردان اعزامی از لشگر سنندج به سقز را اعالم کرد. در این اطالعیه آمده است: یک گردان از لشگر سنندج اول شهریور ماه 

رستان شد و در بدو ورود واحد مذکور شهر سقز با مقاومت شدید ضدانقالبیون جاري به منظور تقویت تیپ سقز عازم این شه

مواجه و علیرغم کوشش مردم مسلمان و روحانیون شهر، این واحد زیر آتش شدید مهاجمان قرار گرفت. در جریان این حمله 

رهنگ دو گردید. فرمانده تیپ سقز سیک فروند هلیکوپتر نظامی نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت که ناگزیر به فرود اجباري 

ستون را متوقف و در هنگام  گناه شهر، موقتاًمحمد قراشاهی به منظور جلوگیري از ریخته شدن خون غیرنظامیان و مردم بی

نوشد. ضدانقالبیون با استفاده از تاریکی شب ستون را در محاصره گرفته تالش براي مذاکره با ضدانقالبیون شربت شهادت می

گذشتگی پرسنل نظامی و پشتیبانی مداوم خلبانان پایگاههاي هوایی و ر آتش شدید قرار دادند ولی با فداکاري و از جانزی

هوانیروز خوشبختانه مهاجمین موفق به تسخیر پادگان آن شهر نگردیدند. روز بعد نیز علیرغم کوشش همه جانبه روحانیون، 

شدند. در جریان زدوخورد بین ستون اعزامی ین در مسیر مانع ورود ستون اعزامیضدانقالبیون با ایجاد سنگرها و موانع سنگ

شد) و مهاجمین راننده یکی از تانکها شهید شد و فرمانده تانک مجروح گردید وي (که بوسیله پاسداران انقالب تقویت می

 ه عقب تخلیه نماید و خود نیز به درجهعلیرغم جراحات شدید موفق شد تانک بدون راننده را از دسترس ضدانقالبیون دور و ب

، 106شهادت نایل گردید در ادامه این درگیریها با وجود آتش شدید ضدانقالبیون که بوسیله سالحهاي جدید مانند تفنگ 



شد ستون اعزامی یکی پس از دیگري موانع موجود را پاك انداز و سالحهاي سنگین اجرا می، خمپاره 7ضدتانک، آر،پی،جی،

همان روز در زیر آتش شدید به پادگان شهر وارد و به دیگر برادران ارتشی خود ملحق گردید در  30،22و در ساعت  نموده

اکنون ارتش جمهوري اسالمی ایران با هوشیاري و پاسدار زخمی گردیدند و هم 19نظامی و  26جریان این درگیریها تعداد 

 )6/6/1358باشد. (اطالعاترار میآمادگی کامل بر اوضاع مسلط و درمنطقه آرامش برق

 

 : اطالعیه ژاندارمري جمهوري اسالمی

 

 .جوانمردان ژاندارمري سردشت و بانه همدست مهاجمان بودند

 

 :اي باین شرح انتشار دادژاندارمري جمهوري اسالمی ایران درباره حوادث سردشت و بانه اطالعیه

 

سالمی مردم ایران به ثمر رسید و پادگانها و یکانهاي ژاندارمري در تصرف هنگامی که انقالب پرشکوه ا 57در نیمه دوم بهمن 

نیروهاي انقالب قرار گرفت یکانهاي ژاندارمري مستقردر شهرستانهاي مرزي سردشت و بانه نیز در کنترل شوراهاي انقالب 

 .اند قرار گرفتمحل که اکنون معلوم شده به مبناي انقالب اسالمی عقیده اي نداشته

 

اند و بمنظور جبران کثري پرسنل ترخیص شده از جانب صدور فرمان ترخیص سربازان که بیش از یکسال خدمت نموده با

فرمانده وقت ژاندارمري تعدادي از افراد غیر نظامی محلی که خدمت سرباز انجام داده بودند براي همکاري با ژاندارمري 

شدند به عنوان جوانمرد استخدام نموده ودر راي انقالب انتخاب میدعوت شدند و ژاندارمري این افرادرا که با نظر شو

 .پاسگاههاي ژاندارمري به کار گرفت

 

براي پاسگاههاي ژاندارمري مستقر در حوزه شهرستانهاي سردشت و بانه نیز از این روش کلی تبعیت شد و با نظر شوراهاي 

ندارمري حوزه این دو شهرستان مستقر ساخته و به خدمت گرفتند و هاي ژاانقالب محلی جوانمردان استخدام شده را در پاسگاه

انجام امور اداري جوانمردان استخدام شده از قبیل پرداخت حقوق و مزایا و سایر هزینه ها و امور اداري را تعدا قلیلی افسر و 

 .دار کادر ژاندارمري به عهده گرفتنددرجه

 



ري جمهوري اسالمی ایران منصوب شدم ضمن دریافت گزارشاتی که از مناطق پس از اینکه اینجانب به فرماندهی ژاندارم

مذکور میرسید و بررسی همه جانبه معلوم شد شوراهاي این دو شهرستان و جوانمردان استخدام شده تحت ناثیر انان با اینکه 

دموکرات کردستان و شیخ حقوق و مزایاي خود را از دولت مرکزي دریافت می داشتند در جهت اهداف غیر قانونی حزب 

عزالدین حسینی و برادرش شیخ جالل ساکن بانه گام برمی دارند و در واقع در کنترل عملیاتی حزب مذکور قرار گرفته اند که 

پس از روشن شدن کیفیت امر تصمیم گرفته شد حقوق و مزایاي آنان پرداخت نشود لیکن نظر به مذاکراتی که بین سران 

مذکور با دولت مرکز ي در جریان بوده از قطع حقوق جوانمردان تا روشن شدن نتجه مذاکرات سیاسی و مذهبی حزب 

خوداري شد. حزب منحله دموکرات کردستان که در جریان تهاجم به شهر پاوه ماهیت ضد انقالبی و ضد مردمی خود را نشان 

نمردانیکه در پاسگاههاي این دو شرستان خدمت داد پس از اینکه در پاوه سرکوب شد با همکاري شوراهاي سردشت و بانه جوا

کردند  و از قبل در کنترل انها بودند و از فرمان امام و دولت مرکزي سرپیچی کرده و به عنوان یک اقدام تالفی جویانه و با می

مستقر در  و کمک جالل طالبانی تعداد معدود پرسنل ژاندارمري 57استفاده از سالحهاي غارت شده تیپ مهاباد در اسفند

سردشت و بانه را وادار به ترك محل خدمتی کردند. نظر به مراتب باال مساله خلع سالح یکانهاي ژاندارمري سردشت و بانه 

به آن نحوي که بعضی از جراید با تیتره هاي درشت از ان یاد نموده اند درست نبود و حقایق مسنتد را به سوابق موجود در 

یران و دیگر مبادي مربوط به شرح باال به آگاهی عموم هموطنان عزیز می رساند  چنانچه ژاندارمري جمهوري اسالمی ا

تا پاي جان از شرافت سربازي و پاسگاه خود  پاسگاههاي ژاندارمري سردشت و بانه مانند پاسگاههاي مریوان و پاوه بودندمسلماُ

 )7/6/1358دانشور(کیهاننمودند.  فرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران سرتیپ دفاع می

 

 .فرمانده ژاندارمري کرمانشاه:کوچ گروهی مردم نوسود همچنان ادامه دارد

 

 انهمچن شده آغاز پاوه وقایع از پس که ان اطراف هايبخش و پاوه و نوسود مردم گروه گروه کوچ: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

 .اندنشده کوچها این کنترل و مهار به موفق هنور مسووالن و دارد ادامه

 

سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه و ایالم ضمن اعالم این خبر گفت: این عده که به تحریم و پخش شایعه از 

اند در ادامه کوچ خود از مرز ایران هاي خود کردهطرف ضد انقالب مبنی بر کشتار کردها توسط دولت اقدام به کوچ از خانه

 .نصایح و کد خدامنشی ما نیز هنوز این عده را براي ماندن در خانه هاي خود قانع نکرده استشوند و خارج می

 



فرمانده ناحیه ژاندارمري اضافه کرد شایعه اعدام کردها توسط دولت به هیچ وجه صحت ندارد و واحدهاي ارتش، ژاندارمري 

اند و مرتبا به مناطق مرزي هجوم میاورند تحت تعقیب داشتهو پاسداران تنها کردهاي مسلح را که در وقایع خونین پاوه دست 

 .دهند و در صورت اثبات جرم و ارتباط با این وقایع انها را بازداشت میکنندقرار می

 

اند سرهنگ اخیانی در مورد بازداشت دو افسر عراقی در پاوه گفت: با وجودي که عراقیهاي جلوي مرز خود را تا حدودي گرفته

دهند که البته ما مواظب ل طبق یک استراتژي کلی افراد مورد نظر خود را براي کسب خبر بخاك ما نفوذ میدر عین حا

 .اینگونه فعل و انفعاالت هستیم

 

تن از عشایر مرزي منطقه و ایالم جهت نگهداري از مرزهاي غربی  2600تاکنون فرمانده ژاندارمري کرمانشاه اضافه کرد:

هاي مشاهده شده که کنیم زیرا اخیرا نمونهاند در این مورد ما نهایت دقت را در انتخاب افراد میآمدهباستخدام ژاندارمري در

 .کنندایستند و با افرا د مسلح همکاري میمعدودي از این افراد در مواقع بحرانی در مقابل می

 

 اظهارات فرمانده ژاندارمري کردستاندرباره خلع سالح ژاندارمري بانه

 

شریفی فرمانده ژاندارمري کردستان صبح امروز در مورد خلع سالح گروهان ژاندارمري بانه در تماسی با کیهان سرهنگ 

جوانمرد فعالیت داشتند که همگی با سید جالل حسینی  240گفت: در گروهان ژاندارمري بانه و بخشهاي اطراف آن حدود 

 .نیستندبرادر شیخ عزالدین حسینی همکاري میکنند و در کنترل ما 

 

وي افزود: در زمان انقالب افراد ژاندارم بانه و اطراف نیز با سید جالل حسینی که رییس کمیته بانه بود اعالم همبستگی کرده 

ایم. البته کسانی که مایل به همکاري نبودند از این بودند و ما عمال گروهان ژاندارمري تحت اختیار در این منطقه نداشته

در اختیار کردهاي مسلح است و آنها بر  مانده ژاندارمري کردستان گفت: در حال حاضر شهر بانه کامالًمنطقه خارج شدند فر

اوضاع شهر مسلط هستند وي اضافه کرد: عزالدین حسینی و برادرش سید جالل حسینی در این منطقه تشکیالت و مواضعی 

 .اندبراي خود بوجود آورده

 

 )7/6/1358میدواري کرد که ارتش هر چه زودتر براي پاکسازي منطقه اعزام شود.(کیهانفرمانده ژاندارمري کردستان اظهار ا

 



 شدندنفر زخمی 37نفر کشته و  27ستاد مشترك ارتش:در حوادث سقز 

 

 یک 1/6/58 تاریخ در که داد اطالع ایران اسالمی جمهوري ارتش مشترك ستاد عمومی روابط: پارس خبرگزاري –تهران 

بود ورود واحد مذکور به شهر با مقاومت ضد  در و شد شهرستان این عازم سقز تیپ تقویت منظور به سنندج لشگر از گردان

انقالبیون مواجه و علیرغم کوشش مردم مسلمان و روحانیون این شهر این واحد زیر آتش  شدید مهاجمان قرار گرفته ودر 

 .ناگزیر به فرود اجباري گردیدکوپتر نظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت که جریان آن هلی

 

فرمانده تیپ سقز سرهنگ محمد قراشاهی بمنظور جلوگیري از ریخته شدن خون غیر نظامیان و مردم بیگناه شهر موقتا ستون 

 .نوشدرا متوقف و هنگام تالش براي مذاکره با ضد انقالبیون شربت شهادت می

 

محاصره گرفته و زیر آتش  شدید قرار دادند ولی با فداکاري و از جان  ضد انقالبیون با استفاده از تاریکی شب ستون را در

هاي هوایی و هوانیروز خوشبختانه مهاجمین موفق به تسخیر پادگان شهر گذشتگی پرسنل نظامی و پشتیبان مداوم خلبان پایگاه

ع ها و مواضع سنگین در مسیر ماننگردیدند. روز بعد نیز علیرغم کوشش همه جانبه روحانیون ضد انقالبیون با ایجاد سنگر

 .شدندورود ستون اعزامی

 

شد و مهاجمین، راننده یکی از تانکها شهید شد در جریان زد و خورد میان ستون اعزامی که بوسیله پاسداران انقالب تقویت می

به  د انقالبیون دور وو فرمانده تانک مجروح گردید که علیرغم جراحات شدید موفق شد تانک بدون راننده را از دسترسی ض

 .عقب تخلیه نماید و خود نیز به درجه شهادت نائل گردد

 

 – 7 جی -پی–ضد تانک ار  106در ادامه این درگیریها با وجود آتش  شدید ضد انقالبیون که بوسیله سالحهایی مانند تفنگ 

 در و نموده پاك را موجود مواضع دیگري از پس یکی شد موفق اعزامی ستون شدمی اجرا سنگین سالحهاي و اندازخمپاره

زیر آتش  شدید به پادگان شهر وارد و به دیگر برادران ارتشی خود ملحق گردد. در جریان این  روز همان 30/22 ساعت

پاسدار زخمی گردیدند هم اکنون ارتش جمهوري اسالمی  19نظامی و  18نظامی و یک پاسدار کشته و 26درگیري تعداد 

 )7/6/1358باشد.(کیهانیاري وآمادگی کامل بر اوضاع مسلط و در منطقه آرامش برقرار میایران  با هوش

 

 .یک ستون زرهی از پادگان همدان به سنندج رفت



 

 .دار پادگان همدان شهید شدنددرجه 2

 

 سپاه افراد از زیادي تعداد که کرد حرکت سنندج طرف به همدان قهرمان پادگان از زرهی گردان یک دیروز صبح –همدان 

 .کرد اسکورت قروه نزدیکی تا را اعزامی ستون پاسداران

 

 بدري فرمانده قهرمان پادگان در این زمینه گفت: نفرات اعزامی به سنندج از مابقی افرادي هستند که قبالً» سرهنگ محمود»

ب جهت الحاق به گردان اعزام خواهند هاي مناسبقیه آنها در روزهاي آینده به ترتیب ودر موقعیت اعزام شده بودند و احتماالً

 .هم گفته شده جزو ابواب جمعی سنندج هستند شد و این گردان همانطور که قبالً

 

سرهنگ بدري در پاسخ این سوال که آیا از این نفرات براي سرکوبی شورشیان ومتجاسرین منطقه غرب استفاده خواهد شد یا 

ز آنجاي که اکثریت نفرات آن آموزش کافی را ندارند حتی المقدور سعی چون منطقه آراماست و از طرف دیگر انه گفت:

خواهد شد که از یکانهاي دیگر استفاده شود ولی اگر الزم شد حتما واردعمل خواهند شد وي اضافه کرد که این تصمیم بستگی 

 .به نظر فرمانده پادگان سنندج خواهد داشت

 

مراسم باشکوه با شرکت حجت االسالم عالمی، فرماندهان پادگان، خانواده  ازسوي دیگر برابر گزارش رسیده دیروز در یک

شهید مبارز قهرمان دودانگه ضمن قدردانی از کلیه پرسنل ارتش جمهوري اسالمی و خانواده بازماندگان حوادث کردستان 

 .نامگذاري شد» پادگان قهرمان«پادگان همدان به نام 

 

زرهی قهرمان دودانگه در عملیات سرکوبی متجاسرین سنندج در حین حرکت ستون به بنا به همین گزارش شهید ستوان یکم 

 )7/6/1358سقز بشهادت رسیده بود.(کیهان

 

 .براي سرکوبی ضد انقالب از سمنان عازم مناطق غرب شدیک ستون نظامی

 

 .عازم مناطق غرب کشور شدند سمنان ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: افسران و درجه داران و سربازان هنگ ژاندارمري سمنان



 

ستونی از افسران و درجه داران و سربازان هنگ ژاندارمري سمنان با تجهیزات کامل به منظور  6/6/58مقارن ظهر سه شنبه 

. بر اساس گزارش خبرنگار جمهوري اسالمی، افسران و درجه مقابله با ضد انقالب و اشرار عازم منطقه غرب کشور شدند

ان هنگ ژاندارمري به هنگام عزیمت مورد استقبال صدها تن از طبقات مختلف مردم و استاندار قرار گرفتند و با داران وسرباز

گل و نقل بدرقه شدند، به هنگام حرکت یگآنها هنگ ژاندارمري سرکار سرهنگ نیک طبع با آقاي دکتر احمد  هايشاخه

 )8/6/1358. (اطالعاتایراد کردندماموریت بودند سخنانی هومن استاندار سمنان براي افسران و درجه داران که عازم

 

 .کنددرصورت تکرار حمله به پادگان جلدیان،ارتش از زمین و هوا پناهگاه خائنین را منهدم می

 

 ارومیه:اگر به اخطار لشگر توجه نشودلشگر مستقر در منطقه ناچار خواهد بود براي دفاع از خود از طریق زمین و هوا 64لشگر 

 .خائنین به ملک و ملت را ویران و منهدم نماید هايگاهپناه

 

ارومیه در مورد اخطار به ضدانقالبیون بدین شرح انتشار  64ارومیه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: اطالعیه زیر از طرف لشگر 

 :یافت

 

 تعالیبسمه

 

وطن و دشمنان دین و ملت و اي بیذشته، عدهشنبه شب گاطراف پادگان جلدیان در سه هايبرادران هموطن، اهالی دهکده

 5اطراف پادگان جلدیان را مدت  هايعناصر ضد انقالب وابسته به حزب دموکرات کردستان، با استفاده از پوشش دهکده

 پناه برده و مخفی شدند، هاانداز و سالح سنگین قرار داده و به محض روشن شدن هوا به داخل دهکدهساعت زیر آتش خمپاره

گردد که چنانچه براي بار اطراف و سایر مناطق اشنویه، و پیرانشهر اخطار می هايبدین وسیله به هموطنان ساکن دهکده

حفاظت کرده و امکان حمله به پادگانها را  هااین عناصر خائن و تجهیزات و صالح آنها را در دهکدههااین اهالی دهکدهدوم

این ر منطقه ناچار خواهند بود که براي دفاع از خود ازطریق زمین و هوا پناهگاههايفراهم آورند، واحدهاي لشگر مستقر د

 .خائنین به ملک و ملت را ویران و منهدم نماید

 

 )8/6/1358ارومیه(اطالعات 64ـ لشگر   7/6/58مورخه 



 :اطالعیه لشگر ارومیه در رابطه با حمله به پادگان جلدیان

 

 .کنداز زمین و هوا منهدم میارتش،پناهگاههاي مهاجمین را 

 

 64پی حمله مسلحانه افراد حزب دموکرات کردستان به پادگان جلدیان اطالعیه از سوي لشگر  در کیهان خبرنگار –ارومیه 

 .ارومیه صادر شد

 

ند کندر این اطالعیه تاکید شده است در صورتی که بار دیگر روستاییان با حفاظت مهاجمین،امکان حمله آنها را فراهم 

 .واحدهاي لشگر از طریق زمین و هوا، پناهگاههاي خایینین را ویران ومنهدم خواهد ساخت

 

 :ارومیه خطاب به روستاییان اطراف جلدیان به این شرح است 64متن اطالعیه لشگر 

 

منان دین و اي بی وطن و دشپادگان برادران هم وطن و اهالی دهکده اطراف پادگان جلدیان در شب گذشته (پریشب)  عده

 هاي اطرافهاي دهکدهوطن عناصر کثیف ضد انقالب وابسته به حزب دموکرات و منحله کردستان با استفاده از پوشش

ها ساعت زیر آتش  خمپاره و سالح سنگین قرار داده و به محض روشن شدن هوا به داخل دهکده 5پادگان جلدیان را مدت 

هاي اطراف و سایر مناطق اشنویه، پسوه و پیرانشهر اخطار ه هموطنان ساکن دهکدهاند بدین وسیله بپناه برده و مخفی شده

ها حفاظت کرده و حمله ها این عناصر خائن و تجهیزات وسایل آنها رادر دهکدهگردد که چنانچه براي بار دوم اهالی دهکدهمی

که براي دفاع از خود از طریق زمین و هوا  اند واحدهاي مستقر در منطقه ناچار خواهند بودبه پادگان را فراهم آورده

 )8/6/1358ارومیه(کیهان  64پناهگاههاي این خائنین ملک و ملت را ویران و منهدم نمایند.لشگر 

 

 اخطار لشگر ارومیه

 

ن، هاي اطراف پادگان جلدیاارومیه انتشار یافت: برادران هموطن، اهالی دهکده 64دیروز همچنین اطالعیه زیر از سوي لشگر 

اي بی وطن و دشمنان دین و ملت عناصر کثیف ضدانقالب وابسته به حزب دمکرات کردستان با شب گذشته (پریشب) عده

انداز و سالح سنگین قرار داده به ساعت زیر آتش خمپاره 5هاي اطراف پادگان جلدیان را مدت استفاده از پوشش دهکده



هاي اطراف و سایر اند. بدین وسیله به هموطنان ساکن دهکدهخفی شدهمحض روشن شدن هوا به داخل دهکده پناه برده و م

گردد که چنانچه براي بار دوم اهالی دهکده این عناصر خائن و تجهیزات و سالح مناطق اشنویه، پسوه و پیرانشهر اخطار می

ر مستقر در منطقه ناچار خواهند بود ها حفاظت کرده و امکان حمله به پادگانها را فراهم آورند واحدهاي لشگآنها را در دهکده

که براي دفاع از خود از طرف زمین و هوا پناهگاههاي این خائنین به ملک و ملت را ویران و منهدم نمایند. (اطالعات 

8/6/1358( 

 .سرلشگر شاکر: با تبدیل پادگان مهاباد به دانشگاه موافقم

 

 .ه دستگیر کنماي شدهروسیلهتالش میکنم رهبران حزب دموکرات را به

 

سرتیپ حسن شاکري رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفت پس از پیروزي 

اي از اشرار خلع سالح شد. و بطور کلی پرسنل تیپ از آن محل تخلیه شدند. در هر حال ارتش انقالب تیپ مهاباد بوسیله عده

 .فرات خود را در محلی مثل پادگان مهاباد استقرار دهداي که داشت میبایستی نطبق برنامه

 

چندي پیش شوراي شهر مهابادبا من مالقاتی داشتند نظر آنها این بود که محل پادگان مهابادرا ارتش توافق کند با اینکه براي 

ترتیب به آنها اعالم کردم که اي که انجام شد من وافقت خود را بااین دانشگاه در اختیار مردم مهاباد قرار بدهیم. در مذاکره

 .هیچ مانعی ندارد که ارتش در راه پیشرفت فرهنگ و دانش محل پادگان را بمردم مهاباد هدیه کند

 

هاي پیش بینی شده است بنابراین ما بایستی یکانهایی را که اي که وجود دارد مساله استقرار یکانهاي ارتش در محلولی مساله

در مهاباد داشتیم در حال حاضر هم بخاطر رفاه و امنیت مردم مهاباد در آن محل داشته باشیم و بعد مساله واگذاري این  قبالً

 .شودساختمانها به مردم شهر مطرح می

 

اي که مهندس صباغیان وزیر کشور بعمل آورد این توافق را صحه گذاشت یعنی باین ترتیب که ما همانطور در مصاحبه

سال  کنیم که در طولخودمان را که قرار است در این پادگان مستقر بشوند بشهر مهاباد خواهیم فرستاد و تالش می یکانهاي

جاري محل دیگري را براي تیپ مهاباد در نزدیکی و خارج شهر مهاباد پیش بینی کنیم و این ساختمان و تاسیسات را بمنظور 

 .نگی در اختیار مردم مهاباد قرار بدهیمتاسیس یک دانشگاه یا دانشکده یا یک مرکز فره

 



پس از واگذاري پادگان مهاباد ارتش یا تاسیساتی میسازد یا اینکه تاسیسات دیگري در حوالی مهاباد تیمسار شاکر سپس گفت:

یتوانیم م است که اگر ما بدانیم تا آن زمانی که این ساختمانها مورد مصرف مرکز فرهنگی قرار خواهد گرفت بتاخیر می افتد ما

با نقل مکان تیپ مهاباد به جاهاي نزدیکتر پادگان مهاباد این تسهیالت را براي مردم مهاباد فراهم کنیم. تیمسار شاکر در 

مورد دستگیري رهبران ضد انقالب حزب دموکرات گفت همانطور که امام و فرمانده کل قوا مقرر فرمودند ارتش پس از 

بعهده می گیرد مطمئنا با افراد عادي حزب دموکرات همانطور که امام فرمودند کاري نداریم  استقرار در پادگان تامین شهر را

اي که شده دستگیر کنیم و در اختیار مقامات ذیصالح قرار ولی تالش خواهیم کرد رهبر آنها را به هروسیله

    )8/6/1358بدهیم.(کیهان

 

 درگیري شدید در پیرانشهر

 

بح از ص« ارومیه در یک گفتگوي تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: 64ر سرهنگ صادق رئیس ستاد لشگ

 5دیروز در شهرستان پیرانشهر درگیري شدیدي بین ارتش و افراد حزب منحله دموکرات کردستان در گرفت که تا ساعت 

مفقود و سه نظامی مجروح شدند.  حمالت تن از پاسداران انقالب اسالمی  6بعداز ظهر دیروز ادامه داشت.  در این درگیري 

افراد حزب دموکرات کردستان به پادگان پیرانشهر با خمپاره و دیگر وسایل جنگی سنگین آغاز شد که بالفاصله افراد نظامی 

د راز آنجا بطرف پادگان پرتاب میشد حمله کردند و تلفات سنگین به آنان وا هابه پاسخگوئی درآمدند و به محلی که خمپاره

   )10/6/1358کبهان».(آوردند

 

 اظهارات فرمانده لشگر سنندج در باره نحوه ورود به سقز

 

فرمانده لشگر سنندج در مورد عملیات پاکسازي منطقه گفت: اینک نیروهاي ما در همه جا مستقر و در » سرهنگ سپهر»

وي در مورد چگونگی وقایع سقز گفت: روز پادگان و اطراف شهر و مناطق سوق الجیشی آماده انجام ماموریت بعدي هستند.

فرمانده تیپ سقز به من اطالع داده شد که جلوي ستون اعزامی » سرهنگ فراشاهی«چهارشنبه هفته گذشته از سوي شادروان 

همان روز،  مالحظه کردم که ستون در مدخل شهرمتوقف است و به  18به سقز آمدم و حدود ساعت  اند من فوراًرا گرفته

ها تیراندازي میشود.سرهنگ فراشاهی به اتفاق امام جمعه سقز دو مرتبه به شهر رفت که با مردم صحبت کند. در سوي آن

مکرر، به مردم اعالم کردیم  هاییمرتبه دوم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.در این مدت بو سیله اطالعیه

بخشدار که  »تیموري« ولی متاسفانه دست از عملشان برنداشتند و حتی آید،که این ستون فقط براي تقویت پادگان سقز می

ها مذاکره کردم و آن هابجاي فرماندار عمل میکند، در روز پنجشنبه رسما به من نوشت که من با سرگردکان احزاب و جمعیت



آنها هم ترك مقاومت خواهیم  ایم و به دستوراند که ما جهت مقاومت در مقابل ستون از مهاباد دستور گرفتهاظهار داشته

کرد.مع الوصف به علماي شهر متوسل شدیم، آنهاهم کاري از پیش نبردند تا اینکه یک فروند هلیکوپتر را  مورد هجوم قرار 

دادند و آنرا ناچار به فرود اجباري کردند و همین مسئله حادثه آفرید و درگیري شروع شد. و تمام فشارهاي روي پادگان و 

ود که در خارج از پادگان قرار داشت. هدف آنها تسخیر پادگان بود که خوشبختآنه موفق نشدند و از آنها آنواع گردانی ب

 )10/6/1358سالحهاي سبک و سنگین بدست ما افتاد. (اطالعات

 

 اعالمیه

 

ین استان بشرح زیر کردستان در ارتباط با رویدادهاي اخیر ا 28سنندج ـ خبرگزاري پارس:دیروز دوازدهمین اعالمیه لشگر 

 :انتشار یافت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ستونی مرکب  10/6/58علیرغم حمالتی که شب گذشته از سوي عناصر ضد انقالب به پادگان سقز انجام گرفت امروز 

ي روز و نیروهاکردستان ونیروهاي هوابرد اعزامی از شیراز و پاسداران انقالب با پشتیبانی نیروهاي هوانی 28ازیگانهاي لشگر 

هوائی ارتش جمهوري اسالمی ایران از سقز به سوي شهرستان بوکان حرکت کرد که پس از درگیري در کیلومتري شهرستان 

دقیقه شهرستان مذکور وسیله  20/17بوکان بین ستون اعزامی و متجاسرین پس از مقاومت مختصري متواري و در ساعت 

یروهاي نظامی و پاسداران انقالب اسالمی عملیات پاکسازي آغاز شد.(جمهوري نیروهاي اعزامی تامین و سپس با ورود ن

 )10/6/1358اسالمی

 

 :نبرد شدید مسلحانه پاسداران و مهاجمان در مریوان

 

 .شدندپاسدار زخمی 6تن از افراد مسلح کشته و  11

 

 :ر این استان به شرح زیر انتشار یافتکردستان در ارتباط با رویدادهاي اخی 28سنندج دیروز دوازدهمین اعالمیه لشگر 



 

علیرغم حمالتی که شب گذشته از سوي عناصر ضد انقالب به پادگان سقز انجام گرفت امروز  -بسم اهللا الرحمن الرحیم

کردستان و نیروهاي هوابرد اعزامی از شیراز و پاسداران انقالب با پشتیبانی  28ستونی مرکب از یکانهاي لشگر  10/6/58

ي هوانیروز و نیروهاي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران از سقز به سوي شهرستان بوکان حرکت کرده که پس از نیروها

درگیري در دو کیلومتري شهرستان بوکان بین ستون اعزامی و متجاسرین پس از مقاومت مختصري متجاسرین متواري ودر 

مین و سپس با ورود نیروهاي نظامی و پاسداران انقالب دقیقه شهرستان مذکور وسیله نیروهاي اعزامی تا 30/17ساعت 

 .اسالمی عملیات پاکسازي آغاز شد

 

فرمانده شهرستان سلماس بعدازظهر دیروز در یک تماس تلفنی در مورد شایعات مبنی بر حکومت نظامی در این شهرستان 

ها و افراد غیرمسوول با ریختن به وادهاعالم داشت: این خبر صحت ندارد ولی چون در واقع شنیدن صداي تیراندازي خان

کنند و از اهالی این شهرستان خواسته شده است که با هجوم خیابانهاي شهر را مختل نموده و کار افراد مسوول را مشکل می

صبح  5 شب الی 11بیمورد به معابر و خیابانها ناراحتی افراد مسوول را فراهم نیاورند و با خودداري از رفت وآمد بیمورد از 

 .تسهیالتی براي افراد مسوول در کارشان فراهم نمایند

 

باشد که من در این مورد با استاندار آذربایجان غربی  فرمانده سلماس افزود: مشکل ما رد حال حاضرنبودن سپاه پاسدار می

تفنگ به دوش از شهرستان ام در حال حاضر افرادي در این منطقه خدمت میکنند که از اولین وهله انقالب نیز صحبت کرده

 )10/6/1358اند(کیهانپاسداري کرده

 

 .در عملیات پیشروي به سوي مهاباد،هوانیروز با دیگر واحدهاي ارتش جمهوري اسالمی همکاري مستمر دارد

 

دیروز، طی  20خبر گزاري پارس، بعدازظهر دیروز، گزارش داد: سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ساعت

اي اعالم کرد ارتش جمهوري اسالمی ایران و پاسداران انقالب با پیروزي کامل، عصر دیروز (یکشنبه) وارد پیرانشهر اطالعیه

شدند و ستون اعزامی از میاندوآب به بیست کیلومتري مهاباد رسید و تمام راههاي منتهی به بوکان را پاکسازي کردند. متن 

 :اطالعیه ستاد مشترك به این شرح است

 



ارتش جمهوري اسالمی ایران و پاسداران انقالب با پیروزمندي کامل، عصر امروز (یکشنبه) وارد پیرانشهر شدند و تمام ـ 1

هاي خود ها و مراکز حزب دمکرات در شهر وحوالی آن را تا مرز پاکسازي کرده و به سالمت به سربازخانهشهر و پایگاه

ید و چندین نفر زخمی سطحی داشته که خطري جانی آنها را تهدید بازگشتند. ارتش در این درگیري، یک مجروح  شد

 .کند، ولی به نیروهاي ضدانقالب و مهاجمین تلفات سنگینی وارد شده استنمی

 

ـ ستون  اعزامی از میاندوآب به مهاباد، پس از یک درگیري سخت و سنگین با همکاري نیروي هوایی و هوانیروز و آتش 2

اکنون به ضع  مستحکم و پیوسته ضدانقالبیون را واقع در بیست کیلومتري مهاباد در هم شکسته و همهاي سنگین مواتوپخانه

 .رودسوي مهاباد پیش می

 

ـ ستون اعزامی از آن میاندوآب به بوکان، به نزدیکیهاي بوکان رسیده و تمام مقاومتهاي بین راه را از میان برداشته و کلیه 3

، برادران و خواهران کرد، شادمانه همبستگی خود را به جمهوري اسالمی ایران و پشتیبانی خود ساکنان آبادیهاي اطراف مسیر

 )11/6/1358را از ارتش جمهوري اسالمی ایران اعالم کردند.(اطالعات

 

 اطالعیه عمومی

 

 :سنندج، دیروز دوازدهمین اطالعیه خود را انتشار داد. متن اطالعیه به شرح زیر است 28لشگر 

 

 تعالیبسمه 

 

روز جاري (دیروز) از ساعت یک بعدازظهر، ستونی علیرغم حمالتی که شب گذشته (پریشب) به پادگان سقز انجام گرفت،

کردستان و نیروهاي هوا برد اعزامی از شیراز و پاسداران انقالب با پشتیبانی هوانیروز و نیروي  28مرکب از یگانهاي لشگر 

ري اي متجاوزین درگیز به سوي شهرستان بوکان، حرکت بین راه، بین ستون اعزامی و عدههوایی جمهوري اسالمی ایران، از سق

دقیقه، وارد شهرستان مزبور شد. بوسیله نیروي اعزامی تامین و  30و  17به عمل آمد، مهاجمین متواري و ستون، در ساعت 

 28سازي را شروع کردند.                  لشگر سپس با ورود نیروهاي نظامی پاسداران به داخل شهر وارد شده و عملیات پاک

 )11/6/1358کردستان(اطالعات

 تکلیف شهادت سه نفر نظامی



 

نفر از افراد نظامی را در حمله عناصر ضد انقالب به پادگان سقز را که  3کردستان گزارش مربوط به شهید شدن  28لشگر 

کردستان از خبرگزاري پارس خواست  که از امکانات  28تکذیب نمود. لشگر  شد دیشب صورت گرفته است شدیداًگفته می

 )11/6/1358خود براي تکذیب فوري این خبر حداکثر استفاده را بنماید.(کیهان

 

 نبرد شدید هوائی و زمینی در کردستان

 

اي که در اختیار یهدیروز طی اعالم 20تهران ـ خبرگزاري پارس :سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ساعت 

خبرگزاري گذاشت اعالم کرد که ارتش جمهوري اسالمی ایران و پاسداران انقالب با پیروزي کامل عصر امروز (دیروز) وارد 

پیرانشهر شدند و ستون اعزامی از میاندوآب به بیست کیلومتري مهاباد رسید و تمام مقاومتهاي راههاي منتهی به بوکان را 

  .پاکسازي کردند

 

 : .متن اطالعیه ستاد مشترك به این شرح است

 

ـ ارتش جمهوري اسالمی ایران و پاسداران انقالب با پیروزمندي،  کامل ، عصر امروز (دیروز) وارد پیرانشهر شدند و تمام 1

 هاينهشهر و پایگاهها و مراکز حزب منحله دموکرات را در شهر وحوالی آن  تا امروز پاکسازي کرده وبسالمت به سربازخا

خود باز گشتند.  ارتش در این درگیري یک نفر مجروح و چندین نفر زخم سطحی داشته که خطري جان آنها را تهدید 

  .کند ولی به نیروهاي ضد انقالب و مهاجمین تلفات سنگینی وارد شده استنمی

 

نیروهاي هوائی و هوانیرو آتش  ـ  ستون اعزامی از میاندوآب به مهاباد پس از یک درگیري سخت و سنگین با همکاري 2

سنگین، مواضع مستحکم و پیوسته ضد انقالبیون را واقع در بیست کیلومتري مهاباد در هم شکسته وهم اکنون  هايتوپخانه

 .بسوي مهاباد پیش میرود

 

ه ان برداشته و کلیبین راه را از می هايبوکان رسیده و تمام مقاومت هايـ ستون اعزامی از میاندوآب به بوکان بنزدیکی 3

ساکنان کرد آبادیهاي اطراف مسیر برداران و خواهران شادمانه همبستگی خود را به جمهوري اسالمی ایران و پشتیبانی خود را 

  )12/6/1358از ارتش جمهوري اسالمی ایران اعالم کردند.(کیهان 



 

 اعالمیه رییس ستاد ارتش

 

در پی ورود نیروهاي ارتش و پاسداران انقالب به مهاباد از طرف رییس ستاد - 58شهریورماه  12تهران ـ خبرگزاري پارس : 

اي انتشار یافت. متن کامل اعالمیه باین شرح مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران خطاب به سربازان و پاسداران اعالمیه

 .است

 

ایه دالوري و جانبازي هاي شما شهرهاي سربازان دلیر ارتش جمهوري اسالمی ایران! پاسداران غیور انقالب اکنون که در س

کرد و هموطنان عزیز کرد مسلمان ما از غرب کشورمان یکی پس از دیگري از وجود عناصر بیگانه و ایادي استعمار پاك می

شایسته است شما سربازان و پاسداران انقالب اسالمی ایران، التیام بخشیدن به زخمهاي این  یابندقید فشار آنان رهائی می

موجود که در نتیجه  هايهموطنان رنج کشیده را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و بکوشید ضمن برطرف نمودن نابسامانی

اعمال غیرانسانی ضد انقالبیون بوجود آمده است نیازمندیهاي مردم منطقه را تامین نمائید. بدیهی است ارتش جمهوري 

خود در این مرحله حساس از سرنوشت میهن عزیز از انجام وظیفه خود در  اسالمی ایران با درك عمیق وظائف دینی و مذهبی

جهت نمامیت ارضی ایران و پیشبرد اهداف انقالب شکوهمند اسالمی ایران دریغ ننموده و در خدمت به هموطنان عزیز بویژه 

انقالب قرار داشتند، کوتاهی برادران و خواهران هموطن کرد مسلمان که تاکنون زیر بار شدید تسلیم و فشار عناصر و ضد 

 )12/6/1358نخواهند کرد.رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران سرلشگر شاکر.(جمهوري اسالمی

 

 اعالمیه رییس ستاد ارتش

 

در پی ورود نیروهاي ارتشی و پاسداران انقالب به مهاباد، از طرف رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، خطاب  

سربازان دلیر ارتش جمهوري اسالمی «بازان و پاسداران، اعالمیه اي انتشار یافت: متن کامل اعالمیه به این شرح است: به سر

ایران، پاسداران غیور انقالب،اکنون که در سایه دالوري و جانبازیهاي شما، شهرهاي غرب کشورمان، یکی پس از دیگري از 

یابند، گردد و هموطنان عزیز کرد مسلمان ما از قید فشار و آنان رهایی مییوخود عناصر بیگانه و ایادي استعمار پاك م

شایسته است شما سربازان و پاسداران انقالب اسالمی ایران، التیام بخشیدن به زخمهاي این هموطنان رنج کشیده را سرلوحه 

تیجه اعمال غیر انسانی ضد انقالبیون به اقدامات خود قرار داده و بکوشید ضمن برطرف نمودن نا بسامانیهاي موجود که در ن

وجود آمده  است. نیازمندیهاي مردم منطقه را تعیین نمایید. بدیهی است  ارتش جمهوري اسالمی ایران با درك عمیق و 

وظایف ملی و مذهبی خود در این مرحله حساس از سرنوشت میهن عزیز، از انجام وظیفه خود جهت حفظ تمامیت ارضی ایران 



رد هدفهاي انقالب شکوهنمد اسالمی ایران، دریغ ننموده در خدمت به هموطنان عزیز به ویژه برادران و خواهران و پیشب

هموطن کرد مسلمان که تا کنون زیر بار شدید تهاجم و فشار عناصر بیگانه و ضد انقالب قرار داشتند کوتاهی نخواهد 

 )12/6/1358ر شاکر(کیهانکرد.رییس شتاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران سرلشگ

 

 زرهی 81بیانیه لشگر 

 

در پنج هزار برگ تکثیر و بوسیله هلی کوپتر  هاییزرهی بیانیه 81کرمانشاه ـ  خبرگزاري پارس: از سوي روابط عمومی لشگر 

 .و روستاها ي کرد نشین فرو ریخته شد متن بیانیه باین شرح است هابر فراز شهرها بخش

 

عزیز کرد! خود را از توطئه گران و احزاب سر سپرده خارجی جدا سازید و فریب شعارهاي تو خالی آنها را برادران و خواهران 

خواهند ارتش جمهوري اسالمی و ملت مسلمان ایران نخورید که جز نیستی و نابودي و جنگ و فقر چیزي براي شما نمی

ان کنند. آنشما از چنگ دست نشاندگان خارجی تالش میدوست و برادر همه شما ایرانیان اصیل کرد هستند. وبراي رهائی 

جمهوري  کند ارتشکه تا دیروز از شاه مخلوع فرمان میگرفتند امروز خون جوانان و مسلمانان تشنگی خیانتشان را سیراب نمی

غیر  احزاب اینشهو بزودي با پیروزي در میان شما خواهد بود. نهراسید و رهبران خیانت پی گشایداسالمی بسوي شما راه می

اسالمی را از خود برانید و تحویل ملت ایران بدهید. بگفته امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران و درهم کوبنده رژیم طاغوتی 

شاه سابق همه خلقهاي ایران اعم از کرد عرب، بلوچ، ترکمن، ترك و فارس برادرند و از حقوق مساوي برخوردارند خواهران و 

نگذارید حزب دموکرات کردستان یکبار دیگر از صداقت و صفا و نیروي شما به نفع خارجیان استفاده کند برادران عزیز کرد 

در پایان آمده است: به تاریخ بنگرید که تنها حامی شما سایر برادران و خواهران مسلمان شما در دیگر نقاط ایران بودند و این 

و خالصانه نه تنها خدمت نکردند بلکه همیشه بخلق کرد خیانت کرده و توطئه گران عوامل خارجی و ساواك هیچگاه صادقانه 

به دامان اسالم و ایران عزیز باز گردید و راه تفرقه گران را نپوئید برادران و خواهران کرد حساب خود را از توطئه  گفتندمی

د خود را مستحکم کنید، ارتش جمهوري گران و عوامل پلید بیگانه جدا سازید و با همه خلقهاي ستمدیده مسلمان ایران پیون

میلیون ملت مسلمان  35اسالمی را که حامی شما و منافع شما است در آغوش بگیرید و جنایانی را که قصد جنگ با ارتش و 

ان نایران را دارند از شهر خود برانید.از آنها فاصله بگیرید و اجازه ندهید زن و فرزند شما عزیزان شما و منازل شما سنگر دشم

اسالم و ملت ایران خلق مسلمان کرد سالم گرم همه مسلمانان بر شما سالم و درود امام و دولت و ملت مسلمان ایران بر 

شما، بیدار باشید و فریب توطئه گران را نخورید عوامل بیگانه خون شما و زندگی شما و شهر شما را مورد معامله قرار داده و 

 گران سالهااست نقشه تجربه ایران عزیز را درکنند بهوش باشید که همه این توطئهستفاده میاز نیروي شما به ضرر خود شما ا

      .آگاه باشید آلت دست بیگانگان قرار نگیرید پرورانندسر می

 



 )12/6/1358والسالم(جمهوري اسالمی 

 

 اطالعیه ستاد مشترك

 

پیروزمندي کامل عصر امروز (دیروز) وارد پیرانشهر شدند و تمام ارتش جمهوري اسالمی ایران و پاسداران انقالب با -1

ها و مراکز حزب دموکرات را در شهر و حوالی آن تا مرز پاکسازي کرده و بسالمت به سربازخانه هاي خود شهرها و پایگاه

ند ولی به کتهدید نمی بارگشتند. ارتش در این درگیري یک نفر مجروح و چندین نفر زخم سطحی داشته که خطر جانی انها را

 .نیروهاي ضد انقالب و مهاجمین تلفات سنگینی وارد شده است

 

ستون اعزامی از میاندوآب به مهاباد پس از یک درگیري سخت و سنگین با همکاري نیروهاي هوایی و هوانیروز و آتش  -2

 دبرو متري مهاباد پیش میهاي سنگین مواضع مستحکم و پیوسته ضد انقالبیون را واقع در بیست کیلتوپخانه

 

ي بین راه را از میا ن برداشته وکلیه  هاستون اعزامی از میاندوآب به بوکان نزدیکی ها ي بوکا ن دسیده وتمام مقاومت -3

ساکنان آبادیهاي اطراف مسیر برادران و خواهران کرد شادمانه همبستگی خود را به جمهوري اسالمی ایران و پشتیبانی خودرا 

 )12/6/1358رتش جمهوري اسالمی ایران اعالم کردند(کیهاناز ا

 

 درگیري شدید در پیرانشهر

 

ارومیه در یک گفت وگوي تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: از صبح  64سرهنگ صادق رییس ستاد لشگر 

بعدازظهر  5درگرفت که تا ساعت  دیروز در شهرستان پیرانشهر درگیري شدید بین ارتش و افراد حزب دموکرات کردستان

تن از پاسداران انقالب اسالمی مفقود و سه نظامی مجروح شدند. حمالت افراد حزب  6دیروز ادامه داشت.در این درگیري 

دموکرات کردستان به پادگان پیرانشهر با خمپاره و دیگر وسایل جنگی سنگینی شد که بالفاصله افراد نظامی به پاسخگویی در 

شد حمله کردند و تلفات سنگین به آنان وارد آوردند.(کیهان به محلی که خمپاره از آنجا بطرف پادگان پرتاب می آمدند و

12/6/1358( 

 



 نظر ارتش

 

بامداد امروز تیمسار امین داري جانشین رییس ستاد مشترك جمهوري اسالمی در یک گفتگو در مورد برنامه ارتش در 

أموریت ارتش برقراري امنیت کامل در منطقه کردستان ـ آذربایجان غربی و کرمانشاه و نیز برنامه و م«کردستان پاسخ داد: 

ها پایان معلوم نیست چه وقت این برنامه«ها گفت: داري در مورد تاریخ پایان برنامهتیمسار امین». پاکسازي این منطقه است

در ادامه ماموریت در مناطقی است که  امه ارتش فعالًآنچه معلوم است این است که برن«ولی وي اضافه کرد: ». پذیردمی

ین تیمسار ام».اختیار دمکراتها است و هنوز ارتش به سردشت نرفته است و باید این ماموریت را تا مرز ادامه دهد درتقریباً 

 )13/6/1358کیهان».(رودآرام است و بر اساس نقشه و طرح پیش می اوضاعفعالً «داري اضافه کرد: 

 

 :به اختصاصی فرمانده نیروي زمینی با کیهانمصاح

 

 توطئه دموکراتها براي جلوگیري از حرکت ارتش

 

 زینال سینباح اختصاصی مصاحبه در مهاباد از بازگشت پی در زمینی نیروي فرمانده فالحی تیمسار: کیهان خبرنگار –ارومیه 

 .کرد اعالم پاسداران و ارتش توسط را  مهاباد تصرف جزییات غربی آذربایجان در کیهان سرپرست پور

 

وي همچنین گفت که دموکراتها قصد داشتند با ایجاد موانع و مخابره پیامهاي کاذب حداکثر تلفات را به ستونهاي اعزامی 

 .ارتش وارد آورند

 

 :خوانیدمتن کامل این مصاحبه را در زیر می

 

 :فرمانده نیروي زمینی در تشریح جزییات تصرف مهاباد گفت

 



 که من و سرتیپکیلومتري مهاباد)صبح دیروز از امیرآباد واقع در بین میاندوآب ومهاباد ( 9ستون اعزامی از میاندوآب مقارن 

آذري فرمانده عملیات غرب همراه ستون بودیم و همزمان ستون دیگري از سه راهی محمد یار نقده به فرماندهی تیمسار 

 .ومیه به سمت مهاباد جرکت کردیمار 64سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده لشگر 

 

به ارتفاعات شرقی مهاباد و مشرف به شهر وارد و مستقر گردید  12وي افزود: ستوان اعزامی از میاندوآب به مهاباد از ساعت 

داشتند د قصولی به شهر وارد نشد. در طول مسیر دموکراتها در مواضع تاخیري متوالی (براي به تاخیر انداختن پیشروي ارتش)

 .حداکثر تالفات به ستون اعزام وارد و از درگیري مستقیم اجتناب ورزند و تنها حرکت ستون را به تاخیر اندازند

 

 :  تیمسار فالحی اضافه کرد

 

 2یک پیام کاذب نیز از طریق ارتباط مخابراتی دموکراتها به ستون واصل شد که ستون میاندوآب حمله را تا ساعت »

شهریور به تاخیر اندازد. به محض اینکه پیام به من داده شد به ستون اعالم کردم پیام جعلی است و حرکت  12بعدازظهر روز 

 .«صبح باید آغاز شود و بهمین ترتیب عمل شد و فریب دموکراتها موثر نیفتاد 9راس ساعت 

 

 :فرمانده نیروي زمینی ادامه داد

 

بار روي ارتش آتش  گشودندولی سرعت عمل ستونبه قدري  8اندازها بستند از امیرآباد تا مهاباد ستون را به آتش خمپاره

اندازها استفاده موثر کنند و حتی نتوانستند به علت سرعت پیشروي ستون سریع بود که دموکراتها نتوانستند از آتش  خمپاره

 .مواضع پیش بینی شده خودرا اشغال کنند و سازمان دهند

 

خورد. حدي نامنظم و ناپیوسته بود که عدم رهبري و شتابزدگی و عدم کنترل وضع به چشم می عملیات تاخیري دموکراتها به

توان گفت که ادعاهاي آنها سابق نبوده و توانایی تبدیل این ادعاها را به عمل نداشته و این ادعاها فقط یک به عبارت دیگر می

تحکمی در شهر ندیدیم. نیمه شمال شرقی این شهرتقریبا خالی شعار بود و حتی ما در لحظه ورود به ابتداي مهاباد مواضع مس

رابر شد که در حال حرکت بود ببود و مردم اظهار تمایل تلویحی نسبت به ارتش داشتند فقط در داخل شهر یم تانک دیده می

ون اعزامی از و مهاباد منهدم شدند که در حال حاضر ست” برده شان“گزارش هوانیروز سه تانک عناصر ضد انقالب بین 

شود وي اضافه کرد: ستون اعزامی از سه شهریور) وارد پادگان مهاباد می13میاندوآب در ارتفاعات شهر مهاباد و ظرف امروز (



هاي بعداز ظهر وارد مهاباد شد. تله 3هاي انفجاري بودند ساعت راهی محمد یار نقده پس از برخوردهاي کوچک که عموما تله

اي کار گذاشته بودند که به یک شنی تانک آسیب وارد کرد. تمام عملیات با پشتیبانی هوانیروز ( ت ویژهانفجاري را با مهار

هلی کوپتر ) و نیروي هوایی و آتش  توپخانه انجام گرفت. روي آبادیها و شهر حتی یک گلوله تیراندازي نشد. در بین راه براي 

کوپتر و ه بودارتش از فعالیتها و فداکاري خلبانان و سایر کارکنان هلیتخلیه شد ستون قربانی کردند ولی اغلب دهات قبالً

هواپیماها و از همه پرسنل هوانیروز و نیروي هوایی سپاسگزار است بدین علت که بدون آنکه یک خانه ویران شود و بدون 

 .هاي اعزامی را بطور دقیق پشتیبانی کردندآنکه حتی به یک گوسفند آسیب برسد ستون

 

شهریور ستون اعزامی از محمد یار نقده وارد قسمت غربی شهر مهاباد  12روز  15سرانجام در ساعت سار فالحی افزود: تیم

شد تا راه را بسمت سربازخانه بگشاید و بهمین ترتیب عمل بشود و کوچکترین برخوردي در شهر بین مردم و ستون اعزامی 

روي بامها سنگر دیدیم و نه از داخل شهر به روي ما آتش  گشوده شد فقط  رخ نداد. ما نه در مهاباد خندق دیدیم و نه در

شهریور ) هیچ عکس العملی از  13و12انواع خودروها را در حال فرار از مهاباد بطرف سردشت دیدیم. در طول شب (بین 

 .اندمهاباد ارتش را پذیرفته سوي مردم مهاباد علیه ستونهاي اعزامی مشاهده نشد و این مبین این حقیقت است که مردم اصلی

 

 .دموکراتها عده قلیلی بودند که مردم اسیر مهاباد را به اسارت داشتند

 

فرمانده نیروي زمینی در پاسخ این سوال که رادیو بی بی سی از قول سران کرد اعالم کرد که ما به مبارزه ادامه خواهیم داد 

 :گفت

 

آوري اخبار و اطالعات دقیقی که ارتش جمهوري اسالمی در زمین و هوا دارد با جمعبا برتري مطلق و کوبنده و سیستم 

پشتیبانی کامل ملت مبارز ایران و با حضور در همه مناطق عمده کردستان هرگز به نظر نمی رسد که نیروي بتواند در 

 .کردستان به حیات خود ادامه بدهد تا چه رسد به اینکه دست به عملیات نظامی بزنند

 

سرتیپ فالحی افزود: قسمت عمده ادعاهاي دموکراتها از حد و مرز شعار تجاوز نکرده است و استنباط ارتش این است که 

توانند تهدیدي براي امنیت جمهوري هاي دور هم نمیاعتقادات دموکراتها محکم نبوده و عمقی ندارد و نه تنها بلکه در آینده

 .داربشوندالمللی و امپریالیزم جهانخوار نیز برخوصهیونیسم بیناسالمی ایران باشد واز پشتیبانیهاي 

 



 :فرمانده نیروي زمینی در مورد پس گرفتن سلماس و سردشت و اشنویه که در دست افراد مسلح حزب دموکرات است گفت

 

 .رسدامروز کار پاکسازي پیرانشر بانه ومهاباد به پایان می

 

در محل دعوت کردند آخرین  نقطه مرزي ایران در کردستان سردشت خواهد بود که مردم اشنویه امروز ارتش را به حضور 

هاي الزم و پیش بینی همه مقدمات شده است و قریبا کار بازگشت ارتش به سردشت و پاکسازي آن منطقه و طرح ریزي

 .ممانعت از فرار خائنان و انتقال وسایل سنگین به سایر نقاط فراهم خواهد شد

 

ع داند بلکه وقایاصوال ارتش منطقه غربی سلماس و غرب خوي را یک مساله نظامی نمینیروي زمینی اضافه کرد: فرمانده 

داند به وسیله گروهی معتاد و خود فروخته و پیش فروخته از قبیل گروه منطقه عمومی سلماس را یک راهزنی سازمان یافته می

کیهان در مورد حمله قاسملو و عزالدین حسینی سوال کرد فرمانده نیروي سنار مامدي و سایرین ترکیب یافته است خبرنگار 

 :زمینی در پاسخ گفت

 

آخرین  خبري که بدست ما رسیده این است که سران خود فروخته حزب دموکرات در منطقه عمومی سردشت بوده و »

 .«کننددر خارج از مرز ایران را فراهم می مقدمات فرار خود و انتقال اسناد و مدارك و جنگ افزارهاي سنگین به نقاط دیگري

 

اري برند هیچ آمها را با خود میها و زخمیدر مورد تلفات وارد به کرد مسلح فرمانده نیروي زمینی گفت: چون آنها کشته شده

 .دقیقی در دست نیست

 

 انعت از ورود آن بوسیله ارتش بهفرمانده نیروي زمینی در مورد تامین مواد سوختنی و آذوقه گفت:کنترل مواد سوختی و مم

مناطق مهاباد و سردشت و بانه فقط به این منظور بوده است که به مصرف نظامی دموکراتها نرسد و چون احتمال درگیري در 

ه اند وگرنطول راهها بین ارتش و دموکراتها وجود داشت مردم خود اقدام به ارسال مواد غذایی از نقطه اي به نقطه دیگر نکرده

ارتش از ارسال موادغذایی حتی به مناطق مهاباد با نه و سردشت که مورد نیاز عام بوده است ممانعت نکرده است دیروز مواد 

 )13/6/1358سوختنی و غذایی به مهاباد سرازیر شد.(کیهان 
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 (4)ارتش و کردستان

 

  

 

 آخرین گزارش از چگونگی ورود ارتش به مهاباد

 

ساعت بازدید از شهر مهاباد و  7مهاباد ـ خبرگزاري پارس: گروه خبرنگاران اعزامی خبرگزاري پارس به غرب کشور بدنبال 

ساعت از  24بعدازظهر دیروز گزارش داد با توجه به اینکه  5محل استقرار گروههاي مختلف ارتشی و سپاه پاسداران، ساعت 

استقرار نیروهاي مختلف در ارتفاعات مشرف به شهر مهاباد و راههاي ورودي آن و نقاط حساس شهر میگذرد با وجود این 

 .شهر مهاباد هنوزفعالیتهاي مادي روزانه خود را از سر نگرفته است

 

اي بازدید از مراکزي که ارتش تصرف خبرنگاران اعزامی خبرگزاري پارس: بعد ازظهر امروز هنگامی که با یک واحد ارتشی بر

شهر بتدریج باز میشد و این نشانه آن بود که مردم از ورود افراد ارتش و برادران پاسدار  هايکرده بود وارد شهر شدند مغازه

 .خوشحالند

 

نقده به مهاباد و  ارتش به شهر مهاباد از دو سو یکی از سه راهی هايبه گزارش خبرنگاران اعزامی خبرگزاري پارس ورود واحد

واحدي که از طریق مراغه ـ « دیگري از طریق پادگان منجیل و از راه مراغه به مهاباد بوده است همین گزارش حاکیست:

میاندوآب براي تصرف مهاباد حرکت کرده بود حدود ساعت یک دیروز به دروازه شهر رسیده و در همان جا مستقر و 

و تکاوران کارهاي ضربتی را بعهده گرفته و شروع به پاکسازي و تصرف سنگرهاي  هاهمزمان واحدهاي هوا برد کاله سبز

 .«دموکراتها کردند

 

 :فرمانده نیروهاي اعزامی به مهاباد از طریق سه راهی نقده در مصاحبه با خبرگزاري پارس گفت» سرهنگ کاظم نیکنام»



 

بودیم و هدف این بود تاکتیکی در پیش بگیریم که با حداقل ما از وضع و موقع و محل سالحهاي دموکراتها کامال با اطالع 

تلفات بزرگترین ضربت را به عناصر دشمن وارد آوریم تا قدرت رزمی خود را از دست دهد و متالشی شود باین ترتیب با 

از شد ولی  با مین بامداد دیروز حمالت سریع و قاطع نیروهاي اعزامی آغ 9پشتیبانی هوائی و یا حمایت هلی کوپترها از ساعت 

انفجاري که در سرتا سرمحور تعبیه شده بود روبرو شدیم در مسیر خود به سالحهاي مدرنی که از تیپ مهاباد  هايو تله

رقتیم دموکراتها مقاومت برخورد کردیم هر قدر که جلو می 106 هايبدست دموکراتها افتاده نظیر تانک موشک انداز و تفنگ

دیروز ما از ارتفاعات مشرف به  14باالخره ساعت  گریختندسالحهاي خود را به زمین گذارده ومی کمتري نشان میدادند و

مهاباد را گرفتیم و ساعتی بعد یک ستون از نیروهاي اعزامی وارد پادگان مهاباد شد و خوشبختانه در پادگان سالح و جنگ 

میلیمتري و تعدادي زیادي خود روي ارتشی نام  106ک و تفنگ افزار زیادي از دموکراتها به جاي مانده بود که میتوان از تان

 .برد

 

گذاري شده بود و دموکراتها در نظر داشتند با این عمل ضد انسانی برادران گذاري و تلهدر پادگان مهاباد تمام ساختمانها مین

 هابرند اما خوشبختانه با هوشیاري کامل مینناجوانمردانه از بین ب اندسرباز را که براي استقرار امنیت و آرامش به منطقه آمده

توسط متخصصین ارتش جمهوري اسالمی خنثی شد از سوي دیگر نیروهاي هوائی جمهوري اسالمی ایران با یک تاکتیک شبانه 

مواضع دموکراتها را در غرب پادگان مهاباد در هم کوبید و این حمله باعث وحشت دموکراتها شد و کمک بزرگی به پیش 

ي اعزامی کرد نیروي زمینی از پشتیبانی و پوشش کامل هلی کوپترها و هواپیماهاي فانتوم برخوردار بودند. وي ستونهاروي 

ي مستقر در پادگان چندین ساختمان پادگان را با محتویاتش به آتش یک روز پیش از ورود ارتش به مهاباد دموکراتها« افزود:

آنچه در «سرهنگ نیکنام گفت: قبالً» پادگان شروع به خاموش کردن آتش کردندکشیدند و افرادارتش پس از استقرار در 

رود هر لحظه دموکراتهاي فراري از محور حال حاضر اهمیت است حفظ امنیت در محورهاي منطقه است.زیرا بیم آن می

ر شوند ولی ما اقدامات سردشت و توده و یا راههاي ورودي آبادیها به مهاباد خدشه وارد آورند و مانع از پاکسازي شه

ایم سرگرد محمود اردالن فرمانده واحد اعزامی که احتیاطی و حفاظتی براي جلوگیري از حمله احتمالی دموکراتها بعمل آورده

و ارتفاعات را به  هابه دروازه شهر رسیدیم. و بالفاصله تپه 13از دو راهی میاندوآب به مهاباد رخنه کرده است گفت ما ساعت 

منجیل گروه ضربت نیروهاي ویژه هوابرد کاله سبزها از  176درآوردیم ستون ما عبارت بود از از واحدهاي گردان تصرف 

میلی متري  155متري یک آتش بار میلی 203لشگر اهواز با یک آتش بار  221قزوین یک واحد از گردان  185گردان تهران

 پشتیبانی میشدیم یک تانک و یک هاستقرار از سوي هواپیماها ـ هلکوپترمیلی متري از مراغه که هنگام از ا 23و یک آتش بار 

ـ یک دستگاه تکمیلی  50ضد هوائی کالیبر  هايمیلی متري و مقادیر زیادي اسلحه و مهمات از انواع مختلف لوله 105توپ 

مین یاب توسط گروه ضربت نیروهاي ویژه هوابرد کاله سبزها که کارپاکسازي را در صف اول بعهده داشت در اینجا یکی از 

خبرنگاران خبرگزاري پارس از محمود اردالن پرسید که موقعیت شما در اینجا چگونه است وي گفت: ما در حقیقت جنگ 

طقه آشنا به من کامالً اندنکردیم بلکه دست به یک جنگ چریکی و ضد چریکی زدیم و افرادي که به این منطقه آمدهمنظمی 



وجه گول شیوه جنگهاي چریکی را نخواهند خورد. خبرنگار اعزامی خبرگزاري هستند و اطمینان دارم که افراد ارتش به هیچ

 9خصوص هوابرد کاله سبزها گفتگو کرد فرمانده این واحد گفت: ساعت پارس سپس با فرمانده واحد عمل کننده نیروهاي م

دیروز مامور حرکت به سوي مهاباد شدیم و تحت عنوان نیروي ضربتی با ستون سوار زرهی راه مهاباد را پیش گرفتیم گردان 

ا اینکه ط حساس شهرمستقر شد بما نخستین اکیپ بود که وارد شهر مهاباد شد و پس از ورود بالفاصله در کلیه ارتفاعات و نقا

و نارنجک ما را زیر آتش قرار دادند  106در مسیر پیش روي ما عناصر حزب دموکرات بوسیله خمپاره و توپ و تفنگ 

یک گردان ناو بر زرهی با کاله  30/17خوشبختانه بدون تلفات حساس شرق و جنوب مهاباد را تصرف کردیم در ساعت 

راکنده پ هايبر شهر که یکی از نقاط حساس است شدیم در بین راه اگر چه بسوي ما تیراندازيسبزها راهی ارتفاعات مشرف 

میشد  ولی ما برآن شد.که یک توپ از عناصر حزب دموکرات را غنیمت بگیریم پس از استقرار در ارتفاعات از اطراف بازدید 

 ."آوردیمکردیم و تعدادي بی سیم مهمات و کتابهاي کمونیستی و اعالمیه بدست 

 

ساعت هشت بامداد امروز نفرات ما که از فراز ارتفاعات با دوربین داخل شهر را زیر نظر قرار داده بودند به یک « وي افزود:

 «.خانه مشکوك شدند این خانه مربوط به حزب رستاخیز منحله و محل ستاد عملیات حزب دمکرات بود

 

در بین راه به وسیله کالشینکف و مسلسل بر روي آنان آتش گشودند ولی  تعدادي از کاله سبزها رهسپار خانه مذکور شدند»

 تواندبدون تلفات وارد منزل شدند و خانه به تصرف کاله سبزها در آمد در داخل منزل سه دستگاه بی سیم با برد قوي که می

یگري که به دست آمد شامل: با دورترین مناطق دنیا حتی امریکا در تماس باشد به دست کاله سبزها افتاد و مهمات د

عدد  3هاي صحرائی و و تعدادزیادي بی سیم 50تفنگ کالیبر  هايتیربار ـام ـ ژ ـ یک لوله 81تعدادي خمپاره انداز تامیالو 

مین یاب و دوربینهاي دید در شب، مهمات کالیبر کوچک و بزرگ و چندین هزار مین ضد نفر ساخت اسرائیل وماسوره و 

زیادي خواروبار به صورت بسته بندي شده شامل سیب زمینی لوبیا، برنج، آرد، و انواع و اقسام کمپوتها و شکر چاشنی و مقدار 

کوکتل مولوتف به صورت آماده یک خوردو ارتشی که  هايو مشروبات الکلی و تعداد زیادي پرونده و چندین کارتن شیشه

هاي هوابرد چتر باز، ماسکهاي ضد گاز و نارنجکهاي اشک آور و جلوي ساختمان پارك شده بود و همچنین تعداد زیادي لباس

گوناگون و پرونده عناصر حزب دموکرات و سازمان چریکهاي فدایی خلق، کوله  هايدستگاههاي مرکز تلفن تله تایپ و نقشه

ز ساعت شد. دیروز نی افراد پادگان مهاباد که به سرقت برده شده بود کشف شد که تحویل لشگر داده خواهد هايپشتی و کاله

در مسیر جنوب شرقی مهاباد یک گروه براي پاکسازي اعزام شد. ومقدار زیادي فشنگ کلت و ماسک ضد گاز ـ مین یاب  10

مد.و بدست آ اندازرابط هوائی و خمپاره هايضد نفر ماسوره و چاشنی و چادرهاي انفرادي، بی سیم تلفنهاي صحرائی بی سیم

از طریق سازمان خبرگزاري پارس این پیام را براي  هامهمات در آن بود بازداشت شد.یکی از کاله سبزاي که این صاحب خانه

 :اهالی مهابادفرستاد

 



فاق در سایه امنیتی که به ات توانیدشما مردم مهاباد می کنیمما کاله سبزهابرادر شما هستیم و براي این مملکت خدمت می»

 .«ایم با خیال راحت به زندگی خود ادامه دهیدکردهبرادران پاسدار براي شما تامین 

 

صبح  9فرمانده نیروهاي مخصوص هوابرد تهران در گفتگو با خبرنگاران خبرگزاري پارس گفت: ساعت » سروان ترکمن»

ت ککیلو متري میاندوآب توسط سوار زرهی لشگر قزوین اعزامی از منجیل براي تقویت نیروهاي ارتشی حر 20دیروز از فاصله 

را در مسیر خود مورد جستجو قرار  هاکردیم. در فاصله میاندوآب تا مهاباد سه بار به سوي ما تیراندازي شد. تمام دهکده

نفر دستگیر  60تا  40را از سکنه خالی یافتیم و در چند خانه مقادیر زیادي مهمات بدست آوردیم در بین راه  هادادیم و خانه

 )14/6/1358شدند.(جمهوري اسالمی

 

 اخطار به افراد مسلح

 

اي از کلیه کردنشینان و مردم این منطقه خواست که سالحهاي خود را تحویل پادگان شهرستان سلماس با صدور اعالمیه

 :دهند. متن اعالمیه از این قرار است

 

ندي، ، مافی کبه کلیه کردها و افراد مسلح غیرمجاز در منطقه به خصوص کردستان سیالب، شیرکی، بابکان، شکریازي 

گردد اگر تا دو روز آینده سالحهاي خود را به دفتر اسلحه و مهمات ارتش یزدیکان، اوربان و سایر دهات و قصبات اعالم می

جمهوري اسالمی واقع در کمیته انقالب اسالمی شهرستان سلماس واقع در ساختمان شیر و خورشید تحویل ندهندو رسید 

 )17/6/1358راریان محسوب و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. (اطالعات دریافت ندارند، جزو اشرار و ف

 

 ورزیده ترین نیروي مخصوص

 

ترین ما به«فرمانده نیروهاي مخصوص به خبرنگاران اعزامی خبرگزاري پارس به غرب کشور گفت: » سرهنگ نژاد عسکري»

 .«نیروي مخصوص را داریم که در مهاباد به صورت احتیاط عمل کرد

 



بینیم ما یک تیپ داریم ـ شوروي هم یک تیپ ولی باید بگویم نیروي ما حتی از آمریکا ي مخصوص ایران را نظیري نمینیرو

 )18/6/1358هم ورزیده تر است.(جمهوري اسالمی

 

 .رییس ستاد مشترك ارتش:ار تش تا خلع سالح کامل در کردستان می ماند

 

دا با قربانی کردن گوسفند و گاو از ارتش استقبال کردند و سپس آنها را به در بعضی از شهرهاي کردستان،فریب خورده ها ابت

 .رگبار بستند

 

لع البته با اجراي طرح ختا زمانیکه تامین کافی در مورد خلع سالح وجود نداشته باشد،ارتش در کردستان باقی خواهد ماند، 

در دست افراد غیرمسوول نماند ولی تا آن زمان ار تش شود که دیگر اسلحه سالح عمومی که در دست است ترتیبی داده می

 .در کردستان ماندنی است

 

رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران طی یک مصاحبه اختصاصی با کیهان اعالم »تیمسار سرلشگر حسین شاکر»

ظامی و ارتش آمادگی این کرد که امکان جنگ چریکی از سوي دموکراتها خیلی ضعیف است، ولی در عین حال نیروهاي انت

 .درگیري را دارند

 

ح کردن ها در سقز با نیرنگ و ذبکرد،همچنین گفت:دموکراتخبرنگار کیهان گفتگو می» میرهاشمی«که با » سرلشگر شاکر»

گوسفند جلوي پاي ماموران و دادن شیرینی ابتدا از ارتش استقبال کرده و سپس رگبار مسلسلهاي خود را به طرف آنان 

 .تن از فرزندان غیور کشور را به خاك و خون کشیدند 28گرفتند و به این ترتیب 

 

سپس به موضوع خلع سالح عمومی اشاره کرد و گفت:تا زمانیکه اسلحه در دست مردم است،برخوردهاي » تیمسار شاکر»

تا نسبت به خلع سالح  مسلحانه در حجم کم در گوشه وکنار امکان دارد.به همین دلیل مطالعاتی در دست بررسی است

 .عمومی اقداماتی انجام گیرد

 



سپس نقطه نظرهاي خود را درباره تسلط ارتش در مناطق کردنشین ـ حزب دموکرات ـ ژاندارمري و » تیمسار شاکر»

 .اي بیان کرددرگیریهاي عشیره

 

بی مورد احترام باشد،ولی آنها توانست حزساله که در کردستان داشت می 40حزب دموکرات با سابقه :«سرلشگر شاکر گفت

 استاندار و خالصه تمام مقامات از طرف آنها تعیینشهردار،فرماندار،رییس شهربانی، گفتند:آور بود. میسطح توقعاتشان حیرت

خواستند با محروم کردن ملت ایران از مرایاي نفتی شود و پول نفت خوزستان را هم بگیرند و خرج کنند.آنها می

 .راي خود درکردستان یک سوییس بسازند،بخوزستان

 

نظامی اشاره کردو گفت:حادثه سقز براي ما تجربه شد،به همین خاطر در سایر شهرها  28وي سپس به موضوع سقز و قتل عام 

با رعایت احتیاط بیشتر، ارتش به پیشروي سریع براي در هم کوبیدن مواضع دموکراتها و دیگر افراد ضد انقالب ادامه داد و 

 .بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید شهرها به تصرف ارتش و دیگر نیروها درآمد

 

بنظر من بعید نیست که دموکراتها دست به جنگهاي  چریکی بزنند،چون سرلشگر شاکر در مورد امکان جنگهاي چریکی گفت:

بینی گیري را دارند.سئوال شد:آیا پیشمسلح هستند. ولی آنچه مسلم است نیروهاي انتظامی و ارتش آمادگی هر نوع در عموماً

اسلحه در  گفتیم با توجه به اینکه کنید که در مناطق دیگر ارتش گرفتار درگیریهایی بشود؟ وي جواب داد:همانطور که قبالًمی

د ناي و یا جوانی و نادانی چدست مردم است،این امکان هست که بصورت خیلی متفرق و با حجم کم بصورت اختالفات عشیره

 .کنمنفر اتفاقاتی رخ بدهد،ولی در حجم بزرگتر تصور نمی

 

؟ تیمسار شاکر در جواب گفت: مسلما بله اي براي خلع سالح عمومی در نظر گرفته است یا خیرسئوال شد:آیا ارتش برنامه

اي به وسیله دادسراهکنیم.در حال حاضر خلع سالح بصورتی که درنقاط مختلف مطالعاتی را داریم می اي هست. فعالًبرنامه

هایی در نظر داریم و یزودي دهند،برنامهگردد ولی براي آنهایی که سالحهاي خود را تحویل نمیشود،عملی میانقالب اعالم می

 .به مرحله اجرا در خواهیم آورد

 

ارمري وجود ژاند بالًدر نقاطی که قرییس ستاد مشترك ارتش جمهوري آنگاه به تقویت ارتش در نقاط دیگر اشاره کرد و گفت:

شود و پاسگاهها بوسیله ماموران داشته و در حال حاضر تضعیف شده و یا از بین رفته پاسگاههاي ژاندارمري بازسازي می

اي کشیده شوند و خودشان راسا قدرت دفع این شود.مطئمنا اگر واحدهاي ژاندارمري به درگیري مسلحانهژاندارم تقویت می

 )18/6/1358ارتش به آنها کمک خواهد کرد. (کیهان شند،درگیري را نداشته با



 

 گفتگو با سرهنگ نیکنام

 

سرهنگ کاظم نیکنام فرمانده نیروهاي اعزامی به مهاباد در سه راهی نقده به خبرنگاران گفت:مااز وضع و محل سالحهاي 

ه عناصر حداقل تلفات، و بزرگترین ضربت را ب با اطالع بودیم و هدف این بود که تاکتیکی انتخاب کنیم تا به دموکراتها کامالً

مسلح حزب دموکرات وارد سازیم تا قدرت رزمی خود را از دست بدهد و متالشی بشود. با این ترتیب با پشتیبانی هوایی و 

اي بامداد پریروز حمالت سریع و قاطع نیروهاي اعزامی آغاز شد، اما یا (مین ) و تله ه 9کوپترها از ساعت هلیحمایت 

انفجاري که در سرتاسر محور، تعبیه شده بود روبرو شدیم. در مسیر خود به سالحهاي مدرنی که از تیپ مهاباد به دست 

ها مقاومت برخوردکردیم. هر قدر که جلو می رفتیم دموکرات 106هاي انداز و تفنگدموکراتها افتاده بود نظیر تانک، موشک

بعدازظهر پریروز، ما  12گریختند. سرانجام ساعت گذاشتند و میا برزمین میدادند و سالحهاي خود رکمتري نشان می

 .ارتفاعات مشرف به مهاباد را گرفتیم و ساعتی بعد، یک ستون از نیروهاي اعزامی وارد پادگان مهابادشد

 

میلیمتري و  106و تفنک  ها بجاي مانده بود که میتوان از تانکدر پادگان مهاباد، سالح و جنگ افزارهاي زیادي از دموکرات

 .تعداد زیادي خودروي ارتش نام برد

 

 مین گذاري در پادگان مهاباد

 

سرهنگ نیکنام افزود: در پادگان مهاباد تمام ساختمانها، مین گذاري و تله گذاري شده بودو دموکراتها در نظر داشتند با این 

اند ناجوانمردانه از بین ببرند. اما آرامش به منطقه آمده عمل ضد انسانی، برادران سرباز را که براي استقرا ر امنیت و

ها توسط متخصصین ارتش جمهوري اسالمی خنثی شد. از سوي دیگر نیروي هوایی جمهوري خوشبختانه با هوشیاري کامل، مین

باعث وحشت  ها را درغرب پادگان مهاباد در هم کوبید. و این حملهاسالمی ایران با یک تاکیک شبانه مواضع دموکرات

کوپتر و کرد. نیروي زمینی نیز از پشتیبانی و پوشش کامل هلیدمکراتهاشد و کمک بزرگی به پیشروي ستونهاي اعزامی

 .هواپیماهاي فانتوم برخوردار بودند

 

تش  آ هاي مستقر در پادگان چندین ساختمان پادگان را با محتويوي افزود: یک روز پبش از ورود ارتش به مهاباد، دموکرات

ه گفته شده بود ک به آتش  کشیدند و افراد ارتش پس از استقرار در پادگان شروع به خاموش کردن آتش  کردند. قبالً



ال حاضرحائز آنچه در حکوپترهاي کبرا به آتش  کشیده شده است. سرهنگ نیکنام گفت:پادگان مهاباد براثر پرتاب راکت هلی

قه است زیرا بیم آن میرود هر لحظه دموکراتهاي فراري از محور سردشت ـ پسوه اهمیت است حفظ امنیت در محورهاي منط

ههاي ورودي آبادیها به مهاباد خدشه وارد آورند و مانع از بازسازي شهر شوند و ولی ما اقدامات احتیاطی و حفاظتی و یا را

 .ایمبراي جلوگیري از حمله احتمالی دموکراتها بعمل آورده

 

فرمانده واحد اعزامی که از دو راهی میاندوآب به مهاباد رخنه کرده است گفت: ما ساعت یک » اردالنسرگرد محمود »

ها و ارتفاعات را به تصرف درآوردیم. ستون ما عبارت بود از واحدهاي بعدازظهر پریروز به دروازه شهر رسیدیم و بالفاصله تپه

 222اقزوین یک واحد از گردان  185ه سبزها از تهران، گردان منجیل، گروه ضربت نیروهاي ویژه هوابرد کال 176گردان 

میلی متري از مراغه که  23میلی متري و یک آتش  بار  155متري، یک آتش  بار میلی 203لشگر اهواز با یک آتش  بار 

و مقادیري زیادي  میلی متري 105شدیم، یک تانک و یک توپ کوپترها پشتیبانی میهنگام استقرار از سوي هواپیماها و هلی

، یک دستگاه تکمیلی مین یاب توسط گروه ضربت نیروهاي 50هاي ضد هوایی کالیبر اسلحه و مهمات از انواع مختلف، لوله

ویژه هوابرد کاله سبزها که کار پاکسازي را در صف اول بعهده داشته بدست آمد. در اینجا یکی از خبرنگاران از سرگرد 

قع شما در اینجا چگونه است؟ وي گفت: ما در حقیقت جنگ منظمی نکردیم. بلکه دست به یک محمود اردالن پرسید که مو

به منطقه آشنا هستند و اطمینان دارم که افراد  اند کامالًجنگ چریکی وضد چریکی زدیم و افرادي که به این منطقه آمده

 .ارتش به هیچ وجه گول جنگهاي چریکهاي را نخواهیم خورد

 

 :احد عمل کننده نیروهاي مخصوص هوابرد کاله سبزها در زمینه نحوه عملیات گفتسپس فرمانده و

 

پریروز مامور حرکت به سوي مهاباد شدیم و تحت عنوان نیروي ضربتی با سوار زرهی، راه مهاباد را پیش گرفتیم.  9ساعت 

یه ارتفاعات و نقاط حساس شهر مستقر گردان ما نخستین اکیپ بود که وارد شهر مهاباد شد و پس از ورود بالفاصله در کل

و تانک، ما را زیر آتش  قرار  106شد. با اینکه در مسیر پیشروي ما عناصر حزب دموکرات بوسیله خمپاره توپ و تفنگ 

دادند خوشبختانه بدون تلفات به پیشروي ادامه دادیم و نقاط حساس شرق و جنوب مهاباد را تصرف کردیم. در ساعت 

گروهان نفربر زرهی با کاله سبزها راهی ارتفاعات مشرف بر شهر که یکی از نقاط حساس است شدیم.در  دقیقه یک 30/17

شد ولی ما موفق شدیم که یک توپ خود کششی از عناصر حزب بین راه اگر چه به سوي ما تیراندازیهاي پراکنده می

ید کردیم و تعدادي بی سیم مهمات وکتابهاي دموکرات به غنیمت بگیریم. پس از استقرار در ارتفاعات از اطراف بازد

 .کمونیستی و اعالمیه بدست آوردیم

 



بامداد دیروز نیروها ما که از فراز ارتفاعات با دوربین داخل شهر را زیر نظر گرفته بودند، به یک خانه  8: ساعت وي افزود

 .کرات بودمشکوك شدند. این خانه مربوط به حزب رستاخیز و محل ستاد عملیات حزب  دمو

 

 سیمترین بیکشف قوي

 

تعدادي از کاله سبزها رهسپار خانه مذکور شدند، در بین راه به وسیله کالشینکف و مسلسل برروي آنان آتش  گشودند ولی 

تواند سیم با برد قوي که میبدون تلفات وارد منزل شدند و خانه به تصرف کاله سبزها درآمد. در داخل منزل سه دستگاه بی

 دورترین مناطق دنیا حتی آمریکا در تماس باشد به دست کاله سبزها افتادبا 

 

 و 50 کالیبر تفنگ هايلوله سه،-ا-یک-ژ–تیرباز ام ،81انداز تامپالرمهمات دیگري که به دست آمد شامل تعدادي خمپاره

 نمی هزار چندین و بزرگ کوچک کالیبر مهمات شب، در دید دوربینهاي یاب، مین عددصحرایی، هايسیم بی زیادي تعداد

ج، بندي شده شامل سیب زمینی، لوبیا، برنبه صورت بسته بار خوارو زیادي مقدار و چاشنی و ماسوره و اسراییل ساخت نفر ضد

ورت هاي کوکتل مولوتف به صشکر، مشروبات الکلی و تعداد زیادي پرونده و چندین کارتن شیشهانواع و اقسام کمپوتها،آرد،

، یک خودرو ارتشی که جلوي ساختمان پارك شده بود و همچنین تعداد زیادي لباسهاي هوابرد واحد چترباز، ماسک هاي آماده

هاي گوناگون، اوراق و پرونده عناصر حزب دموکرات و ضد گاز، و نارنجک اشک آور، دستگاه هاي مرکز تلفن، تله تایپ، تقشه

ههاي افراد پادگان مهاباد که به سرقت برده شده بود کشف شد که تحویل سازمان چریکهاي فدایی خلق، کوله پشتی و کال

 .لشگر داده خواهد شد

 

در مسیر جنوب شرقی مهاباد یک گروه براي پاکسازي اعزام شد ومقدار زیادي فشنگ کلت،  10امروز (دیروز ) نیز ساعت 

بی سیم، تلفنهاي صحرایی، بی سیمهاي رابطه  ماسک ضد گاز، مین یاب، مین ضد نفر، ماسوره چاشنی و چادرهاي انفرادي،

 .اي که این مهمات در ان بود بازداشت شدانداز بدست آمد و صاحب خانههوایی و خمپاره

 

 :یکی از کاله سبزها از طریق  سازمان خبرگزاري پارس این پیام را براي اهالی مهاباد فرستاد

 

تی که توانید در سایه امنیکنیم. شما مردم مهاباد میاین مملکیت خدمت می ما کاله سبزها ایرانی و برادر شما هستیم و براي »

 «ایم یا خیال راحت به زندگی خود ادامه دهیدبه اتفاق برادران پاسدار براي شما تامین کرده



 

یروز) از صبح دیروز (د 9فرمانده تیم نیروهاي مخصوص هوابرد تهران در گفتگو با خبرنگاران گفت: ساعت » سروان ترکمن»

کیلومتري میاندوآب توسط سوار زرهی لشگر قزوین اعزامی از منجیل براي تقویت نیروهاي ارتش حرکت کردیم،  20فاصله 

ها را در مسیر خود مورد جستجو قرار دادیم، تمام در فاصله میاندوآب تا مهاباد سه بار به سوي ما تیراندازي شد. تمام دهکده

نفر دستگیر  60تا  40و درچند خانه مقادیر زیادي مهمات  بدست آوردیم  و بین ها از سکنه خالی بود، خانه

 )20/6/1358شدند.(کیهان

 

 .سنندج براوضاع مسلط است 28سنندج:در حال حاضر،لشگر  28فرمانده لشگر 

 

ز ضد سنندج که این روزها یک پایش در سنندج است و یک پایش در مناطقی که تمرک 28سرهنگ سپهر فرمانده لشگر 

سنندج مسلط براوضاع است.  28شود،درباره وضع کردستان گفت: در حال حاضر ارتش بخصوص لشگر انقالبیون گزارش می

عی اش موضایم که همهساعت گذشته چند درگیري کوتاه و زود گذر در منطقه بسطام ومریوان و دیگر قسمتها داشته 24طی 

نفري از دموکراتها گزارش شده بود که بالفاصله به محل رفتیم ولی  200تا 150بوده است.در اطراف بسطام و مریوان تمرکز 

د بجز رسیاند که بنظر نمیآنها متواري شده بودند.عرصه آن چنان بر ضد انقالبیون تنگ شده و چنان بقول معروف جا خورده

 28ه اقدام مهمی باشند.فرمانده لشگر اقدامات مذبوحانه و مایوسانه که از روي ناچاري و در تنگنا قرار گرفتن است قادر ب

بعقیده من شهربانی و ژاندارمري باید هر چه زودتر پاسگاهایش را استقرار بدهد و با افراد  «سنندج در ادامه حرفهاي خود گفت:

نفر  50ا ت 30نفر در نظر میگرفتند حاال باید این تعداد را به  10اگر در گذشته براي یک پاسگاه  بیشتري تقویت کند. مثالً

افزایش دهند پاسگاهها باید با سالحهاي سنگین که قادر به جوابگویی باشد تجهیز شوند و یک اکیپ ضربت هم آماده  باشد تا 

در موقع ضروري قادر باشد از هوا و زمین حمالت را خنثی کند تا آنجا که من اطالع دارم در حال حاضر پاسگاهها با سرعت 

ر منطقه سقز و محور سنندج به سقز با کمک ارتش و پاسداران پاسگاهها بخوبی تجهیز شده و در حال تجهیز است و االن د

گردنه خان و بانه ژاندارمري به تنهایی عملیات را در -اي هست ولی در پاسگاههاي میرآباد ـ  سراب قادر به هر نوع مقابله

ور اند ولی در سنندج هنوز آنطصد مشغول کار شدهدست گرفته است. سرهنگ سپهر افزود شهربانیهاي سقز و بانه نیز صدر

که باید راه نیفتاده و پاسداران انقالب نظم و امنیت شهر را با برادارن پلیس خود کنترل میکنند. وي همچنین گفت با تمام اینها 

یز را خراب روز طول بکشد. چون ضد انقالبیون همه چ 30تا 20تسلط کامل ژاندارمري در مناطق مرزي شاید نزدیک به 

رهاي اند. حتی داند. یک اتاق سالم نگذاشتهدر بانه و سردشت گروهان ژاندارمري و حتی پادگان را از بین برده اند. مثالًکرده

اند. آنها آب و برق این مناطق و پاسگاهها را نیز قطع کرده و کنتور اند همه جا را خراب کردهاتاق ها و پادگان را کنده وبرده

روز طول  30تا  20اند. به این دلیل است که میگویم اند و یا کنده وبا خود بردها آتش  زدهبرق را ی

 )21/6/1358میکشد.(کیهان



 

 ورود به مهاباد

 

دیروز در یک تماس تلفنی اعالم کرد: ارتش جمهوري اسالمی ایران  19ارومیه ساعت  64سرهنگ صادقی رئیس ستاد لشگر 

  .مهاباد و میاندوآب ـ مهاباد وارد شهرستان مهاباد شده استاز طریق جاده ارومیه ـ 

 

اند و وي گفت: افراد حزب  دموکرات کردستان در بیرون ازشهر مهاباد مقاومتی از خود نشان داده ولی پس از مدتی فرار کرده

  .ن شهر مستقر شده استهم اکنون شهر مهاباد و ارتفاعات منطقه در کنترل کامل ارتش قرار دارد و ارتش در پادگان ای

 

ارومیه افزود: شهر مهاباد فقط از لحاظ مواد سوختی در مضیقه بود که بشرکت ملی  64سرهنگ صادقی رئیس ستاد لشگر 

نفت ایران منطقه آذربایجان غربی دستور داده شد که بالفاصله مواد سوختی این شهرستان را تامین کند. وي همچنین گفت که 

نظیر مردم مهاباد روبرو شد و افزود حزب منحله دموکرات ایران در موقع ورود به مهاباد با استقبال بی ارتش جمهوري اسالمی

نفر از  7تا  6ارومیه در پایان افزود که  64اند. رییس ستاد لشگر کردستان شهر را ترك کرده و به مناطق کوهستانی پناه برده

باد بستري هستند و از تلفات و زخمیهاي احتمالی نیروهاي دولتی تا ساعت اکراد زخمی شدند که هم اکنون در بیمارستان مها

اطالعی در دست نیست و ناراحتی قابل بحثی در حال حاضر در این شهرستان مهاباد موجود  19

    )24/6/1358نیست.(کیهان

 

 اعالمیه رئیس ستاد ارتش

 

ف رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران خطاب به در پی ورود نیروهاي ارتش و پاسداران انقالب به مهاباد از طر

 :سربازان و پاسداران اعالمیه اي انتشار یافت: متن اعالمیه باین شرح است

 

سربازان دلیر ارتش جمهوري اسالمی ایران،پاسداران غیور انقالب،اکنون که در سایه دالوري و جانبازیهاي شما، شهرهاي غرب 

گردد و هموطنان عزیز کرد مسلمان ما از قید از وجود عناصر بیگانه و ایادي استعمار پاك می کشورمان یکی پس از دیگري

یابند شایسته است شما سربازان و پاسداران انقالب اسالمی ایران التیام بخشیدن به زخمهاي این فشار و تحمیل آنان رهایی می

شید ضمن برطرف کردنمودن نابسامانیهاي موجود که در نتیجه هموطنان رنج کشیده را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و بکو



اعمال غیر انسانی ضد انقالبیون بوجود آمده است نیازمندیهاي مردم منطقه را تامین نمائید بدیهی است ارتش جمهوري 

یفه خود در اسالمی ایران با درك عمیق وظایف ملی و مذهبی خود در این مرحله حساس از سرنوشت میهن عزیز از انجام وظ

جهت حفظ تمامیت ارضی ایران و پیشبرد هدفهاي انقالب شکوهمند اسالمی ایران دریغ ننموده و در خدمت به هموطنان عزیز 

به ویژه برادران و خواهران هموطن کرد مسلمان که تا کنون زیر بار شدید تهاجم و فشار عناصر بیگانه و ضد انقالب قرار 

 .داشتند کوتاهی نخواهند کرد

 

رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی                                            

 )24/6/1358ایران.سرلشگرشاکر(کیهان

 

 پاکسازي سلماس

 

براي پاکسازي و خلع سالح ادامه  64لشگر  هايخبرنگار کیهان گزارش داد که در منطقه قطور، خوي، سلماس عملیات واحد

یادي اسلحه و مهمات بدست ارتش افتاده است.  با پیشروي ارتش بطرف مرز، تعداد دیگري از روساي دارد و باز هم تعداد ز

 .اندعشایر اعالم همبستگی کرده

 

همچنین سرهنگ روحانی شمس فرمانده تیپ دو شهرستان سلماس در یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در ارومیه گفت 

همکاري ژاندارمري و مجاهدین براي پاکسازي منطقه سلماس اعزام شده بودند،بدون یگانهاي مستقر در تیپ دو سلماس که با 

هیچگونه،مقاومت و درگیري با اشرار و پس از پاکسازي منطقه با موفقیت به شهرستان سلماس بازگشتند. در این عملیات 

ت و پاسگاههاي مرزي و منطقه قطور بغارسیم و خودرو که بوسیله اشرار از پادگان مهاباد چندین قبضه اسلحه، چند دستگاه بی

رفته بود بدست افراد دولتی افتاد و منطقه (دریک) نیز که مقر عملیاتی (صنار مامدي) بود از اشرار پاکسازي شده است.  

که بوسیله افراد (صنار مامدي) به غارت برده شده بود بدست  77و  106همچنین ار روستاي (دریک) چندین دستگاه بی سیم 

ده است و دیروز نیز در این روستا چهار نفر بوسیله (ظلمت مامدي) برادرزاده صنار مامدي بقتل رسیده اند.  سرهنگ آم

تحت اختیار خود را اعالم داشته و آمادگی  هايروحانی شمس اضافه کرد تمام افراد منطقه سلماس طی صورتجلسه اي اسلحه

 هايقه از صنار مامدي و افراد وي وتامین امنیت با برقراري پاسگاهخود را براي تحویل اسلحه در صورت پاکسازي منط

 .ژاندارمري اعالم داشته اند

 

 شودپاسگاههاي ژاندارمري دائر می



 

وي گفت:در عملیات پاکسازي منطقه سلماس از افراد ضد انقالب اهالی روستاها و دیگر مناطق سلماس با در دست داشتن 

اند. فرمانده تیپ دو سلماس گفت سه نفر باعث ناامنی منطقه فراد اعزامی بگرمی استقبال کردهعکسهایی از امام خمینی، از ا

سلماس میشوند که عبارتند از صنار مامدي، حاج عبدالرحیم ساکن بایکان و شخصی بنام بجان مشهور به (بجو).  که شخص 

بارزانی زندگی میکرده و بعد از انقالب ایران به سال در شوروي اقامت داشته ومدتی نیز نزد مال مصطفی  14نامبرده مدت 

شود که این شخص اهل عراق است.  وي در پایان افزود بعد از پاکسازي منطقه از این افراد کشور باز گشته و گفته می

  .پاسگاههاي ژاندارمري دایر خواهد شد

 

شود و با موفقیت به پیش می رود. براساس یپاکسازي از وجود دموکراتها و خلع سالح در بیشتر مناطق کردستان دنبال م

گزارش دیگري از خبرنگار کیهان در ارومیه پاکسازي و خلع سالح و نبرد با بقایاي افراد حزب منحله دموکرات کردستان در 

بردن  یک پایگاه براي از بین 64پیرانشهر و اطراف سردشت و سلماس با شدت ادامه دارد.  در خارج از پیرانشهر افراد لشگر 

رفته اند ایجاد کرده و آنها را با هواپیما و هلیکوپتر  هاافراد مسلح حزب دموکرات که افراد مسلح حزب دموکرات که به جنگل

ارومیه با  64و توپ مورد حمله قرار میدهند در حمله اي که پریروز از طرف دموکراتها انجام گرفت و به وسیله افراد لشگر 

نفر مجروح شدند و تلفات زیادي به مهاجمین وارد آمد از  5شهید و  64د دو نفر از افراد لشگر حمله متقابل عقب رانده ش

و هلیکوپترها  هانفر از دموکراتها توسط افراد لشگر سنندج ادامه دارد و هواپیما 400سردشت اطالع میرسد که محاصره حدود 

   )24/6/1358کنند.(کیهانآنها را سرکوب می

 

 .رات با تحویل اسلحه خود به ارتش آزاد خواهند بودپیشمرگهاي دموک

 

ارومیه در مورد تحویل اسلحه انتشار یافت. متن آن  64ارومیه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: دیروز اطالعیه اي از طرف لشگر 

 امر رهبر انقالب بشرح زیر است: برادران و خواهران غیور کرد ـ منطقه آذربایجان غربی، فرزندان اصیل ایران آگاه باشید و

اسالمی ایران امام خمینی مبنی بر بخشش و عفو اعضا و پیشمرگهاي پشیمان شده حزب دموکرات کردستان بارها از 

صداوسیماي رادیو و تلویزیون جمهوري اسالمی ایران بمنظور اگاهی تمام ملت پخش و در نشریات کشور نیز منعکس گردیده 

ینی هر یک از برادران مرد است که اوامر رهبر انقالب را به فرد فرد برادران فریب است، اکنون وظیفه ملی و میهنی و د

توانند فورا هاي حزب دموکرات میاز این امر آگاهی یابند، تفهیم نمایند که کلیه اعضا و پیشمرگ اندخورده که تاکنون نتوانسته

نی خود را در آغوش سایر برادران هموطن و متعهد به اسلحه و مهمات خود را به ارتش تحویل داده و بدون کوچکترین نگرا

جمهوري اسالمی جا دهند. از آزادي و موهبتی که در سایه انقالب اسالمی ایران نصیب ملت ایران گردیده است بهره برداري 

بیون ضد انقالنمایند و هیچکس قدرت تعرض به آنها را ندارد. یگانهاي ارتش مدافع ملت است و جز نیروهاي حافظ انقالب با 



و هر عنصر خائن به انقالب و هر کس را که بر علیه نیروهاي انقالب اسالمی اسلحه بکار میبرد نابود خواهد  جنگندمی

 )27/6/1358(جمهوري اسالمی24/6/58ارومیه 64کرد.لشگر

 

 .ماندارتش در شهرهاي آذربایجان غربی  باقی می

 

 در کیهان سرپریت »پور زینال حسین« با اختصاصی گویی و گفت در ارومیه 64 لشگر فرمانده: کیهان خبرنگار –ارومیه 

 منطقه، ایرعش کلیه همبستگی اعالم با: گفت آن ضمن و کرد تشریح را استان این کردنشین مناطق وضع غربی، آذربایجان

 :ستان آذربایجان غربی  برقرار شده استا سراسر در امنیت و آرامش

 

هاي وضع منطقه قطور خوي گفت:در این منطقه با اعالم همبستگی کلیه عشایر  گروهان و پاسگاهفرمانده لشگر در مورد 

ژاندارمري با همکاري اهالی منطقه مجددا دایر ومستقر شده است و روساي عشایر منطقه حاضر شدند کلیه سالحها و مهماتی 

در اختیار ژاندارمري بگذارند. سرتیپ ظهیر نژاد افزود: که از پاسگاهها و گروهان ژاندارمري قطور گرفته بودند پس بدهند و 

 .رونداي که همراهش هستند در کوههاي مرزي از این سو به آن سو میو عده» صنا رمامدي«فقط در این منطقه 

 

ظامی یک پایگاه ن 64ها لشگر در پیرانشهر پس از خارج کردن دموکراتها از این بخش و عقب راندن آنها به کوهها و جنگل»

ایجاد کرده که با هلی کوپترها و سایر سالحهاي مدرن آنها را سرکوب میکنند و پاکسازي با شدت ادامه دارد و وضع پیرانشهر 

       .اندآرام و اهالی به شهر بازگشته

 

ر ایران را شیر مردان ایرانی مرزهاي کشو» مرز ایران و عراق«روبروي تمرجین » شیخ«سرتیپ ظهیر نژاد افزود: در گردنه 

شود در کوههاي اطراف مرز سرگردان کنند و اشرار و افراد فریب خورده که هر روز از تعدادشان کم میهمچنان نگهبانی می

اند و دسته دسته عشایر  مرزداران غیور کرد همبستگی و وفاداري خود را با حکومت جمهوري اسالمی ایران اعالم مانده

 .شودتر میدر زیر کنترل حزب دموکرات بود گسترده ها و قراء و قصباتی که قبالًمیدارند و دامنه امنیت در شهر

 

ارومیه تصرف شده است آرام و پاکسازي در  64ارومیه اضافه کرد: مناطق سردشت که توسط افراد لشگر  64فرمانده لشگر 

 .کننددهند و انها را سرکوب مییکوپترهاي مجالی به افراد سرگردان نمکوههاي اطراف آن به شدت ادامه دارد و هلی

 



اي که نشان دهنده وضع غیر معمولی باشد وجود ندارد. وي در مورد اینکه فرمانده لشگر در مورد موضوع مهاباد گفت: مساله

 تا چه زمانی ارتش در شهرها باقی خواهد ماند و چه موقعی کار را به ژاندارمري و پاسداران خواهد سپرد گفت: واحدهاي لشگر

اند در مواضع باقی خواهندماند و بعملیات کاوش و انهدام ادامه خواهند کن نشدهریشه ارومیه تا زمانیکه عوامل فاسد کامالً 64

 .داد

 

فرمانده لشگر ارومیه در پاسخ اینکه چه مقدار اسلحه از پادگان مهاباد بدست افراد حزب دموکرات کردستان در موقع اشغال 

و تعداد زیادي از انواع سالحهاي سنگین و سبک به  106انداز عراده توپ، هشت خمپاره 18ت:ده تانک، پادگان افتاده است گف

 )1358/ 27/6دست افراد این حزب افتاده است. (کیهان

 

 گفتکو با فرمانده ژاندارمري

 

مله مهاجمان به پاسگاه فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه صبح امروز در گفتگوي با خبرنگار کیهان اظهار داشت: هدف ح

هاي ارتباطی نوسود به پاوه و پاوه به سرپل ذهاب است و اگر اینکار صورت میگرفت کمک دوآب ـ  نوسود از بین بردن پل

 .شدغیرممکن می رسانی به پاسگاه مرزي از راه زمین عمالً

 

دوآب که داراي موقعیت فوق الجیشی  کرد مسلح شرکت داشتند واز چند جهت به پاسگاه 60وي افزود:در این حمله حدود 

 .حساسی در نوار مرزي است حمله بردند ولی بادادن تلفات زیاد عقب نشستند

 

در تهاجم این عده یک جوانمرد بنام محمد امین و یک «فرمانده ناحیه ژاندرمري کرمانشاه در ادامه گفتگوي خود عنوان کرد:

کمکی محاصره پاسگاه را شکستند و یک سرباز ژاندارمري نیز که در جریان استوار ارتشی شهید شدند ولی با وجود نیروهاي 

 .«درگیري مفقود شده بود دیروز به پاسگاه بازگشت

 

بعداز ظهر دموکراتها با پرتاب  5دیروز ساعت «صبح امروز مسوول عملیات غرب کشور در مورد واقعه دیروز مهاباد گفت:

مجروح کردند که یکی از آنها حالش وخیم بوده و  باد سه تن از پاسداران را شدیداًنارنجک به ستاد عملیات پاسداران در مها

 .«به بیمارستان ارومیه منتقل شد

 



با پرتاب نارنجکی به خودرو گشتی  بعدازظهر دیروز نیز دموکراتها مجدداً 11/5وي در مورد حادثه دوم گفت:در ساعت 

پاسداران قصد انهدام آنرا داشتند که موفق نشدند و نارنجک خارج از خودرو منفجر شد و هنگامی که پاسداران خواستند به 

هاي خیابان پنهان شده بود نتوانستند این کار را انجام دهند. مهاجمان تیراندازي کنند چون او میان زنان و بچه

 )28/6/1358(کیهان

 

 .فرمانده نیروي زمینی به کیهان گفت: ارتش،شناسائی افراد بیگناه از ضد انقالب را در کردستان شروع کرد

 

چندیگان ارتش براي شناسائی به کردستان رفته اند.براي تفکیک افراد بی گناه از ضد انقالبیون در منطقه کردستان و پاکسازي 

اي عملیات روانی نیروي زمینی با امکانات وسیعی به منطقه اعزام شدند و کار خود را کامل منطقه از افراد ضد انقالب، یگانه

فرمانده نیروي زمینی که هم اکنون در بیمارستان بستري میباشد، صبح امروز در » تیمسار ولی اهللا فالحی«آغاز کردند. 

فاع و اینکه ضد انقالبیون از مردم بی د نظر به«گفتگوئی با خبر نگار سرویس شهري کیهان، ضمن افشاي مطلب باال گفت: 

اند،  پیشروي ارتش براي پاکسازي، تاکنون به کندي پیش میرفت،  و ضد انقالب نیز بیگناه و مومن به انقالب از تفکیک نشده

ه با زبا تاکنون به کندي پیش میرفت،  و ضد انقالب نیز با اطالع از این حس عاطفی نیروهاي مسلح در داخل مردم، به مبار

ارتش و دیگر نیروهاي رزمنده به ادامه می داد.  پس از بررسیهاي الزم تصمیم گرفتیم براي خاتمه دادن به این وضع، یگانهاي 

عملیات روانی خود را به میان مردم بفرستیم تا افراد این یگانها با مذاکره با گروهها و افراد مختلف کرد،از نیازهاي مختلف 

و با شناخت آن، آنانرا از عوامل ضد انقالب و افراد حزب منحله دموکرات تفکیک نمایند تا بتوانیم  آنان آگاهی پیدا کنند

براي پاکسازي اقدام کنیم.  در پی اقدامات یگانهاي عملیات روانی و نتیجه مثبت این برنامه، از روز گذشته افراد ارتش  سریعاً 

با تجربه و آگاهیهائی که افراد ارتش در مبارزه «سپس افزود: » سار فالحیتیم».  «مبارزه وسیعی را براي پاکسازي آغاز کردند

اند، خوشبختانه از دو روز قبل تاکنون، ما تلفات چندانی نداشته ایم و فقط یک شهید و دو و پاکسازي منطقه کسب کرده

مسلح، دموکراتها و دیگر ضد در پی اقدامات سریع نیروهاي «تیمسار ولی اهللا فالحی سپس افزود: ».  مجروح داشته ایم

اند و هر جا با نیروهاي ارتش و سایر رزمندگان روبرو میشوند متواري می گردند. از انقالبیون،  حالت دفاعی به خود گرفته

سوي دیگر همکاري مردم مسلمان کرد در زمینه اطالعاتی به طور محسوسی افزایش یافته و در پاره اي موارد، شایان توجه 

.  »کشف و ضبط شد» زمزیرم«نین در دو عملیات ضربتی، مقدار زیادي اسلحه و مهمات ضد انقالبیون در گردنه است و همچ

در سایر مناطق نیز تا مادامیکه ضد انقالبیون از افراد بیگناه «تیمسار ولی اهللا فالحی در قسمت دیگري از اظهارات خود گفت: 

رمورد تیراندازیهاي مستمري که در بعضی از ساعات شب و روز در مناطق وي د».  تفکیک نشوند، ارتش اقدامی نخواهد کرد

تیراندازي در منطقه اي درگیر،  یک امر طبیعی است همانطور که میدانید، کلیه مواضع حساس «شود گفت: مختلف انجام می

ر که آنها سایه اي را دبخصوص پادگانها تحت نظر و محافظت افراد مسلح ارتش و دیگر نیروهاي انقالبی است. بمحض این

کنند و سایر نگهبانان نیز با شنیدن صداي تیر، دست خود را روي ماشه اطراف این نقاط می بینند،اقدام به تیراندازي می

شود که شاخه درختی تکان خورده است و این مسئله، درمورد ضد میگذارند درحالیکه پس از قطع صداي تیر گاه معلوم می



ر دولت آمادگی اقدامات اجتماعی و اقتصادي را د«تیمسار فالحی در پایان این گفتگو اضافه کرد: ».  است انقالبیون نیز صادق

منطقه دارد و مذاکرات سیاسی نیز توسط نمایندگان دولت در محل ادامه دارد که امید زیادي به نتیجه مطلوب آن می 

 )30/6/1358کیهان».(رود

 

 انقالب و ضد انقالب

 

ارومیه نیز در یک تحلیل کلی از انقالب اسالمی ایران و بررسی نیروهاي انقالبی و مشخصات نیروهاي ضد فرمانده لشگر 

ران با توجه باینکه ارتش جمهوري اسالمی در دو«انقالبی بفرضیه ملت ایران در مقابله و سیع با ضد انقالب اشاره کرد و گفت: 

ذا شود لروهاي انقالبی محسوب شده و در واقع ارتش انقالب نامیده میانقالب، یکی از نیروهاي مومن برهبري است و جزو نی

خواهند روند طبیعی این ارتش نیز همانند همه گروههاي انقالبی موظف بوده و هست که با تمام نیرو علیه نیروهایی که می

ه حال ما در هم«انقالب گفت:  انقالب را راکد سازند وارد عمل شود. وي در توضیح تاکتیک کلی ارتش در مقابل نیروهاي ضد

ایم که تقدم هجوم از سوي دشمن اجرا شود و هرگز خود آغاز گر برخورد مسلحانه نبودیم بلکه تالش داشتیم و داریم کوشیده

که وظیفه پاکسازي منطقه را با حداقل تلفات ممکن به انجام رسانیم. اما این بدان معنا نیست که در مقابل این نیروهاي 

سستی از خود نشان دهیم. بلکه با تمام نیرو وارد عمل شده و بشدت نیروهاي ضد کردمی را سرکوب کرده و خواهیم  اهریمنی

در حال حاضر همه شهرهاي منطقه از عناصر ضد انقالب «فرمانده لشگر ارومیه پیرامون بازگشت امنیت به منطقه گفت: » کرد

این عناصر را پناه داده است و تالش مذبوحانه آنان به  ت که فعالًپاکسازي شده و در سردشت، تنها نقاط کوهستانی اس

فرمانده لشگر ارومیه در پایان از همه برادرانی که گول ». شودهاي کوچک و راهزنیها خالصه میهاي شبانه در گروهفعالیت

ند.(جمهوري خواست که به آغوش ملت بازگرد اندتبلیغات پوچ معدودي ضد انقالب را خورده و تسلیم نشده

 )2/7/1358اسالمی

 

 0کنندفرمانده ژاندارمري کرمانشاه:دموکراتها هر شب حمله می

 

 0»نیست کافی و مناسب حل راه تنهایی به مذاکره و داد جواب خشونت با باید را خشونت«:کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

 

 0خبرنگاران کیهان در کرمانشاه اظهار داشتاي با این مطلب را فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد طی مصاحبه

 



دار وي در توضیح این مطلب افزود: با تکرار چند عمل مسلحانه در سطح شهر مهاباد و شهادت چند پاسدار و یک درجه

 رایم. وي اضافه کرد: با وجودي که استقرار نظم و اداره اموژاندارم ما به حضور خود در سطح شهر و کنترل شدید ان افزوده

انتظامی شهر به عهده پاسداران و ماموران شهربانی است اما عمل نظامی و تقویتی ما در مقابله با اقدامات مسلحانه بسیار جدي 

 .هاي افراد مسلح هستیماست وما همیشه منتظر پاسخ دادن به ضربه

 

حوزه عمل خود به خبرنگار کیهان  سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه نیز در مورد آخرین  تحوالت منطقه

داشتیم که موفق به دفع ان شدیم ما هر شب با  این حمالت روبرور هستیم و » باینگان«گفت: پریروز یک درگیري شدید در 

به وسیله دموکراتها گفت: این خبر صحیح نیست و نودشه » نودشه«آمادگی مقابله داریم. وي ضمن تکذیب تصرف شهر  کامالً

باشد.البته در این منطقه افرادي با تمایالت طرفداري از دموکراتها وجود داردند مه این دلیل تصرف دموکراتها نمی در اختیار

 .شهر بوسیله دموکراتها نیست

 

 دهیم و ضمن بهپیرو فرمان امام ما افرادي را که اسلحه خود را تحویل دهد تحویل دادگاه انقالب نمینامبرده همچنین گفت:

هاي الزم اسلحه می دهیم. فرمانده ناحیه ه تشخیص دهیم براي حفظ احشام خود نیاز به اسلحه دارند با تضمینافرادي ک

نفر از افراد مسلح کرد گفته شده مجهز به سالح سنگین هستند و به سوي منطقه  350ژاندرمري افزود: خبر مربوط به حرکت 

ر که گفتیم نقل و انتقالت این افراد بطور پراکنده در منطقه مشاهده اند مورد تایید من نیست زیرا همانطوما سرازیر شده

شود. وي در عین حال یادآور شد که دادن اسلحه به عشایر در اجراي سیاست دفاع از خود و کنترل مرز بوسیله عشایر می

 0مومن ومعتقد به انقالب اسالمی است

 

شهر بانه را تکذیب کرد و گفت: در این شهر تنها اختالفات کوچکی  فرمانده ناحیه ژاندارمري سنندج نیز تشنج و درگیري در

ها شد وي اضافه کرد:  برخالف شایعات رایج،در در ارتباط با حضور پاسداران انقالب پیش آمده بود که منجر به بستن مغازه

ته ممکن است در یک منطقه شود، البشاهراههاي استان کردستان امنیت کامل برقرار است و رفت وآمدبطور عادي انجام می

 .شویمدور افتاده راه بندان و گروگان گیري باشد که مادر این مورد نیز به موقع وارد عمل می

 

برابر گزارشهاي رسیده از بانه این شهر هنوز هم به علت بازداشت دوتن از مردم شهر توسط پاسداران انقالب در حال تعطیل 

 )4/7/1358عمومی است. (کیهان

 

 .ن رئیس ستاد مشترك ارتش:دوافسر فراري ارتش، دموکراتها را براي حمالت زمستانی آماده می کنندجانشی



 

و نوار مرزي گریخته اند،  تحت آموزش دو افسر  هاحزب دموکرات که در پی درگیریهاي شدید ماه پیش کردستان،به جنگل

، جانشین ستاد مشترك ارتش،در گفتگوئی با کیهان» رضا امین داري«فراري،خود را براي حمله گسترده آماده می کنند.سرتیپ 

ونهاي مستقر تتائید و اضافه کرد که افراد ارتش با این عناصرارتباطی داشتند ولیکن س» آلواتان«حضور دموکراتها را در جنگل 

 «سرتیپ امین داري شایعه پرواز هلی کوپترهاي عراق را بر فراز مهاباد تکذیب کرد و گفت: ».  به اوضاع مسلط هستند کامالً

ه وي با اشاره ب».  عراقی توسط رادارها شناسائی شده و اقدام سریع براي دفع آنها صورت خواهد گرفت هايپرواز هلی کوپتر

سرگرد عباسی، افسر فراري گارد، مدتهاست که با «نقش دو افسر فراري گارد و آموزش افسري در غائله کردستان،  گفت: 

ر زمان خلع سالح پادگان، با دموکراتها همکاري داشته از افسرانی است که د» سرهنگ قادري«دموکراتها همکاري دارد و 

در مورد وي اخبار گوناگونی در دست داریم که تائید نشده «سرتیپ امین داري پیرامون فرار عزالدین حسینی گفت: ». است

  ».که یک دهکده عراقی نزدیک مرز است، بسر میبرد» قلعه دیزه«است و آخرین خبري که رسیده حاکیست که وي در 

جانشین رئیس ستادمشترك ارتش، شایعات حضور دانشجویان دست چپی را در میان دموکراتها بکلی تکذیب کرد و گفت در 

ماهه شش هاياي ازافرادیکه در ارتش، دورهعده«بین دستگیر شدگان حتی یک دانشجو به چشم نمی خورد.  وي اضافه کرد: 

وي احضار افراد ». ندارکري درآمده بودند، به دموکراتها ملحق شدنده اندجنگ چریکی دیده اند و بعنوان دالور در خدمت ژا

که احضار افراد خدمت «را توسط ارتش بی ارتباطی به جریان کردستان اعالم کرد و اضافه کرد:  57تا52خدمت کرده سالهاي 

پ امین کمبود نفر در ارتش ندارد. سرتی بعنوان احتیاط تلقی میشدند، از سابق هم معمول بوده است و ارتباطی با کرده که غالباً

داري در مورد تجهیزات ستونهاي ارتشی گفت نیروهاي اعزامی از هر جهت مجهز هستند و ارتش تدارك کافی براي مقابله 

  )9/7/1358اطالعات».(داردو هرگونه حمله اي دفع وسرکوب خواهد شد

 

 گفتگوبا چند تن از برداران ارتشی

 

می مرکزارومیه، طی چند گفتگو که با یکی از مجروحین وچند تن دیگر از برادران ارتشی که خبرگزاري جمهوري اسال

 :ذرداز نظرتان میگ هادردرگیري دره قاسملو شرکت داشتند، جزییات درگیري دره مذکور را جویا شد که ذیال رئوس گفتگو

 

جملگی بر حساس بودن و متمرکز بودن گروههاي دراین گفتگوها مساله سوق الجیشی و نظامی دره قاسملو مطرح گردید که 

است و  الزم بعمل نیامده هايکه در حرکت ستون، شناسائیها و پیش بینی داشتندمسلح در نقاط مرتفع واقف بوده و اظهار می

ده که ر دادر وسط جاده نرسیده به دره قاسملو، تخته سنگ بزرگی قرا اند،همچنین گروههاي مسلح که از قبل آماده حمله بوده

ائیهایی اشاره از افراد مذکور به نارس بعضی. ضمناً شداز قبل شناسائی می بایستیمانع از حرکت ستون گردید. البته این سنگ می

: فتگ. در همین خصوص، یکی از برادران ارتشی میدانستندو علل اصلی آن را از ناحیه فرمانده لشگر ارومیه می کردندمی



و بایستی در اعزام خودروها به مناطق حساس دقت  کاهدعیوب بوده که از سرعت عمل ارتش میبرخی از خودروها م«

 )10/7/1358جمهوري اسالمی».(بیشتري مبذول گردد

 

 64پاکسازي ضد انقالب توسط لشگر 

 

هاي راه و هاارومیه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: سرهنگ صادقی فرمانده لشگر ارومیه در گفتگویی اظهار داشت: دهکده

ارومیه هم اکنون در حال پاکسازي از افراد حزب منحله دموکرات است و اضافه کرد  64پیرانشهر و سردشت توسط لشگر 

گیرند. از جمله آقایان خود و اظهار ندامت مورد عفو قرار می هايالبته افراد پشیمان شده حزب منحله مذکور با تحویل اسلحه

خود شدند که مورد عفو قرار گرفتند. .(جمهوري  هايبوکان با افراد خود حاضر به تسلیم اسلحه ایلخانی زاده از افراد سرشناس

 )14/7/1358اسالمی

 

 0فرمانده ژاندارمري کرمانشاه به سپاه پاسداران پاسخ داد

 

با » ایران«مشترك ما جار کیلومتر مرز پن و رصد چها تواندمی که کند ادعا گروه هر یا و کس هر: خبرنگارکیهان–کرمانشاه 

ببندد و از نفوذ عوامل مسلح به داخل خاك ما جلو گیري کند به عقیده من صحیح و منطقی قضاوت نکرده  عراق را، کامالً

 است

 

فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه این مطلب را در پاسخ به به مطالب قطعنامه سپاه پاسداران غرب کشور،  "سرهنگ اخیانی"

دنبال آن اضافه کرد: تصمیمات سپاه پاسداران در مورد کنترل مرزهاي غربی کشور و دادن یک هفته مهلت به اعالم و به 

ه تنهایی اي بژاندرمري براي کنترل آزمایشی مرز، چندان صحیح نبوده است و برادران پاسدار باید بدانند که هیچ گروه ودسته

ند. وي افزود: اگر برادران  پاسدار بما یک هفته مهلت دادند تا مرزها را توانند مرزهاي غربی ما را حفاظت و نگهداري کنمی

کنترل کنبم ما به آنها یکسال مهلت میدهیم تا اینکار را انجام دهند. زیرا یقین داریم اگر در هر پنچ کیلومتر مرز نگهبان 

که کنترل ان بسیار مشکل و غیرعملی  بگذاریم وباز در هر صد متر انقدر شکاف و دهلیز براي نفوذ به داخل خاك ما هست

درهر صورت چنانچه بر ادران پاسدار واقعا قصد دارند «است. فرمانده ناحیه ژاندارمري در ادامه گفتگویی خود گفت: 

مسوولیت کنترل مرزهاي غربی را به تنهایی بعهده گیرند ما حرفی نداریم و باز با آغوش باز این وظیفه را به آنها محول می 

و مراقبت از خط مقدس مرز را به آنها میدهیم. وي سه پیشنهاد براي کنترل مرز مشترك مابا عراق ارائه داد و گفت:  کنیم

از طریق سیاسی همسایه ما را به اهمیت و ضرورت اینکار متقاعد کرد. پیشنهاد  فقط در صورتی میتوان مرزها را بست که اوالً



زنشین است، تا کمتر تحت تاثیر تبلیغات دمکراتها قرار گیرند. و پیشنهاد سوم دوم من دادن کار واقعی و عملی بمردم مر

انست که بطور مداوم و از طریق گشت هوایی مرزهاي غربی را تحت کنترل قرار داد. البته ضرورت نگهداري از مرز بوسیله 

دار اسالم آباد در مورد عدم توجه عشایر مرزي نیز اهمیت فوق العاده اي دارد. سرهنگ اخیانی در پاسخ باتهامات فرمان

بحفاظت از دکل ماکروویو نیز گفت: این اتهامات بی اساس است وآقاي فرماندار، تنها بقاضی رفته » کرند«مامورین ژاندارمري 

ژاندارم انتظامی است و اینعده باید نخست از دکل ماکروویو مراقبت کنند و در  9است زیرا سازمان ماکروویو خود، داراي 

ورت لزوم، از شهربانی و ژاندارمري کمک خواسته شود. وي سپس به درگیري در منطقه نوسود پاوه اشاره کرد و گفت: ص

ند دست به حمله زدند، اما در این حمله موفقیتی نداشت» نوسود«دمکراتها پریشب بقصد از بین بردن وسایل مخابراتی مرزبانی 

هاي دو نفربر ژاندارمري را از بین بردند. با نارنجک آسیب وارد کرده و الستیکو تنها توانستند به یک خودرو و ژاندارمري 

در پاسخ دادن به حمله آنها ما با اسلحه سنگین وارد عمل شویم نفر اعالم کرد و گفت: 200وي تعداد حمله کنندگان را حدود 

اتی درگیري مختصري داشتیم که تلف» اینگانب«دو شب پیش نیز در  ولی از تعداد تلفات طرف مقابل اطالعی نداریم، ضمناً

نداشت، نامبرده در پایان گفت: تبلیغات دمکراتها براي ایجاد و گسترش جنگ چریکی در زمستان بعقیده من، فقط هووجنجال 

 )15/7/1358است تا مساله کردستان را بیخودي بزرگ کنند و به هدفهایی که از این راه دارند، دست یابند. (کیهان

 

به افرادي که با مهاجمان همکاري کنند: به نزدیکترین یگان ارتش یا ژاندارمري مراجعه و آنها را  64رشدید لشگر اخطا

 .شیطانی ضد انقالب آگاه سازید هايازنقشه

 

هاي آذربایجان غربی خواست که براي جلوگیري از هر گونه اي از اهالی آباديدیروز باانتشار اطالعیه 64ارومیه ـ لشگر 

 :آذر بایجان غربی باین شرح است 64تفاقات در اعمال خرابکاري در منطقه با ارتش همکاري کنند. متن اعالمیه لشگر ا

 

اهالی غیور و میهن دوست کرد! برادران و خواهران هموطن! وظیفه شرعی و میهنی فرد فرد شماست که در راه  -بسمه تعالی 

استقالل وطن و اجراي فرمان امام خمینی، با ارتش و ژاندارمري همکاري کنید. پشتیبانی از حکومت قرآن و جمهوري اسالمی و 

کند براي اینکه جان و مال و خانواده شما از گزند اشرار ووطن فروشان در امان ارتش براي رفاه شما و امنیت منطقه تالش می

ارتش به کلیه اهالی آبادیهاي منطقه باشد باید در همه حال دست برادري و همکاري بسوي برادران نظامی دراز کنید. 

دارد چنانکه افراد ضد انقالبی و اشرار و مزدوران حزب دموکرات را پناه دهند و یابا آنان به آذربایجان غربی اکیدا اعالم می

و  هادر جادههر نحوي همکاري نمایند و یا در مقابل اعمال آنان بی تفاوت باشند و یا خرابکاران و اشرار در حوالی آبادي آنان 

د با خود بدانن ها ایجاد راه بندان نموده.وبه اعمال گروگان گیري دست بزنند و همکاري اهالی با آنان مشخص شود. یقیناًگذرگاه

هاي آذر بایجان اهالی آن حدودا مانند افراد حزب دموکرات و ضد انقالبیون رفتار خواهد شد. لذا به کلیه اهالی محترم آبادي

شود که به منظور جلوگیري از هر گونه اتفاقات و اعمال خرابکاري در منطقه با ارتش همکاري نمایند. با داده می غربی آگاهی



مراجعه به نزدیکترین یگان ارتش و یا ژاندارمري مامورین را از مقاصد شوم و توطئه ضد خلقی آنان با خبر سازند. در این 

 .رستگار باشید مقابل ملت و وطن سربلند و در پیشگاه خداوند

 

 )17/7/1358آذربایجان غربی(جمهوري اسالمی 64لشگر 

 

 یک هفته مهلت به دموکراتها

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه ارتش جمهوري اسالمی در شهرستان سلماس به اعضاي حزب دموکرات یک 

 :اي به این شرح انتشار داداطالعیههفته فرصت داد تا سالحهاي خود را تحویل دهند و بمهین مناسبت 

 بسمه تعالی

 

ک شود که از تاریخ انتشار این آگهی بمدت یاند ابالغ میبدینوسیله به کلیه کسانی که در حزب دموکرات نام نویسی کرده

 .هفته فرصت دارند سالحهاي خود را تحویل دهند

 

خود را تسلیم ارتش نکند با وي به عنوان ضد انقالب رفتار چنانچه تا پایان این مهلت کسی از اعضاي حزب دموکرات اسلحه 

خواهد شد. اگر افرادي پیدا بشوند از نظر  نیروي انسانی مادي یا معنوي به صنار مامدي که یکی از فئودالهاي فراري این 

و در دادگاه  منطقه است کمک کنند و یا او را پناه دهند خائن به دولت جمهوري اسالمی و ضد انقالب محسوب میشوند

 )17/7/1358جمهوري اسالمی محاکمه خواهند شد.(کیهان

 

 اظهارات رییس ستاد مشترك ارتش

 

رییس ستادمشترك ارتش جمهوري اسالمی شب گذشته در گفتگویی با صداي جمهوري اسالمی جزییات » تیمسار شاکر»

تشریح کرد. تیمسار شاکر ضمن این گفتگو اعالم نفر از پاسداران در سردشت شد  20اي را که منجر به شهادت بیش از حادثه

کرد که آتش  براي جلوگیري از فعالیت مهاجمان طرحی در دست دارد که طی دو روز آینده به مورد اجرا خواهد گذاشت. 

ها نگیرند که بعضی از پادگانهایی را که پاسداردر آوي اظهار داشت: در هفته گذشته فرماندهان سپاه منطقه غربی تصمیم می



که در غرب سردشت هست به فرمانده پادگان سردشت » ربط«مستقر هستند جمع کنند. فرماندهی پاسداران مقیم ایستگاه 

گوید تا زمانی که ژاندارمري در دهد که ما پادگان را ترك خواهیم کرد. فرمانده پادگان سردشت به ایشان میاطالع می

در این موقع تیمسار سرتیپ اذري فرمانده منطقه غرب هم در آن پادگان پادگان مستقر است ما محل را ترك نکنیم حتی 

شود که آنها قصد ترك پادگان رادارند جزئات حضور داشت، ساعت یک بعد از نصف شب فرمانده پادگان سردشت مطلع می

 )18/7/1358کرد.(کیهان  به اطاع رسیده است. بهر حال ما از طریق اقدام نظامی، گروگانها را آزاد خواهیم حادثه که قبالً

 

 سقوط پاسگاه

 

عصر سه شنبه مورد حمله چهارصد نفر از  21از ساعت »اورامانات« واقع در آخرین منطقه مرزي» هانی گرمله« کرمانشاه ـ 

 نفري که تا بامداد دیروز به حمالت مهاجمین پاسخ دادند 50مهاجمان قرار گرفت. پرسنل ژاندارمري مستقرند در این پاسگاه 

 .«و از بامداد دیروز ارتباط بی سیم این پاسگاه با ژاندارمري قطع شد

 

 پاسگاه سقوط کرد

 

با توجه به اینکه ماموران و «سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاهان عصر دیروز به خبرنگار اطالعات گفت: 

ولی متاسفانه این پاسگاه ظهر  اند،ان مقاومت کردهساعت در برابر مهاجم 12» هانی گرمله«جوانمردان ژاندارمري پاسگاه 

امروز(دیروز) سقوط کرد و بدست مهاجمان افتاد، دلیل سقوط پاسگاه این بود که با وجود مقاومت شدید و رشادت زیاد 

وستا این ر که در ارتفاعات»هانی گرمله«ماموران چون پاسگاه در داخل روستا قرار داشت سقوط کرد، ولی پایگاه ژاندارمریدري 

بعدازظهر)مقاومت کرده و ماموران 5قرار دارد با وجود چند برابر بودن مهاجمان در مقابل ماموران ما، تا این ساعت (

ارتباط بی سیم ما با پایگاه قطع شده و به علت صعب العبور بودن این منطقه، «. وي افزود: جنگندسرسختانه با مهاجمان می

 .«امکان فرود هلیکوپتر نیست

 

 اعزام نیروهاي کمکی

 

با تالش زیاد توانستیم یکی از جوانمردان را که از ناحیه چشم گلوله خورده بود، «فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاهان گفت: 

دیروز درگیري ماموران با » تختخوابی کرمانشاه تحت معالجه است. 200به کرمانشاهان انتقال دهیم و هم اکنون در بیمارستان 



به شدت  ادامه داشت و میزان تلفات مشخص نشد. دیروز همچنین نیروهاي کمکی از »هانی گرمله«ان در پایگاه مهاجم

 )19/7/1358به کمک محاصره شدگان اعزام شدند.(اطالعات »نوسود«

 

 «هانی گرمله«ادامه درگیري در

 

له از راه هوا گرم هانیی کوپترهاي ارتشی، منطقهکرمانشاه ـ فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه دیروز تاکید کردکه بوسیله هل

نفر محاصره شدگان پاسگاه این منطقه ادامه دارد. از وي سئوال شد: در  50شود ولی تالش براي نجات و انتقال حفاظت می

 410ي به عمل آورد، به ایشان گزارش شد که سردار جاف یک نیرو»گله«بازدیدي که استاندار کرمانشاهان از بخش مرزي از

از افراد سردار جاف »هانی گرمله«رود که مهاجمان غرب کشور آماده کرده، آیا احتمال می هاينفري براي حمله به مرز

احتمال دارد افراد او باشند، چون آخرین خبري که به ما رسیده « باشند؟ فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاهان جواب داد:

 )19/7/1358(اطالعات ». دهندکه یک هنگ را تشکیل می اندنفر بوده 420حاکی است که مهاجمان 

 مصاحبه با تیمسار فالحی

 

با تیمسار فالحی فرمانده نیروي زمینی که براي شرکت در مراسم تشییع جنازه شهدا به پزشکی قانونی آمده بود به گفتگو 

پاسداران سئوال کردیم. تیمسار فالحی گفت: نشستیم و در مورد اظهارات این پاسدار جوان پیرامون عدم همکاري ارتش با 

صبح روز  5/10کوپترهایی که این برادر پاسدار از آن یاد کرده است اسکورت ستون تدارکاتی ارتش بوده که در ساعت هلی

پانزدهم از بانه عازم سردشت بوده است. در این ساعت بما خبر دادند که مهاجمین که تعدادشان نیز زیاد است به ستون 

 اند. دستور دادهاند و به جنگ چریکی و و عملیات کمین و ضد کمین پرداختهعزامی از بانه در سر راه سردشت حمله کردها

کوپترها به تعقیب و شناسایی مواضع مهاجمین و قطع و قمع آنان بپردازند در این حمله شده که ستون به بانه برگردد و هلی

کوپترهایی که این پاسدار از آن یاد اند و این هلینفر نیز مجروح شده 150نزدیک به یکی از سربازان لشگر شهید شده است و 

میسر  یم اصالًسکوپتر با بیاند  از سوي دیگر ارتباط هلیاند که مشغول تعقیب مهاجمان بودهکوپترهایی بودهکند همان هلیمی

کوپترهاي ما کوپتر تماس بگیرد تنظیم شده باشد. هلیبا هلیخواهد سیم دیگري که میفرکانس آن با بی نیست مگر اینکه قبالً

بودند، آنها را در حین گشت و تعقیب مهاجمین دیده بودند و یکی از خلبانان با » رنجر«که یکی کبري و دیگر و دیگري جت 

ودند اعالم ز درگیر نشده بکوپتر خود با آنان به گفتگو پرداخته بوده است ولی پاسداران ودیگر افرادي که گویا هنوفرود هلی

کوپتر هم به دنبال ماموریت خود مسلح هستیم و قادر به دفع هر گونه خطري هستیم به این جهت هلی کرده بودند ما کامالً

 .می رود

 



ن خلبا ایم و فعالًکوپتر کبري را دیده ایم، تحقیقات مفصلی انجام دادهگوید، در هنگام درگیري هلیاین پاسدار همچنین می

هاي از آتش  ودود را که ناشی از آتش  ایم تا به تحقیق از او از ماجرا مطلع شویم. چنانچه او شعلهکوپتر را احضار کردههلی

 .دادگاهی خواهد شد هاي ارتشی باشد دیده باشد و به روي خودنیاورده باشد مطمئناًگرفتن کامیون

 

خلبانان ما نسبت به نیروهاي مختلف کشور بخصوص پاسداران دارند در حالیکه من مطمئنم که به دلیل عاطفه شدیدي که  

 اگر متوجه شوند مشکلی براي گروهی پیش آمده است غیر ممکن است بی تفاوت باشند

 

تیمسار فالحی در مورد اظهارات پاسداري که اعالم کرده بود در سردشت نه ارتش به ما کمک کرد و نه ژاندرمري گفت: 

بعدازظهر بوده و در این ساعت همانطوري که خودتان هم  6اند ساعت اسدار سالم به سردشت رسیدهاي پزمانی که عده

بخصوص در مناطق جنگلی و کوهسانی چنانچه اقدامی در مورد حرکت به محل حادثه به عمل میدانید هوا تاریک است، 

ام آنهایی که عازم این ماموریت شده بودند بعلت آورد بلکه تماي براي مجروحان ببار نمیشد، بدون شک نه اینکه نتیجهمی

رتش شد. افراد اتر میشدند و ماجرا فجیعتاریکی و عدم آشنایی به محل بدلیل وجود کوره راههاي کوهستانی، همه کشته می

 برادرانبه محض اطالع از ماجرا بالفاصله از گروهی داوطلب دعوت کردندکه آماده شوند، صبح زود حرکت کنند، گروهی از 

صبح با تجهیزات کامل حرکت کردند و قدم به قدم تمام منطقه مسیر خود را  7تا  6فداکار و از جان گذشته در ساعت بین 

ساعت بعد به محل رسیدند و مجروحان را به بیمارستان رساندند و شهدا را نیز به  4یا  3براي پاکسازي کاوش کردند و 

 .ندمنطقه آوردند که به تهران منتقل شد

 

گفت آنچه مسلم است ما در برابر این عمل ناجوانمردانه و تهاجم افراد حزب از این حادثه متاثربود،  تیمسار فالحی که شدیداً

 )19/7/1358عمل خواهیم کرد.(کیهان دموکرات ساکت نخواهیم نشست و با برنامه منظمی که طرح ریزي شده است شدیداً 

 0دفع شد حمله دموکراتها به پاسگاههاي مرزي

 

بامداد دیروز پایان  7نوسود، در ساعت » هانی گرمله«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان حمله شدید دموکراتها مسلح به پاسگاه مرزي 

 0رسیدبعدازظهر، به گوش می 6یافت، اما صداي تیراندازي و تک تیر در سطح منطقه تا ساعت 

 

با اعالم این خبر گفت: مهاجمان مسلح در حمله پریشب خود، پاسگاه فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه  "سرهنگ اخیانی"

 0ژاندارمري را در داخل شهر آتش  زدند و آن را به تصرف خود در آوردند



 

وي افزود: مامورین ژاندارمري در این پاسگاه، قبل از حمله دموکراتها، به پایگاه عملیاتی ژاندارمري که در یکی از ارتفاعات این 

 0واقع است رفته بودند وپاسگاهی که به تصرف درآمد، بدون نفر و به حالت مخروبه و بی دفاع بودمنطقه 

 

سرهنگ اخیانی در مورد تلفات این حمله گفت: هنوز گزارش دقیقی از تعداد تلفات بدست من نرسیده است، اما سه تن از 

 0استاند که حال دو تن از آنها وخیم مجروحان به بیمارستان منتقل شده

 

فرمانده ژاندارمري کرمانشاه اضافه کرد:وظیفه اصلی ما در حال حاضر، انتقال مجروحان از منطقه به بیمارستان است و در 

کوپتر از کوپتر ژاندارمري براي حمل مجروحان به منطقه رفت و براي فرود آن، چند فروند هلیبامداد دیروز هلی 9ساعت 

 0یات شدند و محل فرود را پاکسازي کردندهوانیروز کرمانشاه وارد صحنه عمل

 

کوپترها از راه هوا و مامورین ژاندارمري از راه زمین مورد شناسایی قرار وي افزود: کلیه نقاط و ارتفاعات منطقه توسط هلی 

دم به قدم اند وارد منطقه درگیر شوند اما قبعدازظهر ) قواي کمکی ژاندارمري هنوز نتوانسته 6گرفته ولی تا این لحظه (

 0مشغول پیشروي هستند

 

 نفر ي به پاسگاه 400حمله 

 

از سوي دیگر سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندرمري کرمانشاه بعدازظهر دیروز در یک گفتگوي تلفنی با خبرنگارخبرگزاري 

شود که بلکه گفته می مورد حمله یک هزار مهاجم قرار گرفته صحت ندارد.» هانی گرمله«پارس گفت: این خبر که از پاسگاه 

فته اند. بگحدود چهارصدو بیست و هفت نفر لبه این پاسگاه که پنجاه نفر از افراد ژاندارمري مدافع آن بودند حمله کرده

فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه حمله از نخستین ساعات پریشب آغاز و تا ساعت پنج بامداد ارتباط بی سیم با پاسگاه 

 .رقرار بوده و در این ساعت ارتباط بکلی قطع شدب» هانی گرمله«

 

یم کوپتر از پاسگاه به کرمانشاه منتقل کنسرهنگ اخیانی گفت: ما موفق شدیم تا ساعت هفده وده دقیقه چهار مجروح را با هلی

 .ادامه داردکوپترهاي کبري برخوردار بودیم و کار تخلیه پاسگاه از افراد و در این نقل وانتقال از حمایت  هلی



 

سرهنگ اخیانی افزود: از ساعت هفده وده دقیقه امروز (دیروز ) مهاجمان دامنه تهاجم خود را منطقه نوسودگسترش دادند و 

 2 کرد به آتش  کشیده شد ومییک نفر بر از سه نفربر ارتشی را که در چهار کیلومتري نوسود از ماموران ژاندارمري حمایت 

 کردند نشینینفربر دیگر عقب

 

فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه همچنین گفت: با توجه به حمالتی که در سردشت صورت گرفت و حمالت چند شب پیش 

در بخش کرند به دکل مخابرات نشان میدهد ضد انقالب و دموکراتها بصورت اکیپهایی بزرگ و کوچک درآمده و حمالت 

در مورد کمکهاي ارتش به ژاندارمري براي مقابله با مهاجمان سرهنگ اخیانی دهند. خود را بصورت گروهی و چریکی انجام می

کنند و هر گاه ما از ارتش کمک بخواهیم گفت: ارتش دخالت ندارد و این ماموران ژاندارمري هستند که از مرزها پاسداري می

 .و نفربرهاي ارتشی برخوردار بودیم کوپترهاي کبراشتابد و در عملیات امروز ما از حمایت هلیارتش بیدرنگ به کمک می

 

 اظهارات سرلشگر شاکر

 

در ارتباط با این خبر، خبرنگار خبرگزاري پارس در تهران دیشب یا تیمسار سر لشگر شاکر رییس ستاد مشترك ارتش 

بر عهده  ریتیجمهوري اسالمی ایران تماس گرفت، تیمسار شاکر ضمن تایید این خبر گفت: هر گاه یگانهاي ژاندارمري که مامو

ثر ترین زمان ممکن و یا حداکدارند و یا پاسگاههاي آنان به خطر افتد و از ارتش تقاضاي کمک نمایند، مطمئنا ارتش در سریع

بمجرد در خواست ناحیه ژاندارمري نماید و بر همین مینی  نیز امروز (دیروز )امکانات موجود از ژاندارمري حمایت می

 )19/7/1358انجام گیرد.(کیهان  کرمانشاه این پشتیبانی

 

 آذربایجان غربی 64اطالعیه لشگر 

 

در رابطه با واقعه سردشت ـ بانه صادر کرد و از روستانشینان  ايارومیه آذربایجان غربی اطالعیه 64صبح امروز لشگر 

متن اطالعیه از این قرار خواست که در اجراي فرمان امام خمینی با ارتش ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران همکاري کنند.

است: اهالی غیور و میهن پرست کرد، برادران و خواهران هموطن، وظیفۀ شرعی و میهنی فردفرد شماهاست که در راه 

پشتیبانی حرکت قرآن و جمهوري اسالمی و استقالل وطن و اجراي فرمان امام خمینی با ارتش و ژاندارمري همکاري کنید 

کند براي اینکه جان و مال و خانوادة شما از گزند اشرار و وظن فروشان در امان یت منطقه تالش میارتش براي رفاه شما و امن



منطقه  هايباشند باید در همه حال دست برادري و همکاري به سوي برادران نظامی دراز کنیم ارتش به کلی اهالی آبادي

و اشرار و مزدوران حزب منحله دمکرات را پناه دهند و به آنان به  دارد چنانچه افراد ضد انقالبیاعالم می آذربایجانغربی اکیداً

 هاو گذرگاه هاهر نحوي همکاري و یا در مقابل آنان بی تفاوت باشند و با خالفکاران و اشرار در حوالی آبادي آنان در جاده

هالی آن با خود ا بدانندخص باشد یقیناًایجاد راهبندان نموده و به اعمال گروگان گیري دست بزنند و همکاري اهالی با آنان مش

 هايحدود مانند افراد حزب منحله دمکرات و ضد انقالبیون دمکرات رفتار خواهد شد. لذا به کلیۀ اهالی محترم آبادي

ه بشود که به منظور جلوگیري از اتفاقات و اعمال خرابکاري در منطقه با ارتش همکاري و با مراجعه آذربایجان آگاهی داده می

نزدیکترین یگان ارتش و یا ژاندارمري مأمورین را از مفاسد شوم و توطئۀ ضد خلقی آنان باخبر سازند تا در مقابل ملت و وطن 

 )20/7/1358سربلند و در پیشگاه خداوند رستگار باشند.(اطالعات 

 

 درگیري و راهبندان دموکراتها در گردنه پلنگانه

 

 دو ،»نوسود« و »دوآب« پاسگاه اطراف در »پلنگانه« گردنه در شدید راهبندان و درگیري دو در: کیهان نگار خبر –کرمانشاه 

مطلب، به  این اعالم با کرمانشاه ژاندارمري ناحیه فرمانده »اخیانی سرهنگ«.  شدند مجروح ژاندارم یک و ارتشی سرباز

کوچک و بصورت چریکی قصد حمله به راهها و ضربه زدن  هايافراد مسلح کرد، که این روزها دردسته«خبرنگار کیهان گفت: 

به واحدهاي مستقر در مسیرهاي اورامانات را دارند،  دیروز به چند نقطه حمله بردند، اما حمالت آنان با اعزام نیروهاي کمکی 

ر آن، دو مأمور حمله نخست آنها به یک خودروي ارتشی در مسیر راه پاسگاه دوآب بود که بر اث«وي افزود: ».  دفع شد

 »پلنگانه جوانرود«ارتشی ژاندارم مجروح شدند و خودروي آنها نیز آتش گرفت.  دومین حمله دموکراتهاي مسلح به گردنه 

فرمانده ژاندارمري کرمانشاه، همچنین تعلل ».براي بستن راه کرمانشاه بود که باز هم با دخالت سریع افراد ارتش خنثی شد

ود،در شرا تکذیب کرد و گفت:متاسفانه از این اتهامات زیاد زده می» قشالق«در اعزام نیرو به گردنه  فرمانده ژاندارمري پاوه

بداللهی، ع».حالیکه در درگیري گردنه قشالق، ما اولین واحدي بودیم که با ماشین ژاندارمري، پاسداران را به منطقه فرستادیم

تان در اوضاع کلی منطقه کرمانشاه و کردس«ز به خبرنگار کیهان گفت: مسئول عملیات سپاه پاسداران مستقر در غرب کشور نی

وي شایعه گسترش حمالت ».  دو روز گذشته، با آرامش نسبی سپري شد و هیچ حمله جدي در طی این مدت، صورت نگرفت

ر مسئول اشخاص غیاین مطلب که بارها توسط «دموکراتها در زمستان و فصل شدید سرما را تبلیغات بی اساس خواند و گفت: 

عنوان شده به هیچ وجه صحت ندارد، زیرا گسترش حمالت در زمستان چندان به نفع دموکراتها نیست و سرما و یخبندان، 

عامل تحرك را از این عده خواهد گرفت و شناسایی و ردیابی آنها نیز براي واحدهاي تعقیب کننده، پاسداران و ارتش، آسانتر 

درفصل زمستان، دموکراتها مجبورند از کوه پائین آمده و به واحدهاي مستقر در مسیر خود «ضافه کرد: نامبرده ا».  خواهد کرد

ما ما را اینکه سر حمله کنند، درحالیکه ما در سنگرهاي خود با پوشش بیشتر و آمادگی کامل، پاسخ آنها را خواهیم داد، مضافاً

تبلیغ دموکراتها براي جنگ همه جانبه بیشتر، ایجاد جنگ «، همچنین گفت: فرمانده عملیات سپاه پاسداران».  از پا نمی اندازد

وي عوامل دموکراتها را در جاسوسی در سطح ».  روانی است و این عمل، در یک جنگ محدود و محلی امري طبیعی است



ر وسانی دارند که در مسیهمانطور که دموکراتها جاس«مناطق کرد نشین  و گزارش نقل و انتقاالت واحدها تائید کرد و گفت: 

واحدها کمین می کنند، ماهم عواملی در تشکیالت آنها داریم و به همین دلیل، بیشتر حمالت قریب الوقوع آنها را خنثی 

ري متاسفانه در جریان درگی«عبداللهی عدم هماهنگی در صفوف واحدهاي مستقر در پاوه را نیز تأیید کرد و گفت: ».  ایمکرده

که افراد ژاندارم فقط به خاطر نداشتن دستور، از اعزام سریع پاسداران پاوه به منطقه درگیري،  خودداري کردند قشالق دیدیم 

و حال آنکه در چنین وضعی، نیازي به کسب تکلیف و دستور گرفتن نیست و همه واحدها باید بطور هماهنگ وارد عمل 

ان و کمی حقوق و مشکالت دیگر پاسدارن را در تامین آذوقه مشکل دیر رساندن مجروحین به بیمارست وي ضمناً».  شوند

ده فرمان» مغازي نژاد«زیادي براي حل این مشکالت در جریان است.  ستوان  هايومهمات تائید کرد و یادآور شد که فعالیت

اسگاههاي تقویت پبه اعتقاد من، تشکیل و «پاسگاه ژاندارمري پاوه درمورد تعقیب و سرکوب دموکراتهاي مسلح منطقه گفت:

مرزي بوسیله نفربرهاي ارتشی و سایر تجهیزات سنگین بسیار مفید است و با این اقدام و با تجهیز هلی کوپترهاي جنگی و 

خلع «وي همچنین گفت: ».  اعزام سریع آنها به مناطق درگیر، می توان یک وسیله پشتیبانی با پوشش کامل و مؤثر داشت

طقه نیز از ضروریات است و با این اقدام، از افزایش عملیات مسلحانه در سطح منطقه تا حدود سالح عمومی در تمام سطح من

شدت عمل با کسانیکه علیرغم عفو عمومی امام، اسلحه خود را «فرمانده ژاندارمري اضافه کرد: ».  زیادي جلوگیري می کنیم

ري ضروري است، در عین حال باید بگویم که ایجاد یک دهند و وارد سنگرها می شوند و تیر اندازي می کنند، امتحویل نمی

رهبري عملیاتی در مناطق کوهستانی از نظر هماهنگی در کار عملیاتی واحدها، پاسداران،ارتش و ژاندارمري براي انجام برنامه 

حتیاج این منطقه، اهمچنان متشنج است و ما در » بانیگان«وضع شهر «نامبرده گفت: ».  پاکسازي و قدم بقدم منطقه الزم است

به یک نیروي ارتشی دائم و یک محوطه ایمنی براي پاسگاه ژاندارمري با بتون و مجهز و مسلط در دو طرف کوههاي شهر 

اند و با آمدن فصل زمستان، اشکاالت زیادي براي این داریم.  واحدهاي ارتش اکنون در یک محل نیمه مخروبه مستقر شده

 )20/7/1358(کیهان». واحدها بوجود خواهد آمد
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 (4)ارتش و کردستان

 

  

 

 آمادگی کاله سبزها براي کمک به اهالی مهاباد



 

آمادگی نیروهاي کاله سبز ارتش جمهوري اسالمی ایران را براي  ايارومیه روزپنجشنبه با انتشار اطالعیه 64ارومیه ـ لشگر 

 :کمک به مردم مهاباد اعالم کرد. دراین اطالعیه آماده است

 

هدف و ماموریت ارتش حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور و پشتیبانی از  دانیداهالی محترم مهاباد همانطوري که می 

 .باشدمردمی کلیه قشرهاي ستم دیده ایران بخصوص مردم شرافتمند و غیور کردستان می هايخواسته

 

ما بر ستمهاي پی در پی که در دوران رژیم گذشته بر شما خواهران و برادران مسلمان کرد وارد آمده است بخوبی آگاهیم و 

ران این افتخار را دارند که به یاري مردم دالور اینک در این لحظات بحرانی و تاریخی کاله سبزهاي ارتش جمهوري اسالمی ای

مهاباد شتافته و خواستهاي شما را در حدود امکانات برآورده بسازند امید است دست برادري ما را به گرمی بفشارید تا زیر 

 سایه امنیت و آرامش ایرانی آباد و آزاد و بدور از هر گونه تبعیض بسازیم

 

 )21/7/1358جمهوري اسالمی(هاارومیه، کاله سبز 64لشگر 

 

 اطالعیه پادگان اصفهان

 

سالم بر شهیدان راستین اسالم. سالم بر آنان که جانشان را دادند، اما دینشان را -بسم اهللا المنتقم(بنام خداي انتقام گیرنده)

 .هرگز، سالم بر آنان که بر روي خاك سرد کردستان، نماز خون را به جماعت اقامه کردند

 

شما اي ملت غیور که بپا خاستید که سردشت کردستان را آغازي دیگر براي قیام خود علیه امپریالیسم شرق و  و درود بر

غرب بسازید. اما شما اي خواهران و برادران، اي مردم دلیر اصفهان شما اي که در کردستان  نبودید و افتخار خواندن نماز 

در سردشت نبودید تا در آخرین لحظاتی، با عزیزان اسالم پیمانتان را  خون را با برادرهاي کوچک خویش نداشتید. شمایی که

نو کنید. آري شما اي مسلمانان به جهاد برخاسته آیا آگاهید که دشمن در سردشت چه کرد ؟ دشمن قلب مطهر امام زمان را 

 .خود ساخت هايهدف گرفت. دشمن، روح پاك خمینی بزرگ را آماج گلوله

 



هها خانواده داغدار، که بر جان ارتش ایران آتش گشود. اما گویی دشمن صفوف بهم فشرده ارتش ایران و دشمن نه بر جان د

پر از خشم سربازان اسالم، چشم ندوخته است، گویی که دشمن از ایمان ارتشی و از  هايرا هم ندیده است گویی که بر چهره

یل گویی که آمریکا و اسرائه دار اسالم و افسر اسالم، یعنی چهداند سرباز اسالم ـ درجآتش سالحش خبر ندارد، گویی که نمی

هنوز باور ندارند که به محض اراده امام، هزاران هزار نظامی از پادگانهاي کشور خارج شده و فوج فوج براي نابودي دشمن 

بدانند که رهبر ما، علی  آید اما بایدحرکت خواهند کرد. آري، گویی که عفو امام و بخشش اسالمی به مزاج دشمن خوش نمی

 ایستداما در عوض چون کوه در مقابل نیروهاي پلید کافر، مشرك و منافق می لرزید،(ع ) اگر چه پشتش با گریه یک یتیم می

 .ساختو خند قهاي اطراف مدینه را از سرهاي بریده شده، پر می

 

ایران را باور ندارد، پس نشانشان خواهیم داد. و قلبهاي  آري، اي ملت، گویی که امپریالیسم، هنوز خشم انقالبی ارتش اسالمی

خواهیم شکافت که دیگر براي ارتش اسالم، صبر مفهومی نخواهد داشت و  هایمان،سیاه این حیوانات خونخوار را با گلوله

 ن و افسران مرکزکافیست که رهبر فرمانمان دهد تا حتی یک عضو حزب دمکرات را زنده نگذاریم. امروز سربازان، درجه دارا

به امواج خروشان شما مردم انقالبی و داغدار  هایشانتوپخانه و پادگان اصفهان، با فریاد 55و  44هاي آموزش توپخانه، گروه

م نمی جوشد، توطئه کمونیسم و کاپیتالیسدهند که: تا خون در رگهاي پرسنل ارتش اسالم میاصفهان، پیوستند و این نوید را می

ش را هایتان گفته خویئیل جدید در ایران به پا کند. آري برادران ارتشی شما، امروز با فریادهایتان و فدا با سالحتواند اسرا

ثابت خواهند کرد.  روایط عمومی مشترك نیروهاي مسلح ارتش  جمهوري اسالمی(مستقر در پادگان اصفهان).(جمهوري 

 )21/7/1358اسالمی

 

 .اندگروگانها آزاد نشده

 

هانی «هاي سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه عصر دیروز گفت: در جریان درگیریهاي منطقه -شاه کرمان

دار و دوسرباز که در پاسگاه دزاور بودند به گروگان گرفته شدند. وي افزود: قرار بود این یک افسر، دو درجه» دزاور«و» گرمله

 )1358/ 21/7اکنون از آزادي آنان خبري نشده است.(کیهان آزاد شدند، ولی ت»دیروز«عده عصر امروز 

 

 .شددردو روز گذشته،چند شهر در غرب کشور،دچار ناآرامی 

 



هایی بود که از آن جمله حمله به ساختمان شهربانی مریوان و دچار ناآرامیساعت گذشته، 48شهرهاي مناطق غرب کشور در 

ه در بوکان و حمله مهاجمان به مرزبانی نوسود و درگیریهاي معتدد در دیروز در تیراندازیهاي پراکند» باینگان«درگیري در 

 .مهاباد را می توان نام برد

 

شب  23فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه، پیرامون حمله به مرزبانی نوسود گفت: این حمله ساعت  "اخیانی"سرهنگ 

اي مختلف به مرزبانی نوسود یورش بردند که این یورش از صورت گرفت و مهاجمان که حدود بیست نفر بودند با سالحه

 .سوي محافظین مرزیانی عقب رانده شد

 

و در پی آنکه ما پاسگاه مشرف بر » دزاور» «هانی گرمله«یابی به پاسگاههاي افزود: مهاجمان پس از دست "اخیانی"سرهنگ 

ه را به آتش  کشیدند که منجر ب» نفربر«نوسود کردند و یک  ارتفاعات آن را از افراد تخلیه کردیم حمله خود را متوجه اطراف

  .دار ارتشی شدشهادت یک درجه

 

کوپترهاي کبري شرکت کردند و فعالیت موثر هلیکوترهاي کبري از شدت حمالت مهاجمین کاست و در حمالت پریروز، هلی

 .آنها را عقب راند

 

این دو پاسگاه راآتش » دزاور«و » هانی گرمله«پاسگاههاي اضافه کرد: مهاجمان پس از تصرف » سرهنگ اخیانی»

 )21/7/1358زدند.(کیهان

 

  .رودتیمسار شاکر:تا زمانی که سالح دست افراد غیر مسوول حزب دموکرات کردستان باشد انتظار این حمالت متفرقه می

 

ان عصر پریروز وارد شیراز شده و خبرگزاري پارس: تیمسار شاکر رییس  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایر-شیراز

مورد استقبال دانش آموزان و استاندار فارس. شهردارشیراز و فرماندهان نیروهاي انتظامی مستقر در فارس قرار گرفت سپس 

شاکر در گفتگوئی اظهار داشت هدف اصلی ارتش در کردستان تأمین امنیت در این منطقه براي مردم است و اقدامات پراکنده 

ارتش نخواهد داد و بطور کلی در منطقه کردنشین به استان کرمانشاهان  هايالبیون درکردستان هیچ تغییري در برنامهضد انق

 .کندکردستان و آذربایجان غربی ارتش امنیت را برقرار می

 



الح س در مورد پاکسازي و خلع سالح غرب کشور. رییس ستاد مشترك ارتش گفت گفت ارتش اصوال هیچگاه ماموریت خلع

مقاومت ارتش در  هايرا در کشور نداشته و ندارد وي افزود ماموریت خلع سالح حسن وظایف ژاندارمري است منتهی پادگان

نقاط مختلف کرد نشین از عملیات پاکسازي ژاندارمري و حمایت خواهد کرد و هر جا که ژاندارمري احتیاج داشت  ارتش 

یمسار شاکر در مورد آخرین اخبار کشور گفت تا جائی که اطالع دارم آخر وقت نیروهاي پاکساز را تقویت خواهد نمود. ت

هاي ژاندارمري مورد حمله قرار گرفته و افراد یک پاسگاه هاي گوناگون پاسگاهامروز جمعه توسط تعدادي از مهاجمین با سالح

و ارتش بوسیله  خواهندار ارتش کمک می نفر ژاندارم دارد چنانچه سو قصد خود دفاع کنند 50تا  30که بین  که معموالً�ُ

تا زمانی که سالح دست افراد غیر مسوول حزب دموکرات کردستان قرار  آیدهلیکوپتر و نفربرهاي زرهی به کمک آنها می

رود. تیمسار شاکر آنگاه در مورد هماهنگی پاسداران گفت: که هاي ژاندارمري میدارد انتظار این حمالت متفرقه به پاسگاه

اسداران مستقر در منطقه غرب که تحت کنترل فرمانده عیلیات منطقه غرب هستند رییس  ستاد مشترك ارتش جمهوري پ

از این  اگر اصوالً«کردنشین گفت: هاياسالمی ایران سپس پیرامون شایعه استفاده از عشایر قشقائی و بویر احمد در جنگ

دخالتی نخواهد داشت و این مربوط به ژاندارمري است که از عشایر  عشایر بخواهیم در منطقه کردنشین استفاده شود ارتش

استفاده کند. اما تا آنجا که من اطالع دارم صحبت در مورد بکار گرفتن عشایر قشقایی یا مناطق دیگر در کردستان نبیست 

تش ر مرز ایران گفت ارتیمسار شاکر آنگاه در پاسخ سه سئوالی در مورد شایعه شمارگر نیروهاي ارتش یک کشور هستند د

ایران آمادگی مقابله با هر نوع تجاوز خارجی را دارد و تا آنجا که من اطالع دارم درگیري به ارتش گزارش نشده است تیمسار 

کاران و پیام من براي هم امسایر نقاط فارس به این منطقه آمده شیراز و احیاناً هايشاکر در پایان گفت من براي بازدید پادگان

 )22/7/1358یزیم پیام برادري است.(جمهوري اسالمیعز

 

   پیام فرمانده شهربانی

 

 .شنبه پیامی فرستادخبرگزاري پارس:سرتیپ دانشور فرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران روز پنج -تهران

 

   :شودپیام فرمانده ژاندارمري چنین آغاز می

 

یت داخلی و مرزهاي کشور است به برادران و خواهران عزیز مسلمان و ایرانی ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران که حافظ امن

و ال تفرقوا و نکات مشروحه زیر  از همگان با توجه به امر به امر خداوند و اعتصوبحبل اهللا جمیعاً فرستدوکرد خود درود می

 :نمایدتقاضاي همکاري در اجراي وظایف خود می

 



ظور ایجاد اختالفات مذهبی: دشمنان اسالم و ایران بر خالف امر خداوند سعی و تالش ـ تحریک دشمنان اسالم به من 1

 .کنند با ایجاد اختالف بین پیروان مذاهب مختلف موجب تفرقه و ضعف مسلمانان شده به سرزمین و اموال ما مسلط شوندمی

 

 :خوانیمدر ادامه این پیام می

 

تحاد مسلمین توانست بیت المقدس قبله اول مسلمین را از تهاجم صلیبیون رهایی ب: صالح الدین ایوبی کرد با استفاده از ا

 .بخشد

 

شود که بیت المقدس بدست صهیونیست و حامیان دست نشانده. آنان می هايپ:در اثر اختالف و تفرقه مسلمین و حکومت

نقالب و این ا غلتندان به خاك و خون میاستعمارگرش افتاده و برادران مسلمان و مستصعف فلسطین آواره هر روز زیر بمبار

گونه اسالمی ایران است که برهبري امام خمینی به حمایت مظلومان فلسطین قیام و و با اعالم روز قدي تا آزادي کامل از هیچ

 کمکی به آنان دریغ نخواهند کرد

 

 .ـ تحریک دشمنان ایران براي ایجاد اختالف بعنوان خودمختاري 2

 

با حفظ آداب و رسوم و  ايقوانین اسالمی بین همه مسلمانان عدالت و مساوات جاري شده و هر فرد یا جامعه الف: با اجراي

 نمایندفرهنگ خود با سایر افراد و جوامع مسلمان دیگر با برادري زندگی می

 

امور مربوطه سهیم و ب: با انتخابات و تشکیل مجلس شوراي ده ـ شهر ـ استان ـ کشور همه در تعیین سرنوشت و اداره 

 .شریک بوده و بدین ترتیب خود گردانی ـ و یا خود مختاري صددرصد عموم مردم مسلمان دیگر ایران تامین گردیده است

 

پ: هیچ فرد مسلمانی در حکومت اسالمی بدیگري امتیازي نداشته و جامعه اسالمی بی مثال بوده و کسی نزد خداوند مکرم تر 

 .باشد است که تقواي او بیشتر

 

 ـ ابعاد اختالف در روستاها بین کشاورزان و خورده مالکین و یا مالکین سابق 3



 

ـ  عمال حزب دمکرات بمنظور جلب کشاورزان تبلیغ کردند که حکومت جمهوري اسالمی زمینهاي کشاورزي را از آنان  4

نها را بین کشاورزان تقسیم خواهند کرد در پس خواهد گرفت و اگر آنها مسلط شوند خرده مالکین را از بین برده و اراضی آ

 که کشاورزان باید اطمینان داشته باشند کهصورتی

 

 .متعلق به خودشان خواهد بود باشدالف ـ اراضی تقسیم شده به موجب قوانین قبلی که در تصرف کشاورزان می 

 

و چنانچه حق کشاورزي ضایع شده باشد  ب ـ در آتیه نزدیکی براب  قوانین اسالمی به اختالفات ارضی کشاورزي رسیدگی

 احقاق حق خواهد شد

 

ـ عشایردلیر و مرزبان کرد همگی از خرده مالک و کشاورز و دامدار عالوه بر مسلمان و ایرانی بودن هم عشیره و قوم  4

اه لذا اشتب  اندخویش یکدیگر بوده و دوش به دوش هم از معتقدات دینی و ملی و فرهنگی و مرزهاي کشور پاسداري کرده

نکرده و با تحریک دشمنان دین و ملت مقابل یکدیگر نایستید زیرا این نفاق و دودستگی موجب خشنودي دشمنان اسالم و ایرا 

 .ن خواهد شد

 

ـ بر علماي دینی و دانایان علوم، فرض و واجب است که با توجه به نکات باال برادران فریب خورده خود را ارشاد و  5

بدانند در صورت برگشتن به  اندکه با جاسوسان و ایادي دشمنان همکاري کرده ايیند تا عناصر فریب خوردهراهنمایی نما

 دامان ملت مسلمان ایران با اطمینان خاطر به آغوش خانواده خود رفته و از هر گونه تعقیبی مصون خواهند بود

 

رساند که حفظ امنیت منطقه و مرز بهر اهران عزیز کرد میـ ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران باستحضار همه برادران و خو6

ترتیبی که باشد تامین خواهد شد اما بهتر نیست که با برادري و همکاري انجام گیرد تا برادرکشی  و دشمن شادي تمام 

 )22/7/1358شود؟(جمهوري اسالمی

 

 .یک پاسگاه در محاصره هزار مهاجم است

 



 مرزي غرب کشور  هايحمله مهاجمان به پایگاه 

 

فرمانده » سرهنگ اخیانی«کرمانشاه ـچند پاسگاه ژاندارمري غرب کشور از دیشب مورد حمله مهاجمان قرار گرفت. 

هانی «مهاجم بسوي پاسگاه ژاندارمري  400دیروز بیش از  21ژاندارمري کرمانشاهان به خبرنگار اطالعات گفت: ساعت 

مامور ژاندارم  50مهاجمان با تیراندازي به سوي پاسگاه پاسگاه یورش بردند اما  حمله کردند.»نوسود«در بخش مرزي » گرمله

ماموران دیشب تا صبح امروز در مقابل «مستقر در پاسگاه به ارتش مهاجمان پاسخ دادند. سرهنگ اخیانی همچنین گفت: 

سرهنگ اخیانی اضافه » رسیده است.مهاجمان مقاومت کردند و گزارش رسیده حاکی است  که تعداد مهاجمان به یکهزار نفر 

وي در پایان ». نیروهاي کمکی بسوي پاسگاه حرکت کرده است و این پاسگاه همچنان در محاصره مهاجمان میباشد«کرد: 

ا در منطقه اورامانات حمله شد.ام»دوروله«و »باینگان«،»تیله کوه در قصر شیرین«ژاندارمري  هايدیشب نیز به پاسگاه«گفت: 

 )22/7/1358اطالعات».(ژاندارمري آنها را بعقب راندندماموران 

 

 .کندوحشت می» چمران«تجزیه و تحلیل اوضاع کردستان:ضدانقالب،حتی از اسم 

 

 :اي حوادث اخیر کردستان را چنین تجزیه و تحلیل کردستاد عملیات کردستان دیروز با انتشار اعالمیه

 

انقالبیون دیگر قدرت هجوم ندارند آنجا که نیروهاي ویژه ارتش در هر کردستان صورت دیگري به خود گرفته است ضد 

ها هاي جنگلها برقله کوهها، در میان تخته سنگها، زیر درختگذارند در وسط درهتازند و آنها پا به فرار میاي برآنها مینقطه

هاي چریکی روهاي زبده ارتشی با تاکتیکشوند. نیدر میان راهها در دامن دشتها همه جا و همه جا ضدانقالبیون دنبال می

دارند هر کمینی را خنثی برند و هر مانعی را از جلوي پاي خود برمیهمچون شیران از قفس رها شده به دشمن حمله می

 کنند، ارتش پاکسازي خود را شروع کرده است و تا تصمیماندازند و یا دستگیر میاي ا یا بخاك میکنند و هر کمین کنندهمی

کند. یاشهادت یا تصفیه همه ضد انقالبیون شعار بعدي با شدت ادامه خواهد داد و هر نوع درگیري را با آغوش باز استقبال می

 .رزمندگان انقالب است

 

قادر است سیطره کامل خود را بر همه نقاط کشور تامین کند در حال  ارتش  بار دیگر ثابت کرد هر گاه تصمیم بگیرد فوراً

خواهند قبل از اینکه در هاي پر از مهمات حزب دموکرات به سوي مرزهاي عراق سرازیر شده است، آنها میونحاضر کامی

کامیون بزرگ ارتشی پر از اسلحه و  20زیر سرپنچه تواناي ارتش خر دشوند به عراق بگریزیند بنابراطالع دقیق تا بحال 

پرسند چرا در ماه گذشته ارتش سکوت کرده بود و به ضد مه میمهامات از مرزهاي ایران خارج شده وبه عراق رفته است ه



انقالبیون اجازه تهاجم داد جواب آنکه در خالل ماه گذشته ارتش به پادگانهاي خود رفت تا حسن نیت خود را به همه ثابت 

ریزي امتناع ورزد، در خواهد با صلح و محبت مسایل کردستان را حل کند و از جنگ و خونکنند و دنیا بداند دولت ایران می

حالیکه قدرت و سیطره کامل خود را با قاطعیت تمام ثابت کرده است، در عین حال روش مردمی و میهنی خود را به همه 

زنند و گران خارجی دست به کشتار بیرحمانه مردم بیگناه مینمایاند ولی آنجا که دشمنان ایران و انقالب با همکاري توطئهمی

هاي توطئه را قاطعانه قلع و قمع کرد و یک کنند دیگر سکوت جایز نیست باید این جرثومهوء استفاده میاز صلح و صفا س

 .لحظه آنان را آزاد نگذاشت

 

رهبر عالیقدر انقالب همه متهمین را حتی کسانی را که اسلحه به دست گرفته بودند و علیه دولت جنگیده بودند عفو فرموده 

اند و ود را تحویل دولت دهند و دست از توطئه بردارند ولی اکنون کسانی که دست به اسلحه بردهبودند بشرط آنکه اسلحه خ

کنند مسلما مشمول عفو نخواهند بود و به استفاده میدهند و از عفو امام و دولت سوءهمچنان به قتل و خونریزیها ادامه می

ح خود را تسلیم نمایند. از مهمترین آثار تحرك ارتش شدت مجازات خواهند شد مگر آنکه به سوي ملت بازگردند و سال

ورود مجدد دکتر چمران به کردستان بود کسی که وجودش در ماه گذشته سبب شد که نیروهاي ضد انقالب در مدت کمی 

اي که دکتر چمران وارد متالشی گردند و ارتش در مدت ده روز بر همه نقاط استراتژیک کردستان مسلط شود و هر نقطه

کنند و همه آدماگی خود را براي جانبازي و داران و سربازان با فریادهاي پر شور از او استقبال میشود، افسران، درجهمی

گذارند که همراه او به صحنه مبارزه اعزام شوند. او دارند و حتی گروههاي مختلف با هم مسابقه میاستقبال شهادت اعالم می

نماید، افسران و کند و گروههاي انقالب اسالمی را رهبري میرزمندگان حمله می نیز سالح به دست گرفته پیشاپیش

گیرند و ضد انقالب داران و سربازان نیز همچون عقاب در لحظه کوتاهی سرتاسر منطقه مورد نظر را زیر سلطه خود میدرجه

نقالب بود به تصرف نیروهاي ویژه درآمد و مردها را که چند روز پایگاه ضد ا» شندرا«اندازند. دیروز هنگامیکه دهرا به دام می

ها با بهت و نگرانی به سربازان خیره شده بودند و سربازان نیز به فرمان دکترچمران در نقاط مختلف پخش زنها و بچه

کتر چمران ر دنمودند در این میان یکی از زنان جوان کرد یکباکردند و مشکوکین را دستگیر میها را بازدید میشدند و خانهمی

کردند گفت: نگاه کنید او خودش است، دکتر چمران است، احساس اطمینان میداد و میرا با انگشت به زنان دیگر نشان می

شدند که شیرازه ضد که با وجود او امنیت آنها حفظ خواهد بود و هر کس به آنها تعرض نخواهد کرد و همچنین مطمئن می

و یا  گذردکوپتري که از آسمان میکنند که هر هلید شد، جالب اینجاست که کردها تصور میانقالب از منطقه برچیده خواه

 کند و خوبکند دکتر چمران در آن حضور دارد، ضد انقالب نیز حتی از اسم او وحشت میهر ستونی که از منطقه عبور می

 .داند که وجود او در یک منطقه آنها را آزاد نخواهد گذاردمی

 

دانند که وجود او بزرگترین تحریک را در منطقه ایجاد اند و خوب میانقالب نیز همه امیدواري خود را به او بستهمومنین 

زیر کنند تنها وشود که بعضی از روشنفکران و خبرنگاران با نوعی اعجاب زیر لب زمزمه میخواهد کرد و همچنین شنیده می



کند آري براستی که در نظام انقالب اسالمی همه شرکت می جنگ شخصاً هايدفاعی که اسلحه به دست گرفته و در جبهه

 )22/7/1358چیز ممکن است.(کیهان

 

 تجزیه و تحلیل حوادث کردستان

 

 :حوادث اخیر کردستان را چنین تجزیه و تحلیل کرد ايستاد عملیاتی کردستان دیروزبا انتشار اعالمیه

 

ویژه ارتش در هر  هايقالبیون دیگر قدرت هجوم ندارند. آنجا که نیروکردستان صورت دیگري بخود گرفته است ضد ان

هاي جنگلها در میان راهها و در وسط دهات بر روي تخته سنگها زیر درخت گذارندو آنهاپا به فرار می تازندبر آنها می اينقطه

هاي چریکی همچون شیر از شوند نیروهاي زبده ارتشی با تاکتیکدر دامن دشتها و همه جا و همه جا ضد انقالبیون دنبال می

را از جلوي پاي خود برمی دارند هر  دارند هر مانعیقفس رها شده به دشمن حمله میبرند و هر مانعی را از جلوي خود بر می

ست کنند ارتش پاکسازي خود را شروع کرده ارا بخاك میاندازند و یا دستگیر می ايکنند و هر کمین کنندهکمینی را خنثی می

 کند یا شهادت یا تصفیه همه ضدو تا تصمیم بعدي به دشت ادامه خواهد داد و هر نوع درگیري را با آغوش باز استقبال می

ه کامل خود قادر است سیطر انقالبیون شعار رزمندگان انقالب است سردار ارتش بار دیگر ثابت کرد هر گاه تصمیم بگیرد فوراً

را بر همه نقاط کشور تامین کند در حال حاضر کامیونهاي پر از مهمات حزب منحله دموکرات بسوي مرزهاي عراق سرریز 

تواناي ارتش خرد شوند به عراق بگریزند و بنابر  اطالع دقیق تا  هاير زیر سر پنجهخواهند قبل از اینکه دشده است آنها می

پرسند کامیون بزرگ ارتشی پر از اسلحه و مهمات از مرزهاي ایران خارج شده است و به عراق رفته است همه می 20بحال 

جواب آنکه در خالل ماه گذشته ارتش به چرا در ماه گذشته ارتش سکوت کرده بود و به ضد انقالبیون اجازه تهاجم  داد 

ن را تواند با صلح و محبت مسایل کردستانیت خود را ثابت کند چپیها بدانند که دولت ایران میخود رفت تا حسن هايپادگان

 تحل کند و از جنگ مرزي امتناع ورزد در حالیکه قدرت و سیطره کامل خود را با قابلیت تمام قاطعیت تمام ثابت کرده اس

گران نمایاند. ولی آنجا که دشمنان ایران و انقالب با همکاري توطئهدر عین حال روش مردمی و مذهبی خود را به همه می

ت باید کنند دیگر سکوت جایز نیسزنند و از صلح و صفا سوء  استفاده میخارجی دست به کشتار بی رحمانه مردم بیگناه می

و قمع کرد و یک لحظه آنها را آزاد نگذاشت رهبر عالیقدر انقالب همه مهاجمین را حتی توطئه را قاطعانه قلع  هاياین حربه

کسانی را که اسلحه بدست گرفته بودند و علیه دولت جنگیده بودند عفو فرمود بشرط آنکه اسلحه خود را تحویل دولت بدهند 

عفو  دهند و ازادامه می هامچنان به قتل و خونریزيو ه اندو دست از توطئه بردارند ولی اکنون کسانی که دست به اسلحه برده

مشمول عفو نخواهند بود و بشدت مجازات خواهند شد مگر آنکه بسوي ملت باز  کنند. مسلماًامام و دولت سوء استفاده می

ته ارتش گذشگردندو سالح خود را تسلیم نمایند از مهمترین آثار تحرك ارتش ورود مجدد دکتر چمران به کردستان بود. بار 

و  شود افسرانکه دکتر چمران وارد می ايتوانست در مدت ده روز بر همه نقاط، استراتژیک کردستان مسلط شود و هر نقطه



کنند و همه آمادگی خود را براي جانبازي و استقبال شهادت اعالم درجه داران و سربازان با فریادهاي پرشور از او استقبال می

که به صحنه مبارزه اعزام شوند او نیز سالح بدست گرفته  گذارندهاي مختلف با هم مسابقه هم میدارند و حتی گروهمی

 )23/7/1358کند.(جمهوري اسالمیپیشاپیش حرکت می

 

 .دموکراتها،اتومبیل فرمانده نیروي زمینی را به رگبار مسلسل بستند

 

 .ودمها در تاریکی جنگلها سرگردان بتیمسار فالحی:زیر رگبار گلوله

 

پاسدار مجروح که در دست 1تیمسار ولی اهللا فالحی فرمانده نیروي زمینی هنگامی که قصد داشت براي نجات جان سه 

قرار گرفت، اما بطرز  7پی ـ جی ـ -مهاجمین اسیر شده و در یک روستا زندانی بودند اقدام کند، هدف رگبار مسلسل و آر

 .هاي کمرش بوجودآمدرحتی در مهرهمعجره آسایی از مرگ رهایی یافت و مختصر نا

 

ذشته (لیال پهلوي سابق) بستري شده است. شب گ"صدیقه رضایی"تیمسار ولی اهللا فالحی که از بعدازظهر دیروز در بیمارستان 

ه یاري بدر یک گفتگو با عبدالعظیم میرهاشمی خبرنگار سرویس شهري کیهان، جزییات حمله مهاجمان را شرح داد و گفت: 

د متعال ودعاي خیر امام خمینی خوشبختانه من و همراهانم از این حمله جان سالم بدر بردیم. وي در خصوص چگونگی خداون

 :این حادثه گفت

 

» شندرا«مهر مجروح و توسط مهاجمین اسیر ودر روستاي  15تن از برادران پاسدارامان که در حادثه  3براي نجات جان 

حرکت » شندرا«از طریق زمین و دکتر چمران و گروه دیگري از راه هوا به طرف روستا زندانی شده بودند،من و همراهانم 

کردیم،هنگامی که به آن محل رسیدیم،متوجه شدیم که مهاجمین و عوامل ضد انقالب، اسیران را به نقطه دیگري منتقل 

مبیل جیپ حامل من و همراهانم را بگلوله اند. ناچار عزم بازگشت کردیم. در بین راه حوالی یک منطقه جنگلی ناگهان اتوکرده

به طرف اتومبیل جیپ حامل من و همراهانم شلیک کرده که اتومبیل منهدم  7پی ـ جی ـ -بستند و متعاقب آن دو گلوله آر

اي پرتاب شدیم. چون در حین عملیات رزمی این گونه حوادث براي ما یک امر عادي است، شد و ما هر کدام به گوشه

پناه گرفتیم و پس از اینکه همراهانم نیز بمن پیوستند در تاریکی بیابان و زیر رگبار مسلسلها که از هر سو به گوش بالفاصله 

رسید خود را به داخل جنگل رساندیم. بیش از دو ساعت در جنگل سرگردان بودیم و سرانجام در حالی که هر کدام از ما می

 .توانستیم راه برویم، خود را به سردشت رساندیمیهایی پیدا کرده بودیم و به سختی مناراحتی



 

در آنجا اقدامات درمانی اولیه درباره ما انجام شد و چون من بعلت درد شدید در ناحیه مهره کمر سخت صدمه دیده 

ردا از حالم خیلی خوب است و انشاء اهللا ف«بودم،بعدازظهر دیروز بیمارستان منتقل و بستري شدم، تیمسار فالحی تاکید کرد 

 .«بیمارستان مرخص خواهم شد

 

 در بیمارستان

 

خبرنگار سرویس شهري کیهان  به بیمارستان محل بستري شدن »  تیمسار فالحی«شب گذشته به دنبال اعالم خبر حمله به 

اطالعی یب فرمانده نیروي زمینی مراجعه کرد، بیمارستان تحت کنترل پاسداران بود و پاسداران از چگونگی حادثه حمله اظهار

کردند. در تماس بایکی از کارکنان بیمارستان وي گفت: خوشبختانه فرمانده نیروي زمینی از این حمله جان سالم بدربرده است 

هاي کمر او در جریان این حادثه آسیب دیده است که خوشبختانه وي تحت درمان اي به وي اصابت نکرده و تنها مهرهو گلوله

 )23/7/1358وي بهبود خواهد یافت.(کیهانپزشکان است و به زودي 

 

 به افراد مستقر در سلدوز 64اخطار لشگر 

 

هشدار داد تا بیست و چهار ساعت » سلدوز«ارومیه ـ خبرگذاري پارس:  لشگر شصت و چهار ارومیه بکلیه اشرار در منطقه 

 :به این شرح است 64منطقه را ترك کنند.  متن اطالعیه لشگر 

 

 بسمه تعالی

 

دران عزیز کرد!  ارتش براي برقراري نظم در منطقه مستقر و از چنان قدرتی برخوردار است که قادر است کلیه مواضع برا

باخبر است و قدرت نابودي آنرا دارد ولی » سلدوز« اشرار را از میان بردارد.  ارتش از تجمع سالح اشرار بطور دقیق در منطقه 

شود دشت منطقه سلدوز را ترك کنند تا اهالی اعم ي کند لذا به کلیه اشرار اعالم میمایل است در منطقه از خونریزي جلوگیر

ساعت به افراد فریب خورده فرصت داده  24از ترك و کرد بتوانند با آرامش در خانه و کاشانه خود زندگی کنند و مدت 

  )24/7/1358مول خواهد شد. (اطالعاتشود تا منطقه را ترك گویند و در غیر اینصورت، اقدام الزم براي سرکوبی معمی



 

 .شودطرح ارتش براي آرام سازي غرب تا دو روز دیگر اجرا می

 

 .پاسداران بدون اطالع ارتش پادگان را ترك کرده بودند

 

رییس ستاد مشترك ارتش، در یک گفتگوي رادیویی اعالم کرد که ارتش براي جلوگیري از » تیمسار سرلشگر حسین شاکر»

کراتها طرحهائی در دست اجرا دارد که در دو روزآینده این طرحها پیاده خواهند شد. تیمسار شاکر در این مصاحبه فعالیت دم

طالع ا اندبدونرادیوئی که با صداي جمهوري اسامی انجام میشد اعالم کرد که پاسدارانی که مورد حمله دمکراتها قرار گرفته

و از سرنوشت دیگران  ایمجسد بدست آورده 22کر اضافه کرد که ما تنها ارتش پادگان را ترك کرده بودند. تیمسار شا

نفر  200تا  150دمکراتها که تعدادشان بین «. وي همچنین گفت: کنیماطالعی نداریم به همین جهت آنها را گمشده تلقی می

چند خودرو به  7با آرـ پی ـ جی  بودند مسلح به انواع تفنگ و تیر بار و سالحهاي آر ـ پی ـ جی هفت بودند و بر اثر شلیک

. »آتش کشیده شدند که به همین علت تعداد هفت نفر از پاسداران که در زیر خودروها سنگر گرفته بودند در آتش سوختند

ژاندارمري و ارتش بر اساس طرحهایی که در دست «تیمسار شاکر سپس در مورد نحوه برخورد با عملیات مهاجمین گفت: 

کند و نخواهد گذاشت اینها آرامش جلوگیري می هایکی دو روز به مرحله اجرا خواهند گذاشت از فعالیت دارند و در همین

 )24/7/1358(اطالعات» منطقه را به هم بریزند.

 

 اخطار ارتش جمهوري اسالمی به اعضاي حزب دمکرات

 

دمکرات کردستان یک هفته فرضت  ارومیه ـ خبرگزاري پارس: ارتش جمهوري اسالمی در شهرستان سلماس به اعضاي حزب

      .خود را تحویل دهند و بهمین مناسبت اطالعیه باین شرح انتشار داد هايداد تا سالح

 

ه از تاریخ شود کابالغ می اندبدینوسیله به کلیه کسانی که در حزب  دمکرات کردستان نامنویسی کرده -» بسمه تعالی»

ارند سالحهاي خود را تحویل بدهند. چنانچه تا پایان این مهلت کسی از اعضاي انتشار این آگاهی بمدت یکهفته فرصت د

حزب منحله دمکرات اسلحه خود را تسلیم ارتش نکند با وي بعنوان ضد انقالب رفتار خواهد شد اگر افرادي پیدا شوند از نظر 

ن منطقه است کمک کنند و یا او را پناه دهند فراري ای هايکه یکی از فئودال» سنارمامدي«نیروي انسانی مادي و یا معنوي به 



جمهوري اسالمی محاکمه خواهند  هايشوند و در دادگاهخائن به دولت جمهوري اسالمی و ضد انقالب محسوب می

 )24/7/1358اطالعات».(شد

 

 مهاجرت روستاییان جوانرود به آن سوي مرز

 

 .«آن سوي مرز از طریق مرز پاوه ادمه دارد مهاجرت روستاییان جوانرود به«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان:

 

فرمانده پاسگاه ژاندارمري روانسر در گفتگوبا خبرنگار اعزامی کیهان به منطقه جوانرود ضمن اعالم این مطلب  "ستوان دارابی"

هاي ما اطمیناناي است وبا وجود گفت: ترك شهر بوسیه گروهی از روستاییان و مهاجرت به آن سوي مرز مساله نگران کننده

 .شودتعداد این گروه به تدریج بیشتر می

 

نژاد فرمانده ناحیه ژاندارمري پاوه نیز در گفتگو با خبرنگار اعزامی کیهان گفت: براي سرکوبی کامل افراد  "سروان معاذي"

 .کوپتر شناسایی و رزمی داریممسلح این ناحیه احتیاح فوري به چند فروند هلی

 

واحدهاي ژاندارمري در نواحی مرزي نیز ضروري است این تقویت باید با وسیله نقلیه کافی و سالح سنگین  تقویت«وي افزود: 

 .«همراه باشد

 

گماردن فرماندهان عملیاتی کار آزموده در صحنه درگیریها و هماهنگ شدن قواي ژاندارمري و پاسداران «نامبرده اضافه کرد: 

 .«و ارتش نیز امري ضروري است

 

ه ناحیه ژاندارمري پاوه در مورد سایر کمبودها گفت:اعزام واحدهاي رزمی  با توپخانه و تانک کافی به این نواحی الزم فرماند

 .«است بویژه استقرار توپخانه دورزن در نواحی کوهستانی پاوه مفید است

 

 .کوپتري را به گلوله بستنددر منطقه نوسود،مهاجمان،هلی



 

رمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: دیروز در منطقه ف "سرهنگ اخیانی" -کرمانشاه

ون کوپتر توانستند آن را سالم به زمین فرود آورند و هم اکنکوپتر اصابت کرد و خلبانان هلیاي به یک فروند هلینوسود،گلوله

واقع در » ملند«لیات دیروز ماموران ژاندارمري گردنه دهند.سرهنگ اخیانی افزود: در عمیک اکیپ،کار مرمت آن را انجام می

را از وجود مهاجمین دمکرات پاك کرد و آنها را به عقب راندند و ماموران » هانی گرمله«، و»دزآور«، »نودشه«سه راهی 

 )24/7/1358ژاندارمري در آن مستقر شدند.(کیهان

 

 :تیمسار فالحی براي اولین بار فاش ساخت

 

 .کراتها در غارهاي مرزي ایران و عراق زندانی هستندگروگان دم 400

 

نماینده نیروي زمینی که در جریان حمله مهاجمین در منطقه سردشت آسیب دیده و هم اکنون در  "تیمسار ولی اهللا فالحی"

وامل عباشد،در یک گفتگوي اختصاص نکات مهمی را مورد چگونگی درگیریهاي نیروي مسلح کشور با بیمارستان بستري می

تا زمانی که در عملیات نامنظم منطقه پشتیبانی کشور خارجی وجود ضد انقالب بیان کرد و در قسمتی از سخنانش گفت: 

 .توان نقطه پایانی بر این عملیات گذاشتداشته باشد نمی

 

خواهند هرگز ننند،کآنها که برخالف مصالح ملت و انقالب فعالیت میتیمسار فالحی در قسمت دیگري از سخنان خود گفت:

 .توانست از چنگال عدالت و خشم توفنده ملت مبارز ایران بگریزند

 

به گفتگو پرداخته است گفت:با توجه به مسایل و حوادث پیش » عبدالعظیم میرهاشمی«تیمسار ولی اهللا فالحی که با 

، اقدامات روانیداوم امنیت در منطقه،آمده،ارتش،راسا تصمیم به پاکسازي منطقه گرفته است. من معتقدم الزمه استقرار م

سیاسی واقتصادي است و مادامی که امنیت سیاسی و نظم در منطقه برقرار نشود،هیچ اقدام اصالحی در منطقه میسر 

 .عامل بازدانده و خنثی کننده است نیست.ارتش فعالً

 



قرار قه استقرار یافته است و با این نوع استارتش در نقاط حیاتی و حساس منط«تیمسار فالحی در قسمت دیگر سخنانش افزود:

کند و در این حوزه نظامی، به صورت عامل بازدانده و خنثی کننده اقدامات مسلحانه دموکراتها و ضد انقالبیون عمل می

 .«و عناصر ژاندارمري وشهربانی به انجام وظائف خود مشغولندبرادران پاسدار 

 

ور از داند ودر مناطق کوهستانی و دقید وشرط از نیروهاي انتظامی وپاسداران انقالب میارتش خود را مکلف به پشتیبانی بی »

 .«شودآبادیها با ضد انقالبیون وارد عمل می

 

به یاري «در قسمت دیگري از سخنانش به انضباط روحانی و روحیه انقالبی افراد مسلح اشاره کرد و گفت:» تیمسار فالحی»

 .«انقالب،نیروهاي مسلح،توانایی انجام ماموریتها را به طور مستمر در این منطقه دارندخداوند و پشتیبانی رهبر 

 

 مبارزه در فصل زمستان

 

توانند مبارزه کنند و ارتش را به عقب برانند باید بگویم ارتش برخالف آنچه شایع شده که در فصل زمستان،مهاجمین بهتر می

منطقه بتواند برتري خود را اثبات کنند و دست ضد انقالب را از این منطقه  چنان آمادگی دارد که حتی در سخترین شرایط

 .کوتاه کند مات به هیچوجه نگران فصل زمستان نیستیم

 

هاي ها اشاره کرد و گفت در جریان غارت پادگاندر ادامه اظهارات خود به مساله مارکسیستی» تیمسار فالحی»

 اي وسائل مدرن مخابراتیک مردم در حمله به پادگانها بودند با نقشه حساب شدهها که از عوامل مهم تحریکشور،مارکسیست

باشد،امنیت مخابراتی ما را در منطقه با می 77ها که از نوع پی ـ آرـ سی ـسیمو تجهیزات رزمی را با خود بردند و با همان بی

کنند و بیشترین آسیب پذیري ما در شود کشف مییهاي ما را که به صورت کد مخابره ماند.آنهااغلب پیامخطر مواجه کرده

 .ایماثر همین عدم امنیت مخابراتی است که در منطقه با آن مواجه شده

 

تیسمار فالحی در جواب خبرنگار کیهان که پرسیده ممکن است بفرمایید که چگونه معلوم شده امنیت مخابراتی توسط 

فارسی «ویی که به گوش ما می رسد اکثر مکالمات با زبان غیر کردي مارکسیست ها مختل شده است؟گفت:در ارتباط رادی

هاي اي که همه کرد هستند حتی کارمندان سازماناست.در منطقه» هاي دیگرسلیس،فارسی با لهجه اصفهانی،شیرازي و لهجه



نیت منطقه به علت عدم ام توان کرد.همانطور که گفتم آسیب پذیري ما درکرد هستند،چه توجیهی غیر از آن می دولتی اکثراً

 .مخابراتی است نه تاکتیک و تکنیک

 

چپهاي چپ ـ  -هاي سیاسی نیز روبرو هستیم ـ چپهاو راستهابلکه با گروهما در منطقه کردستان،تنها بادموکراتها درگیر نیستیم،

برخورد کردیم که لباس هاي چپ و راستهاي راست، ما در سردشت با افراد زیادي هاي چپ ـ و همچنین راستو راست

 هاي نمره شهربانی تهران اصفهان و سایردانستند و رفت وآمد زیادي را با اتومبیلکردي پوشیده بودند ولی زبان کردي نمی

 .اندشهرها در میان مهاجمین،به ما گزارش کرده

 

انقالب به ستون برادران پاسدار  تیمسار فالحی در ادامه اظهارات خود گفت: همچنین در جریان حمله مهاجمین و عوامل ضد

مجروحان به صراحت اعالم کردند پاسدار و مجروح شدن و گروگان رفتن عده زیادي شد، 20که منجر به کشته شدن بیش از 

 .که مهاجمین فارس زبان بودند و هم آنها بودند که چند تن از شهدا را که زیر یک پل مخفی شده بودند آتش زدند

 

هاي ما را دو قسمت کردند. قسمتی از ارش رسیده دموکراتها و ضد انقالبیون چپ و راست اسراو گروگانبراساس آخرین  گز

کنند و گروهی از آنان را در داخل خاك عراق آنان را در غارهاي مناطق مرزي و مناطق مسکونی بالفصله مرز نگهداري می

 .زندانی کردند

 

کنید چند گروگان در اختیار مهاجمین داریم؟گفت:تا آنجا که اطالع داریم تیمسار فالحی در جواب این سئوال که فکر می

ارتشی و ماموران انتظامی هستند نزد مهاجمان به سر می برند. ارتش تاکنون اقدام به گروگان که بین آنان پاسدار، 400حدود 

 .ایماو را احضار و پس از تحقیق آزاد کرده گاهی اگر الزم بود براي تحقیق از یکی از کردها بوده کهگیري نکرده است،گروگان

 

ها در فرمانده نیروي زمینی سپس به این سئوال که آیا تصمیم به آزاد ساختن گروگانها دارید یا خیر؟گفت: منابع اطالعاتی

به محض اینکه محل استقرار آنها را کشف صدد تحقیقات وسیعی براي شناسایی محل دقیق نگهداري گروگانها هستند.

 .کنیم،ارتش،با همه توانایی خود و قبول هر گونه خطري به نجات گروگانها خواهد شتافت

 

 اعزام نیروي تازه نفس

 



نیروي جدیدو تازه نفسی با آموزش جدید و تکنیک ویژه به منطقه اعزام شده و «وي درباره اعزام نیروي جدید به منطقه گفت:

اند و عملکرد آنها نیز رضایتبخش بوده است. از سوي دیگر ح جدي آغاز کردهآنها به مناطق آلوده رفته و پاکسازي را در سط

ژاندارمري در محل استقرار در پاسگاههاي که طی چند ورز اخیر اشغال شده گردیده است و پاکسازي در راههاي عمده و 

مهاباد و پیرانشهر دست زده ،بانههاي سردشت،روستاها را آغاز کرده است همچنین شهربانی به بازسازي و احیاي شهربانی

 .«است

 

تیمسار فالحی آنگاه به دخالت یک کشور خارجی در جریان درگیریهاي مناطق آلوده اشاره کرد و گفت البته در زمانی که در 

 پشتیبانی کشور خارجی وجود داشته باشد و از سوي دیگر نفوذ اداري و قضایی دولت در منطقه تعمیمعملیات نامنظم مهاجمین،

تقرار هاي دولت در زمینه اسو این باعث امیدواري است که فعالیتتوان نقطه پایانی در عملیات نامنظم گذاشت،پیدا نکند نمی

نفوذ نظامی وسیاسی و قضایی محسوس شده است. اعتقاد من این است آنهاي که بر خالف مصالح ملت و انقالب ملت فعالیت 

نوانند بگریزند و خداوند از خونهاي ناحقی که بوسیله ضد انقالب توفنده ملت نمیکنند هرگز از چنگال عدالت و خشم می

 .گذردشود نمیریخته می

 

تقادات هاي انقالب و اعتیمسار ولی اهللا فالحی در قسمت دیگري از این گفتگو اظهار داشت:با انسجامی که ملت ایران در زمینه

تواند هاي روانی ـ سیاسی و نظامی جهانخواران نمیی نفوذ پذیر باشد و تالشکنم چنین ملتاسالمی و ملی دارد من تصور نمی

 .شکافی در حلقه زنجیر این ملت بوجود آورد

 

بین ارتش و برادران پاسدار و سایر نیروهاي انتظامی تفاهم همکاري و هماهنگی مطلق وجود دارد و «تیمسار فالحی سپس افزود:

حادثه پاوه مشکلی نداریم ومن به عنوان تولیت نیروي زمینی مراتب حق شناساي پرسنل نیروي ما در این زمینه البته پس از 

 .«زمینی رابه پیشگاه امام خمینی رهبر عالیقدر و ملت ایران و پاسداران انقالب تقدیم می کنم

 

اسداران شهید شدن ستون پ تیمسار فالحی در پایان این گفتگو به موضوع گله برادران پاسدار در حادثه سردشت که منجر به

کیلومتري پل سردشت به بانه درگیري شدند ستون  15در روز حادثه که ستون پاسداران در فاصله شد،اشاره کرد و گفت:

کیلومتري محل درگیري پاسداران با  20نظامی تدارکاتی که ارتش بانه به طرف سردشت حرکت کرده بود در فاصله 

کوپترهاي اسکورت پاسداران را دیده بودند و حتی یکی از بته قبل از درگیري پاسداران، هلیمهاجمین در گیري شده بودند.ال

آنها گفته بودند ما نیاز به کمک نداریم فقط یکی از اتومبیل هایمان کوپترها کنار آنها فرود آمده و با آنها صحبت کرده بود،هلی



رسانند و این همان کنند و خود را به حوالی ستون ارتش میمیکوپترها پرواز خراب شده که مشغول تعمیر آن هستیم،هلی

 .درگیري یک شهید و دوازده مجروح بودموقعی بود که مهاجمین با ارتش درگیر شده بودند. نتیجه

 

روز ام،کوپترها در آسمان،در آن لحظه،شروع به انتقال مجروحان از صحنه درگیري کردند و تا آنجا که من تحقیق کردههلی

کوپترهایی که برادران پاسدار ما از آن یاد شب،ستون ارتش با مهاجمین مشغول زد وخورد بوده است و هلی 9حادثه تا ساعت 

 .حامل مجروحان حادثه بوده و از طرفی متوجه درگیري آنان نشده بودنداند باالي سر ما در رفت وآمد بودند،کرده و گفته

 

کوپترها نیز از در بازگشت از بانه نیروهاي جدید به صحنه مین را دستگیر کردند و هلیتن از مهاج 7نیروهاي ما در آن روز 

اند آیا کند که یک ستون پاسدار از سردشت عازم بانه بودهکردند صبح روز بعد به پاسداران بانه اعالم میدرگیري منتقل می

ردار کند که بین راه خببه طرف جاده سردشت حرکت میشوند بالفاصله ستون اند یا نه و هنگامی که متوجه ماجرا میرسیده

 )24/7/1358شوند از سردشت در این باره اقدام شده است.(کیهان می

 

 .چند یگان ارتشی براي شناسایی به کردستان رفته اند

 

انهاي عملیات ب یگبراي تفکیک افراد بی گناه از ضد انقالبیون در منطقه کردستان و پاکسازي کامل منطقه از افراد ضد انقال

 .روانی نیروي زمینی با امکانات وسیعی به منطقه اعزام شدند و کار خود را آغاز کردند

 

فرمانده نیروي زمینی که هم اکنون در بیمارستان بستري است صبح امروز در گفتگویی با خبرنگار "تیمسار ولی اهللا فالحی"

نظر به اینکه ضد انقالبیون از مردم بی دفاع و بیگناه و مومن به شهري کیهان ضمن افشاي مطلب باال گفت: سرویس شهري،

ب نیز با اطالع از و ضد انقالانقالب از یکدیگر تفکیک نشده اند، پیشروي ارتش بر اي پاکسازي تاکنون به کندي پیش میرفت،

ستیز پرداخته بود. پس از این حس عاطفی نیروهاي مسلح در داخل مردم به مبارزه با ارتش و دیگر نیروهاي رزمنده به 

هاي عملیات روانی خود را به میان مردم بفرستیم تا افراد بررسیهاي الزم تصمیم گرفتیم براي خاتمه دادن به این وضع یگان

این یگانها، با مذاکره با گروهها وافراد مختلف کرد از نیازهاي مختلف آنان آگاهی پیدا کنند و با شناخت آن آنان را از عوامل 

 براي پاکسازي اقدام کنیم. درپی اقدامات یگانهاي عملیات د انقالب و افراد حزب دموکرات تفکیک نمایند تا بتوانیم سریعاً ض

روانی و نتیجه مثبت این برنامه، از روز گذشته افراد ارتش مبارزه وسیعی را براي پاکسازي  آغاز کردند. تیمسار فالحی سپس 

ا اند خوشبختانه از دو روز قبل تاکنون مکه افراد ارتش  در مبارزه و پاکسازي منطقه کسب کردههایی افزود: با تجربه و آگاهی

 .ایمایم و فقط یک شهید ودو مجروح داشتهتلفات چندانی نداشته



 

ود خدر پی اقدامات سریع نیروهاي مسلح دموکراتها و دیگر ضد انقالبیون، حالت دفاعی بتیمسار ولی اهللا فالحی سپس افزود:

ناهنده هاي طبیعی پگریزند و در پناهگاهشوند، از مقابل افراد میاند و هر جا با نیروهاي ارتش و سایر رزمندگان مواجه میگرفته

شوند. از سوي دیگر همکاري مردم مسلمان کرد، در زمینه اطالعاتی بطور محسوسی افزایش یافته و در پاره اي موارد می

ر دو عملیات ضربتی مقدار زیادي اسلحه ومهمات ضد انقالبیون در گردنه رزم زیرم کشف و شایان توجه است. همچنین د

 .ضبط شد

 

تیمسار ولی اهللا فالحی در قسمت دیگري از اظهارات خود گفت: در سایر مناطق نیز تا مادامیکه ضد انقالبیون از افراد بیگناه 

  .تفکیک نشوند ارتش اقدامی نخواهد کرد

 

شود گفت: تیراندازي در هاي مستمري که در بعضی از ساعات شب و روز در مناطق مختلف انجام میاندازيوي در مورد تیر

دانید کلیه مواضع حساس بخصوص پادگانها تحت نظر و محافظت اي درگیر، یک امر طبیعی است. همانطوري که میمنطقه

بینند اقدام به تیراندازي اي را در اطراف این نقاط میافراد مسلح ارتش و نیروهاي انقالبی است، بمحض اینکه آنها سایه

گذارند، در حالیکه پس از قطع صداي تیر گاه کنند و سایر نگهبانان نیز با شنیدن صداي تیردست خود را روي ماشه میمی

 .شود که شاخه درختی تکان خورده است و این مساله در مورد ضد انقالبیون نیز صادق استمعلوم می

 

ر فالحی در پایان این گفتگو اضافه کرد: دولت آمادگی، اقدامات اجتماعی و اقتصادي را در منطقه دارد و مذاکرات تیمسا

 )25/7/1358رود.(کیهان سیاسی نیز توسط نمایندگان دولت در محل ادامه دارد که امید زیادي به نتیجه مطلوب آن می

 

 .به گلوله بستندخلبانان مجروح:چگونه دموکراتها هلی کوپتر ما را 

 

کوپتر مورد اصابت کوپتر ارتش جمهوري اسالمی در منطقه سردشت دو تن از خلبانان هلیدر جریان حمله مهاجمین به هلی

 .کوپتر خود را تشریح کردندمجروح شدند. جزییات حمله دموکراتها به هلی گلوله قرار گرفتند و شدیداً

 

هاي و ستوانیار خلبان بختیار جهانی نام دارند هم اکنون در یکی از بیمارستان این دو خلبان که سروان محمد کریم عابدي

 .تهران بستري هستند



 

جنوب  قسمت» شندرا«خلبان عابدي که از ناحیه کتف چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته است گفت: روز شنبه در منطقه 

یدن گرفت. کوپتر بارناگهان رگبار مسلسل بطرف هلی غربی کوه در حال گشت و کشف محل اختفاي ضد انقالبیون بودیم که

کوپتر اصابت کرد که یکی از آنها به کتف چپ من خورد. و تیر دوم در گردن خلبان در این حال دو تیر به جلوي شیشه هلی

با پایم  هکوپتر را کنترل کنم بالفاصلبختیاري جهانی نشست. درد شدیدي من در دست خود حس کردم و نتوانستم فرمان هلی

فرمان را گرفتم و پس از اینکه هلی کوپتر در کنترل من قرار گرفت، فرمان را به دست همکار دیگرم خلبان عباس زاده دادم و 

در سردشت فرود آمدیم. برادران نظامی و پاسدار ما را به بیمارستان منتقل کردند. ساعتی بعد خبردار شدم که مهاجمان به 

تن از مجاهدین کرد را با پرتاب نارنجک مجروح کردند. آنها تصمیم داشتند که اول  3اند و هشهربانی سردشت حمله کرد

شهربانی را تصرف کنند بعد شهر را بگیرند و ما را بکشند که با اقدام سریع سروان رستمی فرمانده مجاهدین کرد مستقر در 

اند ولی من ها و ضدانقالبیون براي سرت جایز تعیین کردهشهربانی حمله آنها دفع شد دوستان کرد بمن خبر دادند که دموکرات

 .«بیدي نیستم که با این بادها بلرزم

 

نان را کنیم آما حتی االامکان سعی می«خلبان عابدي سپس به نرمش نیروهاي ارتش نسبت به مهاجمین اشاره کرد و گفت: 

ولی آنها تالش عجیبی دارند که هر طوري شده شاد شوند،اند و باید ارکنیم اینها آلت دست قرار گرفتهنکشیم چون فکر می

بتوانند ما و افراد ارتش و حتی برادران پاسدار را شهید کنند. وي افزود: روزحادثه در پی حمالت مهاجمین بدستور دکتر 

 15ود دیم حدچمران در حالیکه خود او نیز در حال گشت و کنکاش در منطقه بود شروع به فعالیت براي تعقیب مهاجمین کر

تن از مهاجمین را در کوهها دستگیر کردیم. شش تن از این مهاجمان بین یک گله گوسفند پنهان شده بودند من تا چشمم به 

مهاجم را که بین گله خود  6رفتم. گله رم کرد و متفرق شد. ما توانستیم » گله شیرجه«کوپتر  به طرف گوسفندان افتاد با هلی

ب کردم و با کوپتر او را تعقیبا هلیدا کنیم. پنچ تن از آنان را دستگیر کردیم و یکی از آنان فرار کرد،رامخفی کرده بودند پی

کوپتر به پادگان بردیم.وي افزود: مهاجمین و دمکراتها تیراندازي به اطراف او این مهاجم را متوقف و دستگیر کردیم و با هلی

زي کنیم از خونرین طور نیست ما مسلمان هستیم و حتی االمکان سعی میشایع کردند که خلبانان ارتش با ما هستند ای

 .«جلوگیري کنیم

 

پیاده شد و یک انبار بزرگ مهاجمین را کشف » شندرا«وي در ادامه اظهارآتش  گفت: در آن روز دکتر چمران در روستاي 

مان ما و لطف خداوند سبب شد گه گلوله به کنم نیروي ایکردیم، که ناگهان تیراندازي شروع شد و ما مجروح شدیم فکر می

اي نیز که به گردن خلبان جهانی نشسته است خوشبختانه نه به نخاع خورده و نه به استخوان کتف من اصابت نکرد و گلوله

 .استخوان گردن آسیب رسانده است

 



ر شندرا، سی سیل و یک روستاي دیگ آنها در سه روستاي«سپس به مراکز تجمع دموکراتها اشاره کرد و گفت:» عابدي«خلبان 

 .«شونداجتماع کرده و مخفی می

 

 چگونه انبار مهمات دموکراتها منفجر شد

 

چند روز قبل در یک برنامه گشت جهت کشف انبار مهمات ضد انقالبیون شرکت کردیم و در نوار «خلبان عابدي افزود: 

ود کشف کردیم، پس از بررسی متوجه شدیم که اطراف محل کسی استتار شده ب مرزي منطقه وسیعی را که مملو بود و کامالً

 منفجر کردیم و در اثر انفجاراتی که» تو«هدف گلوله قرار گیرد، بااطالع از این امر ان منطقه را با موشکهاي  نیست که احیاناً

ار زیادي از مهمات ناشی از آتش  گرفتن مهمات بود سطح وسیعی از صحرا زیر آتش  قرار گرفت و به این ترتیب مقد

دموکراتها را از بین بردیم خلبان عابدي پس از تشریح این موضوع به تشریح محل اختفاي عزالدین حسینی پرداخت و گفت: 

داخل یک دره عمیق در نزدیکی مرز ایران و عراق بسر میبرند و » بردیس پان«عزالدین حسینی و یارانش در کنار کوه «

وي در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه از محل دقیق گروگانها و ».کنندا نگهداري میاکثریت گروگانها را در انج

یل مذاکرات بدل فعالًعزالدین حسینی اطالع دارید چه تصمیمی براي نجات زندانیان و دستگیري عزالدین حسینی دارید گفت:

 ایم ولی امیدواریم بزودي تکلیفگیرد ما دست نگهداشتهیو قول و قرارهایی که بین نمایندگان دموکراتها و مقامات انجام م

معلوم شود که اگر به نتیجه نرسیدند، الاقل به ما اجازه بدهند تا ما کار را یکسره کنیم و سران دموکراتها وسایر ضد انقالبیون 

همچنین برادران پاسدارمان را دستگیر کنیم و جلوي این زد  خوردها که منجر به شهید شدن افراد ارتش و سایر نیروها و 

 .شود را بگیریممی

 

و  و همدستان او شده بود اشاره کرد» دکتر نیلوفري«وي سپس به طرح رادیویی خود که در سقز اجرا کرده و باعث دستگیري 

 د بود وبانه و سردشت نیز پیاده شود فوق العاده موثر خواه -گفت: اگر طرح رادیویی که ما اجرا کردیم در شهرهاي مهاباد

ن بعلت ناراحتی گردن نتوانست با خبرنگار کیها» خلبان بختیار جهانی«شود. در این گفتگو زودتر کار ضد انقالب تمام می

 )25/7/1358صحبت کند. (کیهان 

 

 .فرمانده تیپ مهاباد اعالم کرد:مهاباددر محاصره ارتش قرار گرفت

 

هر روز سه شنبه هفته گذشته تا امروز (یکشنبه صبح ) توسط نیروهاي کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان ـ شهر مهاباد از بعدازظ

 .ارتش در محاصره است. و هیچ مسافري طی این مدت به شهر وارد و یا ازاین شهر خارج نشده است



 

 و سرهنگ نجف زاده فرمانده تیپ مهاباد بامداد امروز ضمن تایید خبر محاصره شهر مهاباد گفت: دستور محاصره شهر مهاباد

 .شودکنترل می ادامه آن توسط مقامات باال صادر شده و طبق این دستور تمام راههاي ورودي و خروجی شهر شدیداً

 

ر کند اما از نظر مقامات باال دگذارد و مشکالتی براي آنها فراهم میوي افزود: البته از نظر من این دستور مردم را در تنگنا می

 )28/7/1358یهاناخذ این تصمیم اطالعی ندارم.(ک

 

 .اخطار شدید فرمانده لشگر ارومیه به دموکراتها:من از این کلمه که مهاباد در محاصره است،خشنود نیستم

 

برند و در این حال دم از محلی بودن و طرفداري ملت میلیون تومان ارزش دارد،از بین می25تا  20هر تانکی را که بین 

 .زنندمی

 

ارومیه بعدازظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی  64نژاد فرمانده لشگر ارومیه:تیمسار سرتیپ ظهیر 

اخطار کرد: ما بیشتر از این وضع را در منطقه تحمل نخواهیم کرد، هر خانه، هر هتل، هر آپارتمان و هر پنجره و یا هر سنگر و 

و اتهام، تیراندازي شود آن محل و آن مکان بر سر آن کسی ها را ببندد و به قصد کشتن یا هر محلی که محل حرکت نظامی

کنم هر قدر که قدرت دارم با ضد را بسته است ویران خواهد شد. من اخطار میکه آنجا تیراندازي شده یا مسیر نظامی 

ازان بداند این سربانقالبیون مبارزه خواهد شد. ملت ایران که سربازان را براي خدمت به میهن در اختیار ارتش گذاشته باید 

شوند و ما که مسوولیت نگهداري این فرزندان رشید را به عهده داریم اجازه نخواهیم داد ضد گناه کشته میکفن پوش بی

کنم چه از خیابان تیراندازي شود، چه از طرف راست و انقالبیون بیشتر از این جان سربازان را به خطر بیاندازند. باز تکرار می

خیابان آن محل بر سر حمله کننده خراب خواهد شد ما اجازه نخواهیم داد یک گروه قانونی که مسلح شده  یا از طرف چپ

اش خاموش بشود و هم مؤسسات است بیشتر از این به جنایات خود در منطقه ادامه دهد و کاري خواهیم کرد که چراغ خانه

ي مهاباد به خبرگزاري پارس گفت: من از ژاد در مورد محاصرهپراکنی استعمار و طرفداران این مزدوران. تیمسار ظهیرنسخن

این کلمه که مهاباد در محاصره است خشنود نیستم. و همچنین گفته شد که منطقه مهاباد پاکسازي شده و یا خواهد شد حرف 

ي ن منطقهبراي تامی ي ارتش است کهبریم و این وظیفهي محاصره، کنترل را به کار میدرستی نیست. وي گفت: به جاي کلمه

استحفاظی خود رفت و آمد را کنترل کند تا افراد ضد انقالب به داخل رخنه نکنند در مورد پاکسازي باید گفته شود ارتش 

وارد مهاباد شد و رفت و آمد نیز به شهر مهاباد با آزادي انجام یافت، ولی گروههاي ضد انقالب از آزادي سوءاستفاده  قبالً

هاي منتهی به مهاباد گفت: راه ورود و خروج با اسلحه و مهمات وارد شهر شدند. وي در مورد بسته شدن راه کردند و همراه



دهیم افراد ضد انقالب خواروبار موجود شهر را براي انبار کردن نگهداري مردم عادي به هیچ وجه بسته نیست و ما اجازه نمی

ي اقتصادي شهر مهاباد که و اسراییل خارج ببرند و در مورد محاصرهي جاسوسان آمریکا و جهت دو سه ماه خود استفاده

ها بطور حتم یکی از عوامل استعمار و اند. ظهیرنژاد گفت: عوامل این خبرگزاريهاي خارجی اعالم کردهبعضی از خبرگزاري

ده و ن بفرستند که از آن ممانعت شخواستند چیزهایی را براي مزدورامی پشتیبان نیرهاي ضد انقالب ایران هستند. اینها حتماً

ایم، چطور آن زمانی که آزادي کامل عبور و مرور در اند. ما از توزیع و ورود مایحتاج مردم ممانعت نکردهاین خبرها را ساخته

 شد اینها حرفی نزدند؟شهر مهاباد بود و اسلحه وارد می

 

 داریمچه موقع کنترل را بر می

 

داریم که مردم عناصر کنترل عبور و مرور در شهر مهاباد گفت: ما زمانی این کنترل را برمی وي در مورد پایان دادن به

مخرب را به داخل خود راه ندهند و یا وجود آنها را در شهر به ما اطالع دهند. تیمسار ظهیرنژاد در آغاز این گفتگو ضمن 

ت غ از نظر گروههاي ضد انقالب اقدامات و فعالیتهایی اسهاي خود از این مصاحبه و نتایج تبلیغ صحیح گفت: تبلیتشریح هدف

دانیم وي خطاب به را در جهت مقاصد ما برانگیزد اگر ما تبلیغات دروغ را در اسالم گناه و ممنوع میکه هیجانات عمومی

اند سوال دهشزخمی  خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: شما در بیمارستان لشگر از سربازانی که در این چند روز در منطقه مهاباد

اند سربازي براي بستن سیم اتصال برق در باالي تیر برق هدف گلوله قرار گرفته شدهکردید کی و کجا و به چه نحو زخمیمی

اي نیز که براي کرده مورد هدف قرار گرفت و عدهاست و سربازي دیگر که براي آوردن آب در محوطه پادگان حرکت می

مورد حمله قرار گرفتند چند فروند تانک که براي نجات سربازان  7رفتند با آر، پی، جی، پادگان میبردن غذا به خارج از 

گیرند و حتی تانکهایی که جهت حفاظت رادیو تلویزیون شهر مهاباد و مردم روند مورد حمله قرار میبه محل حادثه میزخمی 

گونه که هیچایی چه از روي بامها، چه از منازل به افراد نظامی هگیرند و از هر نقطمهاباد گذاشته شده مورد حمله قرار می

پرسم هر تانکی را که بین بیست تا بیست و پنج میلیون کنند من از این گروهها میدستوري براي تیراندازي ندارند حمله می

فت: گت: همین عزالدین حسینی میزنند وي گفبرند و در این حال دم از محلی بودن و طرفدار ملت میارزش دارند از بین می

اند کنند و ادعا کردهي ایادي خودشان در پادگانها نشریات پخش میپاسدار دشمن ماست ارتش برادر ماست حتی به وسیله

است باید بدانید چرا اینها باید بگویند و یا کارتان ارشاد و افکار عمومی  ها که واقعاًکه سرباز برادر ماست شما مطبوعاتی

گویند پاسدار دشمن ماست و ارتش برادر ما. این حرف دو علت دارد اول اینکه گردانندگان گروههاي مخرب که یکی یم

ي خلق و احزابی مانند راه رهایی حزب دمکرات و دیگري چریکهاي فدایی خلق و همان بهتر گفته شود چریکهاي فدا کننده

 اند، حزبراه اسالم و انقالب اسالم، آزاد کننده زحمتکشان است آمدهزحمتکشان ایران که معلوم نیست کدام راه بهتر از 

دانند سپاه پاسداران تنها سازمانی است که بعد از انقالب به وجود آمده و افراد آن اند و پاسدار را دشمن خود میدرست کرده

اه ي آنها را در رکشتار ناجوانمردانه ترسند شماکنند تجربه نشان داده که اینها از کشته شدن نمیاز انقالب پاسداري می

سردشت به یاد دارید ولی هنوز پاسداران عاشق شهید شدن هستند البته از کسی که معتقد به ملیت و قومیت و شرافت ملی و 



ادي ع توان انتظار داشت در میان پاسداران از گروه تحصیل کرده تا افرادبه انقالب و مبانی هدف خود باشد غیر از این هم نمی

و در برخی موارد کم سواد هم وجود دارد ولی گروه مؤمن به انقالب به دریافت حقوق و جیره توجه ندارند جوانانی هستند با 

این  ي مناحساس و از جوان نیز غیرت و مردانگی و شجاعت انتظار هست ما از آنان تدبیر پیران را انتظار نداریم و به عقیده

ان هاي مخالف چرا با این پاسدارشود که این گروهترین طبقه اجتماعی ما هستند و اینجا روشن میگروه جزو پاکترین و مقدس 

مخالف هستیم و توانند با وضوح بگویند که ما با انقالب اسالمیمخالفند و نمیواضح تر اینکه این گروه ها با اصل انقالب اسالمی

نون به ورزند چرا اینها تاککنند و مثل جنایتکاران با انقالب ضدیت میدر اینجا تبلیغات زهر آگین علیه انقالب تبلیغ می

 کنند؟ مگر پاسدار به اینها چه کار کرده استکند و به آفریقاي جنوبی حمله نمیصهیونیسم که هر روز به فلسطین حمله می

یکی از  ترین نژاد ایرانی و در ضمنیلاست منتها این برادران کرد که یکی از اصتنها دلیل روشن فقط ضدیت با انقالب اسالمی

اند قسمت دوم مخالفت اینها با ترین قومهاي ایران است اسیر تبلیغات زهرآگین گردانندگان خائن حزب دمکرات شدهساده

و روانی و تاکتیکی دارد یکی از راه حلهاي رفع مشکالت تجزیه مشکالت به ابعاد کوچک است. هم اکنون پاسدار علت نظامی

ل ضد انقالبیون تشکیل ارتش، سپاه پاسدار و نیروهاي شهربانی و ژاندارمري است اینها اول از ژاندارمري و شهربانی مشک

خواهند ما را تجزیه کنند و هر کدام را جداگانه از پا دربیاورند حاال پاسدار به نظر آنها خطرناکتر از آمد و میبدشان می

اند پاسداران را دفع کنند بعد نوبت به شهربانی، ژاندارمري و بعد هم به ارتش هژاندارمري شده است اگر اینها موفق شد

دار، افسر نفر درجه 13رسد وي سپس به تلفات ناشی از برخوردهاي پریروز در مهاباد اشاره کرد و گفت: در وقایع پریروز می

ه ژاندارمري مهاباد مورد حمله قرار نگیرد ولی و سرباز که حق دفاع نداشتند مورد حمله قرار گرفتند هم اکنون شبی نیست ب

دانم  چه شود چون رییس شهربانی را کشتند و افراد شهربانی هم از سابق در آنجا بودند من نمیبه شهربانی مهاباد حمله نمی

اه افتاده یغاتی رتواند غمخوار ملت باشد و بدون اسلحه به تبلیغات خود ادامه بدهد هم اکنون تبلایدئولوژي دارد میکسی که

کنید است که کار ما و قوانین ما بدست آخوندها و مالها افتاده است و این تبلیغاتی است که علیه ما ادامه دارد شما فکر می

ت سه بایستوانست غیر از امام خمینی این انقالب را رهبري کند و به پیروزي برساند چون رهبر به نظر من میچه کسی می

مادي  تهیه امکانات مالی وعالقه و پشتیبانی مردم و سومی ت. یکی سمبل مخالفت با رژیم قبلی، دومی داشاصل مشخص می

براي پیروزي انقالب که این سه عامل را امام خمینی داشت. عبدالرحمن قاسملو که خودش فئوال و اسم پسر بزرگش هم لنین 

اند و یا است و یا سایر سران حزب دمکرات که یا از خارج آمدهاش هم در خارج است و رفراندوم را تحریک کرده و خانواده

دانیم که انقالب ایران از اند ما میهاي ضد انقالب را بر عهده گرفتهي آنها در خارج هستند ادعاي رهبري گروههنوز خانواده

مغز ایرانی است. شاید در شود هر چه باشد ساخته و پرداخته خارج صادر نشده است این قوانین که در مجلس بررسی می

توانیم این را خودمان اصالح کنیم. اینها اگر ایرانی و مرد سیاسی هستند بگذارند نقص باشد و ما می قوانین ما هم احتماالً

کنند  هارا تاراجتوانند به مردم آموزش بدهند. آیا صحیح است که سربازخانهایدئولوژي خود را می انقالب به ثمر برسد و بعداً

اند اعدام کنند و داد بزنند که ارتش در کار ما را تاراج یا خلع سالح و بدون احساس هر کسی را گرفتهو نیروهاي انتظامی 

نند کها اخباري را درج میبینیم روزنامهکند ارتش از داخل مردم برخاسته و از نیروهاي انقالب است بدبختانه میدخالت می

دهان ما بزنید اگر غیر از این است مردم را ارشاد کنید قاتل را مقتول و مجرم را بیگناه معرفی کنیم به اگر ما دیکتاتوري می

ي ما چه خواهد نوشت؟ همه به ما خواهند گفت: ما دانید تاریخ دربارهاین ضد انقالبی موفق بشوند مینکنید و اگر خدایی نکرده



ی بی سی از دانیم این برا صداي پیغمبر می "بی بی سی". حاال صداي باید چقدر اسیر سیاستهاي براندازي استعمارگران باشیم

نها گیرند و این عمل نابخشودنی است. ایکنند و کشتار اسراییل را نادیده میکی گربه عابد شده است؟ از پاسداران انتقاد می

نویسیم ارتش این طور کرد، ارتش هاي خود میکمرشان یعنی غرب و شرق از انقالب ایران شکسته است آنوقت ما در روزنامه

آنطور کرد و این براي من ننگ است وي گفت: اگر ظهیرنژاد فاسد یا فالن روحانی خراب است این به مملکت مربوط نیست و 

د یک گوینگویم من بدتر از آن هستم که دیگران میي خودم میشود جاي این دو نفر را به دو نفر دیگر سپرد من دربارهمی

ن آقا دانید ولی چون فالدهد شما فجایع اردشیر زاهدي سفیر شاه سابق در واشنگتن را خوانده یا میلکت را به باد نمینفر مم

گویند  فاسد شده مگر این معمم هموطن ما نیست اینها علتهاي بیهوده است که گروههاي مخالف مصمم است االن می

ر پایان از خبرنگاران خواست که بر اساس وظایف خود و میهنی حقایق را خواهند ما را تجزیه بکنند. تیمسار ظهیرنژاد دمی

 )1/8/1358بنویسند حتی اگر این حقایق بر خالف نظر خودشان باشد (کیهان

 

 .اطالعیه ستاد مشترك ارتش: محاصره اقتصادي مهاباد صحت ندارد

 

 :ایران این اطالعیه را انتشار دادستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

مهاباد مطالبی در روزهاي اخیر درج در برخی از جراید کشور تحت عنوان محاصره اقتصادي و نظامی -سم اهللا الرحمن الرحیم ب

در جهت گردیده که بکلی دور از واقع و بی اساس است. آنچه پیدایش این توهم را موجب گردیده کنترل دقیق یگانهاي نظامی

باشد که بالمآل در تأمین منطقه و ات غیر مجاز در برخی از شهرهاي غرب کشور میجلوگیري از ورود و خروج اسلحه و مهم

د و استقالل ایران بار دیگر تاکیآسایش هم میهنان کرد تأثیر قاطع خواهد داشت و مورد تایید همه وفاداران به انقالب اسالمی 

جود ندارد و تسهیالتی نیز در این زمینه فراهم گونه محدودیتی در رفت و آمد مردم محل و موادغذایی ونماید که هیچمی

  )2/8/1358گردیده است.(کیهان

 

 .ارومیه:هیچ کاله سبزي در مهاباد ربوده نشده است 64رییس ستاد لشگر 

 

ارومیه هرگونه خبري مبنی بر ربوده شدن کاله سبزها در مهاباد را تکذیب  64ارومیه ـ سرهنگ صادقی رییس ستاد لشگر 

صادقی گفت: ما هر لحظه با مهاباد در تماس هستیم و چنین خبري به ما نرسیده است و انتشار هرگونه خبر در کرد. سرهنگ 

شوم که خبرگزاري فرانسه از قول منابع کرد گزارش داده بود که فرمانده کاله سبزها این زمینه دروغ محض است. یادآور می



ارتباط با این خبر بود که خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه با ستاد لشگر  اند. درو چند کاله سبز دیگر در مهاباد ربوده شده

 )2/8/1358ارومیه تماس حاصل کرد و خبر تکذیب آنرا گرفت.(کیهان 64

 

 اطالعیه

 

 :اي به این شرح انتشار داددیروز ژاندارمري کرمانشاه اطالعیه

 

د تا کننو ژاندارمري در سطح ناحیه شبانه روز کوشش مینتظامی رسد که مأموران ابدین وسیله به اطالع عموم هموطنان می 

اي از فرصت طلبان با شایعه پراکنی در صددند که آسایش فکري و جانی همگان را تأمین کنند علیرغم این تالش عده

شود که می را دگرگون جلوه دهند و باعث پریشانی خاطر عموم شوند یادآورهاي مأموران ژاندارمري و انتظامی کوشش

را در مسیرهاي مختلف تا حدود زیادي برقرار کرده و از هموطنان استدعا داریم با تالش کامل امنیت عمومی مأموران انتظامی

تا سر حد اید ماموران ژاندارمري و انتظامیکه ما را در شناسایی مخربین و اخاللگران یاري دهند. همانگونه که مشاهده کرده

کوشند و در این راه از نثار خون خود هم دریغ ندارند انتظار همکاري مؤثر پاسداري و حفظ امنیت منطقه می جان و امکان براي

همه هموطنان را داریم. از سوي دیگر سرهنگ شهریاري معاون ناحیه ژاندارمري کرمانشاه به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: 

واقع در منطقه » زیران«و » سپید برگ«و پاسداران انقالب در منطقه  ازدرگیري دو شب پیش مهاجمان با مأموران ژاندارمري«

جوانرود گزارش دقیقی نرسیده است و ارتباط جوانرود با کرمانشاه از طریق تلفن دیروز قطع بود. گزارش رسیده از کرمانشاه 

ازظهر دت نائل شد پیشحاکیست که مراسم تشییع جنازه پاسدار شهید عبدالحسین نجفی که در بخش کرند به درجه شها

آباد انجام شد و در مراسم تشییع جنازه روحانیون، پاسداران و اقشار مختلف دیروز از بیمارستان شیروخورشید سرخ اسالم

 )3/8/1358مردم شرکت داشتند.(کیهان

 

 آخرین حوادث منطقه

 

عت در نوسود درگیري بود و افراد مسلح معاون ناحیه ژاندارمري در مورد آخرین حوادث منطقه گفت: امروز به مدت چند سا

حمله کردند. وي ضمن اعالم دفع این حمله گفت: به اعتقاد من اگر مذاکره و راه حل  به مرزبانی و پاسگاه نوسود شدیداً

سیاسی به سرانجام نرسد.درگیري در فصل زمستان بسیار شدیدتر از حال خواهد بود. در مورد مسایل مرزي سرهنگ 

در چند روز اخیر با مذاکراتی که با سران عشایر مرزي بعمل آوردم همگی از تصمیم خود مبنی بر خروج از  شهریاري گفت:

کوشش و مجاهدت کنند. وي قول دادند که در راه اهداف جمهوري اسالمی  اند و متفقاًمرز و اقامت در عراق منصرف شده



از سوي کردهاي ایرانی پناهنده به عراق به من رسیده است که  اضافه کرد: در عین حال ظرف دیروز و امروز پیامهاي زیادي

ه هاي آنها به من گفتند که زندگی کردهاي پناهنداند و فرستادههمگی خواستار تضمین و تعهد الزم براي بازگشت به وطن شده

ه ه مناطق کردنشین گفت: بدر زیر چادر و اردوگاه یک کشور بیگانه بسیار سخت است. وي با تایید لزوم اعزام چهار وزیر ب

شود بلکه الزم است در جوار این اقدام مهم تماسی با فرماندهان محلی تنها با اعزام این وزیران مشکل منطقه حل نمینظر من،

که آشنا به روحیه و اخالق مردم مناطق خود هستند فراموش نشود، زیرا هماهنگی بین تصمیمات هیات وزیران و مقامات 

رد مذاکرات صلحجویانه ضروري است. معاون ناحیه ژاندارمري کرمانشاه در مورد چهار ماده مورد گفتگوي محلی در پیشب

نماینده امام با مرزبان عراق گفت: در آن گفتگو که من نیز شرکت داشتم مسایل زیادي مطرح گردید، ولی با توجه به حمایت 

باشیم تا  قويتوان صددرصد اعتماد کرد و ما باید آنقدر از نظر نظامی یها از کردهاي پناهنده به قول آنها نمو پشتیبانی عراقی

جویی و مانور در نواحی مرزي را نداشته باشد، زیرا عوارض این درگیري متوجه آنها نیز خواهد شد. هیچ کشوري قدرت ستیزه

تنها با قبول بعضی پیشنهادات مردم چندان موافق نیستم گفت: وي در پایان با اعالم این موضوع که من با راه حل نظامی 

امروز سران عشایر قلخانی تقاضاهایی در چند ماده به من دادند که دولت  توان درگیري را فیصله داد، مثالًکردنشین می

  :انجام آنها را داده بود، تعدادي از این تقاضاها عبارتند از وعدهقبالً

 

   براي همهـ عفو عمومی1

 

 ایل قلخانی ـ تامین کافی براي2

 

 ـ ایجاد کار در منطقه3

 

 ـ کمک به وضع کشاورزي4

 

 ـ همکاري در وضع بهداشت5

 

 )5/8/1358ـ ایجاد مدرسه و رسیدگی به وضع زراعت.(کیهان6

 



 اظهارات ظهیرنژاد

 

دنبال مأموریت ارومیه شب گذشته اظهار داشت که نقل و انتقال اخیر نیروها در منطقه به  64تیمسار ظهیرنژاد فرمانده لشگر 

 64صورت گرفته است. فرمانده لشگر نیت چهار وزیر و دستور دولت در جهت جلوگیري ادامه فعالیت نیروهاي نظامی حسن

شود و در حال حاضر با وجودي که روز در منطقه جلوگیري میاز اجراي عملیات نظامی ارومیه افزود: طبق دستور دولت فعالً

 العمل نشاناند در اجراي همان دستور نیروها عکسشدهرتش بر اثر تیراندازي ضد انقالب زخمیگذشته چهار نفر از افراد ا

نی ي مسووالن براي مقابله با راهزندادند. تیمسار ظهیرنژاد در بخش دیگري از گفتگویش در پاسخ به این سئوال که برنامه

ت. مأموران ژاندارمري باید گشتهاي شبانه روزانه در ي ارومیه ـ سلماس چیست گفت: این وظیفه ژاندارمري اساخیر جاده

گیرد بهر حال تأمین امنیت منطقه و سرکوبی این کار صورت میي ژاندارمري ارومیهمنطقه داشته باشند. اگر چه طبق گفته

اد در مورد ار ظهیرنژاند به مسافران دستبرد بزنند در اثر کوتاهی مأموران بوده است. تیمسمهاجمین کاري ندارد و اگر توانسته

آخرین رخدادهاي منطقه آذربایجان غربی و کردستان گفت: کسب اطالع شده است که صبح امروز به مرکز سپاه پاسداران در 

بوکان حمله شده ولی طبق همان دستور ارتش دخالتی در قضیه نداشته است. فرمانده هنگ ژاندارمري ارومیه نیز در گفتگویی 

تواند متضمن امنیت مسافران در هاي منطقه اطمینان داد که اقدامات اخیر ژاندارمري میمسافرین جاده با خبرنگار کیهان به

 )7/8/1358هاي منطقه باشد.(کیهانجاده

 

 .به مساله کردستان خاتمه نخواهد دادسرلشگر شاکر رییس ستاد مشترك ارتش در گفتگویی با کیهان:هیچ راه حل نظامی

 

ایران در یک گفتگوي اختصاصی با کیهان کر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمیسرلشگر محمد حسین شا

نظرهاي خود پیرامون مسایل کردستان، طرح خلع سالح عمومی، کیفیت کارایی نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمی نقطه

سفر اصفهان و یاسوج و مالقات  حل رفع بحران کردستان را بیان داشت. سرلشگر شاکر که پس از مراجعت ازایران و راه

دیشب خود با امام خمینی پیرامون رفع بحران کردستان در محل کارش با خبرنگار کیهان گفتگو کرد. ضمن تاکید بر این نکته 

به مساله کردستان خاتمه نخواهد داد و هیچ راه حل نظامی  ي کردستان باید از طریق سیاسی حل شود گفت: مطمئناًکه مساله

 :این راه نیز انتخاب نشده است. متن گفتگوي کیهان با شاکر به شرح زیر است

 

اي بود؟ آیا تصمیماتی براي کردستان گرفته شده است؟ و این تصمیمات تا چه ـ آخرین مالقاتتان با آقاي چمران در چه زمینه

 دهد؟در کردستان را تحت الشعاع قرار میحد مذاکرات سیاسی 

 



سرلشگر شاکر: به طور کلی من بر حسب ضرورت همه روزه با وزیر دفاع در تماس هستم تصمیمات در مورد کردستان در 

 .گردد و تالش بر این است موضوع کردستان از طریق سیاسی حل و فصل شودسطح وزراي منطقه اتخاذ می

 

 یت  و مذاکرات چهار وزیر چه اطالعی دارید و کار کمیسیون چیست؟ـ از تصمیمات کمیسیون امن

 

شاکر: کار کمیسیون، حل مسایل مربوط به مناطق کردنشین است و تصمیمات کمیسیون از طریق وزراي مسوول اتخاذ 

 .شودمی

 

ي اگهان خبر از محاصرهشود کردستان آرام است ولی نرسد. گاهی اعالم میـ از کردستان اخبار ضد و نقیضی به اطالع می

شود اکنون نیروهاي ارتش در چه وضعیتی هستند و هاي گروهی منتشر میاقتصادي مهاباد و شهادتهاي بسیار در رسانه

 درگیري در کدام منطقه شدت دارد؟

 

بینی شده ورود و خروج شاکر: به طور کلی محاسبه اقتصادي در شهرهاي کردستان مطرح نیست بلکه طبق طرح پیش

جلوگیري  براي صرفاًشود و کنترل عمومی هاي ژاندارمري کنترل میي پاسگاهي عوامل ارتشی بوسیلهشهرهاي کردستان وسیله

 .گیرداز ورود و خروج اسلحه و مهمات غیر مجاز صورت می

 

انهدام چند تن مهمات، ـ ربودن زیبا کالم، حمله به پاسداران ارتش در مهاباد، تیراندازي به سوي فرمانده نیروي زمینی و 

حکایت از حضور فعال دمکراتها در منطقه دارد و به طوري که شایع است تعدادي از شهرهاي غرب، شبها در دست  ظاهراً

 باشد این موضوع تا چه حد صحت دارد؟دمکراتها و صبحها دست ارتش و پاسداران می

 

هاي متفرقه بیشتر در منطقه سردشت، بوکان، مهاباد و مناطق : نیروهاي ارتش در وضعیت مناسبی قرار دارند و درگیریشاکر

ي غیرمجاز در دست اشخاص غیر کردنشین ادامه دارد. سرلشگر شاکر در ادامه سخنان خود افزود: به طور کلی وجود اسلحه

ه منظور جلوگیري از ها و روستاهاي مناطق را ایجاد نموده است و در نتیجه، ارتش بمسوول، ناامنی در مناطق شهرنشین و راه

کند لذا در بعضی از تلفات مردم عادي از درگیري با این عناصر به خصوص در شهرها احتراز می رویارویی با مردم و احیاناً

ا هشبها در شهرها و اوقات مناسب و تعیین شده از طرف آنها در روستاها وراه مواقع این اقراد مسلح موجبات ناامنی را اکثراً

 .آورندبوجود می



 

 راه حل سیاسی

 

ایران که راه حلی براي پایان دادن به وضع موجود در کردستان تیمسار شاکر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 

به مساله کردستان خاتمه نخواهد داد و این راه نیز انتخاب نشده است. استقرار یگانهاي هیچ راه حل نظامی دارد گفت: مطمئناً

دارم تمام تالش دولت این  با اطالعاتی که شخصاً انها مقاومت به منظور ایجاد امنیت در منطقه است مسلماًارتشی در پادگ

انجام پذیرد. انتخاب چهار وزیر مسوول به نیابت از آمیز و بدون درگیري نظامی است که موضوع از طریق سیاسی و مسالمت

 .طرف دولت به منظور حل مساله گویاي این نظر است

 

اند در کنار هم موضع مشخص و یکدستی را در پیشبرد مسایل خود شود که ارتش و پاسداران انقالب هنوز نتوانستهگفته می ـ

 انتخاب کنند علت چیست؟

 

 نظري در سطوح باالي ارتش و پاسداران انقالب از نظر وظایف و تکالیف وجود ندارد و بعضاًشاکر: بطور کلی هیچگونه اختالف

 اي پیدا کنند که باکه در سطوح پایین به علت عدم اطالع این دو عنصر از امکانات یکدیگر اختالف سلیقه امکان دارد

  .مشکلی ایجاد نخواهد کرد هاي باالتر، موضوع قابل حل و مطمئناًمداومت، همکاري و هماهنگی و ارشاد در رده

 

 طرح خلع سالح عمومی

 

 :تیمسار شاکر در جواب این سئوال که

 

در ستاد شود؟ گفت: طرح خلع سالح عمومیبه کجا انجامیده و این طرح کی و چگونه اجرا میطرح خلع سالح عمومی  

در  دادسراي انقالبهاي مرکزي انقالب اسالمی و مشترك با همکاري نمایندگان ژاندارمري، شهربانی، پاسداران انقالب کمیته

و  ي عناصر شرکت کننده جلبشود هر چه زودتر با جلب توجه کلیهش مینویس آن تهیه شده و تالحال رسیدگی است. پیش

 .پس از تایید دولت در سطح کشور به مورد اجرا گذارده شود

 



 نظر شما در این باره چیست؟ ـ طرح شوراها در ارتش به کجا کشیده و اصوالً

 

فرماندهان  ياي به ارتش ابالغ کرد که کلیهشاکر: پس از تصویب قانون تشکیل شوراها در سطح کشور وزارت دفاع بخشنامه

و پرسنل نظرات خود را در مورد تشکیل شوراها حدود و وظایف و مسوولیتها به وزارت دفاع منعکس کنند تا پس از بررسی 

. نظر رددها اقدام گنامهي تشکیل شوراها به ارتش مورد رسیدگی قرار بگیرد و از این طریق نسبت به تدوین آیینکامل نحوه

 .صالح دولت صالح ارتش است من در مورد تشکیل شوراهاي ارتش تابع نظرات دولت است و مطمئناً

 

شود این شایعات صحت دارد؟ هاي پیچیده استفاده میشود از وجود کارشناسان خارجی براي بکار بردن سالحـ گفته می

این قبیل هواپیماها اند و اگر خارج نشدهاز ایران خارج کردهرا  14شود هنگام پیروزي انقالب هواپیماهاي اف همچنین گفته می

 آیا ما براي استفاده از این سالحها نیاز به کارشناسان خارجی داریم؟ گیرد و اصوالًچگونه مورد استفاده قرار می

 

تالش  ناپذیر است منتهاباستفاده از بعضی سالحها یا هواپیماها به خاطر وجود کارشناسان خارجی ضروري و اجتنا شاکر: مسلماً

خواهد شد که تعداد کارشناسان در حداقل نیاز باشد باید بگویم که هیچ نوع هواپیمایی از ایران خارج نشده و همانطور که گفته 

امکان دارد که به وجود کارشناسان خارجی نیاز باشد. سرلشگر شاکر  14در مورد تعمیر و نگهداري هواپیماهاي اف  شد بعضاً

اب این سئوال که دگرگونی ارتش که از سوي وزیر دفاع عنوان شد به چه صورتی انجام خواهد شد و این دگرگونی در در جو

ي آن بی اطالع هستم و هنوز خط مشی و نکات اساسی طرح مورد نظر من از این دگرگونی و نحوهایی است گفت:چه مرحله

 .وزیر دفاع به ارتش اعالم نشده است

 

 قرار ملت استارتش حافظ است

 

شی خط مدر دولت جمهوري اسالمی سرلشگر شاکر در پاسخ این سئوال که با توجه به تصویب قانون منع حکومت نظامی 

ارتش در مواجه با خطر اغتشاش داخلی و یا مواقع اضطراري به چه صورتی خواهد بود و آیا ارتش در مسایل داخلی حضور 

چه خصوصیتی دارد؟ گفت: طبق پیش نویس قانون اساسی می محسوس خواهد داشت و بطور کلی ارتش در جمهوري اسال

 ي اقدام ارتش به دستور دولت وایران است تا تدوین هر نوع قانون با مصوبهارتش حافظ استقالل و تمامیت جمهوري اسالمی 

ردن ي خنثی کمینهباشد. سرلشگر شاگر در مورد کارآیی نیروهاي ارتش در زیا رهبر انقالب به عنوان فرماندهی کل قوا می

ام ردهبه عمل آوکند و در بازدیدهایی که از اغلب پادگانهاي نظامی ها گفت: ارتش هیچگونه ضعفی در خود احساس نمیتوطئه

اند. و نقل و انتقال یگانهاي ارتشی در حداقل مدت زمان و حداقل درگیري تلفات نمودار آمادگی عملیاتی آنان را مالحظه کرده



باشد. سرلشگر شاکر در پایان در مورد شایعاتی از جانب بعضیها که در مورد وي عنوان ارتش میهاي رزمیآمادگی واحد

اي ندارم. قبول خدمت پس از بازنشستگی فقط به عنوان حس وطن دوستی و اعتالي شود گفت: من توجه به هیچ شایعهمی

عظمت و استقالل حاکمیت ایران عزیز تالش خواهم  ارتش بوده است و تازمانی که در این سمت هستم براي قدرت ارتش

 )7/8/1358کرد.(کیهان
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 (5)ارتش و کردستان

 

  

 

 .دار شهید شدنددر درگیریهاي بوکان دو پاسدار و یک درجه

 

وضع سه شهر در منطقه جنوب غربی آذربایجان غربی دیشب و دیروز نا آرام بود و در درگیریهاي دیشب بوکان دو نفر از 

به شهادت رسیدند که جنازه آنان به ارومیه حمل شده است. سرهنگ صادقی رییس دار نظامی پاسداران انقالب و یک درجه

این خبر به خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: دیشب نیز در بوکان ارومیه بامداد امروز ضمن اعالم  64ستاد لشگر 

ها و تلفات احتمالی گزارشی نرسیده است. بر اساس گزارش خبرنگار هاي پراکنده ادامه داشت ولی از تعداد زخمیتیراندازي

دار شهید را گروهبان جهارومیه اسم در 64خبرگزاري پارس هنوز تلفن بوکان از طریق ارومیه قطع است. روابط عمومی لشگر 

زاده از جمعی لشگر شانزده قزوین اعالم کرد. سرهنگ مقدم معاون ناحیه ژاندارمري آذربایجان غربی نیز دوم حسن مومن

هاي دیروز بوکان گفت: در مهاباد نیز دیشب تیراندازیهاي پراکنده ادامه داشته است. ولی براساس ضمن اعالم تیراندازي

وي کسی آسیبی ندیده است. وي گفت: امروز وضع مهاباد آرام گزارش شده است. در سردشت بر اساس اطالعات رسیده به 

اظهار احمدیان فرماندار این شهرستان دیشب از ساعت نه و نیم الی ده و نیم تیراندازي شدید آرامش این شهر را بر هم زد و 

هاي مجاور شکست. هاي خانهونی آسیب فراوان دید. و شیشهو انفجار نارنجک یک خانه مسک 7بر اثر اصابت آر ـ پی ـ جی ـ 

شد که در بیمارستان بستري است. فرماندار سردشت خبر از وي گفت: در درگیري دیشب سردشت یک پاسدار زخمی

اي در اطراف سردشت داد و گفت: این منطقه در نزدیکی روستاي مال شیخ است ولی از جزییات درگیري درگیري در منطقه

ري در دست نیست. در نقده و پیرانشهر فرمانداران این شهرستانها به خبرگزاري پارس در ارومیه گفتند که دیشب این خب



ن تکذیب کرد و از کامیو آرام نبودند و فرماندار پیرانشهر شایعه ناامنی راه بین جلدیان و پیرانشهر را شدیداً شهرها کامالً

ات پراکنده شده در حمل مواد مورد نیاز این شهرستان به وظیفه انسانی و اجتماعی داران دعوت کرد که بدون توجه به شایع

 )8/8/1358خود عمل کنند.(کیهان

 

 اقدامات مسالمت آمیز ارتش در کردستان

 

به منظور نشان دادن حسن نیت دولت مقرر شد که ارتش به نحو ابتدا به ساکن در کردستان اقدام مسلحانه مقابله به مثل 

به این شرح انتشار داد: بنام خدا در اجراي تصمیمات  اياد مشترك جمهوري اسالمی ایران به این منظور اطالعیهشود ست

 :متخذه از طرف هیات ویژه دولت براي کردستان و اثبات حسن نیت دولت مقرر گردیده است

 

ل  و تحریک افراد مسلح مقابله به مثابتدا به ساکن اقدامی از طرف نیروهاي ارتش صورت نگیرد لیکن در مقابل تعرض  -1

 .بنمایند

 

در کلیه مناطق شهري، کنترل عبور و مرور با مسالمت و سرعت انجام گیرد این کنترل شامل محاصره اقتصادي نخواهد  -2 

 .بود

 

 .ارتباطی کما فی السابق ادامه یابد هايعملیات پاکسازي در مناطق خارج شهرها و راه -3 

 

گروهی که مغایر با این تصمیمات شایع گردیده است تکذیب  هايار نظري از طرف مقامات و رسانههر گونه اظه -4 

 )9/8/1358گردد.                                                 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران(اطالعاتمی

 

 .عده شهداي بانه افزایش یافت

 

 نفر 45تا  40پاسداران:  نفر،سخنگوي سپاه 33ستاد مشترك: 



 

نفر اعالم کرده از سوي دیگر  33عده شهداي حوادث بانه را  ايستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران طی اطالعیه

نفر ذکر کرد. اما  45تا  40رسیده به این سپاه عده شهداي بانه را بین  هايسخنگوي سپاه پاسداران نیز بر اساس گزارش

دهد که هنوز عده دقیق کشته شدگان روشن نیست و آمارهاي اعالم شده رقمهاي مختلفی را بیان ان میرسیده نش هايگزارش

 :کند. متن اطالعیه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران که دیشب دراین باره انتشار یافت به این شرح استمی

 

 .«ند ربهم یرزقونوالتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاءع«-بسمه تعالی

 

پلید و بخون آغشته مزدوران چپ نماي صهیونیسم و امپریالیسم جهانخوار  هايملت قهرمان و مسلمان ایران بار دیگر دست

گروهی از شجاع ترین برادران ما را که براي دفاع از اسالم و استقالل میهن عزیزمان به غرب کشور اعزام شده بودند در عید 

مراجعت از منطقه در داخل شهر و درحالیکه براي اثبات حسن نیت از هرگونه اقدام نظامی منع شده بودند قربان و به هنگام 

نفر مجروح  70نفر شهید  33ناجوانمردانه مورد تهاجم قرار داد و به خاك و خون کشید حاصل این فاجعه خونین تا این لحظه 

ا پیشگاه حق تعالی پذیراباشد. ارتش جمهوري اسالمی ایران ضمن نفر مفقود بوده که امید است این قربانیان جوان ر 60و 

دهد که انتقام سرخ خون برادران سرباز خود تسلیت به محضر بزرگ انقالب بازماندگان شهدا و ملت شریف ایران اطمینان می

 هم میهنان عزیز دعوت را به شدیدترین وجه خواهد گرفت واین جنایت ضد انسانی را بدون کیفر نخواهد گذاشت در خاتمه از

ود ششود که در مراسم تشییع جنازه این شهیدان به خون خفته که ظهر یکشنبه (امروز) در دانشگاه تهران برگزار میمی

 )13/8/1358شرکت فرمایند. (اطالعات

 

 ارتش جزئیات حادثه خونین بانه را اعالم کرد.اطالعیه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران

 

هنوز علت حادثه خونین بانه که در آن تعدادي از رشیدترین فرزاندان ایران زمین بدست مزوداران اجنبی به خاك  -ابنام خد

باشند، اینک ستاد مشترك ارتش جمهوري و خون درغلطیدند مورد سئوال هموطنان عزیز بوده و خواستار چگونگی حادثه می

 .رساندبه استحضار ملت شریف ایران میاسالمی ایران شرح مختصري از این فاجعه خونین را 

 

روزه در فرم  45لشگر یک مرکز پس از یک مأموریت  هايیکی از گردان 10/8/58بامداد روز پنج شنبه مورخ  8ساعت -1

 .شودیک جابجائی ساده جهت عزیمت به تهران از سردشت عازم بانه می



 

شود که با هوشیاري و عکس العملهاي آغاز می 10در ساعت  کیلومتري بانه و از داخل جنگلها 20نخستین درگیري در -2

 10دقیقه همان روز در حالیکه دو نفر از مهاجمین کشته و  30/14سریع و به موقع مقاومت خنثی و ستون نظامی در ساعت 

 دهدنفر اسیر شده بودند بدون هیچگونه تلفاتی در مسیر سردشت ـ بانه به حرکت خود ادامه می

 

ومتري شهر بانه در اثر برخورد با مهاجمین فاصله خودروهاي ستون زیاد شده و قسمت جلوي ستون با از میان کیل 3در -3

 .گرددموجود بشهر وارد می هايبرداشتن مقاومت

 

در داخل ورودي شهر در حالیکه قسمت جلوي ستون انتظار هیچگونه برخوردي با مردم مسلمان کرد نداشته و خود را در -4

ه با این تفاوت ک گیردبار دیگر مورد هجوم غافلگیرانه مهاجمین قرار می کردمیهنان کرد و مومن به انقالب حس میمیان هم 

این مرتبه دژخیمان خون آشام مهاجم در پوشش زن و کودك بیگناه مردم به مقابله برخاسته و با تیراندازي شدید تلفاتی را به 

 .سازدستون نظامی وارد می

 

که خود از افسران متقی و کاتب قرآن و شجاع و مدبر بوده پیش از حرکت » شهید شریف اشراف«ستون سرتیپ فرمانده -4

ستون از سردشت و نیز در طول مسیر بارها تأکید کرده که هیچکس حق تیراندازي ندارد مگر به دستور وي و همه تالش و 

بوده و در این لحظه که در مدخل شهر با جمله  کوشش او در جهت عبور مسالمت آمیز و جلوگیري از کشت و کشتار

شوند هم او و هم درجه داران و سربازان مسلمان و آگاه غافلیگرانه مهاجمین از بین صفوف مردم  و کودکان بیگناه مواجه می

ن بیگناهی به خو دستشان خواهندبیگناه را در خطر نمی بینند و نمی ايتحت تأثیر مسایل انسانی و وجدانی از آنجا که جان عده

 وررنگین گردد با شهامت و شجاعت و پس از تحمل شرایط سخت و بسیار نابرابر شرافتمندانه در خون خود غوطه

 .نفر مجروح بوده است 70نفر شهید و  23شوند.حاصل این فاجعه خونین تا این لحظه می

 

ه و در شرایطی که ب گشتندخانه و کاشانه خود باز میاین برادران غیور و فداکار درست در روز عید قربان و در حالیکه به 

دلیل تالش هیات حسن نیت از هر گونه اقدام خشن نظامی منع شده بودند و بخاطر جلوگیري از کشته شدن حتی یک انسان 

ح مجاهیدن وبیگناه بخاك و خون کشیده شدند که امید است این قربانیان جوان را پیشگاه حق تعالی پذیرا بوده روح آنان با ر

 )17/8/1358صدر اسالم محشور گردد.(اطالعات

 



 اطالعیه ستاد مسایل کردستان

 

خواهر و برادر کرد هم اکنون شما عزیزان در این موقعیت حساس که کشور به بیش از هر زمان احتیاج به وحدت و تالش در 

ن تا با خودیاري و همکاري و حس گذردوزیشان میهمه ابعاد دارد میزبان هیاتی میباشد که بیش از یک هفته از تالش شبانه ر

همه جا در میان شما بوده و همچون برادري  نیت شما بتمام نابسامانی ها رسیدگی و خاتمه دهند. هیات حسن نیت مستقیماً

وانند تدلسوز و مهربان بمطالب شما گوش فرا داده و با قشرهاي مختلف به گفتگو پرداخته اند. تا بیاري خود و همت شما ب

ی متوال هايفائق آیند. این هیات علیرغم کارشکنی هاگامهاي مؤثري در این راه مقدس برداشته و بر مشکالت و نارسائی

مزدوران داخلی و خارجی و دست نشاندگان امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی از اکثر شهرها دیدن نمود و با استقبال پر شور 

، تا آنجا که خواهران و برادران کرد مهاباد و بانه اي تظاهرات مختلفی به پشتیبانی از آنها و نیز شما برادران کرد روبرو گردید

باشد بر پا نمود و آمادگی خود را نشان دادند. از آن سخنرانی هائی که حاکی از صفاي همیشگی شما برادران غیور کردي می

کثیف امپریالیستی شرق و غربی خویش را از همان ابتدا در خطر  جا که چپ نماها و بیگانه پرستان منافع خود راو اربابان

کنند که اوضاع میدیدند از این حسن تفاهم و برادري بوحشت افتاده و با دست زدن به آشوب و هرج و مرج سعی می

ان کثیف ع اربابمشروع شما رسیدگی نگردد و آنها بتوانند مناف هايکردستان عزیز را به جوي ناآرام مبدل سازند تا بخواست

 .خود را تحت عنوان دفاع از حقوق مردم مستضعف کرد پا برجا سازند

 

در همین رابطه شاهد حمله ناجوانمردانه و شهادت تعدادي از برادران ارتشی خویش بودیم که در  استانه ورود به بانه مورد 

خشم ارتش غیور انقالب و اسالمی را به صورت  هجوم قرار گرفتند و دشمنان شما برادران میخواستند با این عمل مذبوحانه

انتقامی علیه مردم مسلمان کرد درآورند و فضاي غیر مساعدي براي مذاکرات حیاتی هیات بوجود آورند. اما شاهد بودیم که 

جه به وارتش صبورانه صبر انقالبی پیشه نمود و توطئه خائنان را خنثی کرد و هیات حسن نیت با تالش پی گیر خود و بدون ت

چنین شانتاژها و اعمال قدرتها به بررسی مسایل و مشکالت شما پرداخت و با توجه به اختیارات تامی که امام خمینی رهبر 

اند فعالیت بیشتري در راه برآورده شدن خواستهاي مشروع شما برادران کبیر انقالب شکوهمند اسالمی بایشان محول نموده

نزدیک و آتیه اي روشن و با اراده اي خستگی ناپذیر کامهاي مؤثر  هاياي انقالبی تر در فرصتکرد انجام  دادند. و نیز بگونه 

و مفیدي با یاري شما برخواهند داشت. برادر و خواهر مسلمان کرد انتظارمان اینست که لحظه اي به فرصت طلبان و جدائی 

 که با اتحاد همه جانبه خویش تیشه محکمی بریشه پوسیده افکنان مجال توطئه و هر گونه سوءاستفاده را نداده و کوشش نمائید

آنان بزنید. و صف خود را از این وابستگان خارجی شرق و غرب جدا نمائید. بامید پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی ایران با 

 )21/8/1358یاري شما برادران مسلمان کرد و نابودي   دشمنان ملت ایران. ستاد مسایل کردستان(اطالعات

 

 اطالعیه ژاندارمري جمهوري اسالمی در مورد شهادت فرمانده ژاندارمري کردستان



 

 منوچهر« سرتیپ شهادت درباره ایران اسالمی جمهوري ژاندارمري عمومی روابط اعالمیه امروز: پارس خبرگزاري –تهران 

 :یافت انتشار زیر شرح به کردستان ژاندارمري ناحیه فرمانده »شریفی

 

سرهنگ ستاد منوچهر شریفی فرمانده ناحیه ژاندارمري کردستان همراه دو افسر و یک درجه دار جهت بازدید  19/8/58روز 

 نماید مقارن ساعت دوازده که هلیمرزي حرکت می هايعملیاتی و بررسی وضع منطقه با هلی کوپتر به طرف مریوان و پاسگاه

را  یکی از همراهان با اسلحه کمري خلبان» محمد بهرورزنیا« اشته، ستوان یکمقصد فرود د» پاسگاه مرزي دزلی«کوپتر بر فراز 

دهد به کشور عراق برود و در آنجا فرود آید خلبان از اجراي خواسته او امتناع نموده لیکن افسر مهاجم با تهدید و دستور می

ا تالش کند که بدخالت می یکوپتر عمالًاسلحه به قسمت جلو هلیکوپتر پریده و ضمن تهدید براي نقشه خود در هدایت هل

کند او را گردد و فرمانده ناحیه براي جلوگیري از عمل این افسر ابتدا سعی میخلبان از سقوط یا برخورد به کوه جلوگیر می

رمانده ف رسد درصدد جلوگیري و مقابله برمیاید و ستوان یکم بهروزنیا با شلیک تیر به سینهآرام نماید و چون به نتیجه نمی

گردد و خلبان و کمک خلبان و سه نفر افسر و درجه دار که در هلیکوپتر بودند به مهاجم حمله و ناحیه موجب شهادت او می

ه نیز از ناحیه دست و چشم زخمی شد» کمانگر«در این درگیري استوار  آیندبدون استفاده از اسلحه درصدد خلع سالح او برمی

لع سالح و او را دستگیر نموده از ادامه عملیات جنایتکارانه اش و تسلیم خود به کشور بیگانه و تنگ و باالخره افسر مهاجم را خ

 )21/8/1358.(اطالعات نماینداسارت و جلوگیري می

 

 .کند: ارتش،ابتدا به ساکن در کردستان اقدام مسلحانه نمیاطالعیه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

 .ناطق شهري با مسالمت و سرعت و بدون محاصره اقتصادي صورت خواهد گرفتکنترل عبور و مرور در م

 

در کردستان اقدام مسلحانه صورت ندهد. » ابتدا به ساکن «نیت دولت مقرر شد که ارتش بنحو به منظور نشان دادن حسن

 این منظور اطالعیه زیر را ایران بهولی در مقابل تعرض مسلحانه مقابله به مثل شود. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 :انتشار داد

 

نیت دولت مقرر گردیده در اجراي تصمیمات متخذه از طرف هیات ویژه ي دولت براي کردستان و اثبات حسن -بنام خدا

 :است



 

 از طرف نیروهاي ارتش صورت نگیرد لیکن در مقابل تعرض و تحریک افراد مسلح مقابله به مثلـ ابتدا به ساکن، اقدامی 1

 .بنمایند

 

ـ در کلیه مناطق شهري، کنترل عبور و مرور با مسالمت و سرعت انجام گیرد. این کنترل شامل محاصره اقتصادي نخواهد 2

 .بود

 

 .ـ عملیات پاکسازي در مناطق خارج شهرها و راههاي ارتباطی کما فی السابق ادامه یابد3

 

ردد.                                                                 گهی که مغایر با این تصمیمات شایعه گردیده است تکذیب میهاي گروـ هر گونه اظهارنظري از طرف مقامات و رسانه4

 )9/8/1358ایران. (کیهانستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

 .شهید، مجروح و مفقود بجاي گذاشت 163اطالعیه ستاد مشترك ارتش:وقایع بانه 

 

 :ایران انتشار یافتعیه دیروز از طرف ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمیاین اطال

 

والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتابل احیاء عندربهم یرزقون. ملت قهرمان و مسلمان ایران بار دیگر  -بسمه تعالی

 ترین برادران ما را کهگروهی از شجاعدستهاي پلید و به خون آغشته مزدوران چپ نماي صهیونیسم و امپریالیسم جهانخوار 

براي دفاع از اسالم و استقالل میهن عزیزمان به غرب کشور اعزام شده بودند در روز عید قربان و به هنگام مراجعت از منطقه 

ر اجم قرامنع شده بودند ناجوانمردانه مورد تهنیت از هر گونه اقدام نظامیدر داخل شهر بانه و در حالی که براي اثبات حسن

نفر مفقود بوده که امید  60نفر مجروح و  70نفر شهید،  33داد و به خاك و خون کشید. حاصل این فاجعه خونین تا این لحظه 

ایران ضمن تسلیت به محضر رهبر بزرگ است این قربانیان جوان را پیشگاه حق تعالی پذیرا باشد. ارتش جمهوري اسالمی

دهد که انتقام سرخ خون برادران سرباز خود را به شدیدترین ملت شریف ایران اطمینان میانقالب و بازماندگان شهداء به 

 شود که دریهنان عزیز دعوت میوجهی خواهد گرفت و این خیانت ضد انسانی را بدون کیفر نخواهد گذاشت. در خاتمه از هم

 شود شرکتز) در دانشگاه تهران برگزار میاین شهیدان به خون خفته که ظهر فردا یکشنبه (امرومراسم تشییع جنازه 

  )14/8/1358فرمایید.(کیهان



 

 .در اطالعیه ستاد ویژه مسایل کردستان،چگونگی کشتار افراد ارتش در کردستان اعالم شد

 

 :ستاد مسایل کردستان دیروز این اطالعیه را درباره وقایع غرب کشور انتشار داد

 

با حمله ناجوانمردانه مهاجمین در بانه به درجه شهادت فرزندان رشید ارتش جمهوري اسالمیتن از  33بیش از  -بسمه تعالی 

تن دیگر مجروح شدند. این در حالی بود که ضد انقالب سیر و پوششی از زن و کودك بیگناه بر خود ساخته  50رسیدند و 

ه ناچار از حمله متقابل خودداري کردند. و بدون دیدند بگناه را در خطر میبود. سربازان مصمم که جان زنان و کودکان بی

دفاع از خود مظلومانه روز عید قربان در بستر شهادت آرمیدند. استعمار زخم خورده از انقالب ملت ایران در پی مرکز 

ومت کاندازند و زمینه حمناسبی بود که در آن النه گذارد و تخم فساد بیافشاند. این روش همیشگی آنها است. اختالف می

هاي رژیم گذشته دست به گریبان فقر مادي و فرهنگی بسیاري کاريکنند. آنها کردستان را که بر اثر تبهبراي خود ایجاد می

و هاي رنگارنگ متاسفانه موفق شدند جگريبود. براي این منطقه انتخاب کردند. پس از چند ماه تبلیغات سراپا دروغ و توطئه

با ن نقطه از سرزمین مقدس ایران را از خون فرزندان وطن رنگین نمایند. رهبر بزگ انقالب اسالمی برادرکشی ایجاد نموده و ای

شان را متوجه منطقه نموده و از مردم مسلمان کرد صبري شکوهمند و انقالبی و رافتی پیامبرانه پیوسته آواي بیدارکننده

را خنثی نمایند و خود را از دام فریب دشمنان ایران و اسالم نجات هاي آنان خواستند ضد انقالب را از خود برانند و توطئهمی

ایران به روي آنان باز است. ولی ضد انقالب هر بار با ایجاد جو ترور و تهاجم امکان بخشنده، آغوش پرمهر جمهوري اسالمی 

یغاتی نبوده است. به دلیل اینکه هرگونه تفاهم را از میان برد و اگر زمانی صحبت از مذاکره نمود، چیزي جز یک مانور تبل

ایران باب تفاهم و مذاکره را باز کرد ولی مزدوران امپریالیزم هر دفعه با طرح خواستهاي تاکنون بارها دولت جمهوري اسالمی 

ر یغیر ممکن با کشتار و جنایت فضاي انس و الفت را مبدل به خشم و نفرت نموده و این بار نیز در حالی که بتابید رهبر کب

بنا بود وارد کردستان شود و بدور از مزدور این که خود را قیم مردم نیت دولت موقت جمهوري اسالمی انقالب هیات حسن

اي که ردهاند تا پبه میان مردم رفته و به مذاکره بنشینند برادران کرد نیز همواره چنین آرزویی داشته دانند مستقیماًکرد می

اي از و پاره دوستایران کشیده کنار بزنند و خود را بنمایانند که مسلمانان راستین و ایرانیان وطنضد انقالب بین آنها و ملت 

را هرگونه عملیات نظامی تن ایران عزیز و عضوي از پیکر امت اسالمند و در حالی که ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

که  زند. در شرایطیناجوانمردانه میگاه ضد انقالب دست به تهاجمی باشند بنانیت میمتوقف کرده و در انتظار هیات حسن

نمایند. نفرشان را مجروح می 50نفر آنها را شهید و  33برادران ارتشی در یک جابجایی معمولی از سردشت عازم بانه بودند 

 این اعمال غیر انسانی آنهم در این موقعیت براي چیست؟

 



نیت وارد کردستان شد و در میان شور و شعف برادران رنجدیده وخته بیگانه هیات حسنولی به کوري چشم مزدوران خودفر

نان النه کرده افروزان امپریالیست بین آکرد با آنان به گفتگو نشست. اینک مردم کردستان بیش از پیش باید بدانند که آتش

یل کنند. این دار و دسته مزدوري که از خارج ریزي و برادرکشی را بر منطقه تحمو ماموریت دارند، فتنه و فساد و خون

اند. مساله، پردازیها به دفاع از منافع ابرقدرتها بر علیه اسالم برخاستهترین افتراها و دروغگیرند با شنیعمرزهاي ایران الهام می

و منافق و اسالم  مساله خلق کرد نیست مساله امپریالیزم و اسالم است مساله حزب شیطان و حزب خدا است مساله کافر

اند فرو نشیند. برادران و خواهران عزیز کرد از این فرصت اي که افروختهراستین است. آنها هرگز مایل نیستند آتش فتنه

تاریخی بخوبی استفاده کنید و نشان دهید که هر گز ممکن نیست آلت مقاصد  صهیونیسم و بازیچه تبلیغات سرتاپا دروغ 

 )14/8/1358ار گیرید. ستاد مسایل کردستان(کیهانمشتی بی دین و مزدور قر

 

 کردستان 28اطالعیه لشگر 

 

هاي اطراف پادگان سنندج شده اي هرگونه شایعاتی را که موجب نگرانی مردم خانهکردستان طی اطالعیه 28سنندج ـ لشگر 

بوده و انتشار این گونه شایعات است به شدت محکوم و تکذیب کرد در این اطالعیه تاکید شده که ارتش و ملت برادر هم 

گیرد که خود قصد آشوب و برهم زدن آرامش مردم و شهر را دارند الزم تنها از سوي عناصر ضد انقالب و کسانی صورت می

لیه هاي خود را تخاند که خانههاي اطراف پادگان سنندج گفتهاي به صاحبان خانهشایع شده که عده به یادآوري است که اخیراً

 )20/8/1358د. تا از خطر پرتاب بمب توپ و نارنجک و شلیک و مسلسل در امان باشند. (کیهانکنن

 

 .انگیزه قتل فرمانده ژاندارمري کردستان اعالم شد

 

 ي یکی از افسران خود درکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: سرهنگ شریفی فرمانده ناحیه ژاندارمري کردستان به ضرب گلوله

ید فرمانده ژاندارمري کردستان پس از انجام مأموریت در مریوان هنگام سوار شدن هلیکوپتر به دست مریوان به شهادت رس

ه دست خواست مانع تیراندازي شود از ناحیافسري به نام ستوان یکم بهروزنیا به قتل رسید در این حادثه استوار کمانگر که می

صبح امروز در تماس تلفنی با کیهان گفت: حادثه زمانی اتفاق مجروح شد ستوان محمودي افسر ناحیه ژاندارمري کردستان 

تن دیگر بر فراز پاسگاه مرزي دزلی مریوان در پرواز بود در همین موقع طی یک مشاجره  5افتاد که سرهنگ شریفی به اتفاق 

ل رساند. شلیک کرد و او را به قتنام او ستوان روزبهانی اعالم شده بود به سوي وي  اشتباهاًلفظی ستوان یکم بهروز نیا که قبالً

دانم انگیزه قتل انتصاب ستوان یکم بهروزنیا به سمت رییس پاسگاه دزلی بوده ستوان محمودي اضافه کرد تا آنجا که من می

است چون نامبرده از این پست خود ناراضی بوده است بعد از بگو مگو و مشاجره زیاد با سرهنگ شریفی او را به ضرب چند 



ي ژاندارمري کردستان همچنین گفت: ستوان یکم بهروزنیا چند ماه پیش از مشهد به کردستان منتقل کشت. افسر ناحیهگلوله 

ز گفت: طبق دستوري که ا شده بود و قرار بود بعنوان رییس پاسگاه دزلی مریوان به محل مأموریت خود اعزام شود وي ضمناً

ود محاکمه شن در پادگان مریوان بازداشت است باید در یک دادگاه نظامیتهران رسید ستوان یکم بهروزنیا که گویا اکنو

شود و ستوان محمودي در پایان اعالم کرد: جنازه سرهنگ منوچهر شریفی اینک در بیمارستان لشگر کردستان نگهداري می

ر ود در کردستان یک افسقرار است براي تشیع جنازه به کرمانشاه انتقال داده شود. سرهنگ شریفی در تمام مدت خدمت خ

خبرنگار خبرگزاري پارس در  28کردند. سرهنگ سپهر فرمانده لشگر وظیفه شناس و کاردان بود که همگی او را تایید می

داران بر فراز روستاي مرزي سنندج گفت: سرهنگ شریفی براي سرکشی در انجام مأموریت با تنی چند از افسران و درجه

هلیکوپتر را به  دهدگیرد و ضارب به خلبان هلیکوپتر دستور میوزبهانی با کلت مورد تهدید قرار میدزلی بوسیله ستوان یکم ر

کند ستوان یکم روزبهانی (بهروزنیا) را از این تهدید بازدارد ولی عراق هدایت کند. در این موقع استوار کمانگر کوشش می

شود. میي کرده و استوار کمانگر نیز بر اثر اصابت گلوله زخمیروزبهانی (بهروزنیا) بیدرنگ بسوي سرهنگ شریفی تیرانداز

افراد  گرداند و دیگرگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس حاکیست که خلبان بیدرنگ هلیکوپتر را به پادگان مریوان بازمی

تأثر عمیق  موجبکنند. سرهنگ سپهر گفت: این حادثه سرنشین هلیکوپتر ستوان یکم روزبهانی (بهروزنیا) را دستگیر می

ایران خبر شهادت سرهنگ شریفی را ارتشیان بویژه افراد ژاندارمري شده است. در تهران نیز ستاد ژاندارمري جمهوري اسالمی

 )20/8/1358تایید کرد.(کیهان

 

 ژاندارمري اعالم شد: چگونگی شهادت فرمانده ژاندارمري کردستاناز سوي روابط عمومی

 

 .قتل،می خواست با تهدید اسلحه،هلی کوپتر حامل سرتیپ شریفی و همراهان را به عراق ببرد ستوان بهروزنیا متهم به

 

ایران در رابطه با شهادت سرتیپ منوچهر شریعتی فرمانده ناحیه ژاندارمري ژاندارمري جمهوري اسالمیروابط عمومی

هروزنیا یکی از همراهان فرمانده ژاندارمري، در اي صادر کرد، در این اطالعیه تاکید شده است که ستوان بکردستان اطالعیه

ن کند او را به قتل میرساند. متکند که به عراق برود و چون سرتیپ شریفی امتناع میهلیکوپتر او را با اسلحه تهدید می

 :اطالعیه چنین است

 

دار، جهت بازدید و یک درجه سرهنگ ستاد منوچهر شریفی فرمانده ناحیه ژاندارمري کردستان،همراه دو افسر 19/8/58روز 

نمایند. مقارن ساعت دوازده که هاي مرزي حرکت میعملیات و بررسی وضع منطقه با هلی کوپتر به طرف مریوان و پاسگاه

قصد فرود داشته است ستوان یکم محمد بهروزنیا یکی از همراهان با اسلحه کمري » دزلی«هلیکوپتر بر فراز پاسگاه مرزي 



دهد به کشور عراق برود و در آنجا فرود آید. خلبان از اجراي خواسته او امتناع نموده لیکن افسر و دستور می خلبان را تهدید

کند که با دخالت می مهاجم با اسلحه به قسمت جلو هلیکوپتر پریده و ضمن تهدید براي نقشه خود در هدایت هلیکوپتر عمالً

کند گردد و فرمانده ناحیه براي جلوگیري از عمل این افسر ابتدا سعی میمی تالش خلبان از سقوط یا برخورد به کوه جلوگیري

آید و ستوان یکم بهروزنیا با شلیک تیر به سینه رسد درصدد جلوگیري و مقابله بر میاو را آرام نماید و چون به نتیجه نمی

دار که در هلیکوپتر بودند به مهاجم و درجهگردد و خلبان و کمک خلبان و سه نفر افسر فرمانده ناحیه، موجب شهادت او می

ده و شآیند. در این درگیري استوار کمانگر نیز از ناحیه دست و چشم زخمیحمله و بدون اسلحه درصدد خلع سالح او برمی

انه و ننگ یگباالخره افسر مهاجم را خلع سالح و او را دستگیر نموده، از ادامه عملیات جنایتکارانه اش  و تسلیم خود به کشور ب

ایران به این ژاندارمري جمهوري اسالمینمایند. دیروز همچنین اطالعیه دیگري از طرف روابط عمومیاسارت جلوگیري می

  :شرح انتشار یافت

 

به استحضار رسید، سرهنگ ستاد منوچهر شریفی فرمانده ناحیه ژاندارمري کردستان روز  میهنان ارجمند، همانطوري که قبالًهم

ایران بود در یک هم آبانماه جاري هنگامی که با هلیکوپتر سرگرم بازدید و حراست از مرزهاي غرب جمهوري اسالمی نوزد

در داخل کابینه هلیکوپتر هدف گلوله ناجوانمردانه یکی از افسرانی که در داخل هلیکوپتر بود قرار گرفت  استثناییحادثه کامالً 

ایران ضمن تسلیت به بازماندگان آن شهید اعالم میدارد که جنازه شادروان سرتیپ و شهید شد. ژاندارمري جمهوري اسالمی

ایران منوچهر شریفی ساعت هشت و سی دقیقه بامداد روز بیست و یکم آبانماه از مقابل بیمارستان ژاندارمري جمهوري اسالمی

آبانماه در مسجد استاد مطهري  22روز  16 تا 14شود. مجلس ختم آن فقید از ساعت واقع در خیابان دکتر مصدق تشییع می

ایران در پایان این اطالعیه اضافه کرده است که سرهنگ ستاد ژاندارمري جمهوري اسالمیبرگزار خواهد شد. روابط عمومی

منوچهر شریفی چون در حین انجام وظیفه به درجه شهادت نائل شده است لذا طبق مقررات به درجه سرتیپی ارتقاء مقام 

 )20/8/1358ت.(اطالعاتیاف

 

 اخطار شدید ارتش به آتش افروزان

 

گران که در صدد ایجاد و آشوب و تجاوز به حقوق مردم کردستان هستند آرام نخواهد نشست. ارتش ارتش در مقابل توطئه

 .افروزان در کردستان هشدار داداي به آتشایران با انتشار اطالعیهجمهوري اسالمی 

 

 :است متن اطالعیه چنین

 



اخبار رسیده از کردستان حاکیست که بعصی از افراد مسلح احزاب افراطی چپ در بعضی از شهرها مثل سنندج، جوانان مؤمن 

اند. کنند و امنیت را به کلی مختل کردهها تجاوز میدزدند و به خانهها را میزنند. و ماشینکنند و میو مسلمان را دستگیر می

وده بهاي افراطی غیر مردمی برد این سازماناند. قتل و ترور همیشه اسلوب پیشو ترور ایجاد نموده و محیطی مملو از وحشت

وص در کنند و به خصاست. اینان همیشه به قدرت سالح و با تکیه به تهدید و ترور افکار شیطانی خود را به مردم تحمیل می

آمیز همه سعی و و براي حل مشکالت موجود از راه مسالمت نیت از تهران به کردستان رفته استلحظاتی که هیات حسن

کوشش خود را مبذول داشته است و بخصوص پس از پیام تاریخی امام خمینی که به همه آزادمردان مژده همکاري و برادري 

الیسم در ایجاد آشوب هاي شوم امپریکنند و توطئهدهد  و برادران کرد هزار هزار در خیابانها شادمانی میو برابري و نجات می

اي ضد انقالبی علیه مصالح مردم کرد و برخالف خواست کنیم که عدهانجامد آنگاه مشاهده میبلوا و خونریزي به شکست می

شرمانه اند و آشکارا همه معیارهاي انقالبی و میهنی و انسانی را بیاکثریت مطلق خلق درصدد آتش افروزي و خونریزي برآمده

دهد که دست از گران هشدار میایران به همه توطئهکنند. ارتش جمهوري اسالمی ارند و امنیت را مختل میگذزیر پا می

هاي تجاوز و خیانت بردارند و بیگناهان را رها کنند و به حقوق اکثریت مردم احترام گذارند و آگاه باشند که در مقابل توطئه

د نشست. و هر تجاوزي را به شدت سرکوب خواهند کرد و جنایتکاران را به شوم و خانمان برانداز ملت و ارتش ساکت نخواهن

 )2/9/1358دست محکمه قانون خواهند سپرد.(کیهان

 

 .در کردستان متوقف شدعملیات نظامی 

 

 :اي به شرح زیر انتشار یافتایران اطالعیهدیشب از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

رو هاي امپریالیستی گوناگون روب، مردم شرافتمند کردستان، در شرایطی که میهن ما با توطئهیهموطنان گرام -تعالی بسمه

باشد. ملت ایران یک رسالت تاریخی میانقالب اسالمی آوردهاياست حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور و پاسداري از دست

ساس مسوولیت کامل از هنگامی که مأموریت برقراري ایران واگذار گردیده است. ارتش با احکه به عهده جمهوري اسالمی

نظم در کردستان را یافت. همواره کوشید تا ضمن انجام وظایف محوله آسیبی به خواهران و برادران کرد وارد نیاید و در این 

راي طی مناسب براه از بذل هیچگونه فداکاري دریغ نشود. اکنون در اجراي پیام آرامش بخش امام خمینی به منظور ایجاد محی

که باشد و با استقبال از اعالمی نیت در جریان میهاي مذهبی و سیاسی کرد که با حسنمذاکرات هیات ویژه دولت یا شخصیت

میهنان کرد شده است ستاد مشترك ارتش هاي همآمیز در طرح خواستبه خاطر پایان دادن به درگیریها اتخاذ شیوه مسالمت

هاي ایذایی قرار گونه تهاجم و حرکتدهد به شرط آنکه مورد هیچیز به همه نیروهاي مسلح دستور میایران نجمهوري اسالمی

را در این منطقه متوقف نمایند. بدیهی نگیرند. تا هنگام مذاکرات بخاطر حل دشواریهاي کردستان ادامه دارد عملیات نظامی

اندازد با قاطعیت جلوگیري خواهد مردم کردستان را به مخاطره اي که امنیت است ارتش از هرگونه اقدام و تظاهر مسلحانه



 نمایند. ارتشرا در داخل و خارج شهرها تحت هیچ شرایطی تحمل نمیهاي نیروهاي انتظامی کرد و بخصوص تجاوز به قرارگاه

، به همه ایرانیان اطمینان ایران ضمن سپاس از آمادگی براي دفاع در برابر تجاوز خارجی به مرزهاي کشورهاجمهوري اسالمی 

دهد که هرگونه تهاجم زمینی ـ هوایی و دریایی را با قدرت کامل در هم خواهد شکست.ستاد مشترك ارتش جمهوري می

 )5/9/1358ایران(کیهاناسالمی

 

 هلیکوپتر هوانیروز در اطراف سنندج 3فرود اجباري 

 

 .قادر به پرواز نیستندهلیکوپترها به علت دستکاري در بعضی از وسایل و لوازم 

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: سه فروند هلیکوپتر هوانیروز که به علت نقض فنی در ناحیه گاوشان، پنجاه کیلومتري سنندج فرود 

آمده بودند در محاصره افراد مسلح قرار گرفتند سرهنگ سعدي نام فرمانده هوانیروز کرمانشاه در این مورد اظهار داشت: دو 

ر ما دیروز به علت نقص فنی در این نقطه فرود آمدند و هلیکوپتر سوم نیز که براي تعمیر این دو هلیکوپتر به زمین هلیکوپت

نشسته بود در محاصره افراد مسلح قرار گرفت. وي افزود: بدنبال این اقدام، خلبانان و تعمیرکاران هوانیروز یک شب در همان 

از جانب مسووالن افراد دند. وي همچنن گفت ما در حال حاضر منتظر پاسخ رسمی آزاد گردی محل بازداشت شدند ولی بعداً

نیت و آرامش وجود دارد اجازه پرواز و تعمیر هلیکوپترها را بدهند در مسلح هستیم و اعالم کردیم که اگر مسالمت و حسن

انیروز در پایان گفت: در بعضی از وسایل غیر این صورت اگر قصد دیگري در کار است ما هم آماده مقابله هستیم. فرمانده هو

 )24/9/1358و لوازم حساس هلیکوپترها دستکاري شده است و آنها بدون این وسایل قادر به پرواز نیستند.(کیهان

 

 .مهاجمین دو هلیکوپتر را به زور بتصرف در آوردند

 

رات فرمانده پایگاه هوانیروز کرمانشاه به خبرنگار خبرنگار جمهوري اسالمی:  طبق آخرین خبر واصله و بنا به اظها  -کرمانشاه 

این هلیکوپتر بعلت نا مساعد بودن هوا  21/9/58ما در باره فرود اجباري یک فروند  هلیکوپتر هوانیروز کرمانشاه در در تاریخ 

 مله و حزب دمکراتو به علت نقص فنی در بین سنندج و کامیاران اجبارا فرود آمده که به وسیله مهاجمین و افراد حزب کو

بعد از اطالع فرمانده پایگاه و هیات حسن نیت از این موضوع روز  شوندمحاصره و خلبان آن دستگیر و به مهاباد اعزام می

بعدهلیکوپتر دیگري به منظور کمک به هلیکوپتر مزبور در آنجا فرود آمده و مجددا به وسیله تیراندازي مهاجمین محاصره و 

ن آنهم در اختیار مهاجمی یدآهلیکوپتر که صبح براي رفع معایب درآن محل فرود می  گیرندخلبانان آن را نیز گروگان می

قرار گرفته و طبق آخرین خبر رسیده با تالش فرمانده پایگاه هوانیروز کرمانشاه و داریوش فروهر عضو هیات حسن نیت و 



فرمانده سپاه غرب خلبانان  هلیکوپتر آزاد شده وبه خاطر احترام به برنامه هیات حسن نیت و مذاکرات آنان با حزب دمکرات 

مزبور اقدامات صلح آمیزي بین طرفین در انجام است و حزب دمکرات نیز در حال این مورد  هايهلیکوپتربراي حمل  

مزبور به علت دستکاري افراد مهاجم به صورت یک اسباب  هايهمکاري الزم را انجام داده آخرین خبر حاکیست که هلیکوپتر

اي را در این مورد به شدت تکذیب پایگاه هر گونه شایعه و فرمانده باشدبازي کودکان درآمده و غیرقابل استفاده می

 )26/9/1358.(جمهوري اسالمینمایدمی

 

 گفتگو با یکی از اعضاي حزب دمکرات مهاباد

 

خبرنگار جمهوري اسالمی:  یکی از اعضاي حزب دمکرات مهاباد طی تماس تلفنی با دفتر روزنامه در مورد ادامه   -تهران 

ویژه اظهار داشت: که این مذاکرات باز هم ادامه خواهد داشت واین اولین مرحله بوده که طرح را ارائه مذاکرات و طرح هیات 

دادند و هیات نمایندگی خلق کرد هم در این جا این طرج را بررسی  و تجزیه و تحلیل کردند و در بعضی موارد این طرح 

شود، چون از طرح موجود معلوم است نویسنده آن همه جوانب را امتیازاتی داشته و مورد قبول است و بعضی دیگر باید تنظیم 

به نتیجه برسیم و هر  خواهیمدر نظر نگرفته و جاي بحث دارد البته جاي امیدواري هست چون در نهایت هر دو طرف می

 که آقاي سحابیاند ضمنا آخرین جلسه مذاکرات ما به علت این امتیازي که به ما بدهند مثل این است که به خودشان داده

کمی کسالت داشتندو به عنوان تنفس  تعطیل شده و قرار بوده روز دو شنبه ( دیروز ) برگردند و جلسه تشکیل دهند اما تا 

باشد.(جمهوري اند و مسئله شرکت چریکها فدائی و افراد کومله در جلسه مذاکره مطرح نمیکنون برنگشته

 )26/9/1358اسالمی

 

اعالم کرد:هر نوع اقدام و تظاهرات مسلحانه که امنیت مردم شرافتمند کردستان را به مخاطره اندازد،با کردستان  28لشگر 

 .قاطعیت سرکوب خواهد شد

 

کردستان در اطالعیه اي خطاب به مردم کردستان اعالم کرد:استقرار و دفاع از مرز کشور در منطقه استحفاظی به  28لشگر 

یک  ،باشدفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران که پاسداران انقالب یکی از ثمرات آن میعهده این لشگر است و همچنین ح

اذر ماه  5در ادامه این اطالعیه آمده است: همانگونه که ارتش جمهوري اسالمی ایران در «رسالت تاریخی براي لشگر است. 

شرافتمند کردستان را به خطر اندازد با قاطعیت جاري اعالم کرده است هر نوع اقدام و تظاهرات مسلحانه که امنیت مردم 

گر لش».    و شهر بانی را تحمل نخواهد کردسرکوب و تجاوز به قرار گاههاي نیروهاي مسلح اعم از پاسداران انقالب ژاندارمري

د و ان را بی قیکردستان رسما اعالم میدارد که از کلیه برادران پاسدا ر در منطقه استحفاظی لشگر قویا حمایت و مهاجم 28



کردستان تاسیسات سپاه پاسداران را در منطقه استحفاظی تاسیسات لشگر تلقی و در صورت  28شرط نابود خواهد کرد.لشگر 

کردستان مسئولیت برقراري نظم را در شهر به عهده شهربانی و خارج از  28لزوم راسا اقدام به تامین آن خواهد کرد. لشگر 

و قویا این نیروهاي نظامی را پشتیبانی خواهد کرد و آنان که نظم و امنیت و آرامشعمومی  داندمیيشهر را به عهده ژاندارمر

تحمل نخواهد کرد ومتخلفین را  هاو راه هارا مختل نمایند لشگر دیگر اخالل در نظم و امنیت عمومی و در شهر هاشهرها و راه

 )27/9/1358جمهوري اسالمی».(سرکوب خواهد کرد

 

 .انقالب اهانت به پاسداران را تحمل نمی کندارتش 

 

 .سپاه پاسداران یکی از نهادهاي انقالب است که طبق قانون اساسی سازمان یافته است

 

اي ضمن هشدار به ضدانقالب که با پخش اعالمیه خواستار خروج ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، طی اطالعیه

اعالم داشته است: ارتش این گونه تعرض به سپاه پاسداران را تعرض به خود تلقی  باشند،یسپاهیان پاسداران از منطقه خود م

 :نموده و در این مورد، بی تفاوت نخواهد ماند متن اطالعیه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران باین شرح است

 

و خواستار  ندکنوامل مذور اجنبی اعالمیه صادر میافراد معدودي ناآگاه تحت تاثیر تلقینات ع شوداخیرا شنیده می-بسمه تعالی

.سپاهیان پاسدار عالوه بر اینکه یکی از نهادهاي اصلی انقالبی هستند طبق قانون شوندخروج سپاهیان پاسدار از منطقه خود می

که  دهندنقالب تشکیل میاند و خوشبختانه این سپاه را افرادي مومن و آماده جانبازي در راه پاسداري از ااساسی سازمان یافته

.بدین وسیله به عموم افراد ضد انقالبی ونابخردانی که در مسیر باشنددر مورد محبت و عالقه و احترام قاطبه ملت ایران می

اجنبی گام بر میدارند، اعالم میدارد که ارتش جمهوري اسالمی هرگونه تعرض به سپاهیان پاسدار را تعرض به  هايخواسته

و در مقابل این قبیل اقدامات مدبوحانه بی تفاوت نخواهد بود. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی  نمایدخود تلقی می

 )12/10/1358ایران(جمهوري اسالمی

 

 اطالعیه

 

این اطالعیه که از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت. پیرو اطالعیه قبلی به قرار اطالع مهاجمین 

اند چون با مقاومت دلیرانه سپاهیان و با قاطعیت ارتش در دفاع از پاسداران له و تعرض به سپاهیان پاسدار داشتهکه قصد حم



اه و گنمواجه شده دست به حیله زده و قصد داشتند زنان و کودکان و مردم بیگناه را سپر بال قرار دهند و در پناه زنان بی

ي عمل بپوشاند ارتش جمهوري اسالمی ایران مله به پاسداران باشد جامهکودکان معصوم نیت پلید خود را که همان ح

ها را نخورند رساند که فریب این نوع حیلهبدینوسیله به اطالع مردم مسلمان و شرافتمند کردستان بویژه شهرستان سنندج می

ی مردم بیگناه مقاصد شوم خود را با قربانو از نزدیک شدن به محل سپاهیان پاسدار خودداري نمایند تا مهاجمی بتوانند در پناه 

شدن مردم مسلمان عملی سازند بدیهی است در صورت نزدیکی مردم به محل پاسداران سپاهیان پاسدار مؤظف به دفاع از 

 )13/10/1358باشند. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران(اطالعات خود می

 

 اخطار ستاد ارتش درمورد رویدادهاي کردستان

 

 :اطالعیه زیر از سوي ستاد مشترك جمهوري اسالمی ایران منتشر شد

 

این  -ارتش جمهوري اسالمی مبنی بر تکلیف قانونی و حمایت از سپاهیان پاسدار  هايپس از صدور اعالمیه-بسمه تعالی

خدام مزدورانی از قراء ضد انقالبیون، اقدام به دعوت و است -مجاهدین راه شهادت و محافظین راستین دست آوردهاي انقالب 

تا با دروغ پراکنی مانند شکستن دیوار صوتی بوسیله هواپیما و یا آمدن برادران پاسدار  انداطراف و اعزام آنان، به سنندج نموده

ساختگی و تیراندازي بمردم بیگناه و آرامش طلب  هايبداخل شهر برابر است با و کشتار مردم غیر مسلح، و ایجاد صحنه

سایر نقاط کردستان سپاهیان پاسدار را مورد حمله قرار دهند و بالنتیجه، ارتش را درگیر نمایند تا خون گروهی  سنندج و

 هايمبادرت به صدور اعالمیه به زمین ریخته شود و مجدداً اندهموطن عزیز کرد که کسب و کار و زندگیشان را مختل نموده

ی با اطالع دقیق از نیات پلید بعضی از افراد مسلح مقیم در شهرها، از همه کذائی نمایند. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالم

هم میهنان بستوه آمده و آرامش طلب کردستان، انتظار دارد، بیش از این از ارعاب و ایجاد وحشت این عامل اجنبی که براي 

ند، نهراسند و فریب این انگلهاي تبدیل پولهاي خارجی در دست خود به زحمت افتاده اند و در صدد غارت بانکها میباش

ود نخورند و با خ باشند،اجتماع را که مانع رفع هر گونه ستم سیاسی اقتصادي و ملی بوده و سد راه رفاه و آسایش مردم می

 يهاراندن آنان، آن سیه روزان را رسوا سازند و یقین است ملتی که طاغوت زمان و حامیان او را از خود رانده است، این ریشه

گندیده را نیز قادر به لگدمال کردن خواهد بود، یداهللا مع الجماعه. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران بار دیگر اعالم 

قصد هر نوع عمل تهاجمی به هریک از نیروهاي  اند،میدارد چنانچه افراد مسلح و یا مردمی که تحت تأثیر آنان قرار گرفته

را داشته باشند، همانطور که ارتش حامی تمامی مردم ایران است، قاطعانه از آنان دفاع خواهد انتظامی و یا سپاهیان پاسدار 

.ستاد ارتش جمهوري اسالمی نمایندو کسانی است که مردم را تحریک می هاکرد و مسوولیت هرگونه خونریزي، بعهده گروه

 )20/10/1358ایران(اطالعات

 



 اطالعیه ستاد ارتش

 

از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، دیروز اطالعیه اي منتشر شد. بگزارش خبرگزاري از سوي دیگر،دیروز 

 قایعو در که جهانی صهیونیسم و امپریالیسم شرافتمند، میهنان هم –پارس، متن اعالمیه به شرح زیر است: بسمه تعالی 

این بار وسیله ایادي مزدور و افراد فریب خورده با  نیافتند، دست خود پلید خواستهاي به مکه شهر در خدا خانه خونریزي

صد ق باشد،سبک و سنگین در روي بام مسجد جامع شهر سنندج که محل استقرار سپاهیان پاسدار می هايقراردادن سالح

 ريدارند، بسوي برادران آتش گشوده و هنگامی که پاسدار به آنان پاسخ دهند، فریادبرارند که پاسداران و ارتش جمهو

اسالمی ایران، حرمت خانه خدا را نگاه نداشتند و از این راه، افکار عمومی را مشوب سازند. اینک مراتب جهت آگاهی عموم و 

قدس م هايامپریالیسم و صهیونیسم جهانی که نمیخواهند ملت ایران در آرامش و دستیابی به هدف هايپی بردن به نیرنگ

 .ا باشند. اعالم میگرددانقالب اسالمی ایران هماهنگ و همصد

 

 )22/10/1358ستاد مشترك جمهوري اسالم ایران(اطالعات

 

 اطالعیه ارتش

 

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران در رابطه با درگیریهاي خونباري که در منطقه جوانرود، کامیاران و پاوه روي داده 

از سوي ستاد مشترك جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت: بسمه  اي به شرح زیر انتشار داده است. این اطالعیه دیروزاطالعیه

تعالی. هم میهنان مبارز مسلمان! پس از تغییر مکان سپاهیان پاسدار انقالب از سنندج که با تقاضاي مردم و حسن نیت 

ش، کار خود را شروع مسوولین انجام گردیدو نظم و امنیت به سازمانهاي انتظامی سپرده شد و مردم در کمال هوشیاري و آرام

کردند، ضد انقالب در این منطقه خود را شکست خورده و پایگاهش را از دست رفته یافت و درصدد ایجاد فتنه و آشوب در 

چند منطقه دیگر از استانهاي غربی کشور برآمد، بطوري که در چند روز گذشته، با حمله به برادران از جان گذشته پاسدار و 

هها نفر را شهید و مجروح کردند. ارتش حمهوري اسالمی ایران ضمن تسلیت به ملت ایران و خانواده مردم بیگناه محل، د

داغدار شهیدان، بدینوسیله از مسلمانان متعهد و آگاه شهرهاي غربی کشور بویژه اهالی غیور و عشایر سلحشور پاوه جوانرود و 

عناصر ضد انقالب کمال همکاري را  هايظامی، در خنثی کردن توطئهکه با پاسداران انقالب و مامورین انت خواهدکامیاران می

را که به تحریک امپریالیسم امریکا و براي  هامعمول دارند و اطمینان داشته باشند که برادران سربازشان، اینگونه دسیسه

ستاد مشترك جمهوري اسالمی         بدون پاسخ نخواهند گذاشت.                      شود،جلوگیري از ابادانی منطقه ایجاد می

 ایران



 

 :ایراناطالعیه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

 ضد انقالب، مسجد جامع سنندج را اشغال کرده است

 

  :ایران انتشار یافتاین اطالعیه دیروز از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

 هب مکه شهر در خدا خانه ریزي خون وقایع در که جهانی صهیونیسم و امپریالیسم –هم میهنان شرافتمند  -بسمه تعالی 

ایادي مزدور و افراد فریب خورده با قرار دادن سالحهاي سبک و سنگین در این بار وسیلههنیافت دسته خود پلید هاي خواسته

ما  به سوي برادران پاسدار باشد، قصد دارندروي بام مسجد جامع شهر سنندج که مسلط به محل استقرار سپاهیان پاسدار می

ت ایران حرمتیراندازي کنند وچنانچه سپاهیان پاسدار به آنان پاسخ دهند، فریاد بر آورند پاسدارن ارتش جمهوري اسالمی

اینکه اینک مراتب جهت آگاهی عموم و پی بردن بهرا مشوب سازند.این راه افکار عمومیخانه خدا را نگاه نداشتند و از

گ ایران هماهنایران در ارامش و دست یابی به هدفهاي مقدس انقالب اسالمیخواهند ملتو صهیونیسم جهانی نمی امپریالیسم

 )22/10/1358ایران(جمهوري اسالمی.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمیگرددو هم صدا باشند، اعالم می

 

 .ستاطالعیه ارتش انقالب:شایعه حمله ارتش به کردستان کار ضد انقالب ا

 

 :ایران منتشر شداین اطالعیه دیروز از طرف ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

در پیش است ضد انقالب براي مشوب ساختن ذهن هموطنان عزیز کردستانی این موقع که انتخابات مجلس شوراي اسالمیدر 

ن نوع ایباشد پخشستان مستقر میاین که ارتش در کردشایع کرده است که ارتش قصد حمله به کردستان را دارد ضمن

هاي آموزشی سالیانه واحدهاي شایعات عاري از حقیقت است و نقل و انتقاالت آموزشی واحدها طبق معمول و بر اساس برنامه

 باشد. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمیایران میارتش جمهوري اسالمی

 

 ارومیه 64اعالمیه لشگر 



 

هاي آموزشی لشگر توسط خبرگزاري پارس گزارش شد به علت دیر ارومیه در اتباط با برنامه 64اعالمیه لشگر  -ارومیه 

 شودمخابره شدن خبر به اهم آن اشاره می

 

این اعالمیه پس از درود و سالم ارتش جمهوري اسالمی به خواهران و برادران کرد و مبارزه از شرح فرم آموزشی در 

 :ارتش بیست میلیونی چنین آمده است ایجادبه مردم جهت 64لشگر نظامی

 

ایده سیاسی اشخاص در خارج از سرباز خانه کاري ندارد و معتقد ارومیه از رهنمودهاي زعیم عالیقدر خود با 64لشگر -1

 .هاي اجتماعی ملت باید از طریق مذاکره با دولت انجام گیرداست که خواسته

 

وجه با هیچ فرد میهن پرستی مبارزه گذاران شما هستند و به هیچا خدمتپرست اذربایجان برادران ارتشی شممردم وطن-2

 نخواهند کرد

 

 یگانـ آموزش رزمی3

 

 .هاي ارتشی باید درر مناطق مورد نظر و تعیین شده اجرا گردد

 

را ظامیحرکات نحرکات نظامیان باید در مناطق آموزشی با تامین کامل انجام گرفته و هموطنان عزیز نیز باید تسهیالت  -4

 .در منطقه خود فراهم کنند

 

تهدیدي بر تامین منطقه آموزشی خواهد بود لذا هرگونه تردد با چون حضور افراد مسلح در منطقه اردوگاههاي نظامی -5

 .اسلحه در مناطق مورد نظر به شدیدترین وجهی کنترل خواهد شد

 



و تردد افراد مشکوك به دهات خود بوده و در مقابل ارتش  اهالی محترم اطراف مناطق اردوگاهها مواظف به کنترل-6

 مسوول خواهند بود

 

مستقر درمناطق اردوگاهها و عناصري از یگانهاي ارتشی که در مسیرها و یا در محل آموزشی مورد تهدید نیروهاي نظامی -7

آنها اقدام خواهند نمودو به وطن خودشان  و یا هجوم عناصر ضد میهنی و ماجرا جو قرار گیرند، با تمام نیرو نسبت به انهدام

 )2/12/1358.(جمهوري اسالمی آییدمی

 

 .در راه سنندج به کرمانشاه،یک هلیکوپتر در کردستان گم شده است

 

یک فروند هلیکوپتر هوانیروز که حامل بیمار بود، در راه سنندج به کرمانشاه، ناپدید و از سرنوشت سرنشینان آن اطالعی در 

ت. در این رابطه، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، اطالعیه اي صادر کرده است: بسمه تعالی.  چون دست نیس

ردیده مربوط قطع گ هايارتباط یک فروند هلیکوپتر هوانیروز که حامل بیمار میباشد، در راه سنندج به کرمانشاه، به پایگاه

الش یافتن آن میباشند، از اهالی ساکن قراء اطراف جاده سنندج و است، ضمن اینکه پرسنل متخصص و کوهنورد ارتش در ت

در این امر ملی و دینی، ارتش جمهوري اسالمی ایران را یاري دهند و با گشت زنی در اطراف قراء  شودکرمانشاه نیز تقاضا می

الع دهند. زدیکترین پادگان نظامی اطمحل سکونت خود چنانچه هلی کوپتر مفقود شده را یافتند، به اولین پاسگاه ژاندارمري یا ن

ستاد مشترك، ضمن سپاسگزاري به یابنده جایزه قابل مالحظه اي تقدیم خواهد کرد.                 ستاد مشترك جمهوري 

 )9/11/1358اسالمی ایران(اطالعات

 

 .کنیمارومیه:تا آخرین قطره خون خود از اسالم دفاع می 64معاون فرمانده لشگر 

 

پرسنل شهربانی و 64 لشگر پرسنل دیروز صبح ایراناسالمی انقالب سالگرد مناسبت به:اسالمی جمهوري خبرنگار –ارومیه 

هاي گل از شهداي انقالب شهرستان ارومیه هنگ ژاندارمري ارومیه در محل باغ رضوان ارومیه اجتماع کردند و با نثار شاخه

ایران هاي انقالب اسالمیارومیه ضمن سخنانی با اشاره به جشن 64لشگر  این مراسم نخست معاون فرماندهکردند درتجلیل

ا شان همیشه جاوید و زنده خواهد بود و ماین مجاهدین دینی که از نهضت راستین حسین بن علی الهام گرفته بودند نامگفتند

 .به پیروي از آنان تا آخرین قطره خون خود از مکتب راستین اسالم دفاع خواهیم کرد

 



االسالم حجت«نواخته شد و پس از یک دقیقه سکوت براي شادي روح شهدا  64آنگاه مارش عزا به وسیله گروه موزیک لشگر 

که در لحظات حساس با ملت اعالم همبستگی ایراد کرده و از نیروهاي نظامیدر باره مقام شهید در اسالم سخنانی» انزابی

 )21/11/1358ی.(جمهوري اسالماند قدردانی نمودکرده

 

 کردستان 28اطالعیه لشگر 

 

. در تعقیب اطالعیه ستاد مشترك کردستان انتشار یافت 28این اطالعیه دیروز از اطراف لشگر ـ خبرگزاري پارس:تهران 

میهنان کردستانی و بخصوص اهالی محترم شهرستان سنندج کردستان به اطالع هم 28ایران لشگر ارتش جمهوري اسالمی

مراتب  شوداین لشگر در طول آموزش سالیانه یک سلسله تمرینات لشگر در اسفند ماه انجام میاند که واحدهاي نظامیرسمی

نمایند ه میاستفادرساند تا تحت تاثیر شایعات ضد انقالبیون که از هر فرصتی براي تخریک اذهان عمومیرا به اطالع عموم می

 .قرار نگیرند

 

 )5/12/1358اسالمی کردستان(جمهوري 28لشگر 

 

 اطالعیه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

ـ  مرزبان که فرماندار شهرستان خوي در معیت فرمانده پادگان هنگامی 19/12/58روز  30/17در ساعت -بسمه تعالی

دستگیري فرمانده هنگ اي از همراهان پس از رسیدگی به علت مسوول سپاه پاسداران و فرمانده هنگ ژاندارمري ماکو و عده

اي از عناصر ضد انقالب نمودند در نزدیکی دهکده حبش مورد حمله عدهگروهان ژاندارمري قطور از ان محل مراجعت می

گیرند که منجر به شهادت سرهنگ ستاد محمود احمدنیا مرزبان درجه یک خوي سرکرد ستاد سید جاللی فرمانده قرار می

جمعی پادگان خوي زاده و سرباز وظیفه ابوالقاسمی ن یکم قزلی و گروهبان یکم سلیمانهنگ ژاندارمري ماکو و گروهبا

 .گرددمی

 

وقایع پس از وصول خبر به محل عزیمت نموده تا ضمن شناسائی و دستگیري عاملین چگونگیواحدهاي ارتش جمهوري اسالمی

 .هد رسیدبه آگاهی هم میهنان عزیز خوا را تحقیق نمایند که مراتب معاقباً

 



 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی

 

 ایراناطالعیه ژاندارمري جمهوري اسالمی

 

روز گذشته که فرماندار خوي و مرزبان منطقه و فرمانده پادگان و مسوول سپاه پاسداران و فرمانده هنگ  30/17در ساعت 

اد اي از افربودند در مراجعت به وسیله عدهبراي حل و فصل اختالفات محلی به قطور منطقه مرزي شمال غرب کشور رفته 

مسلح غافلگیر و محاصره شده و در نتیجه سرهنگ ستاد محمود احمد نیا مرزبان ژاندارمري خوي و سرگرد ستاد سید جاللی 

به  انجمعی پادگفرمانده هنگ ژاندارمري ماکو و گروهبان یکم قزلی و گروهبان یکم سلیمان زاده و سرباز وظیفه ابوالقاسمی

شهادت رسیدند و سرگرد یوسفی فرمانده پادگان و سه نفر سرباز دیگر دراین برخود مجروح واز بقیه همراهان اطالع دقیقی 

  )22/12/1358.ژاندارمري جمهوري اسالمی(جمهوري اسالمیحاصل نگردیده است

 هشدار ستاد مشترك ارتش به آشوبگران در سنندج

 

گران حوادث اخیر سنندج اي به آشوبرك ارتش جمهوري اسالمی ایران طی اطالعیهتهران ـ خبرگزاري پارس: ستاد مشت

هشدار داد که مراقب اعمال ضد انقالبی خود باشند واال با عواقب وخیم اعمال خود روبرو خواهند شد. متن این اطالعیه از این 

 :قرار است

 

 تعالیبسمه

 

ند که گروهی از افراد مسلح و آشوبگر در شهرستان سنندج شبانه اقدام به رسامیهنان مبارز و قهرمان ایران میبه اطالع هم

 اند که در بین دستگیرشدگاندستگیري و زندانی کردن مردم مسلمان و متعهد نموده و آنان را مورد شتم و شکنجه قرار داده

معه به هنگام اقامه نماز جماعت به اند این آشوبگران همان کسانی هستند که در روز جتعدادي از برادران نظامی نیز بوده

اند. ارتش مردم متدین و با ایمان شهر سنندج حمله کرده و حرمت این مکان مقدس و این فریضه اسالمی را لگدمال کرده

جمهوري اسالمی ایران قاطعانه به افراد آشوبگر که در این لحظات حساس امنیت و آسایش مردم مسلمان و سلحشور میهنمان 

خواند که چنانچه این افراد دست از اقدامات دهد و مردم انقالبی و بیدار ایران را به داوري میاند هشدار میر انداختهرا به خط

پلید خود برندارند خود باید پاسخگوي عواقب وخیم اعمال خویش 

                                                                        .باشند



 

 )25/12/1358رك ارتش جمهوري اسالمی ایران(کیهانستاد مشت

 

 .تکذیب کرد رییس ستاد مشترك ارتش،شایعه به توپ بستن روستاهاي کردنشین را قویاً

 

 .کسی از سپاه پاسداران دخالتی نداشته و این نقطه مسیر حرکت واحدهاي ارتشی نیز نبوده است ها مطلقاًدر این درگیري

 

گی خلق کرد دایر بر این که ارتش براي پشتیبانی از ژاندارمري و پاسداران و روستاهاي مناطق در پی اعالم هیات نمایند

 تکذیب کرد و اعالم کرد بر اساس اطالعاتی که به من کردنشین را به توپ بسته است. رییس ستاد ارتش این مساله را عدیداً

 خواهد بجنگد قلعه را ترك کند واند که اگر کسی نمیگفته اي ضد انقالب به قلعه لر هجوم آورده و به اهالیرسیده است عده

اند و ارتش هیچگونه دخالتی در این ماجرا نداشته است. سپس در مقابل ماموران ژاندارم و ملیون شروع به مقاومت کرده

که این براي سابقه نیست همیشهچنین گفت: این اتهامات بیسرلشگر شادمهر رییس ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران هم

چه محقق است در این ذهن مردم را مشوب کنند سعی در ساختن این اخبار خالف واقع دارند، رییس ستاد ارتش افزود: آن

 .کسی دخالت نداشته و این نقطه مسیر حرکت احدهاي ارتشی نیز نبوده است درگیري از سپاه پاسداران مطلقاً

 

هاي مسلح شده از طرف شما و یا مرگان مسلمان کرد فئودالکه آیا سازمان پیش چنین در پاسخ این سئوالتیمسار شادمهر هم

 :هیات حاکمه هستند یا نه به طور کلی نظر ارتش در مورد این افراد چیست گفت

 

کنند و اگر بعضی از افراد براي حفظ جان خود و دفاع از ارتش با مردم تماس ندارند و کسی را مسلح نمی در این مورد مطلقاً

 .شودروستاي خود تقاضاي اسلحه بنمایند، از طریق ژاندارمري اقدام می

 

 تان حملهه دهکده قلهها و پاسداران و مزدوران معبودي باي اعالم کرده است که ژاندارمهیات نمایندگی خلق کرد در اطالعیه

نفر زخمی  20تن از روستاییان کشته و  17پیشمرگ و  3اند و عام کردهدفاع را قتلاي مردم بیکرده و به طرز وحشیانه

ها، پاسداران و مزدوران روستاها را به توپ چنین آمده است: ارتش به پشتیبانی از ژاندارماند. در این اطالعیه همشده

 )10/1/1359تکذیب شد.(کیهان سوي رییس ستاد ارتش این اظهارات شدیداً  است. که ازبسته



 

 .اندهشدار ارتش به مردم کردستان: مهاجمین شما را سپر بال قرار داده

 

 اظهارات تیمسار شادمهر در موردجزئیات درگیري قالتان ارومیه

 

 .ي مانداز مهاجمین سالحهائی از قبیل موشک انداز، توپ، تیر بار و خمپاره بجا

 

خبر گزاري پارس: رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، دیروز در مورد درگیریهاي ششم فروردین ماه  -تهران

قره «ارومیه از ژاندارمري ناحیه ارومیه خواسته بود که گردنه  64لشگر «بین راه نقده به اشنویه گفت: » قره لر«جاري گردنه 

از  ايمرور مردم را در این راه تأمین کند. بدنبال این درخواست، هنگ ژاندارمري نقده باتفاق عدهرااشغال و امنیت عبور و » لر

مامورین پاکسازي ژاندارمري، روز پنجم فروردین، گردنه را اشغال و تااواخر شب در محل باقی ماندند. در اواخر شب بعلت 

اختمان پائین ارتفاعات می روند و روز بعد براي اشغال مجدد به باران شدید و نداشتن چادر، محل را تخلیه و به نزدیکترین س

 .«گیرندگردنه توسط افراد مسلح غیر مجاز، اشغال شده و مورد تهدید قرار می شوندکه متوجه می کنندمحل عزیمت می

 

باقالتان در مسیر واحد » قره لر«و دهکده » قره لر«چون ماموریت واحد ژاندارمري، حفظ گردنه «تیمسار شادمهر اضافه کرد: 

بودند که از سوي مهاجمان، از داخل دهکده و گردنه » قالتان«ژاندارمري قرار داشت، افراد ژاندارمري ناگزیر از عبور از قریه 

مورد تجاوز قرار گرفتند که مجبور به تیر اندازي متقابل شدند که در این درگیري، افراد ژاندارمري موفق به متواري ساختن 

 :قالبیون میشوند و سالحهائی به شرح زیر از آنهابدست میآورندضد ان

 

 قبضه یک ،»3– ز – ام« تیربار قبضه دو – خمپاره گلوله جعبه چند – اندازخمپاره قبضه یک –اینچی  5/2یک موشک انداز 

 )25/1/1359اسالمی جمهوري.(روسی اسلحه قبضه یک و 3 – ژ تفنگ سه – برنو قبضه یک – 57 توپ

 

 .رئیس ستاد مشترك ارتش،ادعاي حزب دمکرات را تکذیب کرد

 



رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، ظهر دیروز در گفتگوئی با خبر نگار » شادمهر هاديمحمد«تیمسار سرلشگر 

ر نظامی تکوپخبرگزاري پارس، ادعاي حزب دمکرات کردستان را مبنی بر سرنگون ساختن یک هواپیماي فانتوم و یک هلی

روز گذشته بعلت عدم احتیاج، هیچگونه هواپیما و «توسط افراد این حزب در اشنویه بشدت تکذیب کرد و اظهار داشت: 

کوپتر، در آسمان آذر بایجان غربی پرواز نکرده و این ادعا مانند سایر ادعاهاي حزب دمکرات، عاري از حقیقت است و هلی

 .«گزافه گویی بیش نیست

 

تن از افراد واحد  13افراد حزب دمکرات، «مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، همچنین اظهار داشت: رئیس ستاد 

ین و ا اندپاکسازي ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران را بازداشت و بقرار اطالع، آنها را به اشنویه برده و تهدید به مرگ کرده

 .«رست استبا شند ناد ادعا که این افراد از سپاه پاسداران می

 

روز گذشته افراد حزب دمکرات موفق «خبر گزاري فرانسه به نقل از ستاد کل حزب دمکرات کردستان گزارش داده بود: 

 )28/1/1359جمهوري اسالمی».(کوپتر نظامی ایران را سرنگون سازندیک هواپیماي ما فوق صوت فانتوم و یک هلی اندشده

 

 .ز حرکت ستون نظامی به تحریک گروههاي مسلح انجام گرفتکردستان:جلو گیري ا 28فرمانده لشگر 

 

 .گروهی از دانش آموزان جلو حرکت ستون نظامی را گرفتند

 

 نجاما و تعویض منظور به که اسالمی جمهوري ارتش واحدهاي از ستونی حرکت پی در: اسالمی جمهوري نگار خبر –کرمانشاه 

 دانش از گروههایی دیروز صبح 11 ساعت گرفته، صورت کردستان مناطق در خدمت منقضی افراد تعویض و آموزشی امور

طقه صورت گرفته بود، در جلوي ستون ارتش به حالت تحصن من مسلح گروههاي تحریک به که سنندج معلمان و آموزان

چ گونه عکس وضع، برادران ارتشی هی ایننشسته و با شعار دادن، از حرکت خودروهاي ارتش جلوگیري نمودند. با مشاهده

و هم اکنون در فرودگاه شهر مستقر  گردندالعملی نشان نداده و به دستور فرمانده ستون خود، به فرودگاه سنندج باز می

 .هستند

 

 .شهربه حالت تعطیل در آمده و نقاط مختلف و حساس آن سنگر بندي شده است ضمناً

 



، هوشیاري برادران ارتشی شودگفته می». توطئه را دارندگروههاي مسلح چپ نما قصد اجراي یک «گزارش دیگري حاکیست: 

در  28توطئه دیروز گروههاي مسلح را خنثی کرد. همچنین خبرگزاري پارس گزارش داد سرهنگ صدري فرمانده لشگر 

 ستون نظامی در این لحظه در فرودگاه سنندج«) به خبر گزاري پارس در تهران گفت: 27/1/59دقیقه دیروز ( 17,50ساعت 

در  باز کنند ومتوقف است و یک زمان معین به افراد مسلح غیر مسوول فرصت داده شده تا راه را براي عبور ستون نظامی 

 )28/1/1359غیر این صورت مسوول عواقب ناشی از آن خواهند بود.(جمهوري اسالمی

 

 اعالمیه ارتش در مورد جلوگیري از حرکت یک ستون ارتشی در سنندج

 

جمهوري اسالمی ایران، در رابطه با جلوگیري گروهی از دانش آموزان  ارتش مشترك ستاد:  پارس زاريخبرگ –تهران 

 :سنندج از حرکت یک ستون نظامی، اعالمیه اي صادر کرد. متن اعالمیه به این شرح است

 

 ام امور آمــــوزشی و تعویضو تاکیدات مکرري که شده است مبنی بر اینکه امور نیروهاي نظامی براي انج هابا وجود اعالمیه

معذ الک در این موقع که ستون نظامی از  باشند،افراد دخدمت مــــنقضی ناگزیر از نقل و انتقال واحدهاي مربوطه می

دانش آموز فریب خورده که روي  ايکرمانشاه وارد سنندج شده است تا به پادگان برود، درمـــــــدخل شهر توسط عده

راي و پرسنل آن ب گیردتوقف گردیده و آمبوالنس لشگر نیز توسط ضد انقالبیون مورد تهدید قرار میم اند،جاده نشسته

. چون ارتش ناگزیر است ماموریتهاي خود را انجام دهد، لذا دهندجلوگیري از درگیري، آمبوالنس رادر اختیارمزاحمین قرار می

غات سوء افراد سر سپرده خارجی قرار نگیرند و مانع رفت و آمد با واقع بینی، تحت تاثیر تبلی خواهداز دانش آموزان می

 .واحدهاي ارتشی نشوند

 

که در رابطه با این راه بندان، چنانچه هرچه زود تر فرزندان  رسانندبدین وسیله به اطالع مردم شرافتمند سنندج می ضمناً

د، عواقب آن متوجه عاملین تخریب دانش آموزان و ضد خودرا از مسیر راه ارتش که قصد ورود به پادگان را دارد دور ننماین

که در این برهه از زمان که دشمن،  نمایدو توجه همو طنان را به این حقیقت جلب می شودانقالبیون مسبب این مزاحمت می

اشند، دشمن ب تالش در ایجاد نا بسامانی در کشور و برخورد نیروهایی که باید در راه سازندگی و امنیت کشور و مقابله با

 .این قبیل اقدامات، جز سود جوئی امپریالیسم و عوامل سرسپرده او نتیجه دیگري عاید نخواهد ساختبرآمده 

 

 28مصاحبه با فرمانده لشگر 



 

دیشب، به سواالت خبرنگار جمهوري اسالمی  20در ساعت  28همچنین طی یک تماس تلفنی، سرهنگ صدري فرمانده لشگر

 :پاسخ گفت

 

 اندپاسخ این سوال که انگیزه جلوگیري مردم از ستون نظامی چیست و آیا گروههاي مسلح، در این عمل دخالت داشتهوي در 

 :یا نه؟ ایشان اظهار داشت

 

از ساعت ده صبح امروز ( دیروز )، مدارس تعطیل شد و به تحریک چریکهاي فدائی، کومله، حزب دمکرات، دانش آموزان و "

 .ارتش به زمین نشستند و از حرکت ستون جلوگیري کردند معلمان در مقابل ستون

 

خود مردم سنندج به این عمل اعتراضی نداشتند و تنها دانش آموزان بودند که آنهاهم به تحریک گروههاي مسلح انجام 

 .پذیرفته است

 

 .ناشی از آن خواهند بود تا دست از این عمل بردارند و اال مسوول عواقب ایمما به جلوگیري کنندگان مهلت داده ضمناً

 

 .و این عمل کار همیشگی آنان است اندکه گروههاي مسلح نیز همانند قبل در مناطق حساس سنگربندي کرده«وي افزود: 

 

 :فرمانده لشگر در جواب این سوال که علت بازگشت ستون نظامی چیست، اظهار داشت

 

جوانان و کودکان و گروههاي تحریک کننده آمده بودند جلوي ماشین و علت بازگشت این بود که حدود دو سه هزار نفر از »

اه که بازیچه بی گن اياز حرکت جلوگیري کردند اما برادران ارتشی نخواستند اقدام به عملی کنند که منجر به کشته شدن عده

 .«شتندشوند و با دستور فرمانده ستون، برادران ارتشی به فرودگاه برگ اند،گروههاي مسلح گشته

 



به شهر سنندج آلت دست یک عده گروههاي مسلح غیرقانونی است که با زور اسلحه، «وي آنگاه در مورد وضع شهر افزود: 

رئیس حزب  . ضمناًایستندجلو و خود عقب می فرستندو شاگردان مدارس و جوانان مردم را می کننداراده خود را تحمیل می

 .«من جواب مقتضی به او دادمدمکرات چند بار با من تماس گرفت و 

 

آمبوالنسی که حامل سه سرباز مجروح بود توسط آنها «سرهنگ صدري درباره گرفتن آمبوالنس ارتشی توسط مزاحمین گفت: 

 )29/1/1359کیهان».(گرفته شد و بعد از چند ساعت سربازان مجروح را خلع سالح کرده و سپس آنها را آزاد کردند

 

 .الل و امنیت کشور استماموریت ارتش،حفظ استق

 

 العیهاط متن. یافت انتشار ایران اسالمی جمهوري ارتش مشترك ستاد طرف از اطالعات،دیشب این:پارس خبرگزاري –تهران 

 :است شرح بدین

 

 بسمه تعالی

 

است و ارتش  در حالیکه ملت قهرمان ایران، مبارزه بی امان خود را با امپریالیسم جهان خوار و سر سپرد گانش آغاز نموده

جمهوري اسالمی ایران دراین مبارزه، پیشگام و آماده جانبازي است، ضد انقالب، بار دیگر موقع رابراي ضربه زدن به پیکار 

 .شرافتمندانه ملت ایران، مناسب تشخیص داده ودر کردستان حادثه آفریده است

 

هاي ارتش، در حالی که براي استقرار در مناطق مرزي در به اطالع هم میهنان عزیز رسانده بودیم، ستون همان طوري که قبالً

 :حرکت بودند، در مناطق زیرمورد هجوم گروههاي مسلح قرار گرفته اند

 

ستونی که از کرمانشاه عازم منطقه مرزي سردشت و استقرار در مرز ایران و عراق بوده، بنا به تحریک عوامل وابسته به  – 1

 .اندیابان ورودي سنندج نشسته واز حرکت ستون به طرف مرز ممانعت به عمل آوردهبیگانه، تعدادي دانش آموز در خ

 



ستون دیگري که از ارومیه عازم منطقه مرزي از طریق دره قاسملو بوده با گروههاي مسلح درگیر و برابر آخرین خبر  – 2

 .امه داردمجروح به جاي گذاشته و هم اکنون درگیري اد 20رسیده، تعداد شش شهید و بیش از 

 

براي ستون دیگري که جهت حفاظت پلهاي راه آهن، عازم منطقه مرزي قطور بودند، به وسیله گروههاي شناخته شده  – 3

گروهی، گروههاي باصطالح سیاسی  هايدر رسانه . ملت ایران آگاه است ظرف چند روز اخیر، مکرراًآیددرگیري بوجود می

دفاع کنند. آیا معنی  ایرانابر تهدید حکومت بعث عراق از تمامی کشور جمهوري اسالمیدر بر اندکه آماده انداعالم نموده

دفاع از تمامیت کشور، حمله به یگانهاي ارتش جمهوري اسالمی است؟ عملیات گروهاي مسلح در منطقه کردستان، مبین سوء 

است. جمهوري اسالمی ایران در چنین نیت آنها و حمایت غیر مستقیم از حکومت بعث عراق و جهانخوار بزرگ، آمریکا 

شرایطی، ملت قهرمان ایران و هم میهنان عزیز کرد را به داوري بخواند. ارتش جمهوري اسالمی ایران با درك ماموریت خود 

هیچ  نمایدبه عناصر وابسته به اجنبی اعالم می باشد،که حفظ استقالل کشور و استقرار امنیت در سرزمین پهناور ایران می

 )29/1/1359املی مانع از انجام این ماموریت قدس نخواهد بود.(کیهانع

 

 .کندکردستان: ستون نظامی به هر قیمتی راهش را باز می 28فرمانده لشگر 

 

عصر دیروز در یک گفتگوي تلفنی در مورد چگونگی انتقال ستون نظامی که در  28سنندج:سرهنگ صدري فرمانده لشگر 

به راه خودش ادامه خواهد داد، حتی  این ستون کماکان در فرودگاه است ولی مسلماً« گفت: فرودگاه سنندج مستقراست

اکثر نقاط حساس و ورودي سنندج، «خبرنگار ما در دنباله گزارش خود می افزاید:». اگرکوههاي این منطقه را پیاده طی کند

پارس در سنندج، دیروز در مورد چگونگی انتقال همچنین خبر نگار خبرگزاري ». سنگر بندي شده و شهر حالت متشنجی دارد

کردستان  28ستون نظامی اعزامی بــــــــه سنندج که سه روز است، در فرودگاه این شهر مستقر است، با فرمانده لشگر 

ه و داین ستون به هر قیمت و به هر وضعی که باشد، به فرمان فرمانده کل قوا راهش را باز کر«تماس گرفت. وي اظهار داشت:

 اظهار نظري نمی فعالً« در مورد اینکه این فرمان، چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشگر کردستان گفت:». خواهد کرد

 .«توانم بکنم

 

مسوول استانداري کردستان، روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج در » میهمی«در همین رابطه، 

 تالش ما و« ستون نظامی اعزامی به سنندج که هم اکنون در فرودگاه این شهر مستقراست گفت:مورد چگونگی انتقال 

گروههاي سیاسی و مردم این است که در این شهر، خونریزي نشود و در عین حال، ارتش نیز امور و ظایف خود را بتواند انجام 

که در باره چگونگی انتقال این ستون، به پادگان  ایمازاقشار مختلف مرد م دعوت کرده 28دهد. لذا ما به پیشنهاد لشگر 



 28فرمانده لشگر » سرهنگ صدري«سنندج آمده و مذاکراتی انجام دهند تا این مسئله، در اسرع وقت حل شود. دراین زمینه، 

ده ام که رمن به وسیله مسوول استانداري، از معتمدین شهر دعوت ک«پیاده کردستان، در گفتگویی با خبرگزاري پارس گفت:

مشروع ارتش جمهوري اسالمی را به  هايجلسه اي مشترك داشته باشیم و آخرین حرفهایمان را در میان بگذاریم و خواسته

 )29/1/1359کیهان».(اطالع نمایندگان مردم برسانیم

 

 زد و خورد شدید نیروهاي ارتش و گروههاي سیاسی در خارج از سنندج

 

وجه به اینکه جنگ بین گروههاي سیاسی و ستونهاي اعزامی ارتش از کرمانشاه و پادگان خبرنگار اطالعات: با ت –سنندج 

توپ و خمپاره به داخل شهر از دیروز بطور مرتب  هايو فیض آباد ادامه دارد، رگبار گلوله» حسین آباد«سنندج در فاصله بین 

در آسمان شهر سنندج ظاهر شدند و چند بار دیوار دقیقه دیشب، فانتومهاي نیروي هوایی  15و 9ادامه دارد. همچنین ساعت 

 .بر فراز شهر پرواز کردند صوتی را شکستند صبح امروز نیز فانتومها مجدداً

 

 در شودشب، چند خانه خراب شد و عده اي زخمی شدند. گفته می هايخمپاره به داخل شهر در نیمه هايدر اثر پرتاب گلوله

 )2/2/1359.(اطالعاتاندته شدهنفرکش 5اثر تیراندازیهاي دیشب، 

 

از سوي جانشین فرمانده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی،در گیري ارتش با مردم سقز تکذیب شد. در اثر حمله 

 .سرباز مجروح و یک سرباز شهید شد 6مهاجمین در سقز به یگان ارتش، 

 

داد دیروز آغاز شده است، خبرنگار خبرگزاري پارس باط با درگیریهاي شهر سقز که از بامارت در: پارس خبرگزاري –سنندج 

تلفنی تماس گرفت. وي ضمن تائید درگیري  28در سنندج، ساعت دوازده وسی دقیقه دیروز، با سرهنگ صدري فرمانده لشگر 

 .«شش سرباز مجروح و یک سرباز کشته شده است«در سقز گفت:

 

تا ساعت  اندگروههاي سیاسی در سنندج اعالم کرده« گزارش داد: خبرگزاري پارس». درگیریها همچنان ادامه دارد«وي گفت:

 .«اندنه و نیم صبح دیروز سه تاچهار نفر از اهالی سقز، در جریان این درگیریها کشته شده

 



جانشین فرمانده ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران در تماس با خبر گزاري پارس ضمن تائید اظهارات » امین داري«تیمسار 

 :کردستان گفت 28نده لشگر فرما

 

له و مسئ اندمهاجمان مسلح در اطراف سقز، به یگان ارتش حمله کرده«و اضافه کرد: » کنمدرگیري با مردم را تکذیب می»

 .«وجود ندارد مطرح نیست و هلیکوپتر اصالً مردم اصالً

 

 .اندکوپتر به شهر سقز حمله کردهبر اساس خبر دیگري که از سقزدریافت شده بود ادعا شده بود که چهار هلی قبالً

 

این درگیري «دیروز در مورد درگیري بین مردم و نظامیان در سقز گفت:  40/19سنندج ساعت  28همچنین فرمانده لشگر 

و چند نظامی دیگر مجروح  شهیدو دونظامی که از ساعات اولیه بامداد شروع شده همچنان ادامه دارد

 )2/2/1359کیهان».(اندشده

 

 اطالعیه ستاد مشترك درباره وقایع کردستان

 

 در«ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، در اطالعیه اي در مورد حرکت ستون اعزامی از سنندج به سقز اعالم کرد: 

ن عزیز می رساند:برابر اطالع واصله، در حرکت یگان اعزامی از سنندج به سقز، رابطه با وقایع اخیر کردستان،باطالع هم میهنا

با انواع جنگ  هاواقع در مسیر ستون اعزامی، موانع ایجاد نموده و از کمین گاه هايضد انقالبیون نشان دادند که در آبادي

روج افراد غیر مسلح از روستاهاي مسیر راه،بدین . بدنبال اعالم خکنندافزارها بر روي ستون نظامی، مبادرت به تیراندازي می

وسیله متذکر میشود که یگان اعزامی جهت انجام ماموریت محوله ناچار است موانع موجود در مسیر خود را حتی اگر 

تیراندازي از داخل روستاها باشد با آتش متقابل از میان بردارد.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 

 )2/2/1359ایران(اطالعات

 

 اطالعیه نیروي زمینی

 



م از صبح روز یک«نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی، در رابطه با درگیریهاي سنندج، اطالعیه اي باین شرح انتشار داد: 

و  106اردیبهشت ماه، مهاجمان به باشگاه سنندج واقع در داخل این شهر حمله کردند و این حمالت، با خمپاره، تفنگ 

هم اکنون ادامه دارد و پرسنل مستقل در این باشگاه، از تاسیسات دفاع میکنند. ضد انقالبیون، آب و برق و آرپی.جی.هفت تا 

. مهاجمان به مراکز رادیو و تلویزیون که حفاظت آن به ارتش واگذار شده بود،حمله کردند و برابر اندتلفن باشگاه را قطع کرده

منهدم کردند. پرسنل نظامی، در داخل مرکز، در حال دفاع هستند. به » ی.جی.هفتآرپ«اطالعیه واصله، ژنراتور فرستنده را با 

توپ ضد انقالبیون و  هايخود را ترك کنند چون ترکش گلوله هاياطراف باشگاه اعالم شده است که خانه هايساکنان خانه

اطراف  هايکه در خانه رسیدبه نظر می به ساختمانها وارد آورد.ضمناً هائیدفاع واحدهاي ارتش ممکن است آسیب

 )3/2/1359اطالعات».(مزبور کسی ساکن باشد هايساختمان

 

 از کشته شدگان حوادث کردستان گروهیاسامی

 

فرماندهی نظامی غرب کشور،اعالم کرد: آمبوالنسی که براي انتقال جنازه دو سرباز به پل سقز رفته بود، مورد تیر اندازي 

مهاجمین قرار گرفت و در نتیجه، راننده آن و ستوان سوم فروزنده تنها پزشک پادگان مجروح شدند. ما از مردم دعوت کردیم 

رند، با دردست گرفتن یک دستمال سفید(بعالمت صلح) بطرف پادگان بیایند که تعدادي کسانی که قصد مقابله با ارتش را ندا

از آنان از شهر به بیرون انتقال داده شدند و در حال حاضر، تنها افراد گروههاي وابسته سیاسی در شهر بسر میبرند، ارتش تا 

نفر از مهاجمین  300وز گذشته (تا دیروز)حدود ر 8این لحظه مقاومت کرده و تهاجمی نداشته است. اسامی کشته شدگان،طی 

ستوان دوم اسماعیل  -نفر از افراد نظامی ارتش و ژاندارمري عبارتند از: ستوان یکم رسول صادق پور اهل کرمانشاه 21و 

ی سقلحسن عبا-عباس ابراهیمیان سرباز وظیفه اهل اردبیل-سرباز وظیفه صابر زمان زمانی اهل تبریز-منصوري اهل سنندج

وز چاله بهر -مصطفی صفاپور اهل ساوه-علی اکبر جواد آغازیارت سرباز وظیفه اهل ارومیه-زاده سرباز وظیفه اهل ممقان تبریز

 وظیفه ومس گروهبان -تبریز اهل سرباز پور فتحی عیوض –براهیم زاده سرباز وظیفه ا جواد –چاله سرباز وظیفه اهل کرمانشاه 

 اهللا تحف حمید -تبریز اهل سرباز خطیبی حاج حسن -خلخال اهل وظیفه سرباز محرمی حتمصل-شهسوار اهل توسلی غالمرضا

محمد خوش بوئی سرباز  -اهل تهران سوم گروهبان تهرانی حسن رضا-اهر اهل سرباز یاري علی بهمن -تبریز اهل سرباز زاده

گروهباندوم علی علی زاده،یوسف حاجی پور و موسی حسینی پورسرباز وظیفه.  -صابر توبري سرباز اهل تهران -اهل تهران

آنها به کرمانشاه انتقال یافت به این شرح اعالم شد:سرباز علی اصغر جوز  هاياز کشته شدگان که جناره گروهیاسامی

نفر مجهول الهویه ملبس به لباس نظامی و کردي،سرباز تقی غالم ابوالفضلی،سرباز ناصر 3ز شرفعلی خزاعی،محمدي، سربا

رمضان پور پاسدار ابوالفضل زندي،پاسدار محسن حسن بیگی،نظامی فرج اهللا قره نی،سرباز مروت باقري،سرباز کریم 

رنظامی محمود حسینی،پاسدار محمد اشنویی،سرباز علیرضا میاهللا پیرویسی،سرباز عابدینی،سرباز حسنعلی عباسی،پاسدار عنآیت

قاسمی،گروهبان دوم فرزانه مردانه،پاسدارماشاءاهللا زارع جوشقانی،سرباز علی پور،گروهبان یکم عزیزاهللا اسکندري پاسدار ناصر 

تند به این شرح اعالم نفر از مجروحان نیز که در بیمارستان کرمانشاه بستري هس 15شهریور و پاسدار رضا خالقی.اسامی 



 هاشمی،سرباز اسماعیلگردید: سرباز مجتبی فخري، سرباز سید احمد رضوانی،سرباز سید علیرضا اجاقی،سرباز جمشید

حسینی،سرباز رجب حیدري،سرباز عسگر زارع،سرباز علی کوشا،پاسدار کریم کاظمی،استوار دوم صفرعلی معصومی،سرباز 

 .«نی،سرباز حمید ستار پور،سرباز خسرو وفا منوچهري و استوار دوم رضا صادقیمیرطاهر سیدان،سرباز بهروز خانجا

 

 !فرار عزالدین حسینی

 

بما اطالع رسیده است، عزالدین حسینی و صدیق کمانگر از شهر مهاباد به قریه «فرماندهان پادگان سقز در پایان گفتند: 

به نامهاي محمد رشید بیک و مصطفی سلیمانی بسر میبرند. همچنین به از توابع مریوان فرار کرده و در خانه دو نفر » المانادر«

شهیدان سقز از بازماندگان این شهیدان دعوت  هايگزارش خبرگزاري پارس، پادگان مراغه ضمن عرض تسلیت به خانواده

 )3/2/1359کرد به پادگان مراغه مراجعه نمایند.(اطالعات

 نظر بدهید |ابت لینک ث |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

24 Aug 2007 13:13 

 

 (6)ارتش و کردستان

 

  

 

 اطالعیه نیروي زمینی

 

این اطالعیه از سوي نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران در رابطه با وقایع سنندج سوم اردیبهشت ماه جاري انتشار 

 :یافت

 

، بر اساس قرارداد منعقده بین هیات حسن نیت و مردم ملت شریف و مبارز ایران! همانطور که استحضار دارید -بسمه تعالی 

شرافتمند سنندج، مقرر شد پاسداران، شهر سنندج را تخلیه و به پادگان اعزام گردند و حفاظت فرودگاه باشگاه افسران و رادیو 



و امنیت شهر به  و تلویزیون سنندج به عهده ارتش واگذار و گروههاي مسلح نیز از حمل اسلحه بطور علنی خودداري نموده

شهربانی واگذار گردد. لیکن علیرغم این تعهدات گروههاي مسلح غیرقانونی بسوي فرودگاه، باشگاه افسران و رادیو وتلویزیون 

شهرستان سنندج اقدام به تیراندازي و سپس بطرف باشگاه افسران حمله و ضمن قطع برق تلفن و آب،حتی اجازه تخلیه 

ك آب باقیمانده حوض باشگاه که تنها منبع حیات براي ساکنان باشگاه بوده است، ظرف دو روز . انددهندمجروحین را نمی

اخیر باتمام رسید و هم اکنون پرسنل، در نهایت تشنگی بسرمیبرند. درچنین اوضاع و احوالی، ارتش به علت عدم ارتباط زمینی 

 را با آتش حفاظت نموده است و به دلیل ضریب خطاي تیر از تاسیسات موصوف با باشگاه و تلویزیون و فرودگاه سنندج، اجباراً

روي خود را تخلیه نمایند. نی هايخانه بالفصل باشگاه ابالغ گردید که سریعاً هايکوپترهاي ارتش،به ساکنان خانهسوي هلی

مردم تیراندازي نکرده است، لیکن به ساختمانهاي مجاور باشگاه که  هايحتی یک گلوله بطرف شهر و خانه زمینی تعمداً

و خمپاره زیر آتش گرفته بودند،تیراندازي گردیده است. دلیل روشن  106،تفنگ 7مهاجمان از داخل آن باشگاه را با آرپی جی

علت ممانعت مهاجمان، تخلیه نفر پرسنل نظامی مجروح است که هم اکنون ب12بودن هجوم مهاجمان به باشگاه افسران، تعداد 

به اوضاع مسلط است و درصورتیکه مردم سنندج براي حفظ نظم از لشگر دعوت  . در حال حاضر، لشگر کامالًاندنگردیده

مسلح غیرقانونی، شهر را ترك نمایند خواهد  هاينمایند صمیمانه دعوت را پذیرفته و امنیت شهر را مشروط بر اینکه گروه

 )6/2/1359سرتیپ فالحی(اطالعات-نیروي زمینیپذیرفت.فرمانده 

 

 دادگاه زمان جنگ

 

 :پیاده ارومیه انتشار یافت 64این اطالعیه از سوي لشگر 

 

مقام عالی  30/1/59بنا به فرمان مورخ «بدینوسیله به اطالع عموم اهالی استان آذربایجان غربی میرساند:  -بسمه تعالی 

در  -قانون دادرسی و کیفري ارتش 58ماده -دادگاه نظامی زمان جنگ 2/2/59تاریخ ریاست جمهوري فرمانده کل قوا، از 

قرارگاه لشگر ارومیه تشکیل و به جرائم ارتکاب پرسنل نظامی و غیرنظامی که در قانون دادرسی و کیفري ارتش مستقر 

بمدت شش ماه قطعی  2/2/59تاریخ است،رسیدگی نموده و احکام صادره از دادگاه عالی زمان جنگ به استناد فرمان فوق از 

 )6/2/1359بوده و غیر قابل تجدید نظر خواهی است.(اطالعات

 

 راه حل مشکل کردستان

 

 سرتیپ فالحی،فرمانده نیروي زمینی



 

. ارتش مکرر اعالم کرد که انداز کسانی بپرسید که صلح و آرامش در منطقه را به هم زده بایستبنام خدا،این سئوال را می

. کرد خواهد بمرز سنندج، –حضور در مرز و تعویض یگانهاي خود، اقدام به اعزام نیروهاي کوچکی از طریق کرمانشاه براي 

 عمان و کردند شهید را ما جوانان بهترین و بستند ارتشی ستوانهاي به را راه که بودند قانونی غیر مسلح گروههاي این

مرزي را براي  هايبه حکومت بعث عراق خدمت کردند و راه مستقیماً و شدند عراق و ایران مرز در ارتش، حضورنظامی

هجوم هموار کردند. از سوي دیگر،بموجب قرارداد فی مابین هیات حسن نیت و مردم سنندج،مقرر شد که سپاه پاسداران، 

اره و شهربانی نیز شهر را اد سنندج را تخلیه و به پادگان بروند و در مقابل، ارتش، فرودگاه، تلویزیون و باشگاه را اداره کند

نماید و گروههاي مسلح نیز بطور علنی اقادام به حمل اسلحه در شهر ننکایند، علیرغم این تعهدات گروههاي مسلح غیر قانونی، 

ه اهم مسلحانه در شهر ظاهر شدند و هم ایستگاه رادیو و تلویزیون را با سالحهاي سنگین از کار انداختند و هم بفرودگاه و باشگ

نظامیان حمله کردند، بعبارت دیگر تعهد مردم سنندج را زیر پا گذاشتند و بمردم سنندج احترام نگذاشتند. ارتش اعالم میکند 

دفاع خواهد کرد و هر مانع و عاملی که حرکات نظامی را کند و یا متوقف کند، با همه امکانات  که از تاسیسات نظامی قویاً

به آگاهی مردم ایران  در مورد آبادیها و شهرها اگر ضرورت پیدا کند، اقدامات ارتش قبالًارتش منهدم خواهد شد، البته 

خواهد رسید، این ارتش نیست که امنیت را مختل کرده است، این گروههاي مسلح غیر قانونی هستند که براي استقرار امیال 

ح، مسل هايچنین کاري را به آنها نخواهد داد. اگر دوره و ارتش اجازه اندپلید سیاسی جهانخواران، امنیت منطقه را مختل کرده

و بدستور رئیس جمهوري که نماینده ملت ایران است،توجه نکنند،  اندرا سال امنیت اعالم فرموده 59به فرمان امام که سال 

هند آورد تا راه را ارتش اقدام به خلع سالح گروههاي مسلح غیر قانونی خواهد کرد و امنیت نسبی را در منطقه بوجود خوا

عمرانی، اجتماعی و اقتصادي هموار گردد، ارتش توانائی کامل اجراي فرمان امام و دستورهاي آقاي  هايبراي اجراي برنامه

مسلح  هايرئیس جمهوري و ملت ایران را دارد. در زمینه خلع سالح و استقرار امنیت، مشکل عمده ارتش این است که گروه

تایید مردم هم نیستند، در پناه مردم و با نوعی اختفاء به عملیات خرابکارانه دست میزنند و ارتش بخاطر  غیر قانونی که مورد

بیشتري معمول دارد، در نتیجه برنامه استقرار امنیت مدتی  هايمفظ جان و مال مردم بیگناه کردستان ناگزیر است احتیاط

شهرها خارج شدند، در راهها و کوهستانها آماده رزم باشند، در زمان طوالنی خواهد شد، ولی اگر این گروههاي مسلح که از 

 )7/2/1359بسیار کوتاهی کمتر از چند روز امنیت در کردستان استقرار پیدا خواهد کرد.(اطالعات

 

 28اطالعیه لشگر 

 

 :چنین است هاي سنندج انتشار داد متن اطالعیهاي در رابطه با درگیريکردستان روز گذشته اطالعیه 28لشگر 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم



 

 .مردم مبارز ایران!ضدانقالب در سنندج سعی دارد ویرانی به بار آورده و خرابیها را به ارتش و سپاه پاسداران نسبت دهد

 

ر هدر چند روز گذشته ژاندارمري و ایستگاه تلویزیون را نابود و تعدادي شهر را به آتش کشیده است و هر چیزي را که در ش

سازد. تعدادي از مردم به پادگان پناهنده و تقاضاي را منفجر میآن کند و براي از بین بردن اسناد خیانت خود هست تخلیه می

ها خمپاره به طرف پادگان اند، ضدانقالب با وجود اینکه خود از وجود پناهندگان در پادگان اطالع دارد تاکنون دهکمک نموده

الب باید بدانید ارتش جمهوري اسالمی ضامن استقالل و تمامیت ایران عزیز است و از سوي ملت پرتاب نموده است ضدانق

دفاع ایران و ریاست جمهوري منتخب شما، ماموریت دارد تا آخرین قطره خون خود از ایران عزیز و انقالب اسالمی

 )8/2/1359.(کیهان28کند.فرمانده لشگر

 

 اطالعیه

 

دیروز باین شرح، از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران در اختیار خبر گزاري کردستان  28اطالعیه لشگر 

 .پارس قرار گرفت

 

پاه را به ارتش و س هامردم مبارز ایران، ضد انقالب در سنندج سعی دارد ویرانی به بار آورد و خرابی -بسم اهللا الرحمن الرحیم 

مردم را ویران کرده و  هايارمري و ایستگاه تلویزیونی را نابود و تعدادي خانهپاسداران نسبت دهد. در چند روز گذشته، ژاند

شهر را به آتش کشیده است و هر چیزي را که در شهر هست، تخلیه میکند و براي از بین بردن اسناد خیانت  هايپمپ بنزین

. ضد انقالب باوجود اینکه، خود اندمک نمودهخود، آن محل را منفجر می سازد. تعدادي از مردم به پادگان پناهنده و تقاضاي ک

از وجود پناهندگان در پادگان اطالع دارد، تاکنون دهها خمپاره بطرف پادگان پرتاب نموده است. ضد انقالب باید بداند، ارتش 

وریت جمهوري اسالمی، ضامن استقالل و تمامیت ایران عزیز است و از سوي ملت ایران و ریاست جمهوري منتخب شما مام

 )8/2/1359دارد که تا آخرین قطره خون،ازایران عزیز و انقالب مقدس اسالمی آن دفاع نماید.(اطالعات

 

 اطالعیه

 



کردستان و سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج به شرح زیر انتشار  28در همین حال اطالعیه مشترکی لشگر 

 :یافت

 

 بسمه تعالی

 

رساند که در حال حاضر مهاجمین شهر سنندج به وسیله نیروهاي آتش کردستان و همه ملت ایران میبه اطالع اهالی شریف 

هاي اصلی و فرعی در دست نیروههاي ارتش و سپاه پاسداران اند و کنترل جادهو سپاه پاسداران انقالب اسالمی پاکسازي شده

همات دشمن به اتمام رسیده و هم اکنون نیروهاي انتظامی در است و عبور و مرور در کنترل نیروهاي انتظامی است. بنزین و م

 .قسمت اعظم شهر مستقر گردیده و تمام مواضع ضدانقالب به تصرف درآمده است

 

و  هاي شدید و خونینی بین ارتشخبرنگار کیهان در تماسی که امروز صبح با کیهان داشت گفت: در دو روز گذشته درگیري

جریان داشت که از طرفین عده زیادي کشته شدند. در خیابان شاهپور قدیم سنندج نیز چند مغازه  سپاه پاسداران و پیشمرگان

 .زا به آتش کشیده شدهاي آتشبا گلوله

 

آباد که نزدیک رادیو و تلویزیون است خبرنگار کیهان همچنان گزارش داد که نیروهاي ارتش و سپاه پاسداران در محله شریف

 .مستقر هستند

 

ر سنندج در گفتگو با خبرنگار کیهان در شهر گفتند:دیروز از بلندگوهایی که در باشگاه افسران نصب شده بود مرتب مردم د

ایم و اکنون نیز شوند و این مساله مورد اعتراض شدید ماست زیرا که ما از اول هم مسلمان بودهمردم به اسالم فرا خوانده می

تواند باشد جر اینکه اکثریت مردم این مسجد است این نشانه چه چیزي می 250هستیم و در حال حاضر شهر سنندج داراي 

ا ضد گویند که مجمهور و مردم ایران میکنند و به امام و رییساي ما را کفار معرفی میشهر مسلمان هستند ولی متأسفانه عده

 .اي براي خودشان هستنددستهنها داروانقالب هستند این عده یادآور شدند که حساب گروههاي سیاسی از ما جدا است آ

 

تواند با اطالعی کرد و گفت که کسی نمیخبرنگار کیهان در پایان گزارش خود از تعداد تلفات درگیرهاي سنندج اظهار بی

وضعی که بیمارستانها دارد تعداد دقیق تلفات را مشخص کند و از سوي دیگر بیمارستانها از جهت کادر و وسایل و تجهیزات 

 .درمانی در مضیغه هستند



 

اي درخواست کردند که مواد دارویی و بهداشتی به کردستان ارسال شود و از جمعیت کردهاي مقیم مرکز طی اطالعیه

 (12/2/1359).پزشکان و جراحان نیز استمداد کردند

 

 .ارومیه:ارتش و پاسداران به اوضاع کلی کردستان مسلط هستند 64اعالمیه لشگر 

 

 لشگر يسو از کردستان، و غربی آذربایجان منطقه وضع و شایعات با ارتباط در دیروز اطالعیه، این: پارس برگزاريخ –ارومیه 

 :یافت انتشار ارومیه 64

 

بسمه تعالی؛هموطنان عزیز! برادران و خواهران مسلمان استان آذربایجان غربی! در روزهاي سرنوشت ساز کنونی، ضد انقالب 

نماید که مردم هوشیار و با خود در منطقه شایعاتی بمنظور تخریب روحیه و تشویق اذهان عمومی پخش میبنا به خاصیت ذاتی 

ایمان ما با توجه به شناختی که از شیوه جنگهاي سیاسی، روانی عناصر مزبور و خائن به اسالم و میهن در مواقع بحرانی دارند، 

 .شیطانی آنها بر خواهند آمد هايپی به ماهیت آنها برده و در صدد خنثی نمودن توطئه

 

 :در اینجا الزم است افکار عمومی را در جهت روشنگري هرچه بیشتر به شرح زیر معطوف داریم

 

در منطقه سنندج، ارتش و سپاه پاسداران به یاري پرودگار جهان و همیاري مردم مسلمان کرد، بر اوضاع کلی شهر مسلط -1

نقالب با بجاي گذاشتن تعداد قابل مالحظه اي خودرو و جنگ افزار، در حال عقب نشینی و شهردر حال پاکسازي بوده و ضد ا

 .است

 

 .باشنددر سردشت، ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر اوضاع شهر مسلط می-2

 

،از با عناصر ضد انقالبمسلط و در ادامه مبارزات دلیرانه خود  در بانه، برادران ارتشی و سپاه پاسداران شما بر شهر کامالً -3

. هموطنان! در این برهه از باشندهر لحاظ مورد حمایت و پشتیبانی مردم مسلمان بانه و ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی می

تاریخ کشورمان که لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی بین امت اسالمی ایران بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، انتظار داریم 



و امکانات مادي و معنوي، به مقابله با شیطان بزرگ، آمریکاي جهانخوار و عوامل و ایادي خارجی و داخلی که با تمام قدرت 

آنها برخیزیم و از کلیه افرادي که ناآگاه، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، عملکرد آنها در جهت تقویت پایگاههاي استعماري و 

قت، در اولین فرصت در افکار و اعمال خود تجدید نظر به عمل آورده و تضعیف نیروهاي ملی است، میخواهیم که با تامل و د

 64 لشگر –به آغوش پر مهر و محبت امت اسالمی و قهرمان ایران و مام میهن بازگردند. والسالم علی من التبع الهدي 

 )14/2/1359اطالعات(ارومیه

 

 اعالمیه ستاد مشترك ارتش به مردم سنندج

 

 .در سنندج آتش بس داد امروز 16ارتش تا ساعت 

 

. نندجس شرافتمند مردم عزیز، هموطنان–این اعالمیه از سوي ستاد مشترك جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت. بسمه تعالی 

نشان داده است که افراد مسلح غیر قانونی همواره از حسن نیت و ارفاق دولت جمهوري اسالمی ایران سوء استفاده  هاگذشته

رکانه و زی دست توسل به سوي مقامات عالیه کشور دراز نموده اند،هر گاه در موقعیت ضعف و ناتوانی قرار گرفتهو  اندنموده

 :دانندمجددي را آغاز نمایند و همانگونه که خود می هايتا نیروي خود را تقویت کرده مزاحمت گردندبدنبال فرصتی می

 

پاسداران از باشگاه افسران، رادیو و سنندج خارج شوند و نگهداري این اماکن ـ به هیات ویژه دولت قول دادند چنانچه سپاه 1

که مسلح در شهر رفت و آمد ننمایند و همچنین خواستار شدند که امنیت  کنندبه واحدهاي ارتش واگذار شود. آنها تعهد می

ان پاسدار رفت و آمد مسلحانه آنها در شهر به شهربانی و ماموران پلیس محول شود و دیدیم که بالفاصله پس از خروج سپاهی

 .مانع انجام وظیفه ماموران شهربانی گردیدند شهر آغاز و عمالً

 

خود جلب و آنها را زندانی یا جریمه  هايـ با تشکیل به اصطالح دادگاه خلقی، مردم آرامش طلب و بی طرف را به دادگاه2

 .مینمودند

 

 .مه روزه اخاذي و کالشی نمودندمردم، ه هايـ با مراجعه به کسبه و خانه3

 



 .کردندـ پرسنل نظامی را که در شهر سکونت دارند،توقیف و براي چند روز محبوس می4

 

ـ آب و برق و تلفن باشگاه افسران را قطع کرده و به روي آن واحد ارتش مامور در باشگاه افسران ارتش گشودند و موقعی 5

به باشگاه افسران می رفت، به آمبوالنس تیراندازي کرده و سرنشین آنرا جلب و که آمبوالنس براي حمل شهدا و مجروحین 

 .مانع کمک رسانی به پرسنل نظامی مستقر در باشگاه افسران شدند

 

ـ با اینکه تعهد کرده بودند که مانع رفت و آمد واحدهاي ارتش نشوند، هنگامی که ستون نظامی عازم مرز که مامور تعویض 6

 منقضی و تقویت نیروهاي مرزي بود با تهدید و استقرار دانش آموزان بی گناه در مسیر حرکت ستون، عمالًواحدهاي خدمت 

مانع عبور آن شدند و واحدهاي ارتش براي اینکه به این فرزندان وطن آسیب نرسد، راه خود را به خارج شهر تغییر داد و 

 .هاي ارتش تیراندازي کردند و تلفاتی را وارد ساختندبه سوي افراد و خودرو دیدیم، که در آن مسیر نیز مرتباً

 

گندیده و باقی مانده نوکران امپریالیسم هستند که منطقه را  هايارتش جمهوري اسالمی ایران با علم به اینکه اینها ریشه-7

جاوز ر دفاع در مقابل تبه ناچار و با تاسف، این جنگ تحمیلی را در سنندج و همچنین بمنظو خواهندشوب و برادرکشی میدر آ

مسلح غیر قانونی در سایر شهرها پذیرفت و این بار نیز در اجراي امر ریاست جمهوري و فرماندهی  هايو تیراندازیهاي گروه

 :سنندج دستور داده شد 28نیروهاي مسلح، به لشگر 

 

تفاده از خودروها و سایر وسائل موجود ـ کلیه افراد غیر مسلح و آرامش طلب شهر سنندج را با آغوش باز پذیرفته و با اس8

 .آنها را به هر کجا که مایل باشند منتقل نمایند

 

ضد  دازهايانـبا استقرار بیمارستان صحرائی شیر و خورشید در محل مناسبی که از آتش سالحهاي سنگین توپها و خمپاره9 

 .ضد انقالبیون را پذیرفته و در امان نمایندانقالبیون در امان باشد، کلیه مجروحین بیماران، اعم از مردم شهر و 

 

صبح تا چهار بعد از  10دستور داده شد، از ساعت  اندغیر محلی که در خیابانها مانده هايـ براي جمع آوري اجساد کشته10

 هائیلشگر سنندج و سپاه پاسداران، پاکسازي شهر را متوقف و آتش بس نمایند تا آمبوالنس 14/2/1359ظهر روز یکشنبه 

را جمع آوري نمایند و به ضد انقالبیون توجه داده میشود فقط  هااجساد کشته باشند،که داراي پرچم شیر و خورشید سرخ می



آمبوالنسها اجازه رفت و آمد در شهر را دارند و چنانچه آنها از این فرصت براي حمل مهمات و تدارك و تقویت مواضع خود 

 .تلف و با تمام قدرت سرکوب خواهند شدسوءاستفاده کنند، به وسائل مخ

 

ـ پس از پایان آتش بس، واحدهاي ارتش و سپاهیان پاسدار مستقر در منطقه، ماموریت خود را دنبال خواهند نمود و یقین 11

است درصورتی که افراد مسلح غیر قانونی، همچنان به تالش مذبوحانه خود ادامه دهند، به سختی سرکوب خواهند شد و شهر 

خود بازگردند و در آرامش بسر  هايز وجود آنان پاك سازي خواهد گردید تا مردم آسیب دیده شهر سنندج، بتوانند به خانها

 )16/2/1359برند.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران(اطالعات

 

 .ارتش کنترل سنندج را به عهده گرفت

 

ایران بامداد امروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار کیهان اعالم تیمسار فالحی فرمانده نیروي زمینی جمهوري اسالمی 

 .کرد: در سنندج آرامش نسبی بر قرار است و ارتش کلیه نقاط حساس را در دست دارد

 

 .وي افزود که در سقز نیز وضع مانند سنندج است ولی در بانه درگیري از سه روز همچنان ادامه دارد

 

این  کنند کهروي پادگان تیراندازي می از ارتفاعات اطراف پادگان بانه و از شهر بانه شدیداً تیمسار فالحی همچنان گفت: 

 .حوادث تعدادي مجروح از نظامیان داشته است

 

دانشجوي دانشگاههاي تهران که از سنندج از گردنه  50تیمسار فالحی در مورد آخرین خبر پیرامون شهر سنندج گفت حدود 

 .رسدبه اطالع ملت می نتیجه متعاقباًکردند دستگیر شدند و بازجویی از آنان ادامه دارد،فرار میآباد به قروه صلوات

 

 )17/2/1359اند.(کیهان تیمسار فالحی در پایان اعالم کرد که تیمهاي متخصص از سوي ارتش به منطقه اعزام شده

 

 اطالعیه نیروي زمینی



 

اي منتشر شد. متن اطالعیه به شرح زیر است: ران روز چهارشنبه اطالعیهاز سوي نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ای

نیت و مردم شرافتمند ملت شریف و مبارز ایران همان طور که استحضار دارید بر اساس قرار داد منعقده بین هیات حسن

زیون اشگاه افسران و رادیو و تلویسنندج قرار شد پاسداران شهر سنندج را تخلیه و به پادگان اعزام گردند و حفاظت فرودگاه، ب

شهر سنندج به عهده ارتش واگذار و گروههاي مسلح نیز از حمل اسلحه به طور علنی خود نموده و امنیت شهر به شهربانی 

رغم این تعهدات گروههاي مسلح غیرقانونی به سوي فرودگاه، باشگاه افسران و رادیو و تلویزیون واگذار شده ولیکن علی

نندج اقدام به تیراندازي و سپس به طرف باشگاه افسران حمله و ضمن قطع برق و تلفن و آب و حتی اجازه تخلیه شهرستان س

دهند. اندك آب باقی مانده حوض باشگاه که تنها منبع حیاط براي ساکنان باشگاه بوده است ظرف دو روز مجروحین را نمی

برند و چنین اوضاع و احوالی ارتش به علت عدم ارتباط گی به سر میاخیر به اتمام رسید و هم اکنون پرسنل در نهایت تشن

تاسیسات موصوف را به آتش حفاظت نموده است و به دلیلی ضریب  زمینی با باشگاه و تلویزیون و فرودگاه سنندج اجباراً

کنید  هاي خود را تخلیهانهخ هاي بالفصل باشگاه ابالغ گردید که سریعاً کوپترهاي ارتش ساکنان خانهخطاي تیر از سوي هلی

هاي مرد تیراندازي نکرده است لکن به ساختمانهاي مجاور باشگاه که نیروهاي زمینی حتی یک گلوله به طرف شهر و خانه

و خمپاره زیر آتش گرفته بودند تیراندزي گردیده است. دلیل  106باشگاه را با آر،پی،چی،هفت و تفنگ آن مهاجمان از داخل 

اکنون به علت ممانعت نفر پرسنل نظامی مجروح است که هم 12هجوم به مهاجمان باشگاه افسران تعداد روشن براي 

به اوضاع مسلط و در صورتی که مردم سنندج براي حفظ نظم از لشگر  اند. در حال حاضر لشگر کامالًمهاجمان تخلیه نگردیده

روههاي مسلح غیرقانونی شهر را ترك نمایند خواهد پذیرفت. دعوت نمایند صمیمانه دعوت را پذیرفته و مشروط بر اینکه گ

 )17/2/1359فرمانده نیروي زمینی سرتیپ فالحی(کیهان

 

 .ستاد مشترك عملیاتی ارتش و پاسداران:ارتش و پاسداران بر اوضاع شهر سنندج مسلط هستند

 

قر در سنندج در گفتگوئی با خبرنگاران، خبرگزاري پارس: بروجردي فرمانده عملیات سپاه پاسداران غرب، مست -کرمانشاه

ال بدنب«چگونگی وقایع اخیر کردستان و پیامدهاي آنرا تشریح کرد. وي در مورد اعزام مجدد پاسداران به سنندج گفت: 

مذاکرات دولت در یکسال گذشته، نیروهاي مسلح غیر مسوول در منطقه به سازماندهی پرداخته بودند. هنگامیکه دولت براي 

ارتشی براي مقابله با بعث عراق و توطئه آمریکا را داشت،  هايرزها از طریق سنندج، سردشت و بانه قصد اعزام ستونحفظ م

دیدیم که مقابل ستونهاي اعزامی ایستادند و در این مقطع از زمان که ما هیچگاه در صدد خلع سالح نیروهاي غیر  عمالً

وي ». کردند و این خود، هماهنگی این نیروهارا با بعث عراق نشان میدهدمسوول در منطقه نبودیم، جنگ داخلی را تحمیل 

سنندج، باشگاه افسران و فرودگاه را در محاصره داشتند، بما ابالغ شد براي  28مادامیکه مهاجمین، پادگان لشگر «افزود: 

دگاه و پادگان سنندج شدند و با تقویت نیرو به منطقه اعزام داریم، لذا از طریق هوا پاسداران انقالب وارد فروتقویت ارتش،



باشگاه افسران، سرانجام توانستیم این باشگاه را از محاصره نجات دهیم و نیروهاي مستقر در باشگاه را تقویت کرده و از سقوط 

حتمی آن جلوگیري بعمل آوریم. در جریان این عملیات، دشمن صدمه زیاد دید و از آن ببعد، بصورت پراکنده در شهر 

درجه داران ارتش و افراد متدین سنندج را سنگر خود قرار داد و همین مساله، موجب کندي عملیات پاکسازي و  هايانهخ

هم «وي در پاسخ به پرسشی در مورد رابطه فعلی سپاه و ارتش و هماهنگی این نیروها در منطقه گفت: ». خلع سالح شده است

اندهی مشترك عملیات ارتش در مواضع کلی انجام میگیرد و نیروهاي سپاه اکنون، یک ستاد مشترك، تشکیل شده که با فرم

حزب «وي درمورد آتش بس چند روز قبل گفت: ». پاسداران، عملیات پاکسازي و دستگیري ضد انقالب را ادامه میدهند

نظر من ره فیصله یابد، بدمکرات و شاخه کومله و فدائیان، آتش بس را رعایت نکردند و بطور کلی اینکه مساله از طریق مذاک

درست نیست و باید اساس کار بر تجدید نظر کلی دولت قرار گیرد، چه در جریان مذاکرات قبلی مشاهده شد که چگونه از 

فرصت استفاده کردند و مقادیري سالح وارد شد و مردم را تحت فشار و اختناق قرار دادند تا یک سري خواستهاي تحمیلی را 

از مردم را واداشتند که تقاضاي اخراج  ايند. در این مدت، مشاهده شد که بدنبال تحصن تحمیلی، عدهبه دولت تحمیل بکن

سپاهیان پاسدار از منطقه بشود و همزمان، مؤمنان به انقالب اسالمی را از منطقه وادار به خروج کردند.لذا ما در شرایط فعلی 

ل، غیر مسوو هايرا در منطقه مستقر کرده و با خلع سالح همه گروه گریزي نداریم جز اینکه با برخورد صحیح نیروهاي خود

حاکمیت جمهوري اسالمی را در منطقه مستقر کنیم. بعقیده من، دولت باید شهربانی و ژاندارمري را تقویت کند و به ضد 

ما در  . حتیباشدنمی اسلحه را بدست بگیرد. مذاکره، اینجا بهیچوجه مطرح نیست و منطقی انقالب فرصت ندهد که مجدداً

جریان این عملیات، متحمل تلفاتی شدیم و مردم صدمه دیدند، ولی با وجود، این هدف ما استقرار نظام عدل است ودر جهت 

. وي »از منطقه رانده شوند کنندو در جهت ضد انقالب عمل می گیرندآن خواهیم کوشید تا نیروهائی که از ابرقدرت کمک می

نیروها بصورت پراکنده در شهر درآمده عملیات آنها غیر منظم است و بطورکلی «روهاي غیر مسوول گفت: در مورد مواضع نی

قدرت سالحهاي سنگین آنها کاسته شده و مقداري از آن، بدست نیروهاي ارتش و پاسداران افتاده است. راهها براي کمک 

ست و این مساله ما است که چگونه با این مشکل برخورد رسانی به آنها بسته شده و مشکل عمده، پراکندگی آنها در شهر ا

فرمانده عملیات سپاه پاسداران در سنندج ». کنیم، زیرا فشار اقتصادي مردم را نگران کرده و اینک مردم در تنگنا هستند

و ما  اسندنشیکی از موجبات پیشرفت همکاري، برادران پیشمرگ مسلمان کرد میباشند که مواضع دشمن را خوب می«افزود: 

وي در اینجا تعداد تلفات سپاه پاسداران انقالب اسالمی را چهل نفر و آمار ».را در پیشرفت عملیات صمیمانه یاري میدهند

اگر همه تلفات را در منطقه و مناطق دیگر غرب بحساب آوریم، آمار «مجروحان سپاه را یکصد و سی نفر ذکر کرد و گفت: 

اگر  میکوشند و» اهللا«همه در جهت استقرار حکومت  اندبرادرانی که داوطلبانه اینجا آمده سنگین است ولی مساله اي نیست

چندین برابر این هم شهید دهیم و حکومت اسالمی مستقر شده تاثیري در روحیه هیچ یک از ما نخواهد داشت. وجود ما در 

کردستان و ملت ایران فرستاد و از آنان خواست وي در پایان، پیامی خطاب به مردم ».اینجا با هدف شهادت در راه خداست

که نیروهاي ضد انقالب را از خود برانند و بگذارند که این منطقه از آزادي برخوردار شود. وي خطاب به گروههاي سیاسی 

ظام در استقرار ن بگذاریدملت آزاد باشند، نظرات خود را آزادانه ابراز دارند، به آنها فشار وارد نکنند خواهند دید بعد از«گفت: 

 .«منطقه، چگونه مردم به خواستهایشان خواهند رسید

 



 تسلط بر اوضاع

 

زودي ب«ستاد مشترك عملیاتی ارتش جمهوري اسالمی و پاسداران مستقر در سنندج، اطالعیه اي بدین شرح انتشار دادند: 

و غیور سنندج! با توکل به خدا، ارتش  قرآن کریم. مردم مسلمان -شوندستمکاران خواهند دانست که چگونه زیر ورو می

به اوضاع شهر مسلط بوده و مواضع دشمنان خدا و خلق یکی پس از  جمهوري اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی کامالً

ی وانائبسته میباشد و خائنین به ملت، ت . راههاي تدارکاتی کفار توسط نیروهاي انقالبی کامالًشونددیگري در هم شکسته می

 – .شودو بیاري خدا تا چند روز دیگر شهرسنندج از لوث وجودش پاك می اندخود را از دست داده

 

 )18/2/1359پاسداران مستقر در سنندج.(اطالعات باستاد مشترك عملیاتی ارتش جمهوري اسالمی

 

 اعالمیه

 

 :یافتاین اعالمیه شب گذشته از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار 

 

ها نشان داده است که افراد مسلح غیرقانونی همواره از هموطنان عزیز ـ مردم شرافتمند سنندج گذشته -بسمه تعالی 

د دست اناند و هرگاه در موقعیت ضعف و ناتوانی قرار گرفتهنیت و ارفاق دولت جمهوري اسالمی ایران سوءاستفاده نمودهحسن

گردد تا نیروهاي خود را تقویت کرده و راز نموده و زیرکانه به دنبال فرصتی میتوسل به سوي مقامات عالیه کشور د

 :دانیدمزاحمتهاي مجددي را آغاز نماید و همانگونه که خود می

 

اند که چنانچه سپاه پاسداران از باشگاه افسران و رادیو و تلویزیون و فرودگاه سنندج خارج ـ به هیات ویژه دولت قول داده1

کند که مسلح در شهر رفت آمد نمایند و همچنین نگهداري این اماکن به واحدهاي ارتش واگذار شود آنها تعهد میشوند به 

خواستار شدند که امنیت شهر به شهربانی و به ماموران پلیس محول شود و دیدم که بالفاصله پس از خروج سپاه پاسدار رفت 

 .انجام وظیفه ماموران شهربانی گردیدند مانع و آمد  مسلحانه آنها در شهر  آغاز و عمالً

 



هاي خود جلب و آنها را زندانی و یا جریمه ـ با تشکیل به اصطالح دادگاه خلقی مردم آرامش طلب و بی طرف را به دادگاه2 

 .نمودندمی

 

 .نمودندهاي مردم همه روزه اخاذي و کالشی میـ با مراجعه به کسبه و خانه3

 

 .کردندشهر سکونت دارند توقیف و براي چند روز محبوس میـ پرسنل نظامی که در 4

 

ـ آب و برق و تلفن باشگاه افسران را قطع کرده و به روي واحد ارتش مامور در باشگاه افسران آتش گشودند و موقعی که 5

و مانع  را جلبآن رفت به آمبوالنس تیراندازي کرده و سرنشین آمبوالنس براي حمل شهدا و مجروحین به باشگاه افسران می

 .کمک رسانی به پرسنل نظامی مستقر در باشگاه افسران شدند

 

ـ با اینکه تعهد کرده بودند که مانع رفت و آمد   واحدهاي ارتش نشوند هنگامی که ستون ارتش عازم مرز که مامور 6

زان بیگناه در مسیر حرکت ستون آموتعویض واحدهاي خدمت منقضی و تقویت نیروهاي مرزي بود با تهدید و استقرار دانش

شدند و واحدهاي ارتش براي اینکه با این فرزندان وطن آسیب نرسد راه خود را به خارج شهر تغییر دادند آن مانع عبور  عمالً

به سوي اطراف و خودروهاي ارتش تیراندازي کردند و تلفاتی را وارد ساختند ارتش  مسیر نیز مرتباًآن و دیدیم که در 

هاي گندیده و باقیمانده نوکران امپریالیسم هستند که منطقه را در آشوب و هوري اسالمی ایران با علم به اینکه اینها ریشهجم

خواهند به ناچار و با تاسف این جنگ تحمیلی را در سنندج و همچنین به منظور دفاع در مقابل تجاوز برادرکشی می

سایر شهرها پذیرفت این بار نیز در اجراي امر ریاست جمهوري و فرماندهی تیراندازیهاي گروههاي مسلح غیرقانونی در 

 .سنندج دستور داده شد 28نیروهاي مسلح به لشگر 

 

کلیه افراد غیر مسلح و آرامش طلب شهر سنندج را به آغوش باز پذیرفته و با استفاده از خودروها و سایر وسایل موجود .1

 .نتقل نمایندآنها را به هر کجا که مایل باشند م

 

هاي هاندازبا استقرار بیمارستان صحرایی شیروخورشید در محل مناسبی که از آتش سالحهاي سنگین توپها و خمپاره.2

 .ضدانقالبیون در امان باشد کلیه مجروحین و بیماران اعم از مردم شهر و ضدانقالبیون را پذیرفته و درمان نمایند

 



بعدازظهر روز  4صبح و  10اند دستور داده شد از ساعت غیرمحلی که در خیابانها ماندههاي آوري اجساد کشتهبراي جمع.3

بس نمایند تا آمبوالنسهایی که داراي پرچم لشگر سنندج و سپاه پاسداران پاکسازي شهر را متوقف و آتش 14/2/59یکشنبه 

ه شود فقط آمبوالنسها اجازبیون توجه داده میآوري نمایند و به ضدانقالها را جمعباشند اجساد کشتهشیروخورشید سرخ می

رفت و آمد   در شهر را دارند و چنانچه آنها از این فرصت براي حل مهمات و تدارك و تقویت مواضع خود سوءاستفاده کند 

 .به وسایل مختلف و با تمام قدرت سرکوب خواهد شد

 

قه ماموریت خود را دنبال خواهند نمود و یقین است در بس واحدهاي ارتش و سپاهیان مستقر در منطپس از پایان آتش.5

صورتی که افراد مسلح غیرقانونی همچنان تالش مضبوحانه خود ادامه دهند به سختی سرکوب خواهند شد و شهر از وجود 

 .دبرن هاي خود بازگردند و در آرامش به سردیده شهر سنندج بتوانند به خانهآنها پاکسازي خواهد گردید تا مردم آسیب

 

 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران

 

 ارومیه 64اطالعیه لشگر 

 

 :اي انتشار داد در این اطالعیه آمده استارومیه در ارتباط با اوضاع آذربایجان غربی و کردستان اطالعیه 64لشگر 

 

 !هموطنان عزیز و برادران و خواهران مسلمان-بسمه تعالی

 

روزهاي سرنوشت ساز کنونی ضدانقالب بنا به خاصیت ذاتی خود در منطقه شایعاتی به منظور استان اذربایجان غربی در 

نماید که با مردم هوشیار و با ایمان ما با توجه به شناختی که از شیوه جنگهاي تخریب روحیه و تشویق اذهان عمومی پخش می

نی دارند پی به ماهیت آنها برده و درصدد خنثی نمودند سیاسی و روانی عناصر مزدور و خائن به اسالم و میهن در مواقع بحرا

 .هاي شیطانی آنها بر خواهد آمدتوطئه

 

 .در این جا الزم است افکار عمومی را در جهت روشنگري هر چه بیشتر به شرح زیر معطوف داریم

 



مان کرد بر اوضاع کلیه شهر ـ در این منطقه سنندج ارتش و سپاه پاسداران به یاري پروردگار جهان و همیاري مردم مسل1

ال افزار در حاي خودرو و تعدادي جنگمسلط و شهر در حال پاکسازي بود و ضدانقالب با به جاي گذاشتن تعداد قابل مالحظه

 .نشینی استعقب

 

 .باشندـ در سردشت ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر اوضاع شهر مسلط می2

 

مسلط و در ادامه مبارزات دلیرانه خود با عناصر ضدانقالب از  سپاه پاسداران شما بر شهر کامالًـ در بانه برادران ارتشی و 3

 .باشدهر لحاظ مورد حمایت و پشتیبانی مردم مسلمان بانه و ستاد کل ارتش جمهوري اسالمی می

 

ی ایران بیش از هر زمان دیگر ـ هموطنان در این برهه از تاریخ کشورمان که لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی بین امت اسالم4

ل خوار و عوامضرورت دارد انتظار داریم که با تمام قدرت و امکانات مادي و معنوي به مقابله با شیطان بزرگ آمریکاي جهان

و ایادي خارجی و داخلی آنها برخیزید و از کلیه افرادي که ناآگاه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم عملکردهاي آنها در جهت 

خواهیم که با تامل و دقت در اولین فرصت درر اعمال خود تجدیدنظر به ویت پایگاههاي استعماري و نیروهاي ملی است، میتق

 .عمل آورده و به آغوش پر مهر و محبت امت اسالمی و قهرمان ایران و امام میهن بازگردند

 

 ارومیه 64والسالم وعلی من التبع والهدي ـ لشگر 

 

  

 

 :اي در مورد عبور از دره قاسملو بدین شرح انتشار دادهمچنین اطالعیه ارومیه 64لشگر 

 

 به نام خدا

 

 !غربی سالمبرادران و خواهران عزیز آذربایجان

 



پیاده ارومیه توانایی خود را در اجراي فرامین رهبر  64همانطوري که در روز گذشته مشاهده کردید یک بار دیگر لشگر  

با یک حرکت شجاعانه و عبور  5/2/59لشگر به منظور تعویض گروه رزمی قهرمان خود که در تاریخ انقالب به اثبات رسانید 

از دره قاسملو ضمن بر هم زدن نقشه شیطانی ضدانقالب دژ مستحکم او را فرو ریخته بود بار دیگر با گروه رزمی دیگري از 

تمام شد و گروه رزمی  14/2/59بعدازظهر  2ساعت این دره عبور نموده و در ابالغ مستقر شد تعویض این دو یگان در 

به (باالنچ) رسید. درود ما بر روان شهدایی که در راه تمامیت  14/2/59بعدازظهر  5تعویض شونده به سالمت در ساعت 

 .ارضی این مرز و بوم جان باختند و سالم ما به تمام همشهریانی که ما را در اجراي ماموریت خود یاري دادند

 

امید آنکه گمراه شدگان به خود آیند و بار دیگر هموطنان در راه پیشبرد انقالب و دست یابی به اهداف جمهوري اسالمی به 

 )20/2/1359ایران همگام گردند.(کیهان

 

 اطالعیه نیروي زمینی ارتش در مورد بانه

 

 :این اطالعیه دیشب از سوي نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت

 

طلب شهرستان بانه اکنون که ضدانقالبیون و عوامل وابسته به اجنبی از این هموطنان مسلمان کردستان و آرامش-بسمه تعالی

ا کنند و بدهند سوءاستفاده میروش عملیاتی ارتش و سپاه  پاسداران که روستاها و مردم غیرمسلح را مورد حمله قرار نمی

محل زندگی و در بین شما بر روي واحدهاي مستقر در پادگان بانه تیراندازي  مستقر کردن سالحاي سنگین خود و در

شود آنان را از خود برانید و اجازه ندهید در پناه شما پادگان را زیر آتش قرار دهند و چنانچه در نمایند از شما تقاضا میمی

ه بیرون نرانید. واحدهاي مستقر در پادگان براي انجام این درخواست همکاري ننمایید و ضدانقالبیون را از روستا و شهر بان

دفاع از خود ناگزیر از تیراندازي متقابل خواهند شد که چنانچه شما محل خود را ترك نکنید ممکن است مورد اثابت گلوله 

 )20/2/1359قرار گیرید.(کیهان

 

 کردستان 28هاي نیروي زمینی ارتش و لشگر اطالعیه

 

 :نیروي زمینی جمهوري اسالمی ایران انتشار یافتاین اطالعیه دیشب از سوي 

 



ذرانند، گدر این موقع که ضدانقالبیون و افراد مسلح غیرمجاز روزهاي آخر کشتار و مقاومت خود را در سنندج می-بسمه تعالی

ال و اثاثیه اند به غارت امواین مدعیان خدمت به خلق کرد و فداییان خواستار سالمت و رفاه مردم کردستان شروع نموده

 .باشنداند و در پناه ارتش میهاي مردمی که از آنها گریختهها و مغازهخانه

 

هاي گروهی با حضور در سنندج ناظر تیرباران مردم مردم شهر تقاضا دارند صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و رسانه

 .مسلمان و غارتگري آنها شوند

 

 :کردستان انتشار یافت 28این اطالعیه دیروز از سوي لشگر -

 

 !اهالی محترم سنندج-بسمه تعالی

 

گذرانند. به آنها اجازه هاي عمر خویش را میاند و واپسین لحظهضدانقالبیون دست به آخرین تالشهاي مذبوحانه خود زده 

رداخته و موانع را از فرار ندهید. آنها را دستگیر کرده و به نیروهاي پاسدار و ارتش تحویل دهید و خود به پاکسازي شهر پ

اند. سزاوار نیست از چنگال قصاص و خیابانها بردارید. این گروها باعث بدبختی شما شده و شاید آن را به ویرانی کشیده

 نصراهللا والفتحعدالت بگریزند به آنها رحم نکنید که بار دیگر شما را نابود خواهند کرد.اذا جاء

 

 شوند و خدا را شکردسته در دین خدا وارد میبینید که مردم دستهزي عیان گردد میوقتی که یاراي خدا فرا رسید و پیرو

 .پذیر استکنید و از گذشته خود استغفار که خداوند توبه

 

 :کردستان اطالعیه دیگري در همین رابطه به شرح زیر انتشار داد 28لشگر -

 

ب بر همه کس روشن شده و از عمر آنها چیزي باقی نمانده اهالی محترم سنندج اکنون که چهره پلید ضدانقال -بسمه تعالی

 :دانیم مراتب زیر را به اطالع شما مردم شرافتمند سنندج برسانیمالزم می

 

 .اندـ طبق اخبار رسیده مردم در شهر خودشان شروع به پاکسازي نموده1



 

 .قیمتی شده از فرار آنها جلوگیري کنیدـ گروههاي مسلح غیرقانونی از محلهاي مختلف در حال گریز هستند به هر 2

 

 )20/2/1359ـ سیستم وسایل ارتباطی ضدانقالبیون توسط نیروهاي مبارز ارتش و پاسداران منهدم گردیده است.(کیهان3

 

 اظهارات فرمانده پادگان سنندج

 

مت ر سنندج گفت:چهار قسسرهنگ صدري فرماندار پادگان سنندج در گفتگوي با خبرنگار اعزامی کیهان در مورد حوادث شه

خواهیم و هاي مسلح در مسجد جامع شهر ما نمیاز شهر توسط پاسداران پاکسازي شده و لی به علت سنگربندي گروه

توانیم در این محل پیشروي کنیم زیرا براي پاکسازي این نقطه باید مسجد با بکوبیم که این کار درست نیست وي سپس نمی

گیرند و همزمان بودن گسترش است که این گروهها از یک قدرت خارجی الهام و کمک می افزود: عقیده شخصی من این

موید این نظر است فرمانده  هایی در کردستان با مسایل دانشگاها و عملیات نظامی آمریکا در خاك کشور ما کامالًدرگیري

 مسلح راه انداختند و من همچنان به عنوانشدن خود گفت: این شایعه را گروههاي پادگان سنندج سپس با تکذیب خبر کشته

را  ام اینبس هستم در موضع خود ایستادهیک سرباز که معتقد به خلع سالح گروهها و مخالفت با هرگونه مذاکره و آتش

ا اي آنهماده 9کنم که این گروهها فقط تجزیه و نقض استقالل و حاکمیت ملی را دارند در صورتی که دولت با طرح اضافه می

موافقت کند پایه تجزیه کشور را در خاك کردستان ریخته است سرهنگ صدري شایعه بمبارن شهر سنندج را نیز تکذیب 

کرد و گفت فانتومهاي ارتش جمهوري اسالمی ایران فقط به در خواست من و براي انهدام از سنگرهاي دشمن در اطراف شهر 

صحیح نیست وي  م این موضوع که شهر سنندج بمباران شده است ابداًسنندج و باالي تپه و کوهها وارد عمل شدند و اعال

یم و کنگفت: ما در این عملیات از آنها پشتیبانی می پاکسازي شهر سنندج را ماموریتی براي پاسداران دانست و ضمناً

لق هاي فدایی و خو چریک کوشیم که زمینه پیشروي آنها را فراهم کنیم  و تا بال گروههاي مسلح که از دمکرات ما کوملهمی

گلوله خمپاره به داخل پادگان پرتاپ کردند که  300ساواکها و گروههاي زیادي از افراد شهر غیربومی سنندج هستند حدود 

 )20/2/1359خواستیم به آنها جواب بدهیم شهر ویران شده بود. (کیهاناگر ما می

 

 اطالعیه لشگر ارومیه

 



ارومیه انتشار یافت. در این اطالعیه  64قاسملو و روستاهاي اطراف، اعالمیه اي از سوي لشگر  در ارتباط با حوادث منطقه دره

ساعت، کلیه سالحهاي موجود را جمع آوري و پرسنل  24در مدت  گردد،زیر ابالغ می هايبه ساکنین آبادي«آمده است: 

رف تحویل نمایند.چنانچه ظ» باالنج«رسید به اردوگاه مشکوك(ضد انقالبی) را تا ساعت شانزده روز دوشنبه (امروز) در مقابل 

این مدت در هر یک از نقاط ذکر شده اشخاص مشکوك و مسلح غیر قانونی مشاهده شوند، مسوولیتها متوجه آبادیهاي زیر 

اسب  اد، آق بالغ وخواهد بود: تومتر، مام ابراهیم، کوکیا، قاسم لو، باالنج، بربران، سیالن، محمود آباد، مبارك آباد، شیطان آب

 )22/2/1359حصار.(اطالعات

 

 .کنیمضد انقالب را به آبادانی تبدیل می هايکردستان خطاب به مردم سنندج: ویرانی 28اطالعیه لشگر 

 

 .ضد انقالب را خود دستگیر نمائید هايپس مانده

 

بدرآیند و به  هانهراسند و از زیرزمینخطاب به مردم سنندج، از آنان خواست که دیگر  ايکردستان در اعالمیه 28لشگر 

 :پاکسازي و مرمت شهر بپردازند. متن این اعالمیه به شرح زیر است

 

 بسمه تعالی

 

از شهر  دخواهنبهر ترتیبی که شده می اند،ضد انقالبیون و خائنین به تمامیت ارضی ایران، وقتی از همه طرف ناامید شده -1

 و جاده سقز بوسیله نیروهاي» آبیدر«در ارتفاعات  هاسنندج بگریزند. خوشبختانه با یاري خداوند متعال، تعداد زیادي از آن

نیروهاي ارتش -2. اندرزمنده ارتش جمهوري اسالمی ایران و پاسداران غیور دستگیر و پس از خلع سالح به پادگان منتقل شده

بیمارستان  -3شروي خود ادامه میدهند و مواضع اطراف شهر را از چهارچوب به تصرف درمی آورند. و برادران پاسدار به پی

مردم شرافتمند سنندج، دیگر نهراسند، فتح و پیروزي بیاري خداي بزرگ  -4شهدا به تصرف پاسداران انقالب درآمده است. 

سپاهی به استقبال شما می آیند، تعداد زیادي از ضد بدرآئید. برادران ارتشی و  هابه سوي شما آمده است. از زیر زمین

مردم رنجدیده سنندج، هر چه زودتر  -5ضد انقالبیون را خود دستگیر نمائید.  هاي. پس ماندهاندانقالبیون فراري، دستگیر شده

ر ادانی تبدیل نمائید دضد انقالب را به آب هايشهر را پاك سازي کنید و با کمک سایر برادران و خواهران هموطنتان، ویرانی

آرامش و آسایش، به پاك سازي و مرمت شهر بپردازید.و شما اي پدران و مادرانی که دختران شما از شهرهاي مختلف به 

 کننددر حالیکه دختران مسلح شما گریه کنان ازآنها درخواست می هاسنندج رفته بودند که با ضد انقالبیون همکاري کنند، آن

 .آنها را تنها نگذارند ارتش و سپاه پاسداران به آنها اعالم نمود که نیروهاي اسالمی، آنها را پناه خواهند داد که فرار نکنند و



 

 )23/2/1359کردستان(اطالعات 28لشگر                      

 

 .درصد مردم سنندج خواهان صلح و آرامش هستند 90سنندج:  28فرمانده لشگر 

 

سنندج در گفتگو با حجت االسالم پرتوي مسوول روابط  28اطالعات: سرهنگ صدري فرمانده لشگر خبر نگار  -کرمانشاه

ن به مؤم وضع ارتش و پرسنل این لشگر که کالً«عمومی سپاه پاسداران در کرمانشاه، در مورد اوضاع فعلی سنندج گفت: 

کاري نزدیک دارند. من مفهوم آتش بس را نمی جمهوري اسالمی ایران هستند، بسیار محکم و سپاهیان پاسدار هم با ما هم

آتش بس با کی و با چه کسی، من در شرایطی نیستم که آتش بس اعالم کنم. تصمیم آتش بس، با مقامات  دانم،فهمم و نمی

 .سیاسی است

 

 شایعه ضد انقالب

 

مسلح غیر قانونی در میان  نود درصد مردم سنندج مسلمان، و خواهان آرامش و آسایش هستند، گروههاي«وي اضافه کرد:

. چون ما قادر نیستیم وارد شهر شویم، اندمردم ترس و وحشت ایجاد کرده و خود را بمردم مسلمان این شهر تحمیل نموده

عنوان نمود.گروههاي مسلح غیر قانونی در مورد کشته  توان(مردم عادي) نامشخص است و رقم دقیقی را نمیهاتعداد کشته

 اينفر به طور زننده 20در پشت سیلوي سنندج، تعداد  . اخیراًدهندو ارقام نادرستی را انتشار می کنندزي میشایعه سا هاشده

 .پیشمرگان کرد مسلمان بودند که شناسائی شدند هايزن و کودك و از خانواده که اکثراً اندقطعه قطعه شده

 

 موقعیتهاي پادگانها

 

که خود را پیشمرگ کرد میدانند، در پناه زن و  ايدرکردستان عده«خود گفت: سرهنگ صدري در قسمت دیگري از سخنان 

ورت در غیر اینصو هدف ارتش و پاسداران این است که خون بیگناهی ریخته نشود، اندکودك و مردم بیگناه، سنگر گرفته

ت ولی کردستان خوب اس هايگانپاکسازي شهر سنندج براي ارتش و پاسداران، کار بسیار سهل و آسانی است. وضع کلیه پاد

که به  شودو این کمکها باعث می شودهرچه به مرز نزدیکتر میشویم، به گروههاي مسلح توسط حکومت بعث عراق کمک می

 .«پادگان سردشت که تحت فشار شدید ضد انقالب و عوامل بعثی هستند پادگانها فشار وارد آید، از جمله پادگان بانه و اخیراً



 

 دو پیام

 

من به ملت شریف ایران، دو پیام میفرستم، اول اینکه خودشان به کردستان بیایند و از نزدیک ببینند «سرهنگ صدري افزود: 

را ویران کرده و این اخبار، شایعه سازي ضد انقالب است، دوم اینکه به این  هاآیا ارتش دست به بمباران مناطق زده و خانه

نصیحت میکنم که به آغوش ملت بازگردند و از  کنند،سین لحظات زندگیشان را طی میعناصر ضد انقالب که آخرین و واپ

گناهان خود توبه کنند و یادآور میشوم که ملت ایران بزرگواري و گذشت دارد و توبه کنندگان را در پناه خود و در کنار خود 

 )21/2/1359اطالعات».(جا میدهند

 

 واندرهقزوین به افراد مسلح دی 16اخطار لشگر 

 

 :قزوین در مورد خلع سالح در شهر دیواندره اطالعیه اي بدین شرح منتشر کرد 16لشگر 

 

این اخطار به افراد مسلح حاضر در شهر دیواندره است. شهر، در محاصره کامل ارتش و سپاهیان پاسدار است.  -بسمه تعالی 

ی در امان باشید، مقاومت نکنید که کشته و یا اسیر خواهید سالح خود را تحویل دهید و از تعقیب قانون کنماز شما خواهش می

شد، آسایش و آرامش مردم بیگناه شهر را بر هم نزنید و آنها را سپر خود نسازید، اکنون که سرانجام کاربري شما روشن 

 23سه شنبه است، بیائید زندگی کنید و از سایه رحمت الهی و جمهوري اسالمی بهره مند گردید. به شما از ظهر روز 

که به سرانجام سنندج بیندیشید و از خون ریزي جلوگیري کنید که ما  شودساعت فرصت داده می 24اردیبهشت ماه، بمدت 

شما را برادران و خواهران خود میدانیم و اگر ما را در این برنامه برخورد و خونریزي که رغبتی به آن نداریم مجبور کنید، ما 

ولی با شهامت و شدت عمل خواهیم کرد. اگر نگاه کنید و دقت نمائید می بینید آنها که به اجنبی  با اکراه خواهیم پذیرفت

و شما اي هموطن فریب خورده، فداي اغراض آنها  گریزندمی هابه فکر جان خود هستند و از مهلکه اند،چگونهپیوند بسته

 )22/2/1359سازد.(اطالعات نشوید. از خداوند میخواهیم شما را بینا و واقف به حقایق امور

 

 اخطار لشگر ارومیه

 



که به اهالی و ساکنین  21/2/59ارومیه انتشار یافت: بسمه تعالی. پیرو اطالعیه مورخ  64این اطالعیه دیروز از سوي لشگر 

 مبارك آباد و محترم آبادیهاي تومتر کوچیا، قاسملو، مام ابراهیم، بربران، سیالن، سنجر، باروژ، محمودآباد، شیطان آباد،

تحویل و رسید اخذ نمایند،  22/2/59بعدازظهر روز  4حصارآق بالغ ابالغ گردید که کلیه سالح و مهمات خود را تا ساعت 

تعدادي از ساکنین آبادیهاي یادشده با همکاري صمیمانه با ارتش جمهوري اسالمی ایران، اسلحه و مهمات خود را به مقامات 

همین علت، ارتش جمهوري اسالمی ایران از همکاري و همیاري آنان سپاسگزاري و تشکر مینماید.  مسوول تحویل دادند که به

براي آخرین بار ابالغ  اندبراي آن تعداد از افرادي که اسامی آنان مشخص است و اسلحه و مهمات خود را تحویل نداده

ش جمهوري بدون هیچگونه تعقیب قانونی با اهالی رفتار نسبت به تحویل آن اقدام نمایند و ارت 24/2/59که تا تاریخ  گرددمی

تمام قدرت و شدت عمل، مشغول جمع آوري اسلحه و مهمات در  باخواهد کرد. در غیر این صورت، ارتش جمهوري اسالمی

ارومیه از ساکنین اهالی محترم منطقه انتظار دارد و در این امر مهم، با ارتش  64مناطق مورد نظر خواهد بود. در خاتمه، لشگر 

 )23/2/1359جمهوري اسالمی همکاري می نماید.(اطالعات

 

 گفتگو

 

ندج در آخرین گفتگوي خود با خبرنگاران اعزامی کیهان گفت:مخالفت مردم با گروههاي سرهنگ صدري فرمانده پادگان سن

جمعی به پادگان پناهنده شود. وي همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مردم به طور دستهمسلح روز به روز بیشتر می

مردم با زور تفنگ گروههاي مسلح در  اند اما بیشترتن به پادگان سنندج پناه آورده 300شوند گفت تاکنون حدود نمی

 .اند و جرأت بیرون آمدن از خانه را ندارندهاي خود زندانی شدهخانه

 

سرهنگ صدري در پاسخ به این سوال که چرا ارتش قادر به بستن مرز نیست گفت ما در مرزهاي کردستان داراي قدرتی 

ها رمريبرند و ژاندابانه و مریوان در موضع دفاع از خود به سر می نیستیم که بتوانیم مرزها را کنترل کنیم. پادگانهاي ما در

نیز در تمام نوار مرزي کردستان خلع سالح شده است. وي در مورد انگیزه اصلی درگیري در کردستان که اعزام یک ستون 

قر در با ستون مستآن  اي قسم که قصد ما از اعزام ستون به سوي مرز و تعویضنظامی به سوي مرز بود گفت به شرف حرفه

 .اي براي شروع جنگ بوده استمرز بوده و هیچگونه قصد سرکوبی نداشتیم و این موضوع فقط بهانه

 

 شودوجود گروههاي مسلح منجر به تجزیه کردستان می

 



ه بول کردند کخواهند و قصد دیگري ندارند چرا وقتی قمردم خودمختاري می فرمانده پادگان سنندج سپس افزود: اگر واقعاً

ر گیرند. آنها دارتش براي حقظ مرزهاي کشور در صالحیت دولت مرکزي است جلوي نقل و انتقاالت ستونهاي نظامی را می

 .شودطرحهاي خودمختاري خود استقرار ارتش در مرزها را قبول دارد پس چرا مانع اعزام ما می

 

ایران یکسان دانست و گفت: هیچ کس جدا از مردم ایران و سرهنگ صدري اجراي اصول قانون اساسی را براي همه مردم 

قانون اساسی نباید تقاضاي داشته باشد و به همین دلیل من با هرگونه طرح مغایر با قانون اساسی براي کردستان مخالفم و 

 .شودمعتقدم اگر خلع سالح گروههاي سیاسی در کردستان انجام نشود کردستان تجزیه می

 

زاده فرمانده تیپ لشگر کردستان پاسخ داد: ایشان ابتدا در صحنه جنگ داخلی ه شدن سرهنگ نصرتوي در مورد کشت

اي به مغزش خالی شد فرمانده پادگان سنندج سپس گفت: حداقل ده سنندج تیرخورد و سپس در حالی که مجروح بود گلوله

زبان را نیز دستگیر تی یک فرد مسلح عربسازمان چپی در کردستان با ارتش و پاسداران در حال جنگ هستند و ما ح

 .ایم و به تهران اعزام داشتیمکرده

 

تمام  این درگیریها در وي در پایان تایید کرد که در صورتی که جنگ خانه به خانه در مواضع فعلی طرفین ادامه یابد احتماالً

گی به زودي پایان نخواهد مناطق شش ماه و یا شاید بیشتر هم به طول انجامد و بحران از راه چنین جن

 )23/2/1359یافت.(کیهان

 

 اطالعیه

 

 :اي به شرح زیر انتشار دادکردستان سپاه پاسدارن مستقر در سنندج نیز اطالعیه 28روابط عمومی مشترك لشگر 

 

 بسمه تعالی

 

اي ار به پذیرش رسومردم شریف سنندج اینک که سلطه گروههاي خودکامه مسلح در شهر شما پایان یافته و ضدانقالب ناچ

فرا گشته است خوشحالیم که به اطالع شما برسانیم و ستاد هماهنگی و امداد ارتش و سپاه پاسداران از امروز (دیروز) 



رسانی همچنان ادامه فعالیت خویش را آغاز نموده و تاکنون مواد غذایی به چهارصد خانواده رسانید و این کمک 24/2/59

 .دارد

 

صبح درمانگاه امداد جهت پذیرش کلیه بیماران جنب باشگاه افسران کار خود  9شنبه از ساعت پنج 25/2/59همچنین از صبح 

 )23/2/1359کند.(کیهانرا شروع می

 

 گزارش

 

کردستان و پاسداران سنندج به خبرنگار اعزامی کیهان گفت: گروه امداد ارتش  28سرگرد دانشمند مسوول ستاد امداد لشگر 

 :اندبرنامه به شرح زیر کار خود را شروع کرده 5اند با روز نخست که وارد شهر شدهو پاسداران از 

 

 ـ کمیته توزیع مواد غذایی1

 

 ـ کمیته سیاسی ایدئولوژیک2

 

 ـ کمیته امداد و درمان3

 

 ـ کمیته ضد عفونی شهر4

 

 .هاي انفجار در داخل شهرآوري مین و تلهـ کمیته جمع5

 

اجراي این برنامه گفت هر کمیته به کار خود در این زمینه مشغول است کمیته مواد غذایی تاکنون وي در ادامه مورد نحوه 

اند همچنین مجروحان توسط کمیته بسته مواد غذایی شامل برنج و روغن و چاتی و غیره است در اختیار مردم قرار داده 1620

 .داندرمانی و امداد در داخل درمانگاهها تحت مداوا قرار گرفته



 

 )24/2/1359کنند.(کیهانسرگرد دانشمند اضافه کرد: کمیته سیاسی و ایدئولوژیک نیز در داخل شهر با مردم بحث می

 

 کردستان 28اطالعیه لشگر 

 

 :کردستان در ارتباط با پاکسازي شهر سنندج، اطالعیه اي بدین شرح منتشر کرد 28لشگر 

 

دج از عناصر ضد انقالب و فریب خوردگان مسلح غیر قانونی، در شرف در این موقع که پاکسازي شهر سنن -بسمه تعالی 

پست، تلگراف، آموزش و پرورش، دادگستري، کشور و شرکت مخابرات، پرسنل  هايوزارتخانه شودپایان است، تقاضا می

ده سنندج اعالم اداري، آموزش و فنی خود را براي شروع به کار و رفع نیازمندیهاي مردم رنج دیده و رو به آسایش رسی

ریالی در زحمت  هايدارند. چون اهالی شهر از نظر مواد غذائی، داروئی، خدمات پزشکی وامور بانکی و پرداخت

 .قروه به سنندج حمل نمایند -از راه همدان باشد،مسوول کمکهاي خواسته شده را که فوري می هايهستند،سازمان

 

 )24/2/1359سنندج.(اطالعات 28لشگر      

 

 کردستان 28اطالعیه لشگر 

 

 :کردستان که شب گذشته در رابطه با حوادث سنندج منتشر شد چنین است 28متن اطالعیه لشگر 

 

 بسمه تعالی

 

 :گریزدضدانقالب می

 



هر خواهند از شاند به هر ترتیبی که شده میـ ضدانقالبیون و خائنین و تمامیت ارضی ایران وقتی از همه طرف ناامید شده1

سنندج بگریزند. خوشبختانه با یاري خداوند متعال تعداد زیادي از آنها در ارتفاعات آبیدر و جاده سقز به وسیله نیروهاي 

 .رزمنده ارتش جمهوري اسالمی ایران و پاسداران غیور دستگیر و پس از خلع سالح به پادگان منتقل شدند

 

دهند و مواضع اطراف شهر را از چهار طرف به تصرف امه میـ نیروهاي ارتش و برادران پاسدار به پیشروي خود اد2

 .آورنددرمی

 

 .ـ بیمارستان شهدا به تصرف پاسداران انقالب درآمده است3

 

ـ مردم شرافتمند سنندج دیگر نهراسید فتح و پیروزي به یاري خداي بزرگ به سوي شما آمده است از زیرزمینها به 4

هاي ماندهاند. پسآیند. تعداد زیادي از ضدانقالبیون فراري دستگیر شدهاستقبال شما میدرآیید. برادران ارتشی و سپاه به 

 .ضدانقالبیون را خود دستگیر نمایید

 

مردم رنج دیده سنندج هر چه زودتر شهر را پاکسازي کنید و با کمک سایر برادران و خواهران هموطنتان ویرانیهاي  =5

یید. در آرامش و آسایش به پاکسازي و مرمت شهر بپردازید. به شما اي پدران و مادرانی ضدانقالب را به آبادانی تبدیل نما

که دختران شما از شهرهاي مختلف به سنندج رفته بودند که با ضدانقالبیون همکاري کنند آنها در حال فرارند در حالی که 

آنها را تنها نگذارند. ارتش و سپاه پاسداران به آنها  کنند که فرار نکنند وکنان از آنها در خواست میدختران مسلح شما گریه

 )25/2/1359اعالم نمودند که نیروهاي اسالمی آنها را پناه خواهند داد.(کیهان

 

 سنندج 28اطالعیه لشگر 

 

 :اي به شرح زیر انتشار دادسنندج اعالمیه 28لشگر 

 

خوردگان مسلح غیرقانونی در شهر در شرف ب و فریبدر این موقع که پاکسازي شهر سنندج از عناصر ضدانقال-بسمه تعالی

 :شودباشد تقاضا میپایان می



 

هاي پست و تلگراف و آموزش و پرورش و دادگستري کشور شرکت مخابرات و پرسنل اداري آموزشی و فنی خانهـ وزارت1

 .ارندخود براي شروع به کار و رفع نیازمندیهاي مردم رنجدیده رو به آسایش سنندج اعزام د

 

باشند ـ چون اهالی شهر از نظر مواد غذایی و دارویی و خدمات پزشکی و امور بانکی و پرداختهاي ریالی در زحمت می2

 .باشد از راه همدان ـ قروه به سنندج حمل نمایندسازمانها مسوول کمکهاي خواسته شده را که فوري می

 

 اطالعیه لشگر قزوین

 

 :اي انتشار داد و از مردم دیواندره خواست سالحهاي خود را تحویل دهنددث سنندج اعالمیهقزوین در رابطه با حوا 16لشگر 

 

باشد. این اخطار به افراد مسلح حاضر در شهر دیواندره است شهر در محاصره کامل ارتش و سپاهیان پاسدار می -بسمه تعالی

در امان باشید. مقاومت نکنید که کشته و یا اسیر خواهید کنم سالح خود را تحویل دهید و از تعقیب قانونی از شما خواهش می

گناه شهر را برهم نزنید و آنها را سپر خود نسازید. اکنون که سرانجام براي شما روشن است شد و آسایش و آرامش مردم بی

اردیبهشت ماه  23ه شنببیایید زندگی کنید و در سایه رحمت الهی و جمهوري اسالمی بهرمند گردید. به شما از ظهر روز سه

شود که به سرانجام سنندج بیندیشید و از خونریزي جلوگیري کنید که ما با شما خواهران ساعت فرصت داده می 24به مدت 

نداریم مجبور کنید، ما با اکراه خواهیم پذیرفت. آن دانیم و اگر ما را در این برخورد و خونریزي که رغبتی بهو برادران خود می

چگونه به فکر  اندبینید آنها که با اجنبی پیوند بستهامت و شدت عمل خواهیم کرد. اگر نگاه کنید و دقت نمایید میولی با شه

خواهیم شما را خورده فداي اغراض آنها نشوید. از خداوند میگریزند و شما اي هموطن فریبها میجان خود هستند و از مهلکه

 )25/2/1359قزوین(کیهان 16اء اهللا.لشگر بینا و واقف بر حقایق امور سازد. انش

 

 اطالعیه نیروي زمینی ارتش در مورد بانه

 

 .اي در مورد اعزام تیپ زرهی به بانه انتشار یافتشب گذشته از سوي نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران اطالعیه

 



 :متن اطالعیه به شرح زیر است

 

باشند. بدین وسیله به براي کمک به مدافعان قهرمان بانه در حرکت میدر اجراي دستور نیروي زمینی یک تیپ زرهی 

 .تیپ به کمک آنها خواهد شتافت گردد که به پایداري و مقاومت ادامه داده و قریباًمدافعان بانه اعالم می

 

 .تاستان آرام اس غربی مناطق ایندر مورد شهرهاي دیگر کردنشین نیز بر اساس اظهارات جمشید حقگو استاندار آذربایجان

 

 قزوین در مورد دیواندره 16اطالعیه لشگر 

 

اي که روز گذشته انتشار داد اعالم کرد که افراد ارتش و پاسداران منطقه دیواندره را ترك قزوین در اطالعیه 16لشگر 

 .خواهند کرد

 

 :متن اطالعیه چنین است

 

هر خورده را از جامعه و شدانقالبیون و افراد مسلح غیرمجاز و فریببین دیوارندره که خود ضبا تشکر از مردم غیرتمند و واقع

اند و همچنین با اعالم برادري و مودت به آنها که فریب خورده بودند و اکنون متوجه حقیقت امر و اهداف جمهوري خود رانده

واندره و روستاهاي اطراف دیواندره اند به استحضار شما ساکنین دیطلب دیواندره پیوستهاند و به مردم آرامششدهاسالمی 

رساند که چون واحدهاي نظامی بایستی بروند و ماموریت خود را که مقابله با دشمن و دفاع از مرز و تمامیت ارضی کشور می

 کنم از نفوذ مجدد افراد معدودي که هنوز قصد ایجاد آشوب و ناامنی در منطقهدار گردند. برادرانه خواهش میباشد عهدهمی

را دارند جلوگیري نمایید و اجازه ندهید با خروج ارتش و سپاه پاسداران و از منطقه آنها باز گردند و مزاحمتهاي مجددي 

فراهم آورند و امنیت موجود را به خطراندازند که سرانجام آثار و خرابی ناشی از عملیات و مقابله مجدد ارتش با آنها نصیب 

گردند و ماموریت خود را آنها متاسف است و بدیهی است که پاسگاههاي ژاندارمري باز میشما خواهد شد که ارتش از پیامد 

 )25/2/1359از سر خواهند گرفت.(کیهان

 

 هادعوت از مردم سنندج براي بازگشت به خانه و مرمت خرابی



 

ی اینک که به یاري خداوند این اطالعیه امروز از طرف نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت: بسمه تعال

اع بر اوض متعال شهر سنندج از وجود ضد انقالبیون پاك شده و ارتش جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب، کامالً

خویش بازگردند تا با کمک و  هايبا خاطري آسوده به خانه شود،از هم میهنان ساکن سنندج دعوت می باشند،مسلط می

همکاري مسووالن دولتی، خرابیهاي بوجود آمده در نتیجه عملیات ضد انقالبیون را مرمت نمایند و زندگی عادي خویش را از 

 )26/2/1359سر گیرند.(اطالعات

 

 اطالعیه

 

 .سقز انتشار داداي درباره عبور نیروهاي ارتشی از شهر سنندج به طرف کردستان اطالعیه 28فرمانده لشگر 

 

 :در این اطالعیه  آمده است

 

چهار روز بود که نیروهاي مسلح در فرودگاه سنندج مطلع گردید و علت تاخیر این بود که ضدانقالب با سپر قرار دادن 

 هاي مکرر هدف این یگان نظامی اعالم گردیدکه طی اطالعیهآنجلوگیري کرد پس ازآن آموزان خرد سال از حرکتدانش

دفاع از مسیر جاده فرعی خارج از شهر به حرکت در آمد با وجود این عناصر ستون به منظور جلوگیري از بین رفتن اهالی بی

نیت ارتش جمهوري اسالمی ایران سوءاستفاده نمودند ضدانقالب با استفاده از مناطق درختزار با وجود اطراف این جاده از حسن

م خواهیاند ما قاطعانه از مردم غیور سنندج میالم را مجروح نموده و یا به شهادت رسانیدهو تعداي از رشیدترین فرزندان اس

خود جلوي این افراد خود فروخته را بگیرند و در غیراین صورت ما با قاطعیت عمل نموده و هرگونه عواقب ناشی از این عمل 

 )27/2/1359کنیم.(کیهانرا به خود مردم واگذار می

 

 مشترك ارتش اطالعیه ستاد

 

 :این اطالعیه دیروز از طرف ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران انتشار یافت

 



رساند برابر اطالع واصله در حرکت یگان اعزامی از میهنان عزیز میدر رابطه با وقایع اخیر سنندج به اطالع هم-بسمه تعالی

اهها با گر مسیرهاي ستون نظامی موانعی ایجاد نموده و از کمینسنندج به سقز ضدانقالبیون نشان دادند در آبادیهاي واقع د

کنند. به دنبال اعالم خروج افراد غیرمسلح از روستاهاي مسیر افزارها بر روي ستون نظامی مبادرت به تیراندازي میانواع جنگ

انع موجود در مسیر خود را حتی شود که یگان اعزامی جهت انجام ماموریت، محموله ناچار است موراه بدین وسیله متذکر می

 .اگر تیراندازي از داخل روستا باشد با آتش متقابل از میان بردارد

 

تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده کل ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران امروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار کیهان 

 .ردنفر اعالم ک 3هاي سقز را تعداد تلفات ژاندارمري در درگیري

 

ها اعزاي حزب دمکرات نیستند ام که عامالن این درگیريفرمانده کل ژاندارمري در این مورد گفت: من به این نتیجه رسیده

دهند، بلکه همه اینها ملهم از سیاستهاي خارجی غربی است و سوابق موجود در یگانهاي ارتش که براي رفاه مردم نغمه سر می

 .کندید میو ژاندارمري این مطالب را تای

 

وي افزود: این افراد در شرایطی که ایران با ابرقدرتها رودررو قرار گرفته است سعی دارند که به نیروهاي دفاعی ایران ضربه 

رو آشکار است که میلیون نفر ملت ایران طرف هستند از این 36وارد کنند و باید بدانند که با ارتش طرف نیستند بلکه 

 .نتیجه خواهد ماندشه بیخنجرهاي آنان براي همی

 

جنگند اما ما تا آخرین نفس دفاع خواهیم کرد و در برابر آنها با قاطعیت گیرند و میوي سپس گفت: اینها جلوي ارتش را می

 .خواهیم ایستاد

 

ستان را وتیمسار ظهیرنژاد در ادامه این گفتگو خطاب به برادران کرد گفت: برادران کرد ما نباید فریب این گونه اجنبی پ

 .بخورند

 

فرمانده کل ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران در پایان تایید کرد که دیروز جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور دکتر 

جمهور و فرماندهان نیروها مسلح ارتش جمهوري اسالمی ایران براي رسیدگی به اوضاع کلی کشور از جمله صدر رییسبنی

 .اي اخیر کشور تشکیل شده استهها و درگیريمساله دانشگاه



 

 ارتش از مردم (قطور) براي آزادي گروگانها و باز کردن راه کمک خواست

 

 :ارومیه انتشار یافت 64ارومیه ـ خبرنگار کیهان: این اعالمیه از طرف لشگر 

 

 وطنان عزیز! برادران منطقه قطور!سالمهم

 

خبر با راهزنی و کشتن تعدادي از اهالی بیگانه منطقه و افسر و از خدا بیدانید تعداي افراد مسلح غیرقانونی همان طوري که می

اند و برابر شواهد موجود تنها راه گیري تعدادي از پرسنل ژاندارمري امنیت منطقه را در خطر انداختهدار و سرباز گروگاندرجه

کمبود مواد غذایی براي مردم و علوفه آننتیجهآورند که منطقه را قطع و از عبور و مرور جلوگیري به عمل میآنوصولی به

تواند یگانهاي خود را در هر کنید ارتش با امکاناتی که در اختیار دارد میبراي دامهاي شماست همانطوري که مشاهده می

م و رشرایطی تغذیه و تعویض نماید از این نظر ضمن ابالغ تاسف و تالم عمیق خود نسبت به این رویدادها به اهالی محت

تحویل مقامات قضایی و قانونی قرار آن ها و مسببین دارد همزمانی که راه قطور باز شود و گروگانپرست قطور اعالم میوطن

گیرند کلیه امکاناتی که هم اکنون در پشت ارتفاعات براي رسیدن به شما مدت زیادي معطل مانده است براي مردم شریف 

وطنان در تواند با دست این بیآرامش کامل زندگی کنید تا امپریالیسم آمریکا بداند که نمیارسال خواهد شد بیایید با آن 

 )27/2/1359صفوف متشکل ما رخنه ایجاد نماید.(کیهان

 

 .ستون نظامی به سوي سقز در حال حرکت است

 

ار کیهان تلفنی با خبرنگ داري جانشین رییس ستاد مشترك جمهوري اسالمی ایران صبح امروز در یک گفتگويتیمسار امین

 گونه درگیري در اینگیري چند تن از پرسنل نیروي زمینی در نوسود همچنان ادامه دارد و هیچاظهار داشت که مساله گروگان

هاي سنندج و حرکت ستون نظامی از این منطقه گفت درگیري در داري در مورد درگیريمنطقه رخ نداده است تیمسار امین

د و ستون نظامی ارتش جمهوري اسالمی ایران بدون هیچ مشکلی به سوي سقز در حال حرکت است وي در سنندج وجود دار

 )27/2/1359مورد آمار دقیق از تلفات این درگیري به دست ما نرسیده است.(کیهان

 

 خبر درگیري ها



 

گار خبرگزاري پارس خبر دقیقه دیروز با گفتگویی با خبرن 50/11کردستان در ساعت  28سرهنگ صدري فرمانده لشگر 

افسر عضو ستون نظامی و نیز کشته شدن و یا مجروح شدن یک  1درگیري پیشمرگان را با این ستون و شایعه دستگیري 

م تا کوپتر چگونگی حرکت ستون را زیر نظر داشتسرباز نظامی را تکذیب کرد. وي گفت: من قبل از انجام این گفتگو با هلی

رگان و ستون رنج نداده است وي افزود: این ستون که اکنون (دیروز صبح) به آرامی از کنار سنندج در درگیري بین پیشم متلقاً

رود سرهنگ صدري در مورد اوضاع سقز حرکت بودند ابتدا به سقز رفته و از آنجا به سردشت و بانه و سپس به مرز می

ي دیگر سخنگوي حزب دمکرات نیز در سنندج خبر در این شهر تا حدود زیادي آرامش برقرار است و از سو گفت: فعالً

تسلیم فرمانده ستون را که در شهر شایع شده بود تکذیب کرد و گفت هیچ افسر و یا سربازي نزد ما نیامده است و ما از همان 

 .ایمموقع معتقد به رفتن این ستون از کنار شهر بوده

 

دقیقه دیروز انجام  20/12ي با خبرگزاري پارس که در ساعت کردستان در گفتگوي درگیر 28سرهنگ صدري فرمانده لشگر 

 .دهدشد در مورد چگونگی بین پیشمرگان مسلح و ستون اعزامی گفت: این ستون هم اکنون به راه خودش ادامه می

 

ر د هاي دیروز از ستون نظامی سربازي کشته یا زخمی شده است گفت: تا این ساعتوي در پاسخ این سوال که آیا درگیري

 )27/2/1359دهد.(کیهاناین مورد گزارش دقیقی به من نرسیده است ولی درگیري پراکنده است و ستون به راه خود ادامه می

 

 قزوین، 16لشگر  هاياطالعیه

 

 .از کارمندان ادارات و بانکهاي دیواندره خواسته شد به سرکار خود بازگردند

 

 :قزوین، دو اطالعیه به شرح زیر، انتشار یافت 16لشگر  در پی بازگشت آرامش به شهر دیواندره، از سوي

 

بسمه تعالی با تشکر از مردم غیرتمند و واقع بین دیواندره که خود ضد انقالبیون و افراد مسلح غیر مجاز و فریب خورده را از 

اکنون متوجه حقیقت امر و  و همچنین با اعالم برادري و مودت با آنها که فریب خورده بودند و اندجامعه و شهر خود رانده

به استحضار شما ساکنین دیواندره و روستاهاي  اندو به مردم آرامش طلب دیواندره پیوسته اندشدهاهداف جمهوري اسالمی

بروند و ماموریت خود را که مقابله با دشمن و دفاع از مرز و تمامیت ارضی  بایستیاطراف می رساند که چون واحدهاي نظامی



از نفوذ مجدد افراد متعددي که هنوز قصد ایجاد آشوب و نا امنی در  کنممیباشد عهده دار گردند، برادرانه خواهش میکشور 

 مجددي هايمنطقه دارند، جلوگیري نمائید و اجازه ندهید با خروج ارتش و سپاه پاسداران از منطقه آنها بازگردند و مزاحمت

اندازند که سرانجام آثار و خرابی ناشی از عملیات و مقابله مجدد ارتش با آنها نصیب فراهم آورند و امنیت موجود را به خطر 

و ماموریت خود را  گردندشما خواهد شد که ارتش از پیامد آن متاسف است و بدیهی است که پاسگاههاي ژاندارمري باز می

 .از سر خواهند گرفت

 

 دومین اطالعیه

 

از  اند،ندره در محیطی آرام و در امنیت کامل، زندگی عادي خود را از سر گرفتهبسمه تعالی. اکنون که مردم شهر دیوا

براي تجدید فعالیت و رسیدگی به مراجعات  شودتقاضا می اند،کارمندان، ادارات و بانکها که محل خدمتی خود را ترك نموده

م کارهاي اداري و رفع نیازهاي بانکی خود ناگزیر مردم غیرتمند دیواندره، به سرکارهاي خود بازگردند که اهالی شهر براي انجا

 )28/2/1359قزوین(اطالعات 16از مراجعه به شهرهاي دیگر نشوند.لشگر 
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 (7)ارتش و کردستان

 

  

 

 اطالعیه نیروي زمینی ارتش

 

مهاجمان به باشگاه لشگر سنندج واقع در داخل این شهر حمله کردند و این حمالت با خمپاره و از صبح روز یکم اردیبهشت 

 .کنندتا هم اکنون ادامه دارد و پرسنل مستقر در این باشگاه از تاسیسات دفاع می 7و آر،پی،جی، 106تفنگ 

 



اگذار به ارتش وآن و و تلویزیون که حفاظت اند. مهاجمان به مرکز رادیضدانقالبیون آب و برق و تلفن باشگاه را قطع کرده

 .منهدم کردند 7شده بود. حمله کردن و برابر اطالع واصله ژنراتور فرستنده را با آر،پی،جی،

 

هاي خود را ترك هاي اطراف باشگاه اعالم شده است: خانهپرسنل نظامی در داخل مرکز در حال دفاع هستند. به ساکنان خانه

 ضمناً ها وارد آورد.هاي توپ ضدانقالبیون و دفاع واحدهاي ارتش ممکن است آسیبهایی را به ساختمانلهکنند چون ترکش گلو

 .هاي مذبور کسی ساکن باشدهاي اطراف ساختمانرسد که در خانهبه نظر می

 

 اعالمیه ستاد مشترك ارتش

 

ارزش سازمان آمریکایی سیا هاي بیاز چهره مهره در این ایام که نتیجه آگاهی یافتن مردم وطن ما نقاب مزدوري-بسمه تعالی

ن افراد مسلح گاپرست کردستان به ماهیت کثیف و خائنانه سرکردهو امپریالیسم برداشته شده است و مردم شرافتمند و وطن

آنها روي از کنند و با درك ماهیت ضدملی اراده وحشتی احساس نمیهاي بیاند و از این پس از تهدیدهاي این مهرهپی برده

تلف اند. اینک با توسل به وسایل مخاند و افراد مسلح جنایت کار سنندج با تنفر فزاینده مردم روبرو شدهاین گروه برتافته

 .اندبس شدهدهند و بار دیگر خواستار آتشبس ارائه میتقاضاي آتش

 

قاضا کردند که سپاه پاسداران انقالب از سنندج ملت قهرمان ایران به خوبی آگاه است که چندي قبل همین مزدوران خارجی ت

خارج شود و اولین درخواست پذیرفته شد، مشروط بر این که هیچ فرد مسلحی در شهر رفت و آمد نکند. آنها تقبل کردند که 

رباب امسلحانه در شهر حرکت نکنند و سپاهیان پاسدار سنندج را طرد گویند. حال باید دید که چرا و بنا به دستور کدام 

بیگانه پس از خروج سپاهیان پاسدار این مزدوران قول و تعهد خود را زیر پا گذاشته و به فاصله چند روز به شهر ریخته و به 

وران و مردم نجیب اصطالح خود دادگاه خلقی تشکیل دادند و همه روزه تحت عناوین مختلف با قلدري و زورگویی از پیشه

 .شهر کالشی و اخاذي نمودند

 

اراده از خود اختیار و تصیمی ندارد و مجبورند طبق دستورات هاي بیا این عمل مؤید این حقیقت نیست که این مهرهآی

ها مزدوري کنند؟ آیا جز این است که هر وقت اربابان خارجی آنها اراده کند باید خواسته او را انجام بدهند و هر چه خارجی

دهند این گروه خودفروخته باید بدانند که ملت آنها را شناخته است و این بار انجام می و قهراً شود و جبراًها دیکته میبه این

بس اعالم خواهد شد که ملت به طبعیت از خواست او واحدهاي ارتش و سپاهیان پاسدار فریب نخواهند خورد و هنگامی آتش

 )28/2/1359ننمایند.(کیهان  کلیه افراد مسلح از شهر خارج شوند و هرگز با اسلحه به شهر رفت و  آمد



 

 مصاحبه با فرمانده لشگر

 

کردستان مالقات و مصاحبه اي انجام دهد  28خبرنگار اعزامی ما به سنندج که عصر دیروز توانسته بود با فرمانده لشگر 

کردن سنندج در گفتگوئی اظهار داشت: روز اول درگیري، ما براي آزاد  28سرهنگ صدري فرمانده لشگر «گزارش داد:

نفر شهید دادیم و در مسافت حدود یک  16مسلح قرار گرفته بودند  هايسربازانی که در باشگاه افسران، در محاصره گروه

نفر مجروح بجا گذاشتیم. گروههاي سیاسی براي سنگربندي در کردستان ،پانصد 89کیلومتر فاصله در مسیر باشگاه افسران 

کردستان اضافه کرد در درگیري اخیر کردستان  28مل کرده بودند. فرمانده لشگر کامیون سنگ و مصالح ساختمانی به شهر ح

گمشده اعالم شده  جسد که قبالً 47پریروز «سرهنگ صدري گفت: ». حدود پانصد نفر از افراد لشگر کشته و مجروح شدند

ده بودند که جنازه سرتیپ جسد را روي هم ریخته و در نزدیکی سنندج، دفن کر 47بود، کشف گردید که در یک گودال، 

نصرت زاده فرمانده تیپ یک سنندج نیز جزو آنها بود و در معایناتی که از جنازه وي به عمل آمد، معلوم شد که دشمنان قبل 

و  انداز بشهادت رسانیدن این افسر دلیر و وطنپرست، چشمهایش را از حدقه بیرون آورده و پس از شکنجه به شهادت رسانیده

بلوز سرتیپ نصرت زاد را بر روي چوبدستی آویزان کرده و در خیابانهاي شهر به گردش درآوردند تا بزعم خود  پس از آن،

 .«روحیه مردم را تقویت کنند

 

 بازداشت نظامیان

 

از نظامیان که توسط مقامات نظامی به عمل آمده اظهار  ايکردستان درباره دستگیري و بازداشت عده 28فرمانده لشگر 

در پادگان، گروههاي تخریب، ترور و ضربت تشکیل  باشد،نفر می 450و تعدادشان  انداین نظامیان که دستگیر شده«داشت: 

د که بر اثر شته بودندر کارخانه برق پادگان و چند تانک و یک کتابخانه بمب کار گذا باشند،داده بودند. این عده که بومی می

 سرهنگ». هشیاري افراد متعهد و وظیفه شناس، کشف و قبل از انفجار و ایجاد تلفات جانی و خسارات مالی خنثی شدند

نفر از افراد را  120قبل از اینکه درگیري سنندج بوجود آید، من «صدري، در مصاحبه خود با خبرنگار اطالعات اضافه کرد:

ر دیگر را در اختیار نیروي زمینی گذاشتم و شصت نفر هم زندانی شدند که اتهام زندانیان، اقدام به بمرخصی فرستادم و صد نف

 .«تخریب و بمب گذاري است

 

دار و دو نفر سرباز که چریک فدایی بودند با اسلحه از سربازخانه چند روز قبل یک درجه«کردستان گفت:  28فرمانده لشگر 

» ه؟انجام نشد تصفیه پادگاه سنندج چرا قبالً« اشند. خبرنگار ما از سرهنگ صدري سئوال کرد:بفرار کرده و حاال متواري می



بنا به اظهار فرمانده لشگر، در جریان ». باید از فرماندهان من پرسید که چرا در این کار تعلل و کوتاهی کردند«وي پاسخ داد: 

کوپترهابه شهادت رسید ولی خلبان دیگر رد که خلبان یکی از هلیکوپتر از هوا نیروز سقوط کجنگ اخیر سنندج، دو فروند هلی

موفق شد خود را به پادگان برساند. خلبانی که به شهادت رسید پس از سقوط هواپیما در حالیکه زنده بود بچنگ دموکراتهاو 

 )29/2/1359اطالعات».(افراد دموکرات،اورازنده به گور سپردند

 

یژه قید و شرط تسلیم دادگاه وبه اختصاصی با کیهان:خلع سالح شدگان در نوسود،بیرییس ستاد مشترك ارتش در مصاح

 .شوندارتش می

 

 .اند با آنها نوع دیگري عمل خواهد شدپرسنلی که مقاومت کرده ولی دستگیر شده

 

تان و کردسرییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران در یک گفتگوي اختصاصی با کیهان ضمن تشریح اوضاع 

د انچگونگی استقرار واحدهاي ارتش در مناطق کردستان اعالم کرد: نیروهایی که در نوسود بدون مقاومت خلع سالح شده

 .شوندقید و شرط تسلیم دادگاه ویژه ارتش میبی

 

یر امام و سرلشر شادمهر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران در جواب این سوال که با توجه به حرفهاي اخ

 :صدر در مورد کردستان چه خواهید کرد اظهار داشتاتمام حجت بنی

 

سال امنیت اعالم گردیده برقراري امنیت با خنثی کردن اقدامات مسلحانه  59در اجراي دستور رهبر انقالب که سال 

عمرانی و اجتماعی صورت  ضدانقالب میسر است و تا زمانی که امنیت نسبی در منطقه برقرار نشود هیچ اقدام اصالحی و

نخواهد گرفت. لذا ارتش در منطقه کردستان اقدام به جداسازي عناصر ضدانقالب و برقراري پستهاي کنترل و عبور در مدخل 

و مخرج شهرها نموده و شهر به وسیله پاسداران انقالب پاکسازي و به سازمانهاي مسوول دولتی سپرده خواهد شد. طبیعی 

ن اوضاع شهربانی و ژاندارمري نیز به وظایف خود خواهند پرداخت. البته تمام تالش ارتش برابر این است پس از عادي شد

 .طلب کردستان خسارت مالی و جانی وارد نشوداست که در این پاکسازي به هیچ وجه به افراد غیرمسلح و آرامش

 

گذارید چه اصالحاتی و از چه تاریخی؟ میاي حزب دمکرات را به اصالحات به مورد اجرا سوال شد آیا طرح شش ماده

 :سرلشگر شاد مهر در جواب اظهار داشت



 

 .هنوز این طرح براي بررسی و اظهارنظر به ارتش داده نشده است

 

کنند؟ سرلشگر شاد مهر اظهار منطقه چه میآن از رییس ستاد مشترك ارتش سوال شد که ارتش و پاسداران هم اکنون در 

 :داشت

 

یرانشهر و پاوه و مهاباد و سقز  و مریوان و سردشت و بانه در پادگانهاي خود مستقر بوده در صورتی که به ارتش در پ

کنند البته در همه موارد این دفاع مشروط بوده است. پادگانهاي مذکور حمله شود بر اساس اصل فلسفه دفاع، از خود دفاع می

شهر و کنترل راه هاي ورودي و خروجی از این نظر نموده است که  در سنندج ارتش اقدام به کنترل ارتفاعات مشرف به

خارج نشده. این کنترل عبور و مرور به معناي محاصره اقتصادي نیست بلکه آن اسلحه و مهمات وارد شهر نشده و یا از 

ر مجاور به شهرهاي ها حاضر به تغییر مکان محموالت از شهرانندگان وسایل نقلیه تجاري به علت احساس ناامنی در راه

 .کردستان نیستند واال از طرف ارتش مخالفتی به عمل نخواهد آمد به ویژه در مورد دارو و غذا و سوخت و بذر و کود و غیره

 

 :با توجه به سخنان امام جمعه از این طرف به بعد با چه کسانی مذاکره خواهید کرد؟ سرلشگر اظهار داشت

 

ست نیازهاي مردم را تامین کند. دولت خاددم مردم است و خداي ناکرده دولت و مردم ارتش معتقد است که دولت مکلف ا

معتقد  اي نیست و ارتشاي از ایران است و ملت جداگانهکردستان گروه متخاصم نیستند که با هم مذاکره کنند کردستان پاره

اند و استحقاق دریافت حقوق اقتصادي بودهاست که این مردم و مردم بلوچستان بیش از همه مورد ستم سیاسی و اقتصادي 

 .بیشتري دارند

 

اند ها را تحویل دشمن دادهنفري که اسلحه 40سرلشگر شادمهر در جواب این سوال که با توجه به سخنان امام جمعه تعداد 

 :گفت

 

واصله حاکی است که این گروهی از پرسنل تیپ نیروهاي ویژه هوابرد به منظور اعمال حاکمیت دولت در نوسود بود. اخبار 

گروه در نوسود خلع سالح و اسلحه و مهمات آنها به وسیله گروههاي مسلح سیاسی به غارت برده شده و آنها نیز در گروگان 

هستند به علت قطع ارتباط پاوه و نوسود اطالع کاملتري به دست نیامده است که بتوان قاطعانه قضاوت کرد پس از آزاد 



ه خلع توان به حقیقت واقع شد در صورتی کوسیله پرسنل خودي و یا پس از فرار پرسنل و تحقیق کاملتر میکردن گروگانها به 

قید و شرط تسلیم دادگاه ویژه انقالب ارتش گردیده و به مجازات بی سالح این پرسنل بدون مقاومت صورت گرفته باشد قطعاً 

اند با آنها نوع دیگري عمل خواهد ستگیر شدهخیانت خود خواهد رسید و آنهایی که مقاومت کرده ولی د

 )30/2/1359شد.(کیهان

 

 و سپاه پاسداران سنندج 28لشگر  6اطالعیه شماره 

 

خود را بدین شرح انتشار  6سنندج و سپاه پاسداران مستقر دراین شهر، دیروز اطالعیه شماره  28روابط عمومی مشترك لشگر 

 .دادند

 

اینک که به لطف خداي بزرگ، آرامش به شهر بازگشته، باید هرچه زودتر به نیازهاي اولیه  بسمه تعالی. مردم شریف سنندج!

 :پاسخ داده شود و در رفع کمبودها کوشش سریع به عمل آید.لذا مراتب ذیل به آگاهی میرسد

 

 29دوشنبه ـ به منظور به جریان افتادن انبار شرکت نفت سنندج، کلیه کارمندان و کارگران مؤظفند حداکثر تا 1

اردیبهشت(امروز) خود را به انبار شرکت نفت واقع در میدان آزادي معرفی و در غیر اینصورت، غایب و جزو ضد انقالب 

را به  خودکلیه نفت کشهاي تحت پیمان سنندج و حومه اعم از محلی و غیر محلی نیز بایستی سریعاً  محسوب میگردند.ضمناً

خود را به  هايخود را مرتب کرده و درخواست هايشرکت نفت معرفی نمایند. همچنین عاملین فروش شهري موظفندمغازه

 .انبار شرکت نفت ارائه دهند

 

اردیبهشت، خود را  29که حداکثر تا تاریخ دوشنبه  شودـ بدین وسیله به کلیه کارمندان سیلوي سنندج و اداره غله اعالم می2

 .داده شود هااداره غله معرفی کنند تا ترتیب اعزام آنها به سیلو و سایر قسمتبه 

 

ـ بنا به درخواست مردم سنندج جهت مبارزه با سود جویان، یک گروه ضربت مبارزه با گرانفروشی در ستاد امداد تشکیل 3

خلفین را به ستاد امداد معرفی نمایند.  هر جا خالفی مشاهده کردند، مت کنمگردیده است. از مردم مسلمان سنندج تقاضا می

 )31/2/1359سنندج و سپاه پاسداران مستقر در سنندج(اطالعات 28روابط عمومی مشترك لشگر 

 



یژه قید و شرط تسلیم دادگاه ورییس ستاد مشترك ارتش در مصاحبه اختصاصی  باکیهان: خلع سالح شدگان در نوسود بی

 .شوندارتش می

 

 .ها انواع دیگري عمل خواهد شداند،با آنکرده ولی دستگیر شدهپرسنلی که مقاومت 

 

رییس ستاد مشترك چمهوري اسالمی ایران در یک گفتگوي اختصاصی با کیهان، ضمن تشریح اوضاع کردستان و چگونگی 

 قید ود، بیاناستقرار واحدهاي ارتش در مناطق کردستان اعالم کرد نیروهایی که در نوسود بدون مقاومت خلع سالح شده

 .شوندي انقالب ارتش میشرط تسلیم دادگاه ویژه

 

هاي اخیر امام و سرلشگر شادمهر رییس ستاد مشترك ارتش  جمهوري اسالمی ایران در جواب این سوال که با توجه به حرف

 :صدر در مورد کردستان چه خواهید کرد ظهار کرداتمام حجت بنی

 

سال امنیت اعالم شد برقراري امنیت با خنثی کردن اقدامات مسلحانه ضدانقالب 59لدر اجراي دستور رهبر انقالب که سا

میسر است و تا زمانیکه امنیت نسبی در منطقه برقرار نشود هیچ اقدام اصالحی وعمرانی و اجتماعی صورت نخواهد گرفت لذا 

ي کنترل عبوردر مدخل و مخرج شهرها ارتش در منطقه کردستان اقدام به جدا سازي عناصر ضد انقالب و برقراري پست ها

نمود و شهر ها به وسیله پاسداران انقالب پاکسازي می شوند و به سازمانهاي مسئول دولتی سپرده خواهد شد طبیعی است 

پس از عادي شدن اوضاع شهربانی و ژاندارمري نیز به وظایف خود خواهند پرداخت البته تمام تالش ارتش بر این است که 

 6ي به هیچ وجه به افراد غیر مسلح و آرامش طلب کردستان خسارت مالی و جانی وارد نشود. سوال شد: آیا طرح در پاکساز

ماده اي حزب دمکرات را با اصالحات به مورد اجرا می گذارید؟ چه اصالحاتی و از چه تاریخی؟ سر لشگر شادمهر در جواب 

ه ارتش داده نشده است. از رییس ستاد مشترك ارتش سوال شد که اظهار داشت: هنوز این طرح براي بررسی و اظهار نظر ب

ارتش و پاسداران هم اکنون درآن منطقه چه می کنند؟ سر لشگر شادمهر اظهار داشت: ارتش در پیرانشهر، پسوه، مهاباد، سقز، 

ام در سنندج ارتش اقدمریوان ، سردشت و بانه وپادگانهاي مذکور حمله شد براساس اصل فلسفه دفاع مشروط هم بوده است 

به کنترل ارتفاعات مشرف به شهر و کنترل راههاي ورودي و خروجی از این نظر نموده است که اسلحه و مهمات وارد شهر 

نشده و یا از آن خارج نشوداین کنترل عبور و مرور به معناي محاصره اقتصادي نیست بلکه رانندگان وسائط نقلیه تجاري به 

ر راهها حاضر به تغییر مکان محموالت از شهري مجاور به شهرهاي کردستان نیستد. و اال از طرف علت احساس نا امنی د

ارتش مخالفتی به عمل نخواهد آمد بویژه در مورد دارو، غذا، سوخت، بذر کود، وغیره .... سوال شد: با توجه به سخنان امام 

ر شادمهر اظهار داشت: ارتش معتقد است که دولت مکلف جمعه از این به بعد با چه کسانی مذاکره خواهید کرد؟ سر لشگ



است نیاز هاي مردم را تامین کند دولت خادم مرد م است و خداي ناکرده دولت و مردم کردستان گروه متخاصم نیستند که 

ادي اقتص با هم مذاکره کنند.کردستان پاره اي از ایران است. مردم کرد و مردم بلوچستان بیش از همه مورد ستم سیاسی و

نفري که اسلحه ها را  40بیشتري را دارند. سرلشگر شادمهر در جواب این سوال که: با توجه به سخنان امام جمعه تعداد 

تحویل دشمن داده اند چه کسانی بودند؟ گفت: گروهی پرسنل تیپ نیروگاه ویژه هوابرد به منظور اعمال حمایت دولت نوسود 

که این گروه در نوسود خلع سالح شده واسلحه و مهمات آنها به وسیله گروه هاي مسلح بوده اند اخبار واصله حاکی است 

سیاسی مصادره و آنها نیز در گروگان هستند. به علت قطع ارتباط پاوه و نوسود اطالعات کامل تري به دست نیامده است که 

ا پس از فرار پرسنل تحقیق کامل تري می بتوان قطعا قضاوت کرد پس از آزاد کردن گروگانها به وسیله پرسنل خودي و ی

توان به حقیقت واقف شد در صورتی که خلع سالح این پرسنل بدونه مقاومت صورت گرفته شده است قطعنا بی قیدو شرط 

تسلیم دادگاه ویژه انقالب ارتش گردیده و به مجازات و خیانت خود خواهند رسید و آنهاي که مقاومت کرده ولی دستگیر شده 

 )31/2/1359آنها نوعی دیگري عمل خواهد شد.(کیهان اندبا

 

 .باپخش شایعه حمله ضد انقالبیون میخواهند مردم سنندج را از کار روزانه بازدارند

 

کردستان در گفتگوئی با خبرنگار اعزامی اطالعات اعالم داشت که ضد انقالب هنوز در  28سرهنگ صدري فرمانده لشگر  

مردم شهرستان، «با شایعه، مردم را از کارهاي روزانه بازدارد. سرهنگ صدري گفت:  خواهدیسنندج سرگرم توطئه است و م

طبق گزارش رسیده، از دیروز «وي افزود: ». خود را باز کردند و به کار روزانه خود مشغول هستند هاياز چند روز قبل مغازه

قرار  -پنج شنبه-: که فردااندبه مغازه داران مراجعه و گفتهمغازه داران سنندج مورد تهدید ضد انقالبیون قرار گرفتند، آنها 

را باز نگهدارید،  هااست حزب دمکرات وکومله با کمک دولت دوست خارجی، به سنندج حمله کنند و چنانچه شماها مغازه

گ کشور س ضد انقالب که دستش رو شده دیگر از وابستگی به«فرمانده لشگر کردستان اضافه کرد:». کشته خواهید شد

مردم سنندج و دیگر شهرهاي کردستان، حاال «سرهنگ صدري در پایان گفت: ». خارجی هراسی ندارد و آنرا رو کرده است

که این اشخاص، وابسته به کشورهاي بیگانه هستند و مردم باید با قدرت با آنها بجنگند و ترس و هراسی بخود  اندمتوجه شده

 )1/3/1359اطالعات».(راه ندهند

 

 اطالعیه لشگر

 

اي که دیروز انتشار داد از مردم سنندج خواست که اگر شیئی مشکوکی را دیدند پاسداران و کردستان در اطالعیه 28لشگر 

 .نظامیان را مطلع سازند



 

 :متن اطالعیه چنین است

 

ن بعضی از نقاط حساس و اماکشود چون ضد انقالبیون قبل از تصمیم و یا فرار از شهر در اهالی غیرتمند سنندج درخواست می

اند چنانچه با شیئی مشکوك برخورد نمودند از دست زدن به آن خودداري نمایند ومراتب عمومی اقدام به مین گذاري نموده

 .اثر نمودن اقدام نمایندرا به نزدیکترین پاسگاه نظامی و یا سپاهیان پاسدار اطالع دهند که نسبت به بی

 

اي انتشار داد که متن آن به این شرح ی حرکت یک ستون از این لشگر بسوي کردستان اطالعیهقزوین نیز در پ 16لشگر 

 :است

 

هاي گندیده ي ریشهرفت تا منطقه کردستان را از وجود باقیماندهزرهی قزوین می 16روز گذشته که ستون دیگري از لشگر 

تا ظهر با ابراز احساسات  30/9افتمند قزوین از ساعت امپریالیزم و عمال سر سپرده اجنبی پاك سازد مردم مسلمان و شر

ي نقل و شیرینی برادران نظامی خود را بدرقه نمودند که لشگر ضمن سپاسگذاري غرورآفرین و تکبیر گویان و نثار گل و هدیه

ایران اعالم از این همبستگی ملی و اسالمی مردم قزوین بار دیگر آمادگی خود را براي پیشبرد اهداف انقالب اسالمی 

 )1/3/1359دارد.(کیهانمی

 

 .زرهی قزوین به کردستان اعزام شد16یک ستون از لشگر 

 

 :از سوي این لشگر انتشار یافت. متن اطالعیه به این شرح است ايقزوین به کردستان، اطالعیه 16به دنبال حرکت لشگر 

 

گندیده  هايي ریشهي کردستان را از وخود باقیماندهتا منطقه رفتزرهی قزوین می16روز گذشته که ستون دیگري از لشگر 

تا ظهر با ابراز احساسات  30/9امپریالیزم و عمال سرسپرده اجنبی پاك سازد، مردم مسلمان و شرافتمند قزوین، از ساعت 

س از ردند. لشگر ضمن سپاغرورآفرین، تکبیر گویان، با نثار گل و هدیه نقل و شیرینی به برادران نظامی  آنها را بدرقه ک

همبستگی اسالمی مردم قزوین، آمادگی خود را جهت پیشبرد اهداف انقالب اسالمی ایران اعالم 

 )1/3/1359.(اطالعاتداردمی



 

 هاي ارتشاطالعیه

 

 :نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران در مورد تحویل سالح این اطالعیه را انتشار داد

 

بین کردستان ارتش و سپاهیان پاسدار ماموریت دارند هر چه زودتر منطقه را از طنان شرافتمند و واقعچون بنا به خواست همو

شود براي وصول به این مقصود کسانی را که وجود افراد مسلح غیر مجاز پاك نمایند از شما برادر و خواهر کردستانی تقاضا می

ود نمایند که به خیال ختحویل سالحی که در اختیار دارند خودداري میکنند و از در مقابل خواسته مردم کردستان مقاومت می

در شب از مخفیگاه خود خارج شده یک هموطن ارتش یا یک پاسدار را هدف قرار دهند و به واحدهاي ارتشی یا سپاه ارتش یا 

 .گیر و خلع سالح شودخورده دستپاسدار معرفی نمایید تا قبل از اینکه خونی ریخته شود این هموطن گمراه و فریب

 

اي در همین مورد به شرح زیر صادر کرد: هموطنان عزیز کرد در این موقع که زرهی قزوین نیز اطالعیه 16لشگر -

الی ي اهدیده کردستان برقرار سازند از کلیهدهند تا آرامش را در منطقه آسیبهاي ارتشی به پیشروي خود ادامه میستون

ه باشند بشود چنانچه داراي اسلحه میهاي قروه تا سنندج و از بیجار تا بانه تقاضا میمسیر جادهروستاها و شهرهاي اطراف 

هاي ارتشی تحویل دهند و رسید دریافت دارند و توجه داشته باشند چنانچه از انجام این درخواست برادران سرباز خود ستون

 .شدهاي انقالب خواهند سرپیچی نمایند دستگیر و تسلیم دادگاه

 

این اطالعیه درباره برخورد ارتش جمهوري اسالمی ایران با ضد انقالب در مسیر سنندج به سقز از سوي ستاد مشترك ارتش 

 :جمهوري اسالمی ایران منتشر شد

 

 تعالیبسمه

 

گردنه در مسیر دیواندره به سقز و در  1/3/59زرهی قزوین  به سمت سقز در حرکت بود در تاریخ  16ستونی که از لشگر 

 .شاه با ضد انقالبیون برخورد نمودایران

 



در این درگیري تعداد شش نفر از ضد انقالبیون کشته و نه نفر دستگیر و تعدادي نیز متواري گردیدند. از ضد انقالبیون 

 .آمد. این برخورد به نیروهاي نظامی آسیبی نرسیده استمقداري اسلحه و مهمات و گازهاي سمی به دست

 

اي از کارمندان اداري و آموزشی دولت خواست به سر کارهاي خود زرهی قزوین پس از ورود به سقز طی اطالعیه 16لشگر -

 .بازگردند

 

 :متن اطالعیه به شرح زیر است

 

زرهی قزوین پس از برداشتن موانع بین راه و سرکوبی ضد انقالبیون به شهر سقز وارد و از  16اکنون که ستون اعزامی از لشگر 

شود هر چه باشند از کلیه کارمندان اداري و آموزشی درخواست میبعدازظهر روز جاري بر اوضاع شهر مسلط می 6ت ساع

شود هر چه اند خواسته میخورده که در شهر مخفی شدهچنین از افراد مسلح فریبزودتر به سر کارهاي خود بازگردند و هم

ا شود که باند خواسته میخورده که در شهر مخفی شدهافراد مسلح فریب چنین اززودتر به سر کارهاي خود بازگردند و هم

تحویل سالح خود زندگی عادي و در تأمین خود را از سر بگیرند و بدیهی است کسانی که سالح خود را تحویل دهند در امان 

 )2/3/1359ب خواهند شد.(کیهانها که از این درخواست سرپیچی کنند پس از دستگیري تسلیم دادگاه انقالخواهند بود و آن

 

 دیدار خبرنگاران از زندان پادگان سنندج

 

مانند روزهاي قبل باز بودند.ارتش و پاسداران، پاکسازي آنها را شروع کرده و  هاشهر سنندج دیروز نیز آرام بود و مغازه

. نداول تمیز کردن خیابانها شدهسنگرهائی که وسیله مهاجمین درست شده بود، جمع آوري شد. ماموران شهرداري نیز مشغ

دیروز خبرنگاران از زندان پادگان دیدن کردند و از نزدیک با کسانیکه در جنگ چند روزه اخیر دستگیر شده بودند، گفتگو 

زندانی دختر نیز دیده میشوند. سرهنگ  20الی 15نفر است که در بین آنها  70الی  60کردند. تعداد این زندانیان، حدود 

». اندکرده دستگیر هاسربازان و پاسداران، این دختران را در سنگرها و بنکه«رمانده لشگر سنندج به خبرنگاران گفت:صدري ف

 :سرهنگ صدري همچنین اضافه کرد

 

قرار شد قبل از اینکه این دختران به زندان منتقل شوند، وسیله پزشک معاینه شوند، اما هیچکدام از آنها حاضر به اینکار  »

نفر از دختران دستگیر شده که از شهرهاي فارس، اصفهان، اهواز و شمال به سنندج آمده بودند گفتند که براي  4د. نشدن



. دختران دستگیر شده قرار است یا وسیله دادگاه شرع سنندج محاکمه شوند و یا به انددیدن دوستانشان به این شهر آمده

جنسی از قبیل خواربار، گوشت، قند، شکر و تخم  هايکمک: «افزایدارش خود میخبرنگار ما در دنباله گز». تهران اعزام گردند

بگزارش خبرنگار ما جاده زمینی کامیاران به سنندج، ». شودمی حمل سنندج به کرمانشاه از 130 –مرغ توسط هواپیماهاي سی 

ارتشیان را به گروگان تن از  4هنوز نا امن است. روز گذشته مهاجمین مسلح بین جاده کامیاران وسنندج، 

 )3/3/1359گرفتند.(اطالعات

 

 وگوي اختصاصی کیهان با فرمانده نیروي زمینیگفت

 

 .روندهاي اسالمی براي جنگ به پاوه نمیفالحی:اعضاي انجمن

 

 .تیمسار فالحی: تصفیه در ارتش هنوز تمام نشده است

 

 .شود وجود ندارددرپادگان سنندج خیانت به شکلی که گفته می

 

 .شود حرکت یکانی را مخفی نگاه داشتوضع طوري است که نمی

 

وگویی با خبرنگارسیاسی کیهان ضمن اشاره به حوادث کردستان خاطرنشان کرد سرتیپ فالحی فرمانده نیروي زمینی در گفت

 .که تصفیه در سطوح مختلف ارتش هنوز تمام نشده است

 

انجمن اسالمی نیروي زمینی به سوي بانه گفت: این افراد تنها براي  وي در مورد دستور اخیر خود مبنی بر حرکت اعضاي

 .روند و به هیچوجه هدف از اعزام آنان به کردستان جنگ با ضد انقالب نیستي سربازان و نیز تبلیغ به بانه میتقویت روحیه

 

 :خوانیداین قسمت ازمصاحبه خبرنگار کیهان سرتیپ فالحی را می

 



که آماده باشند تا با سالح سبک تجهیز شده و به بانه بروند این هاي اسالمی مبنی بر اینشما به انجمن ـ تیمسار دستور اخیر

هاي اسالمی را که به قول خود شما از نظر صالحیت و فداکاري خواهند انجمنآورد که نکند خداي ناکرده میشبهه را پیش می

شود و اگر  اند فراهمبراي افرادي ضد انقالب که هنوز در ارتش تصفیه نشده و ایمان مورد تایید هستند، از بین ببرند تا زمینه

 .علت صدور چنین دستوري را توضیح دهید آمریکا خواست عملیات نظامی علیه ایران انجام دهد مانعی برایش نباشد. لطفاً

 

ی فعالیت در ارتش تجزیه شدند و به ها پس از تشکیل و مدتهاي اسالمی باید بگویم که این انجمنفالحی ـ در مورد انجمن

دنبال آن یک سازمان سیاسی ـ ایدیولوژي در ارتش تشکیل شد که مورد تایید امام هم هست. این سازمان مکلف است که 

ها پس از پس از تجزیه به سازمان ایدیولوژي سیاسی و یک ارتشی را مکتبی کند تعدادي از پزرسنل منتخب این انجمن

االسالم صفایی رییس آن است. نحوه ارتباطشان هم با ما در اختیار من هم نیست، جذب شدند که حجت سازمان دیگري که

گویند دو ساعت می ها را اجرا کنند. مثالًها آنکنم که برنامهدهند من به واحدهایم ابالغ میها برنامه میاین است که آن

رآن را در برنامه خودتان بگذارید. آن سازمان سیاسی گویم دو ساعت درس قدرس قرآن بگذار من هم به واحد می

کنم . یک انجمن اسالمی دیگري هست که آقاي ها میایدیولوژیک مورد اعتقاد من است و قبول دارم و کمک زیادي هم به آن

 هیچکساند مزاحم سرهنگ دیزجی دبیر کل آن است یک تعدادي بعدازظهرها خارج از خدمت بکار ارشاد و تبلیغ پرداخته

 .دهندشان را انجام میبعدازظهر کار خدمتی 2هم نیستندصبح تا 

 

 ـ آیا اینها واحد رزمی هستند؟

 

شوند و یکدیگر دهند. بعدازظهرها دور هم جمع میفالحی ـ هر کدام توي یک واحد هستند وظیفه خدمتی خودشان را انجام می

 ها هم مورد اعتقاد من هستند. اما از بقایايکنندآندیگران توزیع می نویسندو بینکنندو مطلبی یا یادداشتی میرا ارشاد می

 .هاي اسالمی اولیه هستندانجمن

 

 هاي اسالمی اولیه است؟ـ منظورتان کدام انجمن

 

ـ کسانی که بعد ار پیروزي انقالب انجمن اسالمی تشکیل دادند همانطور که گفتم این انجمن سه قسمت شد. یک عده بخش 

ایدیولوژي را تشکیل دادند، یک قسمت هم همین انجمن دیزجی بود، یک قسمت دیگر را بخش سیاسی ایدیولوژیک سیاسی ـ 

 .نپذیرفت



 

 ـ علتش چه بود؟

 

عضو سازمان سیاسی ایدیولوژیک هستند که  فالحی ـ به علل مختلف، این گروه در یک حالت تعلیق خدمتی هستند نه واقعاً

چرند و این گروه تعدادشان هم روند سرکار سازمانی خودشان که کار کنند. این وسط میمی خدمتی انجام دهند و نه عمالً

ها و اند اینجا حقی شده است براي اینها را نگه داشته و زحمتی کشیدهکه بعد از پیروزي پادگانخیلی زیاد است به صرف این

وه کنیم. این گردهیم و ارشاد هم میکارمان را انجام می گویند مامی حاضر نیستند برگردندسرمشاغل اصلی خودشان و ظاهراً

ي ارشاد و تربیت یک اي دارند مدتی در انجمن اسالمی کار کردند و در زمینهدر ارتش زیاد هستند و چون سوابق و تجربه

اشند فرق دارد. آماده ب، آماده باشند تا حرکت کنند خیلی »آماده باشند«چیزهایی میدانند آمدیم ابالغ کردیم که این آقایان 

ا حرکت ها رخواهیم اینکه ما میبینی کنید براي اینافروز سبک پیشها را بنویسید حاضرشان کنید. جنگیعنی اسامی آن

کاري انجام بدهیم دوم اینکه اگر  اینکهها گذاشتیم چی بود، اوالً بدهیم به طرف بانه. حاال علت اینکه آمدیم دست روي این

ه روزي پادگانی سقوط کند اولین مدعیان ما همین گروه خواهند بود و خواهند گفت که ما اینجا بودیم و شوق خداي ناکرد

اري ي سقوط بود نفرستادید؟ پس اژگر یک گفتشهادت داشتیم و چرا ما را به پادگان بانه و یا هر پادگان دیگري که در آستانه

ید تا برویم به برادرانمان کمک کنیم ما جوابی براي آنان نداریم به همین دلیل ها بگویند چرا از ما دعوت نکردپیش بیاد و این

باشد. هدف گذاري نامروز دعوت کردیم و گفتیم برادر بلند شو و برو بانه که پدگانش در آستانه سقوط است تا فردا جاي گله

ه اکنون خیلی ضعیف است تقویت کنند. و اما در ي سربازان ما را کها به بانه این است که بتوانند روحیهما از فرستادن آن

هار ایم باید بگویم که سربازان در بانه چکه گفتید اگر هدف تبلیغ است چرا یک روحانی یک روحانی را دعوت نکردهمورد این

پادگان  بانه یکتوانند بیرون بیایند. پادگان یا پنج ماه است که در داخل یک گودال هستند اینها از داخل مواضع خودشان نمی

ا جکوچکی است که در اطراف آن مواضعی تعبیه شده است و اینها سه چهار ماه است که در داخل این مواضع هستند و همان

ها به ندرت و آن هم اواخر شب در تاریکی از سنگرها بیرون کنند و شببندي میخورند همانجا زخمخوابند همانجا غذا میمی

انه در که پادگان بآیند. به دلیل اینگردند توي سنگر. در تمام روز بیرون نمیگیرندو دوباره برمیمی شان راآیند و جیرهمی

هم  زنند خوب سالنیها را مییک زمین صاف است و ارتفاعات مشرف به این پادگاندست مهاجمان است اگر بیایند بیرون آن

جا جمع کنیم از نظر امنیتی هم این کار صالح نیست زیرا اگر یک نها را جمع کنیم براي سخنرانی در آآنينداریم که همه

ک سنگر، ها را بفرستیم داخل یکشد در نتیجه گفتیم تعداد بیشتري بیایند تا هر کدام از آننفر را می 700یا  600خمپاره بیاید 

با او غذا بخورند با او زندگی کنند  ساعت بنشینند و 24است و بروند پهلوي سرباز یک  640تعداد سنگرها در اطراف پادگان 

نی در راه خدا کدفاع است تو مهاجم نیستی تو داخل سنگر هستی و کاري که تو می کنی اوالًبه او تفهیم کنند کاري که تو می

 .شودجویی میاست و به او روحیه بدهند با این کار در مصرف غذا و مهمات به تعداد زیادي صرفه

 



 افزار سبک با خودشان داشته باشند، چیست؟این افراد جنگ که گفتیدـ علت این

 

فالحی ـ در ارتش مشاغل مختلفی وجود دارد به عنوان مثال یک راننده که کارش فقط رانندگی است ولی در جدول سازمانی 

این کلت که بنده سرتیپ فالحی فرمانده نیروي زمینی اسلحه کمري کلت ولی با  3-نوشته شده فالنی راننده مجهز به ژ

افزار شود با گروه کثیري جنگید. این کلت فقط براي حفاظت شخصی من است، حتی آشپز اگر ماموریت برود یک جنگنمی

سازمانی کوچک در جدول سازمانی نوشته شده است که آشپز با خودش باید برد براي دفاع از خودش  و هر نظامی در 

 ها با اینکه آنافزار سبک ببرید براي حفاظت خود شخص است نه اینافزار دارد. اگر گفتیم جنگعملیات یک جنگ

بردم بردم سنندج یا میها را با هواپیما از اینجا میرفتند، من آنها براي جنگ نمیافزار باید با ضد انقالب بجنگند. اینجنگ

 .رعت باید برروي داخل فالن سنگربردم بانه و داخل پادگان بانه پیاده شدي با سکوپتر میمراغه، از آنجا با هلی

 

جا و به سربازي که از چهار ماه پیش داخل سنگر است روحیه بدهند، خود که این افراد بروند در آنـ آیا بهتر نبود بجاي این

 جا اعزام کنید؟تري که حتی داوطلب هستند، به آننفسگردید و نیروهاي تازهآن سربازها را تعویض می

 

حدود چهار ماه پیش در بانه است. واحد جدیدي بردیم که جایش را با واحد قدیم عوض کند این واحد االن  ـ واحد فعلی از

ایم بقیه ها نتوانستهایم به داخل پادگان بانه ولی به علت شدت تیراندازيدر سقز است. بیش از صد نفر را از این واحد برده

اندازهاي کوپتر باید بیاید مدتی روي زمین بنشینند تا بتوانند این خمپارههلیانداز دارد، واحد جدید سالح سنگین دارد خمپاره

زنند. اما در موقع پیاده کردن یک کسی که یک تفنگ دارد، کوپترها را میکیلویی را تخلیه کند و در این فاصله هلی 70ـ  60

یدگی را دارد که از یک متري یا دو متري آید در دو متري زمین و آن شخص باالخره سرباز است و این ورزهلیکوپتر می

رد. البته کوپتر هم بسرعت بلند شود تا گلوله نخوزمین و موقعیکه هلیکوپتر هنوز ننشسته بپرد پایین و برود داخل موضع هلی

درصد است و پنجاه درصد دیگر ممکن است گلوله به او  50ممکن است در همین حرکت شهید هم بشود ولی احتمالش 

 .و برود داخل موضعنخورد 

 

 ـ آیا اعزام این گروه به بانه تصمیم خود شما بود و یا با فرماندهان دیگري هم مشورت کرده بودید؟

 

ـ تصمیم گیرنده در این زمینه خود من هستم ولی با ستاد مشترك هم مشورت کردم  و نتیجه مشورت را هم به اطالع 

هم چون از خواهم انجام دام و میع داشته باشید که من این تصمیم را گرفتهسرلشگر شادمهر رسانیدم گفتم تیمسار فقط  اطال

نظر اداري ایشان رییس من هستند ولی تصمیم را من گرفتم و دستور دادم آمار بدهند تا جمع کنند و به ما بگویندآنوقت تازه 



گرفتیم که این ده نفر حرکت م نمیشدند ده نفر، مسلم تصمیدادم. یک وقت آمدیم و در مجموع میمن دستور حرکت می

ها گفتم آنشد تازه میرفتند توي ده تا سنگر . آن تعداد که مورد نیاز من است اگر تأمین میخواهم ده نفر میکنند، ده نفر نمی

فنگ بلد با ت ها را ببینم، ببینم که اصالًکنم یکبار آزمایش رزم انفرادي آنرا بیاورید در لشگرك که من آنها را آزمایش می

فرستادم. کوپتر بلد است بپرد. بلد است نصیحت کند. بلد است روحیه سرباز را ببرد باال و بعد میاست تیراندازي کند. از هلی

طوري بفرستند. دستور فقط این بوده است که آمار به من بدهید، آماده باشند تا بعد دستور در ارتش اینجور نیست که همین

 .حرکت بدهیم

 

که در مورد خلع سالح شدگان خواستم سواالتم را در مورد مسایل دیگري مطرح کنم.اول اینخیلی متشکرم حاال من میـ 

نوسود اینطور شایع است افرادي در ارتش که طرفدار احزاب سیاسی کردستان هستند در موقع حرکت ستون ارتش به نوسود 

ارها مسیر حرکت و حتی ساعت ورود ستون به نوسود، به حزب افزاطالعات دقیقی در مورد ساعت حرکت و مقدار جنگ

دمکرات دادند و به همین دلیل ستون ارتشی به محض ورود به آن جا خلع سالح شد. شما تا چه اندازه این مساله را تایید 

 کنید؟می

 

و سازمان  پیکارات، کومله،ي نوسود بپردازیم نتیجه بگیریم ببینیم که آیا حزب دموکرفالحی ـ قبل از اینکه به مساله 

شود مربوط کرد به قضیه نوسود. این چهار گروه در سنندج در هاي فدایی خلق شاخه کردستان در ارتباط هستند. میچریک

دهند هاي خودشان میاند. ستاد مشترك دارند. عملیاتشان هماهنگ شده است. آماري را که براي کشتهمقابل ارتش جنگیده

اند. هاي فدایی کشته شدهنفر از چریک 6نفر از حزب کومله و  14نفر از حزب دموکرات  21نویسند می مشترك است مثالً

دهند در روزنامه پنج شش روز هاي آن ها را میشده است در سنندج آمار کشتهرساند که این آمارها یک جا جمع میپس می

جنگند پس در ارتباط با هم بودند، حاال ین چهار گروه با هم میاند اهایی که در سنندج دادهپیش هم هست بر اساس اعالمیه

کی در صف اولی بوده و کی در صف آخر مساله دیگري است ولی در مورد دادن اطالعات باید بگویم که در ارتش یکبار 

 .تصفیه کامل شده است ولی هنوز ادعاي  آن را نداریم که این تصفیه تمام شده باشد

 

ي جمهور«شود تصفیه کرد سربازي را داران تصفیه کامل  شده است اما  در زمینه سرباز که نمیدرجه در زمینه افسران و

داند یعنی هر فردي از هر قشري و از هر گروه سیاسی بایدخدمت سربازي بکند یک فرضیه اسالمی و ملی می» اسالمی ایران 

کند ند. این یک واقعیت است! ما وقتی یک واحدي حرکت میهاي مختلف وجود دارپس در بین سربازان نیروي زمینی از گروه

 کهتاًکند و باالخره دفعکند سربازش هم حرکت میباالخره قسمت اعظم پرسنل آن سرباز است. وقتی یک یگانی حرکت می

ردار بار ات را هم باتیي عملیات را بردار. جیرهپشتیگویند کولهرو! باالخره دو سه ساعت جلوتر میگوید گروهان برپا! قدمنمی

مبناي مهمات را هم بگیر، تفنگت را هم پاك کن و . . . الاقل دو ساعت آمادگی هست و ظرف این دو ساعت اطالعات ممکن 



ت خواهد از پاوه حرکمی که واحدي که مثالًتوان اینکار را کرد. این یکی. دوم اینساعت هم میاست مبادله شود حتی ظرف نیم

کند و مردم این نقل و اند! از داخل خیابان عبور میشود مخفی کرد، تونل که نزدهنوسود این واحد را که نمی کند برود به

خفی م شود و تازه وضع طوري نیست که بشود حرکت یگانی را کامالًبینند و به این ترتیب خبر منتشر میانتقاالت را می

 .نگهداشت

 

شود متهم به شرکت در مساله نفر از نظامیان که گفته می 20که حدود را در مورد اینها مطالبی ـ چند روز برخی از روزنامه

وانید در اختیار تاند.آیا توضیحی در این مورد دارید و آیا اطالعات بیشتري میکوپتر هستند در سنندج دستگیر شدهسقوط هلی

 ما بگذارید؟

 

کوپتر کند، ساختمان هلیخورد سقوط نمیاي که میبا هر گلوله کوپتر به علت ترکیبات خاصش طوري است کهج ـ بدنه هلی

است  کوپتر نیز به شکلیي هلیماند و زیر بدنهشود و باز نمیطوري است که اگر گلوله بخورد جاي گلوله خود به خود جمع می

 .رساندکوپتر آسیب نمیاي به هلیکه هر گلوله

 

مک کوپتر هست که کانزده گلوله خورده ولی رفته در پایگاهی نشسته است. هلیکوپتري ده تا پهایی داریم که هلینمونه

کوپتر آن را سالم به پایگاهش رساند. خلبان داریم که گلوله از کتفش خلبانش گلوله خورده و در فضا شهید شد ولی خلبان هلی

رده و ضمن سوار کردن مجروحان فرو رفته و از پشت گردنش بیرون آمده است ولی با زانوهایش فرامین را هدایت ک

که به ینکوپتر قبل از اآید. خود هلیکوپتر کی میکوپتر را به مقصد رسانده است. کسی نیست که اطالع بدهد که هلیهلی

که ل از ایني قبشود بخصوص در کوهستان، یعنی شاید پنج دقیقهچشم دیده شود صداي ملخش از کیلومترها دورتر شنیده می

تیاج شود تشخیص داد، پس احآیدسمتش را هم میکوپتر میشود که هلیر رویت بشود از صدایش تشخیص داده میکوپتهلی

آید و در اینکه در داخل کوپتر از فالن سمت و در فالن ارتفاع دارد میندارد که یکی بگوید از داخل پادگان که یک هلی

یا  شویم و وقتی مشکوك ود البته گاهی ما به افرادي مشکوك میشود، وجود ندارپادگان خیانت به آن شکلی که گفته می

دهیم . خیلی محترمانه تا موقعیکه دالیل کافی هم نداشته باشیم بازداشت مضنون شدیم به شخص مشکوك مرخصی می

 .کنیمنمی

 

پردازید، هایتان به گرفتاريگوییم جنابعالی ده روز به مرخصی بروید و بدهیم میمقام آدمی در اسالم محترم است. مرخصی می

 )3/3/1359سرشغل دیگري خدمت کنید.(کیهان شماگوییم مثالًیا اینکه می

 



 کردستان براي خبرنگاران تشریح کرد: چگونه درجنگ سنندج پیروز شدیم؟ 28فرمانده لشگر 

 

هنگ و جنگ اخیر سنندج با سرخبرنگاران اعزامی اطالعات به سنندج دربارة چگونگی درگیري ستون ارتش با مهاجمین مسلح 

 .به عمل آوردند ايکردستان مصاحبه 28صدري فرماندة لشگر 

 

 :ابتدا سؤال شد

 

 .چگونگی درگیري ستون اعزامی به مرز را در سنندج، براي روشن شدن ذهن مردم ایران شرح دهید-

 

ي زمین نشستند و مانع عبور ارتش آموز روستونی آمد براي تعویض یگانهاي مرزي در مدخل شهر، دو سه هزار دانش -

شدند و آنها به ناچار به فرودگاه سنندج بازگشتند و پس از سه روز ناچار راه خارج از شهر را انتخاب کردند، راهی که ماشین 

 »ض آبادفی«ي بشویم و برویم به بانه و مرز در منطقه» سقز«رو درست حسابی هم نبود. قصد داشتیم از یک جاده وارد مسیر 

رباز ي تیپ و چند سفرمانده» سرتیپ نصرت بخت«ناگاه به ستون حمله شد و چند نفر از افراد ستون اعزامی ارتش، از جمله 

نفر به گروگان گرفته شدند، آن هم  15الی  10نفر بودند. همچنین نزدیک  14-15تعداد شهدا  کنمدیگر شهید شدند. فکر می

دند و دراین لباس سربازي به هیأت یک سرگرد و یک ستوان و نه سرباز درآمدند و با حقه و کلک، یعنی لباس سربازي پوشی

 «.تعدادي از افراد ستون را دستگیر کردند که هنوز هم در گروگان آنها هستند

 

 حمله به ستون ارتشی

 

 هايبا توپخانه شانه باید از خود دفاع کنند. ما ناچاراً گیرد،یک ستون نظامی که مورد حمله قرار می«سرهنگ صدري گفت: 

خودرو  25ستون را کوباندیم. وسط ستون را آزاد گذاشتیم که ستون راه نجات پیدا کند، و ستون نجات پیدا کرد و نزدیک به 

ماه ستون بود را از ما گرفتند و مقداري مهمات نیز به  3حامل خواروبار سوخت. خودروهاي بزرگی که حامل مواد غذایی 

بته دراین جریان فرماندة ستون هم مقداري کم توجهی کرده بود. آنها در پی این حمله، بالفاصله به باشگاه دست آنها افتاد ال

هایشان را ترك کنند تا مجاور باشگاه هستند، خانه هايافسران نیز حمله کردند. ما از رادیو اعالم کردیم افرادي که در خانه

 از ارتفاعات آبیدر و فیض هامین به داخل پادگان، خمپاره انداختند و این خمپارههدف گلوله قرار نگیرند، در همین هنگام،مهاج

ماه تا یک سال روي این  8ها قبل، تمام شهر را با سنگرهاي بتون آرمه سنگربندي کرده و . آنها از مدت شدآباد شلیک می



ین اینها تصرف پادگان واعالم استقالل بود، اما در اسنگرها زحمت کشیده بودند تا بتوانند پادگان را تصرف کنند. هدف اصلی 

 .«کار با فداکاري سربازان و درجه داران و افسران موفق نشدند

 

 اند؟را براي چه آتش زده هااین شوددر داخل شهر سه تریلی ارتشی در حال سوختن دیده می-

 

. ما دانهفت از بین برده جیدستگاه از این تریلرها را در سطح شهر سوزانده و موتور بقیه را نیز با آرپی 6مسلح  هايگروه-

 .«تمام وسایل داخلی این تریلرها را مصادره کردند اما مهاجمین قبالً ایم،آنها را از شهر جمع کرده و به پادگان آورده هايالشه

 

 قرار گرفت، به کجا رفت، آیا توانست به سقز برود؟ باالخره ستونی که مورد حمله-

 

کیلومتري سنندج به تشخیص فرمانده ستون (که تشخیص شخصی خودش بود) به پادگان بازگشت. او  40نتوانست برود، در-

 .بدون اجازه ستون را برگرداند و در پادگان مستقر شد

 

 سربازان و پاسداران شهید شدند؟اطراف و داخل باشگاه افسران چند نفر از  هايدر درگیري-

 

نفر پرسنل در داخل باشگاه افسران داشتیم که ناچار بودیم به آنها کمک برسانیم. این سربازان نیز دژبان  120ما تعداد -

نفر آنها مجروح شدند، آمبوالنس فرستادیم، اعالم کردیم که آمبوالنس، آب و دارو براي مجروحین داخل  16بودند که 

و  یارها را دستگیر کردندمجروحین را تخلیه کند، اما مهاجمین، آمبوالنس و دارو را توقیف و پزشک خواهدو می بردباشگاه می

 250بردند. ناچار شدیم براي نجات پرسنل، راه باز کنیم و صد نقر از برادران پاسدار نیز براي کمک رسیدند، با کمک آنها و 

 17زخمی داشتیم و  105ودمان را به باشگاه افسران برسانیم. ما در روز اول ساعت جنگ توانستیم خ 8سرباز، در مدت 

نفرشهید و این مسافت، یک کیلومتر راه است. آنها موانع بزرگی بین راه بوخود آورده بودند. تمام تیرهاي آهن را در طرفین 

در داخل شهر هنوز  هابودند، این سنگ کامیون سنگ آورده 600خیابان جوش داده بودند. وسط خیابان را کنده بودند، حدود

ما و سپاه در جنگ سنندج، به پانصد نفر رسند. از جمله ما  هايببینید. جمع مجروحین و کشته توانیدهم وخود دارند و می

 »سرتیپ نصرت زاد«جسد را که براي ما گم شده بود، در نزدیک شهر پیدا کنیم، از جمله جنازه شهید  47پریروز توانستیم 

شناخته شدند و تعداي نیز ناشناخته  هاکه پایش تیر خورده بود، اما آنها چشمش را درارده بودند. تعدادي از این جنازه

 .«هیچ مدرکی از هویتشان نیز در جیبشان نبودماندند،



 

 در داخل پادگان هاکار شکنی

 

 :یکی از خبرنگاران سؤال کرد

 

غیر بومی از افراد بومی داخل پادگان شاکی بودند و  داراندر جنگ اول که به این پادگان آمده بودیم سربازان و درجه قبالً

  اند؟و حاال معلوم نیست چه تعداد از این افراد دستگیر شده کنندکه آنها در کارشان کارشکنی می گفتندمی

 

کشف شده و عواملش را هم ظرف دو ساعت  هاده بودند که بمبکر گذاريبرخی افسران پادگان در چند تانک بمب -ج

 .را به مرخصی اجباري فرستادیم داراندستگیر کردیم و آنها را تحویل دادگاه انقالب دادیم و تعداد زیادي از درجه

 

 :در اینجا یکی از خبرنگاران سؤال کرد

 

 و شونداینها با خیال راحت در صفوف دشمن جذب میاعتراض داشت و گفت  هایکی از افسران به این نحو مرخصی دادن 

 .جنگندعلیه ما می

 

نفر را منتصب به نیروي زمینی کردم که تکلیفشان را آنها تعیین  100نفرشان را مرخصی اجباري دادم،  120من تعداد  -ج

 .ی کردیم و موفق نشدندنفر را زندانی کردم و به این ترتیب سازمان آن سه گروه را متالش 60بکنند و نزدیک به 

 

 :یکی از خبرنگاران سؤال کرد

 

 چیده شود، چرا ارتش بفکر این کار نبود و صبر کرد تا در زمان جنگ دست بکارشود؟ هاقبل از اینکه این توطئه 

 

 :سرهنگ صدري گفت



 

هاي فدائی که غیر بومی چریک ام. در بین این عده،این سؤال را از فرماندهان من بکنید! چون من اقدامات قانونی را کرده»

 .«بودند، دستگیر شدند و دو سرباز اهل شمال، با اسلحه فرار کردند

 

طوري که به عرض امام حماسه آفرین بودند. همان صرفنظر از این موارد، سربازان اصوالً« سرهنگ صدري اضافه کرد:

 .«ندکه استقالل ایران را تضمین کردند، این سربازان بودرساندم، کسانی

 

 .نوشته شده بود که دو هلیکوپتر در داخل پادگان منفجر شده است هادر یکی از روزنامه-

 

دوتا از هلیکوپترها بوسیلۀ ضد انقالب در داخل شهر تیر خورد و سقوط کرد که یک خلبان نجات پیدا کرد و یکی دیگر را  -ج

 .هید شدندبردند و شهیدش کردند و دو خلبان دیگر هم در داخل هلیکوپتر ش

 

 :سرهنگ صدري در مورد نقش پرسنل پادگان سقز گفت

 

پادگان سقز یک تیپ از لشگر سنندج است و دستوراتی که داده شد، قبل از درگیري بوسیله من داده شده بود، منتها شجاعت 

دند و عملشان درست بود و سقز و مریوان قاطعانه عمل کر هايو فداکاري هر کدام از آنها قابل تقدیر است. فرماندهان پادگان

 .هاي لشگر را اجرا کردندطرح

 

در اطراف دیواندره نیز یک درگیري به وجود آمد که تعداد زیادي ازمهاجمان در این «ي لشگر کردستان اضافه کرد: فرمانده

مسلح بودند. تعداي نیز اکنون در زندان پادگان هستند و چریک فدائی هستند، البته بجرم  شاندرگیري دستگیر شدند که همه

دختر هم در داخل سنگر دستگیر شدند و براي  اي. تعدادي از شهرستانهاي دیگرآمده بودند، عدهکنندخودشان اعتراف نمی

عاینه کدام حاضر به مها را معاینه کنید، اما هیچاینکه فردا یک وقتی نگویند تجاوزي به آنها شده من به دکتر گفتم که آن

ادگان در کتابخانه پ توانیداینها فیلم و عکسهاي سکسی و مواد مخدر بدست آمده که می هاينشدند و از داخل یکی از شبکه

اجعه کرده و وتا مردخترهاي مردم برایشان وسیله خوشگذرانی بودند و تا به حال یکی د اند،بروید ببینید با دخترها چکار کرده

 .«گفتند که ما حامله هستیم و تکلیف ما را روشن کنید



 

امه در روزن کنمما به شهر دسترسی نداشتیم، اما من تصور می«در مورد تلفات روزهاي اخیر سنندج، سرهنگ صدري گفت: 

باال رفته باشد،  600این رقم از  کنمنفر بود، اما فکر می 300مهاجمین  هاينوشتند که در حمله به ستون ارتش تعداد کشته

ي توپ دویست یا چهارصد متر با توجه به اینکه شعاع ترکش هر گلوله افتدي توپ که در یک لحظه میگلوله 450وقتی 

 .«باقی مانده باشد اياز حمله کنندگان به ستون ارتشی، جنبنده کنماست، من تصور نمی

 

 هنوز راه کامیاران به سنندج امن نیست؟-

 

 .را پاکسازي خواهیم کرد هاي دیگر تمام راهج ـ تا یک یک هفته

 

 اید؟چه اقداماتی کرده کنند،نشینی میبراي دستگیري مهاجمانی که از شهر فرار کرده و به طرف مرز عقب-

 

 م که در کدامي آنها داریها را تعقیب کنیم و اطالع دقیق هم از محل تجمع همهج ـ تصمیم گرفتیم روستا به روستا این

. براي پاکسازي شهر از طرف رادیو و تلویزیون به مردم گفته شده تمام دانیمروستاها هستند. حتی تعداد تقریبی آنها را نیز می

 .دهیمخانه را دستگیر و بدادگاه انقالب تحویل میجستجو خواهد شد. اگر یک اسلحه بدست آوریم، صاحب هاخانه

 

نیروي هوایی و هوانیروز در سنندج، سه شهید و چند مجروح بوده است و در بانه هم تعداد زیادي در جنگ سنندج هم تلفات 

شهید داشتیم. در بانه پادگان کوچک است و یک ارتفاع  11مجروح داریم، در بانه شهید هم زیاد داریم. همین دیروز در بانه، 

ر نیز و تمام دردس اندافراد پادگان بود، اما مهاجمین آنرا گرفتهدر اختیار  است که مشرف بر پادگان است و این ارتفاع، قبالً

 )4/3/1359اطالعات».(همین ارتفاع است و امیدوارم که ظرف امروز یا فردا کلک بانه نیز کنده شود

 

 .،خواستار عمران سریع کردستان شد»شادمهر»

 

دربارة عمران سریع کردستان، به  اياطالعیهسرلشگر شادمهر رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، طی »

 :مسووالن امور هشدار داد. متن اطالعیه به این شرح است



 

و  اندگلگون بهاري با خون نظامیان و جوانان پاسدار انقالب سر از خاك برارده هايدر این موقع که گلهاي نوشکفته و الله»

، به مقابله با امپریالیزم جهانخوار و عمال سرسپردة او در کردستان واحدهاي ارتش و برادران سپاهی پاسدار با ایثار خون

. درامتثال فرمان حضرت امام وبه گویماز طرف عموم پرسنل نیروهاي نظامی و سپاه پاسدار سخن می نمایند،جانفشانی می

نان این گندیده و دشم هايریشه پیروي ازخواست ملت قهرمان وانقالبی ایران، ارتش وسپاهیان پاسدار بزودي باقیمانده فعالیت

آب و خاك را متوقف و معدوم خواهند نمود، اما براي وصول به این مقصود، همچنانکه تا کنون بیش از پانصد شهید و هزار و 

است، براي برقراري امنیت در منطقه، باز هم آماده شهادت و  چهارصد مجروح و معلول به محضر امام و امت تقدیم داشته

 :باید بدانند که هاخانهاست. لیکن ملت و مسوولین وزارت فداکاري

 

و این حقیقتی است که بعد از  دهندـ کردستان را مردمی آرامش طلب و معتقد به انقالب و جمهوري اسالمی تشکیل می1

 .تجربیات و تحقیق زیاد باور داریم

 

گذشته، ستم فراانی دیده است و با وخودیکه ذخائر که در رژیم  باشدـ کردستان یکی از محرومترین استانهاي کشور می2

دیده  ايدر این استان، دودکش کارخانه بینممملکت غارت شده است، کمترین عنایتی به این استان نشده و موقعی که می

 .بینیمو یا آثاري از عمران و صنعت نیست، ستم بسیار روا شده به این هموطنان را می شودنمی

 

 انگیزي،عوامل وابسته به آن، با اطالع از این محرومیتها سعی نمودند در طول پانزده ماه گذشته، همواره با فتنه ـ امپریالیزم و3

ممانعت از فعالیت عمرانی جهاد سازندگی، دستگیر و زندانی نمودن  گناه،دروغ پردازي، تهدیدات وقتل و کشتار مردم بی

که ملت شریف ایران به خوبی آگاه  هائیابله با واحدهاي ارتشی و ایجاد صحنهمأمورین دولت و جهاد سازندگی و باالخره مق

است، اعتبار یک روز پول نفت و سایر اعتبارات عمرانی که به استان کردستان اختصاص داده شده بود، به مصرف نرسیده  و 

 .و کردستان کاري نخواهد کرد بدنبال این تالشها شایع ساختند که دولت بعد از انقالب نیز مانند گذشته براي کرد

 

حق ي کردستان، نیازمند توجه کامل و مستبا توضیح مراتب فوق و با تأکید بر این واقعیت که برادران کردستانی و منطقه

که در آن منطقه مسوولیت و مأموریت  هائیاز عموم آقایان وزراء و سازمان باشند،براي جبران گذشته می هااولویت

و محیط براي هر گونه خدمات  انداینک که ارتش و سپاه پاسداران، منطقه راآمادة فعالیت عمرانی نموده شودتقاضا میدارند،

میهنی و اسالمی مهیاست، چه خوب است قبل از آنکه ضد انقالب شروع به پخش اکاذیب و ایجاد ناامیدي مجدد در منطقه 

توجه کنند و اگر دیر به فکر بیفتند و یا غافل از اقدامات عاجل و به این استان محروم و دور از همه نوع تسهیالت، ید، عمالًنما



تان در کردس اند،ضربتی شوند چه بسا فردا دیر باشد. فریاد شهیدانی که در بهترین سنین عمر، جان خود را از دست داده

              .«آنان را آرامش بخشد تواندو اقدامات عاجالنه و سازندة سازمان شما می طلبندو شما را می رسدبگوش می

 

 )6/3/1359رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران.(اطالعات -شادمهر هاديسر لشگر محمد 

 

 :قزوین ضمن تکذیب شایعات اعالم کرد 16لشگر 

 

 .هیچگونه آسیبی به خودروهاي لشگر وارد نشده است

 

اي قزوین در این رابطه اطالعیه 16در پی پخش شایعاتی مبنی بر خلع سالح ستون اعزامی به بانه و انهدام چند تانک لشگر 

 .انتشار داد و آن را تکذیب کرد

 

 :متن اطالعیه چنین است

 

ا پخش لید خود دست یابند باند بر امیال پهاي مذبوحانه ضد انقالبیون به جایی نرسیده و نتوانستهاینک که تالش-بنام خدا

قزوین با  16شایعات بی اساس سعی بر واژگون جلوه دادن اوضاع دارند از جمله خبري شایع ساختند که در درگیري لشگر 

از گردنه  خان عبور نموده و در برخورد با  16تانک بدست آنان افتاده است در حالیکه لشگر  6تانک منهدم و  5مهاجمین 

 .نفر مجروح داشته است و هیچگونه آسیبی به خودروهاي لشگر وارد نشده است 8نفر شهید و ضد انقالبیون دو 

 

هاي تایید نشده حاکیست که پیشمرگان حزب دمکرات با نیرئهاي داخل پادگان بانه درگیر هستند و ستون اعزامی از گزارش

 )6/3/1359قزوین هنوز به این منطقه نرسیده است. (کیهان 16لشگر 

 

 .هاي عمرانی براي کردستان شدستاد ارتش خواستار فعالیترییس 

 



هاي عمرانی در کردستان اي در رابطه با آغاز فعالیتسرلشگر شادمهر رییس ستاد جمهوري اسالمی ایران دیروز طی اطالعیه

کند هر چه زودتر  شروع به پخش اکاذیب در منطقه به مسئوالن امور هشدار داد که قبل از آنکه ضد انقالب بتواند مجدداً

 .اقدامات به ضربتی و عمرانی و به مورد اجرا گذارند

 

 :متن اطالعیه به این شرح است

 

اند هاي گلگون بهاري با خون نظامیان و جوانان پاسدار انقالب سر از خاك برآوردههاي نوشکفته و اللهدر این موقع که گل

خوار و اعمال سرسپرده در کردستان جان ن به مقابله با امپریالیسم جهانواحدهاي ارتش و برادران سپاهی پاسدار با ایثار خو

گوییم. در انتقال فرمان امام و به نیرویی از نمایند. از طرف عموم پرسنل نیروهاي نظامی و سپاه پاسداران سخن میفشانی می

هاي و دشمنان این آب و ریشهي فعالیتماندهخواست ملت قهرمان و انقالبی ایران ارتش و سپاهیان پاسدار به زودي باقی

شهید و هزار و  500خاك را متوقف و معدوم خواهند نمود. اما براي وصول به این مقصود همچنان که تاکنون بیش از 

چهارصدا مجروح و معلول به محضر امام و امت تقدیم داشته است براي برقراري امنیت در منطقه باز هم آمده شهادت و 

 :ها باید بدانند کهخانهلیکن ملت و مسئولین وزارت فداکاري است.

 

دهند و این حقیقتی است که بعد از ـ کردستان مردمی ارامش طلب و معتقد به انقالب و جمهوري اسالمی تشکیل می1

 .تجربیات و تحقیق زیاد باور داریم

 

ستم فراوانی دیده است و با وجودي که ذخایر باشد که در رژیم گذشته هاي کشور میترین استانـ کردستان یکی از محروم2

یده اي دبینم در این استان دودکش کارخانهمملکت وارد شده است کمترین عنایتی به این استان نشده و موقعی که می

 .بینیمشود و یا آثاري از عمران و صنعت نیست ستم بسیار روا شده به این هموطنان را مینمی

 

انگیزي، ماه گذشته هموراه با فتنه 15ها سعی نمودند در طول ابسته به او با اطالع از این محرومیتـ امپریالیسم و عوامل و3

هاي عمرانی جهاد سازندگی دستگیر و زندانی نمودن پردازي، تهدیدات و قتل و کشتار مردم بیگناه ممانعت از فعالیتدروغ

هایی که ملت شریف ایران به خوبی آگاه ي ارتشی ایجاد صحنهمأمورین دولت و جهادسازندگی و باالخره مقابله با واحدها

 .هستند

 



اعتبار یک روز پول نفت و سایر اعتبارات عمرانی که به استان کردستان اختصاص داده شده بود به مصرف نرسیده و به دنبال 

ح مراتب کاري نخواهد کرد با توضیها شایع ساختند که دولت بعد از انقالب نیز مانند گذشته براي کرد و کردستانی این تالش

راي جبران ها بفوق و با تأکید بر این واقعه که برادران کردستانی و منطقه کردستان نیازمند به توجه کامل و مستحق الویت

ه پاشود اینک که سهایی که در آن منطقه مسئولیت و مأموریت دارند تقاضا میباشد از عموم آقایان، وزرا و سازمانگذشته می

اند و محیط براي خدمات میهنی و اسالمی مهیاست چه خوب ي فعالیت عمرانی آماده نمودهپاساران و ارتش منطقه را آماده

به این استان محروم توجه  است قبل از آنکه ضد انقالب شروع به پخش اکاذیب و ایجاد ناامیدي مجدد در منطقه نماید عمالً

غافل از اقدامات عاجل و ضربتی شوند چه بسا فردا دیر باشد فریباد شهیدانی که در بهترین  کنند و اگر دیر به فکر بیافتند و یا

ي طلبند و اقدامات عاجالنه و سازندهرسد و شما را میاند در کردستان به گوش میسنین عمر و جان خود را از دست داده

 )9/3/1359تواند آنان را آرامش بخشد.(کیهانسازمان شما می

 

 :ي ترگورارومیه دربارة پاکسازي منطقه 64ه لشگر اطالعی

 

 .اقوام نزدیک صنار مامدي تقاضاي سکونت در سلماس کردند

 

یروهاي ي ناز ضد اتقالبیون، بوسیله» ترگور«ي اعالم داشت که پاکسازي منطقه ايارومیه با انتشار اطالعیه 64لشگر ارومیه ـ

 .استنظامی و انتظامی آغاز شده

 

» راژان«خواسته شد که اسلحه و مهمات خود را به واحد ارتش واقع در سه راهی » ترگور«ي اطالعیه از مردم منطقهدر این 

 .تحویل دهند

 

و مناطق » سوما«نفر از سرکردگان کردهاي منطقه 11« استاندار آذربایجان غربی اعالم داشت: » جمشید حقگو«از سوي دیگر 

ضمن  اند،که به فرمانده تیپ دو و فرماندار و کمیتۀ انقالب اسالمی سلماس نوشته هاییکردنشین شهرستان سلماس، طی نامه

که آمادة  هرگونه فعالیت و فداکاري در راه جمهوري اسالمی بر علیه  اندابراز تنفر از حزب دمکرات کردستان اعالم داشته

 .«ضد انقالبیون هستند

 



جهانگیر محمد و فرهادمامدي برادر و  جمال،صالح الدین،این عده، ظلمات تاجاز « استاندار آذربایجان غربی همچنین گفت: 

ن ي کردنشیبرادرزادگان صنار مامدي و جمال علیزاده، عیسی قنبري، داریوش قنبري و مجید علیزاده از سرکردگان منطقه

 )12/3/1359اطالعات».(اندسلماس هستند که تقاضاي تعیین محل سکونت در سلماس کرده

 

 هاي آذربایجانها از تحوالت و درگیريخرین گزارشآ

 

جمهور خواستار اجراي ضربتی تقسیم اراضی صدر رییسارومیه با ارسال تلگرامی به دکتر بنی 64ارومیه ـ خبرنگار کیهان:لشگر 

 :در منطقه شد. متن تلگرام به شرح زیر است

 

 .ریاست جمهور محترم

 

و بوم و سربازان غیور این لشگر با کمک برادران کرد مسلمان دست در دست هم  بار دیگر فرزندان پاك نهاد این مرز

هاي نیروهاي ضد انقالب را از دشت مرگور از محال آذربایجان غربی بیرون راندند و هم اکنون پایگاه ارتش در میان کوهستان

ماه در اختیار ضد انقالبیون  5قه که قریب پیاده ضمن پاکسازي این منط 64باشد. لشگر مستقر می» بزسینا«سربه فلک کشیده 

یاري و به خصوص تقسیم اراضی بین کشاورزان بود از ریاست جمهوري استدعا دارد به منظور کمک و مساعدت در امر مردم

اوامر عاجري به مبادي مربوطه صادر و تقسیم اراضی در این منطقه رادر خارج از مقررات اداري و به صورت واقعی منطقه

 .بتی اجرا فرمایندضر

 

 پیاده ارومیه 64لشگر 

 

 :ي دیگري خطاب به مردم منطقه صادر کرد که متن آن چنین استارومیه اطالعیه 64لشگر 

 

 .ـ برادران و خواهران کرد منطقه مرگور سالموطنانهم

 



براي تأمین آسایش با تمام  هاي مقدس ملی در میان شما هستم واکنون برادران سرباز شما به منظور پشتیبانی از هدفهم

 .وجود کوشا

 

یابی را در منطقه افزا تأمینی که ایجاد خواهیم کرد. عملیات مردمخواهیم با تصمیم جنگما از شما مردم محترم منطقه می

 .ایجاد نموده و کمبودهاي منطقه را جبران نماییم

 

وبیم و ضد انقالب را از میان خود برانیم. و با هدف اهللا و گویان بکبیایید دست در دست هم با مشتی گره کرده بر دهان یاوه

ان، افزا عبارتند از اغبالق ملکهاي دریافت جنگپایندگی ایران به رهبري امام خمینی در محیطی آسوده زندگی کنیم. پاسگاه

 )13/3/1359هاي نظامی و ژاندارمري منطقه.(کیهانراژان و کلیه پادگان

 

 .دام چند تانک،بی اساس استلشگر قزوین: شایعه انه

 

، »خان«قزوین در گردنه  16بدنبال پخش اعالمیه هایی در شهرهاي کردستان مبنی بر خلع سالح یک ستون اعزامی لشگر 

 .این موضوع را بی اساس خواند ايقزوین با انتشار اطالعیه 16لشگر 

 

با پیشمرگان » خان«قزوین  به بانه، در گردنۀ  16گروههاي مسلح در کردستان اعالم کرده بودند که ستون اعزامی لشگر 

تانک و کلیه پرسنل و خودروهاي آنها با مهمات و آذوقه  9تانک منهدم و  5ساعت درگیري،  18مسلح درگیرشدند و پس 

 .اندنفر از نظامیان مجروح جهت مداوا به محل امنی فرستاده شده 5خلع سالح شده و 

 

 اطالعیه لشگر

 

تانک دیگر  9تانک و از دست رفتن  5انتشار داد و طی آن اعالم داشت که موضوع انهدام  ايدیروز اطالعیهقزوین  16لشگر 

 :قزوین به این شرح است 16بی اساس است. متن اطالعیه لشگر 

 

 بنام خدا



 

ی برامیال پلید خود دست یابند، با پخش شایعات ب اندمذبوحانه ضد انقالبیون بجایی نرسیده و نتوانسته هاياینک که تالش

تانک منهدم  5اساس، سعی بر واژگون جلوه دادن اوضاع دارند. از جمله خبري شایع ساختند که در درگیري لشگر با مهاجمان، 

نفر شهید  2ون، عبور نموده و در برخورد با ضد انقالبی» خان«از گردنه  16تانک بدست آنان افتاده است در حالیکه لشگر  9و 

 )14/3/1359نفر مجروح داشته و هیچگونه آسیبی به خودروهاي لشگر وارد نشده است.(اطالعات 8و 

 

 .کردستان از هموطنان کرد خواست سالح و مهمات خود را تحویل دهند 28لشگر 

 

به نزدیکترین پاسگاه نظامی از هموطنان عزیز کرد درخواست کرد اسلحه و مهمات خود را  ايکردستان در اطالعیه 28لشگر »

 :و انتظامی مستقر در منطقه تحویل دهند. متن اطالعیه به شرح زیر است

 

آرامش و امنیت در شهرهاي سقز و بانه هموطنان عزیز کرد، اینک که بیاري خدواند بزرگ و همکاري شما مردم شرافتنمند،»

ح و مهمات موخود خود را به نزدیکترین پاسگاه نظامی و که سال شوداز شما اهالی محترم درخواست میبرقرار شده است،

 .انتظامی مستقر در منطقه تحویل و رسید دریافت دارید

 

 28لشگر ».بدیهی است کسانی که سالح و مهمات خود را تحویل نمایند،در پناه دولت جمهوري اسالمی ایران خواهند بود

 )19/3/1359کردستان(اطالعات

 

 .ان:شهرهاي سقز، بانه و دیواندره از وجود عناصر ضدانقالب پاکسازي شدکردست 28اطالعیه لشگر 

 

پاکسازي شهرهاي سقز، بانه و  اي،کردستان در اطالعیه 28به گزارش ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، لشگر »

رسنل اداري خود به محل، به و موسسات مربوطه خواست  هرچه زودتر با اعزام پ هادیواندره را اعالم کرد و از وزارتخانه

 .مراجعات مردم این مناطق پاسخ دهند

 

 :سنندج باین شرح است 28متن اطالعیه لشگر 



 

 بسمه تعالی

 

لذا از  برند،چون شهرهاي سقز، بانه و دیواندره از وخود عناصر ضدانقالب پاك شده است و مردم، در آرامش کامل به سر می

روسا و پرسنل ادارات و سازمانهاي شهري را هرچه زودتر به محل اعزام  شود،طه تقاضا میو موسسات مربو هاکلیه وزارتخانه

با  تواننددارند تا ضمن انجام وظایف محوله، به مراجعات مردم شهر پاسخ دهند و همچنین سازمانهاي امداد و عمران می

 )26/3/1359حضور در محل، خدمات مردمی و مددکاري خود را دنبال نمایند.(اطالعات

 

 گفتگویی با فرمانده لشگر سنندج

 

خودرو شد. با آقاي  5پس از درگیري که در بین راه کامیاران ـ سنندج اتفاق افتاد منجر به سقوط یک هلیکوپتر و آتش گرفتن 

سرهنگ صدري فرمانده لشگر سنندج به گفتگو نشستیم و چگونگی آن را جویا شدیم. متن کامل این مصاحبه از نظرتان 

 .گذردمی

 

س: یک ستون که از راه کامیاران به سنندج در حرکت بود با برخوردي که با گروه مسلح داشت منجر به سقوط یک 

 خودرو ارتشی شد. این اتفاق چگونه به وقوع پیوست؟ 5کوپتر و آتش گرفتن هلی

 

آتش زدیم براي اینکه ضد انقالب  کوپتر به علت نقص فنی که داشت متأسفانه سقوط کرد ولی خودروها را خودمانج: هلی

 .ها استفاده کندنتواند از آن

 

هاي را بازرسی هاي مسلح در بین راه ماشینایم که گروهایم دیدهس: در پاکسازي که شما از کامیاران به سندج انجام داده

 .کنند توضیح دهیدمی

 

ر مناطق این مساله را از بین خواهد برد و پاکسازي قطعی ها دج: این کار پاکسازي نبود حرکت یک ستون بود، استقرار پاسگاه

 .را ما خواهیم کرد



 

 اید؟س: چه اقدامی در جهت ترمیم خسارت کرده

 

 .ها ترمیم خسارت بشودها و برنامهج: قداماتی در جریان هست که از طریق استانداري با روش

 

 اید؟سرپرست چه اقدامی کردهس: در باره افراد بی

 

اي فرستاده و سرپرستی صد کودك را به عهده گرفته است تا آن ها را به حد لیسانس برساند و ه صنفی امام نمایندهج: کمیت

ته ها گرفتصمیمی براي آن کنیم تا بعداًهاي بی سرپرست در آنجا نگهداري میایم و خانوادهدر دو مدرسه هم ترتیب داده

 )15/3/1359شود.(کیهان

 

 مهلت براي خلع سالح

 

اي خطاب به اهالی روستاهاي غرب براي تحویل سالح انتشار زرهی و دادگاه انقالب کرمانشاه دیروز اعالمیه 81از سوي لشگر 

 .یافت

 

روستاهاي بین کرمانشاه، کامیاران تا سنندج  متن اعالمیه چنین است: بدین وسیله به اطالع اهالی منطقه غرب خصوصاً

ترین پادگان نظامی تحویل نماید و سالح خود را به نزدیک 23/3/59تا  9/3/59از تاریخ روز  5رساند چنانچه ظرف مدت می

ها اقدام و متخلفین را به دادگاه زرهی با قاطعیت نسبت به خلع سالح آن 81در امان خواهد بود در غیر اینصورت لشگر 

 )6/3/1359انقالب اسالمی معرفی خواهد کرد.(اطالعات

 

 اطالعیه

 

 :در رابطه با اشغال اشنویه به این شرح است 64اعالمیه لشگر متن دومین 



 

ی هاي سیاسی فشار غیر قانونهاي اشنویه طبق اطالع واصله گروهاهالی محترم و ساکنین غیرتمند و ستمدیده بخش و آبادي

مخالفت یا خودداري محکوم به نماید. در صورت مسلح در منطقه شما را به اجبار وادار و به دادن غذا و خوارو بار و گوشت می

ها از اعمال زورگویان و متجاوزین هر چه زودتر اسلحه و نماید. براي نجات خود و خانوادهاعدام نموده و اعدام را اجرا می

هاي ارتش در منطقه تحویل دهید تا در حمایت لشگر قرار گیرید در غیر اینصورت لشگر با تمام قدرت مهمات خود را به یگان

خواهد هاي مسلح میلشگر از تمام گروه س را که با افراد غیر قانونی همکاري نماید دستگیر و مجازات خواهد نمود. ضمناًهر ک

چنانچه هر چه زودتر تسلیم شده اسلحه و مهمات خود را به پایگاه مستقر در منطقه تحویل نماید در تأمین لشگر قرار خواهد 

 )28/3/1359گرفت.(کیهان

 

 .ستاد مشترك:چگونگی شهادت سه گروگان ارتش اعالم شد در اطالعیه

 

 :این اطالعیه دیروز از سوي ستاد مشترك جمهوري اسالمی انتشار یافت

 

گیري و شهادت سه نفر از قهرمانان راستین انقالب اسالمی ایران سرگرد هموطنان عزیز از خبر گروگان -تعالی بسمه

کو، استوار یکم محمد زاده پاکدل رییس پاسگاه مرکزي و جواد قنبري فرمانده سپاه بیگی فرماندار هنگ ژاندارمري ماسلطان

ري را به حد گاید. اکنون گزارشات تکمیلی حاکیست که ضد انقالبیون وحشیاطالع حاصل کرده پاسداران آن شهرستان قبالً

هاي خبران با بستن دستد. این از خدا بیرحمانه شهید نمودناي بس بیکمال رساندند و این جانبازان میهن را ضمن شکنجه

از  کنند کهکنند و صورت وي را چنان له میجوش ریخته و سپس پوست سرش را میسرگرد سلطان بیگی به روي وي آب

ریختن  زنند و پس ازروي لباسش شناخته شده. همچنین دستان برادر پاسدار جواد قنبري را بسته سپس ریش وي را آتش می

کنند، پاي چپش را از زانو و انگشتان دستش را یکی هایش را خرد میآورند، دندانبدن او چشمهایش را درمی آب جوش بر

شکنند. پروردگارا این قربانیان راه اسالم را از نیروي مسلح جمهوري اسالمی ایران بپذیر و تو اي ملت قهرمان با آگاهی یکی می

ب با ماهیت غیر مردمی و غیر اسالمی، ضد انقالبیون بیش از پیش آشنا به چگونگ به شهادت رسیدن این شهیدان انقال

 )29/3/1359شدید.(کیهان

 

 اعالمیه

 



ارومیه صادر شده  64به این شرح از سوي لشگر  4و  3ي شماره هاي ارتشی در اطراف اشنویه اعالمیهدر رابطه با تسلط ستون

 :است

 

 تعالیبسمه

 

اکنون در ارتفاعات مشرف به منطقه براي پشتیبانی از شما آمادگی نویه برادران سرباز شما هماهالی محترم و ساکنین منطقه اش

ترین پایگاه موجود در منطقه تحویل و رسید دریافت هاي خود را به نزدیکشود که سالحدارند از شما اهالی محترم خواسته می

هاي فشار برابر اطالع حاصله گروه خواهد بود. ضمناً 64م و لشگر ي این افراد تحت پناه اسالنمایند و پس از تحویل سالح کلیه

گذراند و جهت دریافت پول و خواربار مراجعه اي در این آخرین دقایق زندگی خود را در اشنویه میدر منطقه تالش مذبوحانه

ي که تعداي ازاهالی  افراد کنند. به طورها را ترور میو در صورت شخصی که از خود مقاومت نشان دهد ناجوانمردانه آن

 گردد که پس ازوطن اخطار میهاي مستقر در منطقه شکایت بردند . به این گونه افراد بیهاي اشنویه به یگانکوهستان

 .شوددستگیري در داگاه انقالبی محاکمه و مجازات می

 

 منطقه اشنویه 4اعالمیه شماره 

 

 تعالیبسمه

 

برد اهداف انقالب رساند که ارتش جمهوري اسالمی ایران در راه پیشطقه اشنویه و اطراف میبه اطالع اهالی محترم و غیور من

هاي تعیین شده مستقر و کنترل منطقه را فروش در هدفاسالمی و برقراري امنیت و پاکسازي منطقه از عناصر خائن و وطن

 1359خرداد  29بعدازظهر  6تا ساعت  64ات لشگر در دست دارد و بنا به تقاضاي اهالی به منظور تمدید مدت اسلحه و مهم

ا هاي مستقر تهاي خود را به یگانکه مردم سالحنماید در صورتیمهلت داده شده قبلی را تمدید و به اهالی منطقه اخطار می

حل در م داًساعت مذکور تحویل نمایند، ضمن اینکه در پناه جمهوري اسالمی خواهد بود قسمتی از پول اسلحه تحویلی را نق

 )29/3/1359دریافت خواهد کرد. در غیر اینصورت در کمال قدرت نسبت به سرکوبی متخلفین اقدام خواهد شد.(کیهان

 

 اطالعیه

 



 :اي به شرح زیر صادر کردارومیه اعالمیه 64در رابطه با ورود واحد ارتشی به اشنویه لشگر 

 

دوستان و مرزداران اشنویه سالم گرم و صمیمانه سربازان به شما وطن برادران و خواهران منطقه -اهللا الرحمن الرحیم بسم

پرستان و نوکران امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و مزدورانی فروشان و اجنبیغیور که با تحمل زیاد زیر دست وطن

را پذیرا شدند در مدخل شهر با چون حکومت بعث عراق بودند. سالم به تمام خواهران و برادرانی که با آغوش باز و گرم ما 

استقبال خود ما را قرین افتخار کردند و ثابت نمودند ایرانی در هر زمانی ایرانی است و عناصر مزدور متعفن را اگر چه مدتی 

 فروشها خواهند نمود به کوري چشم تمامی گروه هاي وطنداننمایند ولی در آخر امر او را در زبالهدر اثر فشار، تحمل می

با شما همرزمان و در پناه اهللا از مرزهاي جمهوري اسالمی ایران در مقابل هر متجاوز و  64خائن به مملکت و ملت لشگر 

یادآور  بخصوص در حال حاضر اشرار و سرسپردگان آمریکا و بعث عراق تا آخرین قطره خون خود دفاع خواهند کرد. ضمناً

بند بوده و در مقدمه ارسال سوخت مورد نیاز و آسفالت جاده نقده به اشنویه به کلیه تعهدات خود پای 64شود که لشگر می

 )31/3/1359قدام نمود. (کیهان

 

 .ستون نظامی ارتش، پاسداران و پیشمرگان وارد مریوان شدند

 

هر وارد شمریوان با دادن یک شهید پاکسازي و ستون نظامی،  -ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد که جاده سنندج

 :مریوان شده است. متن اطالعیه ستاد مشترك ارتش به شرح زیر است

 

کردستان از نیروي زمینی، برداران پاسدار و پیشمرگان کرد مسلمان، از  28ستون نظامی متشکل از پرسنل لشگر  -بسمه تعالی

 ظهر از بعد و پاکسازي آنرا طرفین و جاده محور و مریوان–از سنندج بطرف مریوان حرکت و راه سنندج  1/4/59صبح روز 

 .شد مریوان شهر وارد پاسدار، 2 و سرباز 2 شدن مجروح و مسلمان کرد پیشمرگان از شهید یک دادن با 2/4/59 دیروز

 

پاکسازي شهر آغاز و هم اکنون ادامه دارد، در طول مسیر برادران و خواهران مسلمان کرد مقیم منطقه و آبادیهاي اطراف 

، ضمن استقبال گرم از ستون، اعالم همبستگی نمودند. اولین تقاضاي مردم منطقه عالوه بر تأمین امنیت، تهیه و در شهر مریوان

 .باشداختیارگزاردن مایحتاج اولیه مردم از قبیل نفت و بنزین و آرد و شکر می

 



نها اقدام نمایند. ارتش جمهوري اسالمی که هر چه زودتر در رفع این نیازمندی گرددبدین وسیله به مسوولین مربوطه اعالم می

 . ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایرانباشدایران آماده هر نوع همکاري می

 

 ارومیه درباره جمع آوري اسلحه در اشنویه 64اطالعیه لشگر 

 

 .ازمردم اشنویه خواست سالحهاي خود را تحویل دهند ايارومیه با انتشار اطالعیه 64لشگر  -ارومیه»

 

تعهد کرده بود، هم  64قبلی: همانطوریکه لشگر  هايبرادران و خواهران بخش اشنویه، پیرو اطالعیه«در این اطالعیه آمده است:

نویه اش -و جاده نقده برداريبرق تعمیر و برق شهر آماده بهره هايگازوئیل و مواد خوراکی تأمین شده و دکلاکنون نفت، گاز،

مردم محترم بخش اشنویه انتظار دارد به قول خود عمل کرده و سالح و مهمات خود را به اولین در حال آسفالت است. از 

 .تحویل دهند و رسید دریافت نمایند 1359پایگاه ارتش مستقر در منطقه تا ساعت دوازده روز سوم تیر ماه 

 

 انقالب رفتار خواهد هايقوانین دادگاه هچنین متذکر شده است که پس از اتمام زمان داده شده، با متخلفین برابر 64لشگر 

 )3/4/1359کیهان»(شد.

 

 اسالمی ارتش به بانه هايتوضیح سرتیپ فالحی در مورد اعزام اعضاي انجمن

 

اسالمی ارتش،الزم است توضیح  هايبدنبال چاپ مطلبی تحت عنوان هشدارسازمان مجاهدین انقالب اسالمی در مورد انجمن

 :زیر مورد توجه قرارگیرد

 

روز در محاصره مهاجمین قرار گرفته  20، بدلیل اینکه پرسنل مسلمان ارتش در پادگان بانه، مدت »سرتیپ فالحی«من، 

سنل از پربودند، صالح دیدم از پرسنل انقالبی و مسلمان، جهت تقویت روحیه این افراد به محل اعزام شوند و به همین جهت،

قت و ایمان آنان شکی نیست، استفاده کرده و با جنگ افزارهاي سبک، آنان را به که در صدا هااسالمی پادگان هايانجمن

 :اندسابق ارتش به سه گروه تقسیم شده اسالمیمنطقه فرستادم و در اینجا الزم به توضیح است که انجمن

 



ه ان فعالیت دارند کگروهی دیگر بنام انجمن اسالمی ارتشی اند،گروهی که جذب سازمان سیاسی و ایدئولوژیک ارتش شده

و گروه سوم گروهی هستند که جذب دو گروه فوق نشده و بطور جدي در  اندهمواره آمادگی خود را جهت جانبازي اعالم کرده

 .کنندمحلهاي خدمت خود انجام وظیفه نمی

 

هت به انی  کرد، به همین جپرسنل را در یک جا جمع و در مورد مسایل ایدئولوژیکی سخنر شددر پادگان بانه، بدلیل اینکه نمی

 اند،تعداد سنگرها احتیاج به مبلغینی جهت تقویت روحیه پرسنل بود و این افرادي که بنام انجمن اسالمی به محل اعزام شده

جهت دفاع از خود بوده که به آنان جنگ افزار  وظیفه جنگ ندارند، بلکه در سنگرها مسوولیت ارشاد را به عهده داشتند وصرفاً

 .داده شده استسبک 

 

مجروح و زخمی همگام با امام و امت در جهت انقالب حرکت کرده است و تعداد زیادي شهید،نیروي زمینی بعد از انقالب،

و همکاري من در ویتنام به عنوان  امداشته است و در مورد خودم باید بگویم که در رژیم گذشته سه بار به زندان افتاده

لهستانی،  مجارستانی و اندونزي بوده است و همواره در هر سنگر، آماده خدمت به  هاينظارت برآتش بس ویتنام به هیات

 )3/4/1359اطالعات».(انقالب اسالمی هستم

 

 تحویل ضد انقالبیون

 

 :شد منتشر شرح بدین اي اطالعیه کشور، غرب مشترك عملیات ستاد سوي از –کرمانشاه 

 

قابل توجه اهالی سردشت و توابع، با توجه به اینکه ستون اعزامی از بانه، جهت پاکسازي مناطق  -بسم اهللا القاسم الجبارین 

، به محض »سردشت«و » بانه«آلوده و استقرار در سردشت، در حال حرکت است، الزم است اهالی دهات و قصبات مسیر 

خود و ضد انقالبیون را تحویل دهند. در غیر اینصورت، از هر مکانی که از آن به طرف  هاياسلحه شنیدن خبر، هرچه زودتر

خود را تحویل ندهند، آن منطقه با شدت هرچه  هاينیروهاي جمهوري اسالمی، تیراندازي شود، و یا محلهاي آلوده، اسلحه

خود را  هايفرادي که ضد انقالب را معرفی و یا اسلحهتمامتر از زمین و هوا منهدم خواهد گشت. الزم به تذکر است به ا

 )6/4/1359تحویل دهند، امان نامه داده خواهد شد. روابط عمومی ستاد عملیات مشترك غرب کشور(اطالعات

 

 ضربه به دشمن



 

ي پارس در زارفرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه، دیروز در یک مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگ» سرهنگ کریمی« -کرمانشاه

پریروز، بین پاسگاههاي شور، شیرین، انجیر،نی خزر و هالله با پاسگاههاي بعث عراق، درگیري  13ساعت «کرمانشاه گفت: 

آغاز شد که با پشتیبانی سالحهاي سنگین ارتش جمهوري اسالمی ایران، یک دستگاه تانک نیروهاي مزدور بعث عراق، منهدم 

نیروهاي بعث عراق، «وي افزود: ». از افراد ژاندارمري مجروح و به بیمارستان منتقل شد گردید. در این درگیري، یک تن

دقیقه پریروز نیز پاسگاههاي سه تپان، چقاشیرگه، سلمان کشته، سانوپا و نفت شهر را زیر آتش شدید توپخانه  20/8ساعت 

ی هیچگونه آسیبی به نیروهاي جمهوري اسالمی ایران قرار دادند.در این درگیریها به پاسگاه سه تپان، خساراتی وارد آمد، ول

وارد نشد. در این درگیریها افراد ژاندارمري با کمک ارتش و سپاهیان پاسدار، خسارات زیادي به دشمن وارد کردند. بموجب 

 گروهان و» چالت«همین گزارش براي دومین بار، ارتش بعث عراق، پریروز با واحدهاي زرهی توپخانه، قصد تصرف پاسگاه 

دهلران را داشت که پرسنل پایگاه، با کمک سپاهیان پاسدار و فرمانده گروهان با شجاعت، شهامت و از خودگذشتگی توانستند 

و پایگاه دشمن و انبار مهمات آنها خساراتی وارد آورند و ماشین آالت و » سورته«ضمن دفع حمله دشمن بساختمان پاسگاه 

خبرنگار خبرگزاري پارس، همچنین به نقل از فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه ». م کنندتانکرهاي نفت و بنزین را منهد

در کلیه پاسگاههاي همدان آغاز شد. نیروهاي جمهوري اسالمی ایران با  16درگیري مجددي که از ساعت « گزارش داد: 

صبح  9در قصر شیرین و ایالم، هنوز ساعت «ت: فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه گف». شجاعت، تلفاتی به دشمن وارد کردند

درگیري بصورت پراکنده ادامه دارد و افراد ژاندارمري با رشادت و استقامت بی نظیري، حمالت دشمن را خنثی 

 )6/4/1359اطالعات».(کنندمی

 

چریکهاي فدایی خلق ارومیه به بیانیه مشترك حزب دمکرات و سازمان  64سیاسی لشگر  -جوابیه دایره سیاسی ایدئولوژیک

 (اکثریت)

 

 .کندآزادي مردم کرد، هر روز صحنه را بر گروهکهاي فاسد تنگتر می

 

ارومیه،اطالعیه اي بعنوان  حزب دمکرات و سازمان 64ارومیه ـ خبرنگار اطالعات از طرف دایره سیاسی ایدئولوژیک لشگر 

ردستان ک هاياین حقیقت که سرنخ آشوب«عیه آمده است: چریکهاي فدایی خلق(اکثریت ) منتشر شد. در قسمتی از این اطال

آمریکا و نوکرهاي داخلیش، از جمله عراق و افسران فراري و ساواکی است، مطالبی است که  در دست ابر قدرتها و خصوصاً

 از زبان خود رفقا بشنویم که خوشبختانه در این خواستیمو بارها متذکر شده ایم، اما می دانستیممی مدتها پیش ما آنرا یقیناً

، افسر طاغوتی و فراري شاه خائن و رهبر عملیات نظامی »سرگرد عباسی«. نمونه کاملش انداعتراف نموده اعالمیه، آنان صریحاً 

فاسدي چون  روحانی«در دنباله اطالعیه آمده است: ».حزب دمکرات است، که بدست برادران دلیر ما اعدام انقالبی گردید



بخاطر دفاع از حریم اسالم و » طاهري«و » ربانی«و » اهللا منتظريآیت«عزالدین حسینی، هنگامی که که علماي متعهد ما چون 

مبارزه بر علیه شاه در شهر مهاباد، در تبعید بودند، بی خیال و با فراغ بال، مشغول انجام وظایف محوله از طرف طاغوت در 

االئمه معرفی کرد، و و در همان مراسم بود که همچون مفتی اعظم مصر، طاغوت را اولی االمر و واجب امر اقامه جمعه بودند

پس از انقالب، امام خمینی، مردي را که براي احیاي اسالم و نجات مستضعفین قیام کرد و تکفیر نمود، بر علیه او اعالم جهاد 

. شما در این اعالمیه، گیردواي مشهور مفتی اعظم مصر صورت می. جالب توجه است که این جهاد، همزمان با فتنمایدمی

خواستار خودمختاري کردستان در چهارچوب جمهوري اسالمی ایران شده اید. جالب است، مگر شما نبودید که با شعار 

 ققخودمختاري براي کردستان، دمکراسی براي ایران، خودمختاري را فقط در یک حکومت جمهوري دمکراتیک قابل تح

و تنها راه رسیدن به این هدف را  دانستیدو جمهوري اسالمی را ارتجاعی و ناتوان از اعطاي حقوق خلقهاي ایران می دانستیدمی

 .«هم فقط در جنگ مسلحانه جستید

 

 هاجلوگیري از توزیع روزنامه

 

ترین مرجع قانونی این کشور اسالمی  شما به مجلس شوراي اسالمی، این اصیل ترین و مهم«در پایان این اطالعیه آمده است: 

که امید همه انقالبیون به آن دوخته است، حمله کردید که چرا بدون مطالعه، مذاکره را رد کردید. مگر در این مساله شکی 

 ودو مرتبه، مجلس به مذاکرات بی سر خواهیدمی خواهید،آیاوخود دارد که شما مذاکره را براي گذراندن وقت و تجدید قوا می

ته هیأت سوء نیت تن در دهد، تا شما با خیال راحت، دوباره حکومت دمکراتیک پرولتاریا را ادامه دهید و مردم مسلمان کرد 

را به جرم مسلمانی و طرفداري از جمهوري اسالمی شکنجه کنید، چشم درارید، گوش و بینی ببرید و زنده زنده بسوزانید. شما 

و نشریات  هاکیهان و اطالعات، از ورود روزنامه هايشور ناراحتید، چرا غیر از روزنامهکه از نبودن آزادي مطبوعات در ک

وار مردم است هايآیا غیر از این است که حاکمیت شما به جهل و نادانی توده کنید،اسالمی به مهاباد و بوکان جلوگیري می

فاسد نخواهند رفت؟ حال  هايد، هرگز زیر بار شما گروهکاست و اگر مردم از احکام و قوانین مترقی و نورانی اسالم آگاه شون

 بینیدو پایان کار خود را نزدیک می کندو آگاهی اسالمی مردم کرد، هر روز صحنه را بر شما تنگ می بینیدکه زوال خود را می

ع ابات قالبی و مواضتشبیه کردید و به دست و پا افتاده و با انشع» مالمصطفی بارزانی«و چه خوب، سرنوشت خود را به 

تر امتیاز بگیرد، اما اینک که بیش خواهداکثریت و اقلیت، هریک گناه را به گردن گروه دیگر انداخته و با التماس از دولت، می

مناطق کردستان به همت ارتش جمهوري اسالمی و سپاه پاسداران انقالب و پیشمرگان مسلمان کرد، از وخود ضد انقالب پاك 

همچنان که نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی نیز خواهان رد مذاکره با گروههاي حاکم بر منطقه  ند،او آزاد شده

هستیم و از دولت خواهیم که سیاست پاکسازي مناطق و سرکوبی دشمن در سایر مناطق آزاد نشده کردستان و  باشند،می

امید آنکه با تداوم این سیاست در منطقه، ملت محروم کرد از آذربایجان همانند سردشت و مهاباد و غیره پی گیري نمایند، به 

نما آزاد شوند و زندگی آرام و مرفهی را در سایه نظام جمهوري اسالمی در پیش سلطه ضد انقالب و گروهکهاي مزدور و چپ



 و اسالم امت رهبر بر درود -ایران اسالمی جمهوري باد پاینده –گیرند. زنده و پاینده باد نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی 

 .خمینی امام حضرت ایران اسالمی جمهوري بنیانگذار

 

 )7/4/1359ارومیه(اطالعات 64دایره سیاسی ایدئولوژیک لشگر 
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 (8)ارتش و کردستان

 

  

 

 اطالعیه ستاد مشترك غرب کشور

 

اي صادر شد. در ـ خبرنگار اطالعات: از طرف ستاد مشترك غرب کشور، خطاب به اهالی بانه و سردشت اطالعیه کرمانشاه

مردم مسلمان کرد، ستون اعزامی بانه و سردشت، با کمال رشادت و قاطعیت، تیراندازي «قسمتی از این اطالعیه آمده است: 

و زمین قلع و قمع خواهند کرد و فقط در صورتیکه هیچگونه تیراندازي  به سوي ستون را از طرف افراد مسلح غیرقانونی از هوا

و یا حمله اي بسوي ستون صورت نگیرد، نیروهاي مسلح، عکس العملی از طریق هوا و زمین نشان نخواهند داد و شما اهالی 

شان دلسوزي و برادري خود را ن د،انمناطق درگیر با معرفی یا راندن ضد انقالبیون که با القاب  فریبنده بین شما نفوذ کرده

دهید و ارتش جمهوري اسالمی و سپاه پاسداران، با اثبات حسن نیت خود مبنی بر ایجاد امنیت و حفظ حدود و ثغور مملکت 

 )11/4/1359اسالمی پیشروي خود را ادامه خواهد داد.(اطالعات

 

 هاي آذربایجانها از تحوالت و درگیريآخرین گزارش

 



جمهور خواستار اجراي ضربتی تقسیم اراضی صدر رییسارومیه با ارسال تلگرامی به دکتر بنی 64رنگار کیهان:لشگر ارومیه ـ خب

 :در منطقه شد. متن تلگرام به شرح زیر است

 

 .ریاست جمهور محترم

 

ت در دست هم بار دیگر فرزندان پاك نهاد این مرز و بوم و سربازان غیور این لشگر با کمک برادران کرد مسلمان دس

هاي نیروهاي ضد انقالب را از دشت مرگور از محال آذربایجان غربی بیرون راندند و هم اکنون پایگاه ارتش در میان کوهستان

ماه در اختیار ضد انقالبیون  5پیاده ضمن پاکسازي این منطقه که قریب  64باشد. لشگر مستقر می» بزسینا«سربه فلک کشیده 

یاري و به خصوص تقسیم اراضی بین کشاورزان استدعا دارد به منظور کمک و مساعدت در امر مردم بود از ریاست جمهوري

اوامر عاجري به مبادي مربوطه صادر و تقسیم اراضی در این منطقه رادر خارج از مقررات اداري و به صورت واقعی منطقه

 .ضربتی اجرا فرمایند

 

 پیاده ارومیه 64لشگر 

 

 :ي دیگري خطاب به مردم منطقه صادر کرد که متن آن چنین استعیهارومیه اطال 64لشگر 

 

 .ـ برادران و خواهران کرد منطقه مرگور سالموطنانهم

 

هاي مقدس ملی در میان شما هستم و براي تأمین آسایش با تمام اکنون برادران سرباز شما به منظور پشتیبانی از هدفهم

 .وجود کوشا

 

یابی را در منطقه افزا تأمینی که ایجاد خواهیم کرد. عملیات مردمخواهیم با تصمیم جنگمنطقه میما از شما مردم محترم 

 .ایجاد نموده و کمبودهاي منطقه را جبران نماییم

 



گویان بکوبیم و ضد انقالب را از میان خود برانیم. و با هدف اهللا و بیایید دست در دست هم با مشتی گره کرده بر دهان یاوه

ان، افزا عبارتند از اغبالق ملکهاي دریافت جنگندگی ایران به رهبري امام خمینی در محیطی آسوده زندگی کنیم. پاسگاهپای

 )13/4/1359هاي نظامی و ژاندارمري منطقه. (کیهانراژان و کلیه پادگان

 

 اطالعیه لشگر ارومیه

 

 :به شرح زیر انتشار داد» اشنویه«خود راخطاب به مردم  10ارومیه اطالعیه شماره  64لشگر 

 

اهالی محترم و غیور بخش اشنویه و حومه سالم! سالم از سوي برداران ارتشی به شما برادران و خواهران شجاع  -بسمه تعالی

الح س داده شده براي خلع هايچندین بار تاکنون بنا به خواسته نمایندگان آبادیها، مهلت 64، لشگرو با ایمان و مرزداران غیور

ز ریش تعدادي ا  عملیات را شروع سازد ولی مجدداً بایسترا تمدید نموده و با آخرین مهلتی که به پایان رسیده بود، ناچار می

سفیدان و معتمدان و نمایندگان آن سامان درخواست نمودند که پاکسازي در این منطقه بدون خونریزي انجام گیرد.ازآنجائیکه 

 ایندنمحمایت میو از پویندگان راه اسالم، باشدبرمبناي اصول اسالمی و انجام مأموریت دقیق می هدف ارتش جمهوري اسالمی

درمذاکرات با نمایندگان شما  قرار بر این شد که براي جلوگیري از هرگونه خونریزي، افراد مسلح آن منطقه اسلحه و مهمات 

ژاندارمري  هايانتظار دارد بایگان 64اسلحه را دریافت نمایند.لشگر خود را به یگان ژاندارمري مستقر در اشنویه تحویل و پول 

مستقر در منطقه همکاري نموده که خلع سالح بدون هر گونه برخورد و درگیري انجام شود تا به یاري حق تعالی بزودي 

منطقه انشاءاهللا برطرف اقتصادي و سازندگی با آرامش خاطرو ایجاد امنیت میسر گردد و مشکالت موجود  هاياجراي برنامه

 )18/4/1359گردد.(اطالعات

 

 اطالعیه

 

 :خود را خطاب به اهالی این منطقه بدین شرح منتشر کرد 11ارومیه اطالعیه شماره  64لشگر دررابطه با این موضوع،

 

ر سایه عنایات اکنون که ارتش و ژاندارمري جمهوري اسالمی، ایران داهالی محترم و غیور اشنویه و حومه، -بسمه تعالی

پروردگار توانا، توانسته است حاکمیت دولت جمهوري اسالمی ایران را در منطقه برقرار نماید و در صدد است با همکاري اهالی 

شرافتمند و غیور منطقه امنیت را درسراسر منطقه برقرار نماید. لذا از کلیه برادران انتظار دارد ضمن همکاري بیشتر با 



اسالمی همیشه و همواره هوشیاري انقالبی خود را حفظ نمایند. و از تمام خواهران و برادرانی که در اثر ژاندارمري جمهوري 

دانیم که به زور که به دهات خود بازگردند و می خواهیممی اند،خود شده هايضد انقالب مجبور به ترك آبادي هايتوطئه

خود را در شهر و دهات از دست  هايرا جمع نمائید و آنان که پایگاه سیاه چادرهاي خود ایداسلحه و ضدانقالبیون نتوانسته

 دنمائیناخودآگاه و به زور به آنان کمک می آورندو نیازمندي و غذاي خود را بدست نمی کشندو نفسهاي آخر را می اندداده

امکان دارد خداي نکرده در موقع تعقیب شود هر چه زودتر منطقه فعلی خود را ترك و به دهات خود مراجعه نمائید،اخطار می

 )18/4/1359ضد انقالبیون شما نیز مورد هدف قرار بگیرید.(اطالعات

 

 .شوندها کوچ داده میدر صورت تحویل ندادن اسلحه،چادرنشینان قطوروالند براي خلع سالح به آبادي

 

اي به اهالی منطقه قطوروالند اخطار کرد انتشار اطالعیهارومیه ـ خبرنگار کیهان: فرمانده ستون عملیات مستقر در خوي با 

ها و مهمات و وسایل مخابرات را که در اختیار دارند به پایگاه عملیاتی مستقر در قطور تحویل دهند. در این ي اسلحهکلیه

اهالی  يم نکنند کلیهي خود اقدااطالعیه اخطار شده است که چنانچه در مدت مقرر شده اهالی منطقه نسبت به تحویل اسلحه

 اي که از سوي ستادسالح آنان اقدام شود. متن اطالعیههمراه با احشام خود به روستاها کوچ داده خواهند شد تا نسبت به خلع

عملیات ژاندارمري مستقر در خوي خطاب به اهالی منطقه قطوروالند انتشار یافت به این شرح است. به نام خداوند یکتا 

فرصت  22/4/59تا عصر روز یکشنبه مورخ  16/4/59گردد که از تاریخ اطالع اهالی منطقه قطوروالند ابالغ می وسیله بهبدین

و  غارت شده دارند کلیه اسلحه و مهمات غیر مجاز و سایر تجهیزات نظامی و وسایل مخابراتی ژاندارمري و ارتشی را که قبالً

ات و تجهیزات و وسایل مخابرات را در قبال اخذ رسید به فرمانده پایگاه در اختیار دارند بدون هیچگونه ترس، سالح و مهم

ي عملیاتی قطور مستقر در روستاي قطور تحویل نمایند. چنانچه تا پایان وقت مقرر سالح و مهمات مذکور تحویل نشود کلیه

اخل آبادي کوچ و طبق مقررات نسبت به ها و ییالقات با احشام مربوطه به دچادرنشینان منطقه از ارتفاعات و غارها، پناهگاه

گرد قانونی قرار خواهد گرفت لذا از برادران و آوري سالح و مهمات و سایر تجهیزات نظامی اقدام و متهمین تحت پیجمع

خواهران مسلمان منطقه قطوروالند انتظار دارد که در اسرع وقت این مارها را از آستین بیرون انداخته و به جاي آن بیل 

اورزي و چوب دامداري بردارند و یقین داشته باشد داشتن اسلحه به عوض نعمت براي آنها نکبت به بار خواهد آورد. در کش

 .ي ساکنین منطقه آرزوي سالمت و موفقیت توأم با امنیت را دارمخاتمه از درگاه ایزد یکتا براي همه

 )18/4/1359کیهانالدینی(فرمانده ستون عملیاتی مستقر در خوي. سرهنگ دوم تاج

 

 64اطالعیه لشگر 

 



خود را در رابطه با استقرار ژاندارمري در داخل بخش اشنویه و تحویل سالح به  10ارومیه اطالعیه شماره  64همچنین لشگر 

 :مأموران به این شهر صادر کرد

 

ما برادران و خواهران شجاع و با اهالی محترم و غیور شهرستان اشنویه و حومه. سالم. از سوي برادران ارتشی به شما. به ش

 .ایمان و مرزداران غیور

 

هایی داده شده براي خلع سالح را تمدید نموده و با ي نمایندگان آبادیهاي مهلتبار تاکنون بنابه خواستهچندین 64لشگر 

سفیدان و معتمدان و تعدادي از ریش بایست عملیات را شروع سازد ولی مجدداًآخرین مهلتی که به پایان رسید ناچار می

انتظار دارد با  64ریزي انجام گیرد. لشگر نمایندگان آن سامان درخواست نمودند که پاکسازي در این منطقه بدون خون

یگانهاي ژاندارمري مستقر در منطقه همکاري نموده که خلع سالح بدون هر گونه برخورد و درگیري انجام شود تا به یاري 

هاي اقتصادي و سازندگی با آرامش خاطر و ایجاد امنیت میسر گردد و مشکالت موجود برنامه تعالی به زودي اجرايحق

 )18/4/1359ارومیه(کیهان64منطقه انشاءاهللا برطرف گردد.لشگر

 

 اطالعیه مشترك

 

ر سنندج کردستان و فرمانده پاسداران انقالب اسالمی مستقر د 28همچنین ازسوي حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی و لشگر 

 : اطالعیه اي انتشار یافت

 

اند توجه کنند خدا و رسول از آنان آنانکه ایمان بیاورند واز کارهاي بد و پلید خود که ناآگاهانه انجام داده -بسمه تعالی

 وهاي منحرف و بر علیه اسالم رو گروهگذرد.(قرآن مجید)اهالی محترم و مسلمان کردستان کسانی که ناآگاهانه دنبالمی

اید بار دیگر به این نداي حق که شما را دعوت به بازگشت به مسلمین قیام نموده بودید و از خانه و کاشانه خود آواره شده

 .نماید فکر کنیددامن اسالم می

 

وسیله دادگاه انقالب اسالمی کردستان و ارتش جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران کردستان این فرصت را به شما بدین

هاي خود را تحویل نماید به خانه و کاشانه خود ها و قتل شرکت مستقیم نداشته  و سالحکه در درگیريدهند در صورتیمی



برگشته ودر پناه اسالم و دولت جمهوري اسالمی ایران به زندگی خود ادامه دهید.بدیهی است این فرصت تا قبل از پاکسازي 

 )19/4/59باشد.(کیهان منطقه می

 

 یهاطالع

 

هاي عصر از قول این لشگر منتشر شده بود اي که پریروز در یکی از روزنامهکردستان در پی انتشار اطالعیه 28سنندج ـ لشگر 

 :این اطالعیه را در اختیار خبرگزاري پارس قرار داد

 

مبنی  22/4/59عصر مورخ هاي رساند خبري در یکی از روزنامهوسیله به اطالع همشهریان عزیز سنندج میبدین -تعالیبسمه

به ساکنین اطراف تلویزیون و فرودگاه و باشگاه افسران سنندج درج شده است.این خبر مربوط به وقایع  28بر اخطار لشگر 

بر در ها این خدقتی و عدم احساس مسوولیت مسوولین این روزنامهاوایل اردیبهشت سال جاري است که متأسفانه به علت بی

گردد: براي مردم مسلمان سنندج وز) نشریه درج گردیده است،لذا ضمن تکذیب شدید این خبر اعالم میشماره دیروز(پریر

 .جاي هیچگونه نگرانی نیستو از طرف دیگر مراتب تحت بررسی است تا علیه مسوولین این روزنامه اعالم جرم شود

 

ازي اري پارس اعالم کرد: در دومین عملیات پاکسسخنگوي ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگویی با خبرگز

پس از درگیري شدید چند » دوآب«، »دریور«، »ران«، »درهکومه«روي نیروهاي انتظامی به طرف نوسود، روستاهاي و پیش

پاك  بعدازظهر یکشنه ادامه داشت توانستند این مناطق را از وجود وابستگان ان 5بعدازظهر شنبه تا  11ساعته که از ساعت 

 .کنند

 

این سخنگو اضافه کرد در این درگیري یکی از پاسداران به نام احمد فتاحی به درجه شهادت نایل آمد. وي افزود: پاکسازي 

همچنان ادامه دارد و به یاري خدا و همت برادران پیشمرگ مسلمان و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی منطقه را از دست 

 .دشمنان خواهیم گرفت

 

ي عملیات پاکسازي منطقه نوسود، نیروهاي ي گزارشی که دیروز از پاوه به خبرگزاري پارس رسید. در ادامهـ بر پایه کرمانشاه

ارتش جمهوري اسالمی پاسداران انقالب اسالمی، پیشمرگان مسلمان کرد و ژاندارمري، ارتفاعات پشت دوآب را به تصرف 

 )24/4/1359رتفاعات مستقر هستند.(کیهاني عملیات در این ادرآوردند و اینک براي ادامه



 

 گفت و گوي اختصاصی کیهان با فرمانده نیروي زمینی و ژاندارمري

 

 .داردظهیرنژاد: ارتش هرگونه مانعی را از سر راه انقالب برمی

 

 .دشمنان انقالب ایران با پول آمریکا در کردستان مشغول توطئه هستند

 

اختصاصی  يد فرمانده نیروي زمینی و سرپرست ژاندارمري کل کشور در یک مصاحبهسرویس سیاسی کیهان: تیمسار ظهیرنژا

با خبرنگار سیاسی کیهان ضمن اعالم اقدامات متقابل ارتش در مورد حمالت ارتش مزدوران عراق به شهرهاي مرزي 

 . وي در پاسخ به این سئوالي سایر مسایل مربوط به ارتش جمهوري اسالمی ایران تشریح کردکشورمان نظرات خود را درباره

که: با توجه به افزایش حمالت ارتش عراق به شهرهاي مرزي کشورمان چرا ارتش جمهوري اسالمی ایران جوابی به این 

اي که بصورت تجاوز وطنان عزیز برسانم تاکنون ارتش عراق حملهباید به اطالع هم دهد؟ گفت: در این مورد اوالًحمالت نمی

مرز مملکت ما باشد انجام نداده است. حمالت ارتش عراق تاکنون بصورت حمالت آتشی بوده که با توپخانه و نظامی به داخل 

هاي ارتش عراق داده شده است. بطوري هواپیما صورت گرفته و به همان ترتیب هم پاسخ این حمالت علیه تأسیسات و پایگاه

در پاسگاه مرزي عراق به آتش کشیده شد همانطوري که بارها ي متقابل که در حمله چند روز پیش در عراق در یک حمله

ا با در حال حاضر م افتاد، ثانیاًي ارضی ندارد چون اگر این بود انقالب از ارزش میاعالم شده انقالب اسالمی ایران قصد توسعه

ودش و فقط با توسل به نداي هاي استعماري ستمگر جهان سروکار داریم و آنها را ملت ایران به اراده و مشت خالی خدولت

ن تازد بدوپروردگار بیرون رانده و خواهند راند. کسانی که بصورت یک قدرت در خارج از مرزهاي سایر علیه این انقالب می

هاي اسالمی بخصوص ها در داخل ملتهاي شیطانی استعماري جهان هستند.این دولتشک و بدون تردید نوکران این قدرت

ي صدام حسین و چند نفر از مزدورانشان به مملکت ما، خانه و توانیم به خاطر حملهپایگاهی ندارند. ما نمی ملت اسالمی عراق

کنیم آنجایی را مورد حمله و آتش قرار بدهیم که ا از برادران مسلمانمان در عراق را به آتش بگشانیم. ما تالش میزندگی عده

ي آتشی عراق را علیه تأسیسات خودمان جواب د من بعد از اینکه هر حملهآنجا ملت مسلمان عراق نباشد. دستور داده ش

بدهیم منتها شاید با حجم بسیار بیشتر واضح است که هدف ارتش عراق از این حمالت چیزي جز کمک به اربابان خود براي 

م مزدور بعث عراق نیست. حسین و رژیي حیات ننگین صدامتسلط دوباره بر جان و مال و ناموس یک ملت مسلمان و ادامه

اي از ملت مسلمان همچنان زیر چون امکان ندارد ملتی در یک سوي مرز بساط ظلم و جور رابرچیند و در سوي دیگر تیره

 .خبران قرار داشته باشدتسلط اهریمنان و از خداي بی

 



. حسین باقی نخواهد گذاشتیی براي صدامجا انقالب اسالمی ایران اگر در ایران انشاءاهللا تحقق یابد که خواهد یافت مسلماً

فرمانده نیروي زمینی سپس شرایط و نقش رهبري در پیروزي انقالب و همچنین توطئه ضد انقالب بخصوص امپریالیزم آمریکا 

ي اصلی عالوه بر مشخصهدر زمینه شکستن انقالب اسالمی ما اشاره کرد و گفت:به نظر من رهبر باید داراي سه

ي ضدیت با دستگاه حاکم بر مردم ارایه کند و مردم معتقد هبري باشد اول اینکه رهبر باید خودش نمونهسایرمشخصات ر

شود وگرنه بختیار و امثال او که صدها بار براي این تر از او کمتر یافت میاي است از عنصري که مخالفشود که این نمونه

توانستند رهبر مردم باشد و با آن کسانی که سنگ قانون اساسی رژیم تعظیم کرده بودند و قسم خورده بودند چگونه می

زدند. شرط دوم مورد اعتماد بودن رهبر است. مردم باید رهبر را زمانی که بدنبال او راه افتادند مورد گذشته رابه سینه می

 .اعتماد بداند و این شخص مورد پشتیبانی مردم قرار گیرد

 

 تواند ادعا کند که من بهدهند و چه کسی االن مینداشته باشند هفتادهزار کشته نمیو شش میلیون مردم اعتقاد اگر سی

ي امام خمینی مورد اعتماد مردم هستم. قسمت سوم شرط رهبري داشتن امکانات مادي است، با یک مرور ساده در اندازه

شورها ی تدارك شده است. البته بسیاري از کبینید هر انقالبی که صورت گرفته از یک منبع بزرگ مالتاریخ انقالبات دنیا می

ي طاهره تأمین کردند. البته این اند و اسم آن را گذاشتند انقالب ولی امکانات مادي انقالب ایران را اموال ائمهکودتا کرده

ود را ی نذورات خها این را نپسندند ولی مردم ایران بنا به اعتقادات مذهبی تحت نظر امام خمیني من است و شاید خیلیعقیده

که به مصرف امور مذهبی میرساندند همین اموال را براي برطرف کردن نیازهاي مادي انقالب به کار گرفتند و این تنها وجه 

شدند. درصد آنها از جانب دیگران پشتیبانی مادي می98مشخص و ممتاز انقالب ایران است و با سایر انقالبات جهان که 

ها با همکاري ایادي داخلی آنها در جهت تضعیف انقالب اشاره ي ابرقدرتبه نقش ضد انقالب و توطئهتیمسار ظهیرنژاد آنگاه 

ي مردم در جهت اهداف سر گذاشتیم که در این مراحل همهکرد و گفت: ما براي رسیدن حکومت نوین مراحلی را پشت

ي انقالب در خط انقالب بودند و بعد از مسیر تکاملی اي تا زمان پیروزجهت بودند ولی در این میان عدهسو و همانقالب هم

انقالب بنا به دالیل مختلف خارج شدند و به عبارتی دیگر کاري با انقالب نداشتند. این از نظر ایدیولوژي مشکلی براي انقالب 

ه اینها هیچ عنوانی جز ضد اي از مسیر انقالب خارج شدند ودر مقابل این انقالب قرار گرفتند و ما بکرد. اما دستهایجاد نمی

ا اخالل کنند ها را به آتش بکشند و یکسانی که در روز انتخابات در مقابل آن بایستند و صندوق توانیم بگوییم. مثالًانقالب نمی

بردارد.  بتواند از مسیر انقالخواهند انقالب اسالمی را به انحطاط بکشانند حاال اینها را چه کسانی میو یا با قیام مسلحانه می

انگلیس یا آمریکا؟ خبر اینها را نیروي انقالب باید از میدان بردارد. نیرویی که ارتش جمهوري اسالمی ایران و ژاندارمري و 

سایر نیروهاي مسلح قانونی که جزء آن هستند، زمانی که چنین وضعی پیش آید تمام نیروهاي انقالبی و ارتش مؤظف 

هید اند و خون هفتادهزار شمردم بردارند و اگر چنین نکنند در واقع به انقالب خیانت کردههستنداین سنگ را از جلوي حرکت 

گویند ارتش برود به مرزها باید بداند ك مرزها اینجاست. مرز ضد انقالبی با اند. بنابراین آن کسی که میایرانی را به هدر داده

دانیم و وي حرکت انقالب قرار گیرد آن را مانع ضد انقالب میانقالبی و بدان جهت ما بنا به قانون هر مانعی که در جل

آوریم. وي سپس ادامه داد: سرکوبی عامالنش را در آن قطعه بخصوص از وظایف مشروع نیروهاي انقالبی به حساب می



ند. یت کآید که نیروهاي خارجی دشمن نیز آن را حماي خودش درمیحرکت ضد انقالبی دشمنان داخلی زمانی بصورت گریه

ي فرد فرد مخالفین انقالب ببینید. شما از اینها بپرسید این نیروهاي تواندي در قیافهشما حمایت نیروهاي خارجی دشمن را می

هاست و تجارتش مجاز در کنترل دولت هایی که خرید و فروش آنها تماماًاند. سالحضد انقالب این همه سالح را از کجا آورده

هزار مسلسل کالشینکف وارد ایران کند و آن کدام که در مدت کمی توانسته است پنجاهنیست کدام کسی است 

ها را به دست ضد انقالب داده، حقوقش را تأمین کرده و حتی هدفش را مشخص کرده که هدف او ابرقدرتهاست که این سالح

نگ گذارد روي ماشه و سی فشرتبه دست میخورده که یکممن و شما هستیم. آن برادر کرد یا ترکمن یا بلوچ و یا ترك فریب

تومان خرید و  20آورد. فشنگی که هر تعداد آن در کردستان به مبلغ کند. ببینید پولش را از کجا میکالشینکف شلیک می

شود، این اي سه چهار بار در سطح منطقه چاپ میهاي که با چاپ افست رنگی الاقل هفتهشود با همین اطالعیهفروش می

ها ها و وسایل از طرف آمریکا یا اسرایل و یا سایر ابرقدرتکند غیر از این که سالحآور را چه کسی تأمین میي سرسامنههزی

نم هر کس یا هر محفلی که در جلوي حرکت انقالب مردم گیرد. باز هم مناعالم میدر اختیار نیروهاي ضد انقالب قرار می

 شود و فقط براي شکستن انقالب ایران درز جانب یک نیروي کثیف خارجی حمایت میایستاد صددرصد بدانید که اایران می

ها را از ایران بیرون راند. به دنیا نشان داد با نیروي پروردگاري خود تمام ابرقدرت جهت خیانت به ملت ایران که واقعاً

ست ولی ملی نیست این بنیان باید بدانند ملت گویند این انقالب اسالمی اآیند و میدهی شده است. حاال یک عده میسازمان

یک نهضت ملی را هدایت کرد و ما در اصالت و پاکی آن شخص هیچگونه  1332ما در زمان مرحوم دکتر مصدق در سال 

 رتردیدي نداریم و حتی خود من بخاطر اعتقاد به این نهضت تا زمانی که طاغوت از اینجا نرفته بود در زندان بودم. آیا شما فک

 25گذاري کرده بود چرا در سال براي بدنام کردن آن سرمایه 25کنید این مکتب و این نهضت به آن پاکی  که طاغوت می

از  ي دویست یا سیصد نفرمرداد شکست نخورد ولی چند روز بعد از آن شکسته شد و نتوانست دوام بیاورد. ان هم بوسیله

 اوباش اجیر شده؟

 

اش ضعیف بود ولی در انقالب اخیر هر دو یعنی هم اسالم و هم بینم که در آن نهضت اسالمی جبههمن این را در این می

ملیت به هم آمیخته شد و طاغوت را فراري داد و اینبار آمریکا با تمام تالشی که کرد، نتوانست انقالب را در هم بشکند و 

ا هاي ستمگر اسلحه گرفته و بد انقالب و دشمنان ایران از آمریکا و از تمام دولتدرپی با شکست مواجه شد. وي افزود: ضپی

پول آنها در کردستان مشغول توطئه و درگیري شدنند. همچنین چند روز پیش که هواپیماهاي عراقی حمله کرده بودند ما 

لط و جاسوسان صدام حسین در آن منطقه تس نیروي نظامی در آنجا نداشتیم تا دفاع کنند. براي اینکه این ددمنشانه آمریکایی

ارد کنند تا واند باید گفت که اینها از دشمن دعوت میدارند و مقداري از مرزهاي کردستان ، سردشت را در دست خود گرفته

ان به مکنند. انشاءاهللا با نیروي ملت و ایرسانند جایزه دریافت میخاك میهن شوند  و در مقابل هر مسلمانی که به قتل می

فروشان بدهیم که تا عمر دارند دیگر به فکر خیانت نیافتند. اینها پروردگار و انقالب اسالمی مان آنچنان درسی به آن وطن

کاران کشور ما هستند و فرمانده نیروي زمینی در این مورد که رابطه و همکاري ارتش با سایر نیروهاي بزرگترین جنایت

ا تواند چیزي جز تفاهم کامل باشد. مي سپاه پاسداران باارتش نمین چه بوده است گفت: رابطهانقالبی از جمله سپاه پاسدارا



از انقالب منشاء گرفته است بنابراین وجود بسیار بسیار الزم و  معتقدیم که سپاه پاسداران نیروي مسلحیست که مستقیماً

ه در کنند جوانانی کب موافق نیستند و به آنها حمله میاحترامش بر تمام اقشار واجب است و بدین جهت آنهایی که با انقال

بینید آنها از مرگ هراسی ندارند و براي حفظ انقالب ترین جوانان ما هستند، همانطور که میسپاه پاسداران هستند اغلب پاك

اند به عقب هشوند و حتی قدمی از راهی را که در پیش آمدروند و دسته دسته شهید میاسالمی تا پاي مرگ پیش می

به چنین حوانانی افتخار کنیم اینها شب و روز در راه خدمت به انقالب اسالمی هستند، منتها  گذارند ما بایستی حقیقتاًنمی

هاي اداري و فرماندهی آن وجود دارد. من البته چون هیچوقت نخواستم غیر از واقعیت را بیان کنم این تقاضایی هم در دستگاه

توانند براي خودشان مأموریت ایجاد کنند م که تعدادي از این برادران پاسداران به تصرف اینکه با شورا میگویمطلب را  می

موجب بروز مشکالتی شده است البته این در بعضی نقاط به  اند که بعداًاغلب دیده شده است که کارهایی را که انجام داده

ي دیگري در سپاه به عهده دارد و آن این است که لی که شورا وظیفهچشم خورده است و این بزرگترین نقص آنهاست. در حا

با  توانندي فرماندهی بنشینند و مشورت کنند که چگونه مأموریت محوله را میاین برادران پس از دریافت دستور از رده

در بعضی از شهرستانها آن را گوییم که این نقصیه در همه جا وجود دارد و من کمترین هزینه به انجام برسانند. باز هم می

ي فرماندهی بکار هاي محوله از ردهام. باید برادران پاسدار این مساله را حل کنند که شورا را براي انجام مأموریتحس کرده

ها دیدم که این نقایص بسیار کوچک است و قابل ذکر هم نیست. االن گیرند نه براي ایجاد مأموریت و در مجموع ناهماهنگی

اي در جلوي من است که در آن برادري گله کرده است که هوانیروز به موقع به کمک ما نیامده و این موضوع نامهروز

رده ي شورا پیاده نکي قبلی را بوسیلهاین برادر برنامه ي شورا و بوجود آوردن مأموریت. اگر مسلماًگردد به آن مسالهبرمی

صادر شده بود ممکن بود تمام مراحل پشتیبانی به موقع صورت می گرفت. این  بودند و مأموریتی بود که از طرف فرماندهی

رود و برادر گرچه ایمان دارد ولی به علت عدم تجربه کافی بدون در میان گذاشتن موضوع و کسب اطالعات به مأموریتی می

ال ارس کند، مسلماًکوپتر میاي برایشان باقی نماند آنوقت تقاضاي کمک هلیدرست زمانی که درگیر شده است و چاره

هلیکوپتر هم مدتی وقت الزم دارد. امیدواریم که این نقص رفع شود و تمام نیروهاي مسلح را تحت یک قاعده و فقط در مسیر 

اي در منطقه اسلم دربیاوریم. و فکر می کنم این موضوع در حال حاضر رعایت شده است، همچنین چندي پیش که توطئه

در اختیار سپاه پاسداران قرار داشتند و تا آخرین لحظه و نفس آخر  وع بود نیروهاي ژاندارمري تماماًمملکت در حال وق

گویان احمق را ه خاك مالیدند. فرمانده نیروي زمینی و سرپرست ژاندارمري کشور در مورد آنچنان عمل کردند ك پوزه یاوه

دانم در جهت ترویج و هدایت انقالب اسالمی و اي میاراده را ارده ي سیاسی ایدیولوژیک ارتش گفت: من اینهاي ادارهفعالیت

باید توانا باشد که بتواند با زبان و بیان منطقی زیبا و قاطع افکار را در ي سیاسی و ایدیولوژي ارتش آنچنان میگردانندگان اداره

ي هاي ادارها اثر نکند. دیگر از هدفجهت حرکت انقالب اسالمی سوسق دهد به طوري که تبلیغات سوء بیگانگان در آنه

دهد در هر زمان و هر مکانی سیاسی، ایدیولوژي این است که عالوه بر این که افکار را در جهت حرکت انقالب اسالمی قرار می

 . . .اهداف حکومت اسالمی ایران را دنبال کند

 



هاي نظامی هدایت کنیم، طوري نشود که موریتسوم ، چون نظامی هسیم بایستی توانا باشیم و جهت فکري را در جهت مأ

ار ي دیگر ترویج شعفالن  کسی بگوید ارتش باید داخل کشور و انقالب را به حال خودشان رها کند و به مرزها برود. مساله

 همین هاي نظامی اشاعه پیدا کند و درمذهبی در بین مردم، پرسنل نظامی است که باید از طریق این اداره در تمام زمینه

ها هاي نظامی را با شئون اسالمی مطابقت دهیم در سربازخانهام براي اینکه ما بتوانیم تمام فعایتجهت من به آقاي رؤسا گفته

اوامر و قوانین اسالمی را بر روي کاغذ یا بیان شیوا به پرسنل آموزش دهند و آنچه را که مخالف دستورات اسالم است محو 

در مورد محو آثار و عالیم طاغوت در ارتش جمهوري اسالمی ایران گفت: همانطوري که گفتم رعایت کنند. تیمسار ظهیرنژاد 

اصول اسالمی و همچنین زدودن قوانین مغایر اسالم از اقداماتی بود که در ارتش صورت گرفتند و در مورد مسایل هم مقداري 

ده بود که اینها را ما از بین بردیم ولی یک نکته را باید ها بود که با نشان طاغوت و ارتش شاهنشاهی منقوش شکاغذ و فرم

ي سندیت دارد و این را نباید از بین برد و به فرض دستوري که شاه تذکر دهم که اسنادي در ارتش وجود دارد که جنبه

 . . .مخلوع براي دادن درجه به یک افسر صادر کرده نباید از بین برود و از بین برده شود و امثال اینها

 

فرمانده نیروي زمینی و سرپرست ژاندارمري کل کشور در پایان در پاسخ به این پرسش که مشکالت شما در حال حاضر در 

ام و قرارم این ارتش جمهوري اسالمی ایران چیست گفت: من موجودیت کشور خود را با همین شکل و صورت قبول کرده

 )26/4/1359مشکلی در این رابطه براي ما وجود ندارد.(کیهاناست که در همین وضع انجام وظیفه کنم، بنابراین 

 

 .پاسدار به شهادت رسیدند14در درگیري ارومیه 

 

 .مهاجم کشته شدند 6ارومیه،»بند « هايدر درگیري

 

وري آبند و قطور جمع نده ستون عملیاتی منطقه قطور اعالم کرد: در منطقهقرما الدینی تاج سرهنگ: کیهان خبرنگار–ارومیه 

 مختلف با چهار هايتا بحال نهصد قبضه اسلحهچنان ادامه دارد.ستون ژاندارمرياز گروههاي سیاسی غیر قانونی هم هاياسلحه

، سنار مامدي و همراهانش ناچار شدند ژاندارمري هايهزار فشنگ از مهاجمین گرفته است وي افزود: با اقدامات قاطع ستون

اطراف متواري شدند. طی عملیات در منطقه قطور تعدادي ازمهاجمین دستگیر شدند که طبق  منطقه را ترك و به روستاهاي

ریق از ط» الند« ما هم اکنون به کمک اهالی روستاي منطقه قطور و« قانون با آنها  رفتار خواهد شد. سرهنگ تاج الدینی افزود:

امداد استان همچنان در حال امداد رسانی هستند و با  ايهایم و گروهغربی و فرماندهی خوي شتافتهاستانداري آذربایجان

ه افراد اند کو حاالپی برده شوندرهنمودهایی که شد، ایمان و اعتماد اهالی منطقه قطور روز بروز بر امام امت بیشتر راسخ تر می

ی بر سرشان خواهند آمد. مزدور چه نکبتی براي آنها ارمغان آورده است ودر صورت ادامه این وضع فالکت بار چه بالهای



اسلحه در بازرگان به دست مأموران  60قبضه اسلحه در اشنویه و  6آخرین خبر در این زمینه حاکی است  در دو روز اخیر، 

 .افتاده استژاندارمري

 

قالبیون در اناز سوي دیگر سخنگوي سپاه پاسداران ارومیه اعالم کرد که در درگیري که بین سپاه پاسداران ارومیه بر ضد    -

نفر زخمی  7نفر ازمهاجمان کشته و  6نفر از پاسداران شد  14رخ داد و منجر به به شهادت  27،4،59روز جمعه 

 )1/5/1359اند.(کیهانشده

 

 .ارومیه از وجود ضد انقالبیون، پاکسازي شد» برازان«روستاي 

 

 .نقالبیون مسلح غیر قانونی پاکسازي شداز توابع ارومیه از وجود اشرار و ضد ا» برازان«روستاي  -ارومیه»

 

 :به این شرح انتشار داد ايارومیه اطالعیه 64بدنبال این پاکسازي لشگر 

 

منطقه » رازانآبادي ب«با پشتیبانی یگانهاي نظامی، » مرگور«براثر تالش و فعالیت برادران کرد مسلمان منطقه  -بسمه تعالی

ن مسلح غیر قانونی بود، محاصره و بدون هیچگونه تلفات و ضایعات خلع سالح و مرگور که از مدتها پیش در دست  مهاجما

 )4/5/1359پاکسازي شد و بعد از این عملیات، افراد به یگانهاي خود مراجعه کردند.(اطالعات

 

 ادامه پاکسازي در منطقه قطور و الند

 

دومین اطالعیه خود را به این » الند«و » قطور« همستقر در خوي در رابطه با پاکسازي منطقستاد ستون عملیات ژاندارمري

 :شرح انتشار داد

 

با عنایت خداوند قادر و متعال با همکاري اکثریت اهالی و ساکنین بخش قطور و الند تا روز » الند«و » قطور«اهالی منطقه 

عدادي از اشرار و مزدوران تیر فشنگ جمع آوري و ضبط شد. همچنین ت 4255قطعه  جنگ افزار غیر مجاز و  914،  4/5/59

اجنبی و ضد انقالبیون در حین عملیات پاکسازي دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفتند از آنچه از مراجعات و بیانات اهالی 



 برداري و استنتاج گردید. نتیجه گرفته شدي قطور و الند بهرهمذاکرات و مباحثات حضوري و تجزیه و تحلیل مردم ستمدیده

اند ولی از روي ترس و ناچاري و تحویل اسلحه مزدوران با هیچ عنوان آمادگی همکاري با این اشرار را نداشته که اکثریت با

جمهوري اسالمی ایران مستقر و امنیت اکنون که به لطف پروردگار مأمورین ژاندارمري کردنداکراه تظاهر به همکاري می

پوچ و بی محتوا را نخورند و در نهایت  هايآینده دیگر گول این افراد بی وطن و وعده درانتظار دارد اوالً  باشدحکمفرما می

ي تجاوز و تعدي به این قبیل اشخاص را ندهند. شهامت براي حفظ ناموس و اموال خود با آنها به مبارزه برخاسته و اجازه

اندنشان دهد تا دستگیر و قلع و قمع را که پنهان شدههمکاري کرده است و محل اختفاي این اشرار مامورین ژاندارمري باثانیاً

 هايهنوز تعدادي جنگ افزار غیر مجاز در دست اشخاص باقی مانده است آنها را دراسرع وقت به واحد شوند ثالثاً

ه و با برگشت خود هايتوانند در پر تو امنیت ایجاد شده به روستاکلیه اهالی و چادر نشینان می تحویل دهند رابعاًژاندارمري

خیال راحت به امور کشاورزي و دامداري خود برسند در خاتمه پیروزي برادران و خواهران عزیز را در اجراي مناویات امام 

 )7/5/1359.(کیهاننماییمامت جمهوري اسالمی ایران از حضرت قادر تعالی مسئلت می

 

 و درگیري ستون نظامی ارتش با مهاجمان در مریوان اي از سوي ستاد مشترك ارتش اعالم شد:جزئیات حملهطی اطالعیه

 

 با هک نظامی ستون یک درگیري جریان با رابطه در اسالمی جمهوري ارتش مشترك ستاد سوي از: پارس خبرگزاري –تهران 

نظامی و پاسدار و  11با ضد انقالنیون وهمچنین چگونگی شهادت  کردندمی حمل مریوان مردم براي وموادغذایی سوخت خود

ز بسمه تعالی یک ستون نظامی متشکل ا« اي چگونگی این ماجرا اعالم شد.متن اطالعیه چنین است:تلفات دشمن طی اطالعیه

 14موریت داشت مأ 8/5/1359سپاه پاسداران وپیشمرگان کرد مسلمان در روز پرسنل نظامی جمهوري اسالمی، ژاندارمري

دستگاه تانکر بنزین و گازوئیل و ده دستگاه کامیون حامل خواروبار را بنا به درخواست استاندار کردستان از سنندج براي مردم 

 .مریوان اعزام نماید

 

که  شودمریوان با ضد انقالبیون ومزودران بی وطن درگیر می» گاران« روز نهم درگردنه 30،10ستون اعزامی در ساعت 

 :رسانیمبه آگاهی ملت شریف و بزرگوارایران می چگونگی درگیري را مشروحاً

 

چون مسیر اعزام ستون از پیش مشکوك تشخیص داده شد  لذا روز قبل با مواضع دشمن از وجود مهاجمین پاك شده بود -1

خود را به  5/9صبح روز  10،30ولی مهاجمان با استقرار در دهات اطراف گاران و اطالع از حرکت از حرکت ستون در ساعت

 .مواضع گاران رسانیده بودند

 



 5که در  نمایدبه طرف مریوان حرکت می 9/5صبح روز  10،30ستون اعزامی شب را در گردنه گاران ماند و ساعت -2

ا هوشیاري ب کیلومتري گردنه گاران با مهاجمین و رد انقالبیون درگیرمی شود. مهاجمان ابتدا  قصد محاصره ستون را داشته که

وسرعت عمل و بازتاب سریع وصحیح وبه موقع فرمانده ستون و همکاري کامل و هماهنگی صمیمانه برادران پاسدار و نظامیان 

جسد از مهاجمان  35و درنتیجه تعداد   گردندستون ازمحاصره نجات و خود مهاجمان بوسیله ارتشیان و پاسداران محاصره می

 .داد معدودي از آنها زنده مانده بودند متواري میگردندو بقیه که تع ماندبجاي می

 

ادت که منجر به شه نماییدمهاجمین در ابتداي درگیري بوسیله آر پی جی هفت به اولین خودروي ستون تیر اندازي می -3

 .گرددتعدادي از برادران پاسدار و سرباز می

 

مجروح موفق  36از بهترین برادران نظامی وپاسدار و شهید  11ستون اعزامی پس از هفت ساعت درگیري با دادن  -4

تانکر سوخته حامل بنزین وگازوئیل  14بعداز ظهر همان روز وارو مریوان گردید و محموله خود را که  30،5در ساعت  شودمی

 و ده کامیون خواروبار بوده و سالم به مقصد مریوان برساند

 

ري و جانبازي این شهیدان به خون خفته اسالم را که هدفشان رسانیده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران فداکا

آذوقه به سایر برادران مسلمان هم وطن خود بوده به امام امت ملت به پاخاسته ایران و خانواده عزیزشهیدان  تبریک 

 )11/5/1359.(کیهانگویدمی

 

 ارومیه 64اطالعیه لشگر 

 

 :توطئه کودتاي نافرجام را محکوم و  از آن ابراز تنفر کرد. متن اطالعیه بدین شرح است, ايارومیه با انتشار اطالعیه 64لشگر 

 

 الرحیمالرحمناهللابسم

 

تا به  آمدبار دیگر، دست جنایتکار آمریکا از آستین نوکران مزدور داخلی که متأسفانه لباس مقدس سربازي را بتن داشتند در

 .خیال خود اساس حکومت اسالمی را درهم ریزند اما اینها کور خواندند که دست خدا با این انقالب ورهبر آن است



 

کند و بکلیه عناصر ارومیه, این توطئه شوم را محکوم و از آن ابراز تنفر می 64بدینوسیله پرسنل متعهد و با ایمان لشگر 

حرکات آنان را زیر نظر داشته و به اشد مجازات محکوم خواهند شد.پرسنل این لشگر کند که کلیه مشکوك و خائن اخطار می

 )11/5/1359همیشه آماده فداکاري در راه آرمانهاي مقدس اسالمی و امام خمینی می باشد.(اطالعات

 

 اطالعیه ستاد مشترك

 

ستون نظامی با ضد انقالبیون و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران در اطالعیه مشروحی، حریان درگیري یک 

 .نظامی و پاسدار و تلفات دشمن را اعالم کرد 11چگونگی شهادت 

 

 :متن اطالعیه به این شرح است

 

یک ستون نظامی متشکل از پرسنل ارتش جمهوري ایران، ژاندارمري، سپاه پاسدارن و پیشمرگان مسلمان کرد در  -بسمه تعالی

 .مسلح قرار گرفتند ودر این درگیري  نفر از نیروهاي اسالم به شهادت رسیدندمورد تهاجم مهاجمین  8/5/59روز 

 

 سفر فرمانده نیروي زمینی

 

تیمسار ظهیر نژاد فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران و سرپرست ژاندارمري به منظور بررسی وضع منطقه و 

شاه شد و صتح دیروز به اتفاق سرهنگ کریمی فرمانده ناحیه زرهی وارد کرمان 81معرفی فرماندهان جدید سپاه و لشگر 

 .ژاندارمري کرمانشاه، با هلیکوپتر رهسپار استان ایالم شد

 

 64اطالعیه لشگر 

 



ارومیه را به این شرح در اختیار خبرگزاري  64لشگر  16ستاد مشترك ارتش ارتش جمهوري اسالمی ایران اطالعیه شماره 

 :پارس قرار داد

 

نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران بنا به  هاياهالی شرافتمند و مسلمان منطقه اشنویه، اکنون که یگان -الیبسمه تع

درخواست شما اهالی غیور و مرزنشینان از جان گذشته در این منطقه مستقر گردیده و مسوولیت دارد امنیت کامل شما را به 

ه برقرار نماید.لذا توجه خواهران و برادران عزیز شهر اشنویه و حومه را به منظور تأمین رفاه و آسایش ساکنین محترم منطق

 :داردرعایت نکات زیر معطوف می

 

  -جلدیان -نقده و اشنویه -صبح روز بعد از محورهاي اشنویه 5بعد از ظهر الی  30/9هرگونه رفت و آمد از ساعت -1

 .برقراري تأمین عابرین باید با اجازه مقامات انتظامی و نظامی باشد و سایر محورهاي منتهی به اشنویه به منظور قاسملودره

 

 .باشدهرگونه رفت و آمد افراد مسلح غیر قانونی بطور کلی ممنوع می-2

 

چنانکه درساعات ذکر شده با فرمان ایست مأموران مواجه شوند، بالفاصله توقف و خود را تسلیم نمایند در غیر اینصورت -3

 )13/5/1359روبرو خواهند شد. (اطالعات با آتش مأموران

 

 .شوندارومیه:مردم مهاباد، پیرانشهر و اشنویه در صورت همکاري با مهاجمین مجازات می 64اخطار لشگر 

 

خود را خطاب به اهالی شهرهاي مهاباد، پیرانشهر و اشنویه انتشار داد در  19ارومیه اعالمیه شماره  64ارومیه ـ اخطار لشگر 

 :عیه آمده استاین اطال

 

 بسمه تعالی

 

نیز به اطالع رسیده است  اهالی محترم شهرستان مهاباد و پیرانشهر و اشنویه و روستاهاي اطراف تابعه به طوري که قبالً 

گذاري و تخریب و چنانچه مشاهده شود از طرف هر گروه، فرد یا سازمانهاي مسلح غیر قانونی به هر نحوي اقدام به بمب



و راهزنی وسایل و تجهیزات پرسنل نظامی و انتظامی نمایند و یا افراد غیر انتظامی را مورد تهاجم قرار دهند  گیريگروگان

ین که ساکنان ا ضمن دستگیري مرتکبین آنها را بالفاصله به دادگاه نظامی تحویل و تا به جزاي اعمال ننگین خود برسند. ضمناً

وابگو خواهند بود و لذا به کلیه ضد انقالبیون و گروههاي مسلح غیر قانونی اخطار نزدیک به محل حادثه در مقابل ملت ایران ج

ها و مهمات خود را تا وقت باقی است به نزدیکترین یگان نیروهاي انتظامی تحویل دهد. در غیر این صورت شود: که اسلحهمی

با ضد انقالبیون همکاري نمایند آنان نیز جزو ضد  چنانچه اهالی منطقه به هر طریق تا مرحله انهدام سرکوب خواهند شد. ضمناً

انقالبیون بوده و به دادگاه اسالمی تحویل داده و به جزاي اعمال خود خواهند رسید. اهالی محترم و شرافتمند منطقه از تهدید و 

 .کرد متشکریماز همکاري برادران  گیري و ایجاد رعب و وحشت این خودفروختگان مملکت و ملت نهراسید قبالًگروگان

 

اسالم پیروز است. ارتش اسالم با اتکاء به قدرت الیزال خداوند متعال کلیه ضد انقالبیون را با قدرت و قاطعیت سرکوب  

 :خود را خطاب به اهالی این شهر به شرح زیر انتشار داد 2خواهند کرد.  پادگان مهاباد نیز اطالعیه شماره 

 

اند. احتمال دارد در این لحظه که گروههاي سیاسی غیر مسوول شهر مهاباد را ترك کردهاهالی محترم و شرافتمند مهاباد،  

ها نموده و ایجاد رعب و وحشت نماید و گذاري در اماکن عمومی و جادهطلب و ضد انقالب مبادرت به مینافرادي فرصت

و یا سپاه پاسداران و یا دیگر ارگانهاي دولتی خسارت مالی و جانی به بار آورند و مسوولیت آن را به عهده نیروهاي انتظامی 

اند. لذا پادگان مهاباد از یکایک اهالی منطقه انتظار اند که امنیت شهر را تامین نمودهکنند که آنها بودهنموده و چنین وانمود می

د شوم غیرمسوول وقحی نگذارن دارد، نهایت همکاري را با  برادران پاسدار و نیروي انقالب اسالمی به عمل آورند و به تبلیغات

و خود مبادرت به خنثی نمودن آنها نمایند. ارتش پشتیبان شما اهالی کرد بوده و تا آخرین قطره خون را فداي ملت و 

 )25/5/1359ها بدانند که برادران ارتشی حامی آنها خواهد بود.(کیهانآرمانهاي ملت خواهد کرد. و خانواده

 

 .شوندزمین و هوا سرکوب می افراد مسلح در کردستان از

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: ستاد عملیات مشترك غرب کشور در سه اطالعیه پی در پی به افراد مسلح غیرقانونی در منطقه 

هاي خود را زمین بگذارند در غیراینصورت از راه هوا و اخطار کرد که هرچه زودتر اسلحه کامیاران و نوسود و نومثه شدیداً

 .ناطق آلوده به ضد انقالب را سرکوب خواهد کردزمین م

 

به گزارش خبرنگار کیهان از کرمانشاه  با پیشروي قدم به قدم اما قاطع واحدهاي تحت اختیار ستاد عملیاتی غرب کشور و 

 آورد. در گزارشپاکسازي تدریجی مناطق آلوده به ضد انقالب روز به روز امنیت بیشتري در این مناطق به وجود می



ان هاي مسلح و وابستگخبرنگاري کیهان گزارش شده است: که عملیات شدید هوایی و زمینی واحدهاي ستاد غرب کشور گروه

و مزدوران منطقه کردستان و نوار مرزي را به سوي مرز عراق کشانیده است آخرین اطالعات دریافت شده از مسووالن نوار 

تجمع نیروهاي مسلح در نوار مرزي نوسود این منطقه به صورت پایگاه بزرگ  نشینی حاکیست کهمرزي در ارتباط با این عقب

ها در آمده است. در قسمتی از اطالعیه ستاد عملیاتی مشترك غرب کشور آمده است: افسران فراري و خود این گروه

مناطق و روستاهاي  هاي مسلح نفوذ کرده و با گسترش شایعات قصد دارند مردم اینفروختگان ارتش در میان این گروه

هاي آنها را بمباران کند به سوي خود جلب کند در یکی خواهد خانهاطراف نودشه و هانی کرمله را به این بهانه که ارتش می

 :هاي این ستاد خطاب به مسلمانان شریف مناطق کمیته هانی کرمله و بی درداس آمده استاز اطالعیه

 

اند کشمزدوران بعثی عراق و خود فروختگان داخلی که هر روز به نحوي شما را به ستم میاي عزیزان! ما شاهد فشار ظالمانه 

شما عزیزان در مقابل با این مزدوران خود فروخته یعنی: کومله، دموکرات، رستگاري و امثال  تهستیم. همچنین شاهد تظاهراً

دهید یها غیرت اسالمی خود را نشان متان با این گروهو ذالک نیز هستیم و هر کجا که باشیم پشتیبان شماییم. شما با مخالفت

شان را هرچه اکنون سران این مزدوران در حال فرار از مرز به سوي اربابان خود هستند شما مقاومت نمایید و آنها و ایادي

رد و گیه حق قرار میزودتر تحویل قواي انتظامی و سپاه پاسداران دهید و بدانید که زحمات شما در این راه قابل قبول درگا

دولت نیز یار و مددکار شماست. گزارشهاي رسیده از عملیات پاکسازي کامیاران حاکیست که از سوي ارتش جمهوري اسالمی 

ها صد تن از شود و در این درگیريکوپترهاي کبرا و نیروهاي پیاده به حمالت مهاجمین پاسخ داده میایران با کمک هلی

دار ارتش به اسامی: ها همچنین سه افسر درجهاز آنها از جمله دو دختر زخمی شدند. در این درگیري مهاجمین کشته و ده تن

زاده و استوار دوم عزیزي به شهادت رسیدند. چهار ارتشی دیگر نیز به علت انفجار ستوان یکم مطاعی، ستوان یکم خداوردي

ال یافتند روابط عمومی ستاد عملیات مشترك غرب کشور همچنین مین زخمی شدند. و براي مداوا به بیمارستان کرمانشاه انتق

هاي توبریز و کوله در به تصرف ارتش جمهوري اي گزارش داد: در ادامه پاکسازي محور کامیاران، گازرخانی، جادهطی اطالعیه

ن ق و دموکرات وارد شد. در ایهاي کومله، فدایان خلاسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آمد و تلفات سنگینی به گروه

و خمپاره مجهز بود. فرماندار مریوان طی گفتگویی  7، آر، پی، جی، 3، تیربار، ژ ـ 50هاي کالیبر درگیري ضد انقالب به سالح

اعالم کرد: مخابرات مریوان که در جریان حمالت اخیر ضد انقالبیون از کار افتاده بود به علت عدم ارتباط با شهرهاي دیگر 

مشکالتی براي اهالی شهر ایجاد کرده بود. بر اثر فعالیت کارکنان مخابرات مریوان روز گذشته به کار افتاد و ارتباط تلفنی با 

در این  برندسنندج و دیگر نقاط ایران برقرار شد. وي افزود: همچنین به علت نبودن مواد سوختی، مردم در مضیقه به سر می

یل و بنزین توسط شرکت نفت این مشکل مردم نیز رفع شد. فرماندار مریوان افزود: کارهاي مورد نیز با فروش نفت، گازوئ

عمرانی در سطح شهر توسعه پیدا کرده و قریب سیصد نفر کارگر مشغول به کار هستند و در حال حاضر مریوان آرام و مردم 

کنند. وي در مورد قالبی همکاري الزم را میگذرانند. همچنین مردم با امیدواري با نهادهاي انزندگی عادي خود را می

گیرد. برداري قرار میتخت دیگر به این بیمارستان اضافه شد و به زودي مورد بهره 32بیمارستان این شهر گفت: حدود 

و  57گزارشهاي رسیده از منطقه غرب کشور همچنان حاکیست مهاجمین مسلح پاسگاه خانلر از توابع اشنویه را با تفنگ 



مورد حمله قرار دادند که بر اثر مقاومت شدید افراد مستقر در این پاسگاه متواري شدند در این حمله هیچگونه  60اره خمپ

 .خسارتی به پاسگاه وارد نیامد

 

 مین در نقده 3انفجار 

 

نفر مجروح شدند و  7مین در دو مسیر نقده ـ اشنویه و نقده ـ پیرانشهر  3گزارش رسیده از ارومیه حاکیست که بر اثر انفجار 

به دو وسیله نقلیه نظامی و مسافربري و یک کمباین خسارتی وارد شد. انفجار اول در نزدیکی روستاي قاالتان از توابع اشنویه 

از توابع اشنویه پس از اطالع از ماجرا به اتفاق دو نفر » بچنلو«روي داد که در اثر آن یک کمباین آسیب دید. رییس پاسگاه 

ه در بیند کیک سرباز عازم محل حادثه شد که در ده متري حادثه جیب حامل آنها بر اثر برخورد با مین آسیب می جوانمرد و

 رخ داد و» دوآب«شدند. انفجار مین دیگر در جاده نقده ـ پیرانشهر و در گردنه این حادثه دو جوانمرد و یک سرباز زخمی می

 شدگان به علتو چهار نفر از سرنشینان آن مجروح شدند. یکی از زخمیطی آن به یک اتومبیل مسافربري خسارتی وارد 

سطحی بودن جراحت سرپایی معالجه شد و سه تن دیگر به ارومیه و نقده منتقل شدند. گزارشهاي رسیده از غرب کشور 

زب کشته و عضو این ح 20همچنان حاکیست بر اثر انفجار سه اتومبیل حامل گروهی از اعضاي حزب دموکرات کردستان 

بودند در جاده مریوان با » بنی کندي«تن دیگر مجروح شدند. این افراد که جهت آموزش با مواد منفجره عازم  30حدود 

نیروهاي ارتش و پاسداران برخورد پیدا کردند. این خبر را روابط عمومی ستاد عملیات مشترك غرب کشور با انتشار 

 :اي اعالم کرداطالعیه

 

تشکل از پیشمرگان مسلمان کرد، سپاه پاسداران سلماس و ستون عملیاتی ژاندارمري مستقر در خوي در چند نیروهاي مسلح م

کندي تلفات سنگینی را به نیروهاي مسلح وارد کردند در این روز گذشته در درگیري با ضدانقالبیون مسلح در روستاي قزل

ساخت شوروي به غنیمت گرفته شد. در حمله مهاجمین به  7 ساعت به طول انجامید از سه تیر آر، پی، جی، 4درگیري که 

هاي محل ویران شد. روابط عمومی ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی دژ تعدادي از خانهمقر سپاه پاسداران شاهین

بردند که در این حمله دژ با خمپاره حمله اي مهاجم به مقر پاسداران در شاهیناي در این مورد اعالم کرد: عدهطی اطالعیه

اي از اهالی محل زخمی شدند. عملیات پاکسازي در اطراف تکاب نیز ادامه دارد و در جریان این عملیات روستاهاي قیره عده

سون، بدرآباد، کهریزه و دوزخ دره از عوامل ضد انقالب پاکسازي شد. خبرنگار پارس از سنندج گزارش داد که در این شهر 

اند خود را به نیروهاي جمهوري اسالمی معرفی کنند در یک تن از افراد کومله قصد داشته 30است که  به شدت شایع شده

واقع در منطقه کامیاران به وسیله عوامل و ایادي صدیق کمانگر یکی از گردانندگان معلوم کومله » افریان«کیلو متري روستاي 

ایید کاك رحیم احمدي فرمانده پیشمرگان مسلمان کرد شاخه سنندج اند. این خبر مورد تاز پشت به رگبار مسلسل بسته شده



نیز قرار گرفته است. این گزارش همچنان حاکی است که خبر قوپا در بین مردم پراکنده شده است که تعدادي از اعضاي 

 )6/6/1359د.(کیهانانمسلح حزب دموکرات، کومله و دیگر گروهها در سه روز اخیر خود را به نیروهاي انقالبی تسلیم کرده

 

 .دادگاه ویژه نظامیان در کردستان شروع به کار کرد

 

سنندج ـ خبرگزاري پارس: در پی تشکیل دادگاه ویژه نظامیان در استان کردستان افسري نماینده این دادگاه ضمن این گفتگو 

نیت نیروهاي ارتشی سپاه هدف و وظایف دادگاه انقالب ویژه ارتش را تشریح کرد وي ضمن اشاره به صداقت و حسن

اند گفت: امکان بسیار دارد که افراد پاسداران و ژاندارمري و اینک اکثریت به طور داوطلب براي خدمت به کردستان آمده

گر و شناخته شده جریان جدیدي را میان این برادران به وجود آورند و مسیر آنها را که همان راه اسالم است فاسد، توطئه

ذا براي جلوگیري از این جریانات دادگاه ویژه نظامیان در استان کردستان از چهارشنبه گذشته فعالیت خود را منحرف کنند ل

آغاز کرد وي افزود وظایف این دادگاه تصفیه دادگاه نظامی سابق، جذب و جاي گزین کردن نیروهاي جدید انقالبی اعم از 

گران افراد ضدانقالب و پخش کنندگان هاي توطئهرسیدگی به پرونده نماینده ارتش سپاه پاسداران، شهربانی، ژاندارمري و

اعالمیه و کسانی که مفاسد اخالقی دارند و چنانچه جرایم سنگین باشد پرونده به مرکز ارسال خواهد شد. افسري در پاسخ به 

رایم مخصوص رسیدگی به ج گاه صرفاًسوال که آیا این دادگاه ارتباطی با دادگاه انقالبی سنندج دارد یا نه گفت: خیر این داد

 )6/6/1359پرسنل نظامی در استان کردستان تشکیل شده است.(کیهان

 

 !بیانیه ستاد مشترك غرب کشور:رهبر فاجعه آفرینان کردستان،حمله به ستون اعزامی به سردشت را وظیفه شرعی می داند

 

غرب کشور در رابطه با درگیریهاي پریروز منطقه، ساعت  کرمانشاه ـ خبرنگار اطالعات: روابط عمومی ستاد عملیات مشترك

در درگیریهاي پراکنده دیروز (پریروز) در مناطق مرزي سومار و «دقیقه دیروز اطالعیه اي به این شرح صادر کرد:  30و  9

د شدند.همچنین نفر از برادران سپاهی و ارتش جمهوري اسالمی شهی6نفت شهر در مقابله با تهاجمات ارتش مزدور بعث، عراق

درگیري با عوامل مسلح در سقز، یکی از پاسداران شهید شد و در مقابل چند تن از مهاجمین کشته و تعدادي زخمی 

 )13/6/1359اطالعات».(شدند

 

 بیانیه ستاد عملیات مشترك غرب کشور

 



ر اطالعیه اي به این شرح منتشاز سوي روابط عمومی ستاد عملیات مشترك غرب کشور در رابطه با عملیات منطقه سردشت 

 :شد

 

فلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشترون الحیوه الدنیا باالخره و من یقاتل  فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف نوتیه  -بسمه تعالی

 سوره نساء) 74(آیه  اجر عظیماً

 

کنند و هرکس در جهاد براه خدا کشته شد، یا  اند،جهادمؤمنان باید در راه خدا با آنانکه حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیده»

ستون اعزامی به سردشت، با تمام موانعی که ضد انقالب بر سر راه آن ایجاد ». فاتح گردید، زود باشداو را اجري عظیم دهیم

بازان جان . سردهدبا سالح خون و شهادت، همچنان به راه خود که راه خدا و راه شهدا  و صدیقین است، ادامه می نماید،می

برکف در کوههاي کردستان، با اینکه ضد انقالب هر لحظه در کمین است تا به فاجعه اي دست یازد، آنها همچنان با قامت 

. فاجعه آفرینان در کردستان، از کوچکترین حمایت از ابرقدرتها دست برنداشته و به ننگ انداستوار در مقابلشان ایستاده

 و تارو مار داندی که رهبرشان، این ضد خدا و ضد مردم، حمله به ستون را جزو وظایف شرعی میتا جائ اندنوکري تن در داده

و ریاکارانه در مقابل مردم دست به دعا و  دانندشان می» سوسیال اسالمی«کردن سپاه خدا را از وظایف اصلی به اصطالح 

یه استخراج نموده و ضد خدا و ضد مردمان را به غلط و از قرآن، آ کنندو عجب، قرآن بر سر نیزه می دارندنیایش بر می

شهداي خدا و شهداي راه خلفاي راشدین میدانند. این کوردالن، براي رسیدن به اهداف پلیدشان از هیچ وسیله اي فرو گذار 

ند و که ماند . به ملت و مردم هوشیارمان در کردستانکند. حال خدا باشد یا قرآن باشد، فرقی نمیکنندنکرده و خیانت می

که طبق آیه قرآن، چه کشته شویم و چه پیروز  دهیم.نوید میکنندکه براي  استواري حق، در سنگر خدا دفاع می انهاهمه

و هر دو براي ما به منزله پیروزي است و براي اتمام حجت به گروههاي مسلح غیر قانونی و  کندگردیم، براي ما فرقی نمی

که اي گروهاي مسلح، دست از آدم کشی بردارید و جان برادران و خواهران ما را در  دهیممردم مسلمان کردستان هشدار می

ناك است. اي مردم مسلمان کردستان، این عوامل این منطقه بیش از این به خطر نیاندازید که به خدا عذاب شما سخت درد

مزدور را بگیرید و به مسوولین امر تحویل دهید و دین خود را در در پیشگاه خدا در برابر خون بیش از هزاران شهید ادا 

 )13/6/1359اطالعات».(نمایید

 

 انتشار اطالعیه

 

 :ارومیه انتشار یافت 64این اطالعیه،صبح امروز از سوي اداره سیاسی و ایدئولوژیک لشگر 

 



له همچون خمپاره و غیره حم هاییباردیگر ضد انقالب، از سیاهی شب استفاده کرده و به پادگان ارومیه با سالح -تعالیبسمه

ت قبلی و تامین حفاظ هاينمود و این درگیري از ساعت یک و نیم تا صبح ادامه داشت. خوشبختانه لطف خدا و پیش بینی

دگان، بغیر از خسارت مالی اندك، هیچگونه تلفات جانی وارد نشد و بالفاصله از داخل پادگان به حمله شدید محوطه پا

سنگین و تیرهاي منحنی با شدت هرچه کاملتر پاسخ داده شد که موجب خاموشی آتش ضد انقالب  هايمهاجمین با سالح

 )26/6/1359گشت.(اطالعات

 هاي عملیاتی و درگیریهااطالعیه

 

 تعالیروابط عمومی ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، اطالعیه اي بدین شرح منتشر شد: بسمه از طرف

 

هاي عملیاتی دورن عملیاتی و درگیري هايبه فرمان ریاست جمهوري و فرماندهی کل نیروهاي مسلح، از این تاریخ، اطالعیه

هاي ن به استحضار ملت شریف ایران میرسد. اخبار و اطالعیهمرزي، و برون مرزي نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمی ایرا

 دیگر که از طریق سایر سازمانها اعالم میگردد، مورد تأیید ستاد مشترك نیست.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران

 

 خسارت و درگیریها

 

و همچنین مزدوران رژیم  ارتش بعث ستاد مشترك ارتش حمهوري اسالمی ایران  در رباطه با درگیري ضد انقالبیون داخلی 

به آگاهی ملت انقالب آفرین و اسالم پناه ایران میرساند  -عراق، پنجمین اطالعیه خود را  باین شرح اتشار داد: بسمه تعالی

نیروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران و سایر قواي مسلح محلی جمهوري سالمی ایران، همگان در یک سنگر و با یک 

 .ف، با دشمنان اسالم و میهن پیکار نمایندهد

 

نفر بود، با مسدود کردن جاده ماکو ـ  100شهریور ماه، عناصر مسلح غیر قانونی که تعداد آنها حدود  27الف ـ در روز 

بازرگان ایجاد مزاحمت و متوقف ساختن خودروهاي اشخاص، دو دستگاه خودروي گمرك را به آتش کشیدند ـ در بعدازظهر 

شهریور، ماه از سوي ضد انقالبیون با سالحهاي سبک و سنگین بسوي ستون نظامی که عازم نقده بود، تیراندازي  27 روز

 .گردید که با مقاومت شدید نیروهاي نظامی روبرو گردید

 



ه با ید کشهریور ماه، از طرف ضد انقالبیون مستقر در سقز به طرف پادگان سقز تیراندازي گرد 28بامداد روز  4ـ درساعت 

 .اجراي آتش متقابل نیروهاي پادگان، مواضع ضد انقالبیون منهدم و در هم کوبیده شد

 

شهریور ماه با تعقیب یک فروند هواپیماي ارتش جمهوري اسالمی ایران، هواپیماي متجاوز  28روز  30/14ب ـ در ساعت 

 )29/6/1359عراقی متواري گردید.(اطالعات



 استانداران وقت و کردستان

 

  

  بهزاد خوشحالی

  



 .استخراج شده است59و58و57این مجموعه از مطبوعات ایران در سال هاي

 .به گندم کردستان آسیب رساند"سیاهک"در جلسه بررسی مسایل کشاورزي کردستان گفته شد:آفت 

 

 .استاندار:به کشاورزي کردستان هنوز توجه نشده است

 .شودسنتی انجام می هايکشاورزان: کشاورزي کردستان با شیوهنماینده 

 .مراکز عمده کشت با فقدان تعمیرگاه ماشینهاي کشاورزي هستند

شاورزي این ک دهد،گسترشدر حالی که کسب و کار سنگ پایه اقتصادي کردستان را تشکیل می«کردستان ـ خبرنگار کیهان:

هی کردن کشاورزي کردستان بی توج» مکانیزه و مدرنیزه«قرار نگرفته و نسبت به منطقه،آن طور که باید و شاید مورد توجه

 .«شده است

 

احمد «استاندار کردستان در جلسه بررسی مسایل کشاورزي استان گفت.این جلسه با حضور»سرلشکر علیزاده«این مطلب را

ر ملی کردستان در تاال هاينمایندگان انجمن وزیر کشاورزي سابق و عده اي از مقامات استان،مطلعین کشاورزي و»علی احمدي

 .موجود در این زمینه مورد گفتگو قرار گرفت هاياستانداري ترتیب یافت و طی آن مشکالت کشاورزي و نارسائی

 

استاندار کردستان همچنین از نارسایی در امر توزیع بذر یاد کرد و گفت:اعتبارات تخصیصی جهت تهیه و توزیع بذر میان 

یان،با اراضی زیر کشت متناسب نیست،از سوي دیگر،زمانی اعبتار خرید بذر حواله می گردد که کار کشت و بذر پاشی روستائ

 .پایان گرفته است و روستائیان از بذر اصالح شده و مطمئن محروم می مانند

 

نظر شود و زمان بازپرداخت  بانک کشاورزي باید تجدید هاياستاندار یادآور شد که در مورد اخذ و بازپرداخت اقساط وام

روستائیان انطباق ندارد،درست در » کیسه پري«تغییر کند،زیرا در حال حاضر،زمان وصول اقساط با برداشت محصول و ایام 

را صرف رفع نیازمندیهاي زندگی اش کرده است،بانک  هایشزمانی که کشاورز، کلیه تولیدات را بفروش رسانده و پول

 هايیقه وي را می چسبد.در این حال، کشاورز ناگزیر باید دست به دامن نزول خوارها بشود یا دام کشاورزي سر می رسد و

 .خود را که سرمایه او است بفروشد

 



تاکنون مطالعات اساسی در زمینه چگونگی کشاورزي در «گفت:» قروه«در این جلسه،حاج امیرزاده نماینده کشاورزان منطقه 

ردستان کشاورزان ک«وي گفت:».اداره کشاورزي و اداره ترویج مثمر ثمر نبوده است هاينگرفته و فعالیتمنطقه کردستان انجام 

با همان شیوه کهن در کوه و دشت به تالش نامتناسب دست می زنند و به علت عدم آموزش الزم ادوات کشاورزي و اداره 

شیوه کهن در کوه و دشت به تالش نامتناسب دست می  کشاورزان کردستان با همان«وي گفت:».ترویج مثمر ثمر نبوده است

زنند و به علت عدم آموزش الزم، ادوات کشاورزي نیز بال استفاده می ماند و در عرض مدت کوتاهی و بال گردن آنها 

 بنباید یک آفت تهدید کننده براي کشاورزي به حسا»سیاهک«حاج امیر زاده ضمن اشاره به اینکه در این روزگار».شودمی

امسال تولیدات گندم کردستان در اثر آلودگی به سیاهک گندم آسیب زیادي دیده است و این دلیلی نمی تواند «آید،گفت: 

داشته باشد جز اینکه نظارت اداره کشاورزي ضعیف است،دراین مورد یاسم کهنه و بدون فایده در اختیار کشاورز گذاشته شده 

 .«را نیاموخته اند است یا به کشاورزان نحوه استفاده سموم

 

اورزي دامپروري و کش هاياسعد رجبی نماینده انجمن شهرستان بخش دیواندره،از اینکه مناطق مختلف کردستان براي فعالیت

مورد شناسایی قرار نگرفته است انتقاد کرد و گفت: گشاورزان ما بدون اطالع از سرانجام کار،مراتع را به زیر کشت دیم 

 .شودیوه نه تنها از نظرکشاورزي بازده مطلوب بدست نمی آید بلکه تیشه به ریشه دامپروري نیز زده میو با این ش برندمی

 

 1200در دیواندره حدود «اسعد رجبی در پایان سخنان خود به فقدان تراکتور در مراکز عمده کشاورزي اشاره کرد و گفت:

با این حال یک تعمیرگاه که خدمات ضروري را ارائه کمباین و تعداد زیادي موتور آب وجود دارد و  150تراکتور،

 ...«نشده است دهد،ایجادمی

 

در جلسه بررسی مسایل کشاورزي استان کردستان، نمایندگان مریوان و سقز در مجلس شوراي ملی نیز سخن گفتند و ضمن 

.( احیه اي را مورد تأکید قرار دادندتأیید مشکالت کشاورزان در زمینه تعمیر وسایل کشاورزي، لزوم افزایش اعتبارات خاص ن

 )7/7/1357اطالعات 

 

 انحالل اتاق اصناف سنندج

 

استاندار کردستان از دیروز، اتاق اصناف سنندج منحل شد. دیروز همچنین اعتصاب کارکنان ادارة » سرلشکر علیزاده«بدستور 

 .پست سنندج وارد هفتمین روز خود شد



 

درس حضور داشتند.(  هايخود، در کالس ايبدنبال اعتصاب یک هفته آموزاندانشدیروز مدارس سنندج باز بود و 

 )1357/ 24/7اطالعات

 استعفاي استاندار

 

 30/7در پی حمله بی رحمانه ساالر جاف و افراد اجیر شده اش به پاوه و هجوم چماق بدستها به شهر کرمانشاه، ساعت 

 .ن اعتراض از سمت خود استعفا کرد و به تهران رفتاستاندار کرمانشاه بعنوا» احمد ناظمی«دیشب، 

 

دکتر منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی و سخنگوي دولت در گفتگوي تلفنی با محمد حیدري عضو هیئت دبیري 

زودتر  روزنامه اطالعات، از حمله ناجوانمردانه افراد ساالرجاف نماینده مجلس شوراي ملی به پاوه با خبر شد و گفت هر چه

/ 9/8دولت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و او در این زمینه گزارشی به شریف امامی، نخست وزیر خواهد داد.(اطالعات

1357( 

 

 .شونداستاندار جدید قهرمانشهر: جنایتکاران در دادگاه اسالمی محاکمه می

 

به این شهر گفت: تمام جنایتکارانی که در  ورود هنگام دیروز قهرمانشهر جدید استاندار "نژاد ایران عبدالحمید" –قهرمانشهر 

گذشته دست به کشتار و چپاول بیرحمانه مردم زدند. در دادگاه عدل اسالمی محاکمه خواهند شد. وي که در اجتماع کثیري 

در خود من هم افزود: حتی اگر برا گفت،سخن می شهراز مردم، خانواده شهدا و گروهی از روساي ادارات در گورستان عمومی

جنایتی مرتکب شده باشد، دست از سرش بر نخواهم داشت. استاندار جدید سپس به شایعه تجزیه طلبی اشاره کرد و گفت: تا 

آنجا که من خبر دارم این شایعات را بر عناصر معلوم الحال براي کردن اذهان عمومی پراکنده کردند.. وي سپس از مردم 

 )14/12/1357ویی و یا مجازاتی فردي پرهیز کنند. (کیهانخواست که از هرگونه انتقام ج

 

 مالقات با امام جمعه

 



 هرش این جمعه امام »حسینی عزالدین سید« اهللا آیت با و شد مهاباد وارد غربی آذربایجان استاندار »عباسی مهدي« –مهاباد 

آیت اهللا و مساجد این شهر متحصن  منزل در و گریخته مهاباد به که میاندوآب جوانان نمایندگان مالقات این در کرد مالقات

وکیل دادگستري را بعنوان فرماندار » اسعد ایران زاده«نیز حضور داشتند. در این مالقات همچنین آیت اهللا حسینی  اندشده

در  عزالدین حسینیمهاباد به استاندار معرفی کرد. صدها زن ودختر با حجاب در حالی که عکسهایی از امام خمینی و آیت اهللا 

دست داشتند با دادن شعارهاي مذهبی به طرفداري از حجاب اسالمی در شهر مهاباد راهپیمایی 

 )27/12/1357کردند.(اطالعات

 

 .دکتر ابراهیم یونسی استاندار کردستان شد

 

دار نه بعنوان استانوزیر کشور، دکتر ابراهیم یونسی با» صدر حاج سیدجوادي«سنندج ـ خبرنگار اطالعات: از سوي دکتر 

  .کردستان معرفی شد

 

 :استاندار جدید کردستان در مورد چگونگی اقدامات خود در آینده گفت

 

در درجه اول نظم و حفظ شهر از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد بود،  سپس به مسئله نزدیک کردن گروههاي مختلف »

 «.فی خاطر مردم پیدا می کنیماجتماعی خواهیم پرداخت و در ادامه راههایی را براي تش

 

 سید حسن«امیدوارم اگر در این مسیر دچار کجروي شدم مردم مرا به مسیر واقعی هدایت کنند. استاندار جدید کردستان، 

 :را به سمت معاونت استانداري برگزید صدر حاج سید جوادي وزیر کشور در مصاحبه اي در سنندج اظهار داشت» کلیجی

 

توافقهاي الزم در سنندج، کلیه بازداشت شدگان در پادگان آزاد شدند و براي حفظ آرامش شهر، یک  در پی بررسیها و»

 .نفري انتخاب شد 5هیات 

 

این هیات موظف است حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده، انتخاباتی در سطح شهر انجام دهد و مردم، نمایندگان واقعی خود 

 .د و شوراي موقت اداره شهر را تشکیل دهندرا که یازده نفر خواهند بود برگزینن



 

  .اي تدوین خواهد شدشود آئین نامهدر مورد انتخابات آزاد شورا که در دو هفته آینده انجام می

 

بجز چندشهر در کشور که نسبت به این واحدها حساسیت « وي در مورد چگونگی تشکیل مجدد ژاندارمري و شهربانی گفت:

شود. دولت تصمیم دارد کمبود پرسنل این سازمانها را از بانی بصورت سابق در دیگر نقاط حفظ میدارند ژاندارمري و شهر

میان پاسداران انقالب و نیروهاي رزمنده شهري برگزیند و وسایل مورد نیاز رفراندوم نیز روز یکشنبه، به سنندج رسیده 

 )6/1/1358است.(اطالعات

 

 .ابات سنندج به تهدید کشیده شده استاستاندار کردستان:اعتراض به نحوه انتخ

 

سنندج ـ خبرنگار اطالعات:دکتر ابراهیم یونسی بانه استاندار در پیامی خطاب بمردم این استان گفت که در پی اعتراض 

اي از مردم به نحوه انتخاب شوراي شهر سنندج،اعتراضات از مسیر و مجراي طبیعی خود خارج گردید و به تهدید و عده

نش آموزان مدارس و کسبه و مردم شهر کشیده شد. استاندار با اشاره به مسئولیت مردم در رابطه با حفظ نظم و ارعاب دا

تکیه بر موازین منطقی در پیام خود از گروههاي مذهبی و پیشرو خواست که خود را نگهبان گروهاي دیگر بدانند و از یاد نبرند 

برادران و خواهرانند که میمانند و ناچار بایدبا هم زندگی کنند و در سیماي  که تضادها از بین خواهد رفت و سرانجام همین

اي که دارم یکدیگر بنگرید.  کاري نکنید که با مشاهده قیافه یکدیگر رنگ غم و تلخی بر چهره یکدیگر ببینید.  من بنابر وظیفه

ر قسمت دیگري از پیام خود بار دیگر مردم را به لحظه به لحظه دولت را در جریان امر میگذارم و خواهم گذاشت. استاندار د

 .حفظ نظم دعوت کرد و گفت: درست بیندیشید تا مردم مجال کار را داشته باشند.  تا پیمانکار احساس امنیت کند

 

و بکار خود ادامه دهد.  تا سرمایه دار سرمایه گذاري کند تا مردم مجال کارکردن و ساختن،  و دستگاههاي اجرائی فرصت 

تأمل و تدبیر و چاره اندیشی داشته باشند و گرنه دیري نخواهد گذشت که فاجعه بیکاري و حتی گرسنگی در شهر بال 

خواهدگشود.استاندار در پایان از رهبران فکري،  صنفی و مذهبی خواست تا سنگینی وظیفه و مسئولیت خود را در رابطه با 

هفته اخیر شهر کامال بحال عادي و آرام بازگشت.  به مجرد راي  3بود و در موقعیت خطیر کردستان از یاد نبرند. تشنج حاکم 

گیري انتخابات شوراي شهر،  بر اثر اشتباعاتی که از طرفین درگیر ـ پیشرو و اسالمی ـ بروز کرد گروهی که قادر به کنترل 

ود آوردند) ته چنین نشد وضع فعلی را بوجاحساسات خود نیستند و با تغییر رژیم انتظار داشتند از صفر به صدر برسند که الب

از  رسیده هايپرتوماه در پاسخ به اینکه آیا انتخابات در یک فضاي آزاد و دموکراتیک انجام شده است، گفت: بگزارش

اند آید که مردم سنندج در انتخابات خوب اندیشیدهانتخابات تا حد مطلوبی آزاد برگزار شده و از نحوه قزائت آراء چنین برمی



راي گیري ثبت نام کردند حدود  هاينفري که قبال در حوزه 600هزار و 34از "توان به آینده امیدوار بود وي ادامه داد:و می

قرائت آراء تا بعد از ظهر  راي تا این لحظه در صندوق ریخته اند و تا کنون دوسوم آرا قرائت شده و احتماالً 33هزار و  24

  (11/1/1358(اطالعات"یافت و در پی انجام شور با مسئولین امر،  نتیجه انتخابات اعالم میگردد. فردا (امروز) پایان خواهد

 

 برنامه ایجاد اغتشاش در نواحی کرد نشین

 

سپهبد پالیزبان آخرین استاندار کرمانشاهان در رژیم  کثیف پهلوي،  با جمع اوري گروهی مزدور،  قصد اغتتاش در مناطق کرد 

پلید خود،  در تدارك تصرف شهر (پاوه) است.  گزارش رسیده  هايشود،  او براي پیاده کردن نقشهرد.  گفته مینشین ایران دا

 30حکایت دارد و براساس همین گزارش  هااز نوار مرزي ایران و عراق،  از درگیري خونین بین افراد جالل طالبانی و بارزانی

نفر از طرفین در یک نبرد خونین کشته شدند.  گرازش دیگري حاکی است که ارتشبد غالمعلی اویسی عامل کشتار جمعی 

میدان شهداي تهران در مرز ترکیه و نیان در (کالته) گنبد کاووس سرگرم توطئه چینی هستند.  گزارشهاي خبرنگاران 

را می خوانید:برخورد در مرز گزارشهاي رسیده از نقاط مرزي ایران حاکی است که  هاستانها را در این زمینهاطالعات در شهر

بین افراد جالل طالبانی و باقیمانده پیشمرگان بارزانی،   بین مناطق پاوه و نوسود برخورد خونینی روي داده است. طیق این 

ی از پاوه به نوسود می رفتند،  بین راه مورد حمله گروهی از پیشمرگان بارزانی گزارشها،  سه روز پیش هنگامی که افراد طالبان

 .نفر از پیشمرگان بارزانی کشته شدند 4نفر از افراد طالبانی و  26قرار گرفتند و در نتیجه 

 

وي علیه وس پهلبه سرپرستی سپهبد پالیزبان آخرین استاندار کرمانشاهان در رژیم منح هاشود هم اکنون بارزانیگفته می

 .کردهاي ایرانی مبارزه می کنند

 

 تدارك تصرف پاوه

 

هزار تومان حقوق به آنان  6الی  3را جمع آوري کرده و دادن اسلحه و پرداخت ماهانه  هاسپهبد پالیزبان عده زیادي از بارزانی

 دارد و قصد اصلی او تصرف  (پاوه) وقصد ایجاد یک نیروي چریکی ضد انقالب و ایجاد اغتتاش در مناطق کرد نشین ایران را 

 .احتماال حمله به دیگر نقاط است

 



قبضه اسلحه از پادگان خارج کردند  600در وقایع اخیر سنندج حدود  هاطبق گزارشهایی که از نوار مرزي ایران رسیده بارزانی

فراندم اخیر سقز ایجاد اختالل و طرفداران ساالر جاف نماینده معدوم مجلس منحله شوراي ملی،  در جریان برگزاري ر

  .نمودند

 

در ضمن شایع است که ارتشبد غالمعلی اویسی،  فرمانده سابق نیروي زمینی رژیم منفور شاهنشاهی و جالد و عامل اصلی 

کشتار جمعه سیاه تهران در مرز ایران وترکیه در اختفاء بسر می برد و در تدارك تالش علیه انقالب اسالمی مردم ایران 

 )15/1/1358ت.(اطالعات اس

 

 توطئه مشترك براي ایجاد آشوب در غرب ایران

 

گزارش رسیده از نوار مرزي ایران و عراق،  حکایت از طرح یک توطئه ننگین علیه انقالب مقدس اسالمی ایران دارد،  براساس 

ضد خلقی و پس ماندگان رژیم کثیف (آریا مهري) با همکاري  هاياین توطئه ارتشبد اویسی و سپهبد پالیزبان دو تن از چهره

فراري در مرزهاي عراق و ترکیه،  سرگرم توطئه چینی علیه انقالب مقدس اسالمی ایران  هايعوامل مزدور خود و ساواکی

 .هستند

 

  .گویا سازمان(سیا) آمریکا نیز آنان را در اجراي این نقشه پلید،  همراهی و همیاري میکند

 

 :بخوانید هازارش خبرنگاران اطالعات در شهرستانها را در این زمینهگ

 

رسیده از نوار مرزي غرب کشور گویاي اینست که دو عامل کشتار آزادیخواهان ایران، سپهبد پالیزبان و ارتشبد  هايگزارش

رد آوردن صدمه به انقالب مردم اویسی با برقراري ارتباط با یکدیگر و  توسل به افراد ساواکی فراري،  همچنان در صددوا

 .مبارز ایران هستند

 

سپهبد پالیزبان آخرین استاندار ضد خلقی رژیم  منحط پهلوي در کرمانشاهان به همراه سرهنگ ایوبی در  هاطیق این گزارش

ي  هاکیاکوت (سورین) واقع در بین (دزلی) و (نوسود) سرتیپ نصرتی رئیس ساواك منطقه کردستان در (سید صادق) و ساو



فراري مناطق قصرشیرین،  کرمانشاه،  سنندج،  مریوان،  سقز،  بانه،  سردشت و مهاباد از منطقه مرزي (مریوان) به عراق رفته 

  .انداند و در یک محل تجمع کرده

 

قاط مختلف بارزانی در ن هايالزم،  همراه با پیش مرگ هايمنظور از اجتماع این عناصر ضد مردمی اینست کهپس از آموزش

مرزي با افراد جالل طالبانی ستیزه نموده و در منطقه کردستان ایران نیر مبادرت به خرابکاري و تولید نا امنی و  اغتشاش 

  .نمایند

 

جالل طالبانی هم اینک عالوه بر مبارزه براي خودمختاري کردستان عراق، از عبور و مرور افراد مزدور سپهبد پالیزبان از مرز 

  .کندعراق نیز ممانعت میایران و 

 

 همکاري با پالیزبان

 

شود سپهبد پالیزبان با اعضاي مکتب سیاسی (قیاده موقت) همکاري مادي و معنوي دارند.  دفتر این مکتب در ـ گفته می 

ست که به ا "عبداهللا پشدري"استاندار سابق سلیمانیه عراق و معاونش  "علی عبداهللا"کالیفرنیا (آمریکا) است و مسئول آن 

 .همراه ادریس و مسعود بارزانی (پسران مصطفی) از هدایت کنندگان پیشمرگان بارزانی در مرز ایران،  وعراق و ترکیه هستند

 

(دزلی) است که روزهاي دوم و  هايدریافت کمکهاي نقدي ـ از سوي دیگر گفته شده است (نادر هورامی) سرپرست پیشمرگ

سوم و چهارم فروردین ماه جاري با (رشید صالح) رئیس سازمان اطالعات و امنیت منطقه (حلبچه بوده) عراق در تماس کامل 

 .بوده و از وي کمکهاي مادي و معنوي دریافت کرده است

 

 هايین) عراق رفته و ظرف این دو روز کمکنادر هورامی همچنین در روزهاي ششم وهفتم فروردین ماه جاري به شهر (پنجو

 )19/1/1358نقدي از رئیس سازمان اطالعات و امنیت (پنجوین) دریافت کرده است. (اطالعات

 

 گفتگو

 



خبرنگار کیهان در سنندج در زمینه وظایف و کاربرد شوراي موقت شهر سنندج با دکتر یونسی استاندار کردستان به گفتگو 

وجب شد تا شد م: حادثه اخیر سنندج که از حساسیت مردم نسبت به اشخاص بخصوصی ناشی مینشست. دکتر یونسی گفت

شهر منحل و لزوم تشکیل شورا جهت اداره شهر مطرح شد استاندار کردستان در مورد وظایف شورا گفت: هنوز از  هايکمیته

که هم اکنون حکم فرماست می توان از مفهوم طرف وزارت کشور آئین نامه تفصیلی ارسال نشده اما در شرایط خاص انقالبی 

مرانی ع هايشوار این استنباط را داشت که شوراي شهر سنندج در زمینه امنیت و نظم داخلی شهر و روستا و در تدوین برنامه

ر و د کندخود را به استانداري اعالم می هايو رفاهی و تعیین اولویتها اختیارات وسیع خواهد داشت. شورا نظریات و برنامه

ی هاي دولتچنین استانداري یک نقش ارتباطی بین شورا و ارگاننهایی روي آن به عمل خواهد آمد هم هاياستانداري بررسی

زیرا دولتی که هم اکنون  شودماه تشکیل می 6براي  ایفا خواهد کرد. دکتر یونسی اضافه کرد البته این شورا موقتی است و فعالً

ماه آینده دولت جدید روي کار بیاید این دولت جدید خواهد  6بینی شده است که ظرف ست و پیشروي کار است موقتی ا

بود که سرنوشت شوراي موقت را تعیین خواهد کرد استاندار در پاسخ این سوال که شورا در امور سیاسی مداخله خواهد کرد 

انتخاب شوند و عقاید و ایدیولوژي بخصوص داشته  هاي سیاسییا نه؟ گفت: درست است که اعضاي شورا شاید از میان گروه

باشند اما چون وظایف شورا مبتنی بر مسایل خدامتی و رفاهی است باید اعضاي آن بخاطر رفاه مردم از هر گونه گرایش 

ظیفه و سیاسی و اعمال عقیده بر کیفیت وظایف خود بپرهیزند. استاندار در پایان گفت: چون اعضاي این شورا تمام وقت انجام

 خبرنگار کیهان در سنندج در پایان شودخواهند کرد براي کمک به گردش چرخ زندگی آنها اعتبارات مالی در نظر گرفته می

 :هاي ائتالفی را به این شرح ارسال کرده استگزارش خود اسامی کاندیداهاي گروه

 

 :هاي اسالمیها و جمعیتائتالفی انجمن گروهاسامی

 

ـ 7ـاحمد خلیقی 6ـ استاد صدر امرادي 5ـ معروف شبلی 4ـ مال محمود آهنگر 3ـ عماد سید زاهدي 2نژاد ـ جبار آریا 1

 شمس هاديـ11ـ فواد روحانی 10ـ هادي مرادي 9ـ عبدالغفار یونسی 8ابراهیم شاه وردي 

 

 :ائتالفی پیشرو گروهاسامی

 

ـ خلیل 7ـ فریده قریشی 6ـ ارسالن پور قباد 5سب ـ خلیل حواري ن4ـ محمد مائی 3ـ عباس کریمی 2ـ یوسف اردالن 1

 )19/1/1358ـ مهدي فاطمی.(کیهان11ـ جلیل معین افشار 10ـ سید باقر نبوي 9ـ عبداهللا بابان 8یوسف زمانی 

 

 .استاندار کردستان در گفتگو با کیهان:کردستان هیچگاه پایگاه امپریالیسم نخواهد شد



 

سئله خودمختاري و حق تعیین سزنوشت که از طرف مردم کردستان عنوان شده است دولت به م"سنندج ـ خبرنگار کیهان: 

آید که دولت به حل این عنوان کرد چنین بر می هاتوجه خواهد کرد. از مطالب اخیري که نخست وزیر در باره حقوق ملیت

استعمار  يهار سیاه شدیدترین ستمبخصوص ملت کرد که سالیان دراز زیر چت ها،مساله مهم ملی و رفع ستم تاریخی از ملیت

 ."اند بی اعتنا نیستداخل و خارج بوده

 

ختاري متاسفانه در مورد خودم«دکتر ابراهیم یونسی، استاندار کردستان در مصاحبه با کیهان این مطالب را مطرح کرد و گفت: 

سب بدنبال پیدا کردن یک راه حل مناشود، حق تعیین سرنوشت حق طبیعی هر کسی است به نظر من دولت با الفاظ بازي می

و منطقی است که فرمولی بدست آورد تا به احساس کسی برنخورد و ضد انقالب نیز از آن سوء استفاده نکند، دولت قابل 

سرزنش نیست زیرا آنقدر درگیر مشکالت است که مجال اندیشیدن به این مساله برایش موجود نیست. اما ملت کرد هم حق 

پیدا کند چون تا به حال با دولتی که چهره خلقی داشته باشد روبرو نشده است. در اینجا رهبران فکري، مذهبی دارد سوء ظن 

و سیاسی وظیفه دارند که جلو احساسات و هیجان مردم را بگیرند تا دولت موقت با حسن نیتی که در جهت تامین آزادیها 

  .دارد با فراغت فکري مسئله کردستان را بررسی کند

 

دکتر یونسی این شایعات را که خودمختاري کردستان خللی در حاکمیت و تمامیت ارضی کشور وارد خواهد آورد،  رد کرد و 

گفت: کردها از ایرانیان اصیل هستند و با افراد و آحاد این سرزمین فرهنگ مشترك و پیوسته دارند و نمی توانند از ایران جدا 

شود که گروههائی از نژادهاي دهد. تجزیه طلبی زمانی مطرح میاي را نمیز چنین اجازهباشند. از طرفی وضعیت جغرافیائی نی

مختلف را با زورونه از روي اراده در منطقه اي وادار به تجمع کنند.  براي مثال امپریالیسم در افریقا خطوط مرزي را طوري 

اند.  این بریدگی و گسستگی به زندگی اجباري شده محدود کرده که در یک محدوده جغرافیائی چند گروه از نژادهاي محکوم

شود.  از وقتی که من به کردستان آمده ام نه تنها از کسی تجزیه قومها و تجمعشان در یک سرزمین منتهی به تجزیه طلبی می

  .امخواهی نشنیده ام بلکه در این زمینه استنباط نکرده

 

د استعماري و ضد امپریالیستی کردها گفت: هیچگاه نیمتوان پذیرفت که کردها استاندار کردستان با اشاره به سابقه مبارزه ض

روزي به دامن استعمار و امپریالیسم پناه ببرند.  کردستان هیچگاه نمیتواند پایگاه و مامن امپریالیسم و یا به صورت حربه اي در 

فکري و بدور از منطق انجام گیرد،  ممکن است دشمن از دست امپریالیستها بر علیه ایران بشود.  اما اگر هر اقدامی از روي بی 

  .آن استفاده کند

 



استاندار کردستان اضافه کرد: با توجه به اوضاع سیاسی موجود که سیستمی نابود شده و نهادها ي جدیدي باید مستقر شود. 

چرا هر اقدامی به غیر از مذاکره؟ در براي احقاق حق باید به راه حل سیاسی متوسل شد. وقتی که زمینه مذاکره وجود دارد، 

اینجا باید یادآوري کنم، بخصوص به افراد معمولی باید تفهیم شود که آنها از ارتکاب هر گونه عملی که باعث درگیري رهبران 

  .شود باید پرهیز کنندفکري و سیاسی می

 

 منطقه فعالیت دارند؟ دکتر یونسی در پاسخ این سوال که آیا ایادي ارتجاع و عوامل رژیم سابق در

 

کردن گفت: عوامل رژیم گذشته نمانند سایر نقاط کشور، در کردستان منتهی شدیدتر فعالیت دارند. مردم در مورد خنثی

  .آنها هوشیار هستند و ما نیز اقداماتی را انجام داده و مراقب اوضاع هستیم هايفعالیت

 

خودمختار گفت: مسئله خود مختاري کردستان به مفهوم جدائی اقتصادي استاندار کردستان در مورد ضع اقتصادي کردستان 

از کل اقتصاد کشور نیست. ما همه اعضاي یک خانواده هستیم و هر کدام از درآمد خانواده سهم داریم و این هم باین معنی 

ت اقتصادي ی براي پیشترفنیست که ما دست روي دست بگذاریم و بگوئیم بدهید که بخوریم بطور قطع در این زمینه گامهائ

 .بکار گرفته خواهد شد هاشود، و سرمایهبرداشته می

 

ماهر مطرح است. کارمندان مسئله عدم امنیت را  هايدکتر یونسی اضافه کرد: در حال حاضر مسئله انتقال کارمندان و نیرو

واهش کنم و از آنها خدارند موافقت نمی مستمسک قرار داده و قصد ترك این استان را دارند من با نتقال آنهایی که تخصصی

  .ام به این مسئله بی اساس فکر نکنند.  من اطمینان میدهم در منطقه امنیت وجود داردکرده

 

دکتر یونسی که یکی از اعضاي فعال جمعیت دفاع از آزادي و حقوق بشر است در باره چگونگی رعایت حقوق کردها در قانون 

از اعضاي دولت موقت و دست اندکاران امور از مؤسسین جمعیت دفاع از حقوق بشر هستند و اساسی جدید گفت: چند تن 

مختلف خواهند بود.  در قانون اساسی جدید مطمئنا در مورد  هايفردي و اجتماعی و قوم هايمسلما آنها مدافع حقوق و آزادي

  .معیت دفاع از حقوق بشر خواهد بودشود که منطبق بر اصول آزادي و خواست جکردستان مواردي گنجانیده می

 



استاندار کردستان به مردم توصیه کرد در انتخاب نمایندگان مجلس موسسان دقت و توجه به خرج دهند و کسانی را باین 

منطق و  را با هامجلس روانه کنند که صاحب نظر و مسلط به امور باشند تا آنها بتوانند مسایل را درك و در صورت لزوم نکته

       )23/1/1358ور اندیشی نقد و بررسی کنند. (کیهاند

 

 نظر استاندار کردستان

 

سنندج ـ دکتر ابراهیم یونسی، استاندار کردستان، صبح امروز طی تماس تلفنی با کیهان،پیرامون مساله اعتراض به نحوه 

نتخابات را برعهده داشت و مقدمات نفري مسوولیت کامل برگزاري این ا 5انتخابات شوراي شهر سنندج گفت: کمیته موقت 

نفر در  2500بعدازظهر حدود  5/2آن را از دو هفته پیش فراهم کرده بود. دیروز در حین برگزاري انتخابات حدود ساعت 

محوطه استانداري اجتماع و به نحوه انتخابات اعتراض کردند. دکتر یونسی اضافه کرد: از آنجا که پس از حوادث سنندج، قرار 

ي مسایل مربوط به این انتخابات زیر نظر شوراي موقت باشد، من بررسی این اعتراض را به همین شورا واگذار است همهشده 

االمکان تصمیمات خود را به اتفاق آراء بگیرد تا از بحرانی شدن اوضاع جلوگیري شود، البته من نظر و پیشنهاد کردم که حتی

له انتخابات و اعتراضات موجود وزارت کشور طرح خواهم کرد. دکتر یونسی در پاسخ خود را در مقام استاندار، پیرامون مسا

زاده با توجه به توصیه قبلی ایشان که انتخابات نباید تحریم شود، پیرامون مساله فعلی چیست، این پرسش که نظر آقاي مفتی

رگزاري انتخابات را به من اطالع دادند و از من به نحوه ب ايزاده دیروز با من تماس گرفتند و اعتراض عدهگفت: آقاي مفتی

نفري توصیه کنم که تصمیمی بگیرند. من در جواب گفتم که هر تصمیمی  5خواستند که به یکی از اعضاي شوراي موقت 

ر نفري است و من تا پایان انتخابات و شمارش آراء دخالتی نخواهم کرد. استاندا 5پیرامون انتخابات به عهده شوراي موقت 

تحریکاتی براي بحرانی کردن اوضاع شهر وجود دارد تاکید کرد که در پی بررسی کامل و حل  کردستان با اشاره باینکه مسلماً

 )25/1/1358دشواریهاي فعلی است.(کیهان

 .وضعیت خاص سنندج را دلیل آورد: شوراي موقت از اعالم نتایج آراء سنندج خودداري کرد

 

نفري تصمیم گرفت تا اطالع  5نفري شهر سنندج دیشب پایان یافت ولی شوراي موقت  11 شمارش آراء انتخابات شوراي

 .ثانوي آنر اعالم نکند

 

عصر امروز (دیروز) شمارش آراء پایان یافت و «نفري شهر سنندج دیشب به آیندگان گفت:  5یک مقام آگاه شوراي موقت 

نفري تصمیم گرفت با توجه به  5ولی اعضاي شوراي موقت نفري مشخص شدند.  11پس از جمع بندي آراء اعضاي شوراي 



وضعیت خاصی که هم اکنون در شهر سنندج حکم فرماست نتایج آراء را اعالم نکند. از جمله تحصن گروهی از معترضان به 

 .انتخابات که هم اکنون در مسجد جامع شهر ادامه دارد

 

مخالف تشکیل هر گونه شورایی براي تشکیل  نتخابات است آنها اصوالًمتحصنان ابطال ا هاياز جمله خواسته«وي اضافه کرد: 

 «.امور شهر سنندج هستند

 

استاندار کردستان دیشب در جمع متحصنان حضور یافت و با آنان به صحبت پرداخت. استاندار قبل » یونسی«در همین حال 

ر د اندرضان که در مسجد جامع تحصن کردهمعت هايخواسته«از شرکت در جمع متحصنان مسجد جامع به آیندگان گفت: 

ام و دولت و مقامات مملکتی مورد انتخابات و دیگر مسائل شهري و سیاسی دور می زند که من همه را به تهران منتقل کرده

کامال با  زمنطقی دارند که من نی هاياي خواستهمتحصنان پاره«.استاندار اضافه کرد: باشندآنان می هايکامال در جریان خواسته

درس است. زیرا  هايایدئولوژیکی و سیاسی در سر کالس هايموافق هستم. از جمله جلوگیري از بحث هااین خواسته

به پیشرفت امور درسی دانش آموزان لطمه می زند.  هاسیاسی و چنین بحث هايجاي درس است نه جاي بحث هايکالس

 «.جایز نیست هاییفوق درسی قرار گیرد و در ساعات درس اصال چنین بحث هايمی تواند رد برنامه هاالبته این بجث

 

تن  11تن از  8نتایج آراء انتخابات سنندج به سود گروه مفتی زاده است و «از سوي دیگر یک مقام آگاه به آیندگان گفت: 

روهاي دموکراتیک تعلق دارند، وي افزود: تن دیگر به گروه نی 3و  اندنفري راه یافته 11کاندیداهاي موتلفین اسالمی در شوراي 

 )26/1/1358(آیندگان.» شودتا آخر وقت فردا ( امروز ) نتایج آراء سنندج اعالم می احتماالً«

 

 ادامه مذاکرات

 

سنندج ـ مذاکره میان احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور و یوسفی بانه استاندار کردستان برسر موضوع انتخابات شوراي 

ندج ادامه دارد وتا این لحظه نتیجه این مذاکرات اعالم نشده است و بدین ترتیب هنوز معلوم نیست سرنوشت این شهر سن

  .انتخابات چه خواهد بود و آیا این انتخابات تجدید خواهد شد یا نه

 

یز بودند و هم اکنون ن گروههایی از مردم سنندج نسبت به این انتخابات معترضند و دیروز نیز در میدان آزادي اجتماع کرده

 )27/1/1358اند تا انتخابات تجدید شود.(اطالعاتدر مسجد جامع شهر متحصن شده



 .چون شمار اعتراض کنندگان کمتر از حد نصاب بود،شوراي پنج نفري انتخابات سنندج را تائید کرد

 

ساعت به تعویق افتاده بود،  24زاده  نفري سنندج که به علت اعتراض گروه طرفدار مفتی 11شمارش آراي انتخابات شوراي 

 .دیشب بر اساس یک گزارش اطالع داده شد

 

دیشب در محل باشگاه عمران اقدام به  30/9نفري به اتفاق هیات نظارت و کاندیداهاي منفرد، از ساعت  5شوراي موقت 

 .قرائت آراء کردند

 

و تحصن  هاانتخابات را تحریم کردند و با راه افتادن در خیابان اینانتخابات سنندج پریروز پایان یافت ولی طرفداران مفتی زاده

ین و ترقیخواه، منفرد هايدر استانداري و میدان آزادي آنرا غیر قانونی اعالم نمودند. پس از مذاکراتی که بین نمایندگان گروه

راض دارند، پیش از ظهر دیروز در نفري صورت گرفت مقرر شد کسانی که به این انتخابات اعت 5با اعضاء شوراي  هامذهبی

نفر رسید. انتخابات باطل اعالم شود. ولی اجتماع دیروز معترضین به  17500میدان آزادي اجتماع کنند و اگر معترضین به 

دست به تظاهرات زدند با و دادن شعار علیه استاندار و مخالفان خود بطرف  هاحد نصاب نرسید و اجتماع کنندگان در خیابان

انداري رفتند. در همین حال تظاهر کنندگان از گروهی از کارگران بیکار ساختمانی که در جلو شهرداري متحصن شده بودند است

خواستند به آنان ملحق شوند. اما کارگران از این کار خودداري کردند در نتیجه زد و خورده و برخوردهاي لفظی بین طرفین 

 .به استانداري رفتند و دوباره در آنجا متحصن گردیدند درگرفت و کارگران نیز به عنوان اعتراض

 

تظاهرات دیروز سنندج همچنین در چند نقطه به زد و خورد کشید و تعدادي مجروح شدند. همچنین به گفته یک مقام 

 .نفر اهل بانه را دستگیر و سپس در مسجد جامع، آنان را درحوض انداختند 2پاسداران انقالب 

 

آراء از سوي طرفداران مفتی زاده حود  هايبعدازظهر دیروز در پی شایعه حمله به محل صندوق 6/ 30 در همین حال ساعت

د. شدن هاآراء را محاصره کردند و خواستار تحویل صندوق هاينفر مسلح از نیروهاي انقالب، باشگاه عمران محل صندوق 100

در این محل نیست و پس از جستجو، محاصره کنندگان مسلح محل باشگاه عمران را ترك  هاولی به آنان گفته شد صندوق

 .کردند

 



در اجتماع معترضان انتخابات سنندج که دیروز صورت گرفت احمد مفتی زاده طی پیامی اعتراض خود را به انتخابات اعالم 

قلبات در انتخابات اعتراض دارم و معتقدم که منهم مانند شما به هرگونه اعمال نظر و ت«داشت. وي در این پیام گفت:

احساس مسوولیت در مورد کنترل نظم در راي گیري مجدد از روي ترتیبی که مشخص خواهد شد،  بایدهمشهریان گرامی

 «.نظارت فرمایند

 

رد و آنان را دعوت نفري براي حاضران سخنرانی ک 5طالقانی در شوراي موقت  اهللاآیتدر همین اجتماع مظفر پرتو ماه نماینده

 .به آرامش نمود

 

سیاسی از جمله  هاياي صادر کردند و در آن خواستار تعطیل کلیه دفترهاي گروهتظاهر کنندگان در این اجتماع قطعنامه

فدائی خلق، شوراي زنان و اتحادیه کارگران شدند. همچنین تعطیل  هاي، دفتر هواداران چریک»جمعیت دفاع از آزادي انقالب«

غیر اسالمی می فروشند و نیز مخالفت با هرگونه شورائی جز شوراي اسالمی  هايکه کتاب هائیو کتاب فروشی هاابخانهکت

 .براي داره امور شهر از جمله مفاد این قطعنامه بوده است

 

ده که این شانتخابات سنندج با اعتراضاتی روبرو «یونسی استاندار کردستان دیشب درگفتگو با آیندگان اعالم داشت: 

ر اي که امضاء شده مقراعتراضات به وزرات کشور و نخست وزیري منعکس شده است. ولی بطور کلی بر اساس موافقتنامه

 .شده استاندار در مورد انتخابات سنندج مداخله نداشته باشد و تاکنون هم هیچگونه دخالتی نکرده است

 

به علت تحریم انتخابات نمایندگان خودرا براي نظارت بر شمارش همچنین آخر وقت دیشب اعالم شد که گروه مفتی زاده 

دیشب در جلسه  30/9نفري که از گروه مفتی زاده است تا ساعت  5آراء معرفی نکردند و نیز یکی از نمایندگان شوراي 

بر  براي نظارت چنانچه نمایندگان آقاي مفتی زاده«آیندگان گفت: یکی از اعضاء شورا به» شیخ االسالمی«حضور نیافت. 

شمارش آراء حضور پیدا نکنند از میان معتمدان محلی براي نظارت بر این کار نمایندگانی معرفی خواهد 

 )27/1/1358آیندگان».(شد

 

 .شودنتیجه انتخابات شواري شهر سنندج امروز اعالم می

 



روز شنبه هفته جاري آغاز  24ز ساعت عضو شوراي موقت شهر سنندج که ا 11سنندج خبرنگار کیهان شمارش آراء انتخابات 

 .دقیقه بامداد امروز به پایان رسید 20و  2شده بود در ساعت 

 

نفري بخاطر تسریع در شمارش آراء دیروز از اشخاص بی  5قرار بود شمارش آراء امروز بعدازظهر به پایان رسید اما کمیته 

 .ن شده به پایان رسیدنظري کمک خواست به همین علت شمارش آراء قبل از مهلت تعیی

 

که در  هاينفري موقت اداره امور شهر گفت: کار بررسی صورت جلسه گروه 5اهللا طالقانی در کمیته مظفر پرتوماه نماینده آیت

امروز بعدازظهر به اتمام می رسد و آخر وقت امروز انتخاب شوندگان معرفی  اندها شرکت داشتهشمارش آراء صندوق

 شوندمی

 

 و بطور یقین در شورا داراي انداسالمی آراء زیادي بدست آورده هايو جمعیت هاکاندیداهاي گروه ائتالفی انجمن شودگفته می

 .اکثریت قاطع خواهند بود

 

را  هابا حضور استاندار کردستان ترتیب دهند و رئوس برنامه ايدر نظر است پس از انتخاب اعضاي شورا نمایندگان جلسه

اعالم کنند. آنچه بدون شک در اولین نشست مورد بررسی قرار خواهدگرفت. موضوع حفظ نظم و برقراري امنیت شهر خواهد 

بود. دکتر یونسی استاندار کردستان در تماس با کیهان گفت: با نظر اعضاي شوراي شهر افراد خوشنام شهربانی و ژاندارمري 

هاي انتظامی به حد کافی نرسد از میان پاسداران و چه افراد خوشنام دستگاهاندعوت بکار خواهند شد. وي گفت: اگر چن

مردم، افراد مورد نیاز استخدام خواهند شد. استاندار گفت: لباس ماموران شکل و رنگ جدیدي خواهد  هايگروه

 )28/1/1358داشت.(کیهان

 

 اعالمیه آتش بس

 

 »باباطاهري«استاندار آذربایجان غربی و » عباسی«یه و مهاباد با حضور پیش از ظهر دیروز، جمعی از روحانیون نقده، رضائ

کیلومتري نقده) گرد آمدند و پس از توافق، تصمیم گرفتند با صدور اعالمیه  5فرماندار مهاباد در شهرك محمدیار(واقع در 

 :ستاي، طرفین درگیر در نقده را به رعایت آتش بس دعوت کنند.  متن اعالمیه به شرح زیر ا

 



 بسمه تعالی

 

با کمال تاسف بر اثر تحریکات ضد انقالبیون و دشمنان برادران مسلمان ما، در نقده درگیري پیش آمده. چون هم اکنون »

مشغول »محمدیار«روحانیون و معتمدان و نمایندگان هر دو طرف با حضور عباسی استاندار آذربایجان غربی در شهرك 

خواهیم که بالفاصله بدستور آتش مصرانه از همه برادران درگیر در این ماجراي اسفبار میمذاکرات اصالحی می باشند، لذا 

تیراندازي ننمائید تا مذاکرات اصالحی هیات حسن نیت به نتیجه مطلوب برسد.  بس که تصویب شده اطاعت نموده و ابداً

مهاباد، آیت اهللا فوزي از ارومیه، رحیم عباسی از مهاباد، بیاري خداوند متعال.  بابا طاهري فرماندار مهاباد،  آیت اهللا عباسی از 

آیت اهللا محرز از ارومیه، احمد عثمانی، عبداهللا حسن زاده حزب دموکرات کردستان،  غروي از ارومیه، رحیم خرازي از مهاباد،  

راهیم مهرزاد از نقده، آیت اهللا سعید همایون از مهاباد،  عزیز معبودي،  حبیب مقدس از نقده،  یوسف کردنژاد از ارومیه،  اب

صالح رحیمی از نقده، منتظري از نقده، آیت اهللا آزرم از مهاباد،  صالح سعیدي از نقده، جان احمدلو از نقده و جوانمرد از 

  .«نقده

 

نرا به آبه عقیده من، این برخورد یک جنگ ناخواسته بود که عناصر مرتجع «شیخ عزالدین حسینی در مورد فاجعه نقده گفت: 

براي ساکنین آذربایجان زیان آور است. باید آگاهانه دشمن را شناخت  راه انداخته اند. این برخورد براي ملت ایران مخصوصاً

و متوجه بود که دشمن در کمین نشسته و هر گاه فرصتی بیاید به اختالفات دامن می زند، همانگونه که در ترکمن صحرا و در 

امیدوارم به کمک خداوند متعال، ملت آگاه ایران، اینگونه دسایس را نقش «وي سپس اضافه کرد:« سنندج این کار را کردند.

شیخ عزالدین حسینی درمورد شایعه درگیر » بر آب سازند و نگذارند که انقالب و رهاوردهاي آن با شکست روبرو شود. 

است با آقاي قاسملو به علت قطع ارتباط تلفنی شدن نیروهاي طرفدار حزب دمکرات کردستان در جنگ نقده گفت:من دو روز 

 مجاهدینی از شهرهاي«تماس نداشته ام،  این شایعه را من هم شنیده ام ولی قدرمسلم دروغی بیش نیست، البته میگویند: 

اند. من باز می گویم که این جنگ به نفع هیچکس اند و در درگیري دخالفت کردهارومیه و تبریز به نقده اعزام شده

 )2/2/1358کیهان».(نیست

 

 تشکیل کمیسیون در ارومیه

 

ایجاد آرامش کامل در نقده و رسیدگی ارومیه ـ امروز کمیسیونی با حضور محمد مهدي عباسی استاندار آذربایجان غربی براي

 .شودبه اختالفات طرفین درگیر در ارومیه تشکیل می

 



الختیار عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد و علماي ترك و کرد نقده تاماین کمیسیون چند تن از علماي ارومیه و نماینده در

ه هایی کاین کمیسیون براي کمک به خانوادهشرکت دارند. استاندار آذربایجان غربی به خبرنگار کیهان اظهار داشت در

ر ها تا آخرین نفشرط گروگان شود.همچنین در مورد آزادي بدون قید واند نصمیماتی اتخاذ میسرپرست خود را از دست داده

 .مذاکراتی خواهد شد

 

این کمیسیون مساله آوارگان کرد و برگردانیدن آنان به روستاهایشان نیز مطرح و بررسی خواهد شد براي استاندار افزود: در

تخاذ ند تدبیري ااجلوگیري از کوچ ترك و کرد از نقده و مناطق دیگر و برگرادنیدن آوارگان که به شهرهاي دیگر کوچ کرده

 خواهد شد؟

 

استاندار در مورد مراجعت ارتش از نقده گفت: پس از استقرار کامل ژاندارمري در نقاط مرزي و شهر نقده نیروهاي ارتشی به 

 .نقده مراجعت خواهند کرد

 

 .فعالیت خود را شروع کند استاندار گفت: دستور دادم ادارات نقده که تعطیل شده است مجدداً

 

رییس کمیته ارومیه گفت که براي مبادله گروگانها عازم نقده بود و اطالع داد دیروز با مذاکراتی که انجام گرفت در  پاشایی

نفر اهل  31این عده نفر گروگان ترك از مهاباد تحویل گرفته شد که از 75نفر گروگان کرد به مهاباد،  16مقابل تحویل 

 .باشندنفر اهل نقده می 44ارومیه و 

 

 نفر گروگان که در اشنویه بود تحویل گرفته شد، ضمناً 85نفر گروگان کرد از اهالی اشنویه به اشنویه اعزام و  75نین همچ

نفر که از ترکیه بدون گذرنامه وارد ارومیه شده بودند و به معامله اسلحه و کارهاي دیگر مشغول بودند  31پاشائی اطالع داد 

 .ددستگیر شدند، تا تحویل دادگاه شون

 

نفر از سربازان خدمت منقضی  800است امروز » اخواه«بندان در سرهنگ صادقی امروز گفت: بر خالف شایعاتی در مورد راه

ن بنداشدند تا به شهرهاي خود برگردند در گردنه دوآب مواجه با راههاي ارتشی آورده میپادگان پیرانشهر که با کامیون

 .این عده نشدند بلکه به آنها محبت هم کردندمانع از عبورشوند و کردها اي از کردها میعده

 



ها که دو روز قبل در جاده ارومیه ـ مهاباد و اند و بدین طریق حرکت ماشیناتوبوس را پس از بازرسی اجازه عبور داده

 )7/2/1358کرمانشاهان متوقف شده بود از سر گرفته شد.(کیهان

 نیمالقات استاندار کردستان با امام خمی

 

در پی دیدار پنجشنبه بعد از ظهر هیات دولت، دکتر یونسی استاندار کردستان نیز با امام خمینی مالقات کرد. در این مالقات 

که به اتفاق احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور صورت گرفت، استاندار کردستان ضمن ایراد گزارشی از وضع کردستان، 

 .نی توضیح دادمسائل این منطقه را براي امام خمی

 

امام خمینی در این مالقات، موکدا خواست که آرامش در منطقه حفظ شود و رفاه اهالی این منطقه مورد توجه شدید قرار 

ود با اهللا در مذاکرات خرفت که آیت شریعتمدارياهللا العظمیگیرد. همچنین صبح دیروز استاندار کردستان، به مالقات آیت

کرد و حفظ آرامش و امنیت منطقه را مورد  هائیکه میان کردها و ترکها بروز کرده است، توصیهوي براي رفع اختالفاتی 

 )8/2/1358تاکید قرار داد.(آیندگان

 

 .براي جلوگیري از تحریکات و حفظ آرامش، استاندار کردستان خواستار اعزام هیأتی به سنندج شد

 

خود  ايهمی بازار سنندج جمعی از کسبه و بازاریان این شهر مغازهصبح دیروز بدعوت شوراي اسال -خبرنگار کیهان -سنندج

را بستند و به جمع گروهها و جمعیتهاي اسالمی سنندج که از بعدازظهر پریروز به نشانه اعتراض به کیفیت برگزاري انتخابات 

عالم کرد که انها خواهان شوراي شهر سنندج در مسجد جامع تحصن اختیارکردنده اند پیوستند. شوراي بازاریان سنندج ا

 .انداستقرار نظم در شهر و پایان اختالف بین گروههاي مختلفی هستند که بر سر مساله انتخابات با همدیگر اختالف پیدا کرده

 

دیروز عالمه مفتی زاده رهبر مذهبی سنندج در جمع نتحصنین طی سخنانی مردم را به آرامش دعوت کرد و تأکید کرد که 

هاي سیاسی حل شود و توسل به خشونت و درگیري نه نظرها و مسایل موجود باید از طریق مسالمت آمیز و راه حلاختالف 

 .زندتنها از شدت اختالفات نمیکاهد بلکه به آن دامن می

 

 و وي یادآور شد اعتراضات به نحوه برگزاري انتخابات و تقلبهایی که در آن بعمل آمده مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مذاکراتی نیز صورت گرفته است تا از جانب دولت هیاتی جهت بررسی مساله انتخابات و رفع اختالفات و همچنین نظارت بر 



شود.  وي مردم را از دست زدن باعمال نسنجیده بر حذر داشت و آنها را به برگزیدن راه استقرار نظم شهر سنندج اعزام می

 .سایل تشویق کردحلهاي سیاسی و منطقی در برخورد با م

 

نفر از بازاریان در جلوي  150و تحصن در مسجد جامع حدود  هاهمزمان با اعالم دعوت شوراي بازار سنندج و تعطیل مغازه

 .ها اعتراض نمودندساختمان دادگستري اجتماع کردند و نسبت به تعطیل مغازه

 

ه موقت شهر ارجاع نمود و از این کمیته خواست که نفري ادار 5معترضین در برابر دادگستري شکایت خود را به کمیته 

عاملین را شناسایی کنند تا پس از رسیدگی و تحقیقات نسبت به صدور حکم اقدام به عمل آید.  امروز همچنین از تعطیل 

این  راي مسلح گزارشهایی رسید که به دنبال آن خبر نگار خبر گزاري پارس مصاحبه اي دکردن بعضی از مدارس بوسیله عده

مورد با محمود ظهیر اعظمی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان انجام داد. مدیرکل آموزش و پرورش گفت: گزارش تلفنی 

اي از افراد غیر مسئول به مدارس مراجعه و دانش آموزان را وادار به به مسئوالن بعضی از مدارس سنندج حاکی است که عده

نمایند. وي به اولیاء دانش آموزان هشدار داد که نفري شهر سنندج می 11ات شوراي تعطیل کالسها و اعتراض به نحوه انتخاب

شود و به فرزندان خود یاد آوري کنند که آنها تحت تأثیر عوامل غیر مدارس بعنوان یک مرکز تربیت و آموزشی تلقی می

ندج گفت ماس تلفنی درمورد تعطیل بازار سنمسئول قرار نگیرند تا عقب ماندگی درسی ببار نیاید.  استاندار کردستان دریک ت

در مورد مرعوب کردن بازاریان که شکایتی در این خصوص به من داده اند.  با عالمه مقتی زاده صحبت کردم و ایشان از این 

 يهاجریان اظهار بی اطالعی کردند و تأکید نمود که افراد مشکوك بخاطر بدبین کردن اذهان عمومی به اسم من و انجمن

کنند،  دکتر یونسی استاندار در مورد اعزام هیاتی از و با این گونه اعمال مزاحت مردم را فراهم می افتنداسالمی در شهر راه می

تم و صبح امروز با وزیر کشور تماس گرف"طرف دولت براي رسیدگی به موضع فعلی سنندج و نحوه برگزاري انتخابات گفت: 

ص با وزیر کشور مذاکراتی بعمل آورد و در آن لزوم برقراري و حفظ نظم شهر سنندج نیز آقاي مفتی زاده نیز در این خصو

. وي از مردم خواست در شرایط موجود آرامش خود را حفظ "مورد رسیدگی قرار گرفت اما از کیفیت مذاکرات اطالعی ندارم

 )19/2/1358اي بیگناه خواهد شد.(کیهان   کنند و از احساسات خود پیروي نکنند زیرا هر برخوردي باعث ازبین رفتن عداه

 

 .خواهندآوارگان نقده براي بازگشت،امنیت کامل می

 

ن این شهرستانیت متشکله در پیرانشهر، با نظر اهالی، ژاندارمري در ارومیه ـ براساس توافق حاصله در جلسه هیات حسن

 .شودمستقر می

 



گروهی از مردم پیرانشهر خواستار تشکیل گارد ملی از اهالی منطقه و این مطلب را طراحی، سخنگوي هیات گفت و افزود: 

این نیت مقرر شده است. که این اصل در جلسه هیات حسنگروهی دیگر خواستار استقرار کامل ژاندارمري بودند، روي 

مچنین نمایندگان حزب این که ژاندارمري مستقر بشود. به مرحله اجرا درآاید. هبوضوح با در نظر گرفتن نظرات اهالی و

دموکرات کردستان و اعضاي شوراي انقالب، پیرانشهر تعهد کردند که با بازگشت آوارگان به شهر امنیت و آسایش آنان را 

گونه ناراحتی براي اهالی و آوارگان کرد و ترك بوجود نیاید در سفر دیروز استاندار، آذربایجان غربی به فراهم کنند و هیچ

 .ارتش و یا تشکیل هنگ ژاندارمري شدنداین شهر در اجتماعی خواستار استقرار دایمی رستان نقده نیز اهالیپیرانشهر در شه

 

این سفر از محل سکونت و استقرار آوارگان پیرانشهر در محمد مهدي عباسی استاندار و طراحی یکی از اعضاي هیات در 

ها مواد غذایی مورد نیاز اهالی این گروهکه براي تامین آسایش نسبی این بازدید مقرر شد این شهر دیدن کردند، درپادگان 

 .فراهم شود، آوارگان پیرانشهر شرط بازگشت به محل سکونت اصلی خود را برقراري امنیت کامل در منطقه اعالم کردند

 

این اقدامات، به گیرد وصورت میایجاد امنیت، و آسایش مردم اقداماتی براي«این درخواست اظهار داشت، استاندار در پاسخ 

 )19/2/1358(کیهان». طور مستمر ادامه خواهد یافت

 

 .پس از یک هفته اضطراب و تشنج، سنندج آرام شد

 

سنندج ـ خبرنگار کیهان: بعد از یک هفته اضطراب و هیجان، با تالش دکتر یونسی استاندار کردستان،  رهبران مذهبی و 

  .نفري،  اوضاع متشنج و بحرانی سنندج به حالت عادي برگشت 5سیاسی و اعضاي کمیته موقت 

 

 و جمعیتهاي اسالمی نسبت به کیفیت برگزاري هابحران و تشنج در سنندج بدنبال اعتراض طرفداران گروه مؤتلفین انجمن

مع متحصن شده نفري،  آغاز شد.  طرفداران گروه مؤتلفین اسالمی که از هشت روز پیش در مسجد جا 11انتخابات شوراي 

فدائی خلق و جمعیت دفاع از آزادي و انقالب اخطار کردند  هايبودند چهارشنبه شب در یک راهپیمایی به هواداران چریک

  .که دفاتر خود را تخلیه کنند و به حضور نظامی خود در شهر پایان دهند

 

سیاسی در جلو دفتر جمعیت  هاير سازمانطرفدا هايصبح روز پنجشنبه در حالی که اوضاع بشدت بحرانی شده بود گروه

ماده اي،  دامن زدن به آشوب و  7دفاع از آزادي و انقالب کردستان اجتماع کردند و پس از چند سخنرانی با صدور قطعنامه 



سنگر بندي شده و جوانهاي مسلح  هاهر گونه تحریکاتی را در شهر محکوم کردند.  در طول این مدت اطراف این سازمان

حصنین کثیري به مت هايدیگر نشسته بودند.  و از آن طرف نیز گرو هايبه انتظار دفع حمله گروه هاامون سازمانها در سنگرپیر

 سیاسی فعالیتهائی که بوسیله کلیجی هايسازمان هايدر مسجد جامع پیوستند.  قبل از حرکت متحصنین به طرف قرارگاه

مذهبی و سیاسی آغاز شده بود،  به موفقیت رسید و در نتیجه از یک برخورد  هايمعاون استانداري براي ایجاد تفاهم بین گروه

حتمی جلوگیري بعمل آمد.  متعاقب مذاکرات و فعالیتهائی که براي جلوگیري از بحران بعمل آمده متحصنین مسجد جامع 

  .رسیدگی شود هایشانماده اي صادر کردند و از مقامات استانداري خواستند که هر چه زودتر به خواست 8قطعنامه یک 

 

اي از نمایندگان متحصنین عالمه مفتی زاده و دکتر یونسی استاندار کردستان بعداز ظهر پنجشنبه جلسه اي با حضور عده

به متحصنین اطمینان داده شده بشرطی که آنها با موجودیت شوراي شهر  اعضاي کمیته پنج نفري تشکیل داد.  در این جلسه

مخالفتی نداشته باشند حاضر هستند که خواستهاي آنها را در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار دهند.  با اعالم این تصمیم،  (پنج 

هر در عضاي کمیته موقت پنج نفري اداره ششنبه  شب) عالمه مفتی،  مظفر پرتوماه نماینده آیت اهللا طالقانی و دو تن دیگر از ا

شب تحصن پایان  10مسجد جامع حضور یافتند و پس از سخنرانی مفتی زاده و قرائت پیام جدید آیت اهللا طالقانی در ساعت 

 يهاپذیرفت و گروههاي اسالمی که مخالف با تشکیل شورا بودند موافقت کردند که شورا با همان ترکیب انتخابی کارو برنامه

  .خود را شروع کند

 

همچنین روز پنج شنبه پس از برپائی اجتماع طرفداران سازمانهاي سیاسی شهر در خیابان امام خمینی (خیابان مقابل دفتر 

جمعیت دفاع از  (آزادي)  گروهی از دانش آموزان دختر و پسر سنندج بدرخواست شوراي دانش آموزان و بخاطر اعتراض به 

غیر مسئول به حریم مدارس و ضرب و جرح چند تن از دانش آموزان بوسیله این افراد و نیز پشتیبانی از تجاوز افراد مسلح و 

تشکیل شوراي شهر در ساختمان دادگستري کردستان متحصن شدند یکی از اعضاي شوراي دانش آموزان گفت: تحصن ما 

انتظار داریم ترتیبی دهند تا هیچ فرد مسلحی  شب جمعه ادامه دارد.  وي گفت: ما از مسئوالن 8محدود است و تا ساعت 

تنواند وارد حریم مدارس شود و با زور و ارعاب دانش آموزان را براي شرکت در تظاهرات و غیره از کالسهاي درس بیرون 

  .بکشد

 

اخت دکتر ه پرددکتر یونسی استاندار کردستان دیروز جمعه به میان دانش آموزان متحصن رفت و با نمایندگان آنها به مذاکر

یونسی گفت دستور خواهم داد که از ورود اشخاص مسلح به مدارس جلوگیري شود و دانش آموزان و معلمان نیز باید در 

 هايمحوطه آموزشگاهها از حمل اسلحه خودداري کنند وي گفت: به معلمان ابالغ  خواهد شد که در ساعات درس ار بحث

شود که به دانش آموزان تفهیم گردد که از اهانت به اعتقادات یکدیگر پرهیز ی داده میایدئولوژیک خودداري کنند ونیز ترتیب

 )25/2/1358کنند.(کیهان



 

 .اي استاندار آذربایجان شرقی گفت:پشتوانه اقتصاد هر کشوري،نیروي کار استمهندس مقدم مراغه

 

بودجه و اعتبارات و پاکسازي ادارات پرداخت. احمد هاي استان و مسایل کنفرانس استانداران در جلسه دیروز به طرح برنامه

صدر حاج سید جوادي وزیر کشور با تاکید بر اینکه براي کمک و خدمت به انقالب باید بیشتر عمل کرد تا حرف ـ و در رفع 

ه در ن کبرداشت ـ از سازمان برنامه و بودجه خواست تا با پرداخت چهار صد میلیون تومابدبینی و نارضایتی مردم قدمی

میلیون  250هاي انتخاباتشان قرار داشت و هنوز خرج نشده با اختصاص رقم اختیار نمایندگان مجلس براي خرج در حوزه

تومان اعتبار اردوهاي عمرانی به استاندارهاي سراسر کشور، دست آنها را براي کارهایی که باید انجام دهند تا حدودي باز 

 .گردند

 

هاي بالعوض را به مبلغ یکصد میلیون تومان از صندوق تواند اعتبارات کمکزارت کشور میوزیر کشور همچنین گفت و

ها در اختیار استانداران گذارد. هم چنین مبلغ پانصد ها براي پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداريمشترك شهرداري

با  ها قرار گیرد که بایدتواند در اختیار استانداريیها ممیلیون تومان به عنوان وام عمرانی از طریق صندوق مشترك شهرداري

 .باشد خرج شودها تا پایان مهلت آن که خرداد ماه میدقت و در نظر گرفتن ضرورت

 

اي استاندار، آذربایجان شرقی ضمن تشریح مسایل و مشکالت عمرانی منطقه آذربایجان شرقی سپس مهندس مقدم مراغه

ه این مورد است وابسته کردن افراد بي نیروي کار آن مملکت است که آلمان مثال جالبی درگفت پشتوانه اقتصاد هر کشور

اي نخواهد داشت بودجه فعلی که تنظیم شده محافظه کارانه بودجه دولت و از حالت مولد به خارج کردن آنها هیچ ثمره

 .خواهدرده و تغییر میبودجه قبلی موجب هیچ تغییري انقالبی نخواهد شد، حال آنکه مردم انقالب ک

 

ها با درآمد خود قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیستند اینکه شهرداريحبیب داوران استاندار گیالن نیز با اشاره به 

ها باید جزو کارمندان دولت شوند و بدهی سابق آنها به صورتی از اعتبارات دولتی پرداخت پیشنهاد کرد که کارکنان شهرداري

 .ها گرددرجی براي کارهاي عمرانی در شهرداريگردد تا ف

 

وي ضمن تشریح مورد دست و پا گیر حکومت قبلی که در حال حاضر نیز مانع انجام کارهاي انقالبی است گفت نواقص و 

صی ااین اصل مسایل خگیرد رويمورد توجه سازمان برنامه قرار نمی شود معموالًبینی میمواردي که از طرف استانداران پیش



ر هاي دولت دآورد. استاندار گیالن هم چنین خواستار اختیارات بیشتري براي استانداران و مساعدترا در منطقه بوجود می

 )30/2/1358شد.(کیهانزمینه کارهاي رفاهی عمومی 

 .مطلقا مساله کرد و ترك نیست»سرو « برخوردهاي منطقه 

 .ادامه یابد، شهر را ترك می کنم استاندار آذربایجان غربی: اگر اهانت به کردها

 مجازات خواهند شد ـ دادستان انقالب ارومیه» ضدانقالبی«کسانیکه مزاحم برادران کرد شوند،  به عنوان 

 

استاندار آذربایجان غربی دیروز در پی مسائلی که براي کردهاي مقیم ارومیه از سوي گروهی از افراد غیر مسئول پیش آمده 

  .اگر تحریکات ادامه یابد،  شهر را ترك خواهد کرد است،  تهدیدکرد که

 

 :به گزارش خبرگزاري پارس، متن اعالمیه به این شرح است

 

مطلقا مسئله ترك و کرد نیست و عوامل ارتجاع و وابستگان به » سرو«اهالی محترم آذربایجان غربی،  برخورد منطقه  »

، این درگیري را ایجاد کرده و قصد تحمیل آن به مردم دارند. شنیده فرصت طلب، براي حفظ منافع نامشروع خود هايفئودال

ایجاد می کنند.  باید آگاه بود که همه کردهاي  هائیشود گروهی ناآگاه براي برادران کرد ما در شهر ارومیه مزاحمتمی

.  متعرضان به برادران کرد بی مسلمان و عادل با ما برادرند و هرگونه تعرض و اهانتی نسبت به آنان از نظر من محکوم است

طرف ما در ارومیه، بشدت تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد، چرا که این تحریکات، آگاهانه یا ناآگاهانه 

شدیدترین ضربه را به پیکر اسالم و انقالب اسالمی ایران می زند و من هشدار می دهم در صورت ادامه این تحریکات، شهر 

  .«خواهم کردرا ترك 

 

استاندار آذربایجان غربی در پایان اعالمیه خود از مردم استان، بویژه اهالی ارومیه خواست با برادران کرد خوش رفتاري کرده 

 )31/4/1358و با این کار، روحیه انقالبی و انسانی خود را به ملت ایران ثابت کنند. (آیندگان

 .ار دیگر کشته شدندپاسد 3در برخوردهاي روز جمعه این منطقه، 

 .ـ ارومیه را به دست گرفتند» سرو« افراد مسلح، کرد کنترل جاده 

 



ارومیه آغاز شده همچنان ادامه دارد و افراد » سرو«ارومیه ـ خبرنگار آیندگان: تشنجی که از روز پنجشنبه در منطقه مرزي 

  .دست دارند ، کنترل این راه را در»سرو«مسلح کرد، با بستن راه ارتباطی پاسگاه 

 

در همین حال، شیخ عزالدین حسینی رهبر مذهبی کردهاي مهاباد، در یک تماس تلفنی با استاندار آذربایجان غربی پیشنهاد 

  .مرزي از افراد محلی انتخاب و استخدام شوند هايکرده است مأموران پاسگاه

 

  .تن از پاسداران جان خود را از دست دادند 3روز جمعه حقگو استاندار آذربایجان غربی دیروز اعالم کرد که در برخوردهاي 

 

  .گزارش شده و هویت نفر سوم هنوز روشن نیست» رضا عظیمی«و » رضا قلعه اي«تن از کشته شدگان  2اسامی 

 

ر هاستاندار آذربایجان غربی که روز گذشته در یک گفتگوي مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی شرکت کرد،  اظهار داشت از بعدازظ

بازگشتند و اضافه کرد در جریان بازگشت این نیروها، برخوردي » نازلو«جمعه واحدهاي نظامی و ژاندارمري از منطقه بحرانی 

  .درگیر ـ پاسداران و کردها ـ بوجود نیامد هايمیان طرف

 

ه خواهند کرد که در دیشب (پریشب) در ارومیه شایع شد که افراد مسلح به شهر حمل« حقگو در ادامه سخنان خود گفت: 

اي هم به این شایعات دامن می زنند تا مردم را به وحشت اي به استانداري پناه آوردند و در همین حال، عدهنتیجه، عده

  .«اندازند

 

امروز (دیروز) شیخ عزالدین حسینی رهبر مذهبی کردهاي مهاباد به من پیشنهاد کرد که افراد « وي همچنین اظهار داشت: 

از افراد محلی انتخاب و استخدام شوند و من در پاسخ گفتم که با استخدام پاسدار محلی » سرو«مرزي  هاير پاسگاهمستقر د

مخالف نیستم اما باید راهی براي رفتن به پاسگاه داشته باشیم که متاسفانه، فعال این راه بوسیله افراد مسلح کرد بسته شده 

 .«است

 

باید فرصت داده شود که افراد محلی استخدام شوند در حالی که متاسفانه این فرصت را نیز  در مرحله دوم« استاندار افزود:

 .«برخی عوامل و عناصر فرصت طلب قائل نیستند



 

به گروگان گرفته شده بودند،  آزاد شده و بشهر » سرو«تن از مجاهدین که بوسیله کردها در منطقه  5«او همچنین گفت: 

  .«بازگشته اند

 

اهالی غیرکرد روستاهاي مناطق بحران زده، وسایل و اسباب زندگی خود را به «کند: ما در پایان گزارش خود اضافه می خبرنگار

  )31/4/1358آیندگان».(دهندارومیه انتقال می

 

 سخنان استاندار

 

 قدرتی در کار احتماال  صحت داشته باشد، هااگر کوچ دستجمعی مریوانی«استاندار جدید کردستان به آیندگان گفت: » شکیبا»

  .«است که این گونه آنها را به حرکت واداشته است

 

البته من تازه امروز (دیروز) به سنندج آمده ام و اینک مشغول بررسی این مساله هستم.  تا به حال «وي خاطرنشان ساخت: 

  .«یگري موجب کوچ شده استبه عنوان اعتراض شهر را ترك گفته اند یا مساله د هامعلوم نشده که آیا مریوانی

 

، معاون سیاسی و اداري استانداري کردستان، آخرین »کلیجی«خبرنگار خبرگزاري پارس در یک تماس تلفنی با آقاي -

شایعات منتشر شده در شهرستان مریوان حکایت بر این دارد که «تحوالت در شهرستان مریوان را جویا شد.  وي گفت: 

دیروز این مسئله از مرز شایعه تجاوز  12ریروز و پریشب قصد حمله را داشته اند لکن تا ساعت پاسداران اعزامی و ارتش، پ

  .نکرده است

 

با فرمانده پادگان مریوان تماس گرفته و قرار شده براي آرام کردن مردم، از رادیو تلویزیون این « آقاي کلیجی افزود: 

جریان اوضاع مریوان را «وي در پایان خاطرنشان ساخت ». ش شودشهرستان پیامی دایر بر عدم صحت اینگونه شایعات پخ

رسیده به سنندج حاکی است که در نقاط مختلف  هاياز سوي دیگر گزارش» پریروز به وزارت کشور منعکس ساخته است

اسداران اعزامی و متعدد شهر مریوان سنگر بندي همچنان وجود دارد و ادامه این وضع و نیز شایعه اینکه پ هايراهها و خیابان

ارتش میخواهند این سنگرها را برچینند و یا به عنوان انتقام گرفتن خون کشته شدگان، روز بیست و سه تیرماه جاري کمیته 



انقالب آن شهرستان، دست به اقدام تالفی جویانه بزنند،  مردم و شهروندان مریوان را بسیار نگران و متوحش ساخته است. 

 )31/4/1358(آیندگان

 

 .غربی: می خواهند منطقه را به آشوب بکشنداستاندار آذربایجان

 

د. غربی صادر کراي خطاب به مردم آذربایجاناطالعیه» سرو«غربی در ارتباط با بحران منطقه ارومیه ـ استانداري آذربایجان

 اساس که بوسیله عدهاي فرصت طلب و بی بی هايغربی با اشاره به شایعه پراکنیدر مقدمه این اطالعیه استاندار آذربایجان

ار نیز است: این ب منطقه را به آشوب بکشند، گفته شده خواهندروانی و سیاسی می هايوطن براي ایجاد ترس و وحشت و جنگ

غربی با توجه به موقعیت جغرافیایی و نقش سیاسی و سوق الجیشی با اهمیت آن مورد هدف فرصت طلبان منطقه آذربایجان

ده است غافل از اینکه مردم این منطقه اعم از ترك و کرد و ارمنی و آسوري با وحدت و برادري هوشیارانه علیه نیروهاي بو

 :غربی یادآوري شده استماده به این شرح مسائل منطقه براي مردم آذربایجان 7اند. در اطالعیه طی اجنبی ایستاده

 

ت اي است بین ضد انقالبی و فرصك و کرد و سنی و شیعه نبوده بلکه مبارزهـ درگیریهاي منطقه اي جنگ بین برادران تر1

طلبان و چپ نماها از یک طرف و نیروهاي انقالب اسالمی از طرف دیگر و برادران کرد و ترك دوش به دوش هم براي دفاع 

 کننداز حدود و ثغور میهن و نابودي ستمگران تا استقرار نظامی توحیدي مبارزه می

 

 منطقه برقرار و دربا همکاري ارتش جمهوري اسالمی و مردم، نیروهاي تجاوزگر و فرصت طلب پراکنده شده و آرامشفعالًـ  2

 .جاي هیچ نگرانی نیست

 

ـ  ارتش جمهوري اسالمی یک، ارتش مردمی است و در جهت انقالب اسالمی مورد تائید رهبر انقالب اسالمی امام خمینی 3

قهرمان ارتشی دوش به دوش نیروهاي مردمی علیه ضد انقالب و چپ نماهاي ساواکی و فرصت طلبان  بوده و مبارزه برادران

 .باشندبی وطن می

 

ي اعم از ترك و کرد، ارمنی و آسوري، سالها در حساس ترین لحظات تاریخی با هوشیاري انقالبی ـ  شما برادران آذربایجان4

 اید این بار نیز با بی اعتنائی کامل به شایعات تفرقه افکنانه که نقشیمردانه ایستادهدر مقابل ضد انقالب و شایعات بی اساس 

 .جز تجزیه نیروهاي اصیل اسالمی و ایجاد نا امنی روحی و روانی ندارد ایستادگی نمایید



 

 کنیماند اخطار میشدهـ به عوامل فرصت طلب و مالکین سابق که باعث دربدري و بی سامانی صدها خانوار از زارعین کرد 5

که قاطعانه عدل قضائی اسالمی را در مورد آنها به مرحله اجرا گذاشته و تا احقاق حق برادران مسلمان کرد، از پاي نخواهیم 

 .نشست

 

 .ددار سازنتوانند رابطه برادري اسالمی ترك و کرد را خدشهها و چپ نماها باید بدانند که نمیـ  خائنین و ضد انقالبی 6

 

که با صبر و هوشیاري انقالبی آرامشخود را حفظ نموده و با توان  خواهیمـ در خاتمه از کلیه برادران روستائی ترك و کرد می7

هر چه بیشتر به امور تولیدي کشاورزان و دامداران بپردازند تا با باال بردن سطح تولید در جهت رفاه خانواده خود گام برداشته 

 )1/5/1358ستگی موادغذائی کشور کمک نماید.(اطالعاتو به سیاست و عدم واب

 

 .کلیجی: تا کنون گزارشی از مریوان به دست ما نرسیده است

 

معاون استانداري کردستان دیروز در تماسی گفت: هیات اعزامی از مرکز به مریوان رفته ولی تا کنون گزارشی از » کلیجی»

  .ت هیات هستیماین شهر به دست ما نرسیده است و منتظر اقداما

 

اي از یک توطئه خطرناك علیه خلق کرد سخن گفت.  در اینحال سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران با صدور اطالعیه

 :در قسمتی از این اعالمیه آمده است

 

سی در شهر نیست و اند و اکنون تقریبا کمردم مریوان از حدود چهار روز پیش زادگاه خود را ترك کرده و آواره بیابان شده)

کنند و هر لحظه خطرات جانی ومالی آنان را تهدید میکند. فقط نگهبانان مردم از خانه و زندگی آنها در برابر غارت دفاع می

 .در پایان اعالمیه از همه سازمانها و گروههاي انقالبی خواسته شده است که به یاري مردم مریوان بشتابند

 

اي توطئه اشغال نظامی مریوان توسط ارتش و پاسداران را ب کردستان هم با انتشار اطالعیهجمعیت دفاع از آزادي و انقال

 .محکوم کرد



 

 :در این حال آسوشیتدپرس به نقل از روزنامه حریت چاپ استانبول گزارش داد

 

رستاده ه این منطقه فدولت ایران براي کمک به پاسداران مستقردر (سرو) نیروهاي کمکی و واحدهاي تقویتی با هلیکوپتر ب»

  «.انداند و خدمه آنها را به عنوان گروگان به کوهستانها بردهاست و مردان مسلح کرد نیز سه زرهپوش را به غنیمت گرفته

 

یکی ار رهبران شورشیان کرد در پی افزایش فعالیت نظامی ایران به ترکیه «در گزارش پس از تشریح وضع منطقه آمده است: 

 «.گریخته است

 

ب شود بشدت تکذیسرتیپ ریاحی وزیر دفاع ملی دیشب در تماسی آماري را که از کشته شدگان حوادث غرب منتشر می

کنند.  وي تأکید کرد: در حال حاضر منطقه غرب بسیار آرام است و منتشر می "اخالگران"کرد و افزود: این شایعات را 

  )2/5/1358هانفرمانده نیروهاي زمینی به منطقه اعزام شده است.(کی

 .شهر مریوان خالی از سکنه است

 

استاندار کردستان در یک تماس تلفنی به خبرنگار اطالعات گفت که در حال حاضر،  شهر مریوان خالی از » شکیبا«سنندج ـ 

  .سکنه است

 

قتی بر خالف انتظار، واستاندار کردستان گفت:  ما فکر می کردیم که با رفتن به مریوان،   قضیه تا حدي حل خواهد شد اما 

  «.به مریوان رفت،  فقط با یک گروه پاسداران انقالب توانست تماس بگیرد» کلیجی«آقاي 

 

مذهبی شهر را ترك  هايگروه یعنی اتحادیه کشاورزان و گروه 2وي افزود: در حال حاضر شهر مریوان خالی از سکنه شده و 

  .شود،  اظهار ترس و وحشت از گروه مقابل می کننداند و با هر گروهی که صحبت میکرده

 

نیز می گویند که  هاخواهند مریوان را بمباران کنند و در مقابل چپیچپی می هايمذهبی می گویند که گروه هايمثال گروه

  «.پاسداران قصد حمله به آنان را دارند



 

در این مورد با وزیر کشور هم تماس گرفتیم و ایشان نیز نتوانست تصمیمی بگیرند.  فعال فقط « دار کردستان اضافه کرد: استان

  .«تعدادي از کارمندان دولت و افراد مسلح در پادگان شهر بسر میبرند

 

لی اند، اما بطور کهوم کوچ کردهمو هايمردم فقط بر اساس شایعات و ترس« گفت: هااستاندار کردستان ضمن هشدار به گروه

دولت،  هم تا حدي صبر خواهد داشت و از این حد که بگذرد ناچار به اتخاذ تصمیم قاطعانه خواهد بود و اینها در مقابل قدرت 

  .«کوچکی بیش نیستند هايدولت حباب

 

بود.  دولت تا حد امکان خواهد  وي افزود: طوقتی یک توپ و یک تفنگ شکاري را مقایسه کنیم مسلما برد با توپ خواهد

کوشید تا خون از بینی کسی نیاید اما اگر این دو گروه جبهه گیري بچه گانه را کنار نگذارند،  دولت نیز وارد عمل خواهد 

  .«شد

 

مسلما با هر گروهی که « در اوضاع مریوان گفت:» حزب دمکرات کردستان«استاندار کردستان در پایان در مورد دخالت 

 )2/5/1358(اطالعات» س بگیرید خواهد گفت که هیچ نقشی نداشته اند در حالی که همه آنها دروغ می گویند.تما

 تکذیب خبر

 

ارومیه ـ خبرگزاري پارس: حقگو استاندار آذربایجان، غربی گزارش یکی از خبرگزاریهاي خارجی درباره حوادث اخیر 

ت که در حوادث اخیر منطقه سرو تنها چهار پاسدار و یک ژاندارم کشته و از آذربایجان غربی را قویا تکذیب کرد.  استاندار گف

  .طرف مقابل نیز چهار تا شش نفر کشته شدند.  از افراد پاسدار و ژاندارمري نیز پانزده نفر زخم برداشتند

 

ان عناصر کرد و افراد در یک درگیري می«چاپ آنکارا گزارش داده است که: » حریت«خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه 

بر اساس همین ». سرباز ایرانی جان سپرده اند 106در شمال غربی ایران، » سلماس«واقع در جنوب » نازلو«ارتش در نزدیکی 

که از پنج روز پیش آغاز شده یک هلیکوپتر ارتش جمهوري اسالمی ایران سرنگون و عالوه بر آن  هادر این درگیري«گزارش، 

  .«چند دهکده دستخوش حریق و حداقل صد غیر نظامی به قتل رسیده اند  در اثر بمباران،

 



 :استاندار آذربایجان غربی ضمن تکذیب این اخبار، به خبرگزاري پارس گفت

 

اند و خبر بمباران صحیح نیست.  وي در مورد اوضاع منطقه اظهار هلیکوپترهاي ارتش تنها براي شناسائی منطقه پرواز کرده»

همچنان خالی » ماکو«و » خوي«خلع سالح شده بین  هايراف ارومیه از آرامش نسبی برخوردار است و پاسگاهداشت که اط

اي از کردهاي کشاورز در مناطق مذکور اند وي اضافه کرد که عدهاست ولی افراد ارتش در مواضع حساس منطقه مستقر شده

 اند در حالیکه خود به اینکار رضایت نداشته اند وه بدست گرفتهمزارع خود را ترك گفته و اسلح ها،به تحریک صاحبان زمین

در نگرانی و وحشت به سر می » خوي«ندارند و اکثرا به زور و اجبار مزارع را ترك گفته اند و در حال حاضر نیز مردم منطقه 

 )3/5/1358آیندگان».(برند

 

 .ا ترك توهین شودغربی: اجازه نمی دهم به یک گروه کرد و یاستاندار آذربایجان

 

نفر از افراد جهادسازندگی نقده در شهرستان مهاباد، مردم نقده، سخت نگران سرنوشت نامعلوم  10نقده ـ در پی بازداشت 

به نحوي این عده از بند آزاد شوند و به شهر خود بازگردند. آقاي  حقگو استاندار  کوشنداند. و میشهروندان خود شده

که  ي هر کسگفتگویی در رابطه با دستگیري این ده نفر در مهاباد اعالم داشت این عمل را از ناحیهغربی ضمن آذربایجان

ن شود ام اگر به یک کرد توهیگفته چنان که قبالًدهم که هیچ کس به یک کرد توهین کند. همو اجازه نمی کنمباشد محکوم می

 يتوهین شود. حقگو افزود: مطلع شدم که ضد انقالبیون راننده دهم به یک ترك زبان هماجازه نمی روماز این استان می

اند این برخوردهاي منطقه مانع از مصرف اعتبارات دولتی در جهت سازندگی و اند و کشتهسازمان آب مهاباد را به گلوله بسته

ن شدار به ضد انقالبیون گفت: ایغربی ضمن ه. استاندار آذربایجانشودعمرانی استان می هايعمرانی است و باعث رکود پروژه

مردم هستند که باید در منطقه به برقراري نظم کمک کنند و راهی را انتخاب نمایند تا رکود در کارها بوجود نیاید. 

 )3/5/1358(اطالعات

 گفتگو با استاندار کردستان

 

اندار است» شکیبا«هران، آقاي سنندج ـ خبرگزاري پارس: بدنبال شکست مذاکرات مریوان و بازگشت هیئت اعزامی به ت

علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، مسئله حفاظت شهر مریوان بود و اهالی باقیمانده در «کردستان در یک تماس تلفنی گفت: 

شهر اصرار داشتند که حفاظت شهر به افراد ژاندارمري سپرده شود ولی هیئت اعزامی عقیده داشت که حفاظت شهر مشترکا 

  .«فراد ژاندارمري یا مجاهدین و مردم و یا مجاهدین و افراد ارتش سپرده شودبه مجاهدین و ا

 



هیچگونه دخالتی در حل و فصل مسائل سیاسی منطقه ندارد زیرا از جانب دولت و وزارت «استاندار کردستان اظهار کرد: 

تعطیل است و حدودهفتاد درصد سکنه  شهر مریوان همچنان«وي افزود: ». کشور، دستور العملی به استانداري ابالغ نشده است

  .«از شهر رفته اند و از شهرها و روستاهاي نزدیک، کمک به آنان می رسد

 

استاندار در این گفتگو، بار دیگر دخالت افراد ارتش جمهوري اسالمی ایران را در حوادث اخیر مریوان تکذیب 

  )4/5/1358کرد.(آیندگان

 

 سط مهاجمانتو»قطور «تصرف گروههاي ژاندارمري

 

به تصرف » قطور« به موجب گزارشهاي رسیده از خوي، گروهان ژاندارمري« غربی اعالم داشت:ارومیه ـ استاندار آذربایجان

بین قطور ـ خوي به علت قطع ارتباطات، نا مشخص است. وي گفت: همین گزاش حاکی  هايکردها در آمده و موقعیت پاسگاه

› سرو‹ ارومیه، منطقه  64به موجب گزارش روابط عمومی لشکر  شوندگرفته میي گروگاناست مسافران جادة قطور در خو

غربی ضمن تائید این خبر گفت: نسبت به موقعیت منطقه نا آگاه است. چنان نا آرام است. جمشید حقگو استاندار آذربایجانهم

از سوي کردها پایان داده شود. لکن دیروز در جادة  در پی مذاکرات روحانیون کرد با استاندار، قرار شد به تشنجات منطقه،

 دربند، یک سرباز هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد. در کنار این خبر گفته شد سه تن از تولیدکنندگان عسل که ظاهراً 

 )4/5/1358گرفته شدند، به ارومیه بازگشتند. (اطالعاتبه گروگان» سرو«

 

 استاندار در مریوان

 

از روز پنجشنبه به مریوان آمده ام و مذاکراتی صورت «استاندار کردستان، وي گفت: » شکیبا«ی آیندگان با در تماس تلفن

گرفته که تاکنون نتیجه قطعی نداشته است زیرا یک مساله مورد اختالف وجود دارد که باعث شده سایر اقدامات بهم بخورد و 

ن اداره گردد و این امري است که شوراي موقت شهر و مردم مریوان با آن اینکه از مرکز می گویند،  شهر باید توسط نظامیا

آن مخالفند.  چون شب جمعه در دیداري با کوچ کنندگان در دادگاه آنها داشتم، همگی می گفتند که شهر باید توسط خود 

  .«مردم از طریق انتخابات آزاد اداره شود

 



این درگیري ظاهرا بین پاسداران و مجاهدان داخل پادگان که گویا از «گفت:  استاندار در مورد جریان تیراندازي دیروز مریوان

پادگان نیز خارج شده بودند با نیروهاي محلی در کوههاي اطراف صورت گرفته و چون از شلیک خمپاره بسوي کوهها استفاده 

اهالی محل که گویا دهقان بوده  شد، آماري از تلفات دقیق در دست نیست.  منتها طبق خبري که به من رسیده یک نفر از

 .«اندکشته،  یک نفر زخمی و دو نفر پاسدار داخل پادگان نیز مجروح شده

 

نفر کشته  6از سوي دیگر خبرگزاري فرانسه گزارش داد که در درگیري دوباره بین پاسداران و نیروهاي مسلح محلی مریوان، 

    )6/5/1358اند. (آیندگانشده

 

 سقز، بوکان، سردشت و کامیاران تظاهرات در شهرهاي

 

کردستان ایران،   هايبه گزارش خبرنگار آیندگان از مهاباد، روز چهارشنبه گذشته به دعوت شوراي هماهنگی جمعیت

گسترده اي به پشتیبانی مردم مریوان در شهرهاي مهاباد،  سقز،  بوکان،  بانه،  سردشت و کامیاران  هايتظاهرات و راهپیمائی

  .دانجام ش

 

ارومیه و پشتیبانی از مردم این منطقه را نیز داشت از » سرو « این تظاهرات که جنبه محکوم کردن عامالن آشوبهاي منطقه 

  .رهبر مذهبی و سیاسی مهاباد برخوردار و مورد تأیید وي قرار گرفته بود» شیخ عزالدین حسینی«حمایت 

 

خواستهاي کرادها صادر و خوانده شد که مورد تأیید شرکت کنندگان قرار در پایان تظاهرات هر شهرستان، قطعنامه اي حاوي 

گرفت و از آن جمله، قطعنامه راهپیمایان مهاباد است که در آن، ضمن انتقاد از سیاست دولت در قبال خواستهاي مردم کرد 

 :آمده است

 

تائید کرده و با تمام نیرو از » مجاهدین « و  ـ ما حرکت آگاهانه مردم قهرمان مریوان را بر علیه استقرار ارتش ضد خلقی 1

  .آنها پشتیبانی می کنیم

 

  .ـ ما خواهان آزادي تمام مبارزینی که به کمک مردم مریوان شتافته و به اسارت ارتش ضد خلقی درآمده اند،  هستیم 2



 

  .ستیمایران، خصوصا خلق کرد ه هايخلقـ ما خواستار قطع تبلیغات شوم و ننگین رادیو تلویزیون انحصاري دولتی بر علیه  3

 

مرتجع را در شهرهاي اطراف ارومیه محکوم نموده و خواهان دستگیري » مال حسنی«ـ ما تبلیغات و تحریفات تفرقه اندازانه  4

  .حسنی مزدور و مجازات او می باشیم

 

  .مل امپریالیسم از ایران هستیم، این دشمن خلق کرد و عا»قیاده موقت«ـ ما براي چندمین بار خواهان اخراج  5

 

خواسته شده است.  64در پایان قطعنامه،  آزادي دستگیر شدگان پرسنل انقالبی و مجازات فرمانده لشکر 

  )6/5/1358(آیندگان

 

 .شوداستاندار کردستان:بحران مریوان امروز تمام می

 

 .دنددر درگیري مجدد مریوان یک نفر کشته و دو نفر مجروح ش           

 

ه بر اي رخ داد کاي از پاسداران انقالب مستقر در پادگان مریوان و افراد مسلح این منطقه درگیري تازهسنندج: دیروز بین عده

اثر آن یکی از افراد مسلح کشته و دو نفر از پاسداران که گویا بومی هستند زخمی شدند. مجروحان براي مداوا با هلیکوپتر به 

  .فتند. هنوز از علت درگیري مجدد اطالعی بدست نیامده استکرمانشاه انتقال یا

 

این درگیري در حالی صورت گرفت که مذاکرات استاندار کردستان و هیات همراه «خبرگزاري پارس از سنندج گزارش داد: 

 ین شهر و اطرافدرگیر در مریوان از سوي دیگر در زمینه چگونگی استقرار امنیت در ا هايوي از یک سو و نمایندگان گروه

 «.آن در مریوان ادامه دارد

 



تن بوسیله  16از مردم سنندج به عنوان اعتراض به بازداشت پنج روز پیش  هائیدر همین حال از بامداد دیروز راهپیمایی گروه

ته کردند تا از بیتو "نودار"اي بنام کیلومتر در دره 35پاسداران، از سنندج بسوي مریوان آغاز شد و راه پیمایان پس از طی 

  )6/5/1358بامداد امروز راهپیمایی را به سوي مقصد از سر گیرند.(کیهان

  .حضور پاسداران اعزامی موجب اعتراض اهالی مریوان شده است

 

 .مذاکرات مریوان ادامه دارد

 

 کوچ رابر ماندن در شهر پراضطراب ترجیح می دهیم.  ـ مردم مریوان

 

  .م بر جنگ کند حال آنکه جنگ را مقدم بر صلح کرده استدولت اسالمی باید صلح را مقد

 

مریوان ـ خبرنگار اعزامی آیندگان از سنندج: در حالی که راهپیمایان سنندج با استقبال مردم روستاها به مریوان، نزدیک می 

ا موقت شهر مریوان بود و تشوند،  دیروز مریوان کانون مذاکرات هیات اعزامی دولت با استاندار کردستان و نمایندگان شوراي 

دیشب نیز این مذاکرات طول کشید و استاندار کردستان در تماس با آیندگان اعالم کرد مذاکرات کامال سري  5/7ساعت 

  .است و تاکنون، توافق کامل حاصل نشده است

 

هستند. هم اکنون در مریوان همراه » سرهنگ ایزدي«و » یک سرتیپ«، »دکتر چمران«هیاتی که در آن «استاندار اضافه کرد: 

روز است در مریوان بسر می برد در مورد  3دادستان انقالب اسالمی کردستان که مدت » بیگاري«بسر می برند.  همچنین 

ما در حال تحقیق هستیم و فعال مدارکی را در «وضعیت دستگیر شدگان که در پادگان مریوان هستند،  به آیندگان گفت: 

 ».تحویل نگرفته ایم، چون بیشتر سعی و کوشش ما پایان دادن به بحران کنونی مریوان است رابطه با این مساله

 )8/5/1358(آیندگان

 

 .دولت،پایان بحران مریوان را اعالم کرد

 

 .توافقنامه مذاکرات مریوان رد شد



 

 توافق و پیروزي مذاکرات مریوان کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان :در حالیکه استاندار کردستان و هیات اعزامی به مریوان خبر از

دادند، سخنگویان کمیته انقالب مریوان و شوراي موقت شهر مریوان اطالعیه استاندار را در مورد توافق در مذاکرات و 

 .بازگشت کوچ کنندگان به شهر رد کردند

 

ه با شوراي س از یک هفته مذاکرمحمد رشید شکیبا استاندار کردستان امروز صبح تلفنی به خبرنگار کیهان گفت: ما دیروز پ

ماده مهم بنا نهادیم و قرار شد که  3موقت شهر مریوان به توافق رسیدیم و با تنظیم یک صورت مجلس اصول توافق را بر پایه 

  .بدنبال این توافق کوچ کنندگان به شهر باز گردند

 

ا هر دو طرف تشخیص دادیم که نیازي به بودن آنها در وي افزود: ماده اول توافق خروج پاسداران غیر بومی از مریوان بود زیر

محل نیست. ماده دوم حفظ نظم توسط ارتش بطور موقت و تا آرامش کامل و برقراري و تاسیس واحد ژاندارمري و شهربانی 

مورد  3رفاهی و عمرانی بطور سریع در منطقه و اصالحات الزم در این شهر بود که در هر  هايدر مریوان و سوم انجام برنامه

  .اعضاي شوراي شهر موافقت کردند

 

استاندار گفت: براین اساس ما اطالعیه دیشب خود را به رادیو وتلویزیون دادیم و در انتظار آن هستیم که مردم به خانه و 

دستگاه  50تا  40تی در سطح منطقه برقرار شود. براي بازگشت کوچ کنندگان مقرر شد کاشانه خود برگردند و آرامش و آش

مینی بوس و اتوبوس نیز آماده شود. در پی این اظهارات خبرنگار کیهان با کمیته انقالب اسالمی مریوان تلفنی تماس گرفت. 

مریوان را رد کرد و گفت: شوراي شهر مریوان اي دیشب رادیو و تلویزیون و خبر توافق در یکی از اعضاي کمیته، اطالعیه

  .خود نیستند هايکند و مردم هم حاضر به بازگشت به خانهاطالعیه دیشب استاندار کردستان را تکذیب می

 

وي گفت: البته ما از نظر اصول بر سر پاره اي مسائل به توافق رسیدیم و قرار براین بود که اعضاي شوراي شهر دیشب مفاد 

ی با شود ولفق را با کوچ کنندگان مریوان در محل اردوگاه مطرح کنند و در صورت تصویب آنها اعالم موافقت رسمیاین توا

اقدام دیشب استاندار کردستان و پخش متن موافقت نامه،  مردم و کوچ کنندگان و شوراي شهر مریوان بشدت ناراحت 

  .شدند

 



 اعتمادنقدر آسان مطالب کذب اعالم کنند ما به حسن نیت این عده بیاگر قرار است دولت و هیات اعزامی ای«وي گفت: 

 )10/5/1358کیهان»(شویم.می

 

 .خلع سالح در مناطق مرزي کردستان ضروري است

 

 .روز مهلت داد 10کمیته انقالب کرمانشاه  براي تحویل اسلحه 

 

د کارخانه مورد نیاز منطقه را در دست اقدام دولت براي ایجاد اشتغال در منطقه اورامانات طرح تاسیس چن"کرمانشاه: 

   "دارد

 

استاندار کرمانشاهان در بازگشت از سفر تهران به خبرنگار کیهان گفت: و دنبال آن اضافه » پورمحمد سپهري«این مطلب را 

ا ي آن بخشها و روستاه کرد: سفر من به تهران عالوه بر ارتباط با وقایع این منطقه به مسایل رفاهی و عمرانی شهر کرمانشاه و

 .نیز مربوط بود

 

وي افزود: مسئله کمک به شهرداري کرمانشاه و افزایش بودجه آن نیز مورد گفتگوي من با دولت بود و از مقامات مسئول 

 .خود را در این زمینه حتما عملی کنند هايخواسته شد که وعده

 

عمرانی و رفاهی مناطق مرزي است.  مثالبدنبال مشکالت  هايدر هر حال اولویت بیشتر، برنامه«استاندار همچنین گفت: 

نامبرده در مورد جبران خسارت ». کشاورزي در این منطقه پیشنهاد تاسیس چند کارخانه را دادم که مورد موافقت قرار گرفت

ناطق جلب کرده و مردم در وقایع اخیر پاوه و سایر شهرها گفت: نظر دولت را در مورد جبران خسارت وارده بمردم این م

خواستار اجراي برنامه ضربتی و سریع در این مناطق شدم که بدون شک افزایش امنیت این مناطق نیز ضرورت دارد.در مورد 

پیشنهادي بسرعت پیاده شود ضد انقالب نخواهد توانست مردم را  هايایجاد امنیت در منطقه استاندار گفت: چنانچه برنامه

یادي ضربتی و بن هايبا استقرار ارتش و امنیت در منطقه اورامانات لزوم سرعت بخشیدن به برنامهفریب دهد. در حال حاضر 

العاده دارد. وي اجراي برنامه خلع سالح در منطقه مرزي را ضروري دانست و گفت: این یک برنامه الزم براي اهمیت فوق

ایم در صورت امکان پول اسلحه کسانیکه داراي فقر مالی پاکسازي سریع منطقه است،  اما من در صددم که بدولت پیشنهاد نم

ظیفه این و«اند، نقدا بپردازد. استاندار در مورد کنترل مرزها گفت: هستند و تمام درآمد و پول خود را صرف خرید اسلحه کرده



ان با استقرار ارتش و پاسدار مرزي کار آنها در کنترل مرزها آسانتر شده و هايبعهده افراد ژاندارمري است و با تقویت پاسگاه

استاندار بدنبال این مطلب گفت: البته نگهداري مرزهاي غربی »از بین خواهد رفت. هانیز مشکل رخنه و نفوذ بداخل خاك

توسط عشایر داوطلب نیز برنامه خوبی است ولی چون متاسفانه تعداد معدودي از عشایر در موقع بحرانی و تشنج بوظیفه خود 

تر است. استاندار افزود: به بخشداران و اند بنابراین حفاظت مرزها توسط ژاندارمري اطمینان بخشردهخوب عمل نک

فرمانداران منطقه اورامانات و سایر مناطق مرزي دستور داده ام که با مردم و عشایر منطقه مذاکره کنند و تعدادي را که 

دن در محلهاي خود تشویق نمایند. وي همچنین هوشیاري مرزبانان بدنبال شایعات ضد انقالب قصد کوچ کردن دارند براي مان

را در شناسائی و بازداشت جاسوسان در منطقه، عالی توصیف کرد و گفت طبیعی است که از مرزها ي طوالنی قصد نفوذ دارند 

دیگر برابر گزارش  ولی با بیداري مردم محل و هوشیاري ارتش و پاسداران از این بابت لطمه اي نخواهیم دید.  از سوي

تیر فشنگ، شش قبضه برنو،   711ژاندارمري سنندج،  در اجراي برنامه خلع سالح منطقه تا کنون هشت قبضه اسلحه ژ، ث،  

میلیمتري،  سه قبضه تیر بار یوزي،  نارنجک دستی و یک دستگاه بی  40،  دو قبضه نارنجک انداز 46سه قبضه کلت کالیبر 

قبضه ام یک ـ دو عدد دوربین، یک قبضه کلت کمري و ده  4قبضه ژ ث،  دو قبضه یوزي،   10ره و سیم کوچک از منطقه چنا

  )8/6/1358قبضه یوزي از مریوان بدست آمد.(کیهان

 یک نظر |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)استانداران وقت و کردستان

 

  

 

 ان غربیاطالعیه استاندار آذربایج

 

ارومیه: حقگو استاندار آذربایجان غربی بعد از ظهر دیروز در پیامی به مردم شهرستان نقده با اشاره به اعدام شهریار ملک 

کندي توسط عوامل حزب منحله دموکرات کردستان گفت: این مسئله نباید موجب تیرگی روابط اهالی کرد و ترك نقده باشد،  

دموکرات در استانهاي کردستان و آذربایجان غربی بپا کرده هیچ ارتباطی به برادران مسلمان چون آشوبهائی که حزب منحله 

لی عوام هايکنند باید مواظب توطئهکرد ما ندارد و اگر اهالی نقده بعنوان اعتراض به اعدام همشهري خود تظاهراتی برپا می

شیعه و سنی و یا ترك و  هاينحله دموکرات را برخوردرا تحریف کرده و آشوبهاي حزب م هاباشند که قصد دارند واقعیت



کرد جلوه دهند.  اهالی نقده کاري نکنند که احیانا موجب رنجش برادران کرد ما در آن منطقه باشد در پیام استاندار 

نی و س آذربایجان غربی آمده است: همانطوري که امام فرموده اند مسایل کردستان و آذربایجان غربی هیچ ربطی به شیعه

ناگوار است حقگو در پایان پیام خود ضمن تسلیت به تمام کسانی که در  هايندارد و حزب منحله دموکرات مسئول این رویداد

اند از آنان خواست که تحمل و بردباري خود را از دست ندهند تا در انقالب، شده هائیمتحمل مصیبت هاجریان این رویداد

  .می را خنثی کننددشمنان انقالب اسال هايتوطئه

 

 خلع سالح عمومی

 

اي در مورد خلع سالح عمومی در استان از طرف کمیته مرکزي موقت جمهوري اسالمی کرمانشاه بعد از ظهر دیروز اطالعیه

  .کرمانشاهان انتشار یافت

 

       :متن اطالعیه باین شرح است

 

مجاز و غیر مجاز استان کرمانشاهان میرساند که بر اساس اعالمیه بدینوسیله باطالع کلیه دارندگان سالحهاي  -بسمه تعالی 

سالحهاي خود را  20/6/58لغایت  10/6/58منتشره ازسوي دادستان کل و کمیته مرکزي انقالب اسالمی ایران از تاریخ شنبه 

دریافت  هند و رسیدبه کمیته مرکزي موقت جمهوري اسالمی کرمانشاه و یا نزدیکترین کمیته به محل سکونتشان تحویل د

دارند و فتوکپی رسید خود را بدادستانی کل کمیته مرکزي موقت جمهوري اسالمی استان کرمانشاهان ارائه 

  )8/6/1358دهند.(کیهان

 

  .گروهی از افراد ژاندارمري بانه تحت نظر دموکراتها هستند

 

ه و د که تلفن و برق سقز که قطع بود کامال ترمیم شدمحمد رشید شکیبا استاندار کردستان امروز در تماس با کیهان اعالم کر

  .از این جهت جاي هیچگونه نگرانی نیست

 



استاندار کردستان پیرامون تصرف و خلع سالح ژاندارمري بانه توسط افراد مسلح حزب منحله دموکرات کردستان گفت 

اندارمري که در محل باقی مانده اند تحت نظر حزب فرمانده گروهان ژاندارمري بانه،  به ارومیه آمده و آن گروه از افراد ژ

  .دموکرات هستند

 

شکیبا اضافه کرد: من مساله تصرف و خلع سالح ژاندارمري بانه را به اطالع مقامات ارتش رسانده و درخواست اقدام الزم در 

  .اماین زمینه کرده

 

کیهان نگفته ام که: (دولت باید مردم مهاباد را در مضیقه  در مصاحبه دیروز خود با خبرنگار«استاندار کردستان همچنین گفت: 

ام: (اگر افراد مسلح حزب دموکرات در مهاباد بیش از این مقاومت کنند و راهها همچنان بسته غذایی قرار دهد) بلکه گفته

 «.باشد مردم عادي شهر، در آینده، در مضیقه مواد غذایی قرار  خواهند گرفت

 

پایان گفت: به استثناي دو شهر بانه و سردشت اوضاع در بقیه شهرهاي کردستان عادي است و نگرانی  استاندار کردستان در

 )9/6/1358وجود ندارد.(کیهان

 

 راهپیمایی مسالمت آمیز سنندج

 

فرستاده ویژه خبرگزاري فرانسه در گزارشی از غرب ایران اعالم کرد که بیش » صفا حائري:«سنندج ـ خبرگزاري فرانسه 

اند.  براساس این گزارش،  راه ه هزار کرد ایرانی دیروز یک راهپیمایی مسالمت آمیز را از سنندج بسوي مریوان آغاز کردهازس

تن از مبارزین کرد میباشند که در  13پیمایان که در بین آنها زنان و کودکان نیز دیده میشوند بدینوسیله خواستار آزادي 

قالب تحت بازداشت هستند. فرستاده ویژه خبرگزاري فرانسه در بخش دیگري از گزارش پادگان مریوان از سوي پاسداران ان

د خواندنافزاید که شرکت کنندگان در این راهپیمایی بصورت زنجیري طویل در حالیکه اشعار ملی کردي را میخود می

 .راهپیمایی طوالنی خود را آغاز کردند

 

کردستان بمنظور کوشش در جهت حل بحران کنونی شهرستان مریوان راهی این  بعدازظهر دیروز شکیبا استاندار جدید استان

منطقه شد. کلیجی معاون سیاسی اداري استانداري کردستان، دو تن از اعضاي شوراي یازده نفري شهر سنندج باضافه دادستان 

بت به فتگوئی با خبرگزاري پارس نسسنندج از جمله همراهان استاندار کردستان در این سفرند. استاندار کردستان دیشب در گ



درگیر در شهرستان مریوان براي اعاده آرامش در این شهر ابراز  هاينتیجه بخشی مذاکرات خود و هیات همراهش با گروه

ه ک هائیاطمینان کرد. وي گفت منتظر پاسخ پیشنهادهاي خود به دولت در این زمینه است و امیدوار است که تمام گروه

فردا (امروز) و روزه داران فردا شب (امشب) افطار را میهمان پادگان مریوان باشند و غذاي شادي و آشتی  مسافرند ظهر

حل مسئله بررسی و پیموده شده است و  هايدرگیر در مریوان کلیه راه هايصرف کنند.  وي تأکید کرد که در مذاکره با گروه

آرامش کامل به این منطقه  هاظهر فردا (امروز) با توافق همه گروه اطمینان دارد که ظرف امشب (دیشب) و حداکثر پیش از

   )10/6/1358باز خواهد گشت.(کیهان

 

 عدم نرمش در مذاکرات

 

شکیبا استاندار جدید کردستان در گفتگوئی با خبر نگار کیهان در مورد عدم توفیق هیات اعزامی از تهران با نمایندگان 

هیات اعزامی در اولین دورپیشنهاد استقرار سپاه پاسداران مرکب از پاسداران سایر شهرها و «مسلح در مریوان گفت : هايگروه

افراد مسلح که کنترل شهر را ب  عهده دارند با «وي افزود: »  مریوان را بطور برابر ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت

قرار ژاندارمري در مریوان اعالم داشته اند اما چون تعداد دخالت و ورود ارتش نیز مخالفت دارند ولی موافقت خود را با است

نفر نخواهد بود انتظامات شهر باز هم عمال در اختیار گروههاي مسلح قرار خواهد گرفت که هیات  15افراد ژاندارمري بیش از 

  .«اعزامی این پیشنهاد را نپذیرفت

 

اگر طرفین در مواضع خود کمی نرمش بخرج « لمداد کرد و گفت:استاندار کردستان افراد مسلح را مسئول کوچ مردم مریوان ق

  .«میدادند مذاکرات در بن بست باقی نمی ماند ولی امیدواري زیادي وجود دارد که همه گروهها به توافق برسند

 

سدار پا 400اند. از سوي دیگر حدود طبق گزارش رسیده از مریوان، گروههاي مسلح در نقاط حساس شهر سنگربندي کرده

  .نظامی پادگان نیز در حالت آماده باش بسر میبرند هايمستقر در پادگان مریوان و واحد

 

نمایندگان اعزامی به مریوان بازگشته اند که ار طرف آقاي « وزیر کشور به خبرنگار کیهان گفت: » هاشم صباغیان« مهندس

نتیجه این مذاکرات وگزارشات مورد بررسی  تشر شد،  ضمناًدر این مورد مطالبی وسیله خبرگزاري پارس و رادیو من»  الهوتی«

  )5/5/1358قرار خواهد گرفت و نتیجه نهائی براي آگاهی عمومی ملت ایران منتشر خواهد شد.(کیهان

 



 .تا برآورده شدن خواستهایشان،مردم پاوه و اورمانات به تحصن نامحدود خود ادامه می دهند

 

  .اورامانات و فرمانداري پاوه ادامه دارد مختلف هايکرمانشاه: تحصن گروه

 

اي از مردم مسلمان و متعهد (باینگان)،  (تازه از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاهان اعالم شد که پریروز عده

گی ام خمینی همبستآباد)،  (بیشر)،  (بابا جانی)،  (نجار)، ( امامی )و (جوانرود) ضمن پشتیبانی از جمهوري اسالمی به رهبري ام

خود را از خواستهاي مشروع مردم پاوه در زمینه حفظ امنیت در منطقه اعالم داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهوري 

اسالمی هستند.  در گزارش سپاه پاسداران انقالب اسالمی آمده است: این عده هرگونه راه بندان عمال ضد انقالبی گروگان 

م را محکوم کردند و از دولت موقت جمهوري اسالمی خواستار پایان دادن به این گونه اعمال شدند و گیري و غارت اموال مرد

اعالم داشتند تا برآورده شدن خواستهایشان به تحصن نا محدود خود در فرمانداري پاوه ادامه میدهند.  محمد سپهري پور 

ت: از طرف گروه دیگري از مردم اورامانات که در (قوري قلعه) استاندار کرمانشاهان در باره تحصن مردم پاوه و اورامانات گف

گرد آمده اند خواستهاي آنان نیز مطرح شده است و چون ایجاب میکند که از نزدیک به این خواستها رسیدگی شود تصمیم 

منطقه  رفع اختالفات اهالیگرفته شد که در محل با آنها به مذاکره بپردازیم تا با توجه به این مذاکرات،  راه حل مطلوبی براي 

  .اورامانات در نظر گرفته شود

 

روز جمعه با شرکت در اجتماع متحصنین پاوه خواستهاي آنها بررسی شد و بهمین منظور جلسه « استاندار کرمانشاهان افزود:

راي حل بهتر میتوان ب اي در استانداري تشکیل شد.  پس از مذاکره با اجتماع کنندگان (قوري قلعه) و بررسی خواستهاي آنان

  .«مسئله منطقه اتخاذ تصمیم کرد

 

ل اجتماع کنندگان قوري قلعه به مح هايدر اولین فرصت هیاتی براي بررسی پیشنهاد«استاندار کرمانشاهان در پایان گفت: 

  )22/5/1358کیهان».(خواهد رفت

 

 .شودانتخابات شوراي شهر سنندج دو هفته دیگر انجام می

 



خبرنگار کیهان: بدنبال پایان درگیري مسلحانه در سنندج و تشکیل شوراي موقت انقالب، این شهر چهره عادي خود سنندج ـ 

آوري اجساد کشته شدگان اطراف پادگان،  که در جریان درگیري قادر به هاي مختلف مردم به جمعرا باز یافت و گروه

 .ج حمل شدانتقالشان نبودند، پرداختند و اجساد به گورستان سنند

 

از سوي دیگر شوراي پنج نفري در سنندج طی بیانیه اي از مجاهدین و مبارزین دعوت به پاسداري و حفظ نظم شهر کرد.  این 

  .نفري انقالب است که ظرف دو هفته آینده انجام خواهد شد 11شورا سرگرم (تهیه مقدمات انتخابات شوراي 

 

پی تحریم رفراندوم از سوي گروههاي سیاسی کردستان، در تماسی با خبرنگار  ابراهیم یونسی استاندار جدید کردستان در

 :کیهان گفت

 

  .روحانیون کردستان متفقا در رفراندوم شرکت کرده و پشتیبان جمهوري اسالمی هستند

 

ع شهر نیز صندوق راي به مناطق مختلف کردستان ارسال شده است ووض 400وي افزود: (براي برگزاري رفراندوم تا به حال 

 آرام است.)

 

  .مدارس سنندج که در پی در گیریهاي مسلحانه تعطیل شده بود هنوز باز نشده است

 

نفر در منازعات سنندج انتشار یافته  200یک سخنگوي شوراي موقت انقالب سنندج خبري را که در باره کشته شدن بیش از 

  )5/1/1358کشته شدگان در دست نیست.(کیهاناست تکذیب کرد و گفت: هنوز آمار رسمی و دقیق از تعداد 

 

 .فرماندار مهاباد را آزاد کردند

 

استاندار آذر بایجان غربی که براي رسیدگی به جریان زد و خورد و تیراندازي جمعه به نقده عزیمت » محمد مهدي عباسی»

یه شد و در حالی که چند بار بسوي کرده بود،  پس از یک روز توقف به علت ادامه تیراندازي مجبور به مراجعت به اروم

  .اتومبیل وي تیراندازي شد به این شهر رسید



 

هنگامیکه استاندار،  از قریه (محمدیار) نزدیک نقده عبور میکرد،  مشاهده شد که فرماندار مهاباد و مال موسی که از دوستان 

 اند که با وساطت استاندار هرن قریه دستگیر شدهشیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد است،  هر دو بعنوان گروگان در ای

  .دو نفر آزاد شدند

 

دکتر قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان نیزکه همراه استاندار تا دو راهی نقده به مهاباد آمده بودند،  بعد از بدرقه 

  .استاندار عازم مهاباد شد

 

 :استاندار به خبرنگارکیهان گفت

 

ساعت که از زد و خورد نقده  48شود کاري انجام داد.  با گذشت در این منطقه اجرا نشود نمیتا مادامی که آتش بس 

(اخچزیله)، (کهور) و  هايمسلحانه به روستاهاي اطراف نقده سرایت کرده است که از جمله روستا هايمیگذرد.  در گیري

از شهر نقده نیز  هاییشیده شده است.  در گوشهبه آتش ک ها(بعین قلعه) ازطرف افراد مهاجم غارت و تعدادي از خانه

 )2/2/1358شود ولی تعیین محل به علت تیراندازي امکان پذیر نیست.(کیهانآتش دیده می هايشعله

 

 گزارش خبرگزاري پارس

 

جه یاستاندار آذربایجان غربی در یک تماس تلفنی گفته است که هنوز مذاکرات دو طرف به نت«خبرگزاري پارس خبر داد: 

  .«نرسیده است و آنچه مورد نیاز است پزشک و امکانات داروئی است که باید به منطقه ارسال گردد

 

استاندار در این گفتگو یاد آور شده است که در مسیر راه مهاباد به نقده، عبور آمبوالنسها بسختی صورت میگیرد و این مساله 

 .خود مشکالتی براي کمک به مصدومین ایجاد کرده است

 

ند، ااستاندار اضافه کرد: از شرکت کنندگان در متینگ حزب دمکرات کردستان که به نقده آمده و در ماجرا درگیر شده

  .خواسته شده است که شهر را ترك کنند و به مخاصمه پایان دهند



 

ده هبران کردها میسر نشدر منطقه ایکه هم اکنون اکراد مستقر هستند،  بعلت تیراندازي شدید، امکان مالقات و تماس با ر

  .است

 

 هاو زخمی اهاستاندار آذربایجان غربی در این مصاحبه اضافه کرده است بعلت درگیري شدید هنوز امکان شمارش تعداد کشته

بطور دقیق مقدور نیست و الزم است هرچه  زودتر نیروهاي انتظامی براي خواباندن آشوب اقدام کنند و از توسعه بیشتر 

 )2/2/1358لوگیري نمایند.(کیهانزدوخورد ج

 

 .تکذیب شد

 

نقده را تکذیب کرد و اظهار داشت: مجاهدینی  هايمعاون استاندار آذربایجان غربی در یک تماس مداخله ارتش در درگیري

که از شهرستان ارومیه به نقده آمده بودند به شهر خود بازگشته اند و ارتش بیطرفانه براي برقراري نظم و آرامش بین طرفین 

  .حائل شده است

 

حیث نیازهاي شهر تامین شده معاون استاندار اضافه کرد مواد بهداشتی و دارو بمقدار کافی در نقده موجود است و از این 

    )4/2/1358است.(کیهان

 

 تشکیل کمیسیون در ارومیه 

 

ارومیه ـ امروز کمیسیونی با حضور محمد مهدي عباسی استاندار آذربایجان غربی براي ایجاد آرامش کامل در نقده و رسیدگی 

  .شودباختالف طرفین درگیر در اورمیه تشکیل می

 

ز علماي ارومیه و نماینده تام االختیار عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد و علماي ترك و کرد نقده در این کمیسیون چند تن ا

ه ک هائیشرکت دارند. استاندار آذربایجان غربی به خبرنگار کیهان اظهار داشت در این کمیسیون براي کمک به خانوده



در مورد آزادي بدون قید و شرط گروگانها تا آخرین نفر  شود همچنینسرپرست خود را از دست داده اند تصمیماتی اتخاذ می

  .مذاکراتی خواهد شد

 

استاندار افزود: (در این کمیسیون مسئله آوارگان کرد و برگردانیدن آنان بروستاهایشان نیز مطرح و بررسی خواهد شد.  و 

یري اند تدابکه بشهرهاي دیگر کوچ کردهبراي جلوگیري از کوچ ترك و کرد از نقده و مناطق دیگر و برگردانیدن آوارگان 

 اتخاذ خواهد شد.)

 

استاندار در مورد مراجعت از ارتش از نقده گفت: پس از استقرار کامل ژاندامري در نقاط مرزي و شهر نقده نیروهاي ارتشی 

 .به نقده مراجعت خواهند کرد

 

  .فعالیت خود را شروع کننداستاندار گفت: دستور دادم ادارات نقده که تعطیل شده است مجددا  

 

پاشائی رئیس کمیته ارومیه که براي مبادله گروگانها عازم نقده بود اطالع داد دیروز با مذاکراتی که انجام گرفت در مقابل 

نفر اهل ارومیه و  31نفر گروگان ترك از مهاباد تحویل گرفته شد که از این عده  75نفر گروگان کرد به مهاباد،   16تحویل 

نفر گروگان که در اشنویه بود  85نفر گروگان کرد از اهالی اشنویه باشنویه اعزام و  75باشند. همچنین نفر اهل نقده می 44

  .تحویل گرفته شد

 

نفر که از ترکیه بدون گذرنامه وارد ارومیه شده بودند و بمعامله اسلحه و کارهاي دیگر مشغول  31ضمنا پاشائی اطالع داد 

  .دند تا تحویل دادگاه شوندبودند دستگیر ش

 

نفر از سربازان خدمت منقضی پادگان  800سرهنگ صادقی امروز گفت: بر خالف شایعاتی در مورد راه بندان در (اخواه) امروز 

ز اي اارتشی آورده میشدند تا بشهرهاي خود برگردند در گردنه دو آب مواجه با راه بندان عده هايپیرانشهر که با کامیون

  .اندمیشوند و کردها نه تنها مانع عبور این عده نشدند بلکه به آنها محبت هم کرده کردها

 



که دو روز قبل در جاده ارومیه ـ مهاباد و  هارا پس از بازرسی اجازه عبور دادند و بدین طریق حرکت ماشین هااتوبوس

  )6/2/1358کرمانشاهان متوقف شده بود از سر گرفته شد. (کیهان

 

 ــهمصــاحب

 

استانداران، سه روز در تهران جمع شدند.  گفتگو و تبادل نظر کردند.  هر یک با کوله باري از مشکالت.  مشکن مسکن،  

  .مشکل بیکاري،  مشکل بودجه و باالخره مشکل اسلحه

 

دولت گفتگو  مسئولین صبح و عصر، یکسره جلسه داشتند.  بیشتر در راه هماهنگی، از طرفی بین امور استانها و از طرف دیگر با

داشتند.  همه خسته از درگیریهائی بودند که در دوران انقالب طبیعی است.  اما همه امیدوار بودند.  کارها در اثر اعتصابات و 

فرار سرمایه داران وابسته خوابیده است.  بیکاري به چشم می خورد.  براي ایجاد کار در شرایطی و با هدفی که از وابستگی 

اي هم فرصت تحریک یافته اند.  آنان که نجات پیدا کنیم، فرصت الزم است،  اما بیکاران تحمل نمی توانند.  عده اقتصادي

منافع خود را از دست رفته می بینند،  جیره خواران اقتصاد داللی و گروههاي سیاسی که وضع مناسب را براي سرباز گیري در 

  .محیط بحرانی می بینند

 

دار کردستان در جواب مشکل استانش گفت: مشکل ما اسلحه است که در دست همه است، دیگر بیکاري و آقاي یونسی استان

 که سر خدمت سربازي نرفتند یا از قانون عفو و بخشودگی استفاده هائیبی پولی،  بیکارهاي ما دیپلمه وظیفه هستند.  دیپلمه

شهرهاي دیگر کار داشتند حاال کار خود را از دست داده و به  کردند،  یا از روستا به شهر مهاجرت کردند یا کسانی که در

  .اینجا برگشته اند

 

س ـ چطور اسلحه براي شما اینهمه مشکل ایجاد کرده است، مگر غیر از سالحهائی است که از پادگانها گرفتند، و براي حل 

  این مشکل چه فکري کرده اید؟

 

ند فعال از عراق و ترکیه اسلحه می رسد و با مارکهاي مختلف.  آلمانی،  مصري،  که از پادگانها گرفت هاییج ـ غیر از اسلحه

بلژیکی و غیره و گرفتاري ما این بود که آنها را در بازار می فروختند و مردم ناآشنا با اسلحه و بی مسئولیت هم می خریدند.  



نمی دهیم.  در مورد خلع سالح، کار مربوط به نیروهاي فروشندگان را از شهرها می رانیم و اجازه چنین کاري را دیگر به آنها 

  .انتظامی است و چون منطقۀ ما منطقۀ خطرناکی است باید هیئت دولت در این مورد تصمیم جدي بگیرد

 

 س ـ در مورد فعالیت ضد انقالبی چه کرده اید؟

 

نند و ما آنها را محرمانه به دولت گزارش اند و می کج ـ مأموران برون مرزي و درون مرزي ما گزارشات کاملی تهیه کرده

  .می دهیم.  البته شایعات با واقعیات دوتا هستند

 

 س ـ در مورد خودمختاري، آیا در کنفرانس بحثی شده است؟

 

  .ج ـ طرحی وزیر کشور ارائه کرده که باید اظهار نظر بشود

 

 چطور است ؟ هاس ـ روابط شما با کمیته

 

هم با کار سازمانی آشنایی ندارند.   هااند و کمیتهمنحل شود. چون نیروي انتظامی کامال مستقر نشده هاج ـ قرار بود کمیته

هزار نفر تامین اعتبار شده براي آنها ثقیل است، نمی توانند قبول کنند.  گرفتاري ما  30وقتی می گوئیم در بودجه فقط براي 

  .یکی دو تا نیست ولی با آشنائی به منطقه و اعتماد متقابل با مردم، امیدوار به حل آن هستیم

 

 ه مطبوعات چیست؟س ـ نظرتان راجع ب

 

 )5/3/1358ج ـ بنظر من باید کامال آزاد باشند و هر چه را که به نظرشان منطقی رسید،بنویسند (هیــوا

 .مرزي ایران را بمباران کردند هايعراق دهکده هايدولت ایران به دولت عراق اعتراض کرد: جنگنده

 

 .ات سنگین بجا ماندزخمی و خسار 5در این حمله شش کشته،        ·           



 

 ـ استاندار آذربایجان غربی انددر تعقیب گروهی از افراد دست به این کار زده هاعراقی کنمفکر می   ·    

 

و  اي اعالم کرد که هواپیماهاي عراقی به روستاهاي کردنشین مرزي ایران حمله کردهدفتر نخست وزیري دیشب در اطالعیه

 :ه به این شرح است. اطالعیاندشش تن را کشته

 

خبرگزاري پارس:برابر گزارش واصله ساعت چهارده روز چهاردهم ماه جاري، چهار فروند هواپیماي عراق از نوع سی خو، قراء 

گورشیر، کائین زر، ساالري و منطقه سردشت را مورد حمله قرار دادند و بر اثر تیراندازي و بمباران این هواپیماها، شش تن از 

 .ضو یک خانواده کشته شدندجمله چهار ع

 

 مسکونی و مزارع هايدر این عملیات، چهار تن نیز زخمی شدند و تعدادي از احشام مردم نابود شد و دو میلیون تومان به خانه

 .مردم آسیب رسید

 

ائید ضمن ت »احمد حاج سید جوادي وزیر کشور«خبرگزاري پارس ـ بدنبال انتشار خبر حمله هواپیماهاي عراقی به خاك ایران 

نسبت به این عمل عراق از طرف دولت ایران به دولت عراق  این خبر اظهار داشت که سفیر عراق در ایران احضار شد و رسماً

 .اعتراض شد

 

سفیر عراق گفته است در این زمینه اطالعی ندارد و وعده کرد که ضمن تماس با دولت متبوع خود، در این «وزیر کشور گفت:

 .بعمل آوردمورد تحقیقاتی 

 گفتگو با استاندار آذربایجان غربی

 

دو هواپیماي میگ عراقی بعدازظهر دوشنبه گذشته، ضمن تجاوز بخاك ایران روستاهاي اطراف سردشت را در آذربایجان 

 .نفر مجروح شدند 5نفر کشته و  6غربی بمباران کردند که در اثر آن 

 



شه، روستاهاي کانیزر، گوره شیر، ساالري نوکان، تلی«این خبر به آیندگان گفت: استاندار آذربایجان غربی ضمن اعالم » عباسی»

دواداوه، پوژل از توابع سردشت مورد حمله دو هواپیماي عراقی قرار گرفت. و در این جریان عالوه بر کشته شدگان و 

 .«میلیون ریال خسارت وارد آمد 20مجروحان بیش از 

 

قصدي در این کار نبوده است و بدنبال  کنممن فکر می« پیماهاي عراقی به خاك ایران گفت:استاندار در مورد علت تجاوز هوا

با این حال از طریق وزارت امور خارجه ایران  اندمسائل مربوط به خودشان و در تعقیب گروهی افراد اقدام به این کار کرده

 .«نسبت به این تجاوز شدیدا اعتراض شده است

 

یده را تا میزان دقیق خسارات و نقاط خسارت د ایمیک گروه تحقیق و بررسی بوسیله هلیکوپتر فرستاده« استاندار اضافه کرد:

 .«ارزیابی و شناسائی کنند. چون احتمال بمباران نقاط دیگر وجود دارد که هنوز اطالعی از آنها نداریم

 

 هايعراقی به خاك ایران بخاطر درگیري يهادر همین حال یک مقام آگاه در سنندج به آیندگان گفت: علت تجاوز میگ

مسلحانه افراد قیاده موقت ( طرفدار بارزانی ) با کردهاي جالل طالبانی بوده است و چون بیشتر افراد قیاده موقت در منطقه 

 « .سردشت هستند حمله هواپیماهاي عراقی ناشی از این مسأله بوده است

 

دموکرات کردستان ضمن تائید تجاوز هواپیماهاي عراقی به خاك ایران گفت: ماکه دبیر کل حزب » قاسملو«در همین حال، 

علت این تجاوز چه بوده است. در هر صورت ما هر تجاوز خارجی را بخاك ایران که وطن مشترك ماست محکوم  دانیمنمی

 نیزرـ پوژل ـ نوکان، بوسیله هواپیماهاي. آنطور که به ما خبر رسید بعد از ظهر دیروز ( پریروز) چند روستا از چمله کاکنیممی

نفر زخمی شدند که  4نفر کشته و  6عراقی بمباران شدند که یکنفر از اهالی کانیزر زخمی شده و در روستاي کوره شیر نیز 

 .بیشترشان زن و بچه هستند

 

یماهارا دو میگ به ما گزارش دادند قاسملو در مورد تعداد هواپیماهاي عراقی که به خاك ایران تجاوز کردند، گفت: تعداد هواپ

ولی باید در نظر داشت مناطقی که مورد تجاوز قرار گرفته  اندو چنانچه فرض کنیم اگر هواپیماهاي عراقی قصد تجاوز نداشته

 .خاك ایران و دهات ایران بوده است. اکنون هم خبر اینطور است که مسأله خاتمه پیدا کرده است

 



درگیري افرد قیاده موقت با افراد جالل طالبانی که موجب این تجاوز شده باشد گفت: در آن منطقه قاسملو در مورد احتمال 

دولت موافقت  اندبخصوص از برخورد این دو تا اطالعی ندارم. ولی آنطور که دوستان و آشنایان از تهران به من اطالع داده

نظرمان اینست که در کردستان ایران هیچ کرد غیرایرانی حق کرده است که اعضاي قیاده موقت در کردستان مستقر شوند. ما 

و آنطور که گفته  انددخالت ندارد و اعضاء قیاده موقت هم از جمله کردهاي پناهنده هستند که در نقاط مختلف پخش شده

 .افراد در کردستان مستقر شوند ایندولت موافقت کرده شودمی

 

ایران دیشب در گفتگوئی با آیندگان حمله چهار جنگنده عراقی را به خاك کشور سرتیپ ایمانیان فرمانده نیروي هوائی -

همدان مستقر هستند، گزارشی در این  تکذیب کرد و گفت رادارهاي بسیار حساس نیروي هوائی ایران که در منطقه، مخصوصاً

 .ع نشده استاي مطلدیشب ) از وقوع چنین حادثه 5/9و تاکید کرد تاکنون ( ساعت  اندباره نداده

 

 )16/3/1358آیندگان».(احتمال دارد این حادثه در بیرون مرزهاي ایران اتفاق افتاده باشد« فرمانده نیروي هوائی افزود:

 

 استاندار کردستان هايگفته

 

مقام  من یک«در همین حال دکتر یونسی استاندار کردستان در مورد علت شرکت نکردن خود در کنفرانس سنندج گفت: 

در این اجتماع که مربوط به خود مردم است، دخالت بکند لذا در آن شرکت نکردم. ولی  خواهدی هستم و چون دولت نمیدولت

برطرف شود و همه گروهها در این اجتماع شرکت  بایستبه عنوان یک فرد آزاد نه استاندار معتقدم که اختالفات می

عقیده شخصی من است. نمایندگان مردم در این کنفرانس در مورد مسائلی و این  شدکاملتري پیدا می هايتا راه حل کردندمی

صحبت کردند که از نظر مردم اهمیت دارد. مانند خودمختاري ـ خلع سالح و بسیاري مسائل دیگر و معاون من هم به عنوان 

 «.یک شخص آزاد در کنفرانس شرکت داشت

 

تا در مورد آن بتوان اظهار نظر قطعی  شودمسائلی مطرح می باید دید در قطعنامه کنفرانس چه« وي در پایان گفت:

 )21/3/1358آیندگان»(کرد.

 

 .جمشید حقگو استاندارآذربایجان غربی:مساله اساسی،ایجادامنیت بیشتر در جنوب استان است

 



ا خبرنگار در یک گفتگو ب اند.ارومیه ـ خبرنگار کیهان: دکتر جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی که دیروز وارد ارومیه شده

رسد. اظهار داشت مساله اساسی این استان ضروري به نظر میاین که چه اقداماتی در درجه اول اجراي آن در کیهان در مورد 

اي از کردهاي مهاباد که به تهران آمده این مورد عدهایجاد امنیت به خصوص در استان است و در که بیشتر مورد توجه است 

در  هایی شد که از جملهو با من مالقات کردند مذاکراتی در باره برگرداندن آوارگان کرد به نقده انجام گرفت و توافقبودند 

مورد تشکیل شوراي انقالب و شوراي شهر در نقده است. که مقرر شد افراد آن انتخابی باشندولی هنوز تعداد ترك هاو کردها 

ر باشند.استاندار افزود: کوچ مردم نقده به علت عدم امنیت بوده است و در مورد این شورا معین نشده است که چند نفدر 

استقرار امنیت کامل اقداماتی شده است و خواهد شد. استاندار گفت مساله دیگر که در اقتصاد منطقه اثر فراوان خواهد 

 .این مورد اقداماتی خواهد شدهاي روستایی است کمتر از گذاشت راه

 

ایجاد مسکن سرگردان کرده و مسوولین شهرداري نیز آن را اجرا کیهان در مورد طرح تفصیلی ارومیه که مردم را در خبرنگار 

این طرح طاغوتی شد و همچنین تقاضا کرد صدها خانه سازمانی در خیابان آپادانا که از سالها قبل کنند، خواستار ابطال می

این پیشنهاد آماده و در اختیار مردم بگذارند که استاندار وعده داده در مورد آماده است و مختصر نواقصی دارد. آنها را 

 )9/4/1358مطالعه نماید.(کیهان

 

 .استاندار آذربایجان غربی:  افراد ارتش به تیراندازي کردها پاسخ دادند

 

روستاي  3رگیري، ساکنان نفر مجروح شدند.  در پی این د 3در یک درگیري بین افراد پادگان جلدیان با کردهاي مسلح، 

  .اطراف پادگان جلدیان از ترس،  روستاي خود را تخلیه کردند

 

 من امروز (دیروز) یک بازرس شخصی«علت این درگیري،  حقگو استاندار آذربایجان غربی دیشب به آیندگان گفت:  يدرباره

ه مقامات استان به من دادند بر این اساس بود براي اطالع از چگونگی برخورد منطقه جلدیان فرستادم،  اما گزارس رسمی ک

کردند و افراد پادگان مشکوك که گویا از چند روز قبل در دهات اطراف پادگان، گروهی مسلح بطور انفرادي رفت و آمد می

 به این رفت و آمد شدند.  با تجهیزات سنگین عازم دهات شدند.  کردهاي مسلح که حرکت نیروهاي ارتش را به سوي خود

دثه در این حا«استاندار اضافه کرد: » خود پاسخ دادند.  هايدیدند، اقدام به تیراندازي کردند و افراد پادگان هم با تیراندازي

یکی از افراد  پادگان مجروح شد و من حتی به تیراندازي افراد پادگان اعتراض کردم اما در جواب گفتند مگر ما نباید از خود 

مردم بدور از شایعات موجود به میان  هايمنطقه آرام است و من در نظر دارم براي آگاهی از خواسته دفاع بکنیم.  اکنون هم

  )13/4/1358آیندگان».(مردم آذربایجان غربی بروم و با آنان گفتگو کنم



 

 اطالعیه استاندار

 

شهر اشنویه، جمشید حقگو استاندار ارومیه به  64لشکر  نهايبدنبال ورود واحدهاي جمهوري اسالمی ایران با پشتیبانی یگا

 .انتشار داد ايآذربایجان غربی اطالعیه

 

ارومیه وارد  64ژاندارمري با پشتیبانی ستونهاي لشکر  14/4/59درساعت دو ونیم بعداز ظهر روز «دراین اطالعیه آمده است:

ات وسایر اقدام هایم پزشکی و اسفالت راهارومیه شدند. همچنین از گروههاي امداد نیز خواسته شده که کمک رسانی و اعزام ت

 .«عمرانی هرچه سریعترانجام شود

 

آگاهانه در ایجاد امنیت و حفظ نظم و آرامش استاندار آذربایجان غربی در خاتمه اظهار امیداوري کرد که مردم استان،

 )18/4/1359لوگیري نمایند.(اطالعاتماجراجویانه ج هايمسوولین دولت را یاري نموده و از هرگونه اخالل و فعالیتشهرها،

 

 بمباران نقاط مرزي

 

استاندار آذربایجان غربی درتماس با خبرگزاري پارس اعالم کرد: هشت فروند جت میگ بیست » جمشید حقگو« -ارومیه

وه بر ویک و سوخوي عراقی بعد از ظهر روز چهارشنبه نقاط مرزي درحوالی سردشت را بمباران کردند. دراین بمباران، عال

 .از توابع سردشت نیز آسیب زیاد دیده و سه نفر از اهالی آن زخمی شدند» زوران«نقاط مرزي روستاي 

 

نفر  9همچنین بر اثر این بمباران دو نفر از اهالی منطقه مرزي کشته و «حقگو به نقل از گزارش فرماندار سردشت اعالم کرد: 

 .«دیگر زخمی شدند

 

این حمله هوائی از ساعت یازده و سی دقیقه آغاز شد و تا ساعت سیزده وسی دقیقه «ضافه کرد: استاندار آذربایجان غربی ا

 «.و ضایعات ببار آمده اعالم نشده است هاادامه داشته است وتا کنون آماردقیقی از تعداد تلفات و زخمی

 



دهاي انتظامی و نظامی به اشنویه، بخشدار بدنبال ورود مسالمت آمیز واح«جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد: 

خواستها و نیازمندیهاي مردم این بخش را درهفت ماده به استانداري اعالم کرده و ضرورت  ايو معتمدان این شهر طی نامه

 .«تحقق این خواستها را یادآور شدند

 

تبدیل اشنویه به شهرستان ـ اجراي طرح استاندار آذربایجان غربی خواستهاي مردم بخش اشنویه را بدین شرح اعالم کرد: 

تختخوابی ـ ارسال بنزین و نفت سیاه و توزیع  25خیابان ساحلی ـ تأمین بودجه براي ایجاد منبع آب ـ تأسیس یک بیمارستان 

و  هآن با نظارت بخشدار و شهردارـ حضور کارمندان ادارات در سازمانها حداکثر تاسه روزمهلت ـ اسفالت راه اشنویه به نقد

 )18/4/1359جلدیان. (اطالعات

 .علت استعفاي استاندار کردستان را باید در ماهیت دولت جستجو کرد

 

فدایی خلق در سنندج با صدور اعالمیه اي، استعفاي استاندار  هايسنندج ـ خبرنگار آیندگان :دفتر هواداران چریک    

دفع  ايهفدارانش با استاندار از یکسو و از سوي دیگر سیاسیتاحمدي مفتی زاده و طر هايکردستان را در رابطه با مخالفت

  .الوقتی دولت اعالم کرد

 

بعد از روي کار آمدن استاندار انتصابی جناحی از دولت از استاندار انتظار «از این اعالمیه آمده است:  هائیدر قسمت    

داشت که همه کاره شهر باشد و جناح دیگري از دولت نیز حامی و خواستار مسلط شدن مفتی زاده بر اوضاع بود.  آقاي مفتی 

خسرو «به معاونت استاندار منصوب شد،  آقاي مفتی زاده » کلیجی«ی زاده تالش فراوان نمود تا قدرتی بهم بزند و حتی وقت

را به عنوان استاندار پیشنهاد نمود که این خواست مورد قبول واقع نشد و از اینجا بود که مخالفت آقاي مفتی زاده و » خسروي

ه اي د،  دست به تالش همه جانبطرفدارانشان شروع گردید و مفتی زاده براي اینکه موقعیت خود را هرچه بیشتر مستحکم کن

اه غیرمنطقی وج هايزد تا استانداري و شوراي شهر را در حد یک اداره جزء نگهدارد، اما استاندار کسی نبود که تن به خواست

طلبانه مفتی زاده بدهد.  حال این سئوال پیش می آید که چرا دولت زمانی یونسی را به سمت استانداري کردستان منصوب می 

کند که استانداري به اصطالح مجبور به استعفا شود.  ما معتقدیم که باید ید اما پس از چندي آنچنان زمینه اي را فراهم مینما

سرچشمه حقیقت قضیه را نه در اختالف بین این کمیته و آن کمیته و یا این دسته و یا آن دسته،  بلکه اساسا در ماهیت دولت 

  )20/4/1358آیندگان».(جستجو کرد

 .بازگشت آوارگان کرد به نقده شروع شد

 



خونین نقده این شهر را رها کرده به مهاباد و دیگر روستاهاي کردنشین پناهنده شده  هايآوارگان کرد که در جریان درگیري

  .بودند،  پس از مدتها تالش، از دیروز بازگشت به خانه و کاشانه خود را آغاز کردند

 

آوارگان کرد دیروز در سر راه نقده با استقبال روبرو شدند و «ان غربی دیشب به آیندگان گفت: حقگو استاندار آذربایج    

  )20/4/1358آیندگان».(مالی که این آوارگان دیده اند، جبران شوند هايبرنامه این است کلیه خسارت

 .جمعیت کردهاي مقیم مرکز از دکتر یونسی خواست استعفا نکند

 

معیت کردهاي مقیم مرکز،  امروز پذیرفتن استعفاي دکتر یونسی استاندار کردستان را از جانب دولت یکی از مسئوالن ج    

ا مختلف ایران ب هاياشتعفاي دکتر یونسی، نتیجه ي فشار گروههاي مرتجعی است که همواره در استان« رد کرد و گفت: 

 .«ل وابسته به خود را بر مسند قدرت بنشانندخواهند عواماستانداران اعزامی دولت مرکزي مخالفت می کنند و می

 

ما با قبول استعفاي دکتر یونسی به شدت مخالف و معترضیم و اعتقاد داریم با توجه به « این سخنگو اعالم کرد:     

 دتلگرافهایی که در تائید دکتر یونسی از شهرهاي مختلف به دفتر جمعیت رسیده،  او تنها کسی است که مورد قبول و تائی

 «  .مردم کردستان است

 

. »که اعزام هر استانداري جز دکتر یونسی با مخالفت شدید مردم کرد روبرو خواهد شد«همین سخنگو نتیجه گرفت:     

 )21/4/1358(آیندگان

 

 راهپیمایی

 

فت که صورت گر به گزارش خبرنگاران آیندگان در شهرهاي بانه،  پیرانشهر،  اشنویه و دیگر شهرهاي کردستان، این تظاهرات

  .در آنها هزاران تن از ساکنان روستاهاي اطراف نیز شرکت داشتند

 

گزارش این تظاهرات از «در همین حال جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی در مورد این تظاهرات به آیندگان گفت: 

پیرانشهر، تظاهرات مسلحانه بوده و مهاباد، پیرانشهر و سردشت بمن رسیده است و خوشبختانه آرام بوده است و تنها در 



پیرانشهر از ترس به نقده رفتند. البته ارتش هم این تظاهرات را طبق توافق تحت کنترل  هاياي از تركبهمین دلیل، عده

  )21/4/1358آیندگان».(داشت

 

 .دکتر یونسی استاندار مستعفی کردستان:بی نتیجه بودن استمداد هایم،مرا وادار به استعفا کرد

 

 .هاي نابجا و عدم آگاهی برخی از مسووالن باعث حوادث ناگوار کردستان استدخالت

 

ت در کردستان را محکوم کرد و مسوولیهاي مقامات غیر بومی دکتر ابراهیم یونسی استاندار مستعفی کردستان امروز دخالت

 .فرستندپاسدار به آنجا می حادثه مریوان را به عهده کسانی گذاشت که بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه

 

این مطلب در یک گفتگو، اضافه کرد مشکالت روز پیش استعفاي خود را به وزیر کشور داد، ضمن اظهار  21دکتر یونسی که 

ها و ی کمیتهاینگ نیز بعضاین منطقه ناشی از رفتار گذشتگان است و مردم کردستان بسیار زیاد است. بیشترین مسایل مردم 

هاي مختلف تفاهم و توافق بوجود آورم. تا زنند. من در شروع کار کوشیدم میان گروهاین وضع دامن میغیر مسوول به مقامات 

کردم. ها و پاسداران را تصفیه میاین منظور قبل از هر چیز باید کمیتهاین تفاهم، آرامش در منطقه بوجود آید، به بر اساس

بوجود  کرد، باعثزاده آن را اداره میها که احمد مفتیاین کمیتهکردم. یکی از رسیدگی میها پس از آن نیز باید مساله کمیته

اهللا طالقانی منحل شد، ولی آقاي آیتاین کمیته پس از مذاکره با حضرت هاي زیادي در منطقه بود.آمدن مشکالت و ناراحتی

 .این انحالل تن نداده استزاده بهمفتی

 

به استعفاء، خود اشاره کرد و گفت: با وجودي که توانستم در طول سه ماه آرامشی در منطقه بوجود ابراهیم یونسی سپس 

یري یکی گدستگاه تصمیم این مساله کرد که اوالًالذکر و بی نتیجه بودن استمدادها، مرا متوجهآورم، ولی مجموعه مسایل فوق

م، بعد پسر وي کنیراي مثال ما کمیته یک آقاي روحانی را منحل میها حسن نیتی موجود نیست بگیريدر تصمیم نیست و ثالثاً

آورد. همین پاسدارها امروز در بیجار با مردم درگیري گیرد و با خود پاسدار به منطقه میاز کمیته مرکزي تهران فرمان می

 .نفر کشته شدند 4داشتند که طی آن 

 

که  اینکه کابینه ترمیم شد و من احساس کردمکرد،تا انداري را لنگ میگیري کار استها و تعداد تصمیمقاعدگیاین قبیل بی

برداشت مسوولین جدید از منطقه ذهنی است و بر عملیات استوار نیست. لذا به تهران آمدم پیشنهادات خود را براي بهبود 



ن زمینه مداخله نکند، در ایوضع کردستان به دولت ارائه کردم. منتهاي مراتب احساس کردم دولت حتی اگر بخواهد در

شرایطی نیست که بتواند رفع مزاحمت کند یا به خود من اجازه چنین کاري بدهد. در حقیقت دولت با تاثیرپذیري از مراکز 

د این وضع در برخوراین منطقه تحمیل کند. متاسفانهاي در کردستان ندارند، به مردم خواهد اشخاصی را که زمینهدیگر می

 .واقعیت بخود گرفت و نتایج ناگواري به بار آورد مریوان صورت

 

قه را منط کنند اصالًگیري میکنند و یا در مورد کردستان تصمیمدکتر یونسی افزود: کسانی که در منطقه مداخله می

ستان دکنند. استاندار مستعفی کردانند که منطقه مسلح است و لذا براساس ساختهاي ذهنی عمل میشناسند. آنها نمینمی

در حوادث کردستان ندارند و بیشتر مسایل در این گفتگو همچنین اظهار عقیده کرد که ضد انقالب نقش مهمی در

هاي فردي منجر به صدمات جبران ناپذیري خواهد شد این ضعفهاي فردي ریشه دارد. او گفت ها و قدرت طلبینظريکوته

شناخت و همچنین به اوضاع کردستان ها را میاین ویژگیصدر حاج سید جوادياین مساله توجه شود. آقاي و من امیدوارم به 

 رسد و او بر همانشناسد و اوضاع بطور تحریف شده به اطالع وي میآشنائی داشت. ولی وزیر کنونی کشور منطقه را نمی

 8ن کنند تحمل کنم. مدخالت می ها کسانی را که  از بیرون در منطقهگريکند. من نیز حاضر نیستم اخاللاساس قضاوت می

د اداري ماننایشان داشتند کارهاي روزمرهاین آقاي وزیر منتظر بودم در حالی که ساعت تمام براي گزارش دادن پشت اتاق 

 .توان کار کرددادند، در چنین شرایطی نمیامضاء اوراق اضافه کار را انجام می

 

زاده دیروز فرماندار مریوان را ربودند و او را گفت: اعضاء کمیته منحله آقاي مفتی یونسی آنگاه به حادثه مریوان اشاره کرد و

اي از پاسدارها مرا به خاطر تکذیب کتک مفصلی زدند، امروز در یک تماس تلفنی علت را جویا شدم، فرماندار گفت: عده

 .دخالت حزب دموکرات در حادثه مریوان به قصد کشت کتک زدند

 

خواهند، طلب نیستند، و فقط خودمختاري میاین گفتگو تاکید کرد که مردم کردستان به هیچ وجه تجزیهان در استاندار کردست

 .خواهند خودشان امور خود را اداره کنندها میآن

 

ا واین گفتگو تاکید کرد که به اعتقاد وي جانبداري از کسانی که در منطقه زمینه ندارند و دخالتهاي ناریونسی در پایان 

 )26/4/1358خودبخود نفی آرمانهاي اسالمی است.(کیهان

 

 عملیات ارتش در ارومیه



 

در این هفته، محل زد و خوردهاي جدي و خانمان برانداز بود، بگونه اي که ارتش وارد » سرو«اطراف ارومیه و پاسگاه مرزي 

 ها،نیست زیرا رادیو و تلویزیون و روزنامهدخالت کرد.  واقعیت ماجرا به دقت روشن  ماجرا شد و در درگیریها مستقیماً

هرکدام خبر را به نوعی منعکس می کنند و معلوم نیست ریشه زد و خوزدها در کجاست، ولی رویهمرفته، مساله کرد و ترك 

این بار،  در این نقطه بهانه درگیریها شده است. در آغاز زد و خوردهاي روز جمعه چند تن از مردم و چند نفر از پاسداران 

سیله کردها گروگان گرفته شدند.  این عده چند روز بعد آزاد شدند اما درگیریها پایان تن از پاسداران نیز بو 5کشته شدند و 

نیافت.  استاندار آذربایجان غربی در مصاحبه اي در این مورد، به مذاکره خود با شیخ عزالدین حسینی اشاره کرده و گفته 

 ی انتخاب و استخدام شوند.  ومن در پاسخ به وي گفتماز افراد محل» سرو«است که ایشان پیشنهاد کرد افراد مستقر در پاسگاه 

دهد که جاده یافت.  این گفتگو نشان می» سرو«که ما با استخدام پاسدار محلی، مخالف نیستیم ولی باید راهی براي رفتن به 

-گودکتر حق -بیاي بسته شده است و نمی توان به آنجا رفت و آمد کرد.  استاندار آذربایجان غرسرو بوسیله عده-ارومیه

، مساله کرد و ترك نیست و هشدار داده است که »سرو«همچنین در اعالمیه اي به مردم گفته است که برخوردهاي منطقه 

اگر به این مسئله در شهر ارومیه دامن زده شود، شهر را ترك خواهد کرد.  دادستان انقالب اسالمی ارومیه نیز در بیانیه اي از 

زاحم کردهاي مقیم ارومیه نشوند. هم او گفته است که حمله به پاسگاه ژاندارمري از طرف ضد مردم خواسته است که م

گیرند. در این احوال، انقالبیون صورت گرفته و ربطی به برادران کرد ندارد، در حالی که کردها در شهر مورد اهانت قرار می

سرو وارد عمل شده و یاغیان را -ب اسالمی در منطقه ارومیهارومیه در اعالمیه اي گفته است که براي دفاع از انقال 64لشکر 

در ارتباط با این عملیات » سرهنگ ظهیر نژاد«ارومیه،  64از مناطق کوهستانی پراکنده و و متواري کرده است.  فرمانده لشکر 

از آنها مقدار زیادي  گفته است که در این درگیري، چند تن از کردهاي مهاجم کشته و مجروح شدند و بقیه فرار کردند و
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 .مهم برداشتند هايتن جراحت 19تن از کشته شدگان قطعه قطعه شدند و 5

 

نفر از کشته  5نفر مجروح شدند و  19فر کشته و ن 8بانه ـ خبرنگار آیندگان:در اثر انفجار یک بمب در میدان خلق بانه، 

 .شدگان در این حادثه قطعه قطعه شدند

 

و  خانه ها را شکست و چند  هامغازه هايمتري اطراف میدان، کلیه شیشه 200صداي انفجار به حدي مهیب بود که تا شعاع 

  .مغازه و خانه نزدیک میدان فروریخت یا دیوارهاي آنها ترك برداشت

 



بعد از ظهر دیروز در میدان خلق بانه رخ داد و مردم این شهر با شنیدن صداي انفجار، وحشت زده از  30/13انفجار ساعت 

شهر بیرون ریختند.  دود و گرد و خاك ناشی از انفجار بیش ازنیم ساعت فضاي اطراف میدان را  هايو اداره هامغازه  ها،خانه

 .تیره کرده بود

 

دو تن از اعضاي شوراي شهر » هادي مرادي« و» یوسف اردالن«ر، کلیجی معاون استانداري کردستان به اتفاق در پی این انفجا

 .سنندج به همراه یک اکیپ پزشکی شامل دارو،  پزشک و کمک پزشک بوسیله هلی کوپتر وارد بانه شدند

 

به  سقز،  بوکان و سردشت، سنندج، مریوان هايامداد پزشکی از شهر هايهمچنین بفاصله چند ساعت پس از این انفجار، اکیپ

  .بانه رفتند و به کمک مجروحان و خسارت دیدگان شتافتند

 

روه در این انفجار، هیچ گ«علت انفجار هنوز مشخص نشده است ولی کلیجی معاون استاند اري در این مورد به آیندگان گفت: 

کلیجی علت انفجار را در رابطه با خرید و فروش اسلحه در این شهر   یا دسته اي دخالت نداشته و انفجار عمدي نبوده است.

بوسیله فروشندگان اسلحه اینجا آورده شده و مدتی زیر آفتاب مانده و در اثر حرارت آفتاب  ذکر کرد و گفت این بمب احتماالً

ست سی در انفجار این بمب بدمنفجر شده است و من تحقیقات مفصلی کردم و تاکنون هیچ نشانه و مدرکی دال بر دخالت ک

 .«نیامده است

 

از سوي دیگر بنا به گزارش خبرنگاران آیندگان در بانه، از طرف کمیته انتظامات بانه، تعدادي افراد مشکوك در رابطه با این 

 .اند و تحقیقات در این مورد، از آنان ادامه داردحادثه دستگیر شده

 

امداد پزشکی آیت اهللا طالقانی که جهت کمک به  هاياي عمومی درآمد و اکیپشهر پس از انفجار بمب حالت تعطیل و عز

مجروحان مریوان به این شهر رفته بودند پس از اطالع از حادثه بانه همراه چند جراح و متخصص ارتوپدي به بانه وارد شدند.  

پزشکی و غذائی می  هاين بانه کمکمرتبا از مردم براي مجروحا هاهمچنین رادیو سنندج دیروز در طول اجراي برنامه

 .خواست

 اسامی کشته شدگان

 



تن آنان به این شرح است: سید سالم حسینی سرایدار درمانگاه بساط آباد،  6تن کشته شدند که اسامی  8در حادثه بانه 

لی کارگر شرکت م محمود کشمکش کارگر، جالل جاللی کارمند ثبت اسناد و امالك بانه، امیر میرزائی راننده، محمد قانعی

 .نفت، محمود سلیمی کاسب و دو نفر دیگر که هویتشان مشخص نشد

 

 اسامی مجروحان

 

بابکر پیري محصل، ظاهر نجاري کارمند فرهنگ و هنر، رحمان عزیزي کارگر، توفیق سلمان زاده محصل، حسن سلیمی کارگر، 

صالح الدین امینی نژاد محصل، بختیار فالحی محصل،  ناصر کریمپور محصل، محی الدین عبدي کاسب، اکبر امینی اهل پاوه،

درویش محمد سبزي فروش، سلیمان سلیمی کارگر، محمد امین بیورانی رئوف بیک نیا نوار فروش، محمد شافعی دیپلم وظیفه، 

ه  ـکاسب، حسن فالحی کاسب، احمد اختیار دینی محصل و حسن خوش کالم کاسب، که در بیمارستان دکتر احمدزاده بانـ

تن از مجروحان که حالشان وخیم بود بوسیله هلی کوپتر به سنندج منتقل شدند.  6بستري هستند.  همچنین 
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 .استاندار جدید کردستان:برخی از تصمیمات مناسب با وضع کردستان نبود

 

ان هنگامی که براي دیدار دوستان و همکارمحمد رشید شکیبا قاضی سابق دادگستري و استاندار جدید کردستان صبح امروز 

اظهار  خبرنگار کیهانخود و خداحافظی با آنها به دادگستري رفته بود، در یک گفت و گوي اختصاصی با میرهاشمی قدیمی 

 :داشت

 

د توانکسی که سالهاي خدمتش را در آموزش و پرورش و دادگستري گذرانده است نمی من یک سیاستمدار نیستم، مصمئناً

د که شد گاهی تصمیماتی گرفته شوگذرد باعث میاین تفاصیل جریاناتی که در کردستان میمدعی سیاستمداري باشد. با

ان گرفتند چندان آشنایی با وضع کردستاین همه نمایانگر آن بود که کسانی که تصمیم میمناسب با وضع منطقه نباشدو

ه با همه افراد و گروههاي آنجا آشنایی دارم و اگر اختالفاتی در آنجا باشد، به این است ککند نداشتند چیزي که مرا دلگرم می

ها اقدام کرد. من عقیده دارم اختالفات اصولی در کردستان وجود هاي آنرا شناخت و نسبت به حل آنتوان ریشهخوبی می

اند، شاید در اعالم وضع کردستان به رك کردهبین مسووالن و ماموران با مردم نبود و کمتر آنها را دندارد ولی چون تفاهمی 

 .انداند بی نظر نبودند و مسایل را به گونه دیگري منعکس کردهمراکز آنهایی که مسوول بوده



 

اعتقاد دارم جامعه کرد همانطور که رژیم سابق نتوانست در  همین امر باعث بروز بعضی از مسایل شده است و من شخصاً

را در در جهت مسیر انقالب به حرکت درآورد، بعد از انقالب هم که دوره  سازندگی آغاز شده است  کردها نفوذ کند و آنها

د و شوهاي مردم کردستان توجه کند همه اشکاالت در منطقه رفع میاگر دولت با حسن نیت کامل ـ که وجود دارد بخواست

این منطقه این که چه تصمیماتی براي حل بحران ستان وماند. وي سپس در مورد مشکالت فعلی کردجاي هیچ نگرانی باقی نمی

اي موجود ههاي کوچک من رفع کلیه مشکالت و بحرانهدف توانم چیزي بگویم ولی مسلماًام نمیدارد، گفت: تا به محل نرفته

توانست در همه این که خودم محلی هستم و با اهالی و سران منطقه آشنایی دارم و خواهم در منطقه خواهد بود به خصوص

 .موارد به تفاهم برسیم و انشاءاله همه مشکالت را حل خواهیم کرد

 

سال دبیر دبیرستانهاي سنندج  10محمد رشید شکیبا که شب گذشته به سمت استاندار کردستان منسوب شده است، حدود -

دادسراي مهاباد بود. در سال  بازپرس 40تا  36به کسوت قضات دادگستري در آمد و ازسال  1335و تهران بود، وي سال 

دادستان نیشابور بود. وي سپس به تهران منتقل شد و بازپرس  45تا  43دادستان شهرستان سقز بود و از شهریور  45تا  40

به سمت معاون دادستان تهران و سرپرست ناحیه شمیران برگزیده شد. آخرین سمت وي  50دادسراي تهران شد. در سال 

وزارت دادگستري بود که بازنشسته شد و با اخذ پروانه وکالت به جامعه وکالي دادگستري پیوست. پدر قاضی اداره حقوقی 

 )28/4/1358وي یکی از بنیانگذاران مسجد عبداللهی سنندج است. (کیهان

 

 .گیرند شناختی از منطقه ندارنددکتر یونسی استاندار مستعفی کردستان:آنان که درباره کردستان تصمیم می

 

بی «دکتر ابراهیم یونسی استاندار مستعفی کردستان، مسئولیت حوادث چند روز پیش مریوان ر به دوش افرادي گذاشت که 

 .«آنکه شرایط منطقه را در نظر بیاورند،  پاسدار به منطقه اعزام می کنند

 

دانست  علت استعفاي خود را تصمیمهائیدکتر یونسی که پنجم تیرماه از مقام استانداري کردستان استعفا داد و به تهران آمد،  

در تهران بدون مشورت استاندار و بدون شناخت عینی منطقه ي کردستان،  پیرامون این استان گرفته و به اجرا در می «که 

 .«آید

 



ادي صهنگامیکه آرامش در کردستان برقرار نباشد،  مسائل اقت«یونسی به لزوم آرامش در منطقه کردستان تأکید کرد و گفت: 

 .«شودو عمرانی منطقه حل نمی

 

 روحیه و شرایط منطقه را شود، باید قاعدتاًبا اقدامهائی که از مراکز مختلف تصمیم گیري از تهران می«وي همچنین گفت: 

 دبشناسند اما چون تصمیم گیرندگان فاقد چنین شناختی هستند،  نه اینکه نمی توانند منطقه را آرام کنند،  بلکه باعث بوجو

 .«بسیاري در منطقه میشوند هايآمدن ناراحتی

 

وقتی که من خواستم استعفا بدهم، تازه آقاي صباغیان وزیر کشور شده «یونسی پیرامون قبول استعفایش از سوي دولت گفت: 

ي کار را بود و از من خواستند که مدتی صبر کنم.  حرفهائی بین من و دولت مطرح شد،  اما نتیجه اي نداد.  من هم ادامه 

دشوار دیدم و به تهران آمدم البته تاکنون دولت درباره ي استعافاي من نظري نداده است و تا بحال هم صحبتی در این باره 

دهد که بین من و دولت، زبان مشترکی پیدا نشد که نتوانسته ایم با هم مذاکره پیش نیامده و این ظاهرا نشان می
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 .ارتش، حفظ نظم آذربایجان غربی را بعهده گرفت»:سرو«هاي منطقه ال درگیريبه دنب

 

یران و اارومیه ـ ناآرامیها و تشنجات منطقه سرو که بعلت مختلف گروهی از مردم محل با استقرار پاسداران در پاسگاه مرزي 

 64ر شد. از سوي دیگر اعالم شد که لشکر ترکیه بروز کرده بود، پس از سه روز کاهش یافت و از دیروز آرامش نسبی برقرا

 .ارومیه حفظ امنیت منطقه را به عهده خواهد گرفت

 

پاسدار مجروح شدند. از تلفات گروه  6نظامی و  2این منطقه گزارشهاي منابع مختلف خبري حاکیست که در برخوردهاي

 .مقابل خبري در دست نیست

 

اي از پاسداران به پاسگاه مرزي دنبال اعزام واحد تقویتی ژاندارمري و عدهدرگیریهاي منطقه سرو روز چهارشنبه گذشته به 

کیلومتري  18که چهار تانک و تعدادي نفربر به همراه داشتند در گردنه نازلو واقع در آغاز شد از حرکت افراد اعزامی » سرو«

رده بودند، زد وخورد مختصري در گرفت که ارومیه ممانعت به عمل آمد و بین نظامیان و افراد مسلح که گردنه را مسدود ک

مده بود نیز که در محل فرود آشد. یک هلیکوپتر نظامی در نتیجه آن یک کامیون ارتشی آتش گرفت و یک استوار نیز زخمی



به علت اصابت دو گلوله آسیب دید و خلبان آن ناچار به پرواز شد و در نزدیکی مرکز رادیو تلویزیون ارومیه به طور 

 .راري فرود آمداضط

 

این گروهان در روزهاي انقالب مستقر شد.» سرو«الزم به یادآوري است که گروهان ژاندارمري هفته قبل در روستاي مرزي  

 .توسط کردها خلع سالح شد و افراد آن در مرکز هنگ ارومیه مستقر شده بودند

 

ها در اند فقط ژاندارمهار داشت: گروهی از کردهاي منطقه گفتهاین واقعه اظدکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی در مورد بروز 

 .این روستا مستقر شوند و با اعزام پاسداران مخالفند

 

استاندار اضافه کرد به دنبال درگیري روز چهارشنبه، به خاطر جلوگیري از خونریزي، واحدهاي تقویتی شبانه به طرف شهر 

 .به حرکت خود ادامه دادند. که با مقاومت شدید کردهاي منطقه مواجه شدند فراخوانده شدند. و صبح روز بعد مجدداً

 

اي بعدازظهر امروز (جمعه) همه استاندار آذربایجان غربی بعد ازظهر دیروز به خبرگزاري پارس گفت: برخوردهاي پراکنده

 .شودآنها سالم بوده و از آن بخوبی نگهداري می

 

 .اندنفر از مجاهدین توسط افراد منطقه سرو دیروز به گروگان گرفته شده 5 دکتر حقگو افزود: کسب اطالع شد که

 

استاندار همچنین گفت: پاسگاه مرزي سرو هنوز از طرف افراد مسلح محلی در محاصره قرار دارد و مواد غذایی و بهداشتی 

 .گیردبوسیله هلیکوپتر در اختیار افراد پاسگاه قرار می

 

منطقه  اي به فئودالهايایجان غربی در مورد علل بروز وقایع سرو گفت: طی هفته گذشته در اطالعیهدکتر حقگو استاندار آذرب

یک هفته مهلت دادیم تا کشاورزان و روستائیان را که آنها از خانه و کاشانه بیرون کرده بودند با دلجوئی و تامین خسارت باز 

شنبه پایان یافت و  5این مهلت روز ب اسالمی معرفی نخواهند شد این صورت دستگیر و به دادگاه انقالگرداند و در غیر 

اند و بدین ترتیب کشاورزان منطقه را این وقایع را بوجود آوردهگذاردن به اعمال خود ایجاد آشوب و سرپوشفئودالها براي 



ي این عده بزوداند ولی اعمال لت کردهاند، آنان را وادار به درگیري با دوعالوه بر آنکه از کار برداشت محصول خود بازداشته

 .براي کشاورزان روشن خواهد شد

 

ایجاد آشوب به هر ترتیب مانع از آن نخواهد شد که استانداري آذربایجان غربی از تصمیم خود مبنی بر استاندار اضافه کرد: 

اه عمل اسالمی تحویل داده خواهند طلب عدول کند و هر چه زودتر افراد خاطی دستگیر و به دادگدستگیري اربابان فرصت

 .شد

 

شنبه در گفتگوئی با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از سران عشایر آمادگی خود را براي حل مساله اعالم  5دکتر حقگو روز 

ن منطقه ایایشان گفتیم هر کاري که بتواند به تامین امنیت منطقه کمک بکند از نظر ما بالمانع است. مساله مهمداشته و ما به 

 ارتباط دارد و اگر خداي» سرو«با زندگی مردم  این اعمال مستقیماًآینده اقتصادي منطقه است. هم اکنون برداشت محصول و 

 .نخواسته بحران شدیدي بوجود بیاید بیشترین ضربه به کشاورزان و اقتصاد منطقه وارد خواهد آمد

 

 اعالمیه ارتش

 

تیرماه تامین امنیت مردم  29اي به این شرح صادر کرد: از امروز ارومیه اطالعیه 64شنبه گذشته لشکر  5از سوي دیگر 

این زمینه اقدام خواهد کرد. در مورد به وظیفه قانونی و انقالبی خود در  64این لشکر گذاشته شده و لشکر منطقه بر عهده 

توار ژاندارم به نام نوروز عسکرزاده و یک شدگان و مجروحان وقایع سرو خبرگزاري پارس گزارش داد که استعداد کشته

زاده، قره باغی، محمد خواه حسن صحرائی، مختار قادري، معصوم رحیمپاسدار به نامهاي حسین انعام 6اند و پاسدار کشته شده

 .اندعلی مکاري و حسن حسین پور مجروح شده

 

اند به ارومیه کشته شده» سرو«تن که در  7اد: جسد خبرگزاري یونایتدپرس نیز صبح امروز به نقل از منابع کرد گزارش د

 .شدگان روشن نیستاین منابع هویت کشتهانتقال داده شده است. به گفته

 

ایران که در سرو مورد استفاده قرار گرفته بود. تیراندازي کرده و به آنها کردها ادعا کردند دهقانان مسلح به دو تانک ارتش 

وي اند تایید نشده است.یک سخنگتانکهاي مذکور در سرو مورد استفاده قرار گرفته ین مطلب که عمالًااند.خساراتی وارد کرده



این امر با قولی که یک ماه قبل به کردها داده شده مبنی سیاسی کرد گفت: کردها با حضور پلیس ملی در سرو مخالفند زیرا

 .ذارده خواهد شد مغایرت دارداین منطقه به عهده خود کردها گاین که ترتیبات امنیتیبر

 

 آخرین خبر

 

 3صبح امروز تعداد کشته شدگان حوادث اخیر سرو را تا آخر وقت روز پنج شنبه  10ستاد ناحیه ژاندارمري ارومیه ساعت 

یک شدگان یک ژاندارم و دو جوانمرد و مجروحان یک ژاندارم، سه پاسدار و نفر اعالم کرد. کشته 5نفر کشته و مجروحان را 

 .اندجوانمرد ذکر شده

 

بر اساس همین گزارش شب گذشته نیز در منطقه نازلو بین پاسداران و افراد مسلح درگیري، شدیدي روي داد و بین پاسداران 

این زدوخورد یک نفر از مجاهدین به و افراد مسلح درگیري شدیدي روي داد و چندین ساعت تیراندازي به طول انجامید، در 

 )30/4/1358نقاش کشته شد.(کیهان نام ابراهیم

 

 .ارتش در منطقه بحرانی آذربایجان غربی وارد عمل شد

 

 .فرمانده نیروي زمینی به ارومیه رفت       ·

 

 .ارومیه به دنبال چند ساعت آرامش نسبی همچنان ادامه دارد» سرو«هاي منطقه و جاده ارومیه ـ نا آرامی

 

کرد که در یک مانوور شدید تا گردنه قلعه حصار، افراد مسلح را پراکنده ساخته و کنترل ارومیه اعالم  64در همین حال لشکر 

 .این قسمت را دردست گرفته است

 

استاندار آذربایجان غربی نیز اعالم کرد که در جریان زدوخوردهاي روز جمعه سه تن از پاسداران انقالب جان خود را از 

 .ذکر شد و نفر سوم هنوز مشخص نیستاي و رضا عظیمیعهدست دادند. نام دو تن از شهدا رضا قل



 

و ژاندارمري از منطقه بحرانی گفت اظهار داشته: واحدهاي نظامی استاندار که در جمه خبرنگاران در دفتر کارش سخن می

 .نازلو بازگشتند و برخوردي پیش نیامد

 

اي نیز به استانداري به شهر حمله خواهند کرد و عده دکتر حقگو گفت :دیشب (جمعه) در ارومیه شایع شد که افراد مسلح

 .زنند تا مردم را در وحشت نگاهدارندمراجعه کردند ولی باید گفته شود که گروهی به شایعات دامن می

 

د نهاد کرایشان به من پیشحقگو استاندار آذربایجان غربی خود با شیخ عزالدین حسینی رهبر مذهبی مهاباد اشاره کرد و گفت: 

که افراد مستقر در پاسگاههاي مرزي (سرو) آن افراد محلی انتخاب و استخدام شوند و من در پاسخ به وي گفتم که ما با 

راه بوسیله افراد  نایاستخدام پاسدار محلی مخالف نیستیم ولی باید راهی براي رفتن به پاسگاه داشته باشیم که متاسفانه فعالً

ت را نیز این فرصله دوم باید فرصت داده شود که افراد محلی استخدام شوند که متاسفانه مسلح کرد بسته شده است در مرح

 .برخی عناصر و عوامل فرصت طلب قایل نیستند

 

 .تن از پاسداران انقالب که توسط کردها به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند 5استاندار اضافه کرد: 

 

هایی المیهشود. اعنقالب ارومیه دیروز بدنبال تحریکاتی که علیه کردهاي مقیم ارومیه میاستاندار آذربایجان غربی و دادستان ا

 .به طور جداگانه انتشار دادند و تهدید کردند که محرکین ضد انقالبی شناخته شد، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت

 

 :این شرح استمتن اعالمیه استاندار آذربایجان غربی به 

 

 !ایجان غربیاهالی محترم آذرب

 

ظ طلب براي حفمساله ترك و کرد نیست و عوامل ارتجاع و وابستگان به فئودالهاي فرصت برخوردهاي منطقه سرو مطلقاً

شوند گروهی ناآگاه براي ایجاد کرده و قصد تحمیل آن را به مردم دارند. شنیده میاین درگیري را منابع نامشروع خود 

 .کنندایجاد میهاییمزاحمت برادران کرد ما در شهر ارومیه



 

باید آگاه بود که همه کردهاي مسلمان و عادل با ما برادرند و هر گونه تعرض و اهانتی نسبت به آنان از نظر من محکوم است 

ن ایطرف ما در ارومیه به شدت تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد، چرا که معترضان به برادران کرد بی

 دهم درزند و من هشدار میایران میات آگاهانه یا ناآگاهانه شدیدترین ضربه را به پیکر اسالم و انقالب اسالمی تحریک

 .این تحریکات شهر را ترك خواهم کردصورت ادامه

 

رده فتاري کاستاندار آذربایجان غربی در پایان اعالمیه خود از مردم استان بویژه اهالی ارومیه خواست با برادران کرد خوش ر

 .ایران ثابت کننداین کار روحیه انقالبی و انسانی خود را به علت و با 

 

 :این شرح انتشار داددادستان انقالب اسالمی ارومیه نیز بر اعالمیه خود را به 

 

 !اهالی محترم ارومیه

 

ع اي شایکردمان ندارد از طرفی عدهحمله به پاسگاه ژاندارمري از طرف فئودالی و ضد انقالبی ارتباط با برادران مسلمان 

 این امرهمشهریان محترم به  این موضوع که مسلماًگیرند، ضمن اعالم اند که برادران کرد در شهر مورد اهانت قرار میکرده

د غیر راشود که اگر افواقفند که در اسالم کرد و ترك و فارس و غیره تفاوتی با هم ندارند و مالك بزرگی، تقواست متذکر می

مسوول در شهر مزاحم برادران کرد شوند ضد انقالبی بوده و از طرف دادسراي انقالب تحت تعقیب قرار گرفته و به اشد 

 .مجازات محکوم خواهند شد

 

 .شود اتخاذ تصمیم درباره انقالبیون با مراجع و مقامات مسوول استیادآور می

 

کنند و به شهر انتقال آوري میزده لوازم و وسایل خود را جمعانبر اساس گزارش خبرگزاري، اهالی غیرکرد مناطق بحر

 .ایجاد کرده استدهند و همین امر نگرانیهایی در مردممی

 



شب گذشته گروهی از مردم ارومیه در استانداري اجتماع کردند و خواستار کمک به اشخاصی که در محاصره ضد انقالبیون 

 .هستند شدند

 

وارد عمل شد و به اتفاق  64گزارش داد: در پی تصمیم شوراي امنیت منطقه دیروز ستونی از لشکر خبرگزاري پارس همچنین 

سرو را طی کرد و با موفقیت به ارومیه بازگشت از سوي دیگر دیروز حمالتی به دانشکده کشاورزي و -پاسداران مسیر ارومیه 

 )30/4/1358خنثی شد.(کیهان و پاسدارانمنبع آب ارومیه صورت گرفت که توسط نیروهاي نظامی 

 

 .بر اساس یک شایعه:مردم مریوان، شهر را ترك کردند

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: خبر دخالت ارتش و پاسداران در بدست گرفتن کنترل امور شهر مریوان از افراد مسلح یک شایعه 

 .خبرنگار کیهان در کرمانشاه عنوان کرد این مطلب را در یک تماس تلفنی بامعاون استانداري کردستان » کلیجی«است، 

 

این باره گفت: از چند روز پیش بعضی از افراد غیر مسوول بوسیله بلندگو و پخش اعالمیه در سطح شهر مریوان، خبر وي در

هر ش این شایعه مردم مریوان به تدریجدخالت واحدهاي ارتش و پاسداران مستقر در پادگان مریوان را دادند. به دنبال پخش 

 .این و کوهستانی پناه بردندرا خالی کرده و بعضی نیز به مناطق 

 

ایی بفوریت از استانداري کردستان تقاضاي فرستادن این اخبار به قدري در روحیه مردم مریوان اثر گذاشت که عدهوي افزود:

در امور شهر ته براي دخالت نظامی ساع 24الجل دارو و اکیپ پزشکی کردند و اعالم داشتند که ارتش و پاسداران یک ضرب

 28ر اینجانب با فرمانده لشکاساس قلمداد کرد و گفت: با تماسی که این اخبار را شایعات بیمریوان تعیین کردند. نامبرده

را وانی این جنگ رها کردستان و فرماندهان پادگان مریوان گرفتم آنها اطمینان دادند که چنین اخباري درست نیست و بعضی

 .اندبه منظور انجام مقاصد پنهانی خود در سطح شهر به راه انداخته

 

سرهنگ رزمخواه، معاون هوانیروز کرمانشاه گفت: رفت و آمد مداوم هلیکوپترهاي هوانیروز و جابجائی و انتقال مداوم پاسداران 

م و تخلیه شهر توسط مردم یک نگرانی اییک امر عادي است و ما هیچ دستوري در زمینه دخالت در امور شهر مریوان نداده

 .بی اساس است

 



این اظهارات خبرنگار کیهان در کرمانشاه با یک عضو ارشد کمیته مرکزي کرمانشاه تماس گرفت. وي در مورد خبر به دنبال 

ران ام مسافاینک در دست افراد مسلح است که تممریوان و ارتش و حوادث مریوان گفت: کنترل شهردخالت پاسداران اعزامی

ایجاد گیرند. بنابراین براي پاکسازي شهر از افراد مسلح و ها در بازدید از شهر مورد تفتیش و بازرسی قرار میو حتی ارتشی

 .شوندامنیت و آرامش در سطح شهرسپاه پاسداران مستقر در پادگان، وارد عمل می

 

اي اکنده شد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه، اطالعیهاي که در مریوان پراز سوي دیگر، دیروز در رابطه با شایعه

 :صادر کرد، متن اطالعیه بدین شرح است

 

ایران، همانطوري که اطالع دارید هفته گذشته ناجوانمردانه به پاسداران انقالب اسالمی در شهر مریوان و سایر ملت شریف 

این آب و خاك را که تا آخرین فشنگ خود مقاومت کرده بودند فرزندان رشید اي از بهترین برادران کرد ما حمله شد و عده

ایجاد کرده و شب گذشته تا نزدیک صبح با بلندگو از مردم شهر شهید ساختند، و اکنون محیط اختناق شدیدي در شهر 

اري ارتش قصد دارد امروز به شهر اند که سپاه پاسداران با همکهاي خود را ترك کنند و اعالم خطر کردهاند که خانهخواسته

هاي خود کوچ داده و به خارج شهر فرستادند. سپاه پاسداران انقالب ضمن حمله کند. به همین جهت مردم مریوان را از خانه

 پاهاین سدارد که اي از جانب سپاه به مردم شریف و رنج دیده مریوان و آوارگان مریوانی اعالم میتکذیب شدید هرگونه حمله

این گونه تبلیغات سوء زمینه توطئه از خود مردم و نیروي مردم و در جهت حفظ امنیت و استقالل براي مردم بوده و هست و 

نماید که نطیر همین تاکتیک براي حمله به پادگان مهاباد نیز پیاده باشد و یادآوري میدیگري در مریوان از جانب مهاجمین می

 )31/4/1358زرگ و همکاري همه خلقهاي مستضعف. (کیهانشده بود. به امید یاري خداي ب

 

 .نفر در مهاباد دستگیر شدند 13غربی: استاندار آذربایجان

 

نفر که در امر  5«اند. وي گفت: نفر در مهاباد دستگیر شده 10غربی اعالم کرد که تاکنون مهاباد ـ حقگو استاندار آذربایجان

نفر از پاسداران انقالب  5در مهاباد دستگیر شدند. » نقده«به » سردشت«هنگام عزیمت از جهاد سازندگی شرکت کرده بودند، 

اندار است». اسالمی نقده به منظور بررسی چگونگی دستگیري آنها عازم مهاباد شدند که این عده نیز دستگیر گردیدند

نیز وسیله افراد مسلح کرد دستگیر  »سرو«سه تن از تولید کنندگان عسل در منطقه «غربی همچنین گفت: آذربایجان

 )1/5/1358اطالعات».(اندشده

 

 قطع اعتبار عمرانی



 

بانه ـ در پی تغییر استاندار کردستان، بودجه عمرانی شهرستان بانه قطع شد و کارگران شهرداري این شهر دست به تحصن 

صاص بودجه عمرانی به منظور اتمام عملیات زدند. چندي قبل شهردار بانه از یونسی استاندار سابق کردستان تقاضاي اخت

نفر کارگر از سوي  300شهر بانه را کرد. استاندار وقت کردستان با این تقاضا موافقت کرد و به دنبال آن » آگوي« ساختمانی 

انی بانه رشهرداري بانه به کار گمارده شد به دنبال رفتن استاندار کردستان و آمدن شکیبا در سمت استاندار جدید بودجه عم

کارگر استخدامی نیز بیکار شدند. کارگران بیکار به عنوان اعتراض در شهرداري متحصن شدند و  300نیز قطع شد و 

 )2/5/1358ماده صادر کردند. شهردار بانه نیز براي مذاکره با استاندار جدید عازم سنندج شد.(اطالعات 7اي در قطعنامه

 .کوچ مردم مریوان همچنان ادامه دارد

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: در حالیکه مذاکرات هیات اعزامی از تهران به مریوان با اعضاي شوراي شهر و نمایندگان گروههاي 

 .مسلح در جریان است، کوچ مردم مریوان بخارج از شهر همچنان ادامه دارد

 

و در  انددم مریوان شهر را ترك کردهگزارشهاي رسیده از مریوان حاکی است که تاکنون نزدیک به چهار هزار نفر از مر

 .اندکیلومتري غرب مریوان نزدیک مرز عراق اجتماع کرده 15واقع در » گارمیران«بنام  اينقطه

 

 .تا حصول آرامش و امنیت در شهر و توافق همه گروهها به شهر باز نخواهند گشت اندکوچ کنندگان اعالم کرده

 

 11ت اعزامی از تهران با اعضاي شوراي شهر و نمایندگان گروههاي مسلح تا ساعت بر اساس گزارشهاي رسیده مذاکرت هیا

 .دیشب به نتیجه نرسید و ادامه مذاکرات به صبح امروز موکول شد

 

ت در این مذاکرات، فرماندهان پادگان مریوان نیز شرک «کلیچی معاون استانداري کردستان بخبرنگار کیهان در کرمانشاه گفت:

 «.دارند

 

در جریان مذاکرت دیشب از سوي هیات اعزامی پیشنهاد شد که واحدهاي ژاندارمري و شهربانی، بدون حضور سپاه پاسداران 

 .در مریوان مستقر شود ولی این پیشنهاد مورد قبول نمایندگان گروههاي مسلح که کنترل شهر را در دست دارند، واقع نشد



 

هزار نفر از افراد مسلح بازداشت شده توسط سپاه پاسداران که از بانه و سقز  15د نمایندگان گروههاي مسلح نیز پیشنهاد کردن

براي کمک به مردم مریوان به این شهر آمده بودند، آزاد شوند. با این پیشنهاد، هیات اعزامی مخالفت کرد و اعالم داشت تا 

 .محاکمه این افراد و رفع اتهام از آنها، باید در بازداشت باقی بمانند

 

نمایندگان گروهها و جمعیتهاي سیاسی که از تبریز و ارومیه و شهرهاي دیگر به مریوان عزیمت «در ادامه گزارش آمده است: 

 «.به شهر وارد شوند اندنتوانسته اندکرده

 

 )2/5/1358در حال حاضر ،کلیه ادارات مریوان بجز مخابرات و بیمارستان ،تعطیل می باشد.(کیهان

 .نفر در وقایع آذربایجان کشته شدند10جان غربی: استاندار آذربای

 

 .بمباران چند دهکده در غرب کشور تکذیب شد      ·           

 

ارومیه ـ در پی توافق مقامهاي دولتی و سران عشایر و افراد مسلح کرد در آذربایجان غربی، از دیروز آرامشی نسبی در ارومیه 

 .برقرار شده است» سرو«و اطراف این شهر و منطقه 

 

پاسگاههاي خلع سالح شده بین خوي و ماکو واقع در شمال ارومیه نیز همچنان خالی است و افراد ارتش، در مواقع حساس 

 .اندمنطقه مستقر شده

 

یر در حوادث اخ« حقگو استاندار آذربایجان غربی ضمن اعالم این مطلب، گزارش خبرگزاري فرانسه را تکذیب کرد و گفت:

نفر  15نفر کشته شدند. از پاسداران و افراد ژاندارمري نیز  6تا  4پاسدار و یک ژاندارم و از طرف مقابل،  4، »سرو« منطقه

 «.زخمی شدند

 



گزارش داده بود که در یک درگیري » سرو« خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه حریت چاپ آنکارا در مورد وقایع منطقه

. بر اساس این گزارش، یک هلیکوپتر نظامی سرنگون شد و عالوه بر آن اندسرباز کشته شده 106میان افراد ارتش و کردها، 

 «.غیرنظامی بقتل رسیدند 100در اثر بمباران، چند دهکده دستخوش حریق شده و حداقل 

 

« ت: س گفاستاندار آذربایجان غربی، مطالب خبرگزاري فرانسه را تکذیب کرد و به خبرگزاري کرد و به خبرگزاري پار

 «.خبر بمباران صحیح نیست اندوهلیکوپترهاي ارتش، تنها براي شناسائی منطقه پرواز کرده

 

 و اندگروهی از کشاورزان کرد در مناطق مزبور به تحریک صاحبان اراضی، مزارع خود را ترك کرده« استاندار اضافه کرد:

 «.اندو ندارند و اغلب به زور و اجبار مزارع را ترك کرده انددر حالی که خود باینکار رضایت نداشته انداسلحه بدست گرفته

 

در حال حاضر مردم این «پاسگاه خلع سالح شده گفت:  6استاندار در مورد وقایع خوي که طی آن گروهان ژاندارمري قطور و 

 «.منطقه در نگرانی و وحشت بسر میبرند

 

زرهی زنجان، بسوي ارومیه حرکت کرد. در  2یروز از زنجان نیز گزارش رسید که آخرین واحدهاي تیپ از سوي دیگر د

اهللا حاج سید عزالدین حسینی و حاج محمد شجاعی، ضمن سخنان کوتاهی، براي افسران، درجه داران و پادگان زنجان، آیت

 .سربازان اعزامی، دعاي سفر خواندند

 

یروز بازار زنجان به صورت تعطیل درآمد و کسبه و اصناف شهر با اجتماع در راه آهن، ماموران را بمناسبت اعزام این گروه، د

 .مشایعت کردند

 

هنگام مشایعت ماموران، دویست دستگاه آب سردکن و مقدار زیادي شیرینی و گل که از طرف اصناف شهر تهیه شده بود به 

 .مامورین داده شد و آنها را از زیر قرآن رد کردند

 

 .با قطار عازم ارومیه شدند» ملت فداي ارتش«  دادندماموران پادگان زنجان در حالی که مردم شعار می

 



دست به تظاهرات  64در ارومیه نیز دیروز گروهی از مردم در حمایت از اقدامات استاندار آذربایجان غربی، ب سوي لشگر 

ماده  8تاکید کردند و طی اجتماع در استادیوم تختی، قطعنامه اي در زدند. راهپیمایان همچنین اقدامات روحانیون مبارز را 

 .صادر کردند

 

 هاياهللا موسوي اردبیلی نماینده اعزامی امام خمینی و دکتر چمران معاون نخست وزیر، پیرامون توطئهدر این اجتماع، آیت

 .استعمارگران و فرصت طلبان سخن گفتند

 

استعمارگران مشابه همان توطئه اي را که در لبنان پیاده کردند در کردستان ما « خود گفت:دکتر چمران در قسمتی از سخنان 

 «.نیز میخواهند پیاده کنند

 

 .ارومیه شرکت کرد 64اهللا موسوي اردبیلی دیروز همچنین در اجتماع افراد لشکر آیت

 

کر ارومیه پیرامون مسایل این منطقه مذاکره کرده اهللا موسوي اردبیلی تاکنون با مقامات دولتی، روحانیون و فرمانده لشآیت

 )3/5/1358است.(کیهان

 

 عدم نرمش در مذاکرات

 

شکیبا استاندار جدید کردستان در گفتگوئی با خبرنگار کیهان، در مورد عدم توفیق هیات اعزامی از تهران با نمایندگان 

رات، پیشنهاد استقرار سپاه پاسداران مرکب از پاسداران هیات اعزامی در اولین دور مذاک« مسلح در مریوان گفت: هايگروه

 «.سایر شهرها و مریوان را بطور برابر ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت

 

افراد مسلح که کنترل شهر را برعهده دارند با دخالت و ورود ارتش نیز مخالفت دارند ولی موافقت خود را با « وي افزود:

نفر نخواهد بود که در این صورت ،  15اند ،اگر چه رقم نیروهاي مورد نظر آ نها براي  بیش از کرده استقرار ژاندامري  اعالم

 « .انتظامات شهر باز هم عمال در اختیارگروههاي مسلح قرار خواهد گرفت که هیات اعزامی این پیشنهاد را نپذیرفت

 



اگر طرفین در مواضع خود کمی « قلمداد کرد و گفت: استاندار کردستان، افراد مسلح را مسوول کوچ کردن مردم مریوان

 .نرمش بخرج میدادند، مذاکرات در بن بست باقی نمی ماند ولی امیدواري زیادي وخود دارد که همه گروهها به توافق برسند

 

سدار پا 400. از سوي دیگر حدود اندطبق گزارش رسیده از مریوان گروههاي مسلح در نقاط حساس شهر سنگربندي کرده

 .مستقر در پادگان مریوان و واحدهاي نظامی پادگان نیز در حالت آماده باش بسر میبرند

 

که از  اندنمایندگان اعزامی به مریوان، بدون نتیجه بازگشته« کشور به خبرنگار کیهان گفت:» صباغیان وزیر هاشممهندس»

دیو منتشر شد، ضمنا نتیجه این مذاکرات و گزارشات طرف آقاي الهوتی در این مورد مطالبی وسیله خبرگزاري پارس و را

 )4/5/1358اطالعات».(مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه نهائی براي آگاهی عموم ملت ایران منتشر خواهد شد

 

 .چنان بحرانی استوضع مریوان هم

 

رات ا استاندار کردستان درمورد مذاکسنندج ـ هیات اعزامی بررسی وضع منطقه مریوان بدون نتیجه به تهران بازگشت. شکیب

هیات اعزامی به مریوان گفت: علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات مسئله حفاظت شهر مریوان بود. وي افزود: مردم باقیمانده 

سپرده شد اما هیات اعزامی عقیده داشت که حفاظت شهر درشهر مریوان اصرا داشتند که حفاظت شهر به افراد ژاندارمري

، یا مجاهدین ومردم ویا مجاهدین و افراد ارتش باشد. استاندار کردستان اضافه ه عهده مجاهدین و افراد ژاندارمريمشترکا ب

کرد: هیگونه دخالتی در حل و فصل مسائل سیاسی منظقه ندارم زیرا از جانب دولت و وزارت کشور دستور العملی به 

چنان تعطیل است و حدود ره به وضع حاضر مریوان گفت: این شهر هماستانداري ابالغ شده است. استاندار کردستان با اشا

. وي در پایان، بار دیگر دخالت شودو روستاهاي اطراف به آنان کمک می هااند و از شهرهفتاد درصد از مردم، از شهر رفته

 .ارتش را در حوادث مریوان تکذیب کرد

 

کردستان صبح امروز در یک تماس تلفنی با خبرنگار اطالعات در کرمانشاه، معاون استانداري » آقاي کلیجی«کرمانشاه ـ -

اوضاع مریوان را بسیار حساس تلقی کرد و گفت: کوچکترین اشتباه ممکن است درگیري شدیدي ایجاد کند. کلیجی ضمن گله 

در مورد گروهی شود به مذاق  افزود: اوضاع مریوان بقدري حساس شده که اگر صحبتی هااز رادیو تلویزیون و بعضی روزنامه

بهمین جهت باید براي گریز از درگیري ناخواسته نهایت دقت بعمل آید کلیجی اضافه کرد: رادیو و  نشیندگروه دیگر تلخ می

شوراي انقالب اسالمی را قبول ندارند ولی رادیو  هااند مثال بعضیکار ما را سخت تر کرده هاتلویزیون و بعضی روزنامه



 و شهرهاي»بایوه«در حال حاضر اهالی مردم مریوان به «وي خاطرنشان ساخت:  کندن از شوراي انقالب اسالمی نقل میتلویزیو

 )5/5/1358کیهان».(باشدگیر میاند. شهر دردست گروه دراطراف آن کوچ کرده

 .گردنددر پی توافق دولت با سران عشایر کرد،روستائیان آواره آذربایجان،به روستاهایشان باز می

 

در مذاکره با سران عشایر کرد، مقرر شد که کشاورزان «استاندار آذربایجان غربی صبح امروز بخبرنگار کیهان در ارومیه گفت: 

 «.کرد اخراجی از روستاها به روستاي خود باز گردند

 

 .کنند براي اجراي این منظور، عشایر، هیاتی تعیین خواهند کرد تا با نمایندگان استانداري همکاري

 

از سوي من نیز نماینده اي تعیین خواهد شد و احتماال با یکی از روحانیون و معتمدین محل در کمیسیونی «استاندار اضافه کرد: 

 .کنندکه ظرف چند روز آینده تشکیل خواهد شد، شرکت  می

 

نابودي است، آغاز خواهد  با بازگشت کردهاي آواره به روستاها، برداشت محصوالت کشاورزي که در حال حاضر در خطر

 «.شد

 

 .روستاي قطور و خلع سالح پاسداران انقالب این روستاها را تایید نکرد 6حقگو استاندار آذربایجان غربی،حمله افراد مسلح به 

 

 .یکی از افراد کمیته خوي که در استانداري حضور داشت، از این واقعه اظهار بی اطالعی کرد

 

 «.در اینمورد، قاطع عمل خواهد کرد 64لشکر « پاسگاههاي ژاندارمري، استاندار گفت: هايدر مورد بازپس گرفتن سالح

 

به غیر از دو نفر، بقیه افراد، فراري هستند و « استاندار در مورد افراد پاسگاهها که سالحهاي خود را تحویل داده اند، گفت:

 «.براي دستگیري آنها اقدام خواهد شد

 



پاسگاه «که افراد آن چند روز قبل از طریق ترکیه به ارومیه بازگشتند، استاندار گفت:» سرو«پاسگاه در مورد استقرار مجدد 

ولی تا زمانیکه امنیت کامل و مطمئن در منطقه تامین نشود، این اقدام عملی نخواهد  شودمجددا دایر می

 )5/5/1358کیهان».(شد

 اخطار شدید ارتش به افراد مسلح آذربایجان غربی

 

رو به » سرو«ومیه ـ در پی دخالت ارتش در مناطق بحرانی آذربایجان غربی، مقامهاي مسوول اعالم کردند اوضاع منطقه ار

 .آرامش میرود و دولت مصمم است امنیت را در نقاط مرزي این استان برقرار کند

 

ري متمرکز شده اند و نیروهاي ، در گروههاي چند نف»بند«در همین حال، گروهی از کردهاي مسلح در ارتفاعات روستاي 

 .کنندانتظامی نیز در مقابل آنها در همان نقاط مستقر هستند، ولی از برخورد مسلحانه خودداري می

 

نفر از شرکت کنندگان در جهاد  5«استاندار آذربایجان غربی ضمن اعالم این مطلب به خبرگزاري پارس گفت: » حقگو»

پاسدار انقالب که براي پیگیري علل دستگیري  5در مهاباد دستگیر شدند و  گشتند،یسازندگی که از سردشت به نقده باز م

 .آنها به مهاباد رفته بودند نیز بوسیله افراد مسلح در مهاباد دستگیر شدند

 

ضع روز از و 5سه نفر از تولید کنندگان عسل در منطقه سرو بوسیله افراد مسلح کرد دستگیر شده اند که هنوز پس از  ضمناً

 .«آنها اطالعی در دست نیست

 

 خواهدنداریم. دولت می ايبراي مذاکره، مسأله«استاندار در مورد پایان دادن به تشنجات از راه گفتگو اظهار داشت: 

پاسگاههاي مرزي را مستقر کند. من که خودم اهل محل هستم، خود را یک پاسدار میدانم و اگر حرف اینست که پاسداران 

محلی در پاسگاهها خدمت کنند، من هیچ مخالفتی با این پیشنهاد ندارم ولی باید محل پاسگاه براي دولت روشن شود و راهی 

 .«اقدام به استخدام پاسدار محلی شودبراي ایجاد ارتباط وخود داشته باشد، بعد 

 

مساله مهم اینست که امروز در منطقه حساس ما امنیت برقرار شود تا کشاورزان و زارعان بتوانند بموقع، «استاندار افزود: 

 .«محصول خود را برداشت کنند



 

برقراري امنیت کامل ادامه خواهد یافت و مانور ارتش در منطقه تا «حقگو در مورد تصمیم دولت براي مبارزه با بحرانها گفت: 

این تصمیم دولت است که امنیت را برقرار کند. حضور معاون نخست وزیر و فرمانده نیروي زمینی در منطقه نیز اهمیت 

 .«دهدمساله را نشان می

 

 .استاندار از میزان تلفات یا زخمیها اظهار بی اطالعی کرد

 اطالعیه استاندار آذربایجان غربی

 

 .خطاب به مردم صادر کرد ايستاندار آذربایجان غربی دیشب در ارتباط با تشنجات چند روز اخیر این استان، اطالعیها

 

این بار نیز منطقه آذربایجان غربی با توجه به موقعیت جغرافیائی و نقش سیاسی و سوق «در ابتداي اعالمیه آمده است: 

وده است، غافل از اینکه مردم این منطقه اعم از ترك و کرد و ارمنی و الجیشی با اهمیت آن، مورد هدف فرصت طلبان ب

 .«اندآشوري، با وحدت و برادري هوشیارانه علیه نیروهاي اجنبی ایستاده

 

 :مورد براي مردم تشریح شده است. موارد هفتگانه به این شرح آمده است 7در این اطالعیه مسایل آذربایجان غربی در 

 

صت است بین ضد انقالبیون و فر ايجنگ بین برادران ترك و کرد و سنی و شیعه نبوده، بلکه مبارزه ايدرگیریهاي منطقه»

طلبان چپ نما از یکطرف و نیروهاي انقالب اسالمی از طرف دیگر و برادران ترك و کرد دوش بدوش هم براي دفاع از حدود 

. با همکاري ارتش جمهوري اسالمی و مردم، نیروهاي کنندارزه میو ثغور میهن و نابودي ستمگران تا استقرار نظامی توحیدي مب

تجاوزگر پراکنده و آرامش برقرار است و جاي نگرانی نیست. ارتش مردمی در جهت انقالب اسالمی و مورد تایید رهبر انقالب 

ت طلبان بی وطن اسالمی امام خمینی بوده و دوش بدوش نیروهاي مردمی، علیه ضد انقالب چپ نماهاي ساواکی و فرص

 .«کندمبارزه می

 

شما برادران ترك و کرد، ارمنی و آشوري که در مقابل ضد انقالب و شایعات بی اساس، مردانه «در اطالعیه اضافه شده: 

نی اکه نقشی جز تجزیه نیروهاي اصیل اسالمی و ایجاد ناامنی روحی و رو افکنانهاین باز نیز با بی اعتنائی به تفرقه اید،ایستاده



ندارد، ایستادگی نمائید. به عوامل فرصت طلب و مالکین سابق که باعث دربدري و بی سامانی صدها خانوار از زارعین کرد 

که قاطعانه عدل قضائی اسالمی را در مورد آنها به مرحله اجرا گذاشته، تا احقاق حق برادران مسلمان  کنیماخطار می اند،شده

 .«کرد از پاي نخواهیم نشست

 

در پایان اطالعیه ضمن اخطار به ضدانقالبیون، از کلیه برادران ترك و کرد خواسته شده که با صبر و هشیاري انقالبی، آرامش 

 )5/5/1358خود را حفظ کنند و با توان هرچه بیشتر به امور تولیدي کشاورزي و دامداري بپردازند. (کیهان

 ر بدهیدنظ |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (3)استانداران وقت و کردستان

  

 .مردم مریوان،خواستار اعزام هیات عالیرتبه سیاسی شدند 

 

ین استاندار جدید کردستان، در ا» شکیبا«سنندج ـ مردم مریوان، خواستار اعزام یک هیات عالیرتبه سیاسی از تهران هستند. 

 :باره گفت

 

دیروز براي بررسی اوضاع مریوان به این شهر فرستاده است و اطالعات حاصله حاکیست که  معاون خود را صبح» کلیجی»

 ايمردم مریوان، خواستار اعزام یک هیات عالیرتبه سیاسی از تهران به مریوان هستند و اقدامات معاون استانداري به نتیجه

ن گفت: . وي همچنیانددر مخابرات این شهر تحصن کرده همچنین بنا به اظهار استاندار، کارگران بیکار شهرسقز». نرسیده است

توسعه و تقویت مراکز آموزشی، ایجاد دانشگاه، تکمیل کادر درمانی و بهداشتی و ایجاد کار براي بیکاران از اهم اقدامات من «

عمرانی در اسرع وقت، نظر  هايبراي این استان خواهد بود و دولت براي تامین رفاه و آسایش مردم کردستان و اجراي برنامه

 .کامال مساعد دارد. ما باید کوشش کنیم اعتبارات جذب نشده را در راه آبادانی کردستان مصرف کنیم

 



همچنین امسال سیصد میلیون تومان اعتبار در اختیار کردستان قرار داده شده و این مبلغ، در صورت جذب، تا ششصد میلیون 

 )5/5/1358کیهان».(یافتتومان افزایش خواهد 

 

 نظر استاندار کردستان درموردنخست وزیر

 

نی با من نخست وزیر باید جوا«با خبرگزاري پارس مرکز سنندج گفت بنظر:  اياستاندار کردستان در مصاحبه» مهران«دکتر 

سازي ادارات در کردستان وي درمورد پاک». گرایش لیبرالی و سازشکاري باشد ايافکار انقالبی، مسلمان، متعهد بدون ذره

شهر  ودر اداره کشاورزي این هاهیأت پاکسازي وزارت کشاورزي باردیگر به سنندج بازگشته و به بررسی مجدد پرونده«گفت: 

استاندار  ».پرداخته است. کار هیأت پاکسازي بهداري و بهزیستی نیز به علت کثرت پرسنل آن به درازا کشیده شده است

 :افزود

 

آن هستیم که هیاتی براي پاکسازي دادگستري به سنندج اعزام شود زیرا مردم این شهراز گذشته از دادگستري  ما خواهان

عملیات ساختمانی کارهاي عمرانی «عمرانی گفت:  هايسنندج اظهار نارضایتی دارند. استاندار در مورد نحوه اجرائی فعالیت

 )7/5/1359عات(اطال» نیمه تمام و در دست اقدام در حال اجرا است.

 .معاون استاندار کردستان: طوالنی شدن مذاکرات مریوان حاکی از موضع سخت طرفین است

 

 :معاون استانداري کردستان پیرامون مذاکرات مریوان گفت» کلیجی«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 

 

که پاره اي از مسایل حل  رسدروز، دال بر موضع سخت طرفین است و بنظر می 5ادامه مذاکرات و طوالنی شدن آن در »

 «.ننشده، باقی مانده است

 

 :وي اضافه کرد

 

دیکتاتوري شاه مخلوع، آنچنان بالئی بر سر ما آورده که این ملت را براي پذیرش دموکراسی آماده نکرده است و ملتی که »

 «.تمرین دموکراسی نکرده نمی تواند قهرمان داشته باشد



 

، اختالف سلیقه بیشتر از جاهاي دیگر است و همچنین تعداد گروهها در مملکت باعث تشتت در غرب ایران« کلیجی افزود:

 .«آراء شده است

 

 )9/5/1358وي با اینحال ابراز امیدواري کرد که مذاکرات مریوان، امروز به نتایج و توافق برسد.(کیهان

 

 .به اصطالح خلقی را خوردنداستاندار کردستان:دانش آموزان و معلمان کردستان،گول گروههاي مرتجع 

 

دید مریوان را فرماندار ج« استاندار کردستان در گفتگویی با خبرگزارس پارس در مورد نتایج سفرش به مریوان گفت: -سنندج

مامور کردم تا بر کار جبران خسارت وارده به مردم مریوان و رفع مشکالت آنان به ویژه از نظر آذوقه و مواد سوختی 

استاندار گفت: در مریوان در اجتماع فرهنگیان این شهرستان شرکت کرده و به آنان یادآور شدم که کمبود رسیدگی کند. 

و معلمان گول  آموزانمعلم و کمی معلومات و عدم آگاهی سیاسی، موجب شده بود که در یک سال گذشته گروههایی از دانش

یفه را فداي شعارهاي بی اساس و بی پایه عوامل بیگانه نمایند گروههاي مرتجع به اصطالح خلقی را بخورند و مدارس اداي وظ

جمهوري اسالمی  هايو پایگاه آشوب و بلواي عوامل ارتجاعی باشند، قرآن مجید قانون اساسی است و راهنماي اجراي برنامه

علم مقدس اسالم، م ایران است و وظیفۀ معلمان مسلمان انجام وظیفه مقدس تعلیم تربیت اسالمی است و طبق دستور شارع

بایستی نمونه دیانت، پاکی، تقوي و راستی باشد. وي همچنین گفت: در جمهوري اسالمی معلمان زن شیرزنان اسالمند و وظیفه 

 «.وجدانی و اسالمی دارند بر علیه کفر و ظلم قیام کنند

 

 یک سال گروههاي غیر قانونی بر در مریوان کارگري به من گفت«استاندار کردستان به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: 

آنان انتظار دارند که دولت جبران مدت بیکاري آنان را بنماید، من در  اند،و کارگران بیکار مانده اندمنطقه حکمفرما بوده

جواب به او گفتم گناه بیکاري و تنگدستی کارگران در یکسال گذشته بر گردن کارگران و اقشار منطقه است که یک سال 

زورگویی کومله و گروههاي سیاسی  غیر قانونی به اصطالح خلقی شدند و گول عوامل ارتجاع داخلی و خارجی را  پذیراي

براي از بین بردن بیکاري در دست اجراست که انشاءاهللا بعداز پاکسازي کامل کردستان، در  هاییخوردند و معهذا برنامه

 و ایمعمرانی را شروع کرده هايپاکسازي شده، برنامه ی که کامالًشروع خواهد شد. و هم اکنون در مناطق ايسطح گسترده

 )9/5/1359طالعات ».(اندبیکار جذب کار شده ايعده

 



 گفتگو با استاندار ایالم

 

، برنامه حوادث اخیر ایوان«استاندار ایالم در گفتگوئی با خبرگزاري پارس اعالم کرد: » سید اسداله امیر قهرمانی« از سوي دیگر

ریشه دار بوده که مقدمات آن از قبل، خیلی دقیق طرح شده بود و افرادي قصد داشتند که در این منطقه تخریب، فساد و  اي

در  مامورین این پاسگاه، بدون مقاومت«فتنه راه بیاندازند. استاندار ایالم با اشاره به خلع سالح پاسگاه ژاندارمري ایوان گفت: 

ها را تحویل دادند و در برابر آنها تسلیم و گناهی نابخشودنی مرتکب شدند. الزم است دولت با دفاع در مقابل متجاوزین، سالح

قاطعیت هر چه تمامتر به این مساله رسیدگی کند ولی خوشبختانه حضور بموقع پاسداران در محل، از گسترش اغتشاش و 

 .«اه خلع سالح شده ایوان مجدد بازسازي خواهد شدادامه آن جلوگیري کرد. و هم اکنون آرامش در ایوان برقرار شده و پاسگ

 

که هم اکنون در یکی از » سید حسن«معروف به » محمد محمدي«که  اندقاطبه مردم ایوان خواستار شده« استاندار اضافه کرد:

ر قهرمانی میا». بیمارستانهاي کرمانشاه بستري است، به  ایالم منتقل شود و در این مورد نیز مذاکراتی صورت گرفته است

متاسفانه افراد غیرمسوول در کار مدیران کل و روساي سازمانهاي دوتی از جمله اداره کل راه و ترابري استان « اضافه کرد:

و مدیران کل استان نیز بهمین علت، تصمیم گرفتند که در صورت دخالت بیشتر بوسیله این گروه، همگی  کننددخالت بیجا می

 )10/5/1358کیهان».(م کردند که با این وضع، قادر به ادامه کار نیستنددست از کار بکشند و اعال

 خبرگزاري پارس: صورت جلسه مورد موافقت طرفین قرار گرفت

 .سومین پیش نویس موافقتنامه مریوان تهیه شد     ·          

 

روز راهپیمایی به مریوان رسیدند و در  6مریوان ـ خبرگزاري اعزامی آیندگان: پیش از ظهر دیروز، راهپیمایان سنندج پس از 

این شهر دست به تظاهرات گسترده زدند و در داخل شهر با نقل و شیرینی مورد استقبال قرار گرفتند. راهپیمایان  هايخیابان

  .آنگاه به اردوگاه رفتند

 

ن پیش نویس توافقنامه تهیه شد در همین حال مذاکرات هیات اعزامی نمایندگان مردم با استاندار ادامه داشت و دیشب سومی

  .دیروز راهپیمایان سنندجی پیامی به هیات اعزامی دولت جمهوري موقت اسالمی فرستادند

 

ما شرکت کنندگان راهپیمایی همبستگی با مردم مریوان، از سنندج حرکت کردیم و در «در قسمتی از این پیام آمده است 

مناطق کردنشین نیز به ما محلق شدند. هم اکنون در شهر خالی از سکنه مریوان  مسیر راه از شهرهاي دیگر و روستاها و سایر



اند، ما ضمن پشتیبانی از سپردن حکومت مردم که برادران و خواهران ما آن را به عنوان اعتراض به شرایط تحمیلی ترك کرده

شده توسط شوراي شهر هستیم.  ما به مردم، خواستار حل قضیه مریوان از طریق سیاسی و توجه کامل به مسائل مطرح 

خواهیم رهبر انقالب و دولت موقت بجاي توسل به راه حل نظامی و اعزام پاسداران و ارسال توپ و تانک به شهرهاي می

  .«بر حق این خلق ستمدیده توجه کنند هايکردستان، به خواست

 

نگی خلق عرب از مبارزات خلق کرد در بدست آوردن همچنین دیروز پیام همبستگی جبهه دموکراتیک ملی ایران و کانون فره

  .حقوق خود قرائت شد

 

د در تقریبا توافق شده و تنها پاره اي موار هادر تمام زمینه«استاندار کردستان دیروز در تماس با آیندگان اعالم کرد: » شکیبا»

شور و دادن گزارش، این وزارتخانه را در جریان مورد ایراد می باشد که من با نظر خواهی از وزارت ک هاچگونگی جمله پردازي

اندار است». مذاکرات قرار می دهم و تنها هیات اعزامی باید تصمیم بگیرد آیا صالح است این پیش نویس امضا شود یا خیر

  .«هر ناراحتی که براي مردم مریوان پیش بیاید،  براي مردم کردستان نیز ناراحت کننده است«اضافه کرد: 

 

ویس سوم توافقنامه تقریبا مانند پیش نویس قبلی است و آنچه در این پیش نویس مطرح شده است همانا تامین امنیت پیش ن

شهر توسط ارتش با همکاري شوراي انقالب اسالمی،  ممنوعیت حمل اسلحه در شهر، بازگشت پاسداران اعزامی، انتخاب 

امنیت قضائی و آزادي فردي و اجتماعی اشخاص و انجام انتخابات اعضاي سپاه پاسداران از اهل محل با نظر شورا، تامین 

  .«شوراي شهر پس از استقرار امنیت است

 

دیشب به آراء مردم مریوان گذاشته نشده بود و در قبول یا رد  21بنا به گزارش خبرنگار آیندگان پیش نویس سوم تا ساعت 

شب) وضع روشن خواهد شد که مردم با این پیش نویس موافق آن از سوي مردم، نمی توان پیش بینی کرد ولی امشب (دی

  .هستند یا نه

 

از سوي دیگر چند تن از اعضاي شوراي شهر مریوان تهدید کردند اگر در متن پیش نویس چند ایراد موجود بسود شوراي 

 )11/5/1358شهر تغییر نپذیرد، استعفا خواهند داد.(آیندگان

 

 .بحران مریوان خاتمه یافت



 

ه با منطق هايمذاکرات طوالنی هیات اعزامی دولت به مریوان با نمایندگان گروه سیاسی این شهر براي حل درگیري -دجسنن

به  برندمو فقیت پایان یافت و در پی این توافق مردم مریوان که به عنوان اعتراض در اردوگاهی در خارج از شهر به سر می

حضور دکتر چمران رئیس هیات اعزامی دولت، شکیبا استاندار کردستان و نمایندگی ي این توافق با مریوان بازگشتند.درباره

 :اي بدین شرح انتشار داددیروز اعالمیه 20مردم مریوان وصورت گرفت، استاندار کردستان ساعت 

 

و مورد در مذاکرات مفصلی که بین هیات اعزامی دولت و نمایندگان گروههاي سیاسی انجام شد صورت مجلس زیر تهیه 

 :موافقت طرفین قرار گرفت

 

نمایندگان دولت جمهوري اسالمی ایران و نمایندگان مردم مریوان در محیط حسن تفاهم کامل و محبت به مذاکره  -1

 .پرداخته و مسائل مردم مریوان را مطرح کردند و نسبت به حل آنان اقدام به عمل آوردند

 

عمرانی و رفاهی منطقه نهایت  هاين، قول دادند در شروع و اجراي برنامهنمایندگان دولت ضمن تشکر از مردم مریوا -2

مجاهدت را مبذول دارند. در مقابل، مردم مریوان نیز صادقانه وفاداري خود را به انقالب اسالمی و رهبر عالیقدر آن امام 

 .خمینی ابراز و آمادگی خود را براي جانبازي در راه پیشبرد اهداف مقدس و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی اعالم نمودند

 

 مردم مریوان با توجه به تفاهم حاکم بر محیط مذاکره به شهر بازگشتند، براي حل مشکالت موجود، مقرر شد که موقتاً -3

امنیت شهر را ارتش با همکاري شورا موقت انقالب اسالمی مریوان تأمین نمایند و حمل علنی هر گونه سالح در شهر ممنوع 

 .گردد

 

ر شهر، ارتش به پادگان خود برگردد. پاسداران انقالب اسالمی اعزام به مریوان نیز به بعد از بازسازي شهربانی مردمی د -4

 .اولیه خود برگردند هايتدریج در اسرع وقت به محل

 

مقرر گردید که هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد و اقدام فردي در دستگیري و حبس و مجازات افراد به کلی  اکیداً -5

 .ممنوع است



 

ي متهمان و مجازات مجرمان را ادستان انقالب اسالمی در مراجع قضائی حق صدور دستور دستگیري و محاکمهفقط د -6

 .دارند. و تامین امنیت قضائی و آزادي فردي و اجتماعی اشخاص به عهدة مقامات قضائی و دادسراي انقالب اسالمی است

 

ي شهر در محیطی آرام برگزار خواهد شد.  شکیبا استاندار ـ بدیهی است بالفاصله پس از استقرار امنیت انتخاباتشورا7

 )11/5/1358کردستان(اطالعات

 

 سخنان استاندارکردستان

 

استاندار کردستان در اجتماع مردم بیجار در مسجد جامع این شهر شرکت کرد و طی سخنانی خواستار همکاري  آسادکتر مهر

تقادات شما همراه با ارائه راه حلهاي آن موجب پیشرفت کارها و رفع عمرانی شد و گفت ان هايمردم براي اجراي برنامه

قبل از تصویب قانون مربوط به تقسیم اراضی (طرح استاد رضا «گردداستاندار در مورد سفر خود به بیجار گفت: می هاکاستی

رها سبب بوز مشکالت و مسایلی اصفهانی) در مجلس شوراي اسالمی در بیجار اقدام به انجام این کار کرده بودند و همین کا

شده بود و شکایاتی به مراجع مختلف تسلیم کرده بودند و هیأتی که مشغول رسیدگی به این امر بود, منحل شد و مشکالت ما 

 )11/5/1359(اطالعات» در این خصوص تا اعزام هیأت دیگري به بیجار همچنان ادامه داشت.

 گزارش خبرگزاري پارس

 

 هايـ مذاکرات طوالنی هیئت اعزامی دولت به مریوان با نمایندگان گروه 1358اري پارس: دهم مرداد سنندج ـ خبرگز    

منطقه با موفقیت پایان یافت و در پی این توافق، مردم مریوان که بعنوان اعتراض در  هايسیاسی این شهر براي حل درگیري

  .اردوگاهی خارج از شهر بسر میبرند، به مریوان بازگشتند

 

به دنبال توافقی که با حضور دکتر چمران رئیس هیئت اعزامی دولت، شکیبا استاندار کردستان و نمایندگان مردم مریوان 

 :دیشب اعالمیه اي بدین شرح در اختیار خبرگزاري پارس سنندج قرار داد 20صورت گرفت،  استاندار کردستان ساعت 

 



سیاسی انجام شد، صورتمجلس زیر تهیه و مورد  هايو نمایندگان گروه اعزامی دولت هايدر مذاکرات مفصلی که بین هیئت

  :موافقت طرفین قرار گرفت

 

نمایندگان دولت جمهوري اسالمی ایران و نمایندگان مردم مریوان در محیط حسن تفاهم کامل و محبت به مذاکره پرداخته و 

  .مل آمدمسائل مردم مریوان را مطرح کردند و نسبت به حل آنها اقدام بع

 

عمرانی و رفاهی منطقه نهایت  هاينمایندگان دولت ضمن تشکر از مردم مریوان قول دادند در مورد شروع و اجراي برنامه

مجاهدت را مبذول دارند و در مقابل مردم مریوان نیز صادقانه وفاداري خود را به انقالب اسالمی ایران و رهبر عالیقدر آن، 

امام خمینی ابراز و آمادگی خود را براي جانبازي در راه پیشبرد اهداف مقدس انقالب و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی 

م نمودند.  مردم مریوان با توجه به تفاهم حاکم بر محیط مذاکرات به شهر بازگشتند. براي حل مشکالت موجود، مقرر شد اعال

که موقتا امنیت شهر را ارتش با همکاري شوراي موقت انقالب اسالمی مریوان تامین نماید و حمل علنی هرگونه سالح در شهر 

ازسازي شهربانی مردمی در شهر، ارتش به پادگان خود برگردد.  پاسداران انقالب ممنوع گردید. همچنین قرار شد بعد از ب

  .اولیه خود برگردند هاياسالمی اعزامی به مریوان نیز بتدریج و در اسرع وقت به محل

 

نوع ممقرر گردید که هیچکس حق تعرض به کسی را ندارد و اقدام فردي در دستگیري و حبس و مجازات افراد بکلی م اکیداً

است. فقط دادستان انقالب اسالمی و مراجع قضائی حق صدور دستور دستگیري و محاکمه متهمان و مجازات مجرمان را دارند 

  .و تامین امنیت قضائی و آزادي فردي و اجتماعی اشخاص بعهده مقامات قضائی و دادسراي انقالب اسالمی است

 

ابات شوراي شهر در محیطی آرام برگزار خواهد شد.     شکیبا استاندار بدیهی است بالفاصله پس از استقرار امنیت، انتخ

 )12/5/1358کردستان(آیندگان

 

 اظهارات استاندار

 

این هاي اخیر بانه و مریوان در مورد اوضاع سنندج ـ خبرنگاري پارس: دکتر مهرآسا استاندار کردستان در ارتباط با درگیري

این سنندج اعالم داشت: اوضاع استان کردستان از نظر امنیتی آرام و خیلی خوب است.منطقه به خبرگزاري پارس مرکز 

در  امالًاینان کخواهند بگویند ما هم هستیم در حالی که گاه میهاي کوچکی است که گاه و بیها نمایشی از اعمال دستهدرگیري



این درگیري یک تن از آنان کشته شدند. در  100بیش از  در وقایع اخیر بانه هر سو محاصره بودند و تحت فشار هستند. مثالً

گروهبان شهید، یک سرباز و دو پاسدار نیز مجروح شدند و چهار تن از مهاجمین دستگیر شدند. وي افزود: برابر آخرین 

اینک در ما هم تن کشته دادند 40نفر از ضد انقالبیون دستگیر و حدود  19تنها در دو روستاي سقز  گزارش رسیده شده اخیراً

شد  العاده مؤثر است از استاندار سوالاین راه فوقسنته واقع در راه سقز ـ سنندج اقدام به تعمیر یک پاسگاه کردیم که امنیت 

با توجه به کار مجلس شوراي اسالمی آایا انتخابات در کردستان انجام خواهد شد که نمایندگان شهرهاي سنندج، بانه، سقز و 

آن  این منطقه نباید انجام شود زیرااین زودي در به مجلس راه یابند؟ وي در پاسخ گفت: به عقیده من انتخابات بهمریوان نیز 

 .تعصب بی جهت غالب بر افراد هنوز بر طرف نشده است

 

ت کرده و رکچند ماه دیگر وقت الزم است تا مردم از پشتیبانی کامل دولت با اطالع شوند و بتوانند در یک انتخابات آزاد ش

 .راي خود را آزادانه به صندوق بریزند

 

 ملیاتع ماموریت "وانیسري" پایگاه سوي از که سیمرغ اتومبیل دستگاه یک گذشته شنبه پنج بامداد 8 ساعت –کرمانشاه 

 .شد منهدم و کرد برخورد مین با داشت را پایگاه ایناطراف در تجسسی

 

این حادثه یکی از اعضاي گروه فدایان امام پاسداران انقالب اسالمی جوانرود در گزارش خبرگزاري پارس به نقل از سپاه 

این سه نفر وخیم است به موجب همین گزارش گروهی از خمینی شهید شد و سه نفر دیگر مجروح شدند که حال یکی از 

 .این مسیر کشف و خنثی کردنندعدد مین در  6ماموران گشتی پایگاه مذکور 

 

ـ به گزارش رسیده در جریان درگیري عصر چهارشنبه گذشته بین مهاجمین مسلح و نیروهاي مستقر در قلعه خانه کرمانشاه  

آباد کرمانشاه به شهادت رسید. همین گزارش حاکیست مراسم تشیع اصغر میرزایی از پرسنل پادگان حاجیشور ستوان علی

مانشاه برگزار شد.  همدان ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی همدان این شهید پریروز با شرکت جمع کثیري از اهالی کرجنازه 

ـ مظفر صادق به هنگام 3ـ عبدالحسین پناهی 2نفر از پیشمرگان مسلمان کرد به نامهاي محمد علی جعفري  3اعالم کرد 

 گشت در روستاي دهگالن مورد حمله مهاجمین و مزدوران قرار گرفتند و به درجه شهادت نائل گردیدند.

 )13/5/1358(کیهان

 

 .فئودالها  در رژیم سابق هم مسلح بودند



 

این مورد گفت: فئودالها هم در رژیم سابق مسلح بودند چرا که در نظام عشیرتی دامداري دکتر اتابک معاون استاندار در

اطر ایاالت به خوایف و درگیر بین ط وسعت بسیاري دارد تا کشاورزي. دامداري مستلزم داشتن مراتع و احشام است. و اصوالً 

اي را که بخواهد در مدت کم گوسفند بیشتري باشد. طایفهموضوع دام و مرتع که دو عامل به عنوان وسیله و زمینه تولید می

کند که وسعت مرتع نیز را بدست آورد جز غارت راه دیگري را ندارد و بعد از ازدیاد دام احتیاج به مرتع وسیعتري پیدا می

صب مراتع دارد. که به هر حال غارت و غصب دو ارزش زور بین طوایف و عشایر جلوه خاصی دارد و به خصوص نیاز به غ

محافظت و امنیت دامها در برابر خطرات احتیاج به اسلحه دارد. پس به طور کلی اسلحه یکی از وسایل ضروري عشایر 

عشایر با تجارت اسلحه به کشورهاي خارج بویژه با کشور  ایناینها در رژیم سابق هم مسلح بودند. در جریان انقالب است.

هاي ژاندارمري پس از پیروزي نمایند. و اسلحهبرند تامین میشود. موارد اقتصادي خودشان با سودي که میعراق وارد می

ند و انها فاقد سالح بودهایایجاد کند که این مفهوم را در ذهن ها افتاد. اگر مسلح کردن ایران به دست همینانقالب اسالمی

اسلحه  900اینها گذاشته منطقی نیست. اما دولت سعی در تشکیل گروههاي ژاندارمري نموده و مقدار دولت سالح در اختیار 

باشد و به این گروه نیز توسط افسران ژاندارمري و درجه داران میدر اختیار جوانمردان ژاندارمري قرار داده است. فرماندهان 

وجه مالکی از طرف دولت تقویت نشده است. در ضمن مقامات استان در تشکیل گروههاي پاکسازي ژاندارمري هیچ هیچ 

 .ایجاد امنیت در منطقه که توسط شوراي انقالب و ژاندارمري کل اجرا شده استنقشی نداشته و طرحی است که براي 

 

ن مورد گفت: از همان اوایل تا به حال مسلح کردن فئودالها در ایسپاه پاسداران ارومیه در زاده مسوول روابط عمومییوسف

این مساله معتقد بودند. که اول باید میان بوده و مسایل مختلفی را بر انگیخته است. کارشناسان دولت موقت در مورد 

ها به خاطر اینایم. ولیدهرا پیاده کنیم سپس به اهداف سیاسی برسیم. ما آن موقع مسایل زیادي را پیشنهاد داحاکمیت نظامی 

این طور نتیجه گرفتند که چون فئودالها به عنوان عشایر کردستان به خصوص برداشت خودشان در منطقه ـ که غلط بوده ـ 

را اعمال  خودشانکردنشینان آذربایجان غربی نفوذ زیادي را در منطقه دارند. آنها را مسلح بکنند تا بتوانند حاکمیت نظامی 

ن آ این نتیجه رسیدند که کارشان اشتباه و غلط بوده و عمالًلی در عمل همانطوري که ما در موردش فریاد کردیم به بکنند و

ی را در هاي فراوانحرکت هیچ گونه نفعی به حال انقالب در منطقه نداشته است. بلکه حاوي ضررهایی هم بوده است و بد بینی

 کردنداینها از همان اول مساله را درك میرف احزاب ضد انقالب کشانده است. اگر ایجاد کرده و یک عده را به طمنطقه کرد 

 کردند من از طریق سازشکاريکردند و مسایل را به طریق انقالبی حل میگرفتند و مشورت میو با نیروهاي سالم تماس می

ار هاي ژاندارمري را در اختیت یک سري سالحاین بود. وي افزود دولت موقت آن موقع تصمیم گرفکنم اوضاع بهتر از فکر می

هایش را در منطقه ها در نقده و اشنویه داده شد. چند ماه اول ژاندارمري تصمیم گرفت پاسگاهسران عشایر قرار دهد وام اسلحه

ه شد نها اسلحه دادایخواست تعدادي جوانمرد را استخدام کند که همراه ژاندارمها باشند بهدایر کند. و بنا بر تصمیم دولت می

اینکه ما به عنوان یک صاحب نظر اعتراض کردیم اما حرف ما عاید نشد و هر سیاستی را نتیجه مثبتی عاید نشد. با  اما عمالً

ی ما این است وقتخواستند دنبال کردند. و متاسفانه حوادث تاسف باري رخ داد و هیچ کمکی به امنیت منطقه نکرد.که می



گیرند. اگر قرار بود امنیت منطقه را حفظ را کنند کنند مورد حمله ضد انقالب قرار میي ارتشی حرکت میبینیم واحدهامی

 اینکه جوانمرد و ژاندارمري چرا امنیت منطقه را حفظ نکردند؟گیرند. با خوب می

 

شی و افراد وابسته آنها را خلع زاده در مورد امنیت منطقه گفت: ما اول باید در درجه اول نیروهاي ضد انقالب را متالیوسف

توانیم حاکمیت دولت را در منطقه مستقر کنیم. و در نتیجه امنیت اینها را خلع سالح کنیم نمیسالح کنیم. چون اگر ما نتوانیم

 تبه منطقه باز نخواهد گشت. از طرفی باید هرچه زودتر به کارهاي عمرانی در کردستان و آذربایجان و سایر روستاها پرداخ

 از. ماست مال االن و است داده ما به را روستاها این شاه اینکه–زیرا بعضی از اربابها یک عده از روستاییان را به عنوان 

 و رهاچاد زیر در ارومیه اطراف در اکنون و. اندکرده سرگردان و آواره را روستائیان از نفر صدها و ریختند بیرون روستاهایشان

این مورد هیچ کاري آوري هم دارند. متاسفانه دولت در کنند و وضع رقتاند زندگی میردهک درست خودشان که هاییکومه

نکرده است و ما از دولت گله داریم. بنابراین پیشنهاد من که یکی از مسایل کردنشین آذربایجان و سایر منطقه است. زمین 

ضا اصفهانی طرح خوبی را براي اصالحات ارضی بیان کرده که این اربابها تقسیم شوند. آقاي راست که باید به زودي زمین 

در حالی که قانون اصالحات ». اندازدمعلوم نیست چه دستهایی در کارند که اصالحات ارضی را عقب می«ایشان قول خود

بویژه در  این منطقه هر چه زودتر انجام شودارضی در شوراي انقالب هم تصویب شده. پس باید قانون اصالحات ارضی در

 .امنیت منطقه را بدست آورد اینجا کامالًارومیه تا 

 

 .پیشنهاد براي بازگشت امنیت 10

 

اي ده پیشنهاد جهت بازگشت امنیت در مناطق کردنشین ارائه کرد. وي گفت: چون برزنجی بخشدار اشنویه طی مصاحبه

 :گردداین منطقه باز نمیآرامش دیگر به 

 

ایران) در منطقه مستقر شوند و به جاي پاسداران غیره کالسیک (منظور ارتش جمهوري اسالمینظامینیروهاي  -1

 .استخدام شودپاسداران بومیبومی

 

این که نیروهاي دولت براي سرکوبی خلق کرده آمده است نیروهاي ـ با توجه به شایعات بی اساس احزاب قانونی در مورد 2 

 .ماد مردم، مردم را به خود جذب کنندباید با جلب اعتانتظامی 

 



درصد جمعیت منطقه  60اینکار کلیه افراد بیکار را که ـ فعالیتهاي عمرانی و اقتصادي به طور ضربتی انجام گیرد. زیرا 3 

 .شودمانع رفتن آنها به مسایل و مرام ضد انقالبی می کند. ثانیاًدهد به خود مشغول میتشکیل می

 

کردستان باید مذاکرات سیاسی از طرف مقامات دولت با روحانیون و معتمدین کلیه شهرستانهاي  ـ براي حل مساله4

کردنشین صورت گیرد. بدین صورت که هر شهر به هیات پنج نفري به خواست و تایید اکثریت مردم آن منطقه انتخاب کنند. 

اي ماده 6این مذاکرات و توجه به طرح نظر من  این اشخاص نباید وابسته به هیچ گروه مسلحی در کردستان باشند. بهو 

 .اصالح شده از طریق ریاست جمهوري تنها راه حل مشکالت در کردستان خواهد بود

 

ـ پس از استقرار امنیت در منطقه دولت باید به تصفیه و پاکسازي کلی در سازمانها و ادارات را آغاز کند. و عامل ضد 5

 .بق را تصفیه کندانقالب و یا وابسته به رژیم سا

 

ها و تبلیغ خط مشی و سیاست دولت جمهوري اسالمی دولت باید از طریق رادیو، تلوزیون و مطبوعات به ترویج برنامه -6

 .اقدامات وسیعی بنماید و حداکثر استفاده زبانهاي محلی را جهت تبلیغات بنماید

 

 .رانی فعالیتهاي تبلیغاتی نیز داشته باشدـ جهاد سازندگی و سایر ارگانهاي انقالبی ضمن فعالیتهاي عم7

 

خسارات اشخاص فقیر و مست ضعف ناشی از جنگهاي اخیر که منجر به ویرانی خانه و کاشانه و یا وسایل او شده است  -8

 .پس از تحقیق خسارات را به او برگردانده شود

 

و براي حفظ امنیت منطقه انجام شود. تا ورت بومی ایجاد سپاه پاسداران به صـ از افراد جوان براي امنیت منطقه و براي 9

 .ناآگاه انجام شده از بین برودهایی که توسط افراد غیره بومی ناراحتی

 

ها و فولکلورهاي محلی و فرهنگ و ادبیات کردي هست بگمارد و روحانیون اهل تسنن را تشویق ـ دولت در ترویج و نشانه10

 )14/5/1358ایران بنمایند.(کیهانجمهوري اسالمی به دین مبین اسالم و اهداف 

 



 .تجزیه طلبان،خائن به جامعه کرد هستند

 

محمود شکیبا استاندارکردستان، دیروزدریک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هیأت اعزامی خبرگزاري  پارس به غرب کشور، 

استان 2صوصی براي برسی مسایل مشکالت ضمن تشریح نظرهاي خوددرباره حوادث اخیرکردستان، پیشنهادکردکه مرکز مخ

ستان، کرد«کرمانشاهان وبخشی ازاستان آذربایجان غربی تشکیل شود. وي درباره آنچه در کردستان گذشته است گفت: 

همیشه موقعیت حساسی داشته و بخصوص بعد از انقالب، عوامل ضدانقالبی به کردستان روي آورند.چون روابط دولت ایران با 

هم خوب نبود، همه، محیط کردستان رابراي فعالیت، مناسب تشخیص دادند. ازطرف دیگرچون دردوره طاغوت دولت عراق 

بیش ازسایرمناطق ایران، کردها مورد تعدي وظلم قرارگرفته بودند وازاین نظر، یک آمادگی ضمنی وقلبی دراین منطقه وجود 

د ي فوق العاده به انقالب داشتند وپشتیبان این نهضت انقالبی بودنداشت. البته دراین که اکثریت قریب به اتفاق مردم امیدوار

زیادي  هايبا کمال تاسف، وسایل تبلیغاتی دولت درکردستان، خیلی کم بود.دولت گرفتاري شودداشت،ولیهیچ تردیدي نمی

ودراپیاده ستان برنامه خداشت وآن طورکه باید و شاید، توجه به کردستان نکرد.درنتیجه ضدانقالبیون داشتند کم کم درکرد

دیدیم متاسفانه وقایع اسفناك پاوه وسایر نقاط کردستان را بباراردوالبته من وظیفه اي ندارم راجع به منطقه  کردندچنانچهمی

مهاباد در آذربایجان غربی، صحبتی بکنم ولی چون آنها سرنوشت ومقدراتشان، به سایر مناطق کردبستگی دارد، این  مسایل در 

ماه درمهاباد هستند وماهرچه تقاضا ي کمک 2ومدت  اندهزارنفرااره به مهاباد آمده10«وي گفت:». د هم نفوذ کردمهابا

ازدولت کردیم، هیچگونه کمکی نرسید ه است ومابا جمع آوري اعانه موفق شدیم که این ده هزار نفررااداره کنیم.ویا مثال تعداد 

ز چند روز، متوجه شدیم تعداد واقعی بیکاران مقداري نیست که هر روز به استاندار بیکاران در این شهر بسیار زیاداست وبعدا

آنهارا  و اندویکچهارم ویا یک پنجم  آنها واقعابیکارند و بقیه گروههاي سیاسی هستند که با این عده مخلوط شده آیدي می

د و بعد از برقراري امنیت در اینجا دیگر از بیکاران تا مارا از کارهاي رفاهی و عمرانی بازدارن آورندباخودبه استانداري می

 .«العاده کم شدخبري نشد یا تعدادشان فوق

 

شکیبا استاندار کردستان درباره طرح پیشنهادي خود براي رفع اختالفات موخود بین طرفهاي درگیر به خبرنگارهیات اعزامی 

یانیستند.درالین روزهاي انتصاب من، ده گروه یا یازده گروه گروههایا شناخته شده هستند«خبرگزاري پارس بغرب کشور گفت: 

. من موفق شدم با سران فقط یکی دو گروه مذاکره کنم ولی با بقیه چون افراد مشخص نیستند، کردنددرمنطقه فعالیت می

یالتشان چیست. تشکولی نمی توانستیم پی ببریم  کردند،مذاکره ممکن نشد.این گروههافعالیت داشتند واقدامات تخریبی  می

وکجا هستند؟ پس از آمدن پاسداران، این این گروههاي کوچک برچیده شده و ازاینجا رفتند. نماینده حزب محله دمکرات هم 

که قبالپیش من آمده بود از اینجا رفت وازاوهم خبري نیست ویک گروه چپ رو هم که نماینده شان شخصی بنام صدیق 

ط باقیمانده این گروهها هستند که گاهی در گوشه وکنار، به حمالت پراکنده دست کمانگر بود بر چیده شد حاالفق

.حزب مقتدري که فعالمیتوان روي آن در کردستان حساب کرد، حزب دمکورات کردستان است.اگر با این حزب زنندمی

هاباد ر تصمیمی براي ممذاکره شود، خیلی ازمسایل حل میشود، خصوصااینکه سرنوشت مناطق کردنشین بهم مربوط است.اگ



گرفته شود، بایستی به اطالع کردستان هم برسد، به همین ترتیب ومن عقیده دارم بایستی مرکزیتی بوخود بیاید ویک هیات 

سیاسی اجرایی ویا هرچه که اسمش رابگذاریم در یکی از استانهاي کردستان،کرمانشاهان وآذربایجان غربی متمرکزبشود، 

ه استان باید دراین مرکز موردتجزیه وتحلیل قرار بگیرد و از نفوذافراد ذیصالح براي حل مسایل این مسایل مربوط به این س

سه استان بایستی استفاده شود که متاسفانه این پیشنهاد تاکنون مورد توجه قرارنگرفته است وبا پیشنهاد من موافقت نشده. من 

اجتماعی مناطق کرد نشین، دارند  استفاده شود.(کیهان حتی معتقدم ازوخوداشخاصی که آشنایی به فرهنگ وساخت 

 )15/5/1358آزاد

 .استاندار ایالم:من وارث وضع نامطلوبی هستم

 

ایالم ـ دیروز سید اسداهللا امیر قهرمانی استاندار ایالم خطاب به مردم این استان یک پیام رادیوئی فرستاد. متن پیام استاندار 

 :ایالم بشرح زیر است

 

بافراست و مسلمان و عشایر استان ایالم، توجه کنید من از بدو ورود تا امروز هدفی جز خدمت به این استان و دفع و مردم 

رفع نگرانیهاي مردم نجیب این استان نداشته ام، تا آنجا که در قدرت من بوده است اهتمام شبانه روز در تامین آسایش و دفع 

نامطلوب هستم که الجرم با صبر انقالبی باید بتوانیم بر تمام مشکالت این منطقه مشکالت موجود بوده است، من وارث وضعی 

فائق آمده و آمادگی تمام اقشار و تمام مصادر و تمام مامورینی که با صداقت زایدالوصفی کمر به خدمت شما در راه 

 .بسیج کنم اند،خودسازي، نوسازي و بهبود وضع نابسامان شما بسته

 

ر این اواخر که همه خود شاهد هستید هر روز ماجرائی ایجاد شده است که بتحقیق و با بررسی کامل و عمیق با کمال تاسف د

و میدانیم که از چه مجاري این مشکالت در راه انجام وظایف ما ایجاد شده است. اصرار خاص من در تمام  بینیدو می بینممی

م و برخورد جلوگیري شود، لذا در این لحظات حساس در آستانه ساختن این مدت بر مبناي این بوده است تا از هرگونه تصاد

کشوري مقتدر و سربلند قرار گرفته ایم. از شما میخواهیم که با بیداري و هشیاري خاص خود بر تمام موانع پیروز آمده و از 

دهید تا تحت تاثیر شایعات سوء خود را و فرزندان من را آموزش  هايهرگونه درگیري خودداري کنید و افراد و مخصوصا بچه

و خانمان برباد ده قرار نگیرند که مبادا خداي نخواسته در این شرایط، انقالب ما مخدوش گردد و از اهداف خود، منحرف 

شویم. از شما میخواهیم که در تمام ساعات با هوشیاري زایدالوصفی توجه به تمام مشکالت داشته، عنایت خاص مبذول دارید 

           )16/5/1358خداي نخواسته با بروز حوادثی ناگوار نتوانیم در رفع آنها بعدا اقدام نماییم.(کیهان که مبادا

 .استاندار آذربایجان غربی: رییس دادگاه انقالب ارومیه از این شهر گریخت

 



 ارومیه را مسوول تشنجات اخیرارومیه ـ خبرگزاري پارس :استاندار آذربایجان غربی، دیروز رییس برکنار شده دادگاه انقالب 

 .این شهر دانست

 

ساله کم تجربه و  25رییس دادگاه انقالب که جوان « که در پایان جلسه بررسی این تشنجات سخن میگفت، افزود:» حقگو»

خود، منطقه را به آشوب کشاند و خود، بمحض آگاهی از صدور  هايناآشنا به مسایل منطقه بود با لجاجت و شتابزدگی

 .«تگیریش از تهران، ارومیه را ترك کرددس

 

 سرهنگ« رییس دادگاه انقالب ارومیه، علیرغم خواست مردم با لجاجت در محاکمه و اعدام« استاندار آذربایجان غربی گفت:

مردم ارومیه را مضطرب و متشنج کرد و شهر را ترك گفت و من از برادران ارتشی » استوار اسکندري« و» ابراهیم هوشنگی

خواهم که علیرغم ناراحتی خود، آرامش را حفظ کنند و اجازه ندهند که افراد ضد اسالم و فرصت طلب از این ماجرا سوء می

 .«استفاده کنند

 

در آن خواستار مجازات اعضاي دادگاه  کنندگاندر تظاهرات دیروز ارومیه که شرکت«خبرنگار خبرگزاري پارس گزارش داد:

یه در اروم» قوشچی«بودند، گروهی از افراد پادگان » استوار اسکندري«و » سرهنگ هوشنگی«انقالب به خاطر محاکمه و اعدام 

نیز شرکت داشتند. در جریان این تظاهرات، برخوردهائی در شهر بوخود آمد و عده اي از افراد نظامی و غیرنظامی جراحاتی 

   .برداشتند

 

همچنین در ستاد لشکر ارومیه، تیرهاي هوائی شلیک شد و دفتر فرمانده لشکر به آتش کشیده شد و گروهی از افراد پادگان 

قوشچی در پادگان لشکر ارومیه به تحصن نشستندو خواستار مجازات اعضاي دادگاه انقالب ارومیه شدند. 

 )17/5/1358(کیهان

 .ذربایجان غربی،اظهارات استاندار آذربایجان غربی تکذیب شداز سوي دادگاههاي انقالب،آ

 

رییس دادگاههاي انقالب آذربایجان غربی، امروز ضمن حضور در کیهان، اظهارات دکتر حقگو » االسالم فتح اهللا امیدحجت»

 .استاندار آذربایجان غربی را تکذیب کرد

 



سال آن را در کورانهاي سیاسی و مبارزاتی گذارنده  15میگذرد که  سال از عمرم 35ساله نیستم، بلکه  25اوال من « وي گفت:

ام. پانزده سالی که آقاي استاندار در آمریکا بودند و پول خرج میکردند که تابعیت ایرانی خود را سلب کنند و به تبعیت 

بط خاصی، میراث خوار دهها هزار و با روا اندخطري در کار نیست، به ایران آمده اندآمریکا درآیند و اکنون که احساس کرده

 .«اندشهید شده

 

اینجانب از ارومیه فرار نکرده ام بلکه طبق معمول پس از صدور حکم و اجراي آن به تهران آمدم تا « االسالم امید افزود:حجت

 .با بردارن خود در دادستانی کل، همکاري کنم و بلیت هواپیما را نیز از پیش رزرو کرده بودم

 

چکس دستور دستگیري مرا صادر نکرده است به دلیل اینکه پس از آمدن به تهران و دادستانی کل انقالب رفتم و ثانیا هی

که بازداشت هم نشده ام. ضمنا من ابالغ قضاوت دارم  و تا در دادگاه دیگري خالف من ثابت نشود قهرا از مصونیت  بینیدمی

 .قضایی برخوردارم

 

 اظهارات استاندار

 

استاندار آذربایجان غربی امروز در تماس با کیهان گفت: من و سایر مقامات استان، بهیچوجه معترض دادگاههاي  دکتر حقگو

انقالب و اعدام مفسدین فی االرض نیستم، اما بخاطر مسایلی که منطقه با آن روبروست معتقد بودیم که زمان محاکمه باید 

ر ارومیه اتفاق افتاد و به خیر گذشت پیش بینی میکردیم. استاندار آذربایجان کمی به تعویق بیافتد و حادثه اي را که پریروز د

االسالم امید را درباره تبعیت آمریکایی رد کرد و گفت: اگر من چنین قصدي داشتم هیچگاه به ایران نمی غربی، اظهارات حجت

 .ه ام، قصد خدمت به مردم را دارمآمدم، زیرا تبعه آمریکا شدن، کارمشکلی نبود و اکنون که به کشور خود بازگشت

 

ساله است، بلکه گفته ام جوان است. مخصوصا اینکه گروهی از مردم از نحوه کار  25ضمنا من نگفته ام که رییس دادگاه، 

. من مسوول شودکه عدل اسالمی در این دادگاهها رعایت نمی کننددادگاههاي انقالب در آذربایجان راضی نیستند و ادعا می

 .ت و همچنین آبادانی منطقه هستم و باید پاسخگوي نیازهاي مردم باشمامنی

 

و ممکن است خبرنگار خبرگزاري پارس از حرفهاي  انداالسالم امید فرار کردهاستاندار اضافه کرد: من هرگز نگفته ام که حجت

 )18/5/1358من، استنباط کرده باشد.(کیهان



 .م پاوه بررسی شداز سوي استاندار کرمانشاهان: مشکالت مرد

 

استاندار کرمانشاهان، دیروز همراه گروهی از علماي کرمانشاه براي رسیدگی به مشکالت مردم پاوه به این شهر رفت. عده اي 

از مردم پاوه، به منظور انجام خواستهاي خود در فرمانداري متحصن شده بودند که از استاندار و هیات همراه او استقبال 

 .کردند

 

نی از طرف عالمه احمد مفتی زاده نیز از سنندج به پاوه آمدند، متحصنین با تکبیر و درود به امام خمینی، ورود هیات نمایندگا

 .خود را با استاندار کرمانشاهان در میان گذاشتند هايرا گرامی داشتند و سپس خواست

 

ندار پاوه. حسن امینی نماینده عالمه مفتی زاده، در این وقت سعید جعفري رییس سپاه پاسدران انقالب اسالمی کرمانشاه، فرما

ج یکی از نمایندگان اعزامی از سنند» فربد«پاوه، مال ناصر سبحانی از سوي مردم پاوه و  هايسید راغب احمدي دبیر دبیرستان

اکمه ینی و محدر یک به ترتیب سخنانی پیرامون لزوم تداوم انقالب و همچنین ویژگیهاي انقالب اسالمی به رهبري امام خم

 .ضد انقالبیون ایراد کردند

 

به  خطاب» درود بر خمینی، ارتش براي ملت، ملت براي ارتش « آنگاه استاندار کرمانشاهان در حالیکه جمعیت شعار میداد: 

 :آنان گفت

 

حکم گویان سنگر مست» اهللا اکبر«را بفشریم که  هاییتن از آقایان عده اي کرمانشاهان به اینجا آمده ایم تا دست 3باتفاق  »

طاغوتی را شکستند. براي فشردن دستهاي شما که این همبستگی را ایجاد کردید آمده ایم و اجتماع امروز شما نیز مشت 

محکمی است بر دهان یاوه گویان و سینه کسانی که علیه انقالب اسالمی ایران توطئه میچینند. استاندار کرمانشاهان سپس 

که در سایه وحدت کلمه و یکپارچگی نصیب  هائیایران و وجه مشترك آن با صدور اسالم و پیروزيدرباره انقالب اسالمی 

مسلمانان آن زمان شد سخن گفت و افزود: امروز هم همین وحدت و یکپارچگی نصیب مسلمانان آن زمان شد، سخن گفت و 

ت و یکپارچگی عامل پیروزي ما است. شا با افزود: امروز هم همین وحدت و یکپارچگی عامل پیروزي ما است. شما با وحد

 .شرق و غرب و اتحاد نامقدس علیه انقالب اسالمی را در هم خواهید کوبید هايوحدت و یکپارچگی دسیسه

 



ما جامعه ش هاياستاندار کرمانشاهان در پایان گفت: شما از خود نمایندگانی برگزینید، ما سعی خواهیم کرد که به همه خواست

که بیاري خدا و همت شما مردم بر همه مشکالت فائق خواهیم آمد  گویمعمل بپوشانیم، من به نمایندگی از طذرف دولت می

با کمک خود شما مردم از رونق اقتصادي و رفاه و امنیت برخوردار خواهد شد. استاندار کرمانشاهان و » اورامانات«و منطقه 

پاوه در فرماندارینمازجمعه گذاردند. آنگاه استاندار باردیگر با مردم پاوه به گفت و گو  همراهان سپس با مردم متحصن

 )20/5/1358پرداخت و از آنان خواست که به تحصن خود پایان دهند.(کیهان

 

 شورش در کرند

 

طرفداران حزب  خواند و گفت: هم اکنون بین»حساس«استاندار کرمانشاه عصر دیروز اوضاع منطقه را » محمد سپهري پور»

متحصن بودند و متحصتین فرمانداري پاوه جنگ جریان دارد. وي سپس در مورد شورش » قوري قلعه«دموکرات که در 

بیکار که خواستار استخدام در آموزش و  هايعده از دیپلمهچند روز پیش در کرند آن«اظهار داشت: » کرند غرب«اي در عده

بودند، به تعداد از کارگران بیکار ملحق شده و با تحریکاتی که میشد دست به پرورش بدون شرط انجام خدمت سپاهی 

ها را مسدود کردند و نفر مجروح شدند. آنها خیابان 5شورش زدند درنتیجه درگیري که بین آنان و گروهی از اهالی روي داد،

اع این شدنداستاندار کرمانشاه اوضش کرندمیکنترل آن را به دست گرفتند و اکنون مانع ورود مأموران انتظامی و دولتی به بخ

رویهم  و شودتوصیف کرد و افزود: در کرمانشاه نیزدر گوشه وکنار تهدید به تحصن و اخاللگري می» انفجار آمیز«استان را 

 .«رفته اوضاع بسیار حساس است

 

گاه ر اعتراض به نحوه رفتار رئیس پاالیشاستاندارکرمانشاهان اضافه کرد: گروهی ازکارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه به خاط

 انهایشنزد وي آمدند ولی باتوجه به دستورات امام از اعتصاب وتحصن خوداري کردند و به آنان گفته شد که به خواست

 )21/5/1358رسیدگی خواهد شد. (اطالعات

 

 .جدا شدن کردستان،قبل ازاینکه به ضرر ایران باشد به ضررمردم کرداست

 

 .ومریوان بطور کلی از عوامل ضد انقالبی پاکسازي شده استسنندج 

 



تان، استاندار کردس» محمد رشید شکیبا».«شناسنامه جدیدبراي کردستان درست کنند ازملت نیستند خواهندآنها که می»

نایی که با شمن شخصا با توجه به آ«جزئیات درگیري مناطق بحرانی رابراي خبرنگاران اعزامی به کردستان تشریح میکند: 

منطقه دارم بارها پیشنهاد کردم براي جلوگیري از پیش آمدن حوادث نا مطلوب براي مذاکره به مهاباد برویم، ولی موردقبول 

. اي در مهاباد به من پیشنهاد شدمصلحت نبوده است. حتی یکبار از طرف یکی از مقامات نظامی براي حل مساله نشد و حتماً

استاندار کردستان در پاسخ سوال دیگر در مورد چگونگی » ت وزارت کشور رادراین مورد جلب کنمولی من نتوانستم موافق

وظایف شوراي اداري شهر «وضع کار شوراي شهر سنندج واحتمال تشکیل آن در سایر شهرها ي استان کردستان گفت: 

، ضامن اجرایی نداشت وناچار این سنندج، هیچ وقت مشخص نشد و مساله امنیت، مزید بر علت شد وتصمیمات شوراي شهر

شورا به بعضی کارهاي کوچک اکتفا کرد وآنطور که باید وشاید، کاري از پیش نبرد وافراد شورا با وخودي که اشخاص صالحی 

بودند، بعد از مدتی متوجه شدند  که فعال فعالیت آنها به صفر رسیده است. ما امیدواریم در قانون اساسی جدید، تکلیف همه 

 وي در مورد تصفیه در سپاه». ن مسایل روشن شود از آن مرحله به بعد هر تصمیمی که دولت بگیرد، منشا اثر خواهد شودای

روز زحمت کشیدند ولی 18فر مانده پاسداران انقالب گفت:قبال تعدادي محلی استخدام شدند و مدت « پاسداران اظهار داشت:

داشتیم، سالحهاي خود را بردند و اعالم کردند حاضر به هیچ گونه همکاري درست روزي که ما بوخود این افراد احتنیاج 

نیستند واین نشان میدهد که دقتی در انتخاب این افراد نشده است و درآینده اگر سپاه پاسداران بتواند با روشن بینی ودقت، 

در یک لحظه زمانی به  اند،زتهران آمدهسپاه پاسداران رادر اینجا تشکیل دهد به احتمال زیاد موفق خواهد شد.افرادي که ا

خصوص، موفق شدند شهر رااز سقوط کامل نجات دهند وما این خاطره خوش را همیشه بیاد خواهیم داشت.باید بگویم اکثریت 

یا 2قریب به اتفاق این افراد، مومن ومعتقد به انقالب بوده وحاضر به هرنوع خدمت در این شهر هستند واگر در بین این افراد، 

 آدمهاي خوبی نیستند. مردم شهر اند،درصد نا موجه باشند واین دلیل این نیست که پاسداران انقالبی که به این شهرآمده 3

 هايزمین هايشکیبا استاندار کردستان،وخود مالکیت». هم اکثرا به این افراد اعتماد دارد وچند استثناءرانمی توان تعمیم داد

بزرگ در کردستان مطلقا وخود ندارد، فقط  هايبعد از اصالحات ارضی، مالکیت«رد وگفت:زراعی را به شدت تکذیب ک

براي «انقالبی گفت: هايوي در باره دادگاه».مقدارآن بسیارکم است شودکهزمینهاي زراعی مکانیزه به مالکین سابق داده می

از  نقالب اسالمی در کردستان تشکیل شود زیرا هیچ یکتعیین تکلیف زندانیان اینجا به تهران مراجعه کردم و خواستم دادگاه ا

علماي اینجا حاضر نیستند، حاکمیت شرع دراین دادگاهها رابه عهده بگیرند.با وخود توافقهایی که شد، متاسفانه این دادگاه 

 .تشکیل نشد تا این که وقایع اخیر اتفاق افتاد

 

 .که بی جهت بزرگ شد ايواقعه

 

اتوبوس  وتلویزیون آنرا بزرگ و فقط به یک هار حقیقت، واقعه درکردستان اتفاق نیفتاد، بلکه روزنامهالبته بایستی بگویم د

حامل اسلحه و مهمات، عده اي جوان حمله کرده ومتاسفانه مامورین شهربانی وپاسدارانی که ما استخدام کرده بودیم، هیچ 

 رسیدم،تقی نیافتاده است ولی عدم امنیتی که من همیشه ازآن میاقدامی نکرده بودند واین سالح غارت شده، جزاین هیچ اتفا



وخود داشت والزم بود این وضع تغییر کند ودولت توجهی بکند. بعد در جریان اغتشاش سقز، تعدادي دستگیر شدند وبا 

ت و د وافراد خاصی بادقاستقرار سپاه پاسداران، امنیت کامل بر قرار شد واین امیدواري بوخود آمد که همیشه ادامه داشته باش

حوصله صرف وقت وتعقیب شوند.البته باید بگویم سران وگردانندگان اصلی، همه گریختند. سه چهار روز پیش مطلع شدیم که 

حتی مدیران کل اداره ي  خورد،که در بین آنها کارمندان اداري وکسبه واهالی شهر به چشم می اندتعدادي دستگیر شده

 ودادگاه انقالبی در شرف انددارائی وکشاورزي هم دستگیر شدند وکاشف به عمل آمده آقاي خلخالی به اینجا تشریف آورده

انقالب، کسی اطالع ندادند ومن نمی  هايتاسیس است. البته من هیچ اطالعی از ورود ایشان نداشتم  و درمورد تشکیل دادگاه

است. فقط بر اثر مراجعات افراد مختلف به من، باسرپرست  سپاه  املی، متهمین رابه دادگاه انقالب معرفی کردهدانم که چه ع

واو معتقد بود  که این افراد هم چون بیگانه نیستند وازآنها اسلحه کشف شده است، ولی اصال  گرفتمپاسداران انقالب تماس می

ان روز باوزیر کشورتماس گرفتم وگفتم که دادگاه را هدایت میکند، حس نیت در مورد اعدام افراد، احساس خطر کردم، هم

داشته باشد. چند لحظه بعد وزیر کشور به من اطالع دادکه این مساله در هیات دولت مطر ح شده وقرار شد که عملی انجام 

من به هیچ وجه درمورد صحیح یا غلط  ندهد وباز گردد، اما نیم ساعت بعد از رادیو شنیدم یازده نفر تیر باران شدند، البته

  استاندارکردستان درباره». بودن این اعدام، اظهار نظري نمیکنم، ولی من در این شهر حتی یک نظر موافق در این مورد ندیدم

اگر ما بخواهیم نام این انقالب «قانون اساسی واصل سیزدهم، به خبرنگار اعزامی خبرگزاري پارس به غرب کشور گفت:

المی بگذاریم، باید اسالم رابه تمام مذاهب اسالم تعمیم بدهیم،یعنی مذاهب چهار گانه تسنن ومذهب جعفري ودر غیر این رااس

هور باید جمصورت، بخواهیم انقالب رامحدود به شیعه وایران کنیم آن وقت بایستی در قانون اساسی گنجانده شود که رییس

به نظر من اسالم است، که وسعت وعظمتش قابل مقایسه با مذاهب نیست  شیعه باشد ولی آنچه امام وملت ایران است

وچنانچه انقالب ما با آن عظمت خاصی که مردم براي آن قائلند، داشته باشد دیگر نبایستی در قانون اساسی قید بشود که 

که مردم بخواهند یک  جمهور خودبه خود شیعه خواهد بود ولی در صورتیجمهور باید شیعه باشد.در عمل هم رییسرییس

جمهور غیر شیعه داشته  باشند، آن وقت دیگر اشکالی در بین نخواهد بود. از این گذشته، اصوال مسلمانان تمام جهان رییس

ان در مورد شکیبا استاندار کردست». اعتقاد دارند انقالب اسالمی ایران، اختالف تشیع وتسنن وازاین قبیل مسایل را حل می کند

سنندج ومریوان، بطور کلی از عوامل ضد انقالبی پاکسازي شده است ومیتوان گفت دیگر مساله اي «سازي شده گفت:مناطق پاک

نیست، ولی بانه،بوکان،مهاباد وسردشت پاکسازي نشده است ومن معتقدم به بهترین وجه میتوان، بایستی کاري کرد که این 

 گویند،والجرم به دمکراتها نپیوندند وفکر نکنندچیزهاي که دمکراتها می اکثریت ناراضی از دموکرات، از ما آزرده خاطر نشوند

هزار نفر بیش از دو هزارنفر عضو احزاب سیاسی نبوده وبقیه با حکومت اسالمی موافق  180درست است، مثال در سنندج از

ق این طوري عمل نشود و دیانت بودندولی این اعدامها عده زیادي ازمردم شهر را به دولت بدبین کرد وباید در سایر مناط

واین اکثریت قاطع موافق، به جاي خود هست  شوداسالم در اعالم دولت صحیح، عمل شود، اعتماد مردم بیشتر جلب می

. عمل دولت نبایستی طوري باشد که بر اثر اشتباه یک نفر یا دو نفر و یا هیات، پیوندندوتعدادي از مخالفین هم به موافقین می

 .«رابه صف مخالفین براندموافقین 

 



 هاتوجه به واقعیت

 

من مردم را به آرامش وهمکاري با «کنند. وي گفت: هاتوجهاستاندار کردستان در پایان، از مردم کرد ستان خواست به واقعیت

لت شویم ار دووحاال که جمهوري اسالمی، گرفتاریهاي متعدد دارد، ما نباید به این گرفتاري بیفزایم وسرب کنمدولت دعوت می

 )25/5/1358وتوقعاتی خارج از حدود امکانات دولت داشته باشیم.(اطالعات

 .سپاه پاسداران: نیروهاي کمکی با هلیکوپتر به منطقه اعزام شدند

 .افراد مسلح به پاوه حمله کردند       ·

 

 .تمام راههاي ورودي به شهر پاوه بسته شده است       ·

 

 .ت هنوز آماري در دست نیستتعداد دقیق تلفا       ·

 

در پی حوادث پاوه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و گروهان ژاندارمري پاوه طی پیامهاي فوري که به مراکز خود درکرمانشاه 

 .و از سپاه پاسداران و ارتش نیز استمداد کردند» پاوه بدست مهاجمان در شرف سقوط است« فرستاد اعالم کرد: 

 

برگزاري پارس، کرمانشاه پیامهاي استمداد سپاه پاسداران و گروهان ژاندامري پاوه را بترتیب در ساعتهاي بر اساس گزارش خ

دقیقه پریشب دریافت داشته که در آنها مدت مقاومت شهر حدود یکساعت پیش بینی شده  25و  24دقیقه و  10و  23

 .است

 

بامداد روز سه شنبه افراد مسلح مرکب از  2ه است ساعت خبرگزاري پارس همچنین گزارش داد: مصطفی چمران اعالم کرد

احزاب منطقه و حزب دموکرات کردستان به گروهان و مرکز سپاه پاسداران پاوه حمله مسلحانه کردند و در این تهاجم همه 

به گفته  و اندراههاي ورودي شهر محاصره شد و تحت کنترل درآمد. بر اساس این گزارش سه نفر از پاسداران زخمی شده

 .چمران نیروهاي کمکی از کرمانشاه بسوي پاوه در حرکت هستند

 



محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان صبح امروز در گفت و گوئی اعالم کرد « خبرنگار کیهان نیز از کرمانشاه گزارش داد: 

 .«که از ساعت سه بامداد امروز تاکنون دیگر ارتباطی با شهر جنگ زده پاوه ندارد

 

متحصن شده بودند از پریشب با انواع و اقسام » قوري قلعه«تاندار گفت: طرفداران حزب دموکرات کردستان که قبال در اس

سالحهاي سبک و سنگین به شهر پاوه حمله کردند و بعد از دو شب مقاومت افراد سپاه پاسداران، شهر را به کنترل خود 

 .«دراردند

 

هزار نفر  2عده که تعداي اخاللگر و ضد انقالبی نیز در میان آنان هستند و جمعا در حدود  این« استاندار کرمانشاه اضافه کرد:

 .در حال حاضر ارتفاعات و مراکز ارتباطی شهر پاوه را در تصرف و کنترل خود دارند شوند،تخمین زده می

 

ن ومت نداشتند،تنها افراد سپاه پاسدارااستاندار گفت: بعلت اینکه ارتش و سایر نیروهاي انتظامی، مجوزي براي دخالت و مقا

مستقر در پاوه و مردم طرفدار استقرار سپاه پاسداران در این شهر، با افراد مسلح درگیر هستند و حدود صد پاسدارا از 

تاد حدود هف» روانسر«ولی بعلت بسته بودن راه زمینی، فقط تا  اندکرمانشاه نیز براي کمک به پاسداران پاوه اعزام شده

 .«اندکیلومتري پاوه پیشروي کرده

 

براي کمک رسانی به پاسداران پاوه تنها راه ممکن، برقراري پل « استاندار در ادامه مصاحبه امروز خود با خبرنگار کیهان گفت:

فاده از تهوائی بوسیله هلی کوپترهاي هوانیروز است، اما بعلت وخود ارتفاعات زیاد در پاوه و در تیررس بودن هلی کوپترها، اس

فوري و ضربتی دیگري براي رفع این مشکل  هايکه راه حل کوشیماین راه هوائی نیز با مشکالت زیادي مواجه است و ما می

 .«پیدا کنیم و هر چه زودتر پاسداران را به محل برسانیم

 

پاوه در جنگی سخت درگیر ساعت متوالی است که  36« استاندار کرمانشاهان، شهر پاوه را یک شهر جنگ زده خواند و گفت:

صبح ) اطالع یا گزارش جدیدي از آنچه  9است و حمله افراد مسلح و مقاومت دلیرانه پاسداران ادامه داشت و تا این ساعت (

 .«که بعد از تصرف شهر پیش آمده، بدست ما نرسیده است و میزان تلفات نیز مشخص نیست

 



ارتباط از طریق بیسیم شهربانی را نیز که تنها وسیله ارتباطی با پاوه بود اعالم استاندار در گفت و گو با خبرنگار کیهان، قطع 

که افراد مسلح ساختمان شهربانی را نیز در تصرف داشته باشند و ما هنوز در انتظار اخبار تازه از  رسدبنظر می« کرد و گفت:

 .«این شهر جنگ زده هستیم

 

تان در مهاباد تماس تلفنی گرفت. یکی از اعضاي حزب که حاضر نشد، خود کیهان صبح امروز با ستاد حزب دموکرات کردس

متحصن بودند و مسووالن به » قلعه قوري«مردم پاوه از چندي قبل در « را معرفی کند در مورد چگونگی آغاز درگیري گفت:

ا از همین پاسداران اعزامی ب جاي توجه به خواستهاي آنان، از مرکز کرمانشاه تقاضاي نیروي کمکی کردند. دیشب هم یک عده

جیپی که چراغ آن خاموش بود، به محل تحصن رفتند و تحصن کنندگان را به گلوله بستند و آنان نیز به آتش پاسداران پاسخ 

 .«دادند

 

تن از  4بر اساس گزارشهایی که تاکنون به دست ما رسیده است، در این درگیریها « وي در مورد تلفات این درگیریها گفت:

 .«نفر از افرادي که متحصن بودند، بضرب گلوله پاسداران مجروح شدند 2. همچنین اندپاسداران کشته و سه تن زخمی شده

 

وي همچنین گفت که در حال حاضر در کامیاران و روانسر هم سپاه پاسداران مستقر شده است و اخطار کرد که احتمال 

 .درگیري در این دو نقطه نیز وخود دارد

 

صبح امروز وارد شهر شدند و از تمام نقاط شهر صداي  6خبر از شهر جنگ زده پاوه حاکیست که مهاجمین ساعت آخرین 

 .تیراندازي، بخصوص رگبار مسلسل بگوش میرسد

 

نفر  45سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه در گفت و گوئی با خبرنگار کیهان تعداد مجروحان حوادث پاوه را 

نفر از مهاجمین هستند. سرهنگ اخیانی گفت که از تعداد کشته شدگان  25نفر از آنان پاسدار و  20کرد و افزود که  اعالم

 .اطالعی در دست نیست اما بنظر میرسد که تعداد مجروحان بیش از این رقم باشد

 

د مستقر در پاسگاه ژاندارمري و ستاد وي افزود: تمام ارتفاعات شهر و همچنین نقاط حساس در اختیار مهاجمین است، ولی افرا

 )25/5/1358.(کیهانکندپاسداران انقالب بشدت از مواضع خود دفاع می

 



 عزیمت پاسدار به اورامانات

 

کنند از کرمانشاه راهی منطقه اي پاسدار و مهمات حمل میساعت یازده دیروز گزارش رسید چهار فروند هلیکوپتر که عده

استاندار » محمد سپهري پور« پاسداران و افراد داوطلب به منطقه اورامانات همچنان ادامه دارد.  اورامانات شدند و اعزام

کرمانشاهان در اجتماع مردم کرمانشاه در مقابل استانداري آنها را دعوت به آرامش کرد.  و گفت: خواست شما را به اطالع 

  .ا بطور قطع کناره گیري کند یا قاطعانه در پاوه عمل شودمقامات دولت و ارتش رسانده ام و یاد آور شده ام که ارتش ی

 

اند که مردم براي هر و شهرستانها ي کشور به استانداري کرمانشاهان اطالع داده هاگفت: از تمام استانداري» سپهري پور»

ر منطقه اورامانات تیراندازي گونه کمک و جانبازي در راه اسالم آماده اند.  استاندار کرمانشاهان افزود: خوشبختانه امروز د

نشده است و اقداماتی در جهت رفع تشنجات بعمل آمده و بقرار اطالعی که از منطقه رسیده بین سران مهاجمین و دکتر 

چمران پیامهائی ردو بدل شده است ولی مردم کرمانشاهان قاطعانه خواستار هستند مبارزه تا سرکوبی کامل ضد انقالبیون ادامه 

 )28/5/1358انیابد.(کیه

 

 آرامش در سنندج

 

 .کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان:شب گذشته کلیجی معاون استانداري کردستان اعالم کرد شهر سنندج آرام است

 

روز گذشته تعدادي افراد غیر مسوول به یک اتومبیل غیر نظامی حمله کرده و افراد آنرا خلع سالح کرده بودند کلیجی افزود:

تحت رسیدگی قرار گرفت وي اضافه کرد براي پیشگیري احتمالی و آمادگی کامل نیروهاي اعزامی به که موضوع بالفاصله 

 )28/5/1358برند. (کیهانکردستان به سر می 28هاي لشکر شهر سنندج دوسربازخانه

 

 .استاندار کرمانشاه: در واقعه پاوه، ارتش دخالتی نکرده است

 

ندار کرمانشاهان در تماس تلفنی با اطالعات گفت:خوشبختانه در پاوه تیراندازي بین پور استاصبح امروز آقاي سپهري 9ساعت 

این درگیري از قطع شده است. استاندار کرمانشاهان یادآور شد:در پی بامداد تقریباً 2طرفین درگیر کمتر شده و از ساعت 



اند که به پاوه فرستاده شوند و با مادگی کردهبه دست ما رسیده و اعالم آ هاییو طبقات مختلف مردم تلگرام هاسوي گروه

ور گان و مصدومین به طشدگان و مجروحین گفت: تاکنون عده کشته شدهپور در مورد عده کشته. سپهريمهاجمین بجنگند

اوه که از پاند استاندار کرمانشاهان گفت: چند تن از پاسداران مجروح این زمینه گزارشی ندادهدقیق اعالم نشده. و مقامات در

اند همانطور که گفتیم هنوز عده اي سر بریده شدهنفر کشته و عده 10اند بیش از اند همانطور که گفتهبه کرمانشاه اعزام شده

هاي زیادي از مردم در شدگان و مجروحین روشن نشده است استاندار کرمانشاهان در ادامه سخنان گفت: امروز گروهکشته

اند و به منظور مبارزه با و جالل طالبانی شعار دادهت به راهپیمایی زدند و علیه حزب دموکراتخیابآنهاي کرمانشاه دس

 )29/5/1358.(کیهانمهاجمین اعالم آمادگی نمودند

 

 اظهارات استاندار در مورد پاوه

 

 :پور استاندار کرمانشاهان طی گفتگویی اظهار داشتمحمد سپهري

 

ن افراد نتوانند ایمشغول بستن مرز هستند کهیگر انقالب به پیروزي رسید و نیروهاي نظامی در حقیقت باید بگویم یک بار دـ

 .از طریق مرز فرار کنند

 

 اعزام نیروهاي کمکی

 

استاندارکرمانشاهان سپس به شرح چگونگی اعزام نیروهاي کمکی پرداخت و گفت: در میان نیروهاي کمکی اعزام شده باید از 

 ایل کلهر ازیروهاي ارتشی، نیروهاي عشایر، از تبریز از همدان، از مناطق غربی کرمانشاهان، گیالن غرب،سپاه پاسداران ـ ن

. و نیروي سه هزار نفري ضد انقالب سنقر و هرسین همه اعالم آمادگی کردند که به میزان مورد نیاز از وجود آنان استفاده شد

اند حامل نیروهاي کمکی ـ آذوقه آب و مهمات به منطقه برده هايرتب هلیکوپتر. زیرا در صبح امروز به طور ماندپراکنده شده

 )29/5/1358.(کیهانآورندو از آنسو مجروحان به کرمانشاه می

 

 .چگونگی حمله به بیمارستان پاوه فاش شد

 



جه پاسداران در پاوه را نتیگو با کیهان شهادت وکرمانشاه ـ خبرنگارکیهان: محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان درگفت

توطئه قبلی حزب دمکرات در منطفه خواند و اعالم کرد که دکتر عارفی رییس بیمارستان پاوه که خود از عوامل حزب 

 .دمکرات بود در این توطئه دست داشت

 

 :استاندار کرمانشاهان در این گفت وگو اضافه کرد

 

ملیانی خود رادرشهرپاوه تشکیل داده وکلیه نقاط مرزي درکردستان در وزیر ستاد عدر حال حاضر دکتر چمران معاون نخست

 زیر نظر این ستاد است و اعمال افراد ضد انقالبی در این منطقه خنثی خواهد شد

 

وي افزود: مرزهاي غربی کشور تحت کنترل شدید است و مهاجمان با دادن تلفات زیاد تار ومار شدند ولی هنوز آثار و 

 .منطقه باقی است که ارتش سرگرم پاکسازي منطقه استبقایایشان در 

 

با سران حزب دمکرات، عزالدین حسینی » قوري قلعه«محمد سپهري پور سپس افزود: صدرصد معتقدم که رهبري متحصنین 

ه بو دکتر قاسملو بود زیرا زمانیکه با متحصنین گفت وگو داشتم آنها تهدید کردند درصورت عدم خروج پاسداران ازپاوه 

 .پاسداران حمله خواهند کرد

 

استاندار کرمانشاهان افزود: در حمله به بیمارستان پاوه که متاسفانه منجر به شهادت تعداد زیادي از پاسداران مجروح گردید 

 .دکتر عارفی رییس بیمارستان که از افراد حزب دمکرات بود وي نیز هم اکنون به همراه بقیه مهاجمان متواري است

 

 :ر کرمانشاهان در زمینه اقدامات رفاهی در پاوه گفتاستاندا

 

هاي وارده به تاسیسات شهر دیروز همراه یک براي رسیدگی به مسایل عمرانی و رفاهی شهر پاوه و ترمیم خرابیها وآسیب

اده یان افتهیات به پاوه رفتم در حال حاضر برق پاوه با دو موتور خریداري شده تامین شده وآب قسمتی از شهر نیز به جر

 .است

 



 ها قرار گرفتیک گروه از پادگان مراغه در میاندوآب مورد حمله دموکرات

 

پادگان  14وگوي با خبرنگار کیهان اطالع داد: گروه ارومیه ـ خبرنگار کیهان: دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی در گفت

به اطراف ایران شهر اعزام شده بودند مورد حمله افراد  مراغه که به درخواست اهالی میاندوآب براي دفع حمله ضد انقالب

حزب دموکرات که از مهابادآمده بودند قرار گرفت. استاندار گفت: که افراد پادگان مور حمله نارنجک، توپ 

ه داشت. داماندازي ااند. ولی تلفاتی بوجود نیامده است و تا صبح امروز تیراندازها و تیربار و تفنگ قرار گرفتهخمپاره،105

می و بینیم چون ارتش ما اسالبراي اعزام نیرو و استقرار ارتش در مهاباد اشکالی نمیاستاندارآذربایجان غربی هم چنین گفت:

مردمی است و هدفش در مهاباد ایجاد امنیت و حفاظت از مرز و پاکسازي افراد ضد انقالب است دکتر حقگو اضافه کرد: طبق 

اند و اگر در این یکی دو روز ارتش به مهاباد رسد مردم این مناطق از عدم وجود امنیت عاصی شدهما مینامه و تلگرافی که به 

    .اعزام نشود باالخره یک روز باید برود

 

استاندار در پایان گفت وگوي خود اظهار داشت: بدستور من فرمانده میاندوآب امروز به مهاباد میرود تا به عاملین این حمله 

اخطار بدهد وبگوید چنانچه این عمل بار دیگر تکرار شود شاهد اجراي تصمیمات حادي از سوي مسووالن استان خواهد  تذکر و

 )30/5/1358بود.(کیهان

 دیدار سپهري پور از پاوه

 

وراي د شمحمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان در پایان سفر خود به پاوه و بررسی نیازهاي اهالی منطقه اورامانات دستور دا

مرکب از نمایندگان شهر پاوه از هر دهکده یک نفر تشکیل شود و نیازمندیهاي ضروري و فوري شهرها، بخشهاو روستاهاي 

ین ها رسیدگی شود. استاندار همچناورامانات برآورد و تعیین و به استاندار ارسال شود تا در اسرع وقت نسبت به انجام خواسته

مردم را به صلح و برادري دعوت کرد و از آنها خواست از اغفال شدگان بخواهند توبه کنند و به اي کلیه با انتشار اعالمیه

 )30/5/1358آغوش برادران مسلمان خود باز گردند. (کیهان

 .به قطور پرواز کردند 64کوپترهاي لشکر هلی

 

 پیش چندي که خوي قطور منطقه رد افرادمسلح از نفر دوهزار حدود مجدد فعالیت مورد در: کیهان خبرنگار –ارومیه 

 :سالح کردند دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی  گفت خلع را ژاندارمري هايپاسگاه

 



اي اغفال شده باشند و بخواهند علیه جمهوري اسالمی دست به اعمال اي بیش نباشد و اگر افراد سادهامیدوارم این خبر شایعه»

مراقب اوضاع است و هرگونه حرکت و عمل ضد اسالمی و ضد انقالبی را به دستور امام خالف بزنند ملت با هوشیاري کامل 

 .«خمینی با قاطعیت سرکوب خواهند کرد

 

 .اندبراي اکتشاف به منطقه پرواز کرده 64کوپترهاي لشکر خبرنگار کیهان گزارش می دهد که هلی

 

 :ن در کارهاي عمرانی کرده است گفتدکتر حقگو در مورد طرح تفصیلی جامع شهر که مردم را سرگردا

 

اي در این مورد در استانداري تشکیل شد ولی به نتیجه نهایی نرسیده است که امیدوارم در این مورد اقدام قاطعی جلسه»

هاي استان گفت: در این مورد تصمیماتی اتحاذ شده است که تا چند روز دیگر استاندار در مورد آسفالت راه» صورت گیرد

 )1/6/1358کیهان».(شودمی اعالم

 

 .استاندار آذبایجان غربی: پیرانشهر از سکنه خالی شد

 

ارومیه ـ در پی انتشار شایعاتی دیروز پیرانشهر از سکنه خالی شد و مردم این شهر به روستاهاي اطراف کوچ کردند. حقگو 

طقه آرام است و فقط بعضی از عوامل بیگانه با استاندار آذربایجان غربی با عنوان این مطلب در ارومیه یادآور شد: وضع من

نمایند. چنانچه اهالی پیرانشهر در پی انتشار شایعات بی اساس به روستاهاي ایجاد تشنج تصنعی، ناراحتی افراد را فراهم می

م که حساب ایاطراف کوچ کردند و شهر خالی سکنه شد. حقگو افزود: ما بارها به خواهران و برادران کرد خود یادآور شده

افراد آشوبگر حزب منحله دمکرات کردستان با دیگر برادران اکراد جدا است و هیچ کس حق تعرض به این افراد را ندارد و 

امه با فرستادن ن» مرگور«خاطیان به شدیدترین وجه مجازات خواهند شد. استاندار آذربایجان غربی افزود: دیروز اغلب عشایر 

باشد آمادگی خود را براي جانبازي در راه ا راه نجات ملت ایران پیوستن به جمهوري اسالمی میو با درك این مطلب که تنه

هاي اسالم و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران اعالم داشتند. حقگو در پایان سخنان حود گفت: هیاتی براي تحویل جنازه

انمردانه به دست عوامل حزب منحله دمکرات کردستان چهار شهید عضو جهاد سازندگی آذربایجان غربی که به طور ناجو

 .ها به اعضاي این هیات تحویل داده شوداند اعزام گردید و امیدواریم این جنازهتیرباران شده

 



اهللا اتابک نماینده استاندار آذربایجان غربی که در طی بروز تشنجاتی در شهرستان نقده به این شهرستان عزیمت دکتر قدرت

دیروز پس از بازگشت به ارومیه اظهار داشت: با توافق برادران کرد مقرر شد که انتظامات مناطق کردنشین این  کرده بود

اي از افراد ضدانقالب باعث ناراحتی و تشنج شهرستان بوسیله پلیس و پاسداران اعزامی از مرکز برقرار گردد. وي افزود: عده

آنها داده شد. وي اضافه کرد: بعد از این هر کسی براي برادران و خواهران  در منطقه شده بودند که دستور جلب و دستگیري

اند ناراحتی ایجاد کند شناسایی و تحویل کرد که هیچگونه وابستگی به حزب دمکرات ندارد و با این حزب همکاري نداشته

 .مقامات صالحه خواهد شد

 

یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس اعالم کرد: در حال  ایالم ـ خبرگزاري پارس: حقگو استاندار آذربایجان غربی در

حاضر شهرهاي این استان آرام است منتها مواد سوختی از قبیل نفت در بعضی از شهرها کمیاب شده و مشکالتی براي مردم 

هاي ندگان کامیونمنطقه ایجاد کرده است. وي گفت: که کمبود مواد سوختی در قسمتهاي جنوب آذربایجان مشهود است و ران

ها حاضر به حمل مواد نفتی به شهرهاي استان نیستند. استاندار آذربایجان غربی یادآور شد که کش به علت ناامنی جادهنفت

افراد ضدانقالب بیشتر در مناطق کردنشین و نواحی مرزي شامل جنوب آذربایجان مستقر هستند و توده مردم مسلمان چه 

باشند. خوشبختانه اهالی آذربایجان به ویژه عشایر جنوب ناراحت می اشیست افراد ضدانقالب شدیداًترك و چه کرد از اقدام ف

غربی ارومیه براي مقابله با افراد ضدانقالب و سرکوبی آنها اعالم آمادگی کردند و تا آنجایی که اطالع دارم اهالی مهاباد، 

رار نیروهاي ارتش در این مناطق شدند. استاندار آذربایجان غربی پیرانشهر، اشنویه و دیگر شهرهاي کردنشین خواستار استق

اند. همچنین گفت: برابر اطالعاتی که به ما رسیده افراد ضدانقالب در ارتفاعات مهاباد، اشنویه و پیرانشهر موضع گرفته

 )1/6/1358(اطالعات

 

 .حسینی و قاسملو از مهاباد رفتند

 

منطقه غرب کشور، پریروز دفتر حزب دموکرات کردستان در شهرستان مهاباد برچیده برابر گزارش خبرنگاران کیهان از   

 .شد و عزالدین حسینی،  عبدالرحمن قاسملو و برخی دیگر از از رهبران این حزب،  شهرستان مهاباد را ترك گفتند

 

  .ایجان غربی و از قوا آنان اعالم شداین خبر بدنبال مالقات هیاتی از معتمدان محلی شهرستان مهاباد با حقگو استاندار آذرب

 

استاندار آذر بایجان غربی پیرامون مالقات این هیات با ایشان که در محل استانداري انجام گرفت گفت : نمایندگان اعزامی از 

 .مهاباد خواستار بازگشت آرامش بمنطقه بودند و تأکید داشتند که حتی االمکان باید جلوي برادر کشی گرفته شود



 

قگو افزود: در مالقات با هیات مذکور به آنان توصیه کردم که تحت تاثیر تحریکات و تبلیغات حزب منحله دموکرات ح

  .کردستان قرار نگیرند و مطمئن باشند که ارتش جمهوري اسالمی ایران بهیچوجه قصد سرکوبی برادران کرد خود را ندارد

 

رتش جمهوري اسالمی ایران در مناطق مرزي کشور و یا استقرار پادگان مهاباد استاندار آذربایجان غربی گفت: نباید استقرار ا

را به منزله اشغال نظامی مهاباد تلقی کرد بلکه باید این واقعیت را قبول نمود که مهاباد نیز جزئی از ایران است و براي تامین 

   .امنیت منطقه و کنترل مرزها ارتش ناگزیر از اجراي این مأموریت است

 

وي افزود: ما از برادران کرد در مهاباد و دیگر شهرهاي کردنشین استان کردستان آذربایجان غربی انتظار داریم که همچون 

دیگر برادران سایر شهرهاي این استان از سربازان ارتش جمهوري اسالمی ایران استقبال کنند و با آنها در پاکسازي منطقه و 

شته باشند.  گزارش خبرنگاران کیهان از منطقه غرب کشور همچنین حاکی است که قلع و قمع ضد انقالبیون همکاري دا

پاسداران انقالب اسالمی با همکاري نیروهاي ارتش جمهوري اسالمی تالش گسترده اي را براي خلع سالح مردم شهرهاي 

شاه گزارش داده شد که در ادامه اند.  از جمله از ستاد عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کرمانمختلف آغاز کرده

هزار قبضه انواع اسلحه با مقادیر زیادي فشنگ از اهالی این بخش  3عملیات خلع سالح بخش کامیاران تا کنون متجاوز از 

 )3/6/1358تحویل سپاه پاسداران شده است.(کیهان

 

  .استاندار کردستان:ارتش کانونهاي تشنج در کردستان را از بین می برد

 

کند و به احتمال قریب به یقین شهر سقز دیشب به دست ارتش و نیروهاي ارتش در سقز با قدرت عمل می«شاه ـ کرمان

 «انتظامی افتاده است

 

محمد رشید شکیبا استاندار کردستان که این مطلب را بامدادامروز طی یک مصاحبه تلفنی به خبرنگار کیهان در کرمانشاه 

ي دهد نیروهاامنیتی و پاکسازي منطقه کردستان از افراد مسلح و مهاجمان ارتش ترجیح میدر مورد مسایل گفت افزود:می

خود را براي پاکسازي قدم به قدم منطقه گسیل داشته و سپس نتیجه عملیات را اعالم دارد وي اضافه کرد ارتش جمهوري 

 ببرد و به همین دلیل تمام تصمیم گیریها درمورد اسالمی ایران وظیفه دارد که کانونهاي تشنج را در هر نقطه کردستان از بین

 .شوداقدامات ضربتی ارتش و چگونگی عملیات ان در مناطق مختلف در جلسات امنیتی تهران گرفته می



 

تا آنجا که به من گزارش رسیده فقط یک با دو درصد مردم سقز بیشتر با مهاجمان همکاري ندارند و استاندار همچنین گفت: 

دهند و در ارتفاعات اطراف سقز به شعاع چند کیلومتري مستقر هستند ده درگیري مسلحانه خود را شبها انجام میچون این ع

 .شودمقابله با آنها و سرکوب آنها از راه هوا و زمین تواما انجام می

 

اور ب سقز بود که اصالً نامبرده به دنبال این مطلب گفت: بدترین عمل مهاجمان تیراندازي به سوي فرمانده تیپ اعزامی به

نکردنی نبود زیرا فرمانده این واحد براي مذاکره و رفع مشکل و ایجاد توافق و آرامش به سوي مردم رفته بود و تیراندازي به 

سوي او کشتن نامبرده یک عمل بسیار زشت و ناجوانمردانه بود وي قیام مردم سقز علیه ارتش را نیز رد کرد و گفت:  این 

یعه است  و همانطور که گفتیم اکثریت مردم سقز آنهایی نیستند که خواهان تجزیه طلبی و مسایل شبیه ان هستند فقط یک شا

اند و افراد مسلح از قبل آمادگی نبرد و اي دیگر این غائله را بوجود آوردهبلکه گروه معدودي از مردم با گرفتن کمک از عده

ات درگیري سقز اظهار بی اطالعی کرد و گفت تنها اطالع من در این مورد انست که درگیري را داشتند استاندار از تعداد  تلف

وا به زده سقز از راه هاند ولی کمک هاي دارویی و پزشکی به منطقه جنگتعدادي زخمی را به بیمارستانهاي سنندج انتقال داده

از بین بردن کانونهاي بحران و تشنج در منطقه را  سرعت ادامه دارد وي در پایان گفت: بطور کلی با این برنامه ارتش که قصد

دارد و با انجام پاکسازي سنندج کردستان از عوامل مسلح احتمال اینگونه برخوردها و درگیري ها زیاد است و چنانچه اینگونه 

حدهاي نیروي افراد مسلح دست دست از تیراندازي و آشوب در منطقه برندارند توسط واحدهاي ارتش و پاسداران و دیگر وا

 .انتظامی سرکوب خواهند شد

 

فرمانده هوانیروز کرمانشاه نیز بامداد امروز گفت: پل هوایی بین کرمانشاه به سنندج و سقز برگزار شده » سرهنگ سعدي نام»

واي مواضع ها از صحنه نبرد ادامه دارد وي افزود: وظیفه ما آن است  که از راه هو جابجایی نیروها و انتقال زخمیها و کشته

شود با شدت بکوبیم و پوشش مطمئن براي انجام عملیات مهاجمان را درمنطقه که از آن بسوي واحدهاي ارتش تیراندازي می

  .زمینی و پاکسازي منطقه بوجودآوریم

 

ده که ده شکوپتر هوانیروز به کرمانشاه انتقال داتاکنون تعدادي زخمی و کشته از طریق واحدهاي هلینامبرده همچنین گفت:

 )3/6/1358رقم آن دقیقا معلوم نیست. (کیهان

 

 .استاندار کردستان:دموکراتها،ژاندارمري بانه را خلع سالح کردند

 



 .پاسدار در مهاباد،  بانه و سردشت تکذیب شد 200گروگانگیري       

 

توسط افراد حزب دموکرات تکذیب پاسدار در مهاباد،  بانه و سردشت  200کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: کروگانگیري حدود 

شد.  محمد رشید شکیبا استاندار کردستان ضمن اعالم این خبر گفت: پاسداران در هر نقطه بحرانی با همکاري و کمک 

کنند و کمتر دیده شده بدون پوشش نظامی و به تنهائی وارد عمل شوند.  بنابراین دستگیري حدود واحدهاي ارتش پیشروي می

 .سط افراد مسلح و گروگان گیري آنها به نظر من صحت نداردپاسدار تو 200

 

گویم وي در مورد شایعه خرابکاري دو هلیکوپتر حامل مهمات که چند روز پیش در فرودگاه سنندج منفجر شد،  گفت: من نمی

بود. و بر  ري نشدهکه پادگان سنندج پاکسازي شده ولی این را میدانم که در هلیکوپترمنفجر شده در پادگان سنندج خرابکا

 .اساس آنچه ما فهمیدیم هلیکوپتر مورد نظر با سیم برق در پادگان برخورد کرد و ابتدا جرقه و بدنبال آن انفجار پیش آمد

 

استاندار دور نماي بحران کردستان را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: من به برقراري آرامش و امنیت در منطقه امید 

  .کاش که این آرامش و امنیت تاوان سنگینی نداشته باشدبسیار دارم ولی ای

 

سنگین هستند و چنانچه با مذاکره و گفتگو بحران کردستان حل  هاياستاندار کردستان اضافه کرد: هر دو طرف داراي اسلحه

  .نشود.  جنگ خونینی را در سطح منطقه پدید خواهد آورد

 

ولت در این زمان آنست که بجاي اعزام سریع ارتش به شهر مهاباد که مسلما به شکیبا افزود: به اعتقاد من بهترین اقدام د

شود،  این شهر را تا چند ماه در محاصره غذائی و مواد سوختی بگذارد و در آنصورت بدون شلیک درگیري شدید منجر می

  .حتی یک تیر، مهاباد سقوط خواهد کرد

 

مردم بیگناه لطمه خواهند دید زیرا دموکراتهاي مسلح از مردم براي خود سپر استاندار کردستان گفت: در هر درگیري سخت 

  .بال خواهند ساخت و مردم گروگان آنها خواهند بود

 



وي در مورد آخرین خبرهاي بانه گفت: طبق گزارشهاي رسیده به ما، افراد مسلح حزب دموکرات، افراد ژاندارم بانه را خلع 

د و به بعضی از افراد ژاندارم نیز گفته شده که چنانچه با ما همکاري کنید در محل باقی خواهید انسالح و از شهر بیرون کرده

 .ماند. در بانه گروهان ژاندارمري مستقر بود

 

در مورد خشم عمومی مردم ایران نسبت به مردم کردستان استاندار گفت: اصال صحیح و اخالقی  نیست که بخاطر یک عده 

شوند، مردم ایران خشم خود را متوجه تمام اهالی کردستان کنند زیرا عوامل طالبانی و مزدوران حمایت میمعدود که بوسیله 

 .اینها مردمی هستند که همیشه رنج کشیده اند و طالب آرامش و امنیت و اقدامات در منطقه هستند

 

دیگر کردها چه احتیاجی به خودمختاري  استاندار اضافه کرد: وقتی دولت دموکراسی واقعی را در سراسرمملکت پیاده کند

ه و عربها نیز هیچ خواسته غیر منطقی نباید داشت هابلوچ  ها،دارند.  در فضاي یک دموکراسی واقعی نه فقط کردها بلکه ترکمن

  .باشند

 

نها با نقل و نبات هزار نفر از مردم سنندج از آ 80وي در پایان گفت: زمانی که راهپیمایان تهران به سنندج رسیدند، حدود 

استقبال کردند که این خود نشان دهنده آنست که اکثریت مردم کرد،خواهان درگیري نیستند و جمهوري اسالمی را تائید می 

  )5/6/1358کنند و بخاطر اقدامات چند عضو دست چپی نباید همه را به یک چوب راند.(کیهان

 

 .جنگ،آخرین راه حل بحران کردستان است

 

ـ خبرنگار کیهان: دولت باید تا آنجا که مقدور است با کردهاي مسلح منطقه مذاکره شود چنانچه مذاکرات مجددا به کرمانشاه 

 .بن بست برسد انوقت با تمام توانایی خود با این عده وارد جنگ شود

 

فزود: براي دنبال آن ا این مطلب را محمد رشید شکیبا  در یک گفت و گوي تلفنی با خبرنگار کیهان در کرمانشاه گفت و به

مذاکره و رفع درگیري هنور فرصت باقی است و دولت با کرد مسلح باید براي جلوگیري از برادر کشی و خونریزي بیشتر وارد 

  .مذاکره شود

 



البته این مذاکره باید در سطح مقامات ذیصالح دولت ونمایندگان متعهد و مسوول کرد مسلح و برپایه حسن تفاهم و حسن 

دولت همانقدرکه توانایی اختصاص یک روز درآمد نفت به منطقه کردستان را دارد همان انجام گردد. وي اضافه کرد: نیت

اندازه و یا شاید بیشتر هم توانایی مذاکره  و انجام برخی خواستهاي منطقی طرف دیگر را دارد. چون اختالف بین این دو مانند 

روز ي هر دو طرف متوجه خواهند شد که از یک خانواده هستند و درگیري و کشتار اختالف بین پدر وفرزند است و سرانجام 

یکدیگر ضرورت نداشت. استاندار همچنین گفت: به هر حال باید دانست که کردهاي مسلح یک روز با کمبود اسلحه ومهمات 

د شد حتی اگر قدرتهاي خارجی از اگر یکسال هم با ارتش و دولت بجنگند سرانجام مغلوب خواهن مواجه خواهند شد و فرضاً

 .این عده حمایت  کنند

 

طبیعی است که وقتی در صحنه درگیري یک در مورد عدم توفیق احتمالی دولت در مذاکره با کرد مسلح استاندار گفت: 

ل بود که یفرمانده تیپ براي مذاکره خصوصی پیش می رود وي قدرت و اختیار الزم را براي تصمیم گیري ندارد و به همین دل

 .در وقایع سقز یک سرهنگ شریف که قصد مذاکره و آشتی داشت شهید شد

 

وي در مورد اوج درگیري در منطقه کردستان گفت: به اعتقاد من درگیري بزرگ ارتش و کرد مسلح در صورت عدم توفیق 

 .هد شددریافتن یک راه حل فوري در مهاباد خواهد بود و همین جا است که مساله کردستان حل خوا

 

چون مهاباد کانون اصلی بحران منطقه کردنشین است استاندار به دنبال این مطلب افزود: با پایان گرفتن حوادث خونین سقز 

مسلما مهاجمان به ارتفاعات مهاباد، بانه و سردشت رفته اند و ارتش به دنبال پاکسازي منطقه سقز به سوي این مناطق خواهد 

درصد به حل مشکل منطقه غرب از طریق مذاکره امیدوارم و چنانچه کرد مسلح  50وز رفت. وي تاکید کرد: من هن

هاي خود را کمی تعدیل کنند. همانطور که مردم مریوان این عمل راد انجام دادند. مسایل و گرفتاریها تا حدود زیادي خواست

 .حل خواهد شد

 

خرین  راه حل است ودر مورد پشتیبانی از کردهاي مسلح باید گفت: کنم که مذاکره آ: باز هم اضافه میاستاندار در پایان گفت

به قدرت خارجی نیستند زیرا در غیر اینصورت قادر به مقابله مستمر با ارتش از نظر عقل و منطق کرد مسلح بدون اتکاء

مسلح از سوي دیگر ودولت نبودند. وي درپایان اظهار امیدواري کرد که درگیري بین ارتش و دولت از یک سو و کردهاي 
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 (4)استانداران وقت و کردستان

 

  

 

  .شهر آذربایجان غربی در خطر قحطی است 4استاندار آذربایجان غربی:

 

در مقابل هر نفري که در کرمانشاه و  پاوه اعدام بشود ما نیز دو «در حالی که حزب دموکرات کردستان اعالم کرده است که : 

دیروز دادگاه انقالب اسالمی سنندج که به ریاست حجت االسالم شیخ صادق خلخالی نشکیل شد » نفر را اعدام خواهیم کرد

شناخت و محکوم » محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی االرض«ه به رژیم سابق را یازده تن از عوامل ضد انقالب و وابست

 .به اعدام کرد

 

 بعدازظهر دیروز به مرحله اجرا درامد و محکومین برابر جوخه آتش ایستادند 5حکم اعدام درباره این یازده تن در ساعت 

 

 :تیرباران شدگان عبارت بودند از

 

 یازمند فرمانده سابق ناحیه ژاندارمري کردستان در رژیم سابقـ تیمسار بازنشسته مظفر ن1

 

 ـ سیروس منوچهري معاون ساواك منحله کردستان2

 

 ـ عیسی پیرولی3

 

 ناصرسلیمی -4



 

 عبداهللا فوالدي -5

 

 علی اصغر مبصري -6

 

 علی وحسن ناهید -7

 

 مطفر رحیمی -8

 

 شهیار ناهید -9

 

 جمیل یخچالی – 10

 

 .عطاء اهللا زندي -11

 

دیروز پس از صدور دستور تیرباران این یازده تن به منظور ادامه محاکمات اشرار و عوامل ضد » حجت االسالم خلخالی»

 .انقالب دیشب از سنندج به مقصد شهرستان سقز عزیمت کرد

 

فت: آهن سلماس گاز سوي دیگر حقگو استاندار آذربایجان غربی  دیروز ضمن تایید خبر حمله افراد مسلح به ایستگاه راه 

شته شده شود یکنفر از مهاجمین کموجودي نفت پانصدهزار لیتر بوده و در درگیري بین مهاجمین و نگهبانان ایستگاه گفته می

است استاندار آذربایجان غربی  افزود: فرمانده لشکر ارومیه پس از اطالع از جریان امر به محل حادثه رفته ونیروي تقویتی 

د مهاجم و پیشگیري از خسارات بیشتر اعزام شده وخسارات وارده به ایستگاه هنوز مشخص نشده است جهت شناسایی افرا

د انحقگو گفت: از شهرستان سردشت نیز خبر رسیده است که اعضاي حزب دموکرات چهار نفر را در این شهر اعدام کرده

 . از پاسداران انقالب هستنداستاندار افزود: هنوز مشخصات افراد اعدام شده روشن نشده اما احتماال



 

حقگو اضافه کرد: حزب دموکرات اعالم کرده در مقابل هر نفري که در کرمانشاه و پاوه اعدام یشوند ما نیزدو نفر را اعدام 

 اند چنین مطالبیخواهیم کرد. البته این مساله و ادعاي حزب دموکرات رسما به ما ابالغ نشده ولی مقاماتی که از مهاباد آمده

اند فرماندار سلماس نیز در مورد حمله پریشب مهاجمین به مخزن ایستگاه راه آهن سلماس گفت: مهاجمین در به ما گفته

نخستین مرحله در ساعت ده دیشب به شهر سلماس حمله کردند و چون با مقابله شدید پاسداران ومردم قرار گرفتند به 

ن مخزن نفتی را به آتش  کشیدند. فرماندار سلماس گفت: در این درگیري طرف ایستگاه راه آهن رفته و با اسلحه هاي سنگی

اند و هنوز روشن نیست که این دو نفر به گروگان گرفته شده باشند. فرماندار دونفر از نگهبانان تاسیسات راه آهن مفقود شده

دي شی به وي نرسیده و رفت وآمد عاسلماس در مورد شایعه حمله به یک دستگاه اتوبوس در منطقه قره تپه گفت: چنین گزار

شهر  وضع در داخلدر جاده اصلی ادامه دارد صبح امروز حقگو استاندار آذربایجان غربی  در یک تماس تلفنی با کیهان گفت:

مهاباد عادي است ولی مردم در دلهره بسر میبرند مشکلی که در آن شهر وجود دارد کمبود مواد غذایی و مواد سوختنی است 

تمام ذخیره نفتی مهاباد را پیش خرید کرده و پول آنرا داده و تمام مواد ن بدان جهت است که حزب دمکرات کردستان،و ای

سوختنی را از شهر خارج کرده و به نقاط اطراف برده است. از سوي دیگر هیچ راننده اي حاضر نیست به علت نا امنی راه ها 

است اگر وضع بهمین منوال ادامه داشته باشد مساله قحطی در مهاباد و شهرهاي  به مهاباد و شهرهاي مجاور آن برود. بدیهی

 .پیرانشهر، بوکان وسردشت بصورت جدي در خواهدآمد

 

ند در حوالی احقگو اضافه کرد:وضع سردشت فوق العاده بحرانی است زیرا تمام کسانی را که حزب دموکرات به گروگان گرفته

اي از پاسداران انقالب نیز هستند که از تعداد دقیق آنها اطالعی نداریم در بین گروگانها عدهسردشت نگهداري میکنند البته 

 .اما این را میدانیم که پریروز چهار تن از همین پاسداران بدست عوامل حزب دموکرات تیرباران شدند

 

لقی ت» جدي«رباران تالفی جویانه پاسداران حقگو اضافه کرد: با اعدام این چهار پاسدار ما ادعاي حزب دموکرات را دایر بر تی

 .ایمکرده

 

از استاندارآذربایجان غربی پرسیدیم براي جلوگیري از برادر کشی و حل بحران در منطقه کردنشین چه باید کرد ؟ او گفت: 

ن یلی مهم است ایاي که خباید تمام جوانب امر سنجیده شود و در هر حال باید دولت قاطعیت داشته باشد در این میان مسله

امام  شود خنثی شود. براي مثال باید بگویم وقتیاست که باید تبلیغات سویی که بی انصافانه علیه دولت در این منطقه می

کنند که کنند بالفاصله بین کردهایی که ساکن روستاها ومناطق کوهستانی هستند شایع میخمینی به حزب دموکرات حمله می

کنند و اگر مدارکی هم در مورد اختالف بین شیعه و سنی از ا است و مساله شیعه و سنی را مطرح میمنظور امام تمام کرده

اید کنند. بنظرمن بکنند و با توزیع آن بین مردم ساده دل ذهن آنها رامغشوش میگذشته وجود دارد جمع آوري و تکثیر می



هیچیک از نژادها نمیگذارد وبراي دولت ترك و کرد و فارس و کردها را آگاه کرد که جمهوري اسالمی ایران هیچ تفاوتی بین 

.یکی است واز مزایاي یکسان بهره میبرند.حقگو درباره امکان مذاکره با شورشیان کرد:من نزدیک به دو …عرب وبلوچ و لر و

 .امماه است که آذربایجان غربی آمده

 

ام. اما متاسفانه هیچ توفیقی بارها با سران حزب مذاکره کردهحزب دمکرات پادگان مهاباد را تسخیر کرده است. در این مدت 

کردها به ما اطالع رسیده است بدست نیامده است. البته حساب توده مردم از حزب دموکرات جدا است.زیرا از منابع رسمی

حزب دموکرات به اند مگر اینکه به عضویت حزب دموکرات درآیند و این بخاطر آن است که اي نداشتهکه خیلی ها چاره

آنها اسلحه و موادغذایی و مواد نفتی میدهد و دولت فرصت نداشته که اینگونه کارها را براي کردها بکند. اینکه میگویم 

م در نوار خواستیموقعی که می فرصت نداشته منظورم اینست که آنقدر براي دولت در این منطقه سنگ اندازي شده است مثالً

باید ژاندارمرها محلی باشند و من درجواب گفتم: ما حرفی نداریم مستقر کنیم حزب دموکرات گفت: مرزي پاسگاه ژاندارمري

کنیم بشناسیم که انها قبول نکردند و تشنج به وجود آوردند. من به عنوان استاندار با منتها باید ژاندارمهایی را که استخدام می

 .امبراي مردم را پیدا نکرده ام اما فرصت کا رکردنتمام امکانات به منطقه آمده

 

وقتی حزب دموکرات مساله اي را در کردستان با آذربایجان غربی  مطرح  حقگو گفت:مسایل جانبی خیلی مهم است مثالً

کنند کند بالفاصله گروهاي دیگري دست به کار می شوند و با پخش اعالمیه و اعالم همبستگی از موضوع بهره برداري میمی

 .کنندز تحریک میو مردم را نی

 

 حرف قاسملو جدي نیست

 

استاندار آذربایجان غربی درباره ادعاي عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان درباره امکان مذاکره  با دولت 

 :گفت

 

ه اطالع وع را بما حرفهاي آقاي قاسملو را جدي تلقی نمی کنیم زیرا اگذر قرار بود ایشان حاضر به مذاکره باشد باید این موض

رساند نه اینک فرضا آن را به یک خبرنگار خارجی می گفت  و اصوال چنین دولت و یا استانداري آذربایجان غربی  می

 .پیشنهادي از سوي قاسملو هنوز به ما ابالغ نشده است

 



ز زمانی شروع شد که ما حقگو همچنین گفت: آقاي عزالدین حسینی هم از مدتی پیش با ما (قهر ) کرده است قهر او نیز ا

شخصی را به عنوان فرماندار به پیرانشهر فرستادیم. البته این را هم بگویم که پیرانشهر اصوال جز مهاباد نیست اما آقاي 

حسینی به من تلفن کرد و نسبت به انتصاب فرماندار براي پیرانشهر اعتراض کرد و موقعی که داشتیم راجع به این مساله 

ت هم از وضع در زمان طاغو«اگهان عصبانی شدو تلفن را قطع کرد او تلفنی با حالت عصبانیت به من گفت:کردیم نبحث می

  .«حاالبهتر بود

 

کردیم و مسایل را حل درباره مسایل حاد منطقه با هم مشورت می اي با هم نداریم در حالیکه قبالًبعد از آن هم هیچ رابطه

نمودیم. االن هم از او اطالعی نداریم. احتماال در مهاباد است و یا ممکن است در بانه باشد آقاي قاسملو هم طبق اطالعی که می

 .به ما رسید سه روز پیش در قطور بود اما اکنون از او خبري ندارم

 

ما امیدواریم که مساله بطور مسالت آمیز حل شود و وضعی پیش آید که اگر لشکر به ن غربی اضافه کرد:استاندارآذربایجا

مهاباد برود مردم از آن به عنوان لشکر خودشان استقبال کنند و بیش از این پیچیدگی بوجود نیاید. اما متاسفانه عمالی هستند 

چند روز پیش نمایندگانی از مردم مهاباد براي مذاکره پیش من آمدند و که نمیگذارند این بحران حل بشود. حقگو اضافه کرد:

من هم از آنها استقبال کردم اما به آنها گفتم : این درست نیست که در یک مملکت دو ارتش وجود داشته باشد اول باید 

ذاکره با مقامهاي دولتی به دانند حل شود. آنها ناگزیر براي ممساله حزب دموکرات که خود را یک حزب سیاسی نظامی می

 .تهران رفتند و از نتیجه مذاکرات آنها در تهران  اطالعی ندارم

 

ام استاندار آذربایجان غربی افزود: براي حل بحران منطقه کردستان  و آذربایجان غربی  طرحی به دولت داده و پیشنهاد کرده

گسترده به آذربایجان غربی و کردستان بیاید و مردم را نیز  که دولت با تمام امکانات و نیروي خود در سطح بسیار وسیع و

بسیج کند و دست به اقدامات عمرانی همه جانبه بزند بطوري که کردها متوجه شوند که دولت حامی آنها است و تبلیغات 

 .حزب دموکرات علیه دولت صحیح نیست

 

ا ما ایم آنها باي اطراف پیرانشهر مذاکره کردهه و تا اندازهالبته این مساله را نیز توضیح بدهم که ما با عشایر اطراف ارومی

م دل اند و توده مرداند. در شهرهاي جنوبی آذربایجان هم مردم بطور مخفیانه با ما اعالم همبستگی کردهاعالم همبستگی کرده

نیز براي حل بحران منطقه دولت در جریان وقایع آذربایجان است و تصمیمات الزم  خوشی از حزب دموکرات ندارند ضمناً

 .گرفته است

 



اي را که مورد احتیاج ان رادیو بود دیروز از ارومیه به مهاباد فرستادیم و در نتیجه حقگو گفت:در مورد رادیو مهاباد وسیله

ت اما وکرات اسکند و تحت نفوذ دمهایی منطقه را پخش میرادیو مهاباد به کار افتاد و تا جاي که اطالع دارم این رادیو برنامه

 .برد کافی ندارد

 

علت اینکه ما مجبور شدیم وسیله کافی براي بکار انداحتن رادیو مهاباد بفرستیم این بود که افراد مسلح حزب دموکرات 

ساعت مهلت داده بودند که اگر رادیو را به کار نیندازند آنها را اعدام خواهند کرد و  18کارکنان رایوي را به گروگان گرفت و 

 .ما براي نجات جان آنها این کار را کردیم

 

حقگو گفت: افراد حزب دموکرات پریروز پادگان سردشت را خلع سالح کردند و تمام سالح ها را به سه قسمت تقسیم کردند. 

 هاي چپی داده شد و بقیه نیز سهم حزب دموکرات کردستان شد. آنهایک قسمت را به جالل طالبانی دادند یک سهم به گروه

 .هیچ چیز در پادگان باقی نگذاشتند و حتی پتوها و چراغها را نیزبا خود بردند

 

اش تحت استاندار آذربایجان غربی افزود: بطوریکه سرگرد شکوریان فرمانده پادگان سردشت می گفت: او را در خانه

 .اند و سپس با جمله به پادگان ان را خلع سالح کردندنظرگرفته

 

غربی  اضافه کرد: در بین سالحهایی که از پادگان سردشت به دست افراد حزب دموکرات افتاده خمپاره و  استاندار آذربایجان

 .سایر وسایل پیشرفته نظامی بوده است

 

ي سرگرد شکوري فرمانده پادگان سردشت قراربوده که حزب دموکرات شبانه به پادگان حمله حقگو اضافه کرد: بنا به گفته

 2اش تحت نظر گرفته و ساعت وجه شد فرمانده پادگان براي دفاع آماده  شده است او را در خانهکند اماموقعی که کت

 )6/6/1358بعدازظهر برنامه خود را عملی کرده است. (کیهان

 

 .نفررا در سردشت اعدام کردند 4دمکراتها، 

 

 .مخزن نفتی ایستگاه راه آهن سلماس،به آتش کشیده شد



 

ذربایجان غربی در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: (پریشب) ایستگاه ارومیه: حقگو استاندار آ

آهن شهرستان سلماس مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و مخزن نفتی آن به آتش کشیده شده است. حقگو گفت: مخزن راه

شود یک نفر از ن مهاجمین و نگهبانان ایستگاه گفته مینفتی ایستگاه راه آهن سلماس پانصد هزار لیتري بوده و در درگیري بی

مهاجمین کشته شده است. استاندار افزود: فرمانده لشکر ارومیه پس از اطالع از جریان امر به محل حادثه رفت و نیروي 

شخص نوز متقویتی جهت شناسایی افراد مهاجم و پیشگیري از خسارات بیشتر اعزام شده است. خسارات وارده به ایستگاه ه

 .نشده است

 

د. انحقگو گفت: از شهرستان سردشت نیز خبر رسیده که اعضاء حزب منحله دمکرات چهار نفر را در این شهر اعدام کرده

از پاسداران انقالب هستند. حقگو افزود: حزب  دمکرات اعالم کرده در  مشخصات افراد اعدام شده روشن نشده ولی احتماالً

کرمانشاه و پاوه اعدام بشود، ما نیز دو نفر را اعدام خواهیم کرد. حقگو اضافه کرد: این مسأله و ادعاي مقابل هر نفري که در 

اس اند. فرماندار سلماند چنین مطلبی به ما گفتهبه ما ابالغ نشده ولی مقاماتی که از مهاباد آمده حزب منحله دمکرات رسماً

 آهن سلماسومیه در مورد حمله پریشب مهاجمین به مخزن ایستگاه راهنیز در یک تماس تلفنی به خبرگزاري پارس در ار

گفت: مهاجمین در نخستین مرحله در ساعت ده پریشب به شهر سلماس حمله کردند و چون با  مقابله شدید پاسداران و 

اس د. فرماندار سلمهاي سنگین مخزن نفتی را به آتش کشیدنآهن رفته و با اسلحهمردم مواجه شدند، به طرف ایستگاه راه

 اند و هنوز روشن نیست که این دو نفر به گروگان گرفتهآهن مفقود شدهافزود: در این درگیري دو نفر از نگهبانان تأسیسات راه

ي گفت: چنین گزارشی به و» قره تپه«شده باشند فرماندار سلماس در مورد شایعه حمله به یک دستگاه اتوبوس در منطقه 

 )6/6/1358مد عادي در جاده اصلی ادامه دارد. (اطالعات نرسیده و رفت وآ

 

 .دموکراتها ژاندارمري بانه را خلع سالح کردند

 

  .شد تکذیب سردشت و بانه–پاسدار در مهاباد  200گروگان گیري 

 

 تکذیب دموکراتحزب افراد توسط سردشت و بانه مهاباد، در پاسدار 200 حدود گیريگروگان: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

 .شد

 



محمد رشید شکیبا استاندار کردستان ضمن اعالم این خبر گفت: پاسداران در هر نقطه بحرانی با همکاري و کمک واحدهاي 

 200کنند و کمتر دیده شده بدون پوشش نظامی و به تنهاي وارد عمل شوند. بنابراین دستگیري حدود ارتش پیشروي می

 .گیري آنها به نظر من صحت نداردح و گروگانپاسدار  توسط افراد مسل

 

گویم کوپتر حامل مهمات که چند روز پیش در فرودگاه سنندج منفجر شد گفت: من نمیوي در مورد شایعه خرابکاري در هلی

دو وکه پادگان سنندج پاکسازي شده ولی این را امیدوارم که در هلی کوپتر منفجر شده در پادگان سنندج خرابکاري نشده ب

کوپتر مورد نظر با سیم برق در پادگان برخورد کرده و ابتدا جرفه و بعد از آن انفجار پیش براساس آنچه ما فهمیدیم هلی

 ..آمد

 

استاندار دورنماي بحران کردستان را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: من به برقراري آرامش و امنیت در منطقه امید بسیار 

 .امش و امنیت تاوان سنگین نداشته باشددارم ولی ایکاش این آر

 

هاي سنگین هستند و چنانچه با مذاکره و گفتگو بحران کردستان حل نشود استاندار اضافه کرد: هر دو طرف داراي اسلحه

به اعتقاد من بهترین اقدام دولت در آن زمان آنست که جنگ خونینی را در سطح منطقه پدید خواهد آورد. شکیبا افزود: 

شود این شهر را تا چند ماه در محاصره غذایی و ي اعزام سریع ارتش به شهر مهاباد که مسلما به درگیري شدید منجر میبجا

 .مواد سوختی بگذارد و در آن صورت بدون شلیک حتی یک تیر مهاباد سقوط خواهد کرد

 

دموکراتهاي مسلح از مردم براي خود سپر استاندار کردستان گفت: در هر درگیري سخت مردم بیگناه لطمه خواهند دید زیرا 

 .بال خواهند ساخت و مردم گروگان آنها خواهند بود

 

طبق گزارشهاي رسیده به ما افراد مسلح حزب دموکرات افرادژاندارم بانه را خلع وي در مورد آخرین خبرهاي بانه گفت:

شده که چنانچه با ما همکاري کنید در محل باقی خواهید اند و به بعضی از افراد ژاندارم هم گفته سالح و از شهر بیرون کرده

 .ماند. در بانه گروگان ژاندارمري مستقر بود

 



در مورد خشم عمومی مردم ایران نسبت  به مردم کردستان استاندار گفت: اصال صحیح و اخالقی نیست که بخاطر یک عده 

دم ایران خشم خود را متوجه تمام اهالی کردستان کنند زیرا معدود که بوسیله عوامل طالبانی و مزدوران حمایت  می شوند مر

 .اینها مردمی هستند که همیشه رنج کشیده اند و طالب آرامش و امنیت و اقدامات رفاهی در منطقه هستند

 

ي روقتی دولت دموکراسی واقعی را در سراسر مملکت پیاده کند دیگر کردها چه احتیاجی به خود مختااستاندار اضافه کرد:

دارند در فضاي یک دموکراسی واقعی نه فقط کرده بلکه ترکن ها، بلو چ ها و عرب ها نیز هیچ خواسته غیر منطقی نباید داشته 

 .باشند

 

هزار نفر از مردم سنندج از آنها با نقل و نبات  80وي در پایان گفت: زمانی که راهپیمایان تهران به سنندج رسیدند حدود 

خود نشان دهنده آن است که اکثریت مردم کرد خواهان درگیري نیستند و جمهوري اسالمی را تایید  استقبال کردند که این

 )7/6/1358راند.(کیهان کنند و بخاطر اقدامات چند عضو دست چپی نباید همه را به یک چوبمی

 

 .استاندار کرمانشاهان:خلع سالح در مناطق مرزي کردستان ضروري است

 

 .اه براي تحویل اسلحه ده روز مهلت دادکمیته انقالب کرمانش

 

 .ددار اقدام دردست را منطقه نیاز مورد کارخانه چند تاسیس طرح اورامانات منطقه در اشتغال ایجاد براي دولت –کرمانشاه 

 

ضافه ا استاندار کرمانشاهان در بازگشت ازسفر تهران به خبرنگار کیهان گفت و به دنبال آن» محمد سپهري پور«این مطلب را 

کرد: سفر من بتهران عالوه بر ارتباط با وقایع این منطقه به مسایل رفاهی وعمرانی شهرکرمانشاه و بخشها و روستاهاي آن هم 

 .مربوط بود

 

وي افزود: مساله کمک بشهرداري کرمانشاه و افزایش بودجه آن نیز موردگفتگوي من با دولت بود و از مقامات مسوول 

 .عملی کنند اي خود را در این زمینه حتماُهخواسته شد تا وعده

 



هاي رفاهی و عمرانی مناطق مرزي است. مصال به دنبال مشکالت در هر حال اولویت بیشتر برنامهاستاندار همچنین گفت: 

 .کشاورزي در این منطقه پیشنهاد تاسیس چند کارخانه را دادم که مورد موافقت قرار گرقت

 

ات مردم در وقایع اخیر پاوه و دیگر شهرها گفت: نظر دولت را در مورد جبران خسارات وارده به نامبرده درمورد جبران خسار

هاي ضربتی و سریع در این مناطق شدند که بدون شک افزایش بودجه مردم این مناطق جلب کرده و خواستار اجراي برنامه

 .این مناطق نیز ضرورت دارد

 

هاي پیشنهادي به سرعت پیاده شود ضد انقالب نخواهد توانست ر گفت: چنانچه برنامهدر مورد ایجاد امنیت در منطقه استاندا

ی و هاي ضربتمردم را فریب دهد در حال حاضر با استقرار ارتش و امنیت در منطقه اورامانات لروم سرعت بخشیدن به برنامه

مرزي را ضروري دانست و گفت: این یک برنامه  اي دارد. وي اجراي برنامه خلع سالح در مناطقبنیادي اهمیت فوق العاده

الزم براي پاکسازي سریع منطقه است اما من درصددم که بدولت پیشنهاد نمایم در صورت امکان پول اسلحه کسانی که 

ا هاند نقدا بپردازد. استانداردرمورد کنترل مرزداراي فقر مالی هستند و تمام درامد و پول خود را صرف خریدن اسلحه کرده

هاي مرزي کار آنها در کنترل مرزها آسانتر شد و با استقرار این وظیفه به عهده افراد ژاندارمري است و با تقویت پاسگاهگفت:

 .ارتش و پاسداران نیز مشکل رخنه و نفوذ به داخل خاك ما از بین خواهد رفت

 

انه ایرداوطلب نیز برنامه خوبی است ولی چون متاسفاستاندار به دنبال این مطلب گفت: البته نگهداري مرزهاي غربی توسط عش

اند بنابراین حفاظت مرزها توسط ژاندارمري تعدادمعدودي از عشایر در موقع بحرانی و تشنج بوظیفه خود خوب عمل نکرده

 .تر استاطمینان بخش

 

ام که با مردم و عشایر منطقه داده استاندار افزود: به بخشداران و فرمانداران منطقه اوارمانات و سایر مناطق مرزي دستور

 .مذاکره کنند و تعدادي را که به دنبال شایعات ضدانقالب قصد کوچ کردن دارند براي ماندن در محلهاي خود تشویق نمایند

 

وي همچنین هوشیاري مرزبانان رادر شناسایی و بازداشت جاسوسان در منطقه عالی توصیف کرد و گفت: طبیعی است که 

اي مرزهاي طوالنی قصد نفوذ دارند ولی با بیداري مردم محل و هوشیاري ارتش و پاسداران از این بابت لطمه دشمنان از

 )9/6/1358نخواهیم دید.(کیهان

 



 .سرپرست فرمانداري مهاباد:مردم مهاباد خواهان رفع اختالف از طریق مذاکره هستند

 

  .رادیوتلویزیون مهاباد در تصرف اعضاي حزب  دمکرات نیست

 

نظرها و دقیقه بامداد امروز در یک گفتگوي تلفنی نقطه 9و30کرمانشاه : آقاي فاضلی سرپرست فرماندهی مهاباد ساعت 

دیدگاههاي خود را در مورد چگونگی محاصره اقتصادي شهر مهاباد براي خبرنگار اطالعات در کرمانشاه اعالم کرد. وي ابتدا 

اقتصادي قرار گرفته و مردم از نظر سوخت و آذوقه در شرایط سختی بسر می برند. گفت: شهر مهاباد هم اکنون در محاصره 

گیرند. براي رفع این آید را میدر دوراهی نقده و میاندوآب پاسداران جلوي کامیونهاي نفت کش وخوارباري که به مهاباد می

هللا وحیدي به میاندوآب فرستادیم ولی گروههاي امساله چهار نفر از اعضاي شوراي انقالب مهاباد و معتمدین محلی را نزدآیت

نفر از طرف  4نفر مذکور را در میاندوآب به گروگان گرفتند و با خود به تبریز بردند. چون این 4چریکی پیشرو تبریز 

رست رپاي به استاندار آذربایجان غربی نوشته شد تا  نسبت به آزادي آنها اقدام گردد. سفرمانداري اعزام شده بودند نامه

فرمانداري مهاباد ضمن تکذیب تصرف رادیو تلویزیون مهاباد از سوي افراد حزب دمکرات گفت: تصرفی در کار نبوده بلکه 

توسط افراد ناشناسی حمالتی به این مرکز شده و در مقابل، حمالت دفع گردید. منتهی دو نفر از افراد غیربومی این مرکز یکی 

یویی را به تهران بردند و رادیو از کار افتاد. در پی این قضیه از استاندار آذربایجان غربی از دستگاههاي حساس فرستنده راد

دا و هاي عادي صاستمداد شد و ایشان دستگاه مذکور را از ارومیه به مهاباد فرستاد و رادیو تلویزیون مهاباد هم اکنون برنامه

کند. وي در مورد سنگربندي افراد مسلح گفت: افراد مسلح یسیماي جمهوري اسالمی ایران را بدون هیچ محدودیتی پخش م

شود. سرپرست فرمانداري مهاباد افزود: در اطراف شهر مهاباد سنگربندي کرده ولی در داخل شهر کمتر کسی مسلح دیده می

ت ها ندارم و معلوم نیساند ولی از این تاریخ به بعد خبري از آنعزالدین حسینی و قاسملو تا سه روز قبل در مهاباد دیده شده

هاي مهاباد به علت نرسیدن اند. وي خاطرنشان ساخت هم اکنون اکثر اتومبیلدر شهر هستند یا به خارج شهر مهاباد رفته

شود. سرپرست فرمانداري مهاباد در پایان گفت: در اند و رفت وآمد در شهر با اتومبیل کمتر انجام میبنزین از کار افتاده

گیرند. انتظار دارند که این مساله با مذاکره حل شود، چون در غیر این اهالی مهاباد با این فرمانداري گرفته و میتماسهایی که 

 .صورت جز برادرکشی ثمر دیگري در برنخواهد داشت

 

 نفردر سردشت 4گزارش استاندار آذربایجان غربی از اعدام 

 

نفر اعدام شدگان سردشت را که بوسیله  4آذربایجان غربی، اسامی مقارن ظهر دیروز خبرگزاري پارس به نقل از استاندار 

حزب دمکرات کردستان تیرباران شدند، اعالم کرد گزارش این خبرگزاري را بخوانید: آقاي حقگو، استاندار آذربایجان غربی، 



ز کسانی را که در نفر ا 4بامداد امروز (دیروز) در یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در ارومیه، اسامی  9ساعت 

اند و در شهرستان سردشت بوسیله افراد حزب دمکرات کردستان اعدام جهادسازندگی و تبلیغات اسالمی فعالیت داشته

نفر را: ناصر ترکان اهل تهران، حمید  4اند اعالم کرد: آقاي حقگو، ضمن قرائت اعالمیه دادگاه انقالبی خلق کرد، اسامی شده

د شیري، اهل بناب و شهریار ملک کندي، اهل نقده اعالم کرد و اظهار داشت: بر اساس این اعالمیه تواضعی اهل تهران، حمی

بامداد روز  2اند و پس از محاکمه در دادگاه انقالبی خلق کرد در ساعت گفته شده است این عده در جبهه سقز دستگیر شده

ههاي عدل اسالمی هشدار شده است که در قصاص اعدام اند در این اعالمیه به دادگاشنبه سوم شهریور ماه اعدام شده

نفري که در سردشت  4مبارزان کرد، یکی از مجاهدین اسالمی محاکمه و به جوخه اعدام سپرده خواهد شد. آقاي حقگو افزود: 

 اسالمی و کامالً تهاياند و با تشکیل نمایشگاه کتاب و تعلیم قرآن، فعالیاند، مسلح نبودهبوسیله افراد حزب  دمکرات اعدام شده

 )10/6/1358اند. (اطالعاتایدئولوژیکی داشته

 

 .داد حرفهایشان را بزننداستاندار کردستان:دولت باید به دمکراتها اجازه می

 

سنندج  ـ خبر گزاري پارس: محمود شکیبا استاندار کردستان دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اعزامی خبرگزاري 

نظرهاي خود درباره حوادث اخیر کردستان پیشنهاد کرد که مرکز مخصوصی براي کشور  ضمن تشریح نقطه پارس به غرب

بررسی مسایل و مشکالت دو استان کردستان و کرمانشاهان بخشی از استان آذربایجان تشکیل شد وي درباره آنچه در 

به  وص بعد از انقالب که عوامل ضدانقالبیکردستان گذشته است گفت: کردستان همیشه موفقیت حساسی داشته و به خص

اند. چون روابط دولت ایران با دولت عراق هم خوب شود، همه محیط کردستان را براي فعالیت مناسب کردستان روي آورده

تشخیص دادند. از طرف دیگر چون در دوره طاغوت بیش از سایر مناطق ایران، کردها مورد تعدي و ظلم قرار گرفته بودند و 

ز این نظر یک آمادگی ضمنی و قبلی در این منطقه وجود داشت، البته در این که اکثریت غریب به اتفاق مردم امیدواري ا

ایل شود داشت، ولی با کمال تأسف وسالعاده به انقالب داشتند و پشتیبان این نهضت انقالبی بودند، هیچ تردیدي نمیفوق

ولت گرفتاري زیادي داشت و آنطور که باید و شاید به کردستان توجه نکرد، در تبلیغاتی دولت در کردستان خیلی کم بود. د

و  کردند چنانچه دیدیم متاسفانه وقایع اسفناك پاوهکم در کردستان برنامه خود را پیاده مینتیجه ضد انقالبیون داشتند کم

طقه مهاباد در آذربایجان غربی صحبت بکنم ولی اي ندارم راجع به منسایر نقاط کردستان را به بار آوردند و البته من وظیفه

چون آنها سرنوشت و مقدوراتشان به سایر مناطق کرد بستگی دارد این مسایل در مهاباد هم نفوذ کرد حزبی به وجود آمد به 

ه اینها ب کنم دولتشود توقعاتشان زیاد بیجا نبود ولی من فکر میبا حزب دمکرات وقتی صحبتی می نام حزب دمکرات ظاهراً

داد که بیایند و مطالبشان را عنوان بکنند تا دولت متوجه بشود که آیا اینان در گفتارشان صادق هستند یا نه و زیاد میدان نمی

کی دو نفر از ی آیا تصمیماتشان هماهنگی با مصالح اجتماعی مملکت دارد یا خیر، من خودم در سفر به استان کردستان،  تصادفاً

م و اینها  افرادي بودند ظاهرالصالح و در صحبتهایشان توقعاتی نبود که براي دولت وحشتناك باشد. ولی به دمکراتها را دید

نظر من بایستی با  آنها صحبت بشود و بعد در عمل ببینند که اینها تاچه حد صادق هستند به عنوان مثال در جریان نقده یک 



اند و مدت دو ماه در مهاباد هستند و ما هر چه از دولت تقاضاي د آمدهکرد ده هزار نفر آواره به مهابانفرشان تعریف می

 .کمک کردیم هیچ گونه کمکی نرسید و ما با جمع آوري اعانه موفق شدیم که این ده هزار نفر را تاکنون اداره کنیم

 

 حزب مقتدر

 

 سیاسی گفت: حزب مقتدري که فعالً هاي مختلفاستاندار کردستان در قسمتی از صحبتهاي خود با اشاره به فعالیت گروه

توان روي آن در کردستان صحبت کرد حزب منحله دمکرات است اگر با این حزب صحبت شود خیلی از مسایل حل می

که سرنوشت مناطق کردنشین به این مساله مربوط است. اگر تصمیمی براي مهباد گرفته شد باید جریان به  شود، خصوصاًمی

رسد و به همین ترتیب عقیده دارم بایستی مرکزیت به وجود بیاید و یک هیات سیاسی ـ اجرایی و یا هر اطالع  کردستان هم ب

چه که اسمش را بگذاریم در یکی از این استانها یعنی کردستان ـ کرمانشاهان و آذربایجان غربی متمرکز شود و مسایل مربوط 

قرار بگیرد. شکیبا ادامه داد: با توجه به اینکه به منطقه آشنایی کامل به این سه استان باید در این مرکز مورد تجزیه و تحلیل 

آمد حوادث نامطلوب جهت مذاکره، به مهاباد  بروم ولی مورد قبول واقع نشد دارم، پیشنهاد کردم براي جلوگیري از پیش

عد از اصالحات ارضی هاي زراعی را به شدت تکذیب کرد و گفت: بهاي بزرگ زمیناستاندار کردستان وجود مالکیت

هاي زراعی مکانیزه به مالکین سابق داده شد که مقدار آن بسیار کم هاي بزرگ در کردستان از بین رفت و فقط زمینمالکیت

اند است. شکیبا در مورد کار دادگاه انقالب در کردستان گفت: در پی حوادث پاوه و سقز مطلع شدم که تعدادي دستگیر شده

خورند. حتی مدیران کل دارایی و کشاورزي هم جزو کارمندان اداري، کسبه و اهالی شهر به چشم میها که در بین آن

، البته اند و دادگاه انقالبی در شرف تشکیل استاهللا خلخالی به اینجا آمدهدستگیرشدگان هستند و به دنبال آن شنیدم که آیت

 دانم چه عواملییل دادگاه انقالب کسی به من اطالعی نداد و نمیمن هیچگونه اطالعی از ورود ایشان نداشتم و در مورد تشک

کردم. همان روز با وزیر در مورد اعدام افراد احساس خطر می اند. ولی اصالًمتهمین را به دادگاه انقالب معرفی کرده

وم نیست د البته معلخواهد براي مردم گرفتاري تولید بکنکشورتماس گرفتم و گفتم که دادگاه انقالب بدون سوءنیت می

نیت داشته باشند چند لحظه بعد وزیر کشور به من اطالع داد: این مساله در کنند حسنعواملی که این دادگاه را هدایت می

نفر 11ساعت بعد از رادیو شنیدم هیات دولت مطرح شده و قرار است که این دادگاه عملی انجام ندهند. و باز گردد اما نیم

کنم. ولی من در این شهر حتی البته من به هیچ وجه در مورد صحیح یا غلط بودن این اعدامها اظهارنظري نمیتیرباران شدند. 

 جمهوري، ادامه داد: سنندج و مریوانیک نظر موافق در این مورد ندیدم. در اینجا شکیبا ضمن اشاره به چگونگی تعیین رییس

اي نیست ولی بانه ـ بوکان ـ مهاباد و سردشت پاکسازي نشده یگر مسالهتوان گفت: داز عوامل ضدانقالب پاکسازي شده و می

توان این منطقه را پاکسازي کرد زیرا اکثریت مردم این منطقه به جمهوري اسالمی است و من معتقدم به بهترین وجهی می

 .معتقد هستند

 



اند و باید در سایر مناطق طوري ت بدبین شدهي زیادي از مردم سنندج نسبت به کار دولشکیبا افزود: به این اعدامها عده

عمل شود که چنین وضعی پیش نیاید و یا بر اثر اشتباه یکی دو نفر و یا یک هیات موافقین را به صف مخالفین براند. 

 )10/6/1358(اطالعات

 

 ذربایجان غربیمصاحبه با استاندار آ

 

در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس اعالم کرد در حال ایالم ـ خبرگزاري پارس: حقگو استاندار آذربایجان غربی 

حاضر شهرهاي این استان آرام است منتها موادسوختی از قبیل نفت در بعضی از شهرها کمیاب شده و مشکالتی براي مردم 

اي دگان ماشینهمنطقه ایجاد کرده است. وي گفت که کمبود مواد سوختی در قسمتهاي جنوب آذربایجان مشهود است و رانن

استان نیستند.استاندار آذربایجان غربی یادآور شد که افراد  هايحاضر به حمل مواد نفتی به شهر هانفتکش بعلت ناامنی جاده

ضد انقالب بیشتر در مناطق کردنشین و نواحی مرزي شامل جنوب آذربایجان مستقر هستند و توده مردم مسلمان چه ترك و 

باشند خوشبختانه اهالی آذربایجان به ویژه عشایر جنوب غربی ست افراد ضد انقالب شدید ناراحت میچه کرد از اقدام ناشای

و تا آنجائی که اطالع دارم اهالی مهاباد،  اندارومیه براي مقابله با افراد ضد انقالب و سرکوبی آنها اعالم آمادگی کرده

ربی . استاندار آذربایجان غاندار نیروهاي ارتش در این مناطق شدهپیرانشهر، اشنویه و دیگر شهرهاي کردنشین خواستار استقر

در  اندبرابر اطالعاتی که به ما رسیده افراد ضد انقالب در ارتفاعات مهاباد، اشنویه و پیرانشهر موضع گرفته«همچنین گفت: 

این مورد اقداماتی صورت گرفته و در «مورد تحویل چهار جسد که وسیله افراد ضد انقالب اعدام شده بودند استاندار گفت: 

ولی تا کنون در این زمینه گزارش دیگري  انددو نفر از برادران کرد در نقده آمادگی خود را براي گرفتن اجساد اعالم کرده

 )10/6/1358جمهوري اسالمی».(بمن نرسیده است

 

 گفتگو با استاندار آذربایجان غربی

 

تاندار آذزبایجان غربی دیروز در یک تماس تلفنی  با خبرگزاري پارس در ارومیه ارومیه ـ خبرگزاري پارس: آقاي حقگو اس

چهار شهید عضو ستاد جهاد سازندگی که در سردشت بطور ناجوانمردانه و بدست  هايامروز هیاتی براي تحویل جنازه«گفت: 

را به ما تحویل  هاامروز این جنازهعوامل حزب منحله دموکرات کردستان تیرباران شدند اقدام شده است و امیدواریم که 

بدهند. آقاي حقگو در مورد وضع منطقه گفت وضع فعال آرام است فقط بعضی ازعوامل بیگانه با ایجاد تشنجات مصنوعی 

ما «. آقاي استاندار افزود: اندچنانکه امروز اهالی پیرانشهر در پی شایعاتی شهر را ترك کرده نمایندناراحتی افراد را فراهم می



گر حزب دموکرات کردستان با دیگر افراد منطقه که حساب افراد آشوب ایمبارها به خواهران و برادران کرد خود یادآور شده

 ."افراد را ندارد و خاطیان به شدیدترین وجهی مجازات خواهند شد اینجداست و هیچکس حق تعرض به

 

رك این مطلب که تنها راه نجات ملت ایران پیوستن به جمهوري امروز نیز اغلب عشایر محل درگیري با د«استاندار گفت: 

آمادگی خود را براي جانبازي در راه اسالم و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران اعالم  باشداسالمی می

 )10/6/1358جمهوري اسالمی».(اندداشته

 

 .گروهی از افراد ژاندارمري بانه،تحت نظر دموکراتها هستند

 

رمیم شده ت استاندار کردستان امروزدر تماس با کیهان اعالم کرد که تلفن و برق سقز که قطع بود کامالً» د شکیبامحمد رشی»

 .و از این بآیت حاي هیچگونه نگرانی نیست

 

استاندار کردستان پیرامون تصرف و خلع سالح ژاندارمري بانه توسط افراد مسلح حزب دموکرات کردستان گفت: فرمانده 

 .ژاندارمري بانه به ارومیه آمده و آن گروه از افراد ژاندارمري که در محل مانده تحت نظر حزب دموکرات هستندگروهان 

 

شکیبا اضافه کرد: من مساله تصرف و خلع سالح ژاندارمري بانه را به اطالع مقامات ارتش رسانده و درخواست اقدام الزم در 

 .اماین زمینه را کرده

 

دولت باید مردم مهاباد را در مضیغه غذایی «ام که: همچنین گفت: در مصاحبه دیروز خود با کیهان نگفتهاستاندار کردستان 

اگر افراد مسلح حزب دموکرات در مهاباد بیش ازاین مقاومت کنند و راهها همچنان بسته باشد مردم «ام بلکه گفته» قراردهد

 .«عادي شهر در آینده در مضیقه غدایی قرار خواهند گرفت

 

استاندار کردستان در پایان گفت: به استثناي دو شهر بانه و سردشت اوضاع در بقیه شهرهاي کردستان عادي است و نگرانی 

 )10/6/1358وجود ندارد. (کیهان

 



 .استاندارکردستان:تجزیه طلبان،خائن به جامعه کرد هستند

 

برنگاران هیات اعزامی خبرگزاري پارس یه عرب کشور محمود شکیبا استاندار کردستان دیروزدر یک مصاحبه اختصاصی با خ

 2ضمن تشریح نظرهاي خود درباره حوادث اخیر کردستان پیشنهاد کرد که مرکز مخصوصی براي بررسی مسایل و مشکالت 

 .استان کرمانشاهان و بخشی از استان آذربایجان غربی تشکیل شد

 

همیشه موقعیت حساسی داشته و بخصوص بعد از انقالب عوامل  وي درباره آنچه در کردستان گذشته است گفت: کردستان

 .ضد انقالبی به کردستان روي آوردند

 

چون روابط دولت ایران با دولت عراق هم خوب نبود همه محیط کردستان را براي فعالیت مناسب تشخیص دادند از طرف 

ظلم قرار گرفته بودند و از این نظر یک آمادگی  دیگر چون در دروه طاغوتی پس از سایر مناطق ایران کردها مورد تعدي و

الب اي به انقضمنی و قبلی در این منطقه وجود داشت البته در این که اکثریت قریب به اتفاق مردم امیدواري فوق العاده

ر دشود داشت ولی با کمال تاسف وسایل تبلیغاتی دولت داشتند و پشتیبان این نهضت انقالبی بودند هیچ تردیدي نمی

هاي زیادي داشت و آن طور باید وشاید توجه به کردستان نکرد در نتیجه ضد انقالبیون کردستان خیلی کم بود.دولت گرفتاري

کردند چنانچه دیدیم متاسفانه وقایع اسفناك پاوه و سایر نقاط کردستان را داشتند کم کم در کردستان برنامه خود را پیاده می

ندارم راجع به منطقه مهاباد در آذربایجان غربی  صحبتی بکنم ولی چون آنها سرنوشت و  ببار آورد و البته من وظیفه

 .مقدروشان به سایر مناطق کرد بستگی دارد این مسایل در مهاباد هم نفوذ کرد

 

کردیم ماه در مهاباد هستند و ما هر چه  تقاضاي کمک از دولت  2اند و مدت هزار نفر آواره به مهاباد آمده 10ولی گفت 

تعداد  هزار نفر را تاکنون اداره کنیم.یا مثالً 10آوري اعانه موفق شدیم که این هیچگونه کمکی نرسیده است و ما با جمع

بیکاران در این شهر بسیار زیاد بود ولی بعد از چند روز متوجه شدم تعداد واقعی بیکاران آن مقداري نیست که هر روز به 

م و یا یک پنچم آنها واقعا بیکارند و بقیه گروههاي سیاسی هستند که با این عده مخلوط شده استانداري می آیند و یک چهار

آورند تا ما را از کارهاي رفاهی و عمرانی باز دارند و بعد از برقراري امنیت در اینجا دیگر از وآنها را با خود به استانداري می

 .تبیکاران خبري نشد یا تعدادشان فوق العاده کم شده اس

 



شکیبا استاندار کردستان درباره طرح پیشنهادي خود براي رفع اختالفات موجود بین طرفهاي درگیر به خبرنگار هیات اعزامی 

این گروهها یا شناخته شده هستند یا نیستند در اولین روزهاي انتصاب من ده گروه یا خبرگزاري پارس به غرب کشور گفت: 

 .ردندکیازده گروه در منطقه فعالیت می

 

 .من موفق شدم باسران فقط یکی دو گروه مذاکره کنم ولی با بقیه چون نه محلی داشتند و نه افراد مشخص مذاکره ممکن نشد

 

ز توانستیم پی ببریم تشکیالت چیست و کجا هستند پس اکردند ولی نمیاین گروهها فعالیت داشتند و اقدامات تخریبی می

 چک برچیده شد و از این جا رفتندهاي کوآمدن پاسداراها این گروه

 

پیش من امده بود از اینجا رفت و از او هم خبري نیست و یک گروه چپ رو هم که  نماینده حزب دموکرات هم که قبالً

 .نماینده اشان شخصی به نام صدیق کمانگر بود برچیده شد

 

 .زنندبه حمالت پراکنده میحاال فقط عوامل باقیمانده این گروه هستند که گاهی در گوشه و کنار دست 

 

 .توان روي آن در کردستان حساب کرد حزب دموکرات کردستان استمی حزب مقتدري که فعالً

 

 .اینکه سرنوشت مناطق کردنشین به هم مربوط است شود خصوصاُاگر با این حزب مذاکره بشود خیلی از مسایل حل می

 

اطالع کردستان هم برسد به همین ترتیب و من هم عقیده دارم بایستی اگر تضمینی براي مهاباد گرفته شود بایستی به 

مرکزیتی بوجود بیاید و یک هیات سیاسی اجرایی و یا هر چه که اسمش را بگذاریم در یکی از استانهاي کردستان، کرمانشاهان 

ز نفوذ زیه و تحلیل قرار بگیرد و او آذربایجان غربی  متمرکز بشود مسایل مربوط به این سه استان باید در این مرکز مورد تج

افراد ذیصالح براي حل مسایل این سه استان بایستی استفاده بشود که متاسفانه این پیشنهاد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته 

 .است

 

 .با پیبشنهاد من موافقت نشد



 

 .دارند استفاده شودمن حتی معتقدم از وجود اشخاصی که آشنایی به فرهنگ و ساخت اجتماع مناطق کردنشین 

 

ام براي جلوگیري از پیش آمدن حوادث نامطلوب براي با توجه به آشنایی که به منطقه دارم بارها پیشنهاد کرده من شخصاُ

مصلحت نبوده است حتی یکبار از طرف یکی از مقامات نظامی براي حل  مذاکره به مهاباد بروم ولی مورد قبول واقع نشدوحتماُ

 .باد به من پیشنهاد مداخله شد ولی من نتوانستم موافقت وزارت کشور را در این مورد جلب کنماي در مهامسله

 

استاندار کردستان در پاسخ سوال دیگري در مورد چگونگی وضع کار شوراي شهر سنندج و احتمال تشکیل ان در سایر 

 :شهرهاي استان گفت

 

اي امنیت مزید برعلت شد و تصمیمات شوراي شهر عامل الهوظایف شوراي اداري شهر سنندج هیچ وقت مشخص نشد و مس

کرد و آنطور که باید وشاید کاري از پیش نبرد و افراد شورا با اجرایی نداشت و ناچار این شورا به بعضی کارهاي کوچک اکتفاء

انون ما امیدواریم در قفعالیت آنها به صفر رسیده است  وجودي که اشخاص صالحی بودند بعد از مدتی متوجه شدند که فعالً

ا ب اساسی جدید تکلیف همه این مسایل روشن بشود. از آن مرحله هر تصمیمی که دولت بگیرد منشاء اثري خواهد بود و اصوالً

فضاي خوب سیاسی اجتماعی و ادراي که در سایه انقالب بوجود آمده است هر نوع تشکیالتی در این زمینه موفقیت خواهد 

 اي از مردم شهر از عملکرد پاسداران انقالب گفت: قبالًجاي تردید نیست. وي دریاره نارضایتی عده داشت و در این هیچ

روز هم خدمت کردند ولی دست روزي که مابه وجود این افراد احتیاج داشتیم  18تعداد پاسدارمحلی استخدام شدند و مدت 

نیستند این نشان میدهد که دقتی در انتخاب این افراد  سالحهاي خود را بردند و اعالم کردند حاضر به هیچگونه همکاري

نشده بودو در اینده اگر سپاه پاسداران در تهران بتواند با روشن بینی و با دقت سپاه پاسداران را در اینجا تشکیل بدهد به 

 .احتمال زیاد موافق خواهد بود

 

شهر را از سقوط کامل نجات بدهندو ما این خاطره  اند در یک لحظه زمانی بخصوص موفق شدندافرادي که از تهران آمده

 .خوب را همیشه بیاد خواهیم داشت

 

باید بگوییم اکثریت قریب به انفاق این افراد مومن ومعتقد به انقالب بوده و حاضربه هر نوع خدمت در این شهر هستند و اگر 

سداران انقالبی که به این شهر آمده اندادمهاي خوبی درصد ناموجه باشند این دلیل ان نیست که پا 2یا  1در بین این افراد 



به این افراد اعتماد دارند و چند استثناء را نمی توان تعمیم داد. شکیبا استاندار کردستان وجود  نیستند مردم شهر هم اکثراً

 :هاي بزرگ زمینهاي زراعی را به شدت تکذیب کرد و گفتمالکیت

 

بزرگ در کردستان مطلقا وجود ندارد فقط زمینهاي زراعی مکانیزه به مالکین سابق داده بعد از اصالحات ارضی مالکیت هاي 

براي تعیین تکلیف زندانیان اینجا به تهران مراجعه کردم هاي انقالب گفت: شد که مقدار آن بسیار کم است.وي درباره دادگاه

اي اینجا حاضر نبودند حاکمیت شرع را در این و خواستم دادگاه انقالب در کردستان تشکیل شود زیرا هیچ یک از علم

 .دادگاهها به عهده بگیرند. با وجود توافقهایی که شد متاسفانه این دادگاهها تشکیل نشد تا اینکه وقایع اخیر اتفاق افتاد

 

 اي که بی جهت بزرگ شدواقعه

 

دند فقط به ها و رادیو وتلویزیون انرا بزرگ کرنامهالبته بایستی بگویم در حقیقت واقعه اي در کردستان اتفاق نیفتاده. بلکه روز

اي جوان حمله کردند و متاسفانه مامورین شهربانی و پاسدارانی که ما استخدام کرده یک اتوبوس حامل اسلحه ومهمات عده

یدم آن میترسبودیم هیچ اقدام نکردندو این سالحها غارت شده جز این هم اتفاقی نیفتاد ولی عدم امنیتی که من همیشه از 

وجود داشت و الزم بود این وضع تغییر کند و دولت توجهی بکند بعد در جریان اغتشاش سقز تعدادي دستگیر شدند و با 

استقرار سپاه پاسداران امنیت کامل برقرار شد و این امیدواري بوجودآمدکه این وقع همیشه ادامه داشته باشد و افراد خاطی با 

عقیب بشوند البته باید بگویم سران و. گردانندگان اصلی همه گریخته اند سه چهار روز پیش دقت و حوصله و صرف وقت ت

اند که در بین آنها کارمندان اداري کسبه و اهالی شهر بچشم میخورند. حتی مدیران کل مطلع شدم که تعدادي دستگیر شده

اینجا تشریف آورده اند و دادگاه انقالبی در شرف دارایی و کشاورزي هم دستگیر شدند و کاشف به عمل آمدآقاي خلخالی به 

تشکیل است البته من هیچگونه اطالعی از ورود ایشان نداشتم ودر مورد تشگیل دادگاه انقالب کسی به من اطالع نداد و من 

اه ست سپاند فقط براثر مراجعت افراد مختلف من با سرپردانم چه عواملی متهمین را به دادگاه انقالب معرفی کردهنمی

پاسداران انقالب تماس میگرفتم و او معتقد بود که این افراد چندان هم بی گناه نیستند و از آنها اسلحه کشف شده است ولی 

اصال در مورد اعدام افراد احساس خطر کردم ولی همان روز با وزیر کشور تماس گرفتم و گفتم که دادگاه انقالب بدون سوء 

نیت داشته کنند حسنفتاري تولید بکند البته معلوم نیست عواملی که این دادگاه را هدایت مینیت می خواهد براي مردم گر

باشند چند لحظه بعد وزیر کشور به من اطالع داد این مساله در هیات دولت مطرح شده و قرار است که این دادگاه عملی 

ر تیرباران شدند. البته من بع هیچ وجه در مورد صحیح و یا انجام ندهد  بازگردد اما نیم ساعت بعد از رادیو شنیدم که یازده نف

 .غلط بودن این اعدامها اظهار نظري نمی کنم ولی من در این شهر حتی یک نفر موافق این در این مورد ندیدم

 



فت: گاستاندار کردستان در مورد قانون اساسی و اصل سیزدهم به خبرنگار هیات اعزامی از خبرگزاري پارس به غرب کشور 

اگر ما بخواهیم نام این انقالب را اسالمی بگذاریم باید اسالم را به تمام مذاهب اسالم تعمیم بدهیم یعنی مذاهب چهارگانه، 

تسنن، مذهب جعفري و در غیر اینصورت اگر بخواهیم انقالب را محدود به شیعه و ایران کنیم انوقت بایستی در قانون اساسی 

ر باید شیعه باشد ولی انچ مورد نظر امام وملت ایران است به نظر من اسالم است که وسعت و جمهوگنجانده شود که رییس

عظیمتش قابل مقایسه با مذاهب نیست و چنانچه انقالب ما آن عظمت خاصی را که مردم برایش قائلند داشته باشند دیگر 

 .جمهور باید شیعه باشدنبایستی در قانون اساسی قید بشود که رییس

 

جمهور غیر شیعه داشته باشند جمهور شیعه خواهد بود ولی در صورتیکه مردم بخواهند یک رییسعمل هم خودبخود رییسدر 

مسلمانان تمام جهان انتظار دارند انقالب اسالمی ایران اختالفات  انوقت دیگر اشکالی در بین نخواهد بود از این گذشته اصوالُ

حل کند شکیبا استاندار کردستان در مورد مناطق پاکسازي شده گفت: سنندج و مریوان تشیع و تسنن و از این قبیل مسایل را 

اکسازي بوکان مهاباد و سردشت پاي نیست ولی بانه،دیگر مسالهبطور کلی از عوامل ضد انقالب پاکسازي شده و میتوان گفت: 

زیرا اکثر قزیب به اتفاق مردم این منطقه به نشده است و من معتقدم به بهترین وجه میتوان این منطقه را پاکسازي کرد 

این بایستی شود بنابرجمهوري اسالمی معتقد هستند فقط معدودي ابتکار عمل سیاسی را بدست گرفته و باعث ایجاد آشوب می

د نکاري کرد که این اکثریت ناراضی از دموکرات ها از ما ازده خاطر نشوند و الجرم ب دموکرات ها نپیوندند و فکر نکن

هزار نفر بیش از دو هزار نفرل عضو احزاب سیاسی  180در سنندج از  گویند درست است: مثالًچیزهایی که دموکراتها می

نبودند و بقیه با حکومت اسالمی موافق بودند ولی این اعدامها عده زیادي از مردم شهر را به دولت بدبین کرد و باید در سایر 

ع پیش بیاید اما اگر صحیح عمل بشود و دیانت اسالم در اعمال دولت صحیحا پیاده مناطق طوري عمل نشود که همین وض

شود و این اکثریت قاطع موافق یه جاي خود هست و تعدادي از مخالفین هم به موافقین بشود اعتماد مردم بیشتر جلب می

فین ا یک هیات موافقین را به صف مخالپیوندند عمل دولت نبایستی طوري باشد که بر اثر اشتباه یک نفر یا دو نفر و یمی

 .براند

 

 هاتوجه به واقعیت

 

ها توجه کنند وي گفت: من مردم را به آرامش و همکاري با استاندار کردستان در پایان از مردم کردستان خواست به واقعیت

گرفتاریها بیفزاییم و سربار دولت دولت دعوت میکنم و حاال که جمهوري اسالمی گرفتاریهاي متعدد دارد ما نباید به این 

بشویم و توقعاتی خارج از حدود امکانات دولت داشته باشیم. در مورد مسله خود مختاري اگر دولت نپذیرد مانیز تابع خواهیم. 

 )11/6/1358(کیهان

 



 .آرام است» مهاباد«استاندار:وضع اکثر شهرهاي استان از جمله 

 

و استاندار آذربایجان غربی پیش ازظهر امروز در گفتگوئی با خبر گزاري پارس در ارومیه ـ خبرگزاري پارس ـ آقاي حقگ

آرام است و تا کنون خبر » مهاباد«ارومیه با اشاره به اوضاع منطقه گفت در حال حاضر وضع اکثر شهرهاي استان از جمله 

 .برخورد یا ایجاد تشنجی بما نرسیده است

 

مرزي کمبود مواد نفتی بعلت عدم امنیت کافی  هايراحتی اهالی شهرستانها مخصوصا شهرآقاي استاندار افزود در حال حاضر نا

 )12/6/1358در منطقه میباشد که ما سعی داریم هر چه زودتر این کمبود نیز بر طرف شود. (کیهان 

 

 .دموکراتها به پادگان سقز حمله کردند

 

لح حزب منحله دموکرات قرار گرفت،  اما افراد نظامی و پاسداران پادگان  سقز،  شب گذشته از چهار سو مورد حمله افراد مس

 .مستقر در پادگان به آتش مهاجمان با شدت پاسخ دادند

 

محمد رشید شکیبا استاندار کردستان در تماسی ضمن اعالم این خبر گفت: خبر مربوط به حمله دموکراتها به پادگان سقز را از 

ریافت داشته ایم.  اما متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم با سقز و مقامهاي مستقر در طریق بی سیم شیروخورشید سرخ سقز د

  )14/6/1358پادگان آن شهر،ارتباطی برقرار کنیم. (کیهان

 

 اطالعیه استاندار

 

 :این اطالعیه دیروز ازسوي استانداري آذربایجان غربی  انتشار یافت

 

الهی منطقه مهاباد از وجود اشرار پاك و امنیت در منطقه حکمفرما که به فضل اکنونخواهران و برادران مسلمان کرد مهاباد،

 باشد الزم است کلیه برادران ساکن مهاباد باین نکات توجه و مورد عمل قراردهندمی



 

 مردم به سرکار خود مراجعه و با کمال جدیت مشغول کار شوند .1

 

 الب اسالمی را معمول دارندهمکاري همه جانبه و صمیمت در پیشبرد اهداف انق .2

 

 .نیازهاي منطقه سریعا توسط مدیران استان بررسی و تامین خواهد شد .3

 

 دولت نیز به نوبه خود در برآوردن نیازهاي فوري منطقه سریعا اقدام الزم معمول خواهد داشت .4

 

هاي الزم از امنیت و کلیه کمک و مسکن خود را ترك کردهاند به روستاهاي خود برگردند کهروستاییانی که قراء .5

 برخوردار خواهند شد

 

هاي اقتصادي و عمرانی را هر چه سریعتر براه انداخته تا موجب آسایش کلیه افراد و دولت سعی وافر خواهد کرد برنامه .6

 احاد منطقه فراهم گردد

 

 .از دسیسه ضد انقالبیون  موکدا پرهیز شود .7

 

شود که نیازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و سایر مقامات اعالم داران خواسته میماز اهالی محترم و کلیه پرچ .8

 )14/6/1358تا سریعا نسبت به برآوردن اینگونه نیازها اقدام شود.(کیهان 

 

 گفتگو

 

 :فتگ استاندار کردستان دیروز بعدازظهر در گفتگویی با خبرنگاراعزامی کیهان به کردستان»محمد رشید شکیبا»

 



ی و هاي عمرانبا توجه به روش مسالمت آمیز دولت و تامین امنیت منطقه و اقدام براي رفع بحران از طریق گسترش برنامه»

مطالبی که در مورد جنگ چریکی «استاندار افزود:». رفاهیدر منطقه مردان مسلح کرد با ارتش وارد جنگ چریکی نخواهند شد

شود،چندان با واقعیت منطبق نیست، زیرا وقتی مردم هاي ارتش در مناطق مرزي شنیده میو فرسایشی کردهاي مسلح با واحد

هاي عمرانی خود را شروع کند،دیگر نیازي به مقابله هاي منطقی خود دست یابند و دولت برنامهاین منطقه به خواست

 .«غیرمستقیم و جنگ در کوهستانها نیست

 

کلی منطقه و به علت نزدیک شدن فصل سرما،مساله جنگ چریکی را باید فراموش  با توجه به فقر« استاندار اضافه کرد:

کرد.البته ممکن است تعداد معدودي از افراد مسلح کرد روي احساسات تند خود تا چندماه به این عمل دست زنند،اما در دراز 

  .«مدت،منطقه کردستان در امنیت و آرامش خواهد بود

 

ا در بانه با مردم مذاکره کرده ام و خواستار آن شدم که به ماموران دولت فرصت سازندگی و من باره«وي همچنین گفت:   

رنوع باه»شیخ جالل حسینی«کار در منطقه را بدهند تا بتوان اقتصاد منطقه را سروسامان داد،اما تعدادي از آنها و در راس همه 

مخالفت کردند  و دولت و ارتش را مجبور به اعمال زور در  مذاکره و مصالحه و فرمول قابل قبول براي حل بحران در منطقه

 .«منطقه نمود

 

بااستقرار ارتش در بانه مساله فوري و ضربتی،انجام خواسته هاي عمرانی منطقه است و «استاندار به دنبال این مطلب گفت: 

زودي قرار است ب«رنامه ها استاندار گفت:در مورد چگونگی این ب».مسلما این برنامه ها در سطح تمام کردستان پیاده خواهد شد

به منطقه بانه و سقز مسافرت کنم و از نزدیک،مسایل و مشکالت را ارزیابی کرده و همراه با پیشنهادات خود به دولت تقدیم 

ین مدت ا کنم.در حال حاضر کلیه شرکتها و پیمانکاران منطقه کردستان و بویژه بانه فعالیتی ندارند و کارشان تعطیل است. در

ن به اهللا با استقرار ارتش و پاسداران مردم کردستاشد.انشاءاز وسایل این عده مانند بولدزر،وگریدر براي سنگربندي استفاده می

 )15/6/1358تمام خواستهاي قابل قبول خود دست پیدا کنند.(کیهان

 

 .شوداستاندار کردستان:کردستان،قطب بزرگ اقتصادي می

 

، نقطه نظرهاي خود را درباره مسایل مختلف و مهم کردستان تشریح کردستان استاندار »شکیبا درشی محمد« –سنندج 

ت و اي قابل اجرا اس:من معتقدم در منطقه باید امنیت برقرار شود و اگر امنیت برقرا رشد اجراي هر برنامهکرد.استاندار گفت

 ر این زمان کوتاه که از فصلشود گفت: داگر چه فصل عمران و آبادانی در منطقه کردستان سپري شده ولی با قاطعیت می



 اي در دادنهاي عمرانی،اقتصادي،بهداشتی،و رفاهی را اجرا بکنیم ودولت هیچگونه مضایقهباقی مانده ما میتوانیم برنامه

ت هاي عمرانی کردستان، آسفالت راه سنندج به مریوان اساعتبارات کافی به این منطقه نکرده است. شکیبا افزود:یکی از برنامه

سال دیگر باتمام  2از یک ماه پیش،پیمان آن به مبلغ در حدود یکصد وسی و دو میلیون تومان بسته شده و این طرح تا که 

 .خواهد رسید

 

 است.فکر» زریوار«برنامه دیگري که اطمینان دارم دولت با آن موافقت خواهد کرد،احداث صدها هکتار باغ در اطراف دریاچه 

ن در آینده بصورت منابع بسیار غنی از نظر تامین مرکبات و میوه و نیز ماهی بصورت قطب کنم این منطقه ودریاچه آمی

هاي آینده است. استاندار اند. همچنین احداث سد قشالق در نزدیکی شهر سنندج از دیگر برنامهجاذب اقتصادي در خواهد

  .سدر پیگیري خواهم کرد تا به نتیجه مطلوب برکردستان در مورد دانشگاه رازي گفت: توسعه این دانشگاه را با سرعت بیشت

 

الزم میدانیم پیش از هر مطلبی از برادران مجاهد و پاسداران نهایت تشکر و قدردانی را بنماییم و به «استاندار کردستان گفت:

م بدور از انصاف و اند نادیده بگیریحقیقت اگر خدمات صادقانه انسانی آنان را که جان خود را نثار آرامش این سامان کرده

اند و در میان آنها نه تنها معلم، وجدان است. این برادران پاسدار هستند که آرامش و امنیت را جایگزین آشوب و بلوا ساخته

دشوار  شود که با نهایت فروتنی داوطلبانه شرایط بسیاردبیر و دانشگاهی بلکه عده زیادي استاد دانشگاه و پزشکان نیز دیده می

 .کننداند به این ملت و به این سامان خدمت میي را پذیرفتهپاسدار

 

 .«بعقیده من باید به دقت روي این مساله عمل بشود«استاندار در مورد مساله استخدام پاسداران و یا پاسیار محلی گفت:

 

 غربی  به مردم سردشتپیام استاندار آذربایجان

 

اي از خواهران و برادران مسلمان منطقه سردشت خواست که به طی اطالعیه گذشته شب  آذربایجانغربی استاندار –ارومیه 

عوامل شد انقالب و ضد جمهوري اسالمی فرصت فرار ندهد و آنها را دستگیر کنند و با مقامات دولت جمهوري اسالمی ایران 

 .تحویل دهند

 

هاي هاي خود باز گردند و به شایعهخانوادهدر بخش دیگري از این اطالعیه حقگو از مردم سردشت دعوت کرد که به میان 

 .ضد انقالب گوش ندهند



 

 :متن اطالعیه استاندار آذربایجان غربی  باین شرح است

 

 بسمه تعالی

 

شان براي برادران و خواهران مسلمان منطقه سردشت! خبر میرسد که عوامل ضد انقالب و ضد جمهوري اسالمی که ماهیت

د انداز خوهایی از پیش آماده  شده به آغوش اربابان تفرقهشوند و یا با گذرنامهنطقه خارج میهمه شما روشن شده است از م

گردند.این عوامل فاسد بین مردم ساده دل و مومن با حیله و تزویر وحشت و اضطراب ایجاد کردند که گویا به محض برمی

خواهند در آخرین  لحظات حیات و در ا این حیله میورود نیروهاي ارتش اشخاص را دستگیر و اعدام خواهند کرد. آنها ب

ها را فراهم واپسین دم مرگ خودشان، گروهی را با خود همرام  و هماهنگ کرده و موجبات دربدري و پریشانی خانواده

ام که تمنمایند.در این مورد الزم به یادآوري است که اوامر موکد امام خمینی رهبر انقالب اسالمی براین اصل استوار است 

تالش ارتش و برادران نظامی در جهت رفاه و آسایش برادران و خواهران کرد می باشد و به همین جهت همه اهالی منطقه به 

جز یک عده انگشت شمار خود فروخته و آتش  افروز در کمال امن و آسایش خواهند بود و چون برادران سرباز شما به منظور 

خواهیم که محل سکونت خود را ترك نکنید و اند لهذا از شما مردم پاکدل و نیک نفس میهاعاده نظم و آرامش به منطقه آمد

گول این تبهکاران را نخورید و کانون گرم خانواده خود را با تبلیغات پوچ این افراد ضد انقالبی که در احزاب غیر قانونی و 

لیسم و صهیونیسم هستند دچار تشنج نسازید وحساب خود منحل وماموران ساواك سابق و متواریون گمراه و اجیرشدگان امپریا

را از آنان جدا کنید و به آنان فرصت ندهید که این منطقه پاك کردنشین استان را دوباره با افکار شیطانی خود الوده سازند تا 

کنید. یقین داریم که همه هاي مختلف رفاهی را در این منطقه محروم استان پیاده هاي متعدد عمرانی و برنامهبتوانند پروژه

هموطنان پشتیبان تمام برادران و خواهران مسلمان کرد هموطن هستند. همیشه با شما براي آبادانی مناطق کردنشین و 

 غربی آذربایجان استاندار –پیشرفت امور کشور و قوام و بقاي انقالب اسالمی ایران کوشا خواهند بود.جمشید حقگو 
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 .هاي عمرانی کردستان را اعالم کرددار برنامهاستان

 

ا درباره نظرهاي خود رمحمد رشید شکیبا استاندار کردستان در گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج، نقطه

اي قابل من معتقدم در منطقه باید امنیت برقرار شود اجري هر برنامه«مسایل مختلف و مهم کردستان اعالم کرد.شکیبا گفت:

ه از شود گفت: در این زمان کوتاه کاجراست اگر چه فصل عمرانی و آبادانی در منطقه کردستان سپري شده ولی با قاطعیت می



اي در هاي عمرانی، اقتصادي، بهداشتی و رفاهی را اجرا بکنیم و دولت هیچگونه مضایقهتوانیم برنامهفصل باقی مانده است ما می

 :استاندار کردستان افزود».به این منطقه نکرده استدادن اعتبارات کافی 

 

هاي عمرانی کردستان، آسفالت راه سنندج مریوان است که از یک ماه پیش پیمان آن به مبلغ حدود یکصد و یکی از برنامه»

ت با ن دارم دولسی و دو میلیون تومان بسته شد.  این طرح تا دو سال دیگر، به اتمام خواهد رسید. برنامه دیگري که اطمینا

کنم این منطقه و دریاچه آن، در است. فکر می» زریوار« آن موافقت خواهد کرد، احداث صدها هکتار باغ در اطراف دریاچه 

آینده به صورت منابع بسیار غنی از نظر تأمین مرکبات و میوه و نیز ماهی، به صورت قطب جاذب اقتصادي در خواهد آمد. 

 .«هاي آینده استر نزدیکی شهر سنندج، از دیگر برنامههمچنین احداث سد قشالق د

 

توسعه این دانشگاه را با سرعت بیشتري پیگیري خواهم کرد تا به نتیجه «ـ استاندار کردستان در مورد دانشگاه رازي گفت: 

 .«مطلوب برسد

 

را  د و پاسداران، نهایت تشکر و قدردانیدانم پیش از هر مطلبی از برادران مجاهالزم می«شکیبا استاندار کردستان اضافه کرد: 

ور اند نادیده بگیریم، به دبنمایم. به حقیقت اگر خدمات صادقانه و انسانی آنان را که جان خود را نثار آرامش این سامان کرده

ه ر میان آنان ناند و داز انصاف و وجدان است. این برادران پاسدار هستند که آرامش و امنیت را جایگزین آشوب و بلوا ساخته

ه شرایط شوند که با نهایت فروتنی، داوطلبانتنها، معلم، دبیر و دانشگاهی بلکه عده زیادي استاد دانشگاه و پزشکان نیز دیده می

 )16/6/1358کیهان».(کننداند به این ملت و به این سامان، خدمت میبسیار دشوار پاسداري را پذیرفته

 

 غربیاطالعیه استانداري آذربایجان 

 

این اطالعیه دیروز از سوي استانداري آذربایجان غربی انتشار یافت: خواهران و برادران مسلمان کرد مهاباد، اکنون که به فضل 

الزم است کلیه برادران ساکن مهاباد به این نکات باشد، الهی منطقه مهاباد از وجود اشرار، پاك و امنیت در منطقه حکمفرما می

 :قرار دهندتوجه و مورد عمل 

 

 .ـ مردم به سرکار خود مراجعه و با کمال جدیت مشغول کار شوند1

 



 .توسط مدیران استان بررسی و تأمین خواهد شد ـ نیازهاي منطقه سریعا2ً

 

 .اقدام الزم معمول خواهد داشت ـ  دولت نیز به نوبه خود در برآوردن نیازهاي فوري منطقه سریعا3ً

 

هاي الزم اند، به روستاهاي خود برگردند که از امنیت و کلیه کمکمسکن خود را ترك کردهـ روستاییان که قراء و 4

 .برخوردار خواهند شد

 

هاي اقتصادي و عمرانی را هر چه سریعتر به راه انداخته تا موجب آسایش کلیه ـ دولت سعی وافر خواهد کرد که برنامه5

 .افراد و احاد منطقه فراهم گردد

 

شود که نیازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و سایر مقامات اعالم حترم و کلیه پرچمداران خواسته میـ از اهالی م6

 )17/6/1358نسبت به تأمین اینگونه نیازها اقدام شود. (اطالعات  تا سریعاً

 

  .پادگان ژاندارمري سردشت تصرف شد

 

 .فرمانده پادگان تحت نظر مهاجمان قرار گرفت

 

بامداد جمعه به تصرف افراد حزب دموکرات و گروه جوانمردان  2خبرنگار کیهان: هنگ ژاندارمري سردشت ساعت  ارومیه ـ

  .محلی که در استخدام ژاندار مري هستنددر آمد

 

 .حقگو استاندار آذر بایجان غربی این مطلب را تائید کرد و اظهار داشت: در این ماجرا به کسی آسیب نرسید

 



ه حاکی است که افراد حزب دموکرات به کمک گروهی از جوانمردان که از افراد محلی هستند و به استخدام رسید هايگزارش

 »شکوریان « اند شبانه وارد پادگان ژاندارمري سردشت شدند و ضمن خلع سالح افراد پادگان،  سرگردژاندارمري در آمده

  .فرمانده هنگ را تحت نظر گرفتند

 

د منطقه خو هادراند و با مراجعه نزدیکترین پادگانندارمري از دیروز مشغول مراجعت از سردشت شدهافراد خلع سالح شده ژا

  .به سردشت در نقده و ارومیه قرار دارد هاکنند.  نزدیکترین پادگانرا معرفی می

 

بامداد جمعه افراد  3شنبه و  5ساعت ده بعداز ظهر «حقگو استاندار آذر بایجان غربی در گفتگو با خبرنگار کیهان اعالم کرد: 

ارمیه به نقده را مورد  64واحد اعزامی لشکر  هاياردوگاه 106مسلح حزب دموکرات با خمپاره و توپ و تفنگ ضد تانک 

هدف قرار داده اند.  از سوي واحد اعزامی نیز به آنها پاسخ داده شد در این تیراندازیها دو سرباز مجروح شدند.  از سوي دیگر 

،  تفنگ 3تفنگ ژ ـ  13شد که افراد هنگ ژاندارمري نقده ضمن گفتگو در سه راهی محمدیار نقده از آبادي (گل)  اعالم

انگلیسی،  اسلحه کمري و مقداري مهمات کشف کردند.  استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: 

آمده بود ند،  براي بار دوم گروه اعزامی از لشکر مراغه را در نزدیکی افراد حزب دموکرات که از طریق مهاباد میاندوآب 

  .اینشهر با توپ و خمپاره مورد حمله قرار اداند و از طرف گروه اعزامی لشکر مراغه به تیراندازي آنها پاسخ داده شد

 

مله کرده بودند به ستون اعزامی استاندار افزود: دیشب خبر رسید که یک عده افراد مسلح که از راه بوکان به میاندوآب ح

  .«لشکر مراغه حمله کردند که از سوي افراد نظامی، با خمپاره، حمله آنها دفع شد

 

اطالع رسید که افراد حزب دموکرات انبار مواد نفتی مهاباد را تخلیه کردند. در این انبار  ‚استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد 

بشکه نفت گاز و مواد دیگر نفتی وجود داشت.  این اقدام باعث  100هزار لیتر نفت، 20بیش از هزارحلب بنزین،  متجاوز از 

ان از ارومیه گزارش داد که از طرف ناحیه ژاندارمري شد که مردم مهاباد از لحاظ سوخت دچار کمبود شوند.  خبرنگار کیه

 .دایر شد و زیر نظر معاون این ناحیه قرار گرفت» عسکر آباد فري«و   "فرورق"آذر بایجان غربی دو پاسگاه مجهز در 

 

بنا به اظهار مقامات ژاندارمري آذر بایجان غربی این پاسگاهها هر حمله را میتواند پاسخ دهند و سرکوب 

  )20/6/1358.(کیهانکنند

 



 نامه استاندار آذربایجان غربی و استادان دانشگاه ارومیه

 

ارومیه با ارسال نامه اي به کیهان، اتهاماتی را که به همسر یکی از همکارانشان به نام  دانشگاه استادان از گروهی –ارومیه 

خواندند.  در قسمتی از این نامه آمده »کذب محض«در مورد شرکت در قاچاق مواد مخدر زده شده است» حسن قاسملو«

همانطور که آقاي حقگو استاندار آذربایجان به حجت االسالم خلخالی نوشتند، آقاي حسن قاسملو در شهرستان ارومیه «است: 

از حسن شهرت اخالقی و اجتماعی برخوردار بوده و فردي است مسلمان و معتقد که در زمان طاغوت رنجها کشیده و 

حقگو استاندار آذربایجان غربی نیز ».  یادي را تحمل کرده است و زدن هر گونه اتهام به نامبرده کذب محض استماللتهاي ز

طی نامه اي به حجت االسالم خلخالی، از وي خواسته بود که در مورد اتهامات حسن قاسملو تجدید نظر به عمل  قبالً

 )20/6/1358آورد.(کیهان

 

 تحلیل استاندار

 

کردستان با تشریح چگونگی مسایل پیش آمده در مناطق کردنشین آذربایجان غربی گفت:ارتش با روش صحیح خود استاندار 

کرده هدف ارتش و اطمینان و ایمان همگان را جلب کرد و مردم دیدند که علیرغم تبلیغات سویی که حزب دموکرات می

ار آذربایجان غربی  سپس افزود:ضمن رسیدگی به نیازهاي نیروهاي انقالبی مانند پاسداران حفظ امنیت است. حقگو استاند

گویند او ترك است آن کرد است و غیرو، اگر مناطق کردنشین من معتقدم که باید روي فکر مردم هم کار بشود. اینکه می

ب طعمه حزرود. علت اینکه کردستان هاي عمرانی انجام بشود این مسایل از بین مییک برنامه وسیعی به مواضات برنامه

دموکرات شد و آنها توانستند براي امیال و اغراض شخصی خود ذهن مردم منطقه را مغشوش کنند، پراکندگی فکري و فقر 

 .عقیدتی است. جامعه کرد از حیث کلی مردمی مسلمان و پاك هستند ولی اگاهی اسالم که باید در وجودشان باشد نیست

 

نی به آنها ها جواب دندانشکاستند این برنامه را در آذربایجان پیاده بکنند ولی آذربایجانیخوها ابتدا میدموکراتحقگو نیزافزود:

 .دادند و آنها ناگزیر روي به این منطقه آوردند

 

: در مورد مسایلی که آقاي حقگو فرمودند ارتش در پس از سخنان حقگو، سرلشکر شاکر رییس ستاد مشترك ارتش  گفت

قی بماند باید عرض کنم:ارتش پشتیبان ملت و درکنار ملت خواهد بود. تازمانی که مردم بخواهند محلهایی که رفته است با

ارتش در کنارشان فقط از نظر موقعیت و مکان باشد خواهد ماند.این احساسی که ما در وجود ملت می بینیم بزرگترین پشتوانه 

دهند به ها به آن عنوانهایی مانند درگیري،رزم یا جنگ میهاي ارتش که روزنامهاست.این عملیات جابجایی در ردهما ارتش



کنیم ولی در عین حال به این خوبی تمام شدنش فقط بخاطر هیچ وجه صحیح نیست بلکه ما آنرا فقط یک جابجایی تلقی می

 )20/6/1358پشتیبانی و احساس وعالقه مردم بود.فرماندهان دراین منطقه ازاین حمایت  بهره مند شدند. (کیهان

 

 اظهارات استاندار

 

اي در این شهر شد محمد رشید شکیبا استاندار به دنبال شلیک گلوله توپ در سردشت که منجر به مرگ و مجروح شدن عده

نفر اعالم کرد. در پی این  18تن و مجروحان را  13شدگان را طبق اخبار رسیده کردستان درگفتگویی با خبرنگاران تعداد کشته

 .پ مجهز پزشکی همراه با داروي کافی از سوي شیر و خورشید سرخ سنندج با هلی کوپتر به سردشت اعزام شدحادثه یک اکی

 

دقیقا معلوم نیست حادثه عمدي و یا غیر عمدي بوده و ارتش و پاسداران مستقر در سردشت از این حادثه استاندار اضافه کرد:

 آمده بعمل سردشت–یز اقدامات فوري از طریق پل هوایی سنندج ناراحت هستند و براي درمان سریع مجروحان ن شدیداً

  )20/6/1358کیهان. (است

 

 گفت وگوي اختصاصی کیهان با استاندار آذربایجان غربی،فرمانده لشکر سنندج و فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران

 

رامش ان اعالم کرد: در کردستان آمحمد رشید شکیبا استاندار کردستان در یک گفتگوي ختصاصی با خبرنگار اعزامی کیه

کیلومتري،از چند روز قبل آغاز شده و با سرعت در حال  120برقرار است و کار ساختمان سد سنندج،احداث یک جاده 

 .پیشرفت است

 

 ناستاندار کردستان همچنین گفت:از نظر بهداشت و خدمات درمانی،بهداري کردستان شهر را فلج کرده و با ادغام دو بیمارستا

 .اندشیرو خورشید در بهداري، مردم سنندج دچار نابسامانی شده

 

محمد رشید شکیبا همچنین در مورد خدمات درمانی افزود:مدیر کل بهداري کردستان اعالم کرده است پزشک و متخصص 

  .نداریم اطفال،زنان،داخلی،اعصاب،ریه، بیهوشی،رادئولوژي،قلب،گوش و حلق و بینی،چشم، تکنسین و پرستار و بهیار

 



استاندار کردستان که بخاطر بعضی نارساییها ناراحت بنظر میرسد در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار اعزامی کیهان به 

هایی در مورد کارهاي عمرانی،بهداشتی،رفاهی و اجتماهی کردستان گفت: قبل از اینکه من به کردستان بیایم دولت برنامه

هایی که در منطقه بوجود آمده بود، متوقف شده بود،من تمام هم و سپس به دنبال ناآرامیداشت که قسمتی از آن شروع شده 

هاي دولت را پیاده و آنهایی را نیز که متوقف خود را مصروف این کردم که ابتدا آرامش به منطقه بازگردد تا بتوانیم برنامه

قاطعیتی که ارتش و سپاه پاسداران انقالب از خودشان نشان  شده بود،مجددا به راه بیندازیم، مدتی طول کشید تا این امنیت با

هاي عمرانی و نوسازي روز است که کارها شروع شده است.وي در مورد چگونگی برنامه 8دادندحکمفرما شد.واالن حدود 

دن سد ده  نموهاي ما شامل راهسازي بین شهري،روستایی،خانه سازي، بهداشتی و تالش براي آمااستان کردستان گفت: برنامه

سنندج و دیگر کارها مانند بوجود آوردن بازار کار براي کارگران و جوانان تحصیل کرده است که امیدواریم به یاري خداوند 

متعال و همکاري دوستان در  سطوح مختلف بتوانیم در انجام آن موفق شویم.وي سپس افزود:ساختمان راه سنندج ـ 

کیلومتر است. مساله سد  120سال دیگر تمام شود،این راه  2شود حداکثر تا پیش بینی میمریوان،هم اکنون آغاز شده است و 

ترین اقداماتی است که در اولویت قرار دارد،چون مردم سنندج گرفتار بی آبی هستند.مسوولین سد قول سنندج،از حیاتی

  .ردم به شهر سرازیر کننداند در کمتر از یکسال،کار سد را تمام کنند وآب سد را براي استفاده مداده

 

 مساله بهداشت

 

ه درد ما زیاد است.بهتر است دربار ریزي کاري را شروع کند.در مورد مساله بهداشت فعالًمعتقدم که دولت نباید بدون برنامه

خورشید و بیمارستان داشتیم که دو بیمارستان از طرف شیر و  3این مساله توضیحاتی بدهم، در سنندج با این همه جمعیت ما 

شد مردم اگر مشکالتی از حیث درمان و شکایاتی از بیمارستان بهداري داشتند.الاقل دیگري توسط بهداري وبهزیستی اداره می

دل خوش بودند که میتوانند به بیمارستانهاي شیرو خورشید مراجعه کنند،ولی چندي قبل ناگهان دو بیمارستان شیرو خورشید 

شود.تاکنون فریاد ود،در بهداري و بهزیستی ادغام شد و از آن زمان به بدترین وجهی اداره میتخت ب 160که مجموعا داراي 

من هم براي اصالح وضع بیمارستان بجایی نرسیده است. تعجب من در این است در حالی که بهداري خودش االن دچار وضع 

ه به خود اجازه میدهد دو واحد درمانی بدردبخور وکار باشد و قادر به تامین نیازهاي بهداشتی اهالی نیست،چگوننابسامانی می

ساز را در خودش ادغام کند و شهر را از حیث درمانی فلج نماید. محمد رشید شکیبا سپس افزود:روز گذشته با آقاي فالح 

نوشته  نمدیر کل بهداري و بهزیستی در این مورد گفتگویی داشتم و علت را پرسیدم ایشان یک لیست به من داد که در آ

نفر پزشک کم داریم.من با دیدن این صورت متعجب شدم که پس بهداري در این استان چی دارد،بهتر بود  40بود، تعداد 

تا کمی دلخوش بشویم.طی دو ماهی که ما ناامنی و درگیري داشتیم و کردند،الاقل از چیزهایی که دارند صورت برداري می

ید بگویم با ر داشتیم،دولت تالش خود را براي رفع نیازهاي منطقه کرد،ولی انصافاًبهتر است بگویم در بدترین شرایط قرا

شیروخورشید در این باره حق بیشتري به گردن مردم این منطقه دارد.چون در شرایط ضروري جراح خواستیم بالفاطله اعزام 

ار دادند. و من از طرف همه مردم از مسوولین هر چه از این سازمان خواستیم، در اختیارمان قرکردند دوا خواستیم فرستادند،



شیرو خورشید تشکر میکنم.محمد رشید شکیبا سپس به مسایل کار در سنندج و سایر شهرهاي این استان اشاره کرد و گفت:در 

ه دنفر دیپلمه لیسانسه و مهندس بیکار در سطح استان داریم،اوائل که من آم 1200کارگر و حدود  400حال حاضر نزدیک به 

کردند که ما بیکاریم،شروع به تحقیق آمدند و فریاد اعتراضشان را بلند میهزار کارگر به استانداري می 2بودم،هر روز قریب 

نفر بودند عمدا به استانداري  1600کردم و متوجه شدم گروههاي سیاسی براي فلج کردن ما،اکثریت آنان  را که نزدیک به 

رگیر مسایلی این چنین کنند تا ما نتوانیم به کارهاي دیگر برسیم و موج نارضایی را بلند کنند. خواهند ما را دمیفرستند. و می

نفر بیکار هستند و بقیه تحریک شده هستند در  2000نفر از این  400هاي بعدي که انجام شد معلوم شد که فقط در بررسی

که گفته شده بیکار هستند. قرار است طی چند روز  اندنفري از جوانان تحصیلکرده بمن داده 1200حال حاضر یک صورت 

هانه خواهند بآینده از آنان دعوت بعمل بیاورم و با مذاکره با آنها ببینم آیا اینها واقعا بیکار هستند و یا گروهی از آنان می

اي براي به شد: چه برنامه نفر نیستند. سئوال 800جویی کنند. ولی مصمئنا تحصیلکرده هاي بیکار اگر یک هزار نباشند،کمتر از 

جز در سطح استان،جایی نداریم.ولی در آینده  کار گماردن این عده و همچنین کارگران دارید؟استاندار گفت:متاسفانه فعالً

شود،فکر میکنم این مشکل نیز حل شود.در مورد بازار کار وکارگري استاندار افزود:ما در نردیکی با طرحهایی که پیاده می

ز کارخانه توتون که متعلق به دخانیات است، کارخانه دیگري  نداریم،یک کارخانه نخ ریسی در سنندج هست که سنندج بج

کارگر را  200سالست که تعطیل شده است.این کارخانه ظرفیت جذب  6بعلت عدم همکاري دولتهاي رژیم گذشته،نزدیک به 

الم مشکآلتش ان گفتند:براي راه انداختن کارخانه احتیاج مبرم دارد.مسوولین کارخانه چند روز قبل پیش من آمدند و ضمن اع

ام تا در این مورد میلیون تومان وام  دارند. من موضوع را با وزیر صنایع و معادن در میان گذاشتم و درخواست کرده 10به 

 .بررسی و امکانات راه انداختن این کارخانه را به مسوولین آن بدهند

 

 :محمد رشید شکیبا استاندار کردستان در مورد مساله کشاورزي گفتبراي تشویق کشاورزان 

 

وسائل تعمیر ماشین آالت کشاورزي نداریم،  در اینجا اصالً از این نظر نیز وضع کشاورزي در این منطقه خیلی بد است،مثالً

خصص، کشاورزي استفاده کنند، متهیچ نوع تسهیالتی براي کشاورزان فراهم نشده که بتوانند از تراکتور و سایر ماشین االت 

تکنیسین نداریم و کود به کشاورزان نمیرسد. دولت اعالم کرده که وزارت کشاورزي براي تشویق کشاورزان محصوالت آنان 

دهند،ولی براي خرند و تحویل سیلو می،گندم را از کشاورز می»سرخرمن«مسووالن کشاورزي، را به قیمت خوبی بخرد. 

سیلو از  و دیگر محصوالت مورد نیاز  وزارت کشاورزي، باز همان دردسرهاي زمان طاغوت وجود دارد،مثالً پرداخت پول گندم

فرسنگ فاصله دارد براي پرداخت پول گندم کشاورز باید سند صادر کند. این سند به اداره دیگري فرستاده  15قروه حدود 

دهند.در اینجا کشاورز پس از یکماه معطلی باید کار و کشاورز می شود تا چک صادر شود و بعد از قریب به یکماه چک را بهمی

شود همانجا سرخرمن پول کشاورز را پس از زندگیش را رها کند، بیاید شهر تا پولش را از بانک وصول کند. در حالیکه می

 .خرید پرداخت کرد و اینقدر کشاورز را سر ندواند



 

 عالوه بر این گرفتاریها،مسایل دیگري«و گفت:اي اعزامی از تهران و قم اشاره کرد،استاندار پس از تشریح این موضوع به هیاته

ها بعلت عدم اشنایی با وضع منطقه بجاي اینکه کارها را بهتر شود که این هیاتنیز داریم.هر روز یک هیاتی وارد این استان می

سابی در ریزي دقیق و حاز دولت این است که با برنامه کنند نارضایی تراشی میکنند و کارها را کندتر مینمایند. تقاضاي من

 .سطح استان وارد عمل شود

 

 کاروان برادري

 

فرصت کوتاهی نیز براي گفتگو با دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی  پیدا کردیم دکتر حقگو گفت من خوشحالم که ارتش 

دتر باید عملیات مرحله دوم نیز آغاز بشود و مواضع در شهرها مستقر وامنیت برقرار شده است. بعقیده من هر چه زو

هاي خود را زمین بگذارند و اند اسلحهمهاجمین در کوهها منهدم و تمام مناطق تا حدمرز از وجود عواملی که هنوز حاضر نشده

حظه عمران منطقه لاز عفو عمومی امام استفاده کنند پاکسازي شود تا ما تکلیفمان را با برادران کرد که براي سازندگی و 

کنند بفهمیم و عملیات نوسازي و دیگر طرحهاي مفید را آغاز کنیم هر چندکه قسمتی از طرحها پیاده و اجراي آن شماري می

نیز آغاز شده است، دکتر حقگو سپس به موضوع حرکت کاروان برادري به پیرانشهر اشاره کرد و گفت: بدلیل تبلیغات سوء 

کنند. بهمین دلیل چند روز قبل ما یک کاروان برادري د حزب دموکرات را با حساب کردها قاطی میعناصر  ضد انقالب  افرا

و امداد راه انداختیم و از طریق رادیو هم به مردم اطالع دادیم که براي یاري و خدمت به مردم پیرانشهر در این کاروان 

 .ي راکه ما می خواستیم نگرفتیمیجهشرکت کنند ولی متاسفانه استقبال چندانی از این طرح نشد و نت

 

اند حساب کرد را از حساب دموکراتها جدا کنند. این روحیه باید از بین برود، این نیست مگر اینکه اکثریت هنوز نخواسته

بعقیده من پس از استقرار ارتش در شهرها حال دیگر موقع آن رسیده است که بعد «دکترحقگو در دنباله سخنان خود افزود:

ه ب دکتر حقگو مجدداً ».گر شود. باید مردم را براي کمک ویاري و برادري تهییج و تشویق کردرحمت و برکت اسالمی جلوه

نشینیم کاروان دیگري به راه میاندازیم با امکانات البته در این مورد ما از پا نمی«موضوع کاروانهاي برادري اشاره کرد و گفت:

وان قبلی. امیدواریم مردم به این حقیقت که باید دست دوستی و برادري با هموطنان کرد خود تر از کاربیشتر و آذوقه افزون

 )21/6/1358کیهان».(تري با ما بکنندبدهند واقف شده باشند و همکاري جدي
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 (4)استانداران وقت و کردستان

 

  

 

  .شهر آذربایجان غربی در خطر قحطی است 4ستاندار آذربایجان غربی:ا

 

در مقابل هر نفري که در کرمانشاه و  پاوه اعدام بشود ما نیز دو «در حالی که حزب دموکرات کردستان اعالم کرده است که : 

االسالم شیخ صادق خلخالی نشکیل شد دیروز دادگاه انقالب اسالمی سنندج که به ریاست حجت » نفر را اعدام خواهیم کرد

شناخت و محکوم » محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی االرض«یازده تن از عوامل ضد انقالب و وابسته به رژیم سابق را 

 .به اعدام کرد

 

 ایستادند بعدازظهر دیروز به مرحله اجرا درامد و محکومین برابر جوخه آتش 5حکم اعدام درباره این یازده تن در ساعت 

 

 :تیرباران شدگان عبارت بودند از

 

 ـ تیمسار بازنشسته مظفر نیازمند فرمانده سابق ناحیه ژاندارمري کردستان در رژیم سابق1

 

 ـ سیروس منوچهري معاون ساواك منحله کردستان2

 

 ـ عیسی پیرولی3

 

 ناصرسلیمی -4

 



 عبداهللا فوالدي -5

 

 علی اصغر مبصري -6

 

 علی وحسن ناهید -7

 

 مطفر رحیمی -8

 

 شهیار ناهید -9

 

 جمیل یخچالی – 10

 

 .عطاء اهللا زندي -11

 

دیروز پس از صدور دستور تیرباران این یازده تن به منظور ادامه محاکمات اشرار و عوامل ضد » حجت االسالم خلخالی»

 .انقالب دیشب از سنندج به مقصد شهرستان سقز عزیمت کرد

 

آذربایجان غربی  دیروز ضمن تایید خبر حمله افراد مسلح به ایستگاه راه آهن سلماس گفت: از سوي دیگر حقگو استاندار 

شته شده شود یکنفر از مهاجمین کموجودي نفت پانصدهزار لیتر بوده و در درگیري بین مهاجمین و نگهبانان ایستگاه گفته می

اطالع از جریان امر به محل حادثه رفته ونیروي تقویتی است استاندار آذربایجان غربی  افزود: فرمانده لشکر ارومیه پس از 

جهت شناسایی افراد مهاجم و پیشگیري از خسارات بیشتر اعزام شده وخسارات وارده به ایستگاه هنوز مشخص نشده است 

د ناحقگو گفت: از شهرستان سردشت نیز خبر رسیده است که اعضاي حزب دموکرات چهار نفر را در این شهر اعدام کرده

 .استاندار افزود: هنوز مشخصات افراد اعدام شده روشن نشده اما احتماال از پاسداران انقالب هستند

 



حقگو اضافه کرد: حزب دموکرات اعالم کرده در مقابل هر نفري که در کرمانشاه و پاوه اعدام یشوند ما نیزدو نفر را اعدام 

 اند چنین مطالبیرسما به ما ابالغ نشده ولی مقاماتی که از مهاباد آمدهخواهیم کرد. البته این مساله و ادعاي حزب دموکرات 

اند فرماندار سلماس نیز در مورد حمله پریشب مهاجمین به مخزن ایستگاه راه آهن سلماس گفت: مهاجمین در به ما گفته

ن ومردم قرار گرفتند به نخستین مرحله در ساعت ده دیشب به شهر سلماس حمله کردند و چون با مقابله شدید پاسدارا

طرف ایستگاه راه آهن رفته و با اسلحه هاي سنگین مخزن نفتی را به آتش  کشیدند. فرماندار سلماس گفت: در این درگیري 

اند و هنوز روشن نیست که این دو نفر به گروگان گرفته شده باشند. فرماندار دونفر از نگهبانان تاسیسات راه آهن مفقود شده

مورد شایعه حمله به یک دستگاه اتوبوس در منطقه قره تپه گفت: چنین گزارشی به وي نرسیده و رفت وآمد عادي سلماس در 

شهر  وضع در داخلدر جاده اصلی ادامه دارد صبح امروز حقگو استاندار آذربایجان غربی  در یک تماس تلفنی با کیهان گفت:

شکلی که در آن شهر وجود دارد کمبود مواد غذایی و مواد سوختنی است مهاباد عادي است ولی مردم در دلهره بسر میبرند م

تمام ذخیره نفتی مهاباد را پیش خرید کرده و پول آنرا داده و تمام مواد و این بدان جهت است که حزب دمکرات کردستان،

نیست به علت نا امنی راه ها  سوختنی را از شهر خارج کرده و به نقاط اطراف برده است. از سوي دیگر هیچ راننده اي حاضر

به مهاباد و شهرهاي مجاور آن برود. بدیهی است اگر وضع بهمین منوال ادامه داشته باشد مساله قحطی در مهاباد و شهرهاي 

 .پیرانشهر، بوکان وسردشت بصورت جدي در خواهدآمد

 

ند در حوالی ازب دموکرات به گروگان گرفتهحقگو اضافه کرد:وضع سردشت فوق العاده بحرانی است زیرا تمام کسانی را که ح

اي از پاسداران انقالب نیز هستند که از تعداد دقیق آنها اطالعی نداریم سردشت نگهداري میکنند البته در بین گروگانها عده

 .اما این را میدانیم که پریروز چهار تن از همین پاسداران بدست عوامل حزب دموکرات تیرباران شدند

 

لقی ت» جدي«فه کرد: با اعدام این چهار پاسدار ما ادعاي حزب دموکرات را دایر بر تیرباران تالفی جویانه پاسداران حقگو اضا

 .ایمکرده

 

از استاندارآذربایجان غربی پرسیدیم براي جلوگیري از برادر کشی و حل بحران در منطقه کردنشین چه باید کرد ؟ او گفت: 

 اي که خیلی مهم است اینود و در هر حال باید دولت قاطعیت داشته باشد در این میان مسلهباید تمام جوانب امر سنجیده ش

امام  شود خنثی شود. براي مثال باید بگویم وقتیاست که باید تبلیغات سویی که بی انصافانه علیه دولت در این منطقه می

کنند که روستاها ومناطق کوهستانی هستند شایع می کنند بالفاصله بین کردهایی که ساکنخمینی به حزب دموکرات حمله می

کنند و اگر مدارکی هم در مورد اختالف بین شیعه و سنی از منظور امام تمام کردها است و مساله شیعه و سنی را مطرح می

باید  نظرمنکنند. بکنند و با توزیع آن بین مردم ساده دل ذهن آنها رامغشوش میگذشته وجود دارد جمع آوري و تکثیر می

کردها را آگاه کرد که جمهوري اسالمی ایران هیچ تفاوتی بین هیچیک از نژادها نمیگذارد وبراي دولت ترك و کرد و فارس و 



.یکی است واز مزایاي یکسان بهره میبرند.حقگو درباره امکان مذاکره با شورشیان کرد:من نزدیک به دو …عرب وبلوچ و لر و

 .امی آمدهماه است که آذربایجان غرب

 

ام. اما متاسفانه هیچ توفیقی حزب دمکرات پادگان مهاباد را تسخیر کرده است. در این مدت بارها با سران حزب مذاکره کرده

کردها به ما اطالع رسیده است بدست نیامده است. البته حساب توده مردم از حزب دموکرات جدا است.زیرا از منابع رسمی

اند مگر اینکه به عضویت حزب دموکرات درآیند و این بخاطر آن است که حزب دموکرات به تهاي نداشکه خیلی ها چاره

آنها اسلحه و موادغذایی و مواد نفتی میدهد و دولت فرصت نداشته که اینگونه کارها را براي کردها بکند. اینکه میگویم 

م در نوار خواستیموقعی که می ازي شده است مثالًفرصت نداشته منظورم اینست که آنقدر براي دولت در این منطقه سنگ اند

باید ژاندارمرها محلی باشند و من درجواب گفتم: ما حرفی نداریم مرزي پاسگاه ژاندارمري مستقر کنیم حزب دموکرات گفت:

ن استاندار با ه عنواکنیم بشناسیم که انها قبول نکردند و تشنج به وجود آوردند. من بمنتها باید ژاندارمهایی را که استخدام می

 .امام اما فرصت کا رکردن براي مردم را پیدا نکردهتمام امکانات به منطقه آمده

 

وقتی حزب دموکرات مساله اي را در کردستان با آذربایجان غربی  مطرح  حقگو گفت:مسایل جانبی خیلی مهم است مثالً

کنند ش اعالمیه و اعالم همبستگی از موضوع بهره برداري میکند بالفاصله گروهاي دیگري دست به کار می شوند و با پخمی

 .کنندو مردم را نیز تحریک می

 

 حرف قاسملو جدي نیست

 

استاندار آذربایجان غربی درباره ادعاي عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان درباره امکان مذاکره  با دولت 

 :گفت

 

نمی کنیم زیرا اگذر قرار بود ایشان حاضر به مذاکره باشد باید این موضوع را به اطالع  ما حرفهاي آقاي قاسملو را جدي تلقی

رساند نه اینک فرضا آن را به یک خبرنگار خارجی می گفت  و اصوال چنین دولت و یا استانداري آذربایجان غربی  می

 .پیشنهادي از سوي قاسملو هنوز به ما ابالغ نشده است

 



قاي عزالدین حسینی هم از مدتی پیش با ما (قهر ) کرده است قهر او نیز از زمانی شروع شد که ما حقگو همچنین گفت: آ

شخصی را به عنوان فرماندار به پیرانشهر فرستادیم. البته این را هم بگویم که پیرانشهر اصوال جز مهاباد نیست اما آقاي 

انشهر اعتراض کرد و موقعی که داشتیم راجع به این مساله حسینی به من تلفن کرد و نسبت به انتصاب فرماندار براي پیر

ت هم از وضع در زمان طاغو«کردیم ناگهان عصبانی شدو تلفن را قطع کرد او تلفنی با حالت عصبانیت به من گفت:بحث می

  .«حاالبهتر بود

 

کردیم و مسایل را حل درباره مسایل حاد منطقه با هم مشورت می اي با هم نداریم در حالیکه قبالًبعد از آن هم هیچ رابطه

نمودیم. االن هم از او اطالعی نداریم. احتماال در مهاباد است و یا ممکن است در بانه باشد آقاي قاسملو هم طبق اطالعی که می

 .به ما رسید سه روز پیش در قطور بود اما اکنون از او خبري ندارم

 

ما امیدواریم که مساله بطور مسالت آمیز حل شود و وضعی پیش آید که اگر لشکر به ن غربی اضافه کرد:استاندارآذربایجا

مهاباد برود مردم از آن به عنوان لشکر خودشان استقبال کنند و بیش از این پیچیدگی بوجود نیاید. اما متاسفانه عمالی هستند 

چند روز پیش نمایندگانی از مردم مهاباد براي مذاکره پیش من آمدند و که نمیگذارند این بحران حل بشود. حقگو اضافه کرد:

من هم از آنها استقبال کردم اما به آنها گفتم : این درست نیست که در یک مملکت دو ارتش وجود داشته باشد اول باید 

ذاکره با مقامهاي دولتی به دانند حل شود. آنها ناگزیر براي ممساله حزب دموکرات که خود را یک حزب سیاسی نظامی می

 .تهران رفتند و از نتیجه مذاکرات آنها در تهران  اطالعی ندارم

 

ام استاندار آذربایجان غربی افزود: براي حل بحران منطقه کردستان  و آذربایجان غربی  طرحی به دولت داده و پیشنهاد کرده

گسترده به آذربایجان غربی و کردستان بیاید و مردم را نیز  که دولت با تمام امکانات و نیروي خود در سطح بسیار وسیع و

بسیج کند و دست به اقدامات عمرانی همه جانبه بزند بطوري که کردها متوجه شوند که دولت حامی آنها است و تبلیغات 

 .حزب دموکرات علیه دولت صحیح نیست

 

ا ما ایم آنها باي اطراف پیرانشهر مذاکره کردهه و تا اندازهالبته این مساله را نیز توضیح بدهم که ما با عشایر اطراف ارومی

م دل اند و توده مرداند. در شهرهاي جنوبی آذربایجان هم مردم بطور مخفیانه با ما اعالم همبستگی کردهاعالم همبستگی کرده

نیز براي حل بحران منطقه دولت در جریان وقایع آذربایجان است و تصمیمات الزم  خوشی از حزب دموکرات ندارند ضمناً

 .گرفته است

 



اي را که مورد احتیاج ان رادیو بود دیروز از ارومیه به مهاباد فرستادیم و در نتیجه حقگو گفت:در مورد رادیو مهاباد وسیله

ت اما وکرات اسکند و تحت نفوذ دمهایی منطقه را پخش میرادیو مهاباد به کار افتاد و تا جاي که اطالع دارم این رادیو برنامه

 .برد کافی ندارد

 

علت اینکه ما مجبور شدیم وسیله کافی براي بکار انداحتن رادیو مهاباد بفرستیم این بود که افراد مسلح حزب دموکرات 

ساعت مهلت داده بودند که اگر رادیو را به کار نیندازند آنها را اعدام خواهند کرد و  18کارکنان رایوي را به گروگان گرفت و 

 .ما براي نجات جان آنها این کار را کردیم

 

حقگو گفت: افراد حزب دموکرات پریروز پادگان سردشت را خلع سالح کردند و تمام سالح ها را به سه قسمت تقسیم کردند. 

 هاي چپی داده شد و بقیه نیز سهم حزب دموکرات کردستان شد. آنهایک قسمت را به جالل طالبانی دادند یک سهم به گروه

 .هیچ چیز در پادگان باقی نگذاشتند و حتی پتوها و چراغها را نیزبا خود بردند

 

اش تحت استاندار آذربایجان غربی افزود: بطوریکه سرگرد شکوریان فرمانده پادگان سردشت می گفت: او را در خانه

 .اند و سپس با جمله به پادگان ان را خلع سالح کردندنظرگرفته

 

غربی  اضافه کرد: در بین سالحهایی که از پادگان سردشت به دست افراد حزب دموکرات افتاده خمپاره و  استاندار آذربایجان

 .سایر وسایل پیشرفته نظامی بوده است

 

ي سرگرد شکوري فرمانده پادگان سردشت قراربوده که حزب دموکرات شبانه به پادگان حمله حقگو اضافه کرد: بنا به گفته

 2اش تحت نظر گرفته و ساعت وجه شد فرمانده پادگان براي دفاع آماده  شده است او را در خانهکند اماموقعی که کت

 )6/6/1358بعدازظهر برنامه خود را عملی کرده است. (کیهان

 

 .نفررا در سردشت اعدام کردند 4دمکراتها، 

 

 .مخزن نفتی ایستگاه راه آهن سلماس،به آتش کشیده شد



 

ذربایجان غربی در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: (پریشب) ایستگاه ارومیه: حقگو استاندار آ

آهن شهرستان سلماس مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و مخزن نفتی آن به آتش کشیده شده است. حقگو گفت: مخزن راه

شود یک نفر از ن مهاجمین و نگهبانان ایستگاه گفته مینفتی ایستگاه راه آهن سلماس پانصد هزار لیتري بوده و در درگیري بی

مهاجمین کشته شده است. استاندار افزود: فرمانده لشکر ارومیه پس از اطالع از جریان امر به محل حادثه رفت و نیروي 

شخص نوز متقویتی جهت شناسایی افراد مهاجم و پیشگیري از خسارات بیشتر اعزام شده است. خسارات وارده به ایستگاه ه

 .نشده است

 

د. انحقگو گفت: از شهرستان سردشت نیز خبر رسیده که اعضاء حزب منحله دمکرات چهار نفر را در این شهر اعدام کرده

از پاسداران انقالب هستند. حقگو افزود: حزب  دمکرات اعالم کرده در  مشخصات افراد اعدام شده روشن نشده ولی احتماالً

کرمانشاه و پاوه اعدام بشود، ما نیز دو نفر را اعدام خواهیم کرد. حقگو اضافه کرد: این مسأله و ادعاي مقابل هر نفري که در 

اس اند. فرماندار سلماند چنین مطلبی به ما گفتهبه ما ابالغ نشده ولی مقاماتی که از مهاباد آمده حزب منحله دمکرات رسماً

 آهن سلماسومیه در مورد حمله پریشب مهاجمین به مخزن ایستگاه راهنیز در یک تماس تلفنی به خبرگزاري پارس در ار

گفت: مهاجمین در نخستین مرحله در ساعت ده پریشب به شهر سلماس حمله کردند و چون با  مقابله شدید پاسداران و 

اس د. فرماندار سلمهاي سنگین مخزن نفتی را به آتش کشیدنآهن رفته و با اسلحهمردم مواجه شدند، به طرف ایستگاه راه

 اند و هنوز روشن نیست که این دو نفر به گروگان گرفتهآهن مفقود شدهافزود: در این درگیري دو نفر از نگهبانان تأسیسات راه

ي گفت: چنین گزارشی به و» قره تپه«شده باشند فرماندار سلماس در مورد شایعه حمله به یک دستگاه اتوبوس در منطقه 

 )6/6/1358مد عادي در جاده اصلی ادامه دارد. (اطالعات نرسیده و رفت وآ

 

 .دموکراتها ژاندارمري بانه را خلع سالح کردند

 

  .و سردشت تکذیب شد بانه–پاسدار در مهاباد  200گروگان گیري 

 

 تکذیب دموکراتحزب افراد توسط سردشت و بانه مهاباد، در پاسدار 200 حدود گیريگروگان: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

 .شد

 



محمد رشید شکیبا استاندار کردستان ضمن اعالم این خبر گفت: پاسداران در هر نقطه بحرانی با همکاري و کمک واحدهاي 

 200کنند و کمتر دیده شده بدون پوشش نظامی و به تنهاي وارد عمل شوند. بنابراین دستگیري حدود ارتش پیشروي می

 .گیري آنها به نظر من صحت نداردح و گروگانپاسدار  توسط افراد مسل

 

گویم کوپتر حامل مهمات که چند روز پیش در فرودگاه سنندج منفجر شد گفت: من نمیوي در مورد شایعه خرابکاري در هلی

دو وکه پادگان سنندج پاکسازي شده ولی این را امیدوارم که در هلی کوپتر منفجر شده در پادگان سنندج خرابکاري نشده ب

کوپتر مورد نظر با سیم برق در پادگان برخورد کرده و ابتدا جرفه و بعد از آن انفجار پیش براساس آنچه ما فهمیدیم هلی

 ..آمد

 

استاندار دورنماي بحران کردستان را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: من به برقراري آرامش و امنیت در منطقه امید بسیار 

 .امش و امنیت تاوان سنگین نداشته باشددارم ولی ایکاش این آر

 

هاي سنگین هستند و چنانچه با مذاکره و گفتگو بحران کردستان حل نشود استاندار اضافه کرد: هر دو طرف داراي اسلحه

به اعتقاد من بهترین اقدام دولت در آن زمان آنست که جنگ خونینی را در سطح منطقه پدید خواهد آورد. شکیبا افزود: 

شود این شهر را تا چند ماه در محاصره غذایی و ي اعزام سریع ارتش به شهر مهاباد که مسلما به درگیري شدید منجر میبجا

 .مواد سوختی بگذارد و در آن صورت بدون شلیک حتی یک تیر مهاباد سقوط خواهد کرد

 

دموکراتهاي مسلح از مردم براي خود سپر استاندار کردستان گفت: در هر درگیري سخت مردم بیگناه لطمه خواهند دید زیرا 

 .بال خواهند ساخت و مردم گروگان آنها خواهند بود

 

طبق گزارشهاي رسیده به ما افراد مسلح حزب دموکرات افرادژاندارم بانه را خلع وي در مورد آخرین خبرهاي بانه گفت:

شده که چنانچه با ما همکاري کنید در محل باقی خواهید اند و به بعضی از افراد ژاندارم هم گفته سالح و از شهر بیرون کرده

 .ماند. در بانه گروگان ژاندارمري مستقر بود

 



در مورد خشم عمومی مردم ایران نسبت  به مردم کردستان استاندار گفت: اصال صحیح و اخالقی نیست که بخاطر یک عده 

دم ایران خشم خود را متوجه تمام اهالی کردستان کنند زیرا معدود که بوسیله عوامل طالبانی و مزدوران حمایت  می شوند مر

 .اینها مردمی هستند که همیشه رنج کشیده اند و طالب آرامش و امنیت و اقدامات رفاهی در منطقه هستند

 

ي روقتی دولت دموکراسی واقعی را در سراسر مملکت پیاده کند دیگر کردها چه احتیاجی به خود مختااستاندار اضافه کرد:

دارند در فضاي یک دموکراسی واقعی نه فقط کرده بلکه ترکن ها، بلو چ ها و عرب ها نیز هیچ خواسته غیر منطقی نباید داشته 

 .باشند

 

هزار نفر از مردم سنندج از آنها با نقل و نبات  80وي در پایان گفت: زمانی که راهپیمایان تهران به سنندج رسیدند حدود 

خود نشان دهنده آن است که اکثریت مردم کرد خواهان درگیري نیستند و جمهوري اسالمی را تایید  استقبال کردند که این

 )7/6/1358راند.(کیهان کنند و بخاطر اقدامات چند عضو دست چپی نباید همه را به یک چوبمی

 

 .استاندار کرمانشاهان:خلع سالح در مناطق مرزي کردستان ضروري است

 

 .اه براي تحویل اسلحه ده روز مهلت دادکمیته انقالب کرمانش

 

 .م دارداقدا دردست را منطقه نیاز مورد کارخانه چند تاسیس طرح اورامانات منطقه در اشتغال ایجاد براي دولت –کرمانشاه 

 

ضافه ا استاندار کرمانشاهان در بازگشت ازسفر تهران به خبرنگار کیهان گفت و به دنبال آن» محمد سپهري پور«این مطلب را 

کرد: سفر من بتهران عالوه بر ارتباط با وقایع این منطقه به مسایل رفاهی وعمرانی شهرکرمانشاه و بخشها و روستاهاي آن هم 

 .مربوط بود

 

وي افزود: مساله کمک بشهرداري کرمانشاه و افزایش بودجه آن نیز موردگفتگوي من با دولت بود و از مقامات مسوول 

 .عملی کنند هاي خود را در این زمینه حتماُوعدهخواسته شد تا 

 



هاي رفاهی و عمرانی مناطق مرزي است. مصال به دنبال مشکالت در هر حال اولویت بیشتر برنامهاستاندار همچنین گفت: 

 .کشاورزي در این منطقه پیشنهاد تاسیس چند کارخانه را دادم که مورد موافقت قرار گرقت

 

ن خسارات مردم در وقایع اخیر پاوه و دیگر شهرها گفت: نظر دولت را در مورد جبران خسارات وارده به نامبرده درمورد جبرا

هاي ضربتی و سریع در این مناطق شدند که بدون شک افزایش بودجه مردم این مناطق جلب کرده و خواستار اجراي برنامه

 .این مناطق نیز ضرورت دارد

 

هاي پیشنهادي به سرعت پیاده شود ضد انقالب نخواهد توانست ستاندار گفت: چنانچه برنامهدر مورد ایجاد امنیت در منطقه ا

ی و هاي ضربتمردم را فریب دهد در حال حاضر با استقرار ارتش و امنیت در منطقه اورامانات لروم سرعت بخشیدن به برنامه

مناطق مرزي را ضروري دانست و گفت: این یک برنامه  اي دارد. وي اجراي برنامه خلع سالح دربنیادي اهمیت فوق العاده

الزم براي پاکسازي سریع منطقه است اما من درصددم که بدولت پیشنهاد نمایم در صورت امکان پول اسلحه کسانی که 

ها رل مرزاند نقدا بپردازد. استانداردرمورد کنتداراي فقر مالی هستند و تمام درامد و پول خود را صرف خریدن اسلحه کرده

هاي مرزي کار آنها در کنترل مرزها آسانتر شد و با استقرار این وظیفه به عهده افراد ژاندارمري است و با تقویت پاسگاهگفت:

 .ارتش و پاسداران نیز مشکل رخنه و نفوذ به داخل خاك ما از بین خواهد رفت

 

ه وسط عشایرداوطلب نیز برنامه خوبی است ولی چون متاسفاناستاندار به دنبال این مطلب گفت: البته نگهداري مرزهاي غربی ت

اند بنابراین حفاظت مرزها توسط ژاندارمري تعدادمعدودي از عشایر در موقع بحرانی و تشنج بوظیفه خود خوب عمل نکرده

 .تر استاطمینان بخش

 

ام که با مردم و عشایر منطقه دستور داده استاندار افزود: به بخشداران و فرمانداران منطقه اوارمانات و سایر مناطق مرزي

 .مذاکره کنند و تعدادي را که به دنبال شایعات ضدانقالب قصد کوچ کردن دارند براي ماندن در محلهاي خود تشویق نمایند

 

وي همچنین هوشیاري مرزبانان رادر شناسایی و بازداشت جاسوسان در منطقه عالی توصیف کرد و گفت: طبیعی است که 

اي نان از مرزهاي طوالنی قصد نفوذ دارند ولی با بیداري مردم محل و هوشیاري ارتش و پاسداران از این بابت لطمهدشم

 )9/6/1358نخواهیم دید.(کیهان

 



 .سرپرست فرمانداري مهاباد:مردم مهاباد خواهان رفع اختالف از طریق مذاکره هستند

 

  .ت نیسترادیوتلویزیون مهاباد در تصرف اعضاي حزب  دمکرا

 

نظرها و دقیقه بامداد امروز در یک گفتگوي تلفنی نقطه 9و30کرمانشاه : آقاي فاضلی سرپرست فرماندهی مهاباد ساعت 

دیدگاههاي خود را در مورد چگونگی محاصره اقتصادي شهر مهاباد براي خبرنگار اطالعات در کرمانشاه اعالم کرد. وي ابتدا 

حاصره اقتصادي قرار گرفته و مردم از نظر سوخت و آذوقه در شرایط سختی بسر می برند. گفت: شهر مهاباد هم اکنون در م

گیرند. براي رفع این آید را میدر دوراهی نقده و میاندوآب پاسداران جلوي کامیونهاي نفت کش وخوارباري که به مهاباد می

اهللا وحیدي به میاندوآب فرستادیم ولی گروههاي دآیتمساله چهار نفر از اعضاي شوراي انقالب مهاباد و معتمدین محلی را نز

نفر از طرف  4نفر مذکور را در میاندوآب به گروگان گرفتند و با خود به تبریز بردند. چون این 4چریکی پیشرو تبریز 

ت ردد. سرپرساي به استاندار آذربایجان غربی نوشته شد تا  نسبت به آزادي آنها اقدام گفرمانداري اعزام شده بودند نامه

فرمانداري مهاباد ضمن تکذیب تصرف رادیو تلویزیون مهاباد از سوي افراد حزب دمکرات گفت: تصرفی در کار نبوده بلکه 

توسط افراد ناشناسی حمالتی به این مرکز شده و در مقابل، حمالت دفع گردید. منتهی دو نفر از افراد غیربومی این مرکز یکی 

ده رادیویی را به تهران بردند و رادیو از کار افتاد. در پی این قضیه از استاندار آذربایجان غربی از دستگاههاي حساس فرستن

دا و هاي عادي صاستمداد شد و ایشان دستگاه مذکور را از ارومیه به مهاباد فرستاد و رادیو تلویزیون مهاباد هم اکنون برنامه

کند. وي در مورد سنگربندي افراد مسلح گفت: افراد مسلح پخش می سیماي جمهوري اسالمی ایران را بدون هیچ محدودیتی

شود. سرپرست فرمانداري مهاباد افزود: در اطراف شهر مهاباد سنگربندي کرده ولی در داخل شهر کمتر کسی مسلح دیده می

ت از آنها ندارم و معلوم نیس اند ولی از این تاریخ به بعد خبريعزالدین حسینی و قاسملو تا سه روز قبل در مهاباد دیده شده

هاي مهاباد به علت نرسیدن اند. وي خاطرنشان ساخت هم اکنون اکثر اتومبیلدر شهر هستند یا به خارج شهر مهاباد رفته

شود. سرپرست فرمانداري مهاباد در پایان گفت: در اند و رفت وآمد در شهر با اتومبیل کمتر انجام میبنزین از کار افتاده

گیرند. انتظار دارند که این مساله با مذاکره حل شود، چون در غیر این یی که اهالی مهاباد با این فرمانداري گرفته و میتماسها

 .صورت جز برادرکشی ثمر دیگري در برنخواهد داشت

 

 نفردر سردشت 4گزارش استاندار آذربایجان غربی از اعدام 

 

نفر اعدام شدگان سردشت را که بوسیله  4اندار آذربایجان غربی، اسامی مقارن ظهر دیروز خبرگزاري پارس به نقل از است

حزب دمکرات کردستان تیرباران شدند، اعالم کرد گزارش این خبرگزاري را بخوانید: آقاي حقگو، استاندار آذربایجان غربی، 



نفر از کسانی را که در  4بامداد امروز (دیروز) در یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در ارومیه، اسامی  9ساعت 

اند و در شهرستان سردشت بوسیله افراد حزب دمکرات کردستان اعدام جهادسازندگی و تبلیغات اسالمی فعالیت داشته

نفر را: ناصر ترکان اهل تهران، حمید  4اند اعالم کرد: آقاي حقگو، ضمن قرائت اعالمیه دادگاه انقالبی خلق کرد، اسامی شده

ن، حمید شیري، اهل بناب و شهریار ملک کندي، اهل نقده اعالم کرد و اظهار داشت: بر اساس این اعالمیه تواضعی اهل تهرا

بامداد روز  2اند و پس از محاکمه در دادگاه انقالبی خلق کرد در ساعت گفته شده است این عده در جبهه سقز دستگیر شده

دادگاههاي عدل اسالمی هشدار شده است که در قصاص اعدام  اند در این اعالمیه بهشنبه سوم شهریور ماه اعدام شده

نفري که در سردشت  4مبارزان کرد، یکی از مجاهدین اسالمی محاکمه و به جوخه اعدام سپرده خواهد شد. آقاي حقگو افزود: 

 سالمی و کامالًفعالیتهاي ا اند و با تشکیل نمایشگاه کتاب و تعلیم قرآن،اند، مسلح نبودهبوسیله افراد حزب  دمکرات اعدام شده

 )10/6/1358اند. (اطالعاتایدئولوژیکی داشته

 

 .داد حرفهایشان را بزننداستاندار کردستان:دولت باید به دمکراتها اجازه می

 

سنندج  ـ خبر گزاري پارس: محمود شکیبا استاندار کردستان دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اعزامی خبرگزاري 

نظرهاي خود درباره حوادث اخیر کردستان پیشنهاد کرد که مرکز مخصوصی براي به غرب کشور  ضمن تشریح نقطهپارس 

بررسی مسایل و مشکالت دو استان کردستان و کرمانشاهان بخشی از استان آذربایجان تشکیل شد وي درباره آنچه در 

ه به خصوص بعد از انقالب که عوامل ضدانقالبی ب کردستان گذشته است گفت: کردستان همیشه موفقیت حساسی داشته و

اند. چون روابط دولت ایران با دولت عراق هم خوب شود، همه محیط کردستان را براي فعالیت مناسب کردستان روي آورده

د و نتشخیص دادند. از طرف دیگر چون در دوره طاغوت بیش از سایر مناطق ایران، کردها مورد تعدي و ظلم قرار گرفته بود

از این نظر یک آمادگی ضمنی و قبلی در این منطقه وجود داشت، البته در این که اکثریت غریب به اتفاق مردم امیدواري 

ایل شود داشت، ولی با کمال تأسف وسالعاده به انقالب داشتند و پشتیبان این نهضت انقالبی بودند، هیچ تردیدي نمیفوق

بود. دولت گرفتاري زیادي داشت و آنطور که باید و شاید به کردستان توجه نکرد، در تبلیغاتی دولت در کردستان خیلی کم 

و  کردند چنانچه دیدیم متاسفانه وقایع اسفناك پاوهکم در کردستان برنامه خود را پیاده مینتیجه ضد انقالبیون داشتند کم

به منطقه مهاباد در آذربایجان غربی صحبت بکنم ولی  اي ندارم راجعسایر نقاط کردستان را به بار آوردند و البته من وظیفه

چون آنها سرنوشت و مقدوراتشان به سایر مناطق کرد بستگی دارد این مسایل در مهاباد هم نفوذ کرد حزبی به وجود آمد به 

ت به اینها دولکنم شود توقعاتشان زیاد بیجا نبود ولی من فکر میبا حزب دمکرات وقتی صحبتی می نام حزب دمکرات ظاهراً

داد که بیایند و مطالبشان را عنوان بکنند تا دولت متوجه بشود که آیا اینان در گفتارشان صادق هستند یا نه و زیاد میدان نمی

کی دو نفر از ی آیا تصمیماتشان هماهنگی با مصالح اجتماعی مملکت دارد یا خیر، من خودم در سفر به استان کردستان،  تصادفاً

را دیدم و اینها  افرادي بودند ظاهرالصالح و در صحبتهایشان توقعاتی نبود که براي دولت وحشتناك باشد. ولی به دمکراتها 

نظر من بایستی با  آنها صحبت بشود و بعد در عمل ببینند که اینها تاچه حد صادق هستند به عنوان مثال در جریان نقده یک 



اند و مدت دو ماه در مهاباد هستند و ما هر چه از دولت تقاضاي مهاباد آمده کرد ده هزار نفر آواره بهنفرشان تعریف می

 .کمک کردیم هیچ گونه کمکی نرسید و ما با جمع آوري اعانه موفق شدیم که این ده هزار نفر را تاکنون اداره کنیم

 

 حزب مقتدر

 

 مختلف سیاسی گفت: حزب مقتدري که فعالً هاياستاندار کردستان در قسمتی از صحبتهاي خود با اشاره به فعالیت گروه

توان روي آن در کردستان صحبت کرد حزب منحله دمکرات است اگر با این حزب صحبت شود خیلی از مسایل حل می

که سرنوشت مناطق کردنشین به این مساله مربوط است. اگر تصمیمی براي مهباد گرفته شد باید جریان به  شود، خصوصاًمی

ن هم برسد و به همین ترتیب عقیده دارم بایستی مرکزیت به وجود بیاید و یک هیات سیاسی ـ اجرایی و یا هر اطالع  کردستا

چه که اسمش را بگذاریم در یکی از این استانها یعنی کردستان ـ کرمانشاهان و آذربایجان غربی متمرکز شود و مسایل مربوط 

تحلیل قرار بگیرد. شکیبا ادامه داد: با توجه به اینکه به منطقه آشنایی کامل به این سه استان باید در این مرکز مورد تجزیه و 

آمد حوادث نامطلوب جهت مذاکره، به مهاباد  بروم ولی مورد قبول واقع نشد دارم، پیشنهاد کردم براي جلوگیري از پیش

گفت: بعد از اصالحات ارضی هاي زراعی را به شدت تکذیب کرد و هاي بزرگ زمیناستاندار کردستان وجود مالکیت

هاي زراعی مکانیزه به مالکین سابق داده شد که مقدار آن بسیار کم هاي بزرگ در کردستان از بین رفت و فقط زمینمالکیت

اند است. شکیبا در مورد کار دادگاه انقالب در کردستان گفت: در پی حوادث پاوه و سقز مطلع شدم که تعدادي دستگیر شده

خورند. حتی مدیران کل دارایی و کشاورزي هم جزو ها کارمندان اداري، کسبه و اهالی شهر به چشم میآنکه در بین 

، البته اند و دادگاه انقالبی در شرف تشکیل استاهللا خلخالی به اینجا آمدهدستگیرشدگان هستند و به دنبال آن شنیدم که آیت

 دانم چه عواملیرد تشکیل دادگاه انقالب کسی به من اطالعی نداد و نمیمن هیچگونه اطالعی از ورود ایشان نداشتم و در مو

کردم. همان روز با وزیر در مورد اعدام افراد احساس خطر می اند. ولی اصالًمتهمین را به دادگاه انقالب معرفی کرده

یست ید بکند البته معلوم نخواهد براي مردم گرفتاري تولکشورتماس گرفتم و گفتم که دادگاه انقالب بدون سوءنیت می

نیت داشته باشند چند لحظه بعد وزیر کشور به من اطالع داد: این مساله در کنند حسنعواملی که این دادگاه را هدایت می

نفر 11ساعت بعد از رادیو شنیدم هیات دولت مطرح شده و قرار است که این دادگاه عملی انجام ندهند. و باز گردد اما نیم

کنم. ولی من در این شهر حتی شدند. البته من به هیچ وجه در مورد صحیح یا غلط بودن این اعدامها اظهارنظري نمیتیرباران 

 جمهوري، ادامه داد: سنندج و مریوانیک نظر موافق در این مورد ندیدم. در اینجا شکیبا ضمن اشاره به چگونگی تعیین رییس

اي نیست ولی بانه ـ بوکان ـ مهاباد و سردشت پاکسازي نشده گفت: دیگر مسالهتوان از عوامل ضدانقالب پاکسازي شده و می

توان این منطقه را پاکسازي کرد زیرا اکثریت مردم این منطقه به جمهوري اسالمی است و من معتقدم به بهترین وجهی می

 .معتقد هستند

 



اند و باید در سایر مناطق طوري ار دولت بدبین شدهي زیادي از مردم سنندج نسبت به کشکیبا افزود: به این اعدامها عده

عمل شود که چنین وضعی پیش نیاید و یا بر اثر اشتباه یکی دو نفر و یا یک هیات موافقین را به صف مخالفین براند. 

 )10/6/1358(اطالعات

 

 ذربایجان غربیمصاحبه با استاندار آ

 

غربی در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس اعالم کرد در حال  ایالم ـ خبرگزاري پارس: حقگو استاندار آذربایجان

حاضر شهرهاي این استان آرام است منتها موادسوختی از قبیل نفت در بعضی از شهرها کمیاب شده و مشکالتی براي مردم 

 و رانندگان ماشینهايمنطقه ایجاد کرده است. وي گفت که کمبود مواد سوختی در قسمتهاي جنوب آذربایجان مشهود است 

استان نیستند.استاندار آذربایجان غربی یادآور شد که افراد  هايحاضر به حمل مواد نفتی به شهر هانفتکش بعلت ناامنی جاده

ضد انقالب بیشتر در مناطق کردنشین و نواحی مرزي شامل جنوب آذربایجان مستقر هستند و توده مردم مسلمان چه ترك و 

باشند خوشبختانه اهالی آذربایجان به ویژه عشایر جنوب غربی ناشایست افراد ضد انقالب شدید ناراحت می چه کرد از اقدام

و تا آنجائی که اطالع دارم اهالی مهاباد،  اندارومیه براي مقابله با افراد ضد انقالب و سرکوبی آنها اعالم آمادگی کرده

ربی . استاندار آذربایجان غانداستقرار نیروهاي ارتش در این مناطق شده پیرانشهر، اشنویه و دیگر شهرهاي کردنشین خواستار

در  اندبرابر اطالعاتی که به ما رسیده افراد ضد انقالب در ارتفاعات مهاباد، اشنویه و پیرانشهر موضع گرفته«همچنین گفت: 

در این مورد اقداماتی صورت گرفته و : «مورد تحویل چهار جسد که وسیله افراد ضد انقالب اعدام شده بودند استاندار گفت

ولی تا کنون در این زمینه گزارش دیگري  انددو نفر از برادران کرد در نقده آمادگی خود را براي گرفتن اجساد اعالم کرده

 )10/6/1358جمهوري اسالمی».(بمن نرسیده است

 

 گفتگو با استاندار آذربایجان غربی

 

حقگو استاندار آذزبایجان غربی دیروز در یک تماس تلفنی  با خبرگزاري پارس در ارومیه ارومیه ـ خبرگزاري پارس: آقاي 

چهار شهید عضو ستاد جهاد سازندگی که در سردشت بطور ناجوانمردانه و بدست  هايامروز هیاتی براي تحویل جنازه«گفت: 

را به ما تحویل  هاریم که امروز این جنازهعوامل حزب منحله دموکرات کردستان تیرباران شدند اقدام شده است و امیدوا

بدهند. آقاي حقگو در مورد وضع منطقه گفت وضع فعال آرام است فقط بعضی ازعوامل بیگانه با ایجاد تشنجات مصنوعی 

ما «زود: ف. آقاي استاندار ااندچنانکه امروز اهالی پیرانشهر در پی شایعاتی شهر را ترك کرده نمایندناراحتی افراد را فراهم می



گر حزب دموکرات کردستان با دیگر افراد منطقه که حساب افراد آشوب ایمبارها به خواهران و برادران کرد خود یادآور شده

 ."افراد را ندارد و خاطیان به شدیدترین وجهی مجازات خواهند شد اینجداست و هیچکس حق تعرض به

 

ري با درك این مطلب که تنها راه نجات ملت ایران پیوستن به جمهوري امروز نیز اغلب عشایر محل درگی«استاندار گفت: 

آمادگی خود را براي جانبازي در راه اسالم و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران اعالم  باشداسالمی می

 )10/6/1358جمهوري اسالمی».(اندداشته

 

 .گروهی از افراد ژاندارمري بانه،تحت نظر دموکراتها هستند

 

رمیم شده ت استاندار کردستان امروزدر تماس با کیهان اعالم کرد که تلفن و برق سقز که قطع بود کامالً» حمد رشید شکیبام»

 .و از این بآیت حاي هیچگونه نگرانی نیست

 

استاندار کردستان پیرامون تصرف و خلع سالح ژاندارمري بانه توسط افراد مسلح حزب دموکرات کردستان گفت: فرمانده 

 .گروهان ژاندارمري بانه به ارومیه آمده و آن گروه از افراد ژاندارمري که در محل مانده تحت نظر حزب دموکرات هستند

 

شکیبا اضافه کرد: من مساله تصرف و خلع سالح ژاندارمري بانه را به اطالع مقامات ارتش رسانده و درخواست اقدام الزم در 

 .اماین زمینه را کرده

 

دولت باید مردم مهاباد را در مضیغه غذایی «ام که: دستان همچنین گفت: در مصاحبه دیروز خود با کیهان نگفتهاستاندار کر

اگر افراد مسلح حزب دموکرات در مهاباد بیش ازاین مقاومت کنند و راهها همچنان بسته باشد مردم «ام بلکه گفته» قراردهد

 .«د گرفتعادي شهر در آینده در مضیقه غدایی قرار خواهن

 

استاندار کردستان در پایان گفت: به استثناي دو شهر بانه و سردشت اوضاع در بقیه شهرهاي کردستان عادي است و نگرانی 

 )10/6/1358وجود ندارد. (کیهان

 



 .استاندارکردستان:تجزیه طلبان،خائن به جامعه کرد هستند

 

اختصاصی با خبرنگاران هیات اعزامی خبرگزاري پارس یه عرب کشور محمود شکیبا استاندار کردستان دیروزدر یک مصاحبه 

 2ضمن تشریح نظرهاي خود درباره حوادث اخیر کردستان پیشنهاد کرد که مرکز مخصوصی براي بررسی مسایل و مشکالت 

 .استان کرمانشاهان و بخشی از استان آذربایجان غربی تشکیل شد

 

گفت: کردستان همیشه موقعیت حساسی داشته و بخصوص بعد از انقالب عوامل وي درباره آنچه در کردستان گذشته است 

 .ضد انقالبی به کردستان روي آوردند

 

چون روابط دولت ایران با دولت عراق هم خوب نبود همه محیط کردستان را براي فعالیت مناسب تشخیص دادند از طرف 

مورد تعدي و ظلم قرار گرفته بودند و از این نظر یک آمادگی  دیگر چون در دروه طاغوتی پس از سایر مناطق ایران کردها

الب اي به انقضمنی و قبلی در این منطقه وجود داشت البته در این که اکثریت قریب به اتفاق مردم امیدواري فوق العاده

ی دولت در لیغاتشود داشت ولی با کمال تاسف وسایل تبداشتند و پشتیبان این نهضت انقالبی بودند هیچ تردیدي نمی

هاي زیادي داشت و آن طور باید وشاید توجه به کردستان نکرد در نتیجه ضد انقالبیون کردستان خیلی کم بود.دولت گرفتاري

کردند چنانچه دیدیم متاسفانه وقایع اسفناك پاوه و سایر نقاط کردستان را داشتند کم کم در کردستان برنامه خود را پیاده می

بته من وظیفه ندارم راجع به منطقه مهاباد در آذربایجان غربی  صحبتی بکنم ولی چون آنها سرنوشت و ببار آورد و ال

 .مقدروشان به سایر مناطق کرد بستگی دارد این مسایل در مهاباد هم نفوذ کرد

 

کمک از دولت کردیم ماه در مهاباد هستند و ما هر چه  تقاضاي  2اند و مدت هزار نفر آواره به مهاباد آمده 10ولی گفت 

تعداد  هزار نفر را تاکنون اداره کنیم.یا مثالً 10آوري اعانه موفق شدیم که این هیچگونه کمکی نرسیده است و ما با جمع

بیکاران در این شهر بسیار زیاد بود ولی بعد از چند روز متوجه شدم تعداد واقعی بیکاران آن مقداري نیست که هر روز به 

ند و یک چهارم و یا یک پنچم آنها واقعا بیکارند و بقیه گروههاي سیاسی هستند که با این عده مخلوط شده استانداري می آی

آورند تا ما را از کارهاي رفاهی و عمرانی باز دارند و بعد از برقراري امنیت در اینجا دیگر از وآنها را با خود به استانداري می

 .ده کم شده استبیکاران خبري نشد یا تعدادشان فوق العا

 



شکیبا استاندار کردستان درباره طرح پیشنهادي خود براي رفع اختالفات موجود بین طرفهاي درگیر به خبرنگار هیات اعزامی 

این گروهها یا شناخته شده هستند یا نیستند در اولین روزهاي انتصاب من ده گروه یا خبرگزاري پارس به غرب کشور گفت: 

 .کردندفعالیت می یازده گروه در منطقه

 

 .من موفق شدم باسران فقط یکی دو گروه مذاکره کنم ولی با بقیه چون نه محلی داشتند و نه افراد مشخص مذاکره ممکن نشد

 

ز توانستیم پی ببریم تشکیالت چیست و کجا هستند پس اکردند ولی نمیاین گروهها فعالیت داشتند و اقدامات تخریبی می

 هاي کوچک برچیده شد و از این جا رفتندگروه آمدن پاسداراها این

 

پیش من امده بود از اینجا رفت و از او هم خبري نیست و یک گروه چپ رو هم که  نماینده حزب دموکرات هم که قبالً

 .نماینده اشان شخصی به نام صدیق کمانگر بود برچیده شد

 

 .زنندو کنار دست به حمالت پراکنده می حاال فقط عوامل باقیمانده این گروه هستند که گاهی در گوشه

 

 .توان روي آن در کردستان حساب کرد حزب دموکرات کردستان استمی حزب مقتدري که فعالً

 

 .اینکه سرنوشت مناطق کردنشین به هم مربوط است شود خصوصاُاگر با این حزب مذاکره بشود خیلی از مسایل حل می

 

بایستی به اطالع کردستان هم برسد به همین ترتیب و من هم عقیده دارم بایستی اگر تضمینی براي مهاباد گرفته شود 

مرکزیتی بوجود بیاید و یک هیات سیاسی اجرایی و یا هر چه که اسمش را بگذاریم در یکی از استانهاي کردستان، کرمانشاهان 

وذ کز مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و از نفو آذربایجان غربی  متمرکز بشود مسایل مربوط به این سه استان باید در این مر

افراد ذیصالح براي حل مسایل این سه استان بایستی استفاده بشود که متاسفانه این پیشنهاد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته 

 .است

 

 .با پیبشنهاد من موافقت نشد



 

 .مناطق کردنشین دارند استفاده شودمن حتی معتقدم از وجود اشخاصی که آشنایی به فرهنگ و ساخت اجتماع 

 

ام براي جلوگیري از پیش آمدن حوادث نامطلوب براي با توجه به آشنایی که به منطقه دارم بارها پیشنهاد کرده من شخصاُ

مصلحت نبوده است حتی یکبار از طرف یکی از مقامات نظامی براي حل  مذاکره به مهاباد بروم ولی مورد قبول واقع نشدوحتماُ

 .اي در مهاباد به من پیشنهاد مداخله شد ولی من نتوانستم موافقت وزارت کشور را در این مورد جلب کنممسله

 

استاندار کردستان در پاسخ سوال دیگري در مورد چگونگی وضع کار شوراي شهر سنندج و احتمال تشکیل ان در سایر 

 :شهرهاي استان گفت

 

اي امنیت مزید برعلت شد و تصمیمات شوراي شهر عامل مشخص نشد و مساله وظایف شوراي اداري شهر سنندج هیچ وقت

کرد و آنطور که باید وشاید کاري از پیش نبرد و افراد شورا با اجرایی نداشت و ناچار این شورا به بعضی کارهاي کوچک اکتفاء

صفر رسیده است ما امیدواریم در قانون فعالیت آنها به  وجودي که اشخاص صالحی بودند بعد از مدتی متوجه شدند که فعالً

ا ب اساسی جدید تکلیف همه این مسایل روشن بشود. از آن مرحله هر تصمیمی که دولت بگیرد منشاء اثري خواهد بود و اصوالً

فضاي خوب سیاسی اجتماعی و ادراي که در سایه انقالب بوجود آمده است هر نوع تشکیالتی در این زمینه موفقیت خواهد 

 اي از مردم شهر از عملکرد پاسداران انقالب گفت: قبالًت و در این هیچ جاي تردید نیست. وي دریاره نارضایتی عدهداش

روز هم خدمت کردند ولی دست روزي که مابه وجود این افراد احتیاج داشتیم  18تعداد پاسدارمحلی استخدام شدند و مدت 

هیچگونه همکاري نیستند این نشان میدهد که دقتی در انتخاب این افراد سالحهاي خود را بردند و اعالم کردند حاضر به 

نشده بودو در اینده اگر سپاه پاسداران در تهران بتواند با روشن بینی و با دقت سپاه پاسداران را در اینجا تشکیل بدهد به 

 .احتمال زیاد موافق خواهد بود

 

خصوص موفق شدند شهر را از سقوط کامل نجات بدهندو ما این خاطره اند در یک لحظه زمانی بافرادي که از تهران آمده

 .خوب را همیشه بیاد خواهیم داشت

 

باید بگوییم اکثریت قریب به انفاق این افراد مومن ومعتقد به انقالب بوده و حاضربه هر نوع خدمت در این شهر هستند و اگر 

ان نیست که پاسداران انقالبی که به این شهر آمده اندادمهاي خوبی  درصد ناموجه باشند این دلیل 2یا  1در بین این افراد 



به این افراد اعتماد دارند و چند استثناء را نمی توان تعمیم داد. شکیبا استاندار کردستان وجود  نیستند مردم شهر هم اکثراً

 :هاي بزرگ زمینهاي زراعی را به شدت تکذیب کرد و گفتمالکیت

 

ضی مالکیت هاي بزرگ در کردستان مطلقا وجود ندارد فقط زمینهاي زراعی مکانیزه به مالکین سابق داده بعد از اصالحات ار

براي تعیین تکلیف زندانیان اینجا به تهران مراجعه کردم هاي انقالب گفت: شد که مقدار آن بسیار کم است.وي درباره دادگاه

هیچ یک از علماي اینجا حاضر نبودند حاکمیت شرع را در این  و خواستم دادگاه انقالب در کردستان تشکیل شود زیرا

 .دادگاهها به عهده بگیرند. با وجود توافقهایی که شد متاسفانه این دادگاهها تشکیل نشد تا اینکه وقایع اخیر اتفاق افتاد

 

 اي که بی جهت بزرگ شدواقعه

 

دند فقط به ها و رادیو وتلویزیون انرا بزرگ کرتاده. بلکه روزنامهالبته بایستی بگویم در حقیقت واقعه اي در کردستان اتفاق نیف

اي جوان حمله کردند و متاسفانه مامورین شهربانی و پاسدارانی که ما استخدام کرده یک اتوبوس حامل اسلحه ومهمات عده

 ه من همیشه از آن میترسیدمبودیم هیچ اقدام نکردندو این سالحها غارت شده جز این هم اتفاقی نیفتاد ولی عدم امنیتی ک

وجود داشت و الزم بود این وضع تغییر کند و دولت توجهی بکند بعد در جریان اغتشاش سقز تعدادي دستگیر شدند و با 

استقرار سپاه پاسداران امنیت کامل برقرار شد و این امیدواري بوجودآمدکه این وقع همیشه ادامه داشته باشد و افراد خاطی با 

له و صرف وقت تعقیب بشوند البته باید بگویم سران و. گردانندگان اصلی همه گریخته اند سه چهار روز پیش دقت و حوص

اند که در بین آنها کارمندان اداري کسبه و اهالی شهر بچشم میخورند. حتی مدیران کل مطلع شدم که تعدادي دستگیر شده

قاي خلخالی به اینجا تشریف آورده اند و دادگاه انقالبی در شرف دارایی و کشاورزي هم دستگیر شدند و کاشف به عمل آمدآ

تشکیل است البته من هیچگونه اطالعی از ورود ایشان نداشتم ودر مورد تشگیل دادگاه انقالب کسی به من اطالع نداد و من 

تلف من با سرپرست سپاه اند فقط براثر مراجعت افراد مخدانم چه عواملی متهمین را به دادگاه انقالب معرفی کردهنمی

پاسداران انقالب تماس میگرفتم و او معتقد بود که این افراد چندان هم بی گناه نیستند و از آنها اسلحه کشف شده است ولی 

اصال در مورد اعدام افراد احساس خطر کردم ولی همان روز با وزیر کشور تماس گرفتم و گفتم که دادگاه انقالب بدون سوء 

نیت داشته کنند حسند براي مردم گرفتاري تولید بکند البته معلوم نیست عواملی که این دادگاه را هدایت مینیت می خواه

باشند چند لحظه بعد وزیر کشور به من اطالع داد این مساله در هیات دولت مطرح شده و قرار است که این دادگاه عملی 

دم که یازده نفر تیرباران شدند. البته من بع هیچ وجه در مورد صحیح و یا انجام ندهد  بازگردد اما نیم ساعت بعد از رادیو شنی

 .غلط بودن این اعدامها اظهار نظري نمی کنم ولی من در این شهر حتی یک نفر موافق این در این مورد ندیدم

 



: س به غرب کشور گفتاستاندار کردستان در مورد قانون اساسی و اصل سیزدهم به خبرنگار هیات اعزامی از خبرگزاري پار

اگر ما بخواهیم نام این انقالب را اسالمی بگذاریم باید اسالم را به تمام مذاهب اسالم تعمیم بدهیم یعنی مذاهب چهارگانه، 

تسنن، مذهب جعفري و در غیر اینصورت اگر بخواهیم انقالب را محدود به شیعه و ایران کنیم انوقت بایستی در قانون اساسی 

جمهور باید شیعه باشد ولی انچ مورد نظر امام وملت ایران است به نظر من اسالم است که وسعت و د که رییسگنجانده شو

عظیمتش قابل مقایسه با مذاهب نیست و چنانچه انقالب ما آن عظمت خاصی را که مردم برایش قائلند داشته باشند دیگر 

 .یعه باشدجمهور باید شنبایستی در قانون اساسی قید بشود که رییس

 

جمهور غیر شیعه داشته باشند جمهور شیعه خواهد بود ولی در صورتیکه مردم بخواهند یک رییسدر عمل هم خودبخود رییس

مسلمانان تمام جهان انتظار دارند انقالب اسالمی ایران اختالفات  انوقت دیگر اشکالی در بین نخواهد بود از این گذشته اصوالُ

قبیل مسایل را حل کند شکیبا استاندار کردستان در مورد مناطق پاکسازي شده گفت: سنندج و مریوان تشیع و تسنن و از این 

اکسازي بوکان مهاباد و سردشت پاي نیست ولی بانه،دیگر مسالهبطور کلی از عوامل ضد انقالب پاکسازي شده و میتوان گفت: 

ا پاکسازي کرد زیرا اکثر قزیب به اتفاق مردم این منطقه به نشده است و من معتقدم به بهترین وجه میتوان این منطقه ر

این بایستی شود بنابرجمهوري اسالمی معتقد هستند فقط معدودي ابتکار عمل سیاسی را بدست گرفته و باعث ایجاد آشوب می

ندند و فکر نکنند کاري کرد که این اکثریت ناراضی از دموکرات ها از ما ازده خاطر نشوند و الجرم ب دموکرات ها نپیو

هزار نفر بیش از دو هزار نفرل عضو احزاب سیاسی  180در سنندج از  گویند درست است: مثالًچیزهایی که دموکراتها می

نبودند و بقیه با حکومت اسالمی موافق بودند ولی این اعدامها عده زیادي از مردم شهر را به دولت بدبین کرد و باید در سایر 

شود که همین وضع پیش بیاید اما اگر صحیح عمل بشود و دیانت اسالم در اعمال دولت صحیحا پیاده مناطق طوري عمل ن

شود و این اکثریت قاطع موافق یه جاي خود هست و تعدادي از مخالفین هم به موافقین بشود اعتماد مردم بیشتر جلب می

ن یا دو نفر و یا یک هیات موافقین را به صف مخالفی پیوندند عمل دولت نبایستی طوري باشد که بر اثر اشتباه یک نفرمی

 .براند

 

 هاتوجه به واقعیت

 

ها توجه کنند وي گفت: من مردم را به آرامش و همکاري با استاندار کردستان در پایان از مردم کردستان خواست به واقعیت

د به این گرفتاریها بیفزاییم و سربار دولت دولت دعوت میکنم و حاال که جمهوري اسالمی گرفتاریهاي متعدد دارد ما نبای

بشویم و توقعاتی خارج از حدود امکانات دولت داشته باشیم. در مورد مسله خود مختاري اگر دولت نپذیرد مانیز تابع خواهیم. 

 )11/6/1358(کیهان

 



 .آرام است» مهاباد«استاندار:وضع اکثر شهرهاي استان از جمله 

 

آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی پیش ازظهر امروز در گفتگوئی با خبر گزاري پارس در  ارومیه ـ خبرگزاري پارس ـ

آرام است و تا کنون خبر » مهاباد«ارومیه با اشاره به اوضاع منطقه گفت در حال حاضر وضع اکثر شهرهاي استان از جمله 

 .برخورد یا ایجاد تشنجی بما نرسیده است

 

مرزي کمبود مواد نفتی بعلت عدم امنیت کافی  هايل حاضر ناراحتی اهالی شهرستانها مخصوصا شهرآقاي استاندار افزود در حا

 )12/6/1358در منطقه میباشد که ما سعی داریم هر چه زودتر این کمبود نیز بر طرف شود. (کیهان 

 

 .دموکراتها به پادگان سقز حمله کردند

 

افراد مسلح حزب منحله دموکرات قرار گرفت،  اما افراد نظامی و پاسداران  پادگان  سقز،  شب گذشته از چهار سو مورد حمله

 .مستقر در پادگان به آتش مهاجمان با شدت پاسخ دادند

 

محمد رشید شکیبا استاندار کردستان در تماسی ضمن اعالم این خبر گفت: خبر مربوط به حمله دموکراتها به پادگان سقز را از 

سرخ سقز دریافت داشته ایم.  اما متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم با سقز و مقامهاي مستقر در طریق بی سیم شیروخورشید 

  )14/6/1358پادگان آن شهر،ارتباطی برقرار کنیم. (کیهان

 

 اطالعیه استاندار

 

 :این اطالعیه دیروز ازسوي استانداري آذربایجان غربی  انتشار یافت

 

الهی منطقه مهاباد از وجود اشرار پاك و امنیت در منطقه حکمفرما اکنون که به فضلمهاباد،خواهران و برادران مسلمان کرد 

 باشد الزم است کلیه برادران ساکن مهاباد باین نکات توجه و مورد عمل قراردهندمی



 

 مردم به سرکار خود مراجعه و با کمال جدیت مشغول کار شوند .1

 

 برد اهداف انقالب اسالمی را معمول دارندهمکاري همه جانبه و صمیمت در پیش .2

 

 .نیازهاي منطقه سریعا توسط مدیران استان بررسی و تامین خواهد شد .3

 

 دولت نیز به نوبه خود در برآوردن نیازهاي فوري منطقه سریعا اقدام الزم معمول خواهد داشت .4

 

هاي الزم ود برگردند که از امنیت و کلیه کمکو مسکن خود را ترك کردهاند به روستاهاي خروستاییانی که قراء .5

 برخوردار خواهند شد

 

هاي اقتصادي و عمرانی را هر چه سریعتر براه انداخته تا موجب آسایش کلیه افراد و دولت سعی وافر خواهد کرد برنامه .6

 احاد منطقه فراهم گردد

 

 .از دسیسه ضد انقالبیون  موکدا پرهیز شود .7

 

شود که نیازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و سایر مقامات اعالم داران خواسته میمحترم و کلیه پرچماز اهالی  .8

 )14/6/1358تا سریعا نسبت به برآوردن اینگونه نیازها اقدام شود.(کیهان 

 

 گفتگو

 

 :کیهان به کردستان گفتاستاندار کردستان دیروز بعدازظهر در گفتگویی با خبرنگاراعزامی »محمد رشید شکیبا»

 



ی و هاي عمرانبا توجه به روش مسالمت آمیز دولت و تامین امنیت منطقه و اقدام براي رفع بحران از طریق گسترش برنامه»

مطالبی که در مورد جنگ چریکی «استاندار افزود:». رفاهیدر منطقه مردان مسلح کرد با ارتش وارد جنگ چریکی نخواهند شد

شود،چندان با واقعیت منطبق نیست، زیرا وقتی مردم هاي مسلح با واحدهاي ارتش در مناطق مرزي شنیده میو فرسایشی کرد

هاي عمرانی خود را شروع کند،دیگر نیازي به مقابله هاي منطقی خود دست یابند و دولت برنامهاین منطقه به خواست

 .«غیرمستقیم و جنگ در کوهستانها نیست

 

با توجه به فقر کلی منطقه و به علت نزدیک شدن فصل سرما،مساله جنگ چریکی را باید فراموش « استاندار اضافه کرد:

کرد.البته ممکن است تعداد معدودي از افراد مسلح کرد روي احساسات تند خود تا چندماه به این عمل دست زنند،اما در دراز 

  .«مدت،منطقه کردستان در امنیت و آرامش خواهد بود

 

من بارها در بانه با مردم مذاکره کرده ام و خواستار آن شدم که به ماموران دولت فرصت سازندگی و «نین گفت:وي همچ   

رنوع باه»شیخ جالل حسینی«کار در منطقه را بدهند تا بتوان اقتصاد منطقه را سروسامان داد،اما تعدادي از آنها و در راس همه 

ل بحران در منطقه مخالفت کردند  و دولت و ارتش را مجبور به اعمال زور در مذاکره و مصالحه و فرمول قابل قبول براي ح

 .«منطقه نمود

 

بااستقرار ارتش در بانه مساله فوري و ضربتی،انجام خواسته هاي عمرانی منطقه است و «استاندار به دنبال این مطلب گفت: 

زودي قرار است ب«ورد چگونگی این برنامه ها استاندار گفت:در م».مسلما این برنامه ها در سطح تمام کردستان پیاده خواهد شد

به منطقه بانه و سقز مسافرت کنم و از نزدیک،مسایل و مشکالت را ارزیابی کرده و همراه با پیشنهادات خود به دولت تقدیم 

. در این مدت ان تعطیل استکنم.در حال حاضر کلیه شرکتها و پیمانکاران منطقه کردستان و بویژه بانه فعالیتی ندارند و کارش

ن به اهللا با استقرار ارتش و پاسداران مردم کردستاشد.انشاءاز وسایل این عده مانند بولدزر،وگریدر براي سنگربندي استفاده می

 )15/6/1358تمام خواستهاي قابل قبول خود دست پیدا کنند.(کیهان

 

 .شوداستاندار کردستان:کردستان،قطب بزرگ اقتصادي می

 

 یحتشر کردستان مهم و مختلف مسایل درباره را خود نظرهاي نقطه کردستان، استاندار »شکیبا رشید محمد« –نندج س

 و است ااجر قابل ايبرنامه هر اجراي رشد برقرا امنیت اگر و شود برقرار امنیت باید منطقه در معتقدم من:گفت استاندار.کرد

شود گفت: در این زمان کوتاه که از فصل در منطقه کردستان سپري شده ولی با قاطعیت می آبادانی و عمران فصل چه اگر



 اي در دادنهاي عمرانی،اقتصادي،بهداشتی،و رفاهی را اجرا بکنیم ودولت هیچگونه مضایقهباقی مانده ما میتوانیم برنامه

ت هاي عمرانی کردستان، آسفالت راه سنندج به مریوان اساعتبارات کافی به این منطقه نکرده است. شکیبا افزود:یکی از برنامه

سال دیگر باتمام  2که از یک ماه پیش،پیمان آن به مبلغ در حدود یکصد وسی و دو میلیون تومان بسته شده و این طرح تا 

 .خواهد رسید

 

 است.فکر» زریوار«راف دریاچه برنامه دیگري که اطمینان دارم دولت با آن موافقت خواهد کرد،احداث صدها هکتار باغ در اط

کنم این منطقه ودریاچه آن در آینده بصورت منابع بسیار غنی از نظر تامین مرکبات و میوه و نیز ماهی بصورت قطب می

هاي آینده است. استاندار اند. همچنین احداث سد قشالق در نزدیکی شهر سنندج از دیگر برنامهجاذب اقتصادي در خواهد

  .رد دانشگاه رازي گفت: توسعه این دانشگاه را با سرعت بیشتر پیگیري خواهم کرد تا به نتیجه مطلوب برسدکردستان در مو

 

الزم میدانیم پیش از هر مطلبی از برادران مجاهد و پاسداران نهایت تشکر و قدردانی را بنماییم و به «استاندار کردستان گفت:

اند نادیده بگیریم بدور از انصاف و جان خود را نثار آرامش این سامان کرده حقیقت اگر خدمات صادقانه انسانی آنان را که

اند و در میان آنها نه تنها معلم، وجدان است. این برادران پاسدار هستند که آرامش و امنیت را جایگزین آشوب و بلوا ساخته

ار دشوار که با نهایت فروتنی داوطلبانه شرایط بسی شوددبیر و دانشگاهی بلکه عده زیادي استاد دانشگاه و پزشکان نیز دیده می

 .کننداند به این ملت و به این سامان خدمت میپاسداري را پذیرفته

 

 .«بعقیده من باید به دقت روي این مساله عمل بشود«استاندار در مورد مساله استخدام پاسداران و یا پاسیار محلی گفت:

 

 ردم سردشتغربی  به مپیام استاندار آذربایجان

 

 هب که خواست سردشت منطقه مسلمان برادران و خواهران از اياطالعیه طی گذشته شب  آذربایجانغربی استاندار –ارومیه 

 انایر اسالمی جمهوري دولت مقامات با و کنند دستگیر را آنها و ندهد فرار فرصت اسالمی جمهوري ضد و انقالب شد عوامل

 .دهند تحویل

 

هاي هاي خود باز گردند و به شایعهاین اطالعیه حقگو از مردم سردشت دعوت کرد که به میان خانواده در بخش دیگري از

 .ضد انقالب گوش ندهند



 

 :متن اطالعیه استاندار آذربایجان غربی  باین شرح است

 

 بسمه تعالی

 

شان براي برادران و خواهران مسلمان منطقه سردشت! خبر میرسد که عوامل ضد انقالب و ضد جمهوري اسالمی که ماهیت

د انداز خوهایی از پیش آماده  شده به آغوش اربابان تفرقهشوند و یا با گذرنامههمه شما روشن شده است از منطقه خارج می

ه دل و مومن با حیله و تزویر وحشت و اضطراب ایجاد کردند که گویا به محض گردند.این عوامل فاسد بین مردم سادبرمی

خواهند در آخرین  لحظات حیات و در ورود نیروهاي ارتش اشخاص را دستگیر و اعدام خواهند کرد. آنها با این حیله می

ها را فراهم شانی خانوادهواپسین دم مرگ خودشان، گروهی را با خود همرام  و هماهنگ کرده و موجبات دربدري و پری

نمایند.در این مورد الزم به یادآوري است که اوامر موکد امام خمینی رهبر انقالب اسالمی براین اصل استوار است که تمام 

تالش ارتش و برادران نظامی در جهت رفاه و آسایش برادران و خواهران کرد می باشد و به همین جهت همه اهالی منطقه به 

انگشت شمار خود فروخته و آتش  افروز در کمال امن و آسایش خواهند بود و چون برادران سرباز شما به منظور جز یک عده 

خواهیم که محل سکونت خود را ترك نکنید و اند لهذا از شما مردم پاکدل و نیک نفس میاعاده نظم و آرامش به منطقه آمده

خود را با تبلیغات پوچ این افراد ضد انقالبی که در احزاب غیر قانونی و  گول این تبهکاران را نخورید و کانون گرم خانواده

منحل وماموران ساواك سابق و متواریون گمراه و اجیرشدگان امپریالیسم و صهیونیسم هستند دچار تشنج نسازید وحساب خود 

تا  اره با افکار شیطانی خود الوده سازندرا از آنان جدا کنید و به آنان فرصت ندهید که این منطقه پاك کردنشین استان را دوب

هاي مختلف رفاهی را در این منطقه محروم استان پیاده کنید. یقین داریم که همه هاي متعدد عمرانی و برنامهبتوانند پروژه

 وهموطنان پشتیبان تمام برادران و خواهران مسلمان کرد هموطن هستند. همیشه با شما براي آبادانی مناطق کردنشین 

 غربی آذربایجان استاندار –پیشرفت امور کشور و قوام و بقاي انقالب اسالمی ایران کوشا خواهند بود.جمشید حقگو 

 )15/6/1358کیهان(

 

 .هاي عمرانی کردستان را اعالم کرداستاندار برنامه

 

ا درباره نظرهاي خود رنقطهمحمد رشید شکیبا استاندار کردستان در گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج، 

اي قابل من معتقدم در منطقه باید امنیت برقرار شود اجري هر برنامه«مسایل مختلف و مهم کردستان اعالم کرد.شکیبا گفت:

ه از شود گفت: در این زمان کوتاه کاجراست اگر چه فصل عمرانی و آبادانی در منطقه کردستان سپري شده ولی با قاطعیت می



اي در هاي عمرانی، اقتصادي، بهداشتی و رفاهی را اجرا بکنیم و دولت هیچگونه مضایقهتوانیم برنامهمانده است ما می فصل باقی

 :استاندار کردستان افزود».دادن اعتبارات کافی به این منطقه نکرده است

 

 ش پیمان آن به مبلغ حدود یکصد وهاي عمرانی کردستان، آسفالت راه سنندج مریوان است که از یک ماه پییکی از برنامه»

سی و دو میلیون تومان بسته شد.  این طرح تا دو سال دیگر، به اتمام خواهد رسید. برنامه دیگري که اطمینان دارم دولت با 

کنم این منطقه و دریاچه آن، در است. فکر می» زریوار« آن موافقت خواهد کرد، احداث صدها هکتار باغ در اطراف دریاچه 

نده به صورت منابع بسیار غنی از نظر تأمین مرکبات و میوه و نیز ماهی، به صورت قطب جاذب اقتصادي در خواهد آمد. آی

 .«هاي آینده استهمچنین احداث سد قشالق در نزدیکی شهر سنندج، از دیگر برنامه

 

یجه بیشتري پیگیري خواهم کرد تا به نتتوسعه این دانشگاه را با سرعت «ـ استاندار کردستان در مورد دانشگاه رازي گفت: 

 .«مطلوب برسد

 

دانم پیش از هر مطلبی از برادران مجاهد و پاسداران، نهایت تشکر و قدردانی را الزم می«شکیبا استاندار کردستان اضافه کرد: 

ور اند نادیده بگیریم، به ددهبنمایم. به حقیقت اگر خدمات صادقانه و انسانی آنان را که جان خود را نثار آرامش این سامان کر

ه اند و در میان آنان ناز انصاف و وجدان است. این برادران پاسدار هستند که آرامش و امنیت را جایگزین آشوب و بلوا ساخته

شرایط  هشوند که با نهایت فروتنی، داوطلبانتنها، معلم، دبیر و دانشگاهی بلکه عده زیادي استاد دانشگاه و پزشکان نیز دیده می

 )16/6/1358کیهان».(کننداند به این ملت و به این سامان، خدمت میبسیار دشوار پاسداري را پذیرفته

 

 اطالعیه استانداري آذربایجان غربی

 

این اطالعیه دیروز از سوي استانداري آذربایجان غربی انتشار یافت: خواهران و برادران مسلمان کرد مهاباد، اکنون که به فضل 

الزم است کلیه برادران ساکن مهاباد به این نکات باشد، منطقه مهاباد از وجود اشرار، پاك و امنیت در منطقه حکمفرما میالهی 

 :توجه و مورد عمل قرار دهند

 

 .ـ مردم به سرکار خود مراجعه و با کمال جدیت مشغول کار شوند1

 



 .خواهد شد توسط مدیران استان بررسی و تأمین ـ نیازهاي منطقه سریعا2ً

 

 .اقدام الزم معمول خواهد داشت ـ  دولت نیز به نوبه خود در برآوردن نیازهاي فوري منطقه سریعا3ً

 

هاي الزم اند، به روستاهاي خود برگردند که از امنیت و کلیه کمکـ روستاییان که قراء و مسکن خود را ترك کرده4

 .برخوردار خواهند شد

 

هاي اقتصادي و عمرانی را هر چه سریعتر به راه انداخته تا موجب آسایش کلیه که برنامه ـ دولت سعی وافر خواهد کرد5

 .افراد و احاد منطقه فراهم گردد

 

شود که نیازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و سایر مقامات اعالم ـ از اهالی محترم و کلیه پرچمداران خواسته می6

 )17/6/1358نه نیازها اقدام شود. (اطالعات نسبت به تأمین اینگو تا سریعاً

 

  .پادگان ژاندارمري سردشت تصرف شد

 

 .فرمانده پادگان تحت نظر مهاجمان قرار گرفت

 

بامداد جمعه به تصرف افراد حزب دموکرات و گروه جوانمردان  2ارومیه ـ خبرنگار کیهان: هنگ ژاندارمري سردشت ساعت 

  .ستنددر آمدمحلی که در استخدام ژاندار مري ه

 

 .حقگو استاندار آذر بایجان غربی این مطلب را تائید کرد و اظهار داشت: در این ماجرا به کسی آسیب نرسید

 



رسیده حاکی است که افراد حزب دموکرات به کمک گروهی از جوانمردان که از افراد محلی هستند و به استخدام  هايگزارش

 »شکوریان « دگان ژاندارمري سردشت شدند و ضمن خلع سالح افراد پادگان،  سرگرداند شبانه وارد پاژاندارمري در آمده

  .فرمانده هنگ را تحت نظر گرفتند

 

د منطقه خو هادراند و با مراجعه نزدیکترین پادگانافراد خلع سالح شده ژاندارمري از دیروز مشغول مراجعت از سردشت شده

  .به سردشت در نقده و ارومیه قرار دارد هاکنند.  نزدیکترین پادگانرا معرفی می

 

بامداد جمعه افراد  3شنبه و  5ساعت ده بعداز ظهر «حقگو استاندار آذر بایجان غربی در گفتگو با خبرنگار کیهان اعالم کرد: 

مورد ارمیه به نقده را  64واحد اعزامی لشکر  هاياردوگاه 106مسلح حزب دموکرات با خمپاره و توپ و تفنگ ضد تانک 

هدف قرار داده اند.  از سوي واحد اعزامی نیز به آنها پاسخ داده شد در این تیراندازیها دو سرباز مجروح شدند.  از سوي دیگر 

،  تفنگ 3تفنگ ژ ـ  13اعالم شد که افراد هنگ ژاندارمري نقده ضمن گفتگو در سه راهی محمدیار نقده از آبادي (گل) 

ي مهمات کشف کردند.  استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: انگلیسی،  اسلحه کمري و مقدار

افراد حزب دموکرات که از طریق مهاباد میاندوآب آمده بود ند،  براي بار دوم گروه اعزامی از لشکر مراغه را در نزدیکی 

  .ی لشکر مراغه به تیراندازي آنها پاسخ داده شداینشهر با توپ و خمپاره مورد حمله قرار اداند و از طرف گروه اعزام

 

استاندار افزود: دیشب خبر رسید که یک عده افراد مسلح که از راه بوکان به میاندوآب حمله کرده بودند به ستون اعزامی 

  .«لشکر مراغه حمله کردند که از سوي افراد نظامی، با خمپاره، حمله آنها دفع شد

 

اطالع رسید که افراد حزب دموکرات انبار مواد نفتی مهاباد را تخلیه کردند. در این انبار  ‚ی اضافه کرد استاندار آذربایجان غرب

بشکه نفت گاز و مواد دیگر نفتی وجود داشت.  این اقدام باعث  100هزار لیتر نفت، 20بیش از هزارحلب بنزین،  متجاوز از 

خبرنگار کیهان از ارومیه گزارش داد که از طرف ناحیه ژاندارمري   شد که مردم مهاباد از لحاظ سوخت دچار کمبود شوند.

 .دایر شد و زیر نظر معاون این ناحیه قرار گرفت» عسکر آباد فري«و   "فرورق"آذر بایجان غربی دو پاسگاه مجهز در 

 

و سرکوب  بنا به اظهار مقامات ژاندارمري آذر بایجان غربی این پاسگاهها هر حمله را میتواند پاسخ دهند

  )20/6/1358کنند.(کیهان

 



 نامه استاندار آذربایجان غربی و استادان دانشگاه ارومیه

 

 امن به همکارانشان از یکی همسر به که را اتهاماتی کیهان، به اي نامه ارسال با ارومیه دانشگاه استادان از گروهی –ارومیه 

 آمده نامه این از قسمتی در.  خواندند»محض کذب«است شده زده مخدر مواد قاچاق در شرکت مورد در »قاسملو حسن«

قگو استاندار آذربایجان به حجت االسالم خلخالی نوشتند، آقاي حسن قاسملو در شهرستان ارومیه ح آقاي که همانطور«: است

و  از حسن شهرت اخالقی و اجتماعی برخوردار بوده و فردي است مسلمان و معتقد که در زمان طاغوت رنجها کشیده

حقگو استاندار آذربایجان غربی نیز ».  ماللتهاي زیادي را تحمل کرده است و زدن هر گونه اتهام به نامبرده کذب محض است

طی نامه اي به حجت االسالم خلخالی، از وي خواسته بود که در مورد اتهامات حسن قاسملو تجدید نظر به عمل  قبالً

 )20/6/1358آورد.(کیهان

 

 تحلیل استاندار

 

استاندار کردستان با تشریح چگونگی مسایل پیش آمده در مناطق کردنشین آذربایجان غربی گفت:ارتش با روش صحیح خود 

کرده هدف ارتش و اطمینان و ایمان همگان را جلب کرد و مردم دیدند که علیرغم تبلیغات سویی که حزب دموکرات می

قگو استاندار آذربایجان غربی  سپس افزود:ضمن رسیدگی به نیازهاي نیروهاي انقالبی مانند پاسداران حفظ امنیت است. ح

گویند او ترك است آن کرد است و غیرو، اگر مناطق کردنشین من معتقدم که باید روي فکر مردم هم کار بشود. اینکه می

ه کردستان طعمه حزب رود. علت اینکهاي عمرانی انجام بشود این مسایل از بین مییک برنامه وسیعی به مواضات برنامه

دموکرات شد و آنها توانستند براي امیال و اغراض شخصی خود ذهن مردم منطقه را مغشوش کنند، پراکندگی فکري و فقر 

 .عقیدتی است. جامعه کرد از حیث کلی مردمی مسلمان و پاك هستند ولی اگاهی اسالم که باید در وجودشان باشد نیست

 

نی به آنها ها جواب دندانشکخواستند این برنامه را در آذربایجان پیاده بکنند ولی آذربایجانیبتدا میها ادموکراتحقگو نیزافزود:

 .دادند و آنها ناگزیر روي به این منطقه آوردند

 

: در مورد مسایلی که آقاي حقگو فرمودند ارتش در پس از سخنان حقگو، سرلشکر شاکر رییس ستاد مشترك ارتش  گفت

فته است باقی بماند باید عرض کنم:ارتش پشتیبان ملت و درکنار ملت خواهد بود. تازمانی که مردم بخواهند محلهایی که ر

ارتش در کنارشان فقط از نظر موقعیت و مکان باشد خواهد ماند.این احساسی که ما در وجود ملت می بینیم بزرگترین پشتوانه 

دهند به ها به آن عنوانهایی مانند درگیري،رزم یا جنگ میکه روزنامههاي ارتش است.این عملیات جابجایی در ردهما ارتش



کنیم ولی در عین حال به این خوبی تمام شدنش فقط بخاطر هیچ وجه صحیح نیست بلکه ما آنرا فقط یک جابجایی تلقی می

 )20/6/1358یهانپشتیبانی و احساس وعالقه مردم بود.فرماندهان دراین منطقه ازاین حمایت  بهره مند شدند. (ک

 

 اظهارات استاندار

 

اي در این شهر شد محمد رشید شکیبا استاندار به دنبال شلیک گلوله توپ در سردشت که منجر به مرگ و مجروح شدن عده

نفر اعالم کرد. در پی این  18تن و مجروحان را  13شدگان را طبق اخبار رسیده کردستان درگفتگویی با خبرنگاران تعداد کشته

 .دثه یک اکیپ مجهز پزشکی همراه با داروي کافی از سوي شیر و خورشید سرخ سنندج با هلی کوپتر به سردشت اعزام شدحا

 

دقیقا معلوم نیست حادثه عمدي و یا غیر عمدي بوده و ارتش و پاسداران مستقر در سردشت از این حادثه استاندار اضافه کرد:

 آمده بعمل سردشت–مجروحان نیز اقدامات فوري از طریق پل هوایی سنندج  ناراحت هستند و براي درمان سریع شدیداً

  )20/6/1358. (کیهاناست

 

 گفت وگوي اختصاصی کیهان با استاندار آذربایجان غربی،فرمانده لشکر سنندج و فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران

 

ش اعزامی کیهان اعالم کرد: در کردستان آراممحمد رشید شکیبا استاندار کردستان در یک گفتگوي ختصاصی با خبرنگار 

کیلومتري،از چند روز قبل آغاز شده و با سرعت در حال  120برقرار است و کار ساختمان سد سنندج،احداث یک جاده 

 .پیشرفت است

 

مارستان و بیاستاندار کردستان همچنین گفت:از نظر بهداشت و خدمات درمانی،بهداري کردستان شهر را فلج کرده و با ادغام د

 .اندشیرو خورشید در بهداري، مردم سنندج دچار نابسامانی شده

 

محمد رشید شکیبا همچنین در مورد خدمات درمانی افزود:مدیر کل بهداري کردستان اعالم کرده است پزشک و متخصص 

  .ار و بهیار نداریماطفال،زنان،داخلی،اعصاب،ریه، بیهوشی،رادئولوژي،قلب،گوش و حلق و بینی،چشم، تکنسین و پرست

 



استاندار کردستان که بخاطر بعضی نارساییها ناراحت بنظر میرسد در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار اعزامی کیهان به 

هایی در مورد کارهاي عمرانی،بهداشتی،رفاهی و اجتماهی کردستان گفت: قبل از اینکه من به کردستان بیایم دولت برنامه

هایی که در منطقه بوجود آمده بود، متوقف شده بود،من تمام هم شروع شده و سپس به دنبال ناآرامی داشت که قسمتی از آن

هاي دولت را پیاده و آنهایی را نیز که متوقف خود را مصروف این کردم که ابتدا آرامش به منطقه بازگردد تا بتوانیم برنامه

ن امنیت با قاطعیتی که ارتش و سپاه پاسداران انقالب از خودشان نشان شده بود،مجددا به راه بیندازیم، مدتی طول کشید تا ای

هاي عمرانی و نوسازي روز است که کارها شروع شده است.وي در مورد چگونگی برنامه 8دادندحکمفرما شد.واالن حدود 

د ش براي آماده  نمودن سهاي ما شامل راهسازي بین شهري،روستایی،خانه سازي، بهداشتی و تالاستان کردستان گفت: برنامه

سنندج و دیگر کارها مانند بوجود آوردن بازار کار براي کارگران و جوانان تحصیل کرده است که امیدواریم به یاري خداوند 

متعال و همکاري دوستان در  سطوح مختلف بتوانیم در انجام آن موفق شویم.وي سپس افزود:ساختمان راه سنندج ـ 

کیلومتر است. مساله سد  120سال دیگر تمام شود،این راه  2شود حداکثر تا شده است و پیش بینی میمریوان،هم اکنون آغاز 

ترین اقداماتی است که در اولویت قرار دارد،چون مردم سنندج گرفتار بی آبی هستند.مسوولین سد قول سنندج،از حیاتی

  .استفاده مردم به شهر سرازیر کنند اند در کمتر از یکسال،کار سد را تمام کنند وآب سد را برايداده

 

 مساله بهداشت

 

ه درد ما زیاد است.بهتر است دربار ریزي کاري را شروع کند.در مورد مساله بهداشت فعالًمعتقدم که دولت نباید بدون برنامه

بیمارستان داشتیم که دو بیمارستان از طرف شیر و خورشید و  3این مساله توضیحاتی بدهم، در سنندج با این همه جمعیت ما 

شد مردم اگر مشکالتی از حیث درمان و شکایاتی از بیمارستان بهداري داشتند.الاقل دیگري توسط بهداري وبهزیستی اداره می

دل خوش بودند که میتوانند به بیمارستانهاي شیرو خورشید مراجعه کنند،ولی چندي قبل ناگهان دو بیمارستان شیرو خورشید 

شود.تاکنون فریاد تخت بود،در بهداري و بهزیستی ادغام شد و از آن زمان به بدترین وجهی اداره می 160که مجموعا داراي 

ی نرسیده است. تعجب من در این است در حالی که بهداري خودش االن دچار وضع من هم براي اصالح وضع بیمارستان بجای

باشد و قادر به تامین نیازهاي بهداشتی اهالی نیست،چگونه به خود اجازه میدهد دو واحد درمانی بدردبخور وکار نابسامانی می

یبا سپس افزود:روز گذشته با آقاي فالح ساز را در خودش ادغام کند و شهر را از حیث درمانی فلج نماید. محمد رشید شک

مدیر کل بهداري و بهزیستی در این مورد گفتگویی داشتم و علت را پرسیدم ایشان یک لیست به من داد که در آن نوشته 

نفر پزشک کم داریم.من با دیدن این صورت متعجب شدم که پس بهداري در این استان چی دارد،بهتر بود  40بود، تعداد 

تا کمی دلخوش بشویم.طی دو ماهی که ما ناامنی و درگیري داشتیم و کردند،چیزهایی که دارند صورت برداري می الاقل از

ید بگویم با بهتر است بگویم در بدترین شرایط قرار داشتیم،دولت تالش خود را براي رفع نیازهاي منطقه کرد،ولی انصافاً

این منطقه دارد.چون در شرایط ضروري جراح خواستیم بالفاطله اعزام  شیروخورشید در این باره حق بیشتري به گردن مردم

هر چه از این سازمان خواستیم، در اختیارمان قرار دادند. و من از طرف همه مردم از مسوولین کردند دوا خواستیم فرستادند،



د و گفت:در این استان اشاره کرشیرو خورشید تشکر میکنم.محمد رشید شکیبا سپس به مسایل کار در سنندج و سایر شهرهاي 

نفر دیپلمه لیسانسه و مهندس بیکار در سطح استان داریم،اوائل که من آمده  1200کارگر و حدود  400حال حاضر نزدیک به 

کردند که ما بیکاریم،شروع به تحقیق آمدند و فریاد اعتراضشان را بلند میهزار کارگر به استانداري می 2بودم،هر روز قریب 

نفر بودند عمدا به استانداري  1600م و متوجه شدم گروههاي سیاسی براي فلج کردن ما،اکثریت آنان  را که نزدیک به کرد

خواهند ما را درگیر مسایلی این چنین کنند تا ما نتوانیم به کارهاي دیگر برسیم و موج نارضایی را بلند کنند. میفرستند. و می

نفر بیکار هستند و بقیه تحریک شده هستند در  2000نفر از این  400لوم شد که فقط هاي بعدي که انجام شد معدر بررسی

اند که گفته شده بیکار هستند. قرار است طی چند روز نفري از جوانان تحصیلکرده بمن داده 1200حال حاضر یک صورت 

هانه خواهند بکار هستند و یا گروهی از آنان میآینده از آنان دعوت بعمل بیاورم و با مذاکره با آنها ببینم آیا اینها واقعا بی

اي براي به نفر نیستند. سئوال شد: چه برنامه 800جویی کنند. ولی مصمئنا تحصیلکرده هاي بیکار اگر یک هزار نباشند،کمتر از 

ده یم.ولی در آینجز در سطح استان،جایی ندار کار گماردن این عده و همچنین کارگران دارید؟استاندار گفت:متاسفانه فعالً

شود،فکر میکنم این مشکل نیز حل شود.در مورد بازار کار وکارگري استاندار افزود:ما در نردیکی با طرحهایی که پیاده می

سنندج بجز کارخانه توتون که متعلق به دخانیات است، کارخانه دیگري  نداریم،یک کارخانه نخ ریسی در سنندج هست که 

کارگر را  200سالست که تعطیل شده است.این کارخانه ظرفیت جذب  6رژیم گذشته،نزدیک به  بعلت عدم همکاري دولتهاي

دارد.مسوولین کارخانه چند روز قبل پیش من آمدند و ضمن اعالم مشکآلتش ان گفتند:براي راه انداختن کارخانه احتیاج مبرم 

ام تا در این مورد ن در میان گذاشتم و درخواست کردهمیلیون تومان وام  دارند. من موضوع را با وزیر صنایع و معاد 10به 

 .بررسی و امکانات راه انداختن این کارخانه را به مسوولین آن بدهند

 

 :براي تشویق کشاورزان محمد رشید شکیبا استاندار کردستان در مورد مساله کشاورزي گفت

 

وسائل تعمیر ماشین آالت کشاورزي نداریم،  ر اینجا اصالًد از این نظر نیز وضع کشاورزي در این منطقه خیلی بد است،مثالً

هیچ نوع تسهیالتی براي کشاورزان فراهم نشده که بتوانند از تراکتور و سایر ماشین االت کشاورزي استفاده کنند، متخصص، 

ت آنان ن محصوالتکنیسین نداریم و کود به کشاورزان نمیرسد. دولت اعالم کرده که وزارت کشاورزي براي تشویق کشاورزا

دهند،ولی براي خرند و تحویل سیلو می،گندم را از کشاورز می»سرخرمن«مسووالن کشاورزي، را به قیمت خوبی بخرد. 

سیلو از  پرداخت پول گندم و دیگر محصوالت مورد نیاز  وزارت کشاورزي، باز همان دردسرهاي زمان طاغوت وجود دارد،مثالً

ارد براي پرداخت پول گندم کشاورز باید سند صادر کند. این سند به اداره دیگري فرستاده فرسنگ فاصله د 15قروه حدود 

دهند.در اینجا کشاورز پس از یکماه معطلی باید کار و شود تا چک صادر شود و بعد از قریب به یکماه چک را به کشاورز میمی

شود همانجا سرخرمن پول کشاورز را پس از حالیکه می زندگیش را رها کند، بیاید شهر تا پولش را از بانک وصول کند. در

 .خرید پرداخت کرد و اینقدر کشاورز را سر ندواند



 

 عالوه بر این گرفتاریها،مسایل دیگري«و گفت:استاندار پس از تشریح این موضوع به هیاتهاي اعزامی از تهران و قم اشاره کرد،

ها بعلت عدم اشنایی با وضع منطقه بجاي اینکه کارها را بهتر شود که این هیاتنیز داریم.هر روز یک هیاتی وارد این استان می

سابی در ریزي دقیق و حکنند نارضایی تراشی میکنند و کارها را کندتر مینمایند. تقاضاي من از دولت این است که با برنامه

 .سطح استان وارد عمل شود

 

 کاروان برادري

 

دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی  پیدا کردیم دکتر حقگو گفت من خوشحالم که ارتش فرصت کوتاهی نیز براي گفتگو با 

در شهرها مستقر وامنیت برقرار شده است. بعقیده من هر چه زودتر باید عملیات مرحله دوم نیز آغاز بشود و مواضع 

هاي خود را زمین بگذارند و اند اسلحهنشدهمهاجمین در کوهها منهدم و تمام مناطق تا حدمرز از وجود عواملی که هنوز حاضر 

از عفو عمومی امام استفاده کنند پاکسازي شود تا ما تکلیفمان را با برادران کرد که براي سازندگی و عمران منطقه لحظه 

ي آن اکنند بفهمیم و عملیات نوسازي و دیگر طرحهاي مفید را آغاز کنیم هر چندکه قسمتی از طرحها پیاده و اجرشماري می

نیز آغاز شده است، دکتر حقگو سپس به موضوع حرکت کاروان برادري به پیرانشهر اشاره کرد و گفت: بدلیل تبلیغات سوء 

کنند. بهمین دلیل چند روز قبل ما یک کاروان برادري عناصر  ضد انقالب  افراد حزب دموکرات را با حساب کردها قاطی می

دیو هم به مردم اطالع دادیم که براي یاري و خدمت به مردم پیرانشهر در این کاروان و امداد راه انداختیم و از طریق را

 .ي راکه ما می خواستیم نگرفتیمشرکت کنند ولی متاسفانه استقبال چندانی از این طرح نشد و نتیجه

 

ود، روحیه باید از بین بر اند حساب کرد را از حساب دموکراتها جدا کنند. ایناین نیست مگر اینکه اکثریت هنوز نخواسته

بعقیده من پس از استقرار ارتش در شهرها حال دیگر موقع آن رسیده است که بعد «دکترحقگو در دنباله سخنان خود افزود:

ه ب دکتر حقگو مجدداً ».گر شود. باید مردم را براي کمک ویاري و برادري تهییج و تشویق کردرحمت و برکت اسالمی جلوه

نشینیم کاروان دیگري به راه میاندازیم با امکانات البته در این مورد ما از پا نمی«برادري اشاره کرد و گفت: موضوع کاروانهاي

تر از کاروان قبلی. امیدواریم مردم به این حقیقت که باید دست دوستی و برادري با هموطنان کرد خود بیشتر و آذوقه افزون
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 (5)استانداران وقت و کردستان

 

  

 

  .قبضه سالح از دموکراتها بدست ارتش افتاد 500استاندارآذربایجان غربی اعالم کرد: 

 

 .مهاباد به یغما برده شده بودندسالحهاي بدست آمده، توسط دموکراتها از پادگان 

 

  .گیرد می سر از را خود عادي کار ترکیه، –قطار ایران 

 

 »پور ینالز حسین« با استان سطح در مختلف مسایل مورد در  غربی آذربایجان استاندار حقگو دکتر:کیهان خبرنگار –ارومیه 

 با نقطه سه زا که  غربی آذربایجان اکنون هم اینکه به توجه با که سئوال این پاسخ در حقگو.کرد گو و گفت کیهان سرپرست

حرکت قطار از طریق قطور و خوي تعطیل شده است چه موقع ارتباط از این دو » سرو« مرز نقطه دو در و است مربوط ترکیه

منطقه  در این منطقه انجام میدهد،به زودي در (سرو) و 64شود، گفت:باعملیات سریع پاکسازي که لشکر طریق دایر می

سلماس،عملیات پاکسازي خاتمه پیدا کرده و با اعالم همبستگی که از طرف اکثریت روساي عشایر انجام میگیرد امنیت در این 

مناطق برقرار و قطار ایران ترکیه کار عادي خود را مجددا شروع خواهد کرد استاندار افزود: تنها ظرف دیروز ستون اعزامی از 

قبضه سالح مختلف و یک بی سیم و دو ماشین گاز که افراد حزب دموکرات از پادگان مهاباد  500سلماس موفق شده است 

در اوایل انقالب بیغما برده و باین منطقه فرستاده بودند پس بگیرد.استاندار در پاسخ اینکه روساي عشایر که اعالم همبستگی 

ده را پذیرا میشوند،گفت: خیلی از عشایر بدون دخالت ارتش دهند و زارعین رانده شها را تحویل میاند چه زمانی اسلحهکرده

اند خسارات وارده به اند قول دادهاند و حاال که مجددا اعالم همبستگی کردهبسیاري از زارعین رانده شده را قبول کرده

 الوه بر سران حزبکشاورزان را تامین کنند و ترتیب اخذ سالح از آنان نیز داده شده است، دگتر حقگودر پاسخ اینکه ع

شود عده دیگري نیز در شهرهاي کردنشین دستگیر میشوند دمکرات که دستور دستگیري آنان صادر شده است شنیده می

لت جنگ اند با دواینها چه جرمی دارند که شامل عفو امام خمینی رهبر انقالب اسالمی نمیشوند؟گفت:کسانیکه دستگیر شده

اندار اند شامل عفو امام میشوند. استد و آنهایی که اعالم همبستگی کرده و از حزب روبرگرداندهانکرده و اعالم همبستگی نکرده

هایی براي پیشرفت امور عمرانی در سطح استان،بویژه مرکز اید چه برنامهدرپاسخ اینکه در مدتی که به استاندار منصوب شده

ها به مرحله اقدام نزدیک شده است گفت: از وقتیکه به عنوان استاندار هها چه بوده و کدام برناماید،اهم برنامهاستان اجرا کرده



هاي من آنچه که قرار داشت ایجاد امنیت در منطقه بود که بدون ان هیچ کار عمرانی امکان نداشت، ام،در راس برنامهآمده

یا جهاد سازندگی روال عادي خود را ولی با همه این در بعضی جاها که امکان داشته کار عمرانی چه از طریق ادرات مربوطه 

داشته است. در این موقع استاندار لیستی ارائه داد که صورت کارهاي انجام شده در ان قید شده بود که از ان جمله جاده 

درصد وقت من صرف مسایل سیاسی و امنیتی  75سازي روستایی و کارهاي عمرانی بود، استاندار افزود:در این مدت بیش از 

شود تابتوانیم به کارهاي اساسی و رفع مشکالت و شده است که خوشبختانه مساله امنیت در شهرها دارد تامین میمنطقه 

شود و احتیاجات مردم برسیم.از استاندار سئوال شد: مبارزه با گرانفروشی به نتایج ثمربخشی نرسیده و بمردم اجحاف می

نان کم پخت می کنند و یک عده بدون نان میمانند،چه تدابیري براي رفع این نانوایان ارد دریافتی را در بازار آزاد  فروخته،

اي براي مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده و کنترل نانواییها را شروع گرفتاریهایی مردم شده است؟استاندار گفت: کمیته

ر بازار باید عرضه و تقاضا مورد شود نتیجه گرفت.داند ولی باید فکر اساسی کرد و مثل هر کار دیگري با زور نمیکرده

کنند مبارزه شود و به همین جهت استانداري اقدام به دایر کردن فروشگاه رسیدگی قرار گیرد و با کسانی که انحصار طلبی می

اسالمی در خیابان امام،پاساژ جاللی( محل سابق فروشگاه ارتش )کرده است که کاالي موردنیاز به قیمت نازلی در دسترس 

با کذاکره از طریق استانداري با استانداران ترکیه در کاالهایی که مورد احتیاج این استان است  قرار بگیرد، ضمناً مردم

استاندار افزود:کاروانی همه روزه از کاالهاي مورد نیاز به شهرها  مبادالت مرزي بعمل آید و در این فروشگاه عرضه شود، ضمناً

ر شکستن قیمتها اثر فراوان خواهد داشت.چنانچه از پیرانشهر سرهنگ مهام فرمانده پادگان خواهیم فرستاد و این اقدام نیز د

پیرانشهر ورود کاروان مورد نیاز مردم را فوق العاده اثر بخش اعالم کرده است.به استاندار گفته شد نانواها قسمتی از آرد 

ن هاي نانوایی و قصابی آزاد باشد به تصور مر گشایش مغازهتحویلی را در بازار آزاد می فروشند و کمتر نان طبخ میکنند و اگ

شود.استاندار آزادي نانوایی و قصابی را مورد مشکل کمبود نان،حل خواهد شد،همچنین گوشت بعدازظهر ها در شهر پیدا نمی

زند، استاندار افزود: اگر اي از نانواییها آرد میگیرندو کمتر می پاند که عدهتایید قرار داد و گفت:به من نیز گزارش داده

مردم از  شود وها آزاد شود و دولت دخالتی نکند بلکه نظارت نماید، نان و گوشت بیشتر بمردم عرضه میها و قصابینانوایی

ها راحت میشوند.از استاندار سئوال شد که آیا بکار ادارت و کم کاري رسیدگی شده است و چه اطالعی در این صف کشیدن

اي پیاده شده است یا نه؟ استاندار گفت: متاسفانه تا بحال اند و اصوال براي تحرك بخشیدن به ادارات برنامهادهمورد بشما د

تمام مسایل ما را مساله امنیتی تحت الشعاع قرار داده بود، مع الوصف بطور غیرمستقیم بازدیدهاي کنترلی بوده است، ولی از 

داختن ادارات و باید هماهنگی در دستگاهها بوجود بیاید تا کارها پیش برود و باید در کنیم براي بکار اناین پس طرحی تهیه می

اند و حاال که شهربانی ها که تابحال نقش اساسی داشتهادارات،کارمندان احساس امنیت و امیدواري داده شود و این کمیته

  .اندشنیدم در بوکان پاسداران،دادیار را دستگیر کردههاي این سازمان راد تقویت کنند نه دخالت شده است باید کمیتهاسالمی

 

تاد سرلشکر شاکر رییس سوزیر، و استاندار آذربایجان غربی  درپی مالقات با نخستحقگ دکتر:کیهان خبرنگار –ارومیه -

منطقه،  ارتش درمشترك ارتش و وزیر کشور، در گفتگو با خبرنگار کیهان اعالم کرد که مردم کردستان خواهان باقی ماندن 

 .تختخوابی مهاباد و تبدیل پادگان این شهر به مجتمع آموزشی شدند 200تکمیل بیمارستان 



 

وزیر به مهاباد، شکایات زیادي از سوي مردم تسلیم شد که به استانداري استاندار آذربایجان غربی  افزود: در سفر نخست

ر و روستاها است و همچنین وزیر کشور سروان حسین یارجانی را که ها ترمیم خسارات در  شهارجاع شده است و اهم خواسته

 .بهمراه خود به منطقه آورده بود، بسمت رییس شهربانی مهاباد تعیین کرد

 

 .وزیر در پادگان آمده بودند خواستار تحرك ادارات شدنددکتر حقگو سپس گفت: در سنندج مردمی که باستقبال نخست

 

هاي عمرانی و سپس جاده سازي و ادامه گسترده لت گفت که اولین برنامه دولت براه انداختن پروژهوي در زمینه فعالیتهاي دو

 .جهادسازندگی است

 

شود و کمکهاي موثر وي خاطر نشان ساخت که هر روز کاروانی از کمکهاي دولت و مردم بسوي شهرهاي کردنشین روانه می

 .هایشان باز می گردندت و روستاییان دسته دسته به خانهبه پیرانشهر اثر فراوانی در بین مردم داشته اس

 

 براي ایجاد تفاهم بین مردم نقده باین شهرستان» دکتر نیک نامی«و » دکتر اخالقی«وي همچنین گفت که دو پزشک باسامی 

 .ندها رفتیسفر کردند ودر اولین مرحله، اهل تسنن در مسجد شیعیان حضور یافتند و اهل شیعه نقده نیز به مسجد سن

 

  )22/6/1358استاندا ر آذربایجان غربی  همچنین دستوراتی براي رساندن خواربار و مواد سوختی به شهرها داد.(کیهان

 

 تماس با استاندار آذربایجان غربی

 

  .از تهران با دفتر آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی تماس گرفتیم و موقعیت را از ایشان پرسیدیم

 

: پریروز هم به شما گفتم که یک مملکت نمی تواند دو ارتش داشته باشد و این درست نیست که پادگان شهري به حقگو گفت

  .اسم مهاباد در اختیار افراد غیر مسئولی بنام حزب دموکرات باشد



 

ا اند.  مرا گرفتهدولت و ارتش جمهوري اسالمی به فرمان امام خمینی رهبر انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا،  تصمیم خود 

هیچ چاره اي نداریم مگر اینکه منطقه را از عوامل ضد انقالب،  پاك کنیم.  دولت قصد دارد پس از پیروزي انقالب،  خرابیها و 

سال سلطنت استبدادي پهلوي را ترمیم و جبران کند.  براي انجام این مقصود،  باید امنیتی در  50عقب ماندگیها ي ناشی از

داشته باشد.  بدین جهت،  ورود ارتش به مهاباد و استقرار قواي نظامی در پادگان این شهر،اجتناب ناپذیر است و منطقه وجود 

  .مسلما مردم عادي مهاباد از ورود ارتش که منظوري جز برقراري امنیت ندارند استقبال خواهند کرد

 

 اي از افراداند.  تنها در پیرانشهر عدهز (سرو) آغاز کردهحقگو افزود: نیروهاي نظامی از چند روز پیش،  پاکسازي مناطق را ا

براي مأموران نظامی به وجود آورده اند که ارتش آنها را با شدت تمام سرکوب  هاییمسلح حزب منحله دموکرات،  مزاحمت

ه ود.  خالصه اینکه امروز بکرد.  فکر میکنم این اقدام قاطعانه ارتش،  درس عبرتی براي سایر شهرها و از جمله مهاباد خواهد ب

 )24/6/1358امید خدا،  ارتش و پاسداران بهر قیمتی که شده،  وارد مهاباد خواهند شد. (کیهان

 

 تشکیل شوراهاي هماهنگی در کردستان

 

استاندار کرمانشاهان دیروز در یک گفتگوي اختصاصی با » محمد سپهري پور«کرمانشاه ـ  خبرگزاري پارس:آقاي 

 .خبرنگارخبرگزاري پارس در کرمانشاه تشکیل شوراي هماهنگی این استان را راعالم داشت

 

دراین شورا استاندار فرمانده لشکر، فرمانده ژاندارمري نایب رییس شهربانی استان فرمانده سپاه «استاندار کرمانشاهان گفت:

نماینده امام خمینی در استان کرمانشاهان حاکم  پاسداران انقالب، مدیران کل رییس کمیته مرکزي موقت جمهوري اسالمی

شرع دادستان انقالب اسالمی و رییس هیات اجرائی جهاد سازندگی شرکت دارند. استاندار کرمانشاهان در مورد نحوه فعالیت 

دهند میکه اعضاي آن را سازمانهاي مشابه تشکیل  هاییامور مختلف استان کرمانشاهان از طریق کمیته«این شورا را گفت:

شود و براي مثال باید بگویم امور امنیتی خلع سالح زیر نظر کمیته نظامی امور عمرانی زیر نظر سازمانهاي مربوط از اجرا می

شود. و هدف از تشکیل مشابه اجرا می هايجمله اداره کل مسکن و شهرسازي و راه وترابري و سایر امور زیر نظر کمیته

م و کاربرد صحیح تما هاو تفریط هاافراطاز تضادها کم کاريهماهنگ کردن امور استان،جلوگیريوابسته  هايشوراها و کمیته

امکانات مادي و معنوي و نیروي انسانی از طریق یک کانال مشخص و مؤظف است. استاندار کرمانشاهان در مورد ضوابط 

است منطق بر عدالت نبوده و منازل کار برده شدهروشی که در گذشته ب«سازمانی به کارمندان دولت گفت: هايواگذاري خانه

واگذار شده است. اکنون که حکومت عدل اسالمی در کشور مستقر شده  اندبه کسانی که حقوق بیشتر و عائله کمتر داشته



ه ک سازمانی را در اختیار کارمندانی بگذاریم هاياست تصمیم گرفتیم این ضوابط را بر اساس عدالت دگرگون کنیم و خانه

هایی به سازمانهاي مختلف ابالغ شده است و طی شان بیشتر است. بهمین منظور بخشنامهحقوقشان کمتر بوده و افراد خانواده

سازمانی را به جهت حقوق در سطح باال و عائله کمتر ندارند  هايآور شده است آن عده که استحقاق استفاده از خانهآن یاد

درصد از کل حقوق خود را به کارمندان مستحق بپردازند. هنگامیکه  15معادل  اندنکردهمادامیکه مسکن براي خود تهیه 

درصدد دیگر از حقوق آنان کسر نشود.استاندار کرمانشاهان بااشاره به تراکم کارمند  15سازمانی را تخلیه کردند این  هايخانه

سازندگی ابالغ شده است سازمانهاي مختلف را مورد  به رییس هیات اجرائی جهاد«و وسائل کار در سازمانهاي مختلف گفت: 

بازرسی قرار داده و حداقل افراد و وسائل را براي هر سازمان منظور داشته و ترتیبی داده شود که از کارکنان ووسائل مازاد در 

 )24/6/1358جمهوري اسالمی».(جهاد سازندگی استفاده شود هايجهت پیشبرد برنامه

 

 .کرمانشاهان از کردهاخواست به خانه خود برگردنداستاندار 

 

 :شد منتشر کرمانشاهان استانداري سوي از اطالعیه این –کرمانشاه 

 

 ینا کرد اهالی از عده آن به میکنند درخواست و مراجعه استانداري به کرد برادران از ايعده اخیر روز چند در –بسمه تعالی 

 ذال. بازگردند خود کاشانه و خانه به تا شود داده امان اندکرده وطن جالي فروخته، خود  خائن افراد اخیر وقایع در که منطقه

ه نیروهاي ارتشی و ژاندارمري و سپاه پاسداران براي تامین امنیت وقایع اخیر و قمع و سرکوبی ک شودمی اعالم بدینوسیله

ها آمده و براي کمک به برادران ها و بخشاوه و سایر نقاط شهخاینین و مزدوران بیگانه و مهاجمین به مردم مسلمان و مومن پ

کرد و عشایر وفادار انقالب اسالمی همه گونه آمادگی دارند و در چند روز اخیر این مدعا به اثبات رسیده و همه شاهد این 

 مودند فقط کسانی که مرتکباند. لذا همانطور که رهبر عالیقدر امام خمینی فرصمیمیت و انواع کمکهاي مادي و معنوي بوده

قتل و جنایت شده و از سران خائن حزب دموکرات و محرکین هستند مجازات خواهند شد که برادران کرد داوطلبانه در این 

راه با دولت همکاري خواهند کرد و بقیه در امان و مورد حمایت  دولت و همه سازمانها خواهند بود. از اینکه افراد و برادران و 

ه شود کاند صمیمانه دعوت میاند و آنها را وادار به ترك وطن خود کردهسازان راخوردهن که فریب جنایتکاران و شایعهخواهرا

اند و آرامش به منطقه بازگشته و تمام هاي خود برگردند و در این زمان که بحمد اهللا اشرار و شیاطین سرکوب گردیدهبخانه

ه انقالب اسالمی کرمانشاه و ستادجهادسازندگی بکار بازسازي تعمیر و رفاه و عمران و عوامل دولتی و مردم مومن و معتقد ب

آبادانی در سراسر استان مشغول فعالیت هستند با آنها همکاري و از تمام امکانات که براي انها فراهم شده استفاده کنند و 

 )24/6/1358نشان دهند که فریب مفسدین و منافقین را نخواهند خورد.(کیهان

 



 سخنان استاندار

 

استاندار کردستان گفت: وضع منطقه هنوز آرام نیست و معتقدم دولت قدرت آنرا دارد که بجاي اعزام »محمد رشید شکیبا»

کوپتر به منطقه کردستان، باطرف مقابل وارد مذاکره شود.وي افزود:اگر عدالت در تمام سطوح مملکت نیرو و فانتوم و هلی

آورد و دیگري نیازي به مقابله و درگیري با دولت و هر گروه در برابر این عدالت سر تعظیم فرود می پیاده گردد،هر کس و

ارتش نیست.اعتقاد من این است که دولت کنونی با حسن نیت کامل آمادگی انجام مذاکره و رفع غائله ر ا دارد و حاال اگر 

 .کنندنج در منطقه دامن می زنند،سخت اشتباه میتعداد معدودي از افراد دولت این سلیقه را ندارند وبه تش

 

را در مورد اعتراض وي به اعدام چهار تن در کردستان تکذیب کرد و » تایمز مالی«استاندار کردستان همچنین مطالب روزنامه

الی سنندج ی وشناسم و فقط درمورد نفر چهارم یعنگفت:من هرگز چنین مطلبی نگفتم،زیرا سه تن از اعدام شدگان را اصال نمی

به نقل از پزشک معالج وي  گفتم که وي مریض بوده و شخصا فکر میکنم،اعدام او در این شرایط درست 

  )27/6/1358نیست.(کیهان

 

  .بر اساس اطالعیه استانداري،کارمندان ادارات پیرانشهر مکلف به بازگشت به سر کار خود شدند

 

 :یافت انتشار غربی آذربایجان استانداري طرف از پیرانشهر در آرامش برقراري دنبال به اطالعیه این –ارومیه 

 

به دنبال آرامش موجود در پیرانشهر که توسط نیروهاي انتظامی مستقر در این منطقه بوجود آمده الزم است موارد زیر به 

 مرحله اجرا درآید

 

تخلف اداري محسوب و متخلفین تحت پیگرد  کلیه کارمندان موظف به بازگشت به ادارات خود بوده و عدم حضور آنان-1

 .واقعی و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد

 



ـ کلیه مدارس از اول مهرماه باید شروع به کار نموده و از برادران و خواهران  و کارمندان و دبیران ومعلمین آموزش و 2

در مدارس شروع  58-59ول مهرماه سال تحصیلی شود بالفاصله در محل خدمتی خود حضور یافته و از اپرورش خواسته می

 )29/6/1358گردد. (کیهان

 

 .استاندار کردستان از فعالیت سپاه پاسداران قدردانی کرد

 

سنندج ـ خبرگزاري پارس: فرماندار مریوان در مورد نتایج بازدید استاندار کردستان گفت: این دیدار بحدي ثمر بخش بوده 

مناطق اطراف را بیش از پیش بانقالب ایران دلگرم کرده است وي در پاسخ این سئوال که  که تمام مردم این شهرستان و

اران فعالیت سپاه پاسد«که از سوي استاندار کردستان دستور اجراي ازآنها داده شده است چیست؟ گفت:  هائیرئوس برنامه

ز فعالیت سپاه پاسداران قدردانی نمود که همواره قبل از هر چیز مورد رسیدگی دقیق استاندار کردستان قرار گرفت و ایشان ا

 استاندار کردستان همچنین دستور داد» انداز هر کوششی براي حفظ امنیت و ثبات در منطقه و خدمت به مردم کوتاهی نکرده

دتر ومبلغ دومیلیون ریال براي تکمیل ساختمان مسجد شهرستان مریوان اختصاص یابد و کار ساختمان این مسجد هر چه ز

پایان پذیرد. وي همچنین دستور داد ساختمان قدیم ساواك منحله به بیمارستان شیروخورشید مریوان اختصاص یابد و در 

جهت رفع نواقص ساختمانی و تامین کلیه نیازمندیهاي این ساختمان بعنوان یک بیمارستان اقدام سریع بعمل آید و دستور 

 .«ر کردتامین اعتبار الزم را براي این کار صاد

 

استاندار کردستان به مسووالن آموزش و پرورش و دیگر مسووالن مربوطه دستور اکید داد که «فرماندار مریوان افزود:

بیدرنگ در زمینه تعمیر کلیه مدارس روستاهاي مناطق مریوان و احداث ساختمان مدارس در روستاهائی که فاقد مدارس 

بود  هائین خواربارو مخصوصا روغن نباتی، برنج و پودر رختشویی یکی دیگر از برنامههستند اقدام الزم انجام شود.همچنین تامی

 .که استاندار کردستان براي تامین فوري آن بحد وفور دستورهاي الزم را صادر کرد

 

مدرسه  ينزدیکی از اعضا» برهان قانعی فرد«استاندار کردستان همچنین بنا به درخواست مردم شهرستان مریوان که از آقاي 

قرآن مریوان نامبرده را بعنوان شهردار جدید این شهرستان که از سوي مردم انتخاب شده است مورد تائید قرار داد فرماندار 

در شهرستان و مناطق مریوان مورد قدردانی  "معطري"فعالیت افراد جهاد سازندگی بسرپرستی آقاي «مریوان در پایان گفت: 

و ایشان ابراز امیدواري کرد که مردم از هر جهت با افراد جهاد سازندگی نهایت همکاري را  استاندار کردستان قرار گرفت

 .انسانی این افراد که از هر جهت موردرضایت خدا و خلق خداست تحقق یابد هايبنمایند تا برنامه

 



 )29/6/1358ضمنا آقاي محمد رشید شکیبا در سنندج نیز این مطالب را تائید کرد.(جمهوري اسالمی

 0زنندهاي مردم را آتش  میاي اوباش در لباس مجاهد و پاسدار،خانهاطالعیه استانداري آذربایجان غربی:عده

 

 ويس از را مردم جرح و ضرب و منازل حریم به تجاوز اياطالعیه انتشار با  غربی آذربایجان استاندار حقگو جمشید –ارومیه 

 0کرد محکوم اخاللگر و اوباش گروهی

 

 :اطالعیه به این شرح است متن

 

اي اوباش و اخاللگر و مسلح در لباس مجاهد و در لباس پاسدار و بدون اجازه مقامات به منازل طبق گزارشات واصله عده

دهند که این رویه در دین اشخاص حمله کرده و ضمن آتش  زدن منازل افراد، خانواده آنان را مورد ضرب و جرح قرار می

باشد و در دنیاي اسالم جان و مال و نوامیس مردم از هر طبقه و م و خالف خواست رهبر انقالب اسالمی میمبین اسالم مذمو

 .اي که باشد باید از امنیت کامل برخوردار گرددطایفه

 

 رساند که هیچ فردي حق ندارد بدون اجازه مقامات ذیصالح استان به منازل اشخاص واردلذا بدینوسیله به اطالع عموم می

شود در این مورد با ماموران انتظامی و سپاه شده و مزاحمت آنان را فراهم کند. از اهالی محترم شهرستان ارومیه تقاضا می

 )29/6/1358پاسداران انقالب اسالمی همکاري الزم را معمول دارند تا متخلفین شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرند.(کیهان

 

 0شودبیمارستان می ساختمان ساواك منحله مریوان      

 

زدید از مریوان به این شهر عزیمت کرده بود، پس از رسیدگی به با براي که کردستان استاندار »شکیبا رشید محمد« –سنندج 

چگونگی فعالیت سپاه پاسداران و قدردانی از زحمات آنان در حفظ امنیت  ثبات منطقه و صدور دستوراتی در زمینه انجام 

 .بهداشتی به سنندج بازگشتکارهاي عمرانی و 

 

تیموري فرماندار مریوان درباره نتایج این سفر اظهار داشت: سفر استاندار تمام مردم این شهرستان و مناطق را بیش از پیش به 

 :انقالب دلگرم کرده است، وي افزود



 

تور ان اختصاص یابد. همچنین دساستاندار کردستان دستور داد مبلغ دو میلیون ریال براي تکمیل ساختمان مسجد جامع مریو

داده شد که ساختمان قدیم ساواك منطقه به بیمارستان شیر و خورشید مریوان اختصاص یابد. در زمینه آموزش و پرورش 

استاندار در مورد تعمیر ساختمان کلیه مدارس روستاهاي مناطق مریوان و احداث ساختمان مدارس در روستاهایی که فاقد 

همچنین تامین خواربار، روغن نباتی، برنج، و پودر رختشویی دستوراتی به مسووالن داد. بنا به درخواست مدرسه هستند، و 

مردم، برهان قانعی فرد یکی از اعضاي مدرسه قرآن مریوان به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب و مورد تایید قرار 

 .گرفت

 

جهادسازندگی را یک برنامه انسانی که مورد رضآیت خدا و خلق خداست، در پایان این سفر استاندار کردستان فعالیت افراد 

 )29/6/1358تلقی کردو از خدمات افراد جهادسازندگی  بسرپرستی معطري قدردانی کرد.(کیهان

 

 .مسببین جنایت روستاي قارنا بزودي دستگیر خواهند شد

 

و استانداري آذربایجان غربی، جهت رسیدگی به مشکالت وزیري ـ خبرگزاري پارس: هیاتی مرکب از نمایندگان نخستارومیه

و بازماندگان حادثه این روستا وارد  قریه مذکور شدند. این هیات ضمن تاسف عمیق » قارنا«و مصایب وارده به اهالی روستاي 

ود را نسبت به و ابالغ تسلیت امام خمینی و دولت جمهوري اسالمی ایران به بازماندگان حادثه قارنا و اهالی فعالیت خ

 .آغاز کردند اندشدگان روستاي مزبور که به نقاط کوهستانی روستاي بوداغ کوچ کردهبازگردانیدن کشته

 

 .گیري و رسیدگی به این حادثه یاري نماینداین هیات از اهالی قارنا خواست که با صبر انقالبی مقامات مسوول را در پی

 

مورد تامین امنیت منطقه و جلوگیري از فعالیت حزب دموکرات کردستان و اشرار با اهالی روستاي قارنا متعهد شدند که در 

فکري نموده و از پاسگاه ژاندارمري دولت که در چند روز آینده مستقر خواهد شد مامورین دولت و مقامات مسوول منطقه هم

 .حمایت کامل بنمایند

 

ضد انقالبیون را نخواهند داد و کوچکترین فعالیت این افراد را به مقامات چنین اعالم کردند که اجازه فعالیت به اهالی قارنا هم

مسوول اطالع خواهند داد. آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت که ما سعی و تالش ما این است که خسارات 



غربی ار اهالی این روستا خواست که با وارده را به اهالی این روستا هر چه زودتر تامین و پرداخت شود. استاندار آذر بایجان 

 .استانداري آذربایجان غربی و ماموران دولت همکاري نمایند

 

اي از اهالی این روستا را به قتل رسانده اي ضد انقالب با حمله به روستاي قارنا عدهالزم به یادآوري است که چندي قبل عده

 )31/6/1358واقع شده است.(جمهوري اسالمیبودند. روستاي قارنا در شش کیلومتري شهرستان نقده 

 

 0براي ترمیم خسارات مناطق کردنشین: استاندار آذربایجان غربی  از سایر استانداران کمک خواست

 

 آنان از تاد،فرس کشور سراسر استانداران براي که پیامی طی  غربی آذربایجان استاندار حقگو دکتر: کیهان خبرنگار –ارومیه 

ه این آذربایجان غربی  ب استاندار پیام متن. کنند همکاري باوي استان این کردنشین مناطق خسارات جبران براي که خواست

 :شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 غربی آذربایجان دارید اطالع بطوریکه ایران، اسالمی جمهوري موقت دولت محترم استانداران: همکاران –برادران گرامی 

در نا امنی گردیده و  تشنج دچار ایران و اسالم دشمنان هايتوطئه اثر بر که بود مدیدي مدت کردنشین مناطق سایر همانند

آن هرگونه سازندگی و خدمات مردمی عملی غیر ممکن بود. دشمنان خلق ما با فریب و ریا از صفا و سادگی یک عده از 

ارتجاع در جهت امیال و اهداف صهیونیسم جهانی سوق برادران کرد سوء استفاده کرده آنها را به یک نوع واپسگرایی و 

میدادند. ولی بیاري خدا و رهبري قاطع امام خمینی و به همت و فداکاري ارتش جمهوري اسالمی ایران با همکاري برادران 

ر نیروي ر برابآگاه و با ایمان کرد بساطشان از هم پاشید و بقایاي آنها نیز اگر چنانچه بسرنوشت خود عالقه داشته باشند د

 .اسالمی راهی جز تسلیم ندارند

 

هاي اجتماعی و رفع مشکالت هاي ضد انقالب و التیام زخماینک براي جبران خسارات وارده ناشی از خرابیهاي حاصله از توطئه

مبرم به  د احتیاجو بکار انداختن چرخ راکد اقتصاد منطقه و ایجاد روح همبستگی در بین تمام مردم ایران از هر نژادي که باشن

هاي یاري و مددکاري شما همکاران عزیز و جود دارد. آنچه هر چه سریعتر مورد نیاز است عبارتند از: مواد دارویی و اکیپ

هاي فنی و ماشین آالت مهندسی جهت تسریع در کارهاي پزشکی و خوارو بار و سایر مایحتاج روزمره زندگی و همچنین اکیپ



را  انگیز برادران اسالمیاب مثبت و سریع شما هستم، بگذارید یکبار دیگر بدینوسیله علقه اعجابعمرانی، در انتظار جو

بجهانیان نشان بدهیم، موفقیت شما را در همه تحقق اهداف انقالب اسالمی ایران که بار سنگین سازندگی آنرا برعهده دارید از 

 خداوند متعال خواهانم

 

 0ر خدمت شدفرماندار اورامانات سه ماه منتظ

 

استاندار کرمانشاهان فرماندار اورامانات و بخشدار جوانرود را منتظر خدمت » محمد سپهري پور«خبرگزاري پارس:  -کرمانشا

کرد. بخشدار جوانرود همرا ه با توبیخ کتبی و درج در پرونده سه ماه منظر خدمت شده است ولی براي فرماندار اورامانات 

 .ت صادر شده استدستور سه ماه انتظار خدم

 

 )31/6/1358علت صدور این دستور عدم حضور هر دو نفر درسر کار بوده است.(کیهان

 

 0استاندار: فقه تسنن در آذربایجان غربی  باید توسعه یابد

 

 :کردند گو و گفت خبرنگاران با منطقه مسایل پیرامون ارومیه 64 لشکر فرماندار و  غربی آذربایجان استاندار –ارومیه 

 

حقگو استاندار آذربایجان غربی  در زمینه بازسازي خرابیهاي ناشی از حوادث اخیر منطقه، گفت: درگیریهاي اخیر که به مردم 

 0تحمیل شد اسیبهاي فراوانی وارد کرد که ما علیرغم روحیه واپسگرایی در مردم مناطق کوهستانی، همه را ترمیم خواهیم کرد

 

آرامش و امنیت برقرار » زیبه«، و»سرو«،»قطور«در حال حاضر در اکثر مناطق مرزي از جمله جمشید حقگو افزود: حوشبختانه 

اي و دویست میلیون شده و در سال جاري نیز حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهاي خاص ناحیه

میلیون ریال آن در نقده بصرف خواهد  160ود ریال بصورت تنخواه گردان براي جهاد سازندگی اختصاص یافته است، که حد

 0رسید

 



هاي منطقه و احتمال عدم جذب کامل استاندار آذربایجان غربی  با اشاره به عدم اجراي طرحهاي عمرانی با توجه به ناآرامی

ر در این کار جذب بشود و اگ اعتبارات، گفت: ما در مرحله اول سعی خواهیم کرد که اعتبارات تا پایان سال جاري کامالً

موفقیت کامل بدست نیامد نگرانی نخواهیم داشت و دولت توجه کامل یه منطقه را دارد و هر آن اعتبار در اختیار ما خواهد 

 0بود

 

حقگودر مورد میزان اعتبارات اختصاصی براي شهرستان مهاباد، گفت: رقم اعتبارات عمرانی مهاباد دقیقا معلوم نیست ولی باید 

مهاباد از نظر اختصاص اعتبارات عمرانی مقام دوم رادارد و در تخستین مرحله اقدام به تکمیل بیمارستان شیرو  بگویم که شهر

 خورشید و احداث جاده کمربندي و عمران شهري مهاباد خواهد شد

 

، کرده بود حقگو در پاسخ سئوال دیگر که موضوع اختالفات نژادي و مذهبی و نحوه پیاده کردن اسالم در منطقه را مطرح

اظهار داشت: استان آذربایجان غربی  با این اختالفات نژادي و عقیدتی و مذهبی میتواند جلوگاه اسالم راستین باشد، اگر ما 

ایم. آزادي بتواتیم در این استان اسالم راستین و واقعی و اسالم قرآن را پیاده کنیم، میتوانیم بدنیا اعالم کنیم که پیروز شده

ر این منطقه نشان داده شود، باید فقه اهل تسنن توسعه یابد و با کشورهاي اسالمی که هم مرز هستیم رابطه ما فکري باید د

 )1/7/1358(کیهان0ریزي شودبراساس اسالم پی

 

 دومیلیارد و هفتصد میلیون ریال بودجه عمرانی براي کردستان

 

 و رادیو گرد میز یک در دیروز ظهر از پیش ارومیه 64 لشکر فرمانده و غربی آذربایجان استاندار:پارس خبرگزاري –ارومیه 

ارومیه شرکت کردند و پیرامون مسایل منطقه با خبرنگاران مراکز رادیو و تلویزیون ارومیه و مهاباد و  مرکز در تلویزیونی

خبرگزاري پارس بگفتگو نشستند. آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی در پاسخ به این سئوال که عوامل مورد نیاز اساسی 

درگیریهاي اخیر که بمردم تحمیل شد آسیبهاي فراوانی «گفت: براي بازسازي خرابیهاي ناشی از حوادث اخیر منطقه چیست 

آقاي حقگو در پاسخ سئوال ». وارد آورده که ما علیرغم روحیه واپسگرائی در مردم مناطق کوهستانی همه را ترمیم خواهیم کرد

آرامش و امنیت » سهزی«و » سرو«، » قطور«خوشبختانه در حال حاضر در اکثر مناطق مرزي از جمله «دیگري اظهار داشت: 

اي و دویست برقرار شده و در سالجاري نیز حدود دومیلیارد و هفتصد میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهاي خاص ناحیه

میلیون ریال آن در نقده بمصرف  160میلیون ریال بصورت تنخواه گردان براي جهاد سازندگی اختصاص یافته است که حدود 

 هاي شهرستان نقده نیزتوانیم از محل اعتبارات جهاد سازندگی براي اجراي خسارات و ترمیم خرابیخواهد رسید. البته ما می

 .به مصرف برسانیم



 

هاي عمرانی با توجه به ناآرامیهاي منطقه و احتمال عدم جذب کامل استاندار آذربایجان غربی با اشاره به عدم اجراي طرح

جذب بشود. و اگر در این کار  م کرد که اعتبارات تا پایان سال جاري کامالًاعتبارات گفت ما در مرحله اول سعی خواهی

موفقیت کامل بدست نیاید نگرانی نخواهیم داشت و دولت توجه کامل به منطقه را دارد و هر آن اعتبار در اختیار ما خواهد 

 دقیق اعتبارات عمرانی مهاباد دقیقاً رقم«بود. در مورد میزان اعتبارات اختصاصی براي شهرستان مهاباد آقاي حقگو گفت: 

معلوم نیست ولی باید بگویم که شهر مهاباد از نظر اختصاص اعتبارات عمرانی مقام دوم را دارد و حق تقدم اجراي طرحها در 

مناطق کردنشین خواهد بود. در نخستین مرحله اقدام به تکمیل بیمارستان شیر وخورشید سرخ و احداث جاده کمربندي و 

آقاي استاندار در پاسخ سئوال دیگري با اشاره به پیام استانداري آذربایجان غربیبه ». ان شهري مهاباد خواهد شدعمر

ما در این پیام ،وضع منطقه خودمان را براي همکاران استانها که مشتاق کمک به مردم این «استانداران سایر ایتانها کشورگفت: 

 هاي اخیر بوجود آمده کمک خواستیم البته کمکع نقاهت استانمان که بر اثر نا آرامیتشریح کردیم و براي رف اندمنطقه بوده

تواند بیشتر جنبه فنی و بهداشتی و نیروي انسانی متخصص باشد و امیدوارم همکارانمان در همکاران و مردم سایر مناطق می

در  آقاي حقگو». اجتماعی هر چه بیشتر یاري دهند سایر استانها با پاسخ مثبت خود ما را درانجام خدمات عمرانی و انسانی و

پاسخ یک سئوال دیگر که موضوع اختالفات نژادي و مذهبی و نحوه پیاده کردن اسالم در منطقه را مطرح کرده بود اظهار 

گر ما بتوانیم  اگاه اسالم راستین باشد. استان آذربایجان غربی با این اختالفات نژادي و عقیدتی و مذهبی میتواند جلوه«داشت: 

ي فکرباید در ایم.آزادتوانیم بدنیا اعالم کنیم که پیروز شدهدر این استان، اسالم راستین و واقعی و اسالم قرآن را پیاده کنیم می

این منطقه نشان داده شود. باید فقه اهل تسنن توسعه یابد و یا کشورهاي اسالمی که هم مرز هستیم رابطه ما بر اساس اسالم 

کنیم که مرزهاي ما با همسایگان مسلمان نباید بازدانده باشد. این باید واقعی باشد، چون جامعه ما در یزي شود و فکر میپی ر

ه ما تا اسالمی باشند باضاف ایند باید کامالًاین منطقه، داراي ابعاد زیادي است و اشخاصی که براي کمک به ما باین استان می

ایم و این هماهنگی در واقعه مهاباد نیز نشان داده شد. البته مشکالت ماهنگی کاملی برقرار کردهکنون در میان مقامات استان ه

تواند موهبت خداوندي براي ما باشد. وما با اجراي مقرارت اسالمی و پیاده کردن مربوط به اختالفات مذهبی و نژادي می

 اسالمی مورد هايفتگو لزوم همکاري مردم را در اجراي برنامهآقاي حقگو در این گ». اسالم واقعی از این موهبت بهرمند شویم

 .تاکید قرار داد

 

فرمانده لشکر ارومیه نیز در یک تحلیل کلی از انقالب اسالمی ایران و بررسی نیروهاي انقالبی و مشخصات نیروهاي ضد 

وران توجه باینکه ارتش جمهوري اسالمی در دبا «انقالبی بفرضیه ملت ایران در مقابله و سیع با ضد انقالب اشاره کرد و گفت: 

ذا شود لانقالب، یکی از نیروهاي مومن برهبري است و جزو نیروهاي انقالبی محسوب شده و در واقع ارتش انقالب نامیده می

عی بیخواهند روند طاین ارتش نیز همانند همه گروههاي انقالبی موظف بوده و هست که با تمام نیرو علیه نیروهایی که می

ه حال ما در هم«انقالب را راکد سازند وارد عمل شود. وي در توضیح تاکتیک کلی ارتش در مقابل نیروهاي ضد انقالب گفت: 

ایم که تقدم هجوم از سوي دشمن اجرا شود و هرگز خود آغاز گر برخورد مسلحانه نبودیم بلکه تالش داشتیم و داریم کوشیده



داقل تلفات ممکن به انجام رسانیم. اما این بدان معنا نیست که در مقابل این نیروهاي که وظیفه پاکسازي منطقه را با ح

اهریمنی سستی از خود نشان دهیم. بلکه با تمام نیرو وارد عمل شده و بشدت نیروهاي ضد کردمی را سرکوب کرده و خواهیم 

حاضر همه شهرهاي منطقه از عناصر ضد انقالب  در حال«فرمانده لشکر ارومیه پیرامون بازگشت امنیت به منطقه گفت: » کرد

این عناصر را پناه داده است و تالش مذبوحانه آنان به  پاکسازي شده و در سردشت، تنها نقاط کوهستانی است که فعالً

 گول فرمانده لشکر ارومیه در پایان از همه برادرانی که». شودهاي کوچک و راهزنیها خالصه میهاي شبانه در گروهفعالیت

خواست که به آغوش ملت بازگردند.(جمهوري  اندتبلیغات پوچ معدودي ضد انقالب را خورده و تسلیم نشده

 )2/7/1358اسالمی

 

 .ده تن از افراد مسلح در دره قاسملو،دستگیر شدند

 

حدود ده نفر از  «:گفت پارس خبرگزاري با تماسی در دیروز، دقیقه30/12 ساعت غربی، آذربایجان استاندار حقگو–ارومیه 

عزامی که ستون ا«وي گفت:». مهاجم در دره قاسملو با تجهیزاتشان بوسیله نیروهاي، نظامی دستگیرشدند هاافراد مسلح و گروه

استقرار یافته وجهت تجدید قوا در » باالنج«مسلح قرارگرفت، در روستاي  هايروز چهارشنبه دردره قاسملو،مورد هجوم گروه

تا پیش از ظهر امروز (روز پنج شنبه)،خبر درگیري جدیدي در منطقه قاسملو گزارش نشده «وي گفت:».این منطقه مستقر شدند

 )10/7/1358جمهوري اسالمی».(است

 

 .هایشان برگردنداستاندار کرمانشاهان از اوارگان کرد خواست به خانه 

 

 0از برادران کرد میخواهم مراتب عفو امام را به آنها که قصد خروج از کشور را دارند ابالغ کنند

 

 ژاندارمري ناحیه فرمانده اخیانی سرهنگ اتفاق به پریروز بامداد 8 ساعت کرمانشاهان استاندار پور سپهري محمد –کرمانشاه 

 رهسپار اهکرمانش از اهالی نیازمندیهایی و »گله از«مرزي منطقه به رسیدگی براي ژاندارمري کوپتر هلی فروند یک یا کرمانشاه

 .ین منطقه شدا

 

استاندار کرمانشاهان به ترتیب از پاسگاه ژاندارمري، بخشداري، پست وتلگراف، مسجد، درمانگاه، محل استقرار سپاه پاسداران 

دیدن کرد، در این سفر لزوم تقویت مناطق مرزي و » شیخ سله«انقالب و ستاد جهادسازندگی و همچنین منطقه مرزي و پاسگاه 



قرار گرفت. استاندار کرمانشاهان در اجتماع مردم گفت: روز هجرت امام خمینی که را  اعزام پاسداران بیشتري مورد تاکید

مقارن با سالروز میالد حضرت امام رضا (ع) است فال نیک گرفته و این روز را از ان جهت انتخاب کردم تا حامل پیام امام 

 .خمینی به شما عشایر منطقه غرب کشور باشم

 

زاع ولی همانطوري که دیدید در نابیها و ویرانیهایی است که ظلم و استبداد بجاي گذاشته است،مملکت ما وارث بدبختیها، خر

اي است که خداوند در قرآن فرموده است. من امروز با تاثر با شما بین عدل و ظلم، عدل و حق پیروز شد و این همان وعده

جا من از اینو از مرز خارج میشوند، اند،انه خود را ترك گفتهاي از برادران ما خانه و کاشکنم، زیرا میشنوم که عدهصحبت می

که به مرز عراق نزدیک هستم به برادران خودمان که فریب خودفروختگان و خائنان را میخورند و شهر ودیارشان را ترك 

ان فریب سر سپردگ کنم که به منزل و کشور خود برگردند وفرستم و دعوت میشوند پیغام میکنند و از مرز خارج میمی

اند و هنوز چشم طمع به کشور و ثروت ما دارند را نخورند. من از شما برادران اجانب و آنانکه شکست خورده و فرار کرده

اي که با آنها دارید استفاده کنید و مراتب عفو امام را به آنها ابالغ کنی و به آنها بگویید که بیگانه براي ما میخواهم از رابطه

خواهد کرد. گزارش رسیده حاکی است که در اینجا حسین سنجري یکی از همراهان استاندار از سوي مردم این بخش کاري ن

ایم تا در راه حفظ مرزهاي کشور و استقالل میهن و انقالب اسالمی جان خود را فدا کنیم. ما و هم عشایر آن منطقه آمادهگفت: 

 0ان در محل بخشداري نیازمندیهاي اهالی را مورد بررسی قرار داداستاندا رکرمانشاهان آنگاه به اتفاق همراه

 

بخشدار از گله نیازمندیهاي این منطقه را شامل پوشش تلویزیونی منطقه، تقویت پاسگاههاي مرزي، » مظفري«در این هنگام 

اختمان، انهاي در دست سبهره برداري از تاسیسات آبرسانی روستاهایی که طرح آبرسانی آن اجرا شده،تکمیل ساختمان دبست

لزوم تشکیل شورایی براي نظارت در امور مختلف و از جمله توزیع وخواربار و مایحتاج عمومی، لزوم توجه به جاده مرزي. 

روستا را در برمیگیرید مورد تاکید قرار گرفت و استاندار  196جاده کوچ ایلهاي عشایر منطقه و راه سازي مسیري که ارتباط 

استاندار 0با همکاري سازمانهاي مختلف و جهادسازندگی در جهت اجراي طرحهاي عمرانی اقدام شود دستور داد که

به کرمانشاه بازگشتند در فرودگاه کرمانشاه استاندار کوششهاي فرماندهان، افسران و  16کرمانشاهان و همراهان ساعت 

به اسامی علیرضا امیري، اصغر صالح پورو لطیف عالیی که  داران ژاندارمري را مورد تقدیر قرار داد و از سه تن خلباناندرجه

 )1358/ 12/7در تمام ماموریتها فعاالنه کوشیدند اظهار قدردانی کرد. (کیهان

 

 اوضاع مریوان

 



هزار مرد مسلح عراقی به مریوان از سوي استاندار کردستان بی اساس اعالم شد. استاندار کردستان در  10شایعه حمله حدود 

با خبرگزاري پارس در سنندج در این زمینه اظهار داشت: از فرمانداري و دادگستري مریوان گزارشهاي در این مورد به گفتگو 

و ژاندارمري کردستان و نیز وزارت دفاع کشور اطمینان یافتم که  28من رسیده و من بالفاصله ضمن تماس با مسووالن لشکر 

 )15/7/1358است. (کیهانچنین خبري صحت ندارد و اوضاع مریوان آرام 

 

 .استاندار آذربایجان غربی: سردشت و پیرانشهر،صحنه عملیات چریکی پراکنده ضد انقالبیون است

 

ارومیه: پنج تن از پاسداران مستقر در منطقه سردشت بدست افراد حزب  دمکرات کردستان به شهادت رسیدند. این خبر را 

اسمی که بمناسبت سالروز هجرت امام خمینی از سوي کانون فرهنگی تربیت جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی درمر

ي ارتش و ژاندارمري جمهور«ارومیه ترتیب بود اعالم کرد. وي ضمن تشریح وضع منطقه آذربایجان غربی و کردستان گفت: 

اکنده در انقالبیون بصورت پردر منطقه غرب کشور استقرار یافته و براوضاع مسلط است و تنها فعالیتهاي ضد  اسالمی کامالً

شود. و امیدواریم وجود دارد که به صورت چریکی عمل می» منگور«و » آلواتان«شهرستانهاي سردشت و پیرانشهر و منطقۀ 

 این فعالیتها را نیز از بین ببریم چون ضد انقالبیون پایگاه مردمی ندارند. استاندار افزود: در پی همین عملیات پراکنده بود که از

شدند. جمشید حقگو در ادامه سخنانش گفت: امنیت و آرامش در نفر زخمی 8تن شهید و  5پاسدار مستقر در سردشت  24

منطقه در نتیحه استقرار ارتش و ژاندارمري بطور نسبی برقرار شده و تنها مساله موجود عدم جذب پاسداران از طرف مردم 

م به تدریج عمل شود. استاندار آذربایجان غربی در پایان از روحیه و انضباط منطقه است که باید با تأمل و شناخت روحیه مرد

افراد ارتش تجلیل کرد و ایمان و اعتقاد آنها را به اسالم و جمهوري اسالمی مورد ستایش قرار داد و گفت: عشق به خدمت در 

مایۀ خوشبختی ملت ایران راه تحقق آرمانهاي اسالمی در وجود افراد ارتشی به حد کمال وجود دارد و این 

 )16/7/1358است.(اطالعات

 

 0کنندمصاحبه اختصاصی کیهان با استاندار کرمانشاهان:چند کشور خارجی با پول و اسلحه دموکراتها را تقویت می

 

 0اي کردها را به ادامه شورش علیه دولت تشویق کردعزالدین حسینی با صدور اعالمیه

 

 0اي سابق حزب دموکرات در انتخابات شوراهاي شهر آزاد استشرکت تمام گروهها از جمله اعض

 



 0نیروهاي نظامی براي مقابله با حمالت زمستانی دموکراتها از هر حیث مجهز می شوند

 

 0اندبیشتر اعضاي حزب  دموکرات با جمهوري اسالمی ایران اعالم همبستگی کرده

 

گفت وگوي تلفنی با کیهان آخرین  تحوالت منطقه را تشریح کرد  دیشب که در یکمحمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان، 

هاي که توسط عمال امپریالیسم و صهیونیسم براي تشدید بحران در مناطق کردنشین غرب کشور صورت میگیرد و از توطئه

 .پرده برداشت

 

رند و از سوي کشورهاي استاندار کرمانشاهان تاکید کرد که سران حزب دموکرات در چند نقطه مرزي عراق بسر میب

 .امپریالیستی و صهیونیستی از لحاظ پول و اسلحه تقویت می شوند

 

هرهاي ، بویژه در شسپهري پور گفت: تحوالت دموکرات به منظور بسیج آنها براي حمالت زمستانی در نقاط سردسیر منطقه

 .کردستان و آذربایجان غربی است

 

 کرد گفت: برابر گزارشی که توسطاز دفتر کار خود، تلفنی با کیهان صحبت میپریشب  10استاندار کرمانشاهان که ساعت 

سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه و همچنین فرماندار پاوه به من رسیده است بعدازظهر امروز (دیروز ) 

. این حمالت، به پاسگاههاي کرد مسلح، همزمان به چهار پاسگاه ژاندارمري در نقاط مرزي حمله کردند 300دویست تا

صورت گرفته و در هجوم به پاسگاه نوسود، یک خودروي ژاندارمري بدست افراد » شومشی«و » شیخان«، »نوسود«، »دوآب«

داران ژاندارمري بودند سه نفرشان به گروگان گرفته اند و از چهار سرنشین آن که درجهمهاجمان افتاده که آن را آتش زده

 .از آنها موفق به فرار شده استاند و یکی شده

 

مورد  هايسپهري پور افزود: پس از دریافت این خبر، بالفاصله از فرمانده ژاندارمري خواستیم که با همه امکانات از پاسگاه

 .حمله، به شدت دفاع کنند

 

 اعالمیه شیخ عزالدین



 

دار پاوه تلفنی به من گزارش داد که شیخ عزالدین استاندار کرمانشاهان در این گفت وگو اضافه کرد: امروز(دیروز ) فرمان

اي حطاب به مردم کرد صادر کرده است وي در این اطالعیه از کردهاخواسته است که به مبارزه خود علیه حسینی اطالعیه

آگاه  ندولت موقت جمهوري اسالمی ایران ادامه دهند سپهري پور افزود چون اطالعیه مفصل بود نتوانستیم از جزییات متن آ

 .ها را به ادامه شورش علیه دولت مرکزي تشویق کرده استشویم اما بطوریکه فرماندار پاوه گزارش میداد شیخ عزالدین کرد

 

ایید برد اما این گزارش تاستاندار درباره مخفیگاه شیخ عزالدین حسینی گفت: شایع است که او در خارج از کشور به سر می

 .از نقاط مرزي ایران باشد نشده و چه بسا که او در یکی

 

استاندار کرمانشاهان در پاسخ این سوال که چه راه حلی براي پایان دادن به بحران منطقه وجود دارد گفت: بدیهی است دولت 

دهند. ما نیز تا حد امکان اقدامات در جریان امور هستند و اقدامات الزم را انجام می و مقامهاي سیاسی و نظامی کشور کامالً

هایی که در اختیار داریم با افرادي که با دمکراتها فامیل و قوم و خویشند تماس کنیم از جمله اینکه بوسیله واسطهفیدي میم

به  اند و اگردهیم که امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران  به تمام دمکراتها عفو عمومی دادهگیریم و به آنها پیغام میمی

خواهند بود اما مثل اینکه برخی از این افراد توسط » امان«ا جمهوري اسالمی اعالم همبستگی کنند در شهر ودیار باز گردند و ب

هاي امپریالیستی و صهیونیستی و اعمال وابسطه به آنها به افراد حزب شوند کشوردشمنان خارجی ما تحریک و تقویت می

ن است که سران و رهبران حزب دمکرات در چند نقطه در دهند. گزارشهایی که داریم حاکی از ادمکرات پول و اسلحه می

طول مرز ایران و عراق مستقر هستند و تقویت دمکراتها توسط عوامل صهیونیسم وامپریالیسم به منظور آماده  کردن آنها براي 

 .جنگ زمستانی است

 

ی دست میزنند اما باید به این نکته محمد سپهري پوراستاندار کرمانشاهان اضافه کرد: هر چند دمکراتها هر روز به حمالت

ت میگیرد صور» ثالث«و » ازگله«، قصرشیرین اشاره کنیم که حمالت کنونی آنها بیشتر در مناطق گرمسیر مثل سرپل زهاب

که دفع آنها چندان کار مشکلی نیست اما به نظر من حمالت زمستانی دمکراتها در مناطق سردنشین منطقه مانند نوسود و 

. البته تر خواهد کردخواهد بود که کار ارتش و پاسداران انقالب را براي دفاع مشکل» کردستان و ازربایجان غربی«لی نقاط شما

اند بلکه آنها نیز از هر لحظه مجهز میشوند و بدیهی است هر گونه این بدان معنا نیست که نیروهاي نظامی بیکار نشسته

 .هجومی را با شدت دفع خواهند کرد

 



بیشتر دولتهاي خارجی با انقالب اسالمی ایران مخالفند. تعدادي از این دولتها از تاثیر  ار کرمانشاهان تایید کرد: اصوالًاستاند

اي دیگر از دولتها نیز منافعشان در ایران قطع شده است بدین جهت وضعی که در انقالب ایران در کشور خود میترسند و عده

امام  داشتم البته با رهنموديه یک وضع طبیعی است که باید انتظار روبرو شدن را میکشور به ویژه در کردستان پیش آمد

کنیم و خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران که در سرلوحه آن وحدت کلمه و همبستگی است با این مسایل و مشکالت مقابله می

یارویی کنند نهراسند و به روایشان فراهم فراهم میمردم مسلمان کشورمان این آمادگی را دارند تا از مشکالتی که بیگانگان بر

 .با آن برخیزند

 

 نقش شوراها

 

 :سپهري پور سپس با نقش شوراها در بهبود وضع مناطق بحرانی اشاره کرد و گفت

 

 مقدمات تشکیل شوراي شهر در کرمانشاه و سایر شهرهاي استان فراهم شده و تمام گروهها با ایدئولوژیهاي متفاوت آمادگی

اند. همانطوري که نماینده امام در منطقه غرب کشور در مصاحبه خود را اعالم کرده و از تشکیل شوراها بخوبی استقبال نموده

اي از اند کردها مسلمان و مومن به انقالب اسالمی ایران هستند و هیچگونه قصد تجزیه طلبی ندارند منتهی عدهاخیرشان گفته

ت. کنند که به نظر من تالش آنها تالشی مذبوحانه اسامپریالیسم و صهیونیسم تحریکاتی می عوامل رژیم سابق و سرسپردگان

ت شود به شدهاي مردم برآورده میاند با تشکیل شوراها قسمت عمده خواستبدین منظور این دسته که اکنون متوجه شده

ژاندارمري بی ارتباط با تهیه مقدمات تشکیل شورا اند و حمالت اخیر آنها به پاسداران و نیروهاي نظامی و عمل خود افزوده

توانند در شهرهاي بزرگ مثل کرمانشاه کاري انجام دهند حمالت خود را نیست. بلکه وابستگان به حزب دمکرات چون نمی

 .ندرخواهند روي مردم شهرهاي بزرگ نیز تاثیر بگذاکنند و با ایجاد وحشت میمتوجه نقاط مرزي مانند نوسود، نودشه می

 

که نخستین منطقه بحرانی استان است گفت: مردم این شهر مومن و » پاوه«سپهري پور درباره نحوه تشکیل شوراي شهر در 

که ماموران این کنم هنگام برگزاري انتخابات شوراي شهر اتفاق سویی بیفتد مخصوصاًمعتهد به انقالب هستند و فکر نمی

 .انتظامی مستقر در آن شهر نیز از هر لحاظ مجهز هستند

 

استاندار کرمانشاهان در عین حال گفت: هنگام برگزاري انتخابات مجلس خبرگان در برخی از شهرها با مشکالتی روبرو شدیم 

 .شیمو بعید نیست که اگر در انتخابات شوراهاي شهر نیز چنین مسایل و مشکالتی را داشته با



 

 آزادي گروهها

 

استاندار کرمانشاهان خاطر نشان ساخت که در انتخابات شوراهاي شهر تمام گروهها با هر ایدئولوژي که باشند آزادند در این 

ودگی توانند در انتخابات با اساند میانتخابات مسلمانان مارکسیستها و حتی کسانی که در گذشته عضو حزب دمکرات بوده

ر اند و داند و اکثر آنها اکنون آگاه شدهوند زیرا اعزا حزب دمکرات کردستان مشمول عفو امام قرار گرفتهخیال کاندیدا ش

 .دارند و بنابراین شرکت آنها در انتخابات هیچ مانعی نخواهد داشتجهت انقالب اسالمی ایران گام بر می

 

ر کرمانشاهان گفت: فرماندار هر شهر برابر دستورالعمل هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر استاندادرباره تشکیل انجمن

وزارت کشور از گروههاي مختلف مردم دعوت خواهد کرد و چون در این دعوت ایدئولوژي هیچ کس پرسیده نخواهد شد و 

راي شهر وخواهد توانست براي راه یافتن به شبه عبارت دیگر تفتیش عقاید به عمل نخواهدآمد هر کسی با هر عقیده و مرا می

ي باشد که ااش تالش و فعالیت کند و امیدواریم نتیجه انتخابات در سطح استان به گونهو یا برگزیدن کاندیداي مورد عالقه

اي تمام مردم از آن راضی باشند و سعی و کوشش من و همکارانم در استان بزرگ کرمانشاهان براي رسیدن به چنین نتیجه

 )17/7/1358است.(کیهان

 

 .دار کردستان:از میزان کارآیی ادارات چندان راضی نیستماستان

 

 .دولت از خود مردم انتظار دارد در مقابل اخالگران بایستد ولی دولت براي همیشه ساکت نخواهد نشست

 

 .همکاریهاي هیات اعزامی ازشهرداري تهران با شهرداریهاي کردستان صادقانه و چشمگیر است

 

د رضا شکیبا استاندار کردستان صبح دیروز طی یک مصاحبه اختصاصی در سنندج شرکت سنندج ـ خبرگزاري پارس: محم

د از میزان کارآئی ادارات آنچنان که بای کرد. استاندار کردستان راجع به چگونگی وضع کار در ادارات استان گفت: من شخصاً

بینم. بویژه کارآئی کامل در شهرداري و تی نمیو شاید راضی نیستم. زیرا تحرك انقالبی را دربرخی از کارمندان ادارات دول

بهداري و بهزیستی وجود ندارد، اما شهرداري اخیرا دچار تحوالتی شده است. در مورد بهداري و بهزیستی هم مالقاتها و 

فتم. اام و چون در محل شخصی که بتواند سرپرستی این سازمان بزرگ را بر عهده بگیرد نیمذاکراتی با وزیر بهداري داشته



وزارت بهداري و بهزیستی تصمیم گرفت در روزهاي آینده مدیرعامل جدیدي براي این سازمان به کردستان بفرستد. استاندار 

کردستان در پاسخ سئوال مربوط به احداث مسکن براي افرادي که فاقد خانه هستند گفت: اخیرا توانستیم یکصد و پنجاه هزار 

 براي مستضعفین و نیز ایجاد» باقر وکیل«و بیست هزار متر مربع از » مد صادق وزیرياح«متر مربع زمین از شخصی بنام 

ه تصاحب ک هاییاز زمین« خانه سازمانی براي فرهنگیان و زمین ورزش و آتش نشانی دریافت کنیم. استاندار کردستان افزود:

اختمان یک دبیرستان و چهل هزار متر مربع در شده است پنج هزار متر مربع براي شیر و خورشید پنج هزار متر مربع براي س

بزرگ در این امر، خود پیشقدم شوند و باما  هاياختیار بنیاد مستضعفین قرار داده خواهد شد واطمینان دارم صاحبان زمین

د بر این س«شکیبا در مورد تاریخ قطعی پایان کارهاي ساختمانی سد قشالق و چگونگی تامین آب شهر گفت: «همکاري کنند. 

مورد بهره برداري قرار نخواهد گرفت در نتیجه با اقداماتی که انجام  1359تا پایان سال  اندکه داده هائیخالف تمام وعده

شود. در روزهاي آینده مورد بهربرداري قرار آباد که از سه حلقه چاه تغذیه میمنبع آب ده هزار متر مکعبی فیض ایمداده

شهر و آب به سطح شهر فرستاده خواهد شد در مورد علل تاخیر در  هايفعلی جاري در لوله برابر آب 5/1خواهد گرفت و 

استفاده از آب این سه حلقه چاه استاندار یاد آور شد که این منبع ده هزار لیتري چندي پیش از آب پر بود ولی مسووالن امر 

اندرکاران آب دهنده عدم احساس مسوولیت از سوي دسترا ضد عفونی کرده بودند و نه منبع آب را و این نشان  هانه لوله

استاندار کردستان سپس در مورد نان شهر سنندج ». که در نتیجه مجبور شدیم آب منبع مذکور را تخلیه کنیم باشدشهر می

به وي واگذار  من امر نان سنندج را با توجه به اینکه معاون اداري این جانب حدود چهل سال سابقه کار درغله را دارد«گفت: 

. از این پس نیز گندمی که در اختیار خبازان خواهیم گذاشت از سیلوي سنندج دریافت خواهد شد که گندمی مخلوط امکرده

 رفاهی استاندار اظهار داشت که با موافقت هايدر مورد برنامه». باشد ووضع نان شهر بهبود یابد االن نیز بنظر مثل سابق است

نگر رییس سازمان برنامه و بودجه کردستان یک هکتار و زمین رایگان از عباس نامی دریافت شده و و همکاري مهندس کما

یک کارخانه خریداري شده از سوي دولت مربوط به شیر پاستوریزه را بزودي در زمین مذکور این استان بکار خواهیم انداخت 

این کارخانه تاثیر بسزایی در اقتصاد شهر سنندج  ه ومسلماًنیز از تهران به سنندج آمد هاییدر ارتباط با این موضوع هیات

خواهد داشت در مورد تعطیل مرغداري بزرگ سنندج سئوال شد استاندار پاسخ داد متاسفانه مسووالن امر بدون دلیل و در 

تتاح مجدد آن هزار تومان اعتبار داشته در سال جاري دیناري از آن را صرف اف 600حالی که این مرغداري یک میلیون و 

 بزودي مرغداري ایمنکرده بود ند و مسوول آن خود را به استان دیگري منتقل کرده بود. بهر حال با اقداماتی که انجام داده

که اخیرا دیده شده و در آن قباده موقت  هاییمجهز ولی تعطیل شده را دایر خواهیم کرد. نظر استاندار، را در باره اعالمیه

ه مقابله در صورت انجام تظاهرات و تحصن کرده است سئوال شد. استاندار گفت این کار به قیاده موقت مردم را تهدید ب

نفر پلیس براي تقویت  250حق دخالت در این امور را ندارد. استاندار افزود اخیرا حدود  ارتباط نداشته و ندارد و اساساً

. البته دولت ازخود مردم انتظار دارد که در مقابل اخالگران اندرفته شهربانیهاي بانه و سقز و سایر مناطق کشور به این دوشهر

اخیرا از «بایستند ولی خود دولت نیز براي همیشه ساکت نخواهد نشست. پیرامون تامین مایحتاج عمومی مردم، استاندار گفت: 

تري وارد شده و با نحوه توزیع صحیحتن روغن نباتی خواسته بودم که دو سوم آن تا کنون  600تن برنج و  600وزارت کشور 

هزار  20از طریق مساجد و یا عاملین فروش بین مردم تقسیم شده است. در این میان از بودجه استاندار ي نیز اقدام به چاپ 

م را به اطالع این مه«شکیبا در پاسخ سئوالی در مورد کمبود چشمگیر پزشک در سطح استان گفت: ». ایمکوپن مخصوص کرده



و قرار شد که پزشکان عمومی و منخصص دواطلب هر کدام براي مدتی به این منطقه بیایند  امیر بهداري و بهزیستی رساندهوز

مدیر عامل شیر و خورشید سنندج را بسمت مدیر امور اداري » متوسل«و خدمت کنند. در حال حاضر نیز آقاي 

در مورد کار هیات اعزامی از شهرداري ». گیري شودیشتري پیتا کارها با جدیت ب امهاي سنندج منصوب کردهبیمارستان

نتایج کار این هیات چشمگیر است زیرا هدف «هاي کردستان  استاندار گفت: تهران براي سر و سامان دادن به امور شهرداري

ن که چو اندو قید کرده اندبراي شهردار تهران فرستاده اياینها تنها و تنها خدمت است. بهمین دلیل اعضاي این هیات نامه

هدف آنها در این استان خدمت به هموطنان کرد است مدت زمانی را که در این استان هستند جزء مرخصی آنها منظور 

کنندتا دیناري فوق العاده مامؤریت به آنها تعلق نگیرد و این خود نشان بارزي است از کاراین هیات که قصدشان خدمت است 

سال سابقه خدمت در غله  29وي کرد است و «گفت: » دبیري«تان راجع به معاون جدید خود آقاي استاندار کردس». و بس

هاي فرانسه و انگلیسی آشنایی کامل دارد و بزودي لیسانس ادبیات انگلیسی را از دانشگاه آکسفورد کشور را دارد و به زبانه

س از بازنشستگی به پیشنهاد استاندار و موافقت وزیر کشور خواهد گرفت. وي از کارمندان عالقمند و فعال است و چهار روز پ

 )19/7/1358جمهوري اسالمی».(به سمت معاون استانداري کردستان منصوب شد

 

 کمیسیون بررسی تسهیالت زمستانی درکردستان

 

الی در مسنندج ـ طبق دعوت استانداري کردستان کمیسیون تسهیالت زمستانی بمنظور بررسی و جلوگیري از حوادث احت

استان کردستان به حضور استاندار کردستان  و با شرکت مسووالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جهادسازندگی، فرماندهان 

نیروهاي انتظامی و مدیران کل و روساي ادارات دولتی استان، در محل استانداري کردستان تشکیل شد. در آغاز تشکیل این 

سخنانی توجه مسووالن مربوطه را به اوضاع حساس منطقه و زمستان زودرس در کردستان و کمیسیون استاندار کردستان طی 

مشکالت ناشی از اینکه درروستاهاي استان ایجاد خواهد شد و موجب بسته شدن راهها و کمبود احتمالی مواد نفتی و سایر 

خواست تا در موقع لزوم و در اسرع وقت با مایحتاج و نیز کمبود علوفه براي احشام خواهد شد معطوف داشت و از مسووالن 

 .تجهیزات کافی نسبت به رفع مشکالت اقدام  الزم معمول دارند

 

هاي تابعه داده است. در این کمیسیون پس از استاندار هم چنین یادآور شد که در این زمینه دستورات الزم را به فرمانداري

 ان اتخاذ شدبحث و تبادل نظر تصمیماتی بمنظور رفاه اهالی است

 

بعدازظهر دیروز گروهی از پاسداران انقالب اسالمی ایران که از میاندوآب عازم مهاباد بودند. در شهر مهاباد مورد حمله 

 .مهاجمین قرار گرفتند



 

 .شدنددر این درگیري دو نفر از مهاجمین کشته وتعدادي از طرفین از جمله یک افسر شهربانی زخمی

 

آذربایجان غربی دیشب صمن اعالم این خبر به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: در این حمله که در یک مقام استانداري 

خود را به شهربانی مهاباد رسانده و در اینجا افراد مهاجم داخل شهر مهاباد صورت گرفت پاسداران انقالب با مقاومت شدید،

شهربانی را داشتند که در این کار با شکست روبرو  ساختمان شهربانی را به محاصره درآوردند،مهاجمین قصد آتش زدن

 .شدند

 

هان هایی وارده شده است.(کیشدند و به ساختمان شهربانی مهاباد نیزآسیبوي گفت: در این درگیري تعدادي از طرفین زخمی

21/7 /1358( 

 

 .ندشوکوپترهاي خارجی براي بردن دموکراتها وارد خاك ایران میاستاندار کرمانشاهان:هلی

 

  .فعالیت عوامل خارجی براي مسلح کردن عشایر منطقه گسترش یافته است

 

کرمانشاه ـ محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان نقطه نظرهاي خود را در مورد اوضاع منطقه تشریج کرد.وي گفت: 

ضع منطقه آن طور که باید هاي اخیر که از مناطق مرزي بویژه عشایري استان داشتم، روشن ساخت که وبازدیدها و بررسی

 .اندهاي شدید خود را در منطقه براي جلب توجه و مسلح کردن عشایر گسترش دادهجالب نیست و عوامل خارجی فعالیت

 

شود ومتاسفانه به علت طوالنی بودن مرزها امکان کنترل آن با از خارج اسلحه وارد می اطالعات رسیده حاکیست که مرتباً

د کوپترهاي خارجی وارد خاك ایران میشونشود و هلینیست. حتی از خارج با افراد داخلی تماس گرفته میترتیب فعلی مقدور 

 برندهاي آنها را با خود همراه میوافراد و خانواده

 

کند کمبود خواروبار و مایحتاج عمومی در منطقه است که موجب استاندار کرمانشاهان افزود: آنچه که به این مساله کمک می

هاي خارجیان و عوامل ضد انقالب بشوند که این کمکها را رایگان و براي تبلیغات بین آنها شده عشایر منطقه متوجه کمک



کنند. استاندار در پاسخ این سئوال که: بسیاري از عشایر هم هستند که به انقالب اسالمی مومن هستند و قادرند که توزیع می

د انشده است گفت: درست است عشایر زیادي آمادگی خود را اعالم کردهزمینه اقدامی از انقالب پاسداري کنند ایا در این

 :باید با آنها مذاکره شود و دفاع از مرزها را بوسیله این عشایر زیر نظر نیروهاي انتظامی تحقق بخشید از استاندار سئوال شد

 

ا که شود؟ گفت: تا انجا کجا وبین چه گروه هایی توزیع میشود.آیا این سالحهاشاره کردید که مرتبا اسلحه به منطقه وارد می

اطالع رسیده این سالحها درمناطق مرزي بین عشایر از جمله ان عده از ایل قلخانی که به انقالب مومن نیستند و تاکنون بارها 

 .شوداند توزیع میهایی هم ایجاد کردهدر منطقه مزاحمت

 

جبران این  شود. بنظر شما براي:احتماال این مساله به فقر تبلیغانی و ارشاد منطقه مربوط میسئوال دیگر از استاندار این بود که

 کمبود چه اقدامی باید بشود؟

 

ي سازنده هامحمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان گفت: بله، این کمبود بسیار هم با اهمیت است باید در کنار همه فعالیت

ی داشته باشد، لذا روحانیون ومبلغین باید به مناطق عشایري مسافرت کنند و عشایر را با منطقه تبلیغات و ارشاد هم سهم

حقایق انقالب و جمهوري اسالمی آشنا سازند. استاندار کرمانشاهان در پایان این گفتگو ایجاد هماهنگی و همگامی نیروهاي 

 قبالً شود بایدرار داد وگفت: هر تصمیمی که گرفته مینظامی و پاسداران انقالب و مقامات مسوول هر منطقه را مورد تاکید ق

 )21/7/1358در شوراي هماهنگی مطرح و براساس ان اقدامات اجرایی انجام گیرد.(کیهان 

 

 .دیروز دچار آشوب شداستاندار آذربایجان غربی در گفت و گو با کیهان اعالم کرد:ماکو،

 

 ان اعتراض به اقدامات پاسداران دست به راه پیمایی و تظاهرات زدندهزاران تن از مردم شهر و روستاهاي ماکو،به عنو

 

هاي ارومیه ـ خبرنگار کیهان:هزاران نفر از مردم ماکو، دیروز به عنوان اعتراض باقدام چند تن از پاسداران انقالب در خیابان

 .پیمایی و تظاهرات زدنداین شهر دست به راه

 



ه ها وسایط نقلیه باي شهر بسته شد و مدارس به حال تعطیلی درآمد و عبور و مرور کامیونهبه دنبال راهپیمایی مردم، مغازه

 .مرز بازرگان متوقف شد

 

دگتر جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی، ضمن تایید این خبر،دیشب در یک تماس تلفنی به کیهان گفت: چند تن از 

پریشب به گلوله بستند که بر اثر آن  23داراي چند سرنشین بود، ساعت  پاسداران مستقر در ماکو، یک اتومبیل پیکان را که

 .بخش نیستچند نفر مجروح شدند که حال یکی از آنها بنام قهرمان حیدري رضایت

 

تظاهرکنندگان با اجتماع در برابر دادگاه انقالب، تقاضا کردند که حفظ امنیت شهر به ماموران شهربانی واگذار و از دخالت 

 .ران در مسایل شهري جلوگیري شودپاسدا

 

مشغول  خواريشود سرنشینان اتومبیلی که مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت در داخل اتومبیل به مشروبگفته می

 .اندبوده

 

راي ب خواري هم شده باشند،در قانوناستاندار آذربایجان غربی در این باره گفت: به فرض اینکه فرد یا افرادي مرتکب مشروب

 .توان آنها را به این بهانه و عنوان به گلوله بستآنها مجازاتی در نظر گرفته شده است و نمی

 

ند و بر اند و هیچگونه آشنایی با منطقه ندارجمشید حقگو اضافه کرد: بیشتر پاسدارانی که در ماکو مستقر هستند،از تهران آمده

کنند و حساسیت منطقه و مردم آن را در نظر هایی میافتاده تندرويهمین اساس است که بر سر مسایل کوچک و پیش پا 

  .کنیم ترتیبی بدهیم تا پاسداران مراعات این گونه مسایل را بکنندگیرند.ما سعی مینمی

 

 اعتراض روستاییان ماکو

 

تن از روستاییان باش دیروز شهر ماکو و روستاهاي اطراف آن،وضع متشنج و ناآرامی داشت و عالوه بر مردم شهر،هزاران 

  .پیمایی و تظاهرات زدندکشمش تپه،بازرگان و کجور نیز به شهر آمدند و دست به راهکندي،

 



استاندار آذربایجان غربی دیشب در گفتگو با کیهان پیرامون علت ناآرامی در ماکو گفت: تادیروز (پریروز ) ماکو آرام و از 

در کمال آرامش به کار و کشب خود مشغول بودند، اما اقدام غیراصولی چند  امنیت کامل برخوردار بود و مردم شهر نیز

 .پاسدار، این شهر را به آشوب کشید

 

حقگو گفت:ماجرا از آنجا آغاز شد که امروز، چند پاسدار،بدون اطالع فرماندار ماکو،دادستان انقالب و من که استاندار هستم و 

تن از روستاییان  9به ماکو آمدند و  -یعنی از مرکز یک استان دیگر-ارم از تبریزدر قبال همه مردم و دولت مرکز مسوولیت د

دانیم اتهام را دستگیر و با خود به تبریز بردند. همانطور که گفتم،نه من،نه فرماندار،و نه دادستان انقالب اسالمی هیچکدام نمی

اران یک استان دیگر بیایند و وضعی پیش بیاورند که شهري اند چرا باید پاسدروستایی چه بوده است و اگر اتهامی داشته9این 

 .را به آشوب بکشند و کنترل آن از دست ما خارج شود

 

اند که دانید بارها امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران تاکید کردهاستاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: همانطور که همه می

هاي محلی صورت گیرد نه اینکه چند پاسدار دامی صورت گیرد باید با اطالع مقاماگر قرار است کسی دستگیر شود و یا اق

مسلح از مرکز استان دیگري به استان ما بیایند و بدون اینکه علت خود را به هیچ یک از مقامات شهري یا استانی در میان 

اند چرا ما را در اند براي چه بردهرا به کجا بردهنفر  9دانم این نفر را دستگیر کنند و با خود ببرند اکنون من نمی 9بگذارند 

نوان اند مجرم باشند،اما من به عاند؟شاید هم زارعین روستایی ماکو که توسط پاسداران تبریز دستگیر شدهجریان نگذاشته

 .گرد باخبر باشماستاندار باید از اقداماتی که در استانم صورت می

 

کردیم آمد ما بالفاصله با اعزام نمایندگان آن مشکل را حل میمساله و مشکلی پیش می حقگو افزود: در گذشته اگر در ماکو

اما اکنون کنترل شهر از دست ما خارج شده است معهذا امروز نمایندگانی به ماکو فرستادم و منتظر اقدامات آنها هستم فردا 
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  .اندوزیري را آزاد نکردهر نماینده نخستدموکراتها هنو

 

  .زیبا کالم از نقطه نامعلومی به فرماندار مهاباد نامه نوشت و سالمت خود را اعالم کرد

 

 .وزیري را به زودي آزاد کننداند نماینده نخستربایندگان قول داده



 

پریروز،توسط چند مرد مسلح در آن شهر، ربوده وزیري در مهاباد که صبح نماینده نخست "صادق زیبا کالم"ارومیه ـ 

 .شد،همچنان در گروگان افراد حزب دموکرات است و از سرنوشت او اطالعی دقیقی در دست نیست

 

جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی دیشب در تماس تلفنی خود با کیهان گفت:صادق زیبا کالم به احتمال خیلی زیادي در 

اي که با خط و امضاي خود براي فرماندار مهاباد فرستاده اعالم کرده است که بهیچوجه د و در نامهشومهاباد،نگهداري می

 .شودنگران او نباشند، سالم است و هیچ نوع سختگیري و یا بدرفتاري با او نمی

 

و را آزاد ا اکره هستند و یقیناًاستاندار آذربایجان غربی  افزود: در نامه زیبا کالم تاکید شده است که دموکراتها با او مشغول مذ

 .خواهند کرد

 

اند که او را اند که نباید کسی نگران حال زیبا کالم باشد و قول دادهحقگو همچنین گفت: افراد حزب دمکرات نیز اطمینان داده

 )23/7/1358به زودي آزاد خواهند کرد. (کیهان

 

  .بوداستاندار آذربایجان غربی:مهاباد بعداز ظهر دیروز آرام 

 .کنندجزییات حمله مسلحانه مهاجمان به مقر سپاه پاسدران مهاباد: افراد غیر بومی،به تدریج مهاباد را ترك می

 

ها براثر حمله مسلحانه هاي پریشب در مهاباد که تا بامداد دیروز ادامه داشت،اعالم شد.این ناآرامیارومیه ـ جزییات ناآرامی

تن از مهاجمان کشته و عده  13ن به وجودآمدو براساس اظهارات سخنگوي سپاه پاسداران دموکراتها به مقر سپاه پاسدارا

 .شدندبه شهادت رسید و یک پاسدار و یک سرباز نیز زخمی"زرین مقدم"شدند. یکی از افراد سپاه به نام زیادي از آنها زخمی

 

مقر سپاه پاسداران به محاصره مهاجمان درآمد حلقه  دقیقه پریشب آغاز شد و 30/21حمله در ساعت بنا به اظهار این سخنگو،

 .مهاجمان به یک صد متري عقب نشینی کردندها،متر بود و با آمدن هواپیما 75محاصره در مرحله تخست حدود 

 



بامداد دیروز با شدت ادامه داشت و طرفین از سالحهاي  2درگیري شدید در بین مهاجمان و پاسداران انقالب تا ساعت 

  .کردندو تفنگ نارنجکی استفاده می 50بر  کالی

 

» رامناآ شدیداً«فرماندار مهاباد،دیروز در تما س تلفنی خود با خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه وضع پریشب مهاباد را 

انها متوصیف کرد و گفت: تقریبا جنگی شدید بین پاسداران مستقر در شهر و مهاجمان جریان داشت.وي افزود:هیچیک از ساز

 .اندتاکنون از جزییات درگیري شبانه مهاباد، به وي گزارشی نداده

 

 اظهارات استاندار

 

دکتر جمشید حقگو استاندار آذرباجیان غربی در تماس تلفنی دیشب خود با کیهان گفت: به دنبال درگیري شدیدي که دیشب 

اوضاع این شهر، بعدازظهر امروز (دیروز) نسبتا آرام بود (پریشب ) در مهاباد بین پاسداران و افراد حزب دمو کرات روي داد، 

 .و گزارش نامطلوبی از آن شهر نداریم

 

اي جنب پادگان است و براساس گزارشی که از فرمانداري در خانه مقر پاسداران مهاباد،«استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد:

اجمان قرار گرفت که براثر آن یک پاسدار شهید شد و یک پاسدار و هاي شب،این خانه مورد حمله مهنمیهام، دریافت داشته

 .«گفت، سرباز مجروح نیز جان سپرده استشدند و به طوري که فرماندار مهاباد، تلفنی مییک سرباز نیز زخمی

 

 ایی و بی هدفکشته شده است،در داخل پادگان بوده و چون مهاجمان،تیرهاي هو شده و احتماالًسربازي که زخمی«حقگو گفت:

اي به سرباز اصابت کرده است. به عبارت دیگر،حمله مهاجمان،فقط به مقر سپاه پاسداران بوده و با کنند،گلولهنیز شلک می

 .اندپادگان کاري نداشته

 

ی نماستاندار آذربایجان غربی  که از آرامش بعدازظهر دیروز مهاباد،خوشحال بود،گفت:این آرامش،دلیلی خاصی ندارد و    

 اما ؟آرزوي من این است که این آرامش،همچنان ا دامه یابدتوان به ادامه آن امیدوار بود،

 



هاي مهاباد که از دوروز پیش بحال تعطیل درآمده، از سوي دیگر، گزارش رسیده از مهاباد حاکی است که مدارس و مغازه

 .هنوز باز نشده

 

اند و نقل و انتقاالت بعدازظهر دیروز برفراز شهر مهاباد به پرواز درآمدهکوپترها، دراین گزارش همچنین آمده است که هلی

 .شودپاسداران و واحدهاي ارتشی در سطح شهر دیده می

 

گزارش دیگري حاکی است که به دنبال حمله مهاجمان به ساختمان شهربانی که براثر آن رییس و سه تن از ماموران به 

اند.مساله انتظامات و امنیت داخلی شهر نامعلوم است و هر از چند گاه خلع سالح شدهن،اند و بقیه ماموران آشهادت رسیده

 .خوردصداي تیراندازي در نقاط مختلف به گوش می

 

خروج افراد غیر بومی از شهر مهاباد نیز در این گزارش قید شده و آمده است: افراد غیر بومی مهاباد،با ادامه تشنج به تدر 

شود. حقگو استاندار آذربایجان غربی در گفتگوي پریروز خود کنند و بعضی کمبودها در  شهر دیده میرك مییج،این شهر را ت

اقداماتی باکیهان که تایید کرده بود کنترل شهر مهاباد،عمال دردست دموکراتهاست،دیشب ضمن تکرار حرف قبلی خودگفت:

ا بر عهده گیرند استاندار،جزییات این اقدامات را فاش نظم شهر رماموران انتظامی،در جریان است که بار دیگر 

  )24/7/1358نکرد.(کیهان

 

 اظهارات شکیبا

 

اد عدم این انفجارها فقط بخاطر ایج«شکیبا استاندار کردستان روز گذشته درباره موج بمب گذاري در سطح شهر سنندج گفت:

  .«امنیت و وحشت در سطح شهر است

 

البته شهربانی اعالم داشته که در مورد این انفجارها مشغول «ماموران شهربانی اظهار داشت: وي درمورد تحصن و اعتراض 

شود، کنند و سپس اعالم تحصن میتحقیق است. اما من به نتیجه تحقیق آنها امید ندارم. وقتی مامورین شهربانی اعتصاب می

 .«باید هم به تحقیق شهربانی امید نداشت

 



ل دهند. بهمین دلیگیرند و کاري انجام نمیاکثریت عناصر موجود در شهربانی فقط حقوق خود را می«استاندار اضافه کرد: 

برند. وي لزوم تصفیه و انتقال بعضی ماموران شهربانی را سنندج شبها امنیت ندارد و پاسداران نیز در خارج از شهر بسر می

مامور غیر بومی تصفیه شد اعام ماموران به شهربانی  120و 150ام اعالم کرد و گفت: همانطوري که شهربانی سقز و بانه با اعز

 .سنندج نیزامري ضروري است

 

هاي او استاندار در پایان در مورد هدفهاي سفر فروهر در منطقه گفت: من به عنوان استاندار کردستان از نتیجه مذاکره و هدف

ن است که در ترکیب هیات اعزامی فروهر به منطقه باید افراد خواهم تذکر دهم آاي را که میبی اطالعی هستیم، ولی مساله

بایست دو ماه پیش شروع این مذاکرات می«مورد اعتماد و صالح و قرار گیرند تا مذاکرات به نتیجه برسد.وي اضافه کرد:

 )25/7/1358کیهان ».(شد، ولی بهرحال باز هم دیر نیست و امیدواریم که فروهر در سفر خود به موفقیت برسدمی

 

  .شوداستاندار کردستان:حفط امنیت سنندح به شهربانی واگذار می

 

 .این اقدام بخاطر جلوگیري از دادن بهانه به دست کسانی است که مخالف حفاظت شهر بوسیله پاسداران هستند

 

  .تلویزیون سنندج،بمب منفجر شد -در محوطه رادیو

 

  .و چند زخمی بحاي گذاشتکشته  2تیراندازیهاي شدیددر سطح شهر بوکان 

 

ضد انقالب براي مخدوش کردن مذاکرات سیاسی که اخیرا دولت با رهبران کرد آغاز کرده در «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان:

 .«سنندج درگیري و تظاهرات بوجود آورده است

 

 سنندج ضمن اعالم این مطلباستاندار کردستان در گفت و گویی با خبرنگاران اعزامی کیهان به » محمد رشید شکیبا»

هاي سیاسی براي رفع غائله و درگیري بین دولت و درگیریهاي اخیر سنندج نباید مانع آن شود که مذاکرات و راه حل«گفت:

 .«کردها متوقف و از بین برود زیرا چنین وضعی صدرصد به سود ضد انقالب خواهد بود

 



من همیشه با مذاکره یک فرد با یک گروه یا فرد «کردنشین گفت: وي در مورد مذاکرات اخیر داریوش فروهر در منطقه

ام و معتقدم که اگر قرار است مذاکراتی در منطقه کردنشین آغاز شود باید بین هیاتی از دولت و گروه مقابل انجام مخالف بوده

دق و مومن به انقالب همراه رجال سیاسی کرد یا کردهاي صا شود و در ترکیب هیات اعزامی حسن نیب دولت به منطقه حتماً

 .«باشد

 

فهمند،ثانیا اینگونه مذاکرات نشان دهنده آن خواهد بود که کردها زبان یکدیگر را بهتر می«استاندار به دنبال این مطلب گفت:

ر کمن در ابتداي ورود به سنندج این موضوع را به دولت تذ«استاندار همچینین اضافه کرد: » مذاکره بین کردو فارس نیست

دهند مذاکراتی با گروههاي کرد انجام دهم ولی با این درخواست من موافقت نشد و اکنون که ام که چنانچه اجازه میداده

 .«مساله بسیار پیچده شده بهیچوجه حاضر به انجام این کار نیستم

 

و  ه است که کردستان به آرامشتنها از این را«هاي سیاسی در رفع درگیریهاي مناطق کردنشین گفت:وي با تاکید بر راه حل

 .«گیردیابد وجنگ و برادرکشی در سطح منطقه پایان میامنیت دست می

 

من شایعه ورود این عده «استاندار سپس در مورد دخالت افراد جالل طالبانی در تظاهرات خونین دوروز پیش  سنندج گفت: 

در مورد شرکت افرا د » یده من این شایعه صحت نداردکنم و به عقبه سنندج و شرکت در تظاهرات سنندج را تکذیب می

البته ممکن است افراد غیر بومی وارد شهر شده و یا در تظاهرات شرکت کرده باشندد «غیر بومی در تظاهرات استاندار گفت: 

ومبیل وارد با ات ولی در این موضوع با سپاه پاسداران مستقر در سنندج هم عقیده نیستم که این عده قصد حمله وسیعی دارند و

 .«اندشهر شده

 

واقعیت امر این است که بعد از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی هیچ مامور «شکیبا در مورد مسایل داخلی شهربانی سنندج گفت:

پلیسی حاضر به  گرفتن اسلحه و پاسداري در سطح شهر نشده و هیچکدام مسئوولیتی در قبال تشنجات داخل شهر بعهده 

اند. بهمین جهت در درگیریهاي اخیر هیچگونه خدمتی و یا عملی انجام د و از تظاهرات خیابانی جلوگیري نکردهاننگرفته

من دو ماه قبل با مسووالن شهربانی سنندج صحبت کردم و گفتم که روحیه مامورین محلی «وي در این مورد افزود: ».اندنداده

اشته باشند و بهتر است که ماموران غیر بومی به شهر بانی سنندج منتقل توانند در محل فعالیتی دضعیف است و اینها نمی

  .«شوند متاسفانه به این پیشنهاد من رییس سابق شهربانی توجهی نکرد

 



ورد مسایل کرد، در ماستاندار که بعد از پایان گرفتن یک جلسه امنیتی مهم در استانداري باخبرنگاراعزامی کیهان صحبت می

این جلسه با شرکت اینجانب، مسووالن شهربانی،ارتش، سپاه پاسداران و ژاندارمري تشکیل «این جلسه گفت:مطرح شده، در 

توانم بگویم این است که بحث اصلی جلسه بر سراین موضوع شده بود که البته جزییات جلسه محرمانه است  ولی آنچه می

وسط شهربانی ت شهربانی بجاي آنان انجام وظیفه کنند و ضمناً بود که پاسداران در امور داخلی شهر دخالت نکنند و ماموران

 .«افراد غیر بومی تقویت گردد

 

نویسد: از بامداد روز شنبه بخاطر اعتراض به اعمال خبرنگار اعزامی کیهان در تعقیب گزارش ارسالی خود از سنندج می

س، بازار و بیشتر ادارات دولتی و بانکها تعطیل بود هاي خونین چند روز اخیر کلیه مدارخشونت آمیز در سطح شهر و درگیري

و در سطح شهر اعالم گردید که تعطیل عمومی شهر تا سه روز ادامه خواهد داشت. در همین گزارش اضافه شده که روز 

زار هر برگهاي مردم در شگذشته تظاهراتی با شرکت هزاران نفر از دانش آموزان،دانشجویان، بازاریان، کارمندان و سایر گروه

 .شد و ضمن آن شعارهایی علیه پاسداران مستقر در سنندج داده شد

 

تن از ماموران شهربانی سنندج  15در رابطه با حوادث چند روز اخیر سنندج «خبرنگار اعزامی کیهان در گزارش خود افزود: 

تن از  50الفاصله اقدام به انتقال شهربانی سنندج ب بعلت عدم جلوگیري از تظاهرات به یزد و کرمان منتقل شدند. ضمناً

 .«هاي سقز و بانه به سنندج کردماموران غیربومی از شهربانی

 

خبرنگار اعزامی کیهان در پایان گزارش دیروز خود اوضاع شهر سنندج را تا حدودي آرام توصیف کرد و افزود: با اعالم 

این شهر، دانشجویان و استادان دانشگاه رازي سنندج و هاي مختلف مردم سنندح در ارتباط با حوادث اخیر همبستگی گروه

اي در سطح شهر درگیري تظاهرات خونین چندروز اخیر ماموران شهربانی و بهیاران و بازاریان شهر هر کدام با پخش اعالمیه

 )28/7/1358سنندج  را محکوم کردند.(کیهان

 

 اظهارات شکیبا

 

جلسه مهم که با حضور مقامهاي عالی رتبه استان تشکیل شد به خبرنکاران شکیبا استاندار کردستان پس از شرکت در یک 

د انواقعیت این است که اگر چه سپاه پاسداران آمادگی خود را براي هر نوع کمک در حفظ امنیت شهر اعالم کرده«گفت: 

تی را به ي از افراد شهرباالیکن بدالیلی تمصیم گرفتیم براي حفظ امنیت شهر از ریاست کل شهربانی کشور بخواهیم عده

 .اي به دست دیگران که مخالف امر حفاظت شهر  بوسیله پاسداران هستند ندهیمسنندج اعزام دارد تا بهانه



 

حقیقت این است که پاسبانان سنندجی حاضر به انجام وظایف محوله همچنان که شاید وباید «استاندار کردستان گفت:

 .«نیستند

 

از شکیبا استاندار کردستان درباره گفتگویش با خبرگزاري رویتر که طی آن رخنه افراد جالل طالبانی خبرنگار خبرگزاري پارس 

به سنندج را تکذیب کرده بود سئوال کرد. شکیبا گفت: اگر هدف شرکت افراد غیر سنندجی شرکت در تظاهرات این شهر 

از  اند اما بهر حال تیراندازير سنندجی شرکت کردهبوده طبیعی است در تظاهرات گذشته و حال سنندج بطور قطع افراد غی

شد این افراد شناسایی و بازداشت سوي عناصر وابسته به جالل طالبانی بنحوي که منعکس شد نبوده زیرا اگر چنین می

 .شدندمی

 

ته بود که افراد ته گفشنبه گذششود که یکی از سخنگویان سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سنندج روز پنجیادآوري می

 )28/7/1358اند.(کیهان وابسته به جالل طالبانی به سوي مردم تیراندازي کرده

 

 .معاون استاندري آذربایجان غربی:ارتش بر اوضاع مسلط است

 

  .کسی در مهاباد جرات بیرون آمدن از خانه را ندارد

 

  .کان مقابله کمتري دارندکنند و پاسداران امدموکراتها از منازل ومدارس تیراندازي می

 

  .مهاباد در محاصره اقتصادي و نظامی قرار گرفته است

 

ارومیه و سنندج ـ معاون سیاسی استانداري آذربایجان غربی دیروز اعالم کرد که درگیریهاي اخیر مهاباد، به هیچ وجه به نفع 

ه خواهیم استقالل خود را حفظ کردود، در حالیکه ما میمنطقه بویژه شهر مهاباد نیست و این تنها به سود استعمارگران خواهد ب

 .و دست استعمار را از کشورمان قطع کنیم

 



دکتر اتابک معاون سیاسی استانداري آذربایجان غربی  در گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاري پارس، پیرامون علل درگیري 

 ارتشی براي پاسداران غذاي ظهر» نفر بر«یده است دو براساس گزارشی که به من رس«مهاباد و وضع کنونی این شهر گفت: 

شدند. افراد نظامی متقابال دست به تیراندازي زدند و بردند که مهاجمان با ضد تانک حمله کردند وطی آن چهار تن زخمیمی

 .«سه تن از مهاجمان را پاي درآمدند

 

ازظهر صورت گرفت که تا صبح دیروز ادامه داشت و پیش هاییالبته از پشت بام منازل نیز تیراندازي«دکتر اتابک افزود: 

 .تعطیل است شود و شهر کامالًدیروز خبر رسید که هیچکس در خیابانهاي مهاباد دیده نمی

 

اطراف شهر بوسیله نیروهاي انتظامی در محاصره است و :«در مورد کنترل شهر مهاباد معاون استاندار آذربایجان غربی  گفت

 .«در دست ارتش است کنترل کلی شهر

 

وي اظهار امیدواري کرد که مشکل مهاباد، هر چه زودتر حل و فصل شود و از تمام همشهریان مسلمان مهاباد خواست به یک 

 .هاي خود پناه ندهنداند در خانهعده ماجرا جو و افراد غیرمسوول که به شهر، رخنه کرده

 

درگیري به هیچ وجه به نفع منطقه بویژه مهاباد نیست و این تنها به سود این «معاون استانداري آذربایجان غربی  افزود: 

خواهیم استقالل خود را حفظ کرده و دست استعمار را از کشورمان قطع استعمارگران خواهد بود در حالیکه ما می

 )30/7/1358کیهان».(کنیم

 

 تی براي بررسی شایعه اعزام دولشکر عراقی به مرز ایراناستاندار کردستان در گفت و گو با کیهان اعالم کرد:اقدامات مهم امنی

 

 .کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان ـ شایعه اعزام دو لشکر عراقی به مرز و تقویت و کنترل مرز ایران و عراق صحت ندارد

 

محمد رشید شکیبا استاندا ر کردستان روز گذشته در یک گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: به من خبر رسید که دو 

اي با اند و هم اکنون در نواحی مرزي کردستان مستقر هستند، بدین جهت، بالفاصله جلسهلشکر عراقی به مرز ایران اعزام شده



امنیتی منطقه تشکیل دادایم و بعد از بحث و بررسی مفصل و ارائه گزارش و بررسی  فرمانده لشکر کردستان و سایر مقامات

 .عکسهاي هوایی منطقه این خبر یک شایعه تلقی و بی اساس اعالم شد

 

اند، ها به اعزام نیرو به مرز کردستان اقدام کنند ولی تا این ساعت با این کار دست نزدهوي افزود: البته بعید نیست که عراقی

  .ها خود به اندازه کافی در منطقه کردنشین عراق گرفتاري و درگیري دارندهاي دریافت شده عراقیزیرا طبق گزارش

 

استاندار کردستان اضافه کرد: منابع خبري ما در منطقه،گزارشهایی در مورد ایجاد یک اردوگاه براي دمکراتها در آن سوي مرز 

ها با ایجاد این اردوگاه و با اهداي کمکهاي دیگر به دمکراتها به ن میدهد که عراقیاند که صدرصد درست است و این نشاداده

 .زننداختالف بین کردهاي ایرانی ودولت دامن می

 

هاي دریافت شده استاندار گفت: به من اطالع رسیده که کردهاي عراقی با پناهندگی کردهاي ایرانی به در مورد سایر گزارش

اند که اقامت در ایران به مراتب بهتر از پناهندگی به دولت عراق تند و آنها را مورد مالمت قرار دادهمخالف هس عراق شدیداً

 .ها با کردهاي عراقی بهیچوجه رضایتبخش و مطلوب نیستاست، زیرا رفتار عراقی

 

ا سازي کردند و کردها رشکیبا همچنین گفت: عراقیها در طی سالهاي اخیر، منطقه کردنشین شمال عراق را با تمام قوا پاک

بمناطق گرمسیر سوق دادند بنابراین طبیعی است کردهاي عراقی از دولت بحثی عراق راضی نیستند. استاندار افزود عمل 

ها درپناه دادن به کردهاي ایرانی براي جنگ با دولت ایران شبیه همان سناریوي است که شاه سرنگون شده ایران با عراقی

دیدیم که با توافق دودولت مالمصطفی و کردها  المصطفی بارزانی و کردهاي طرفدار او انجام داد و بعداً دادن پناهندگی به م

 .قربانی شدند

 

رود داراي چادر با چیره غذایی معین است گفت: استاندار کردستان باعنوان این مطلب که هر کرد ایرانی به آن سوي مرز می

 .پسند نبوده و حال آنها چه هدفی از این کار دارند معلوم نیستها به هیچوجه مورد این سیاست عراقی

 

در شهر مریوان نیز شایعاتی د مورد اعزام «فرماندار مریوان در یک تماس با کیهان گفت:» دکتر مهرآسا«از طرفی روز گذشته 

» دره کی«روستاي  یک لشکر عراقی براي کمک به شیخ عثمان نقشبندي فئودال منطقه که سه روز پیش یک درگیري در

 .شودمریوان بوجود آورد شنیده می



 

 .«البته این شایعات را باید با کمی شک و تردید قبول کرد و من هنوز به آن اطمینان ندارم«وي افزود:

 

گزارش اعزام لشکر عراقی را یک مامور قواي انتظامی شهربانی مریوان به من داد ولی من گفتم این «فرماندار اضافه کرد: 

 .بنویس و بده تا درباره این اقدام کنند طلب را کتباًم

 

البته شاید افراد دیگري در لباس سرباز عراقی به کمک شیخ عثمان فئودال منطقه آمده باشند که این «وي همچنین گفت:

 .«موضوع هم تحت رسیدگی است

 

کشته شده بودامروز (دیروز) در » کی دره«فرماندار در پایان اعالم کرد که جنازه شخصی که سه روز پیش در درگیري 

توسط ژاندارمري دفع شده  مریوان دفن شد حمالت شیخ عثمان نقشبندي و پسرش که افراد مسلح در اختیار دارند قبالً
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 (6)ناستانداران وقت و کردستا

 

  

 

 .مردم بانه نیاز به موادغذایی دارند

 

محمد رشید شکیبا استاندار کردستان که براي بررسی مسائل مهم مناطق مختلف این استان، به شهرستان بانه رفته -سنندج

 .بود، به سنندج بازگشت و نتایج این بازدید را تشریح کرد



 

 نیاز به مواد غذایی

 

وارد شهرستان بانه شدم، سرپرست سپاه پاسداران اعزامی به من مراجعه کرد و پیش از هر استاندار کردستان گفت: وقتی 

مردم این شهرستان و مناطق اطراف آن، نیاز «مطلبی، خواستار شد که دولت به وضع مردم بانه توجه بیشتري بکند و گفت: 

ر این د حتی کره و پنیر دارند و دولت باید سریعاً فوري به مواد غذایی و خواروبار از جمله برنج، روغن، مرغ، پودررختشویی و

من بیدرنگ از شهرستان بانه بوسیله تلفن با صباغیان وزیر کشور تماس گرفتم و از وي خواستم که به جز ».  «زمینه اقدام کند

».  صادر کنندبرنج و روغن که به مقدار کافی در سنندج موجود است، براي ارسال بقیه مواد خوراکی دستور اکید وسریع 

وزیر کشور از اینکه من خواستار ارسال مقدار زیادي کره از تهران براي مردم بانه شدم تعجب «استاندار کردستان یادآور شد: 

 .«کرد، ولی گفتم براي رفاه حال مردم این منطقه، ارسال آن الزم است

 

 تحصن در مسجد جامع

 

تار بعضی از هر نظر نسبت به رف«لی وضع شهرستان بانه چگونه است گفت: استاندار کردستان در پاسخ این سؤال که به طور ک

در  کنم.از از افراد و عناصر غیر مسئول در این شهرستان گله مندم و براي روشن شدن مسئله تنها به یک نمونه اشاره می

ریت خود و افرادش بکند، فقط حالیکه سرپرست سپاه پاسداران بدون اینکه گالیه اي از وضع ناهنجار و نامساعد محل مأمو

خواستار رفاه حال مردم بانه بود.  اینگونه عناصر و افراد غیرمسئول در مسجد جامع این شهرستان بعنوان اعتراض نسبت به 

حضور پاسداران تحصن کرده بودند. وقتی به میان آنان رفتم،  پس از ساعتها بحث و گفتگو با آنان، متاسفانه حرف درست و 

شهر  هاينی براي علت اعتراضشان به حضور پاسداران نداشتند و این درحالی بود که چند شب پیش، از یکی از خانهدلیل روش

 شود که بر اثر آن، یکی از سرنشینان به شهادت میرسد وبه سوي اتومبیلی که حامل چهار نفر پاسدار بود نارنجکی پرتاب می

ایی قاتل یا قاتلین تعدادي خانه را در اطراف محل حادثه بازرسی می کنند و شود و پاسداران براي شناسپاي دو نفر قطع می

  .«اند و دست به تحصن زده اندتنها به این دلیل، آقایان معترض شده

 

 عناصر غیر مسئول موجب آشفتگی

 



همیشه  ف آنچه کهبه علت وضع نامساعدي که در شهر بانه حکمفرماست، با کمال تاسف و و برخال«استاندار کردستان افزود: 

ام تا براي آن میکوشیم، برنامه ریزي طرحهاي عمرانی در شرایط کنونی، غیرممکن شده است زیرا چنانکه بارها تأکید کرده

ه اي شود به منطقزمانیکه امنیت حکمفرما نباشد، هیچگونه اقدام عمرانی امکان پذیر نیست و هیچ مقاطعه کاري حاضر نمی

که البته نه همه -رگرانش در معرض خطر احتمالی قرار گیرد.  روي این اساس، خود مردم شهرستانبرود که جان خود و کا

اند و مسئولیت عدم پیشرفت بلکه همان عناصر جوان و غیرمسئول، موجب چنین وضع آشفته اي در شهرستان شده -مردم

 .کارهاي عمرانی را باید خود این افراد به عهده بگیرند

 

 نفداکاري پاسدارا

 

ذکر یک نمونه براي اثبات این امر کافی «استاندار کردستان ضمن برشمردن خدمات صادقانه برادران سپاه پاسداران گفت: 

است: یکی از پاسداران، همراه من به سنندج می آمد. متوجه شدم نه تنها پوشاك خوب ندارد بلکه زیر پیراهنی و جوراب نیز 

د و از شدت سرما تمام پوست صورتش خراش برداشته بود. اما با این وصف، خود ندارد و یک جفت کفش کتانی پوشیده بو

ه ب دهند تا جائیکه شخصاًاطراف بانه میروند و اهمیتی به سرما نمی هاياین افراد، شبانه روز براي رسانیدن آذوقه به روستا

ه مهم ه باشد ولی همه گفتند مهم نیست بلکدر شب ممکن است خطراتی براي شما در پی داشت آنان گفتم که این کار خصوصا،ً

خدمت اسالمی و انسانی به مردم است و ما خطر را پیش از سفر، پشت سر گذاشته ایم و با آغوش باز، در راه خدمت به مردم 

توجه م آنچه مرا تحت تاثیر خود قرار داد، این بود که«ایم.استاندار کردستان گفت: و برادران کردمان به استقبال مرگ آمده

شدم بیست و هشت روز است این پاسداران یک ریال پول دریافت نداشته ولی درنهایت عزت نفس و بردباري، به فعالیت 

 .«انسانی و اسالمی خود ادامه میدهند

 

 عفو امام

 

زات و ترس مجااستاندار کردستان براي چاره جوئی این وضع، به این نکته مهم اشاره کرد که اکثر افرادي که شهر بانه را از 

اند، مستوجب آنچنان کیفري نیستند که آنان را تا این حد نگران ساخته است.  بر این اساس، من با مسئولیتی کیفر رها کرده

که دارم عفو امام را بر مردم بانه باردیگر مورد تأکید قرار دادم و اعالم کردم که اگر اینگونه افراد، سالحهاي خود را تحویل 

شود و به مردم بانه گفتیم وظیفه دارند این حقیقت را بگوش همه ه مزاحمتی براي آنان فراهم نمیدهند، هیچگون

 )30/7/1358کیهان».(برسانند

 



  .استاندار آذربایجان غربی: افراد محلی باید مسایل کردستان را حل کنند

 

 .ود آوردندترسند توده مردم کردستان به دولت عالقمندندحوادث اخیر را بوجافرادي که می

 

استاندار آذربایجان غربی  پریشب در گفتگوي با خبرگزاري پارس در تهران اعالم کرد:حوادث اخیر در مهاباد مجرد و مجزا از 

 .مساله کردستان نیست و حاصل کلیه مسایلی است که در رابطه با غرب کشور مطرح است

 

هاي گشودن مشکل کردستان گفت: مساله کردستان منطقه و راه حلحقگو استاندار آذبایجان غربی درباره دورنماي رخدادهاي 

اي از و غرب کشور بسیار پیچده است به نظر من مشکل ناشی از دخالت افراد غیر مسوول محلی و غیر محلی و پاره

قدم که اند. من معتاي از تداخل قوا ناشی شده که بطور متقاطع عمل کردهاندرکاران است. به تعبیر دیگر مساله تا اندازهدست

بهتر است مسایل غرب کشور بیشتر از طریق کارشناسان و دست اندرکاران محلی حل شود چرا که آنها بیش از دیگران با 

هاي روانشناسی اجتماعی منطقه رادر نظر دارند شرایط خاص منطقه از نظر سیاسی، اقتصادي و فرهنگی آشنا هستند و جنبه

از بحرانی تر شدن اوضاع پیشگیري بعمل آید مساله در این منطقه از کشور بسیار حساس و  شودها موجب میهمین آگاهی

تر ظریف است و نباید اقدامات به صورت عکس العمل وقایع باشد بلکه مبتکرانه عمل کرد و به ضد انقالب فرصت پیچده

چرا در زمان پیشرفت مذاکرات حوادث اخیر کردن اوضاع را نداد. حقگو استاندار آذربایجان غربی  در پاسخ این پرسش که 

این وضع در واقع ناشی از عکس العمل افرادي در حزب دموکرات و یا جناحهاي دیگري است که با پیشرفت پیش آمده گفت:

مذاکرات مخالف هستند. ترس این گروه از آن است که ما با توده مردم کنار بیاییم و اعتماد معتمدین محل را جلب کنیم و 

ندار آورند. استاوانیم مردم را نسبت به دولت عالقمند سازیم این است که این حوادث مصنوعی را دربین مردم بوجود میبت

آذربایجان غربی  که به تهران آمده است اظهار داشت: فردا (امروز) به محل ماموریت خود بازخواهد گشت. وي درباره این 

ام تغییر نکرده و آنها را دنبال هاي که داشتهها و برنامهوضع طرحرد یا نه گفت:مساله که طرح تازه براي ارائه به دولت دا

کنم. در منطقه یک مساله اساسی وجود دارد و آن این است که باید حساب مردم را از ضد انقالب جدا کرد. این مساله می

 .بسیار حساس است و باید با دقت درباره آن عمل کرد

 

تاکنون فرصتی پیش نیامده که به حضور امام برسم و امیدوارم که در سفر بی درباره دیدار با امام گفت: استاندار آذربایجان غر

 )30/7/1358دیگر به حضور ایشان برسم.(کیهان 

 

 .فرماندار مهاباد: من قدرت اجرایی ندارم



 

ترور دیروز مهاباد و وضع کنونی این شهر غربی در مورد علل درگیري ارومیه ـ دکتر اتابک معاون سیاسی استاندارآذربایجان 

که  ردندببر اساس گزارشی که به من رسیده دو نفر بر ارتشی براي پاسداران غذا می«به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: 

ي متقابل نفر زخمی شدند. در پی حملۀ مهاجمان افراد نظامی دست به حمله 4مورد حملۀ مهاجمان قرار گرفتند و طی آن 

درمورد کنترل شهر مهاباد معاون استانداري آذربایجان غربی گفت: ». و سه نفر از مهاجمان را از پاي درآوردند دندزمی

وي اظهار امیدواري کرد ». اطراف شهر بوسیلۀ نیروهاي انتظامی در محاصره است و کنترل کلی شهر در دست ارتش است«

ابک از مردم مسلمان مهاباد خواست که به یک عده افراد ماجراجو که که مشکل مهاباد هرچه زودتر حل و فصل شود. دکتر ات

این درگیري به هیچوجه به نفع منطقه نیست و این تنها «خود پناه ندهند. وي اصافه کرد:  هايدر خانه اندبه شهر رخنه کرده

ام پور دو تن از پاسداران به سود استعمارگران است. خبرنگار خبرگزاري پارس همچنین با امیر حسین شجري و عباس ام

نفر  به اتفاق گروهی از پاسداران با دو«امیر حسین شجري گفت: ». اندگفتگو کرده اندمجروح که از مهاباد به ارومیه منتقل شده

که مورد حملۀ مهاجمین مسلح قرار گرفتیم در نخستین مرحله نفربر اولی متالشی شد و از  بردیمبراي سایر پاسداران غذا می

امیر حسین شجري ». تن زخمی شدند  یک برادر پاسدار به نام حسین جمال کاشانی به درجه شهادت رسید 6سرنشین آن  9

رمان و تحت د» و تمامی مجروحین به ارومیه انتقال یافتند شدمدرنفر بر دوم که خود نیز سوارش بودم تنها من زخمی«افزود: 

شدند و به دو برادر ارتشی نیز زخمی 18در درگیري دیروز مهاباد «پور گفت: قرار گرفتند و بقیه سالم هستند عباس امام 

پاکسازي نشده بود و  تانک آسیب زیادي وارد آمد. این پاسدار مجروح افزود: از هنگام ورود ارتش به مهاباد این شهر کامالً

روز  ولی از دو» شدبا پاسداران درگیر می حتی دمکراتهاي مسلح به تدریج به شهر رخنه کرده بودند در روزهاي اول دمکراتها

نفر از دمکراتها  20در درگیریهاي جمعه شب گذشته  مهاباد حداقل «کنند. امام پور اضافه کرد: قبل به افراد ارتشی حمله می

تها پاسدار مجروح اضافه کرد دمکرا». زخمی دادند 8کشته و  10نفر زخمی شدند. پریشب نیز دمکراتها  50کشته و حدود 

 )30/7/1358کنند و پاسداران امکان مقابله کمتري دارند.(اطالعات بیشتر از منازل و مدارس تیراندازي می

 

 .قدرتی نداریم

 

ال حاضر من به عنوان فرماندار در ح«فرماندار مهاباد در یک گفتگوي تلفنی چگونگی وضع مهاباد را تشریح کرد و چنین گفت: 

به مواد  اد نداریم. شهر مهاباد در محاصرة اقتصادي و نظامی قرار گرفته و مردم شدیداًهیچگونه قدرت اجرایی در مهاب

دو  هايدهند. وي درمورد تلفات و زخمیشهر تنها سه یا چهار مغازه به کار خود ادامه می هايسوختنی نیاز دارند و از نانوایی

وارده به شهر به هیچ وجه نیست. تمامی ادارات ـ  هايو زیان هاروز اخیر مهاباد گفت: امکان تهیۀ آمار از تعداد تلفات، زخمی

 )30/7/1358مدارس و بازار شهر مهاباد تعطیل شده و کسی جرأت بیرون آمدن از خانه را ندارد.(اطالعات

 



 .استاندار آذربایجان غربی:روش برخورد با مساله در مناطق کردنشین باید تغییر کند

 

ربایجان غربی بعدازظهر دیروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه ارومیه ـ حقگو استاندار آذ

ضمن اعالم این مطلب که دستور داده شده مواد غذایی مورد نیاز مردم مهاباد تأمین شود از مردم این شهر خواست که مواد 

در این گفتگو یادآور شد براي رساندن مواد غذایی به شهر مورد نیاز خود را به استانداري آذربایجان غربی اطالع دهند. حقگو 

 هاي گروهی عنوان شده استنباطمهاباد هیچگونه محدودیتی نیست و اگر مطالبی در مورد محاصره اقتصادي این شهر در رسانه

لی ي وضعیت کرهرسد. استاندار آذربایجان غربی دربانادرستی بود و به نظر من محاطره اقتصادي هیچ منطقی به نظر نمی

هایی در شهر مهاباد و پیرانشهر گذرد گفت: وضع منطقه متشنج است و ناراحتیمنطقه و آنچه که هم اکنون در منطقه می

ي این باشد که روش و عملکرد ما این نتایج را به بار آورده است. و ضروري ها نشان دهندهبوجود آمده و شاید وجود ناراحتی

حل مساله  گیري بوجود آید ومساله تغییر یابد و در نخستین مرحله هماهنگی کلی بین منابع تصمیم است که روش برخورد با

د آید و اند بوجواز یک کانال صورت گیرد و این کانال بایستی از طریق مسووالن محلی که براي حل مساله منطقه گمارده شده

زوایا و ابعاد موضوع در نظر گرفته شود.  و این مستلزم آن است باید در برخورد با مساله کردستان به مناطق کردنشین تمام 

شوند از روانشناسی اجتماعی آگاهی کامل داشته باشند. و به طور ساده کسانی که بخاطر حل این بحران به منطقه اعزام می

ل و هران و اینکه در مورد وضع مشکزبان مردم را بدانند و با توده مردم ارتباط پیدا کنند. استاندار در مورد سفر اخیر خود به ت

ام به دولت ارایه دادم و بحران منطقه چه اقداماتی انجام داده است گفت: من نظر کلی خودم را که هم اکنون نیز اعالم کرده

 هایی شد سئوال شد شما در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه که دیروزهاي عمرانی و آبادانی نیز بررسیدر مورد اجراي برنامه

مخابره شد گفتید که از طرف دولت به شما اجازه داده شده تا با عبدالرحمن قاسملو و عزالدین حسینی مالقات و گفتگو کنید و 

آورند. حقگو گفت: من در این از طرف امام و دولت از مساله منطقه سر در نمینیز از قول شما گفته شده که نمایندگان اعزامی

اي نخواستم و اگر چنین مطلبی انعکاس یافته استنباط نادرست خبرنگار خبرگزاري فرانسه بوده مورد از دولت هیچگونه اجازه

از امام و دولت برده نشده است و است و در مورد نمایندگان امام به دولت باید بگویم که در این مصاحبه هیچگونه اسمی 

کنترل واقعی شهر مهاباد در دست کیست. استاندار گفت: آلود بوده است. پرسیده شد هم اکنون برداشت خبرنگار غرض مسلماً

آنچه مسلم است در شهر مهاباد تشنج و ناراحتی وجود دارد و ارتش در اطراف پادگان شهر مستقر است و بخاطر جلوگیري از 

با سران شود خبرنگار خبرگزاري پارس سئوال کرد: آیا امکان مالقات شما برخوردهاي احتمالی عبور و مرور کنترل می

هاي درگیر در منطقه وجود دارد؟ حقگو پاسخ داد: این بستگی به سیاست دولت مرکزي دارد استاندار آذربایجان غربی گروه

ي خود تاکنون در مورد تهدیدهاي احتمالی خارج از مرزهاي آذربایجان غربی اظهار داشت: ما از مرزهاي خارج در منطقه

حتی بر اساس مذاکرات سلیمانیه که چندي قبل با شرکت استاندار سلیمانیه و  هیچگونه تهدیدي را احساس نکردیم و

نمایندگان دولت عراق براي ترمیم خسارات بمباران روستاهاي سردشت تشکیل شده بود به زودي کمیسیون مشترکی تشکیل 

جان غربی اظهار داشت این ي علل حوادث سایر شهرهاي مناطق کردنشین آذربایو مذاکرات دنبال خواهد شد. حقگو درباره

 کند ولیي ناراحتی هاي کلی منطقه است که در برخی شهرهاي جنوبی این استان به نوعی جلوه میها دنبالهنوع نا آرامی



منطقی برداشت و آگاهانه وارد عمل شد و این است که مشکالت را باید به طور قاطع شناخت و در جهت رفع آن گامیمساله

 )2/8/1358(کیهانمردم را دریافت.

 

 ! مردم کردستان حتی حاضر به انتقاد از استاندار نیستند

 

فر از با حضور بیش از یکصد و پنجاه ن اياستاندار کردستان جلسه» محمد رشید شکیبا«سنندج ـ خبرگزاري پارس: به دعوت 

 ور مشارکت مردم شهر سنندج درمردم صاحبنظر سنندج در سالن فرهنگ و هنر این شهر تشکیل شد. در این جلسه که بمنظ

مختلف عمرانی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، کشاورزي، صنعتی و  هايو برنامه هاارائه پیشنهادهاي سازنده براي اجراي طرح

دامپروري در سطح استان کردستان بویژه در سنندج ترتیب یافت، استاندار ضمن سخنان مشروحی علل بوجود آمدن انقالب 

یح کرد و آنگاه خطاب به حاضران گفت: با کمال تاسف و بدون رودربایستی از تمام  همشهریان خود گله مندم که ایران را تشر

ولی حاضر کوچکترین توجهی به مسایل شهري خود ندارند. تا جائیکه من انتظار داشته باشم و دارم که بیایند از من انتقاد کنند،

ین مردم ا هايان اضافه کرد: شاید اثرات شوم عدم توجه رژیم گذشته به خواست! استاندار کردست اندبه این کار هم نشده

که در اکثر مناطق ایران انقالب شده و ضوابط و روابط گذشته  بینمعامل ناگوار را در سراسر ایران پدید آورده باشد. ولی می

بکلی دگرگون گشته و سیستم حاکمیت مطلق دستگاههاي دولتی بر مردم فرو ریخته است و مردم مناطق مختلف ایران 

واسته خ سرگرم بازسازي پس از انقالب هستند، اما مردم کردستان برعکس ! در حالیکه پول بدون مضایقه تا هر مبلغی که

حتی حاضر نیستیم براي هزینه کردن این پولها نظر بدهیم!   گیردباشیم و بخواهیم از طرف دولت در اختیارمان قرار می

میلیون تومان اعتبار به این  420جهادسازندگی و دفتر عمران امام در کردستان و اینکه  هاياستاندار سپس با اشاره به فعالیت

امیدواریم کمی به خود آئیم با ارائه راههاي مناسب و نظرهاي صحیح، حداقل به «ت، یادآور شد: استان اختصاص داده شده اس

اجرائی بتوانیم آنقدر خدمت کنیم که منطقه خودمان را از هر نظر روبه آبادي  هايجهادسازندگی، دفتر عمران امام و دستگاه

 )1358/ 3/8اطالعات».(عمران پیش ببریم

 

 .عدم مشارکت مردم انتقاد کرد استاندار کردستان از

 

 هايگروه رد صاحبنظران از نفر پنجاه و یکصد از بیش حضور با ايجلسه در کردستان استاندار شکیبا رشید محمد –سنندج 

ه که به منظور مشارکت جلس این در. کرد شرکت شهر این هنر و فرهنگ سالن در سنندج، مردم گوناگون طبقات و مختلف

هاي مختلف عمرانی، آموزشی و ها و برنامهمردم شهر سنندج در نظر دادن و ارائه پیشنهادهاي سازنده براي اجراي پروژه

فرهنگی، بهداشتی کشاورزي صنعتی و دام پروري در سطح استان کردستان بویژه سنندج ترتیب یافت استاندار کردستان ضمن 



دن انقالب ایران را تشریح کرد و آنگاه خطاب به حاضران گفت: با کمال تأسف و بدون رودربایستی از سخنانی علل بوجود آم

رم که ام و دامندم که کوچکترین توجهی به مسایل شهري خود ندارند، تا جایی که من انتظار داشتهتمام همشهریان خودم گله

اند. استاندار کردستان اضافه کرد: شاید اثرات شوم عدم توجه رژیم شدهبیایند از من انتقاد کنند ولی باز حاضر به این کار هم ن

بینیم در اکثر مناطق ایران انقالب گذشته به خواستهاي مردم، این عامل ناگوار را در سراسر ایران پدید آورده باشد، ولی می

ه است و دولتی بر مردم فرو ریخت هايشده و ضوابط و روابط گذشته به کلی دگرگون گشته و سیستم حاکمیت مطلق دستگاه

سرگرم بازسازي پس از انقالب خود هستند، اما ما مردم کردستان بر عکس، در حالی که پول  مردم مناطق مختلف ایران اکثراً

اي گیرد، حتی حاضر نیستیم بربدون مضایقه تا هر مبلغی که خواسته باشیم و بخواهیم از طرف دولت در اختیارمان قرار می

کردن این پولها نظر بدهیم. استاندار کردستان سپس به فعالیت ارزنده جهادسازندگی و افراد صادق و مومن در این جهاد خرج 

به میلیون تومان اشاره کرد و یادآور شد: امیدوارم کمی 420و نیز دفتر عمران امام در استان کردستان با اعتباري در حدود 

ي مناسب و نظرهاي صحیح و درست آنقدر خدمت کنیم که منطقه خودمان را از هر نظر خود آییم و در آینده با ارائه راهها

در  ها و سایر فعالیتهایی که بسیار ضروري استها، پروژهرو به آبادي و عمران پیش ببریم. شکیبا پس از بر شمردن نوع برنامه

سازندگی و دفتر امام را اعالم کرد و در پایان ابراز هاي اجرا شده جهادسنندج شهرستانهاي تابعه اجرا شود، رئوس کلی برنامه

 هاي اجرایی دولت، عمالًامیدواري کرد که مردم سنندج با دادن پیشنهادهاي مناسب و مشارکت در ادارات و نظارت برنامه

 )3/8/1358ها سهیم شوند.(کیهاندر اجراي تمام این پروژه

 

 .باید با نظر مسووالن محلی باشد استاندار کرمانشاهان:تصمیمات دولت در کردستان

 

 گیرد باید با نظر مستقیمدر مورد مناطق کردنشین و مذاکره با کردها میکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: دولت هر تصمیمی 

مسووالن محلی و شرکت آنها در مذاکره باشد. محمد سپهري، استاندار کرمانشاهان بامداد امروز با اعالم این مطلب به کیهان 

کل هاي مشدر تهران گرفته شده چنان نتیجه بخش نبوده دردها و علتها و ریشهگفت: تا به حال در این زمینه هر تصمیمی

بررسی نشده است. وي افزود چنانچه مسووالن محلی در متن مذاکرات چهار وزیر کابینه دولت قرار  مناطق کردنشین دقیقاً

تاندار شود. اسخواهد بود و تصمیم گیریها بر پایه اطالعات کامل و صحیح اتخاذ میگیرند در ادامه مذاکرات بعد از آن آسانتر 

اضافه کرد اگر مسووالن محلی اختیار تصمیم گیري نداشته و در جریان مذاکرات قرار نگیرند هیچ مشکلی از ریشه حل نخواهد 

ود. نامبرده با اعالم این موضوع که هر نوع مذاکره شبه بن بست گرفتار می شد و مذاکرات بعد از توافق در تهران نیز احتماالً

محرمانه بوده است گفت: مردم مناطق کردنشین نیز باید قدم به قدم در جریان مذاکرات و مسیر آن قرار گیرند و روي هم 

مناطق پور از احضار استاندار و فرمانداران رفته یک مذاکرات همه جانبه و کارساز در تمام سطوح صورت گیرد. سپهري

این عده در تهران در ارتباط با مسیر مذاکرات کردستان باشد حق کردستان از به تهران ابراز خوشحالی کرد و گفت: اگر جلسه

 )6/8/58شدند. (کیهانآن بود که مسووالن محلی کرمانشاه نیز به این جلسه دعوت می



 

 .ایه گذاریهاي عمرانی استاستاندار آذربایجان غربی: تشنج آفرینی در کردستان، مانع از سرم

 

 اي اعالم کرد در آینده اي بسیار نزدیک فعالیتهايخبرنگار کیهان: دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی، طی اطالعیه -ارومیه

عمرانی و آبادانی منطقه کردستان شروع شده و گامهاي اساسی در جهت حل مشکالت اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی 

خواهد شد.وي در این اطالعیه از مردم خواست به مغرضین و منافقین که مجري سیاستهاي استعماري هستند، اجازه  برداشته

ندهند که از احساسات پاك فطري بشري ملت شریف کرد بهره برداري نمایند و با سیاست تشنج آفرینی،بخواهند امنیت و 

الزم را جهت سرمایه گذاریهاي عمرانی و زیربنائی و رفع آسایش حاکم را که میتواند گسترش یافته و شرایط و جو 

گرفتاریهاي اجتماعی بویژه بیکاري فراهم آورد،در هم بریزند.وي همچنین خاطرنشان کرد که امنیت و آسایش نسبی بر منطقه 

  )8/8/1358کردستان و استان آذربایجان غربی حاکم است.(کیهان

 

 .ربایجان غربی حمله شدپاسگاه و گروهان ژاندارمري در آذ 4به 

 

 .خواهند در مذاکرات تشنج ایجاد کنندحقگو: گروههاي کوچکی با خرابکاري می

 

ارومیه ـ پنج شنبه شب گذشته چهار پاسگاه ژاندارمري شهرستانهاي پیرانشهر، سردشت، سلماس و ارومیه مورد حمله افراد 

رومیه یک پل منفجر شد. یک مقام آگاه بر ژاندارمري آذربایجان مسلحح قرار گرفته و در بین راه راژان به زیوه در منطقه ا

غربی ضمن اعالم این خبر به خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: گروهان ژاندارمري سنجی در سلماس دیشب (پنجشنبه شب) 

م وند و گروهبان یکهاي استوار دوم علی محمديمورد حمله سنگین مهاجمان مسلح قرار گرفت و در این درگیري دو نفر به نام

شدند. وي اضافه کرد: مقاومت ژاندارمها با شجاعت ادامه یافت و پس از رسیدن نیروي کمکی از باغی زخمیزلفعلی قره

گروهان سلماس و ناحیه ارومیه مهاجمین پراکنده شدند همچینین در پیرانشهر نیز گروههاي ژاندارمري مورد حمله قرار گرفت 

موقع به افراد گروهان کمک رسیده و افراد ژاندارمري با شهامت مهاجمین را دفع کردند در این حمله و از تیپ یک پیاده به 

آسیب فراوان دید در روستایی باالي نچیر از توابع   7تلفات جانی به بار نیامد ولی ساختمان گروهان با اصابت آرـ پی ـ جی ـ 

این نیروي کمکی ارومیه به موقع وارد عمل شد و با کمک افراد پاسگاه  ارومیه نیز پریشب به پاسگاه ژاندارمري حمله شده ولی

ها ادامه دارد. و از لشکر دفع شد ر این سردشت هم اکنون (دیروز) در گیري در بین مهاجمین ژاندارمري حمله نیز شدیداً

روستاي راژان و زیوه در ارومیه یک پریشب در راه بین سنندج نیروي کمکی براي ژاندارمها اعزام شده است. این مقام افزود:

پل با مین منفجر شد و در این حادثه یک وانت بار آسیب دید هنوز گزارشی از تعداد تلفات نرسیده است. حقگو استاندار 



آذربایجان غربی دیروز در گفت و گویی تلفنی به خبرگزارش پارس در ارومیه با اشاره به درگیریهاي نقاط مختلف آذربایجان 

نیت دولت امید فراوان دارند و در عین حال که پریشب به وقوع پیوست گفت: سرکردگان کردها به مذاکرات حسن غربی

اند که گروههاي کوچکی با اعمال خرابکارانه سعی خواهد کرد در مذاکرات ایجاد تشنج نمایند. این عمل اعتراف کرده

 )12/8/1358خرابکارانه آنان دور از انتظار نبود. (کیهان

 

 .را محکوم کرد» باالنج«استاندار آذربایجان غربی:حزب دمکرات حمله به پاسگاه 

 

مر کند و این ابه مهاباد در فضایی بسیار مساعد و دوستانه پیشرفت میارومیه ـ خبرنگار کیهان: مذاکرات هیات اعزامی 

در یک تماس تلفنی با خبرنگار کیهان اعالم  امیدواري ایجاد کرده است. این مطلب را دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی

نیت و تماس با بعضی از معتمدین کرد و افزود: در سه روز قبل از مذاکرات من اقداماتی انجام داده بودم و با اعزام سفیر حسن

ی از بس برقرار شده بود و در مهاباد و از آن روز هیچگونه تیراندازي نشده است. وي گفت: طبق اظهار بعضکرد آتش

اند معتمدین کرد به طور مستقیم و غیر مستقیم از طرف حزب دمکرات هیچگونه عملیات مسلحانه آن طوري که ادعا کرده

یکی از رهبران حزب حمله مسلحانه به پایگاه باالنج محکوم شده است. نبوده است و در اطالعیه کتبی آقاي کریم حسامی 

هاي سردشت گفت: ظرف دو روز که درگیري در این شهر وجود داشت ده نفر استاندار آذربایجان غربی در مورد درگیری

بودند. دکتر حقگو گفت: از جریان مذاکرات هیات نفر از مأمورین انتظامی 6کشته شدند که چهار نفر از آنها افراد مسلح، 

ه خواهند مذاکرات بي موضعی میبه کردستان استقبال به عمل آمده است. ولی عواملی هستند که با ایجاد درگیریهااعزامی 

نتیجه نرسد ولی خود مردم کرد مشتاقانه منتظرند که درگیریهاي تحمیلی خاتمه پیدا کند. استاندار آذربایجان غربی همچنین 

گفت: ما در این زمینه تالش خودمان را کردیم که فضاي مذاکره هر چه گرمتر پیش برود و اقداماتی الزم نیز براي موفقیت 

از تهران در مرز بازرگانی به هنگام تمرین تیراندازي کشته شده جام شده است استاندار در پایان گفت: یک پاسدار اعزامیآن ان

 )13/8/1358که محمد شاه حسینی نام داشت.(کیهان

 

 .اعضاي هیات حسن نیت به سردشت رفتند

 

زامی که براي حل بحران کردستان، در غرب کشور سنندج ـ ارومیه و کرمانشاه(خبرنگاران اطالعات): اعضاي هیات ویژه اع

بسر میبرند امروز وارد مهاباد شدند. اعضاي هیات که داریوش فروهر، صباغیان و مهندس سحابی هستند، از پیش از ظهر 

ز ز قبل ادیرو» هاشم صباغیان«کار مذاکرات خود را با نمایندگان رهبران ملی و مذهبی کردستان، آغاز نمودند.  امروز، مجدداً 

از سنندج انجام مذاکرات سیاسی با هیچ » مهندس سحابی«ترك سنندج در گفتگوئی  اعالم داشت که هدف از دیدار وي و 



دیروز وارد سنندج شد و و  برد،نیست. از سوي دیگر داریوش فروهر که در سردشت بسر می اییفرد خاص و یا گروه و دسته

 .عضو دیگر هیات مذاکراتی بعمل آورد 2با 

 

 تعطیل بازار و مدارس

 

این شهر همچنان تعطیل است. اما تاکنون در مورد درگیري و نا  هاياز بانه گزارش شد که مدارس و ادارات و بازارومغازه

گشتی مردم که با ماموران  هايفراد مسلح بسوي گروهآرامی این شهر گزارشی نرسیده است. از مریوان نیز گزارش شد که ا

فرماندار مریوان این خبر را تائید کرد و اعالم داشت که طی این » دکتر مهر آسا« کنند، آتش گشودند.انتظامی همکاري می

ی مریوان به ربانشه«زخمی گردید. دکتر مهرآسا اضافه کرد: » رحمان«کشته شد و یک نفر بنام » علی تابا«حمله، یک نفر بنام 

 .«تنهایی قادر به حفظ انتظامات نیست

 

 محاصره فرماندار

 

در محاصره مهاجمان قرار گرفتیم که بالفاصله از ارتش تقاضاي  تقریباً امچند روز قبل خود و افراد خانواده«فرمانده پاوه است: 

ردستان پس از مدتی نیز خبر آمد که لشگر ک اتومبیل کردم اما پاسخ داده شد که باید از لشکر کردستان کسب تکلیف شودو

از مردم این شهر خواست تا زمانیکه هیات ویژه  ايفرماندار پاوه همچنین با انتشار اعالمیه» ! با این تقاضا موافقت نکرده است

سی شاه اوی هشیارانه مراقب اوضاع باشند. همچنین در تماسی که با آقاي برد،حل مساله کردستان در این منطقه به سر می

اوضاع «نماینده رادیو تلویزیون جمهوري اسالمی ایران که همراه با این هیات حسن نیت بوده است، بعمل آمد وي گفت: 

آرام بوده و در سردشت مردم خواستار این شدند که ارتش کنترل اوضاع را در  سردشت و بانه از روز گذشته تاکنون کامالً

عادي است و محاصره اقتصادي مردم  رتشیان کمک نمایند. در مهاباد نیز اوضاع کامالًدست بگیرد و حتی حاضر شدند به ا

، همچنین دیروز در مهاباد تظاهراتی به پشتیبانی از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان »صحت ندارد توسط پاسداران ابداً

ا شیخ من ب«در سنندج گرفته شد وي گفت: پیرو خط امام برگزار گردید.همچنین در تماسی که دیشب با آقاي صباغیان 

عزالدین حسینی مذاکره نکرده ام ولی باب مذاکره با هر شخصی و گروهی باز است ما مشغول هستیم تا راههاي مذاکره را 

با  . شکیبا استاندار کردستان در تماسیرسیمامیدوار هستیم و انشاءاهللا به نتایج مثبتی می هموار کنیم و در این راه کامالً

خبرنگار اطالعات در سنندج در مورد مذاکرات کردستان گفت: کسانیکه با اعمال بچگانه خود ادارات مدارس و بازار را تعطیل 

و اشخاصی هستند که مایل نیستند این مذاکرات به نتیجه برسد و مشکالت  اندازندکنند و تظاهرات و جاروجنجال براه میمی

 «ان در مورد شایعه مالقات صباغیان با شیخ عزالدین حسینی وسایر رهبران کردها گفت:کردستان حل شود استاندار کردست



. برندمعلوم نیست در کجا بسر می ؟ آنها در مهاباد نیستند و اصالً»آقاي شیخ عزالدین حسینی و دکتر قاسملو کی هستند

 ايو کسی که میخواهد. مذاکره کند و به نتیجهبا آنها مذاکره نماید خود مردم مهم هستند  تواندبنابراین هیات چگونه می

مجبور نیست که فقط با رهبران مردم وارد مذاکره شود. استاندار کردستان همچنین گفت: کسانی هستند که بیهوده  برسد حتماً

نه هیچ و  خواهندکنند، این عده نه شیخ عزالدین را میدهند و شایعات دروغ پخش میاوضاع کردستان را متشنج جلوه می

آشوب به پا کنند. اینها چرا یکبار نمی گویند ما آب نداریم، پزشک نداریم، بیمارستان  خواهندرهبر دیگري را. بلکه فقط می

ن این به چه مصرفی میرسد.در پایا هاکنند تا ببینند که این بودجهعمرانی دولت را کنترل نمی هاينداریم و چرا یکبار برنامه

ي مهندس سحابی اظهار داشت: ما فردا (امروز) به سردشت میرویم و از آنجا راهی مهاباد خواهیم شد و دور از مذاکرات آقا

 )13/8/1358اطالعات»(سپس به تهران مراجعت خواهیم نمود. البته ممکن است بار دیگر به کردستان بیائیم.

 

 .سرپرست استانداري کردستان، تهدید به استعفا کرد

 

 »حسین شاه ویسی«مختلف مردم در استانداري کردستان، وارد پنجمین روز خود شد. مهندس  هايسنندج ـ تحصن گروه

سرپرست استانداري کردستان، به مقامات مسوول در تهران اطالع داده است: چنانچه مشکل سنندج حل و فصل نشود، وي از 

متحصنین در استانداري کردستان، خواستار هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت و استعفا خواهد کرد.  16/8/58ساعت دوازده 

خروج بدون قید و شرط افراد سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سنندج هستند. آخرین خبر حاکیست که دیروز، گروه دیگري 

 جاز مردم به متحصنین پیوستند و در شهرهاي دیواندره،کامیاران، مریوان، بانه، سقز و مهاباد نیز  مردم از متحصنین سنند

 )15/8/1358پشتیبانی کردند. (اطالعات

 

 توضیح استاندار کردستان

 

آقاي شکیبا استاندار کردستان  16/8/58رفتند در صفحه سوم مورخ » اعضاي حسن نیت به سردشت«بدنبال درج خبر 

 :گذرداز نظر خوانندگان گرامی می توضیحی در مورد این خبر داد که ذیالً

 

آقاي شیخ عزالدین حسینی و قاسملو کجا هستند کذب محض است در مسافرت  امکه من گفتهاین16/8/58در خبر مندرج در 

به مهاباد و سایر مناطق کردستان سعی شده با کسی مصاحبه نشود و اگر یکی دو بار استعالمی از اینجانب و یا دیگران شده 

من براي رهبران سیاسی و مذهبی و قاطبه مردم فقط به ذکر اینکه مذاکرات امیدوار کننده بود اکتفا شده است بهر تقدیر 



مهاباد احترام خاصی قائلم و مراتب ارادتم به آنان در مسافرت اخیر به جهت واقع بینی آنها در حفظ نظم و برخورد دوستانه 

 .آنان با هیات حسن نیت دولت پیش از پیش افزدوه شده است

 

سردشت رفتند متأسفانه در جمله: آقاي شیخ عزالدین حسینی و دکتر اطالعات: در خبر مربوط به اعضاي هیات حسن نیت به 

هستند چاپ شده بود که این موضوع تنها اشتباه چاپی بوده است  بهرحال براي رفع هر » کی«هستند» کجا» «کلمه«قاسملو 

 )17/8/1358گونه سوء تفاهم توضیح استاندار کردستان را در اینجا چاپ کردیم.(اطالعات 

 

 عراق در مرزهاي ایرانکرمانشاهان اعالم کرد:مانور نظامی  استاندار

 

 .انداستاندار کرمانشاهان:عراقیها از مذاکرات دولت ایران با کردها به وحشت افتاده

 

 و کوپترهلی و زدندنظامی مانور به دست ایران پیشگان مرزي منطقه در پیش شب چند ها عراقی«: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان در گفتگویی اختصاصی با » عراقی در این نقطه شروع به قدرت نمایی کردند. تانکهاي

خبرنگار کیهان ضمن اعالم این مطلب گفت: بدنبال مانور ارتش بعث عراق گروههاي مسلح که از سوي عراقیها تجهیز و 

 پیداست که بین حمالت اخیر افراد مسلح به ند. وي سپس افزود: کامالًهاي نوار مرزي حمله بردتحریک شده بودند، به پاسگاه

منطقه کردستان و مانور ارتش عراق ارتباط وجود دارد و ارتش ایران باید مراقب اوضاع در نوار مرزي باشد. استاندار همچنین 

شند و سعی در برآوردن مقاصد خود از گفت: بعید نیست عراقیها با این هشدار و مانور قصد تجاوز به خاك ایران را داشته با

در مرز ایران و عراق گفت: البته استحکامات مرزي عراق در نواحی مرزي پور با تایید ناآرامیکنند. سپهريطریق تهدید نظامی 

ا هتقویت شده است هم اکنون حساسیت زیادي در نوار مرزي وجود دارد. نامبرده همچنین اضافه کرد:  مقاصد عراقی» پیشگان

انداختن روي مذاکرات هیات دولت با حزب دمکرات براي سایه قدرت نمایی در نوار مرزي و احتماالً از این عملیات صرفاً

 .پایان دادن به مساله کردستان است

 

وي در مورد وحشت عراقیها از مذاکرات دولت ایران با کردها گفت: چنانچه در این مذاکرات طرفین به توافق برسند و دولت 

کردهاي عراقی نیز طالب این امتیازات خواهند بود و همین موضوع دلیل وحشت  امتیازاتی به کردهاي ایرانی بدهد، مسلماً

گفت: این فقط یک شایعه است و »تنگ حمام«و » باویسی» «پیشگان«پاسگاه مرزي  3عراقیها است. استاندار در مورد تخلیه 

ت. اگر مصلحت ایجاب کند این کار را خواهیم کرد. استاندار سپس گفت: به عقیده در این مورد گرفته نشده اسهنوز تصمیمی 

من مذاکرات هیات دولت با دموکراتها اگر با صراحت انقالبی و درك متقابل انجام گیرد و هر دو طرف خواستهاي یکدیگر را 



رصد امیدوار کننده خواهد مورد قبول قرار دهند و صریح و آشکار با هم گفتگو کنند، مذاکرات به نتیجه صدد

 )17/8/1358رسید.(کیهان

 

 .یابندنیت با سران کرد:شهرهاي کردستان،آرامش خود را باز میهمزمان با مذاکرات هیات حسن

 

 .اندحفاظت مرزها را در نوسود به عهده گرفته دموکراتها،افرادارتشی و جوانمردان ژاندارمري، مشترکاً

 

نیت دولت، که دیروز از سنندج به بانه رفته بود قرار است بعد از بانه به سردشت و یات حسنکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: ه

سپس به مهاباد عزیمت کند. شکیبا استاندار کردستان روز گذشته در یک تماس تلفنی با خبرنگار کیهان ضمن اعالم این خبر 

استقبال کردند و مردم و  گیري در منطقه شدیداً نیت دولت براي رفع درگفت: مردم مهاباد از مذاکرات صلح هیات حسن

نیت دولت به سنندج آمد، نمایندگان آنها در یک صف متشکل براي پیروزي مذاکرات تالش نمودند اما وقتی هیات حسن

ه یندهاي منطقه است. بجز تعدادي از مردم و یکی دو نماها و دستههیات اعالم کرد که آماده مذاکره با کلیه گروهها و دسته

آنان، هیچکس از این آمادگی در جهت رفع بعضی از مشکالت استفاده نکرد. استاندار آنگاه گفت: در سنندج بجاي مذاکره با 

هایی در سطح شهر براه افتادند و قبل از حضور در استانداري و مذاکره با هیات دولت، میتینگ و هیات دولت، دسته ها و گروه

آیا این اقدام نوعی کارشکنی در سطح شهر اعالمیه و شعار دادند. وي در پاسخ به این سئوال کهانداختند و در تظاهرات راه 

به  امتیازيگفتم که هیات اعزامی اطالع ندارم اما در برابر اعتراض آنها، قبالً مذاکرات است. گفت: من از این موضوع دقیقاً

ی و ملی کرد و نمایندگان مردم، صحبت کند بنابراین هر دهد و حاضر است تا با همه رهبران مذهبیک گروهی خاص نمی

با هیات دولت مطرح کند. استاندار ضمن تکذیب مصاحبه خود در یکی از  کسی مطلب و پیشنهادي دارد بهتر است مستقیماً

حسینی و  نهاي عصر تهران گفت: من هرگز با هیچ خبرنگاري در سنندج مصاحبه نکردم و هرگز نگفتم که شیخ عزالدیروزنامه

قاسملو کسی نیستند، و هیات دولت باید با مردم صحبت کند. چرا باید من این حرف را بزنم؟ طبیعی است که وقتی هیاتی در 

باید با رهبران مردم و نمایندگان طراز اول آنها گفتگو کند و مسیر مذاکرات  آید، طبیعتاًسطح باال براي مذاکره به منطقه می

ن العاده دارند و آنچه که مرسد. استاندار در ادامه مطلب خود گفت: البته مردم نیز اهمیت فوقنتیجه میفقط از این طریق به 

در مهاباد دیدم گواه آن بود که مردم این شهر در یک صف متحد با تفکر و منطق عالی با مساله برخورد کردند و همگی 

یروزي، دست یابد. شکیبا در پایان در مورد خبر مربوط به عدم نیت دولت، به موفقیت و پعالقمندند که مذاکرات هیات حسن

ی کنم که هیات دولت و وزیر کشور چنین تقاضایزاده براي مذاکره و مالقات با زیر کشور گفت: من فکر نمیقبول عالمه مفتی

محیط مساعدي براي  این دعوت را رد کرده باشد چون در طی اقامت هیات دولت در سنندجزاده کرده باشد و آقاي مفتی

مذاکره با همه گروهها و احزاب و نمایندگان آنها فراهم بود. خبرنگار کیهان از کرمانشاه، گزارش داد: بدنبال ورود دموکراتها به 

 گیرد. یکشهر مرزي نوسود، کنترل عبور و مرور و انتظامات شهر توسط واحدهاي ارتشی و جوانمردها با دموکراتها انجام می



اه محلی روز گذشته در تماسی با خبرنگار کیهان در کرمانشاه در این مورد گفت: بعد از ورود دموکراتها به نوسود منبع آگ

اوضاع شهر بسیار آرام است و هیچگونه درگیري بوجود نیامده است. وي همچنین گفت: بین دموکراتها و مقامات ارتشی 

وگیري از هر گونه درگیري احتمالی را دادند. نامبرده افزود: هم صورت گرفته و طرفین قول همکاري و جلمذاکرات مهمی 

اکنون  دموکراتها، افراد ارتشی و جوانمردان  ژاندارمري کنار هم مشغول پاسداري و انتظامات شهر و نگهداري از مرز هستند و 

ان از پاوه اوضاع این شهر نیز کیهصدا خواهان ادامه مذاکرات صلح و موفقیت هستند. به گزارش خبرنگار اعزامی همگی یک

اوه نویسد راه پکیهان همچنین میشود. خبرنگار اعزامیي از درگیري و عملیات مسلحانه در منطقه دیده نمیآرام است و نشانه

به نوسود که مدتها بسته بود باز شده است و حمل مواد خوراکی و دارویی و سایر نیازمندیهاي مردم بسوي این شهر سرازیر 

هاي مرزي ژاندارمري ه است. نامبرده در گزارش خود اوضاع مرز را نیز آرام توصیف کرد و یادآور شد که مامورین پاسگاهشد

مشغول هستند و هاي خود به گشت دائمی بعد از ماهها درگیري اینک فارغ از درگیري و عملیات مسلحانه در خارج پاسگاه

 .برندهمه در انتظار نتایج مذاکرات صلح بسر می

 

در حال »گردنو«خبرنگار خبرگزاري پارس از کرمانشاه گزارش داد که دیروز سروان ایمانی افسر ژاندارمري در نزدیکی -

اي مهاجم به اتومبیل آنها حمله کردند و پس از ضبط اتومبیل جیپ و سالح آنها را مورد ضرب و شتم قرار گشت بود که عده

 .ورد تایید سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندامري کرمانشاه قرار گرفتداده و سپس رها ساختند. این خبر م

 

جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی ساعت هیجده دیروز در یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در ارومیه اعالم کرد -

شدند. استاندار آذربایجان نفر زخمی 20که درگیریهاي دو روز اخیر اشنویه هشت نفر از افراد ژاندارمري کشته و بیش از 

بس داده شده بود و در آن درگیري افراد ژاندارمري با درگیر در اشنویه آتشدیروز از سوي طرفین  16غربی گفت: تا ساعت 

امروز  16بس میان طرفین درگیر در ساعت شجاعت و شهامت بسیار از خود دفاع کردند و مهاجمان را عقب راندند و آتش

: بعدازظهر دیروز هیاتی از طرف (دیروز) برقرار شد. استاندار آذربایجان غربی وضع اشنویه را آشفته خواند و اظهار داشت

استانداري آذربایجان غربی همراه با اکیپ پزشکی و دارویی به اشنویه اعزام شده است. این هیات همچنین مشکل اشنویه را 

مورد بررسی قرار خواهد داد. حقگو در مورد وضع مهاباد به خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: دیروز حجت االسالم کرمانی 

آذربایجان غربی از بازار شهر مریوان دیدن کرد و مورد استقبال گرم گروههاي مردم قرار گرفت و با آنان به گفتگو نماینده 

هاي عمرانی نیاز به اعتبار دارد و پرداخت.  استاندار آذربایجان غربی گفت: شهردار مهاباد اعالم کرده است براي اجراي طرح

عتبار براي طرحهاي عمران شهري و آسفالت خیابانها نیاز داشته باشد. استانداري من گفتم شهرداري مهاباد به هر میزان ا

آذربایجان غربی تامین خواهد کرد. برابر گزارش خبرنگاران خبرگزاري پارس از سنندج، کرمانشاه، بانه، بوکان، مریوان و سقز، 

هاي براي دنبال کردن مذاکرات با شخصیتپیش ازظهر دیروز داریوش فروهر، هاشم صباغیان و مهندس سحابی و همراهان 

ملی و مذهبی استان کردستان سنندج را به سوي سردشت ترك کردند. خبرنگار خبرگزاري پارس کسب اطالع کرد که هیات 

از تهران به منطقه کردستان از سردشت به مهاباد خواهدرفت. از سوي دیگر هاشم صباغیان به نیت دولت، اعزامیویژه حسن



ایجاب اي که بارها از سوي این هیات اعالم شده پس از پایان مذاکرات و یا هرگاهخبرگزاري پارس گفت: طبق برنامه خبرنگار

هیچگونه اظهارنظري در این خصوص  اي در مورد این مذاکره انتشار خواهد یافت، روي این اساس فعالًکند بیانیه و یا اطالعیه

ارس در پی واقعه روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بانه که طی آن زد و خورد کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پنمی

شدیدي بین نیروهاي ارتش و مردم در بانه در گرفت کنترل شهر در اختیار مردم قرار گرفت و بانه به حالت تعطیل درآمد. 

سنندج پیرامون این موضوع گفت: ) طی یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس در 16/8/58نیکو صحبت فرماندار بانه دیروز (

هم اکنون شهر بانه آرام است، اما ادارات، مدارس، بانکها و بازار شهر همچنان تعطیل است. از سوي دیگر خبرنگار خبرگزاري 

پارس در سنندج طی یک تماس تلفنی با یک شهروند بوکانی کسب اطالع کرد که این شهر هم اکنون در دست افراد حزب 

به این شهر پس از زد و خورد آرام و پاسداران اعزامی  ت است. اوضاع شهر بوکان از چند روز قبل تاکنون کامالًمنحله دموکرا

اند. دکتر مهرآسا فرماندار مریوان در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس در این شهر را ترك کردهچند روز گذشته

د و هیچ اتفاقی روي نداد. دکتر مهرآسا گفت: ادارات و بازار شهر مریوان سنندج گفت: شهر مریوان طی شب گذشته آرام بو

آموزان متحصن شهر مریوان دیروز به تحصن خود پایان دادند و هیاتی جهت رسیدگی به اند، دانشفعالیت خود را شروع کرده

ستان به سرپرستی معاون کار مدارس و رفع مشکالت آموزش و پرورش این منطقه از طرف اداره کل آموزش و پرورش ا

اداري و مالی آموزش و پرورش استان کردستان به مریوان وارد و فعالیت خود را شروع کرده است. خبرنگار خبرگزاري پارس 

به محل استقرار  7اي از مهاجمان با آر، پی، جی، از ستاد عملیات سپاه پاسدرارن منطقه غربی کسب اطالع کرد دیشب عده

در سقز حمله کردند و بر اثر این حمله، موتور برق این محل از کار افتاد. این حمله تلفاتی نداشت. از سوي پاسداران انقالب 

کردستان اعالم کرد هفت نفر دیگر از بازداشت شدگان این دادسرا صبح امروز با قرار دیگر سخنگوي دادسراي انقالب اسالمی

را دستگیر  ايکردستان عدهزاد شدند. این سخنگو افزود: دادگاه انقالب اسالمیاین دادسرا آکفالت و منع پیگرد از، بازداشتگاه 

 )17/8/1358و بازداشت کرده که بازجویی و تحقیقات از آنان ادامه دارد.(کیهان

 

 .بس در کردستان نزدیک استنماینده امام در غرب کشور اعالم کرد:آتش

 

وي دیشب خود با کیهان ضمن اظهار امیدواري از مذاکرات هیات جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی در گفت و گ

نیت با سران مذهبی و ملی خلق کرد گفت: (حزب دمکرات کردستان در روزهاي اخیر نهایت همکاري را در ایجاد حسن

اي هآرامش در منطقه داشته است) استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: همکاري حزب دمکرات موجب شد که بیشتر شهر

مناطق کردنشین در این روزها از آرامش خوبی برخوردار باشند آنها حتی در برخی موارد جلوي تیراندازیهاي عوامل ضد 

ي سمبولیک براي مناطق کردنشین دارد و بیشتر اعضاي مؤثر اند. حقگو افزود: وضع شهر مهاباد که جنبهانقالب را نیز گرفته

ه هایی را کروز پیش بسیار آرام است بدین جهت ما دستور دادیم اجراي تمام برنامه حزب دمکرات در این شهر هستند از ده

تأمین خواهیم کرد.  اي نیاز داشته باشد آن را کامالًمعوق مانده بود از سرگرفته شود و اگر شهرداري آنجا نیز به بودجه

است امروز (دیروز) از مهاباد راهی سردشت  ایی که از سوي دولت به کردستان آمدهجمشید حقگو همچنین گفت: هیات ویژه



شد تا به تالش خود براي حل بحران منطقه ادامه بدهد. استاندار افزود: استقبال سران مذهبی و ملی خلق کرد از مذاکره با 

 نیت دولت بسیار قابل توجه است و همین مسأله باعث امیدواري زیادي در رفع بحران است. حقگو اضافه کرد:هیات حسن

گرایانه بررسی کنند تمام کنم اگر مسایل منطقه را به طور واقعخواهان حل مساله هستند و من فکر می ي مردم کرد واقعاًهمه

مشکالت حل خواهد شد. من دیروز در سردشت بودم و با امام جمعه و معتمدان آنان مالقات کردم امام جمعه سردشت به 

یستند طلب نکنم کردها تجزیهکرد عمل ناروایی است من هم این موضوع را تایید میطلبی به خلق من گفت: زدن اتهام تجزیه

اند. منتها عواملی بودند که آنها مرزداران واقعی کشورمان هستند و در همه حال از تمامیت اراضی ایران به خوبی دفاع کرده

شته است و چون در رژیم سابق بارها روي خلق خواستند براي ملت کرد وانمود کنند که رژیم فعلی کشور مانند رژیم گذمی

اند و بدبین شدند اما اکنون متوجه مساله شدهکرد معامله شده بود آنها بر اثر تبلیغات ضد انقالب نسبت به حکومت اسالمی 

: من تنیت با سران مذهبی و ملی خودشان است. جمشید حقگو همچنین گفدلیل آن نیز استقبال آنها از مذاکرات هیات حسن

ان خیلی هایشهم گفته بودم که باید به حرفهاي این مردم گوش کرد همین رودرو نشستن با خلق کرد و دریافت خواست قبالً

کند به عالوه چنین اقداماتی در حفظ تمامیت ارضی کشور نیز مؤثر است. استاندار آذربایجان غربی افزود: از مسایل را حل می

اي از سوي امام جمعه سردشت بمنظور جمعه شنیدم که در روزهاي اول انقالب نماینده دیروز در سردشت بودم از امام

حقوق الکردها مضمونه فی االسالم و مضمونه «تشریح خواستهاي خلق کرد خدمت امام خمینی رسید و امام به او گفته بود که 

رد درباره خلق کد و رهبر انقالب اسالمییعنی حقوق کردها نزد اسالم و نزد من تضمین است. وقتی چنین وضعی باش» لدي

اي داشته باشد مسلم است که تمام مسایل حل خواهد شد و تمام قشرهاي مناطق کردنشین مثل سایر هموطنان چنین اندیشه

ذربایجان غربی در ایران برخوردار شوند. جمشید حقگو استاندار آخود خواهند توانست از مواجب و برکات جمهوري اسالمی

ان این گفتگو باردیگر ضمن اظهار خوشوقتی از همکاري حزب دمکرات گفت: البته بعضی از احزاب چپ افراطی در صدد پای

نیت در منطقه به نتیجه نرسد امیدواریم آنها نیز به موقعیت هایی پی ببرند و کارشکنی هایی هستند تا مذاکرات هیات حسن

تمام این خواستها و ایده آلهاي انسانی برآورده خواهد شد. در حکومت اسالمی مردم و خواستهاي آنها را بشناسند و بدانند که

 )20/8/1358(کیهان

 

 اخطار استاندار آذربایجان غربی

 

ارومیه ـ دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی دیروز براي رسیدگی به نیازمندیها و خواستهاي مردم پیرانشهر وارد این شهر 

هاي مختلفی مردم و معتمدان محلی تشکیل شده بود، طی سخنانی اظهار داشت: تشکیل شرکت گروهاي که با شد و در جلسه

ایم. تر کرده بود تجدیدنظر کردهاین واقعیت است که ما در روش گذشته خود که وضع را پیچیدهچنین جلساتی نشان دهنده 

 است باید به معناي واقعی خود برقرارما در منطقهبه گزارش خبرگزاري پارس حقگو گفت: مساله امنیت که مورد درخواست ش

توان در جامعه امنیت برقرار کرد مگر زمانی که همه حافظ امنیت باشیم. استاندار شود چرا که من معتقدم با زور اسلحه نمی

را  خدمت خودآذربایجان غربی در این جلسه به کلیه کارمندان شهرستانهاي پیرانشهر، سردشت، مهاباد و اشنویه  که محل 



اند یک هفته مهلت داد که به سر خدمت خود بازگردند در غیر این صورت باید خود را به کارگزینی وزارتخانه ترك کرده

منطقه و مسووالن سازمانهاي اداري نیز شرکت داشتند، اظهار تابعه خود معرفی کنند. حقگو در این جلسه که فرماندهان نظامی 

آمدند ولی در حکومت ه میدان تاخت و تاز استعمارگران بوده است و انسانها به حساب نمیداشت: این منطقه در گذشت

که ما درصدد ایجاد آن هستیم انسان به عنوان یک انسان مطرح است و با اعتقاد به این واقعیت در حکومت اسالمی اسالمی 

خود خواهند رسید. استاندار اضافه کرد: امروز  کنند به هدفکسانی که براي آزادي و صاحب سرنوشت خود بودن فعالیت می

دو مساله اساسی در این منطقه مطرح است. یک مساله مهم که در داخل تمامیت ارضی مملکت قابل حل است و دیگري حل 

مشکالت اقتصادي و عمرانی و اجتماعی مردم است که به عقیده من باید به طور ضربتی انجام شود. حقگو در پاسخ یکی از 

ربی ایم. استاندار آذربایجان غالی که خواستهایی را مطرح کرده بود گفت: روشی جدید براي حل مسایل کردستان اتخاذ کردهاه

افزود: مسووالن شهرها باید از کسانی انتخاب شوند که بخوبی منطقه را بشناسند و مورد تایید مردم باشند. حزب دمکرات 

ه مذاکرات همکاري کرده است و امیدواریم این مذاکرات همچنان با توفیق ادامه یابد کردستان تاکنون در تخفیف بحران و ادام

استاندار آذربایجان غربی در پایان گفت: پیام من به این برادران کرد این است که بیایید به اسالم بچسبید چون اسالم یک 

 کنید. در این جلسه یکی ازن زندگی میمکتب متحرك و مستقیم است و ایران بهترین سرزمین است که شما کردها در آ

روحانیون پیرانشهر با اشاره به اصالت کردها گفت: اگر سد بزرگی بین ما و ایران ایجاد کنند این سد را با ناخنهاي خود خراب 

رهنگیان فتأمل و صبر پیش برویم موفق خواهیم شد.  امیري یکی از شویم. وي گفت: اگر با کمی کنیم و از ایران جدا نمیمی

د کند و دولتمردان نباید اجازه دهنپیرانشهر گفت: دستهایی در این منطقه بکار افتاده که دولت و کردها را به هم بدبین می

بهانه به دست گروههاي مخرب بیفتد. وي ایجاد امنیت و بازگشت ارتش به پادگان و جایگزین کردن آن با افراد محلی در 

، تکمیل بیمارستان، بررسی حساب شیر و خورشید، ز عمال رژیم گذشته، تأمین بهداشت عمومیداخل شهر، پاکسازي ادارات ا

 )21/8/1358سامان دادن به وضع فرهنگ را از خواستهاي مردم عنوان کرد. (کیهان

 

 .رودبراي روشن شدن وضع امنیت سنندج،استاندار کردستان، به تهران می

 

پاسدار کشته شدند. بعداز ظهر دیروز، اجساد این سه پاسدار به  3» جوانرود«دیروز  کرمانشاه ـ در درگیریهاي پریشب و صبح

شود، هنوز میزان تلفات مهاجمین تختخوابی کرمانشاه نگهداري می 200کرمانشاه انتقال داده شد که در سردخانه بیمارستان 

ستاد عملیات سپاه پاسداران  غرب کشور در اختیار  معلوم نشده است. بعدازظهر دیروز منطقه جوانرود، آرام بود. این اخبار را

 )22/8/1358خبرنگار اطالعات در کرمانشاه گذاشت.(اطالعات

 

 گفتگو

 



شکیبا استاندار کردستان بامداد امروز در گفتگو با کیهان گفت: من هنوز از جزییات این خبر اطالع ندارم ولی به هر حال 

ه گیرد وي سپس اضافه کرد: آنچود و جنگ و درگیري بطور قطع در منطقه پایان میفرمان امام در این زمینه بسیار منطقی ب

ري و گیاي به مردم کردنشین است تا خودشان در تصمیممهم است به اعتقاد من واگذاري و استقالل تمام اختیارات منطقه

 است که بعد از فرمان امام باید دید کهعمران رفاه کردستان آزاد باشند. استاندار در مورد جزییات این تصمیم گفت: مسلم 

جزییات این برنامه چیست و خودمختاري و یا حق تعیین سرنوشت خلق کرد چه حدود و ثغوري دارد و به چه کیفیتی است، 

گیري هم باشد. استاندار در ادامه گفتگوي خود گفت: در زیرا ممکن است خودمختاري مناطق کردنشین بدون اختیار تصمیم

حدود آن از پاوه شروع و تا مناطق کردنشین  ه حق تعیین سرنوشت و یا خودمختاري به خلق کرد داده شود طبعاًصورتی ک

یابد که البته توجه دارید که پوشش این منطقه در یک قالب خودمختار کار آسانی نیست. ارومیه و مرز ایران و ترکیه ادامه می

ن این است که اگر دولت به همه استانها خودمختاري و یا حق تعیین سرنوشت شکیبا به دنبال این مطلب افزود: عقیده کلی م

هاي کرد و بلوچ عرب و بقیه به خواستهاي گردد و اقلیتبر اساس نوعی جمهوري فدراتیو بدهد همه مسایل استانها حل می

دت هاي کرد و ترك به شدر اقلیت رسند. استاندار با اشاره به دو مطلب اساسی گفت: البته مساله زبان و مذهب فقطخود می

مطرح است و همین تفاوت در استفاده کردن از زبان کرد و یکسان بودن مذهب شیعه و سنی که این دو اقلیت را از دیگر 

مردم کردستان بعد از ماهها درگیري و  کند وي در پایان گفت: در هر حال با فرمان امام مسلماًاقلیت هاي ایران جدا می

یابد ولی نکته مهم تکلیف قانون اساسی است که معلوم نیست بعد از این فرمان برادرکشی به آرامش و امنیت واقعی دست می

شود یا نه؟ خبرنگاران کیهان در مورد حق تعیین سرنوشت ملت کرد به آن اضافه میشود و آیا متممیامام چگونه اصالح می

در منطقه غرب که امروز صبح با بیشتر شهرهاي کردنشین مانند سنندج، مریوان، نوسود، پاوه، بانه و سقز تماس گرفتند در 

نویسند جشن و شادي مردم در تمام شهرها هنوز ادامه دارد در نوسود دیشب واحدهاي ارتشی و مردم با گزارشهاي خود می

ختند و در شهرهاي دیگر بیشتر مدارس تعطیل شد و مردم به خیابانها ریختند و روشن کردن نورافکن به جشن و پایکوبی پردا

راهپیمایی و تظاهرات کردند. گزارش رسیده از مناطق کردنشین حاکیست که مردم شهرهاي کردستان، آذربایجان غربی و 

نند در این جشن که به احتمال ککرمانشاهان خود را براي برگزاري جشن بزرگی در تایید رهنمودهاي امام خمینی آماده می

 )29/8/1358آمیز رهبر انقالب تمجید خواهد شد.(اطالعاتزیاد در مهاباد ترتیب خواهد یافت از پیام محبت

 

 گفتگو با استاندار

 

محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان در گفت و گویی با کیهان گفت: با فرمان امام کردستان در امنیت و آرامش بسر 

هایی عوامل داخلی و خارجی در این منطقه نقش بر آب خواهد شد. وي سپس افزود: فرمان امام در مورد برد و توطئهخواهد 

حق تعیین سرنوشت و خودمختاري منطقه کردستان در در بهترین زمان ممکن انجام شد. امید ما این است که این فرمان در 

امام با صدور این فرمان: هرگونه برحسب تجزیه طلبی را از کردها  دور کرد تمام استانها بمرحله اجرا درآید، وي اضافه کرد: 

دارند خواست هاي منطقی داشته باشند، از و نشان داد که اگر کردهاي اصیل که وابستگی غیر قابل انکاري با جمهوري اسالمی



نین چند ماه اخیر نیز حقایق و واقعیتهاي آنها دریغ نخواهد شد. سپهري پور آنگاه گفت: البته چنانچه قبل از درگیري هاي خو

شد خواستهاي بجا و منطقی خلق کرد که در بدترین شرایط منطقه کردستان توسط افراد صالح و دلسوز مملکت تقدیم امام می

وي گ یافت. وي در گفت وشد. خیلی زودتر این غائله خاتمه میکردند و سالها زیر ستم بودند، براي امام بازگو میزندگی می

هاي فرهنگی، اداري و اقتصادي را با تعیین حق سرنوشت خلق کرد مرتبط خود. واگذار اختیارات تصمیم گیري در زمینه

دانست و گفت: با دادن این اختیارات، کلیه تصمیم گیریها در قالب یک استان خودمختار به مفهوم آنچه گفتم محقق خواهد 

د نایل خواستنه نزدیک به کلیه هدفهاي خود دست یافته و مردم کرد به آنچه میشد. باید امید داشت که کردستان در آیند

مرزهاي غرب ایران مورد مراقبت  آمدند. استاندار کرمانشاهان در مورد نگهداري مرز توسط کردها گفت: با فرمان امام مسلماً

ي اه گرفت و دیگر هیچگونه نگرانی و دغدغهایران قرار خوشدید  کردهاي سلحشور و عشایر مبارز و مؤمن به انقالب اسالمی

و نفوذ عوامل وابسته به آنسوي مرزها در حالت خود نخواهیم داشت. زیرا قبل از خاطر از تجاوزات احتمالی کشورهاي اسالمی

 استانداريهرگونه اقدام متقابل مأموران ژاندارمري و ارتش، افراد مبارز کرد این عوامل را سرکوب خواهند کرد دبیري معاون 

کردستان نیز در گفت و گوي دیگري با کیهان گفت: خودمختاري اگر در امور رفاهی و اقتصادي هر استان بر اساس ضوابط 

تعیین شده و بوسیله عوامل خدمتگزار همان استان تحقق یابد، کمال مطلوب است. وي اضافه کرد: در زمینه خروج پاسداران 

رییس گیرند. مراد کریمیو مسووالن محلی و همچنین شوراي انقالب تصمیم میمات انتظامیبعد از فرمان امام، مقاغیر بومی

ست به د جدید سپاه پاسداران سنندج نیز در گفت و گویی با کیهان گفت: اگر گروههاي افراطی در منطقه کردستان مجدداً 

 )29/8/1358ارج خواهند شد.(اطالعاتاز سنندج خسپاه پاسدارن غیر بومی فعالیت جنگی و تخریبی نزنند احتماالً

 

 .دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی:حزب دمکرات، سه تن از پاسداران را دستگیر کرد

 

در تماسی که با آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی گرفته شد، استاندار اظهار «ارومیه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی:     

از سه جهت حمله شد و از طرف افراد پاسگاه » بند«اسگاه مستقر در روستاي داشت که پریشب حدود ساعت یک به پ

ادامه داشت و مهاجمین متواري شدند این درگیري،  4ژاندامري نیز بشدت به مهاجمین پاسخ داده شد. این درگیري تا ساعت 

آب مشروب ارومیه موارد مواد همچنین در ساختمان «دکتر حقگو اضافه کرد: » خوشبختانه هیچ گونه تلفاتی نداشته است.

از ناحیه آب، هیچگونه «وي افزود: » منفجره گذاشته بودند که با منفجر شدن آن به اطاق نگهبانی، خسارات وارد آمده است

نگرانی در میان نیست و اقداماتی امنیتی به عمل آمده است. البته سه نفر از پاسدارهاي نگهبانی آب مشروب بوسیله حزب 

و اسامی آنها عبارتند از: آقاي گل محمد سلطانی بند ـ آقاي حسین فرخی ـ آقاي جلیل شریفی  اندگیر شدهدمکرات دست

 )30/8/1358دیزج.(جمهوري اسالمی

 

 .ضربتی عمرانی و رفاهی در کردستان اجرا خواهد شد هاياستاندار کردستان در رابطه با حل مسایل کردستان گفت:برنامه



 

پارس: محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان در ارتباط با فرمان امام خمینی به خبرنگار خبرگزاري کرمانشاه ـ خبرگزاري 

فرمان امام در مورد تعیین حق سرنوشت و خودمختاري منطقه کردستان در بهترین زمان ممکن صادر شد امید «پارس گفت: 

امام با صدور این فرمان هرگونه برچسب تجزیه «افزود:  وي». بمرحله اجرا درآید هاما آنست که این فرمان در تمام استان

طلبی را از کردها دور کرد و نشان داد که اگر کردهاي اصیل که وابستگی غیر قابل انکاري با جمهوري اسالمی دارند 

قط در ن امام نه فبه اعتقاد من فرما«خواستهاي منطقی داشته باشند از آنها دریغ نخواهد شد. استاندار کرمانشاهان اضافه کرد: 

لت دور کرد و به آغوش م هاحساسترین زمان مملکت را از آشفتگی و تشتت نجات داد بلکه مردم کردستان را نیز از توطئه

کشانید این فرمان همچنین دست اجنبی را ازکردستان کوتاه کرد و نقش کسانی را که میخواستند در این منطقه بین برادران 

بیاندازد نقش بر آب کرد البته چنانکه قبل از درگیریهاي خونین چند ماه اخیر نیز حقایق و واقعیات  کرد و ملت ایران جدائی

منطقه کردستان توسط افراد صالح و دلسوز مملکت تقدیم امام میشد و خواستهاي بجا و منطقی کرد که در بدترین شرایط 

.وي در شستنو میشد خیلی زودتر از این غائله کردستان فرو میکردند و سالها زیر ستم و ظلم بودند براي امام بازگزندگی می

فرهنگی، اداري و اقتصادي را با تعیین حق  هايادامه گفتگوي خود با خبرگزاري پارس اختیارات تصمیم گیري در زمینه

ام باید فتهکه گ با دادن این اختیارات و کلیه تصمیم گیریها به مفهوم آنچه«سرنوشت مردم کردستان مرتبط داست و گفت: 

تند خواساي نزدیک به کلیه هدفهاي منطقی خود دست یافته و مردم کرد به آنچه که میامید داشت که کردستان در آینده

مرزهاي غربی ایران مورد مراقبت شدید  با فرمان امام مسلماً«نایل آیند.استاندار در مورد نگهداري مرزها توسط مردم گفت: 

رز و عشایر مؤمنبه انقالب اسالمی قرار خواهد گرفتو دیگر جاي هیچگونه نگرانی و دغدغه خاطر از کردهاي سلحشور و مبا

، زیرا قبل از هرگونه اقدام متقابل »تجاوزات احتمالی به مرزهاي ایران و نفوذ عوامل مسلح در خاك خود نخواهیم داشت

وب خواهد کرد.استاندار کرمانشاهان ادامه مذاکرات را الزم ماموران ژاندارمري و ارتش و افراد مبارز کرد این عوامل را سرک

با شناخت و قبول احزاب  دانست و گفت...با وجود فرمان امام هنوز جزئیات مورد بحث در این منطقه زیاد است و مسلماً

ن الزم است اي از مسایل دیگر در سطح رهبران مذهبی و ملی کردستاسیاسی منطقه ضرورت ادامه مذاکرات براي حل پاره

ولی بهرحال زمینه مساعدي براي حل تمام مشکالت فراهم آمده است. استاندار کرمانشاهان در مورد تغییر و اصالح بعضی 

که نیازي به این کار نباشد زیرا در قانون اساسی تصویب  کنممن فکر می«مواد قانون اساسی بعد ا فرمان امام اظهار داشت: 

 هاهمان معنی حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیري در استان که تقریباً هاشوراها در تمام استانشده در مجلس خبرگان مساله 

 وي در پایان این مصاحبه گفت:». مختلف ایران تامین گردید است هايدهد به روشنی مشخص شده و کلیه حقوق اقلیترا می

د بیشتر با برادران ایرانی خود گام بردارد و اجازه بهرصورت امرو زمانی است که ملت کرد با هوشیاري و وحدت بسوي اتحا«

دست به اخالل و توطئه بزنند و یقین باید داشت که بعد از این مرحله منطقه  هاندهند که بعد از فرمان امام افراد و یا گروه

 )30/8/1358اطالعات».(ضربتی عمرانی و رفاهی قرار خواهد گرفت هايکردستان زیر پوشش برنامه

 



دار کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاهان در مصاحبه با خبرگزاري پارس: شجاعت و روشن بینی امام به بحران استان

 .دهدکردستان پایان می

 

 .مردم کرد به شخص امام خمینی اعتقاد دارند و میدانند آنچه امام میگوید بر مبناي اعتقاد اسالمی ایشان است   ·

 

ري پارس. در ارتباط با پیام رهبر انقالب اسالمی ایران به خواهران و برادران کرد و تحوالت اخیر ارومیه ـ کرمانشاهان خبرگزا

غرب کشور استانداري کردستان آذربایجان غربی و کرمانشاهان به سئواالت خبرنگاران خبرگزاري پارس درباره آخرین 

 تباط با مسایل کردستان پس از سفر حسن نیتتحوالت اوضاع غرب کشور پاسخ گفتند. شکیبا استاندار کردستان در ار

پیرامون شادمانی مردم بدنبال امام به برادران و خواهران کرد گفت: مردم کرد به شخص امام اعتقاد دارند و میدانند آنچه 

 دبر مبناي اعتقاد اسالمی اوست و گزارش هیات حسن نیت اعزامی به کردستان که گزارشی بی غرض بو امام میگوید صرفاً

موجود حاکم بر اوضاع کردستان شده است به همین جهت امام تحت تأثیر این عقاید و  هايموجب وقوف امام بر واقعیت

شهامت به شجاعتی که ناشی از معتقدات دینی اوست موجب شد که بدون توجه به جریانات گذشته مسیر حرکت و عقایدش 

 عاده امام که زندگی سراپارا نسبت به کردستان با روشنی کامل مشخص نماید. من یقین دارم که براي شخصیت فوق ال

افتخارش آزاد از هر نوع رنگ و تعلق مادي و دنیوي است اعالم پیام راجع به کردستان امري طبیعی و عادي بوده است و 

 «.کمترین شائبه و اکراه و اجباري متوسل نیست

 

 آزادي زندانیان سیاسی

 

مردم «را در بر میگیرد؟ استاندار کردستان گفت:  یهایخبرنگار پرسید: مرحلۀ بعدي مذاکرات هیات حسن نیت چه جنبه

ند. اکردستان خواستهایشان در چارچوب استقالل و آزادي و حاکمیت تمام ایران است وخواست غیر معقول ناموجهی نداشته

یزي چ دولت هم در اجراي دستور امام جز توجه به اصالح و ثبات مملکت نظري ندارد. بنابراین این ضامن پیشرفت مذاکرات

دولت باید در انتخاب هیات نمایندگی کمال دقت و مراقبت را انجام دهد.  جز حسن نیت طرفین مذاکره نخواهد بود مخصوصاً

سیاسی  هاياگر مذاکرات به نتیجۀ مطلوب برسد قبل از اعالم نتیجۀ قطعی مذاکرات هم دولت و هم گروه«شکیبا اضافه کرد: 

سی خواهد کرد و در این امر هیچگونه تردیدي نیست که حداقل مبادلۀ زندانیان را شروع اقدام به آزاد کردن زندانیان سیا

و پاسداران هم از کردستان به شهرهاي خود باز خواهند گشت. دربارة وضع گروهاي سیاسی و نقش آنها در » خواهند کرد

ه حزب دمکرات قویترین حزب کردستان در این ک«وقایع اخیر کردستان و در قبال آرامش منطقۀ استاندار کردستان گفت: 

زب از تصمیمات ح اند مسلماًاست تردیدي نیست. گروههاي سیاسی دیگر نیز که با حزب دمکرات کردستان ائتالف کرده



پیروي خواهند کرد. شکیبا همچنین دربارة وجود شورا بریاست شیخ عزالدین حسینی گفت: این شورا شوراي هماهنگی نیست 

 .«ره با دولت به ریاست شیخ عزالدین استبلکه هیات مذاک

 

 نظر استاندار آذربایجان غربی

 

دکتر جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی نیز در یک مصاحبۀ اختصاصی با خبرگزاري پارس در ارومیه در ارتباط با مسایل 

این نشان  مکنفکر می«گفت:  کردستان پس از سفر رییس حسن نیت به سئوالهاي خبرنگار خبرگزاري پارس پاسخ داد. وي

اسخ این در پ» است که تا بحال به منطقه تحمیل شده بود هائیدهنده خلوص نیت و صمیمیت آنها در رفع مشکالت و ناراحتی

وال من به این سئ«را باید دربر داشته باشد، حقگو گفت:  هائیسئوال که مرحله بعدي مذاکرات هیات حسن نیت چه جنبه

 عملی قضیه مطرح شود و چگونگی پیاده کردن مسایلی هايبگویم باید جنبه توانمتوانم بدهم ولی آنچه که میجواب کامل نمی

ایم مطرح شود باضافه با استفاده از این فضاي مناسب و مساعد که آمادگی کامل براي حل که تاکنون به توافق رسیده

رفاهی و اجتماعی از لحاظ عمران منطقه در  هايیت فعالیتمشکالت در طرفین ایجاد شده است بموازات مذاکرات و حسن ن

اي از زندانیان تاکنون سطح وسیع بطور سریع انجام گیرد. استاندار آذربایجان غربی در مورد زندانیان اظهار داشت، عده

 هادي همه زندانیآزادشده اند و بقیه هم بموازات وجود آمدن محیط حسن تفاهم در جریان آزاد شدن هستند و امیدوارم بزو

ود.. شاز دو طرف آزاد بشوند و به خانواده خود بازگردند. حقگو در پاسخ این سئوال که وضع پاسداران و افراد ارتشی چه می

پاسداران در واقع به معنی پاسدار انقالب اسالمی انشاءاهللا در یک محیط صلح و صفا یک پاسدار ایدئولوژیکی و عقیدتی « گفت:

در مورد ارتش وي » از این نیروي جوان و پرشور بعنوان یک گروه براي ساختن جامعه اسالمی استفاده شود.خواهد بود و 

در یک نظام اسالمی ارتش اسالمی و قوي تر و مصم تر وجود داشته باشد که مردم مسلمان ما در مقابل اجنبی و «گفت: 

اس امنیت بکنید و ارتش آمادگی مقابله با هر گونه تجاوز بمرز دشمنان ما که از اربابان امپریالیست خود دستور میگیرند احس

قایع بی سرپرست که در نتیجه و هاياستاندار آذربایجان غربی در پاسخ این سئوال که وضع خانواده». و بوم اسالم داشته باشد

بی سرپرست که  هايما حل این مساله و رسیدگی به وضع خانواده«کردستان به وجود آمده چیست.؟ اظهار داشت: 

ریزي جدیدي را آغاز کرده ایم تا آنجائی خوشبختانه در ارومیه فعال است واگذاري کرده ایم و براي رفع نیازهاي آنان برنامه

توانیم مثل میتوانیم با نظر وزارت کشور از مردم جبران خسارت شود و زندگی آنان براه افتاد ولی باید بگویم ما نمی که واقعاً

انتظار داریم که مالحظه ما را هم بکنند چون  هاو هم والیتی هاخسارات را تأمین کنیم و در این راه از همشهري بیمه تمام

دهد و زندگی آنان براه میافتد. از استاندار آذربایجان غربی امکانات محدود است و انشاءاهللا خداوند به این امکانات برکت می

ر حزب دمکرات تاکنون د«ایع کردستان، آرامش آینده چه بوده وهست. حقگو گفت: سیاسی در وق هايپرسیده شد نقش گروه

سیاسی طبق ماده بیست و  هايایجاد آرامش و محیط زیست مسالمت آمیز نقش خود را ایفاء کرده ولی در مورد آزادي گروه

مشروط بر اینکه آزاي، استقالل سیاسی و صنفی و اسالمی آزادند  هايو انجمن هاشش قانون اساسی جدید احزاب و جمعیت

وحدت ملی و موازین اسالمی جمهوري اسالمی را نقض نکنند. که در حفظ امنیت منطقه و حراست از مرزها و جلوگیري از 



اعمال کسانی که قصد اخالل در کار مملکت دارند و با جمهوري اسالمی مخالفند مترتب است باید مشخص گردد و نقش 

ظ امنیت و پاسداري از مرزها تعیین شود. خبرنگار خبرگزاري پارس پرسید آیا در نظر هست زندانیان مردم منطقه در این حف

البته چون امام نسبت به کلیه کسانیکه در وقایع اخیر پاوه، «در ارتباط با مساله کردستان آزاد شوند. سپهري پورگفت: 

رموده اند لذا آن عده از زندانیان که در سمول این عفو قرار عفو عمومی صادر ف». انداورامانات و کردستان درگیریها داشته

گیرند باید آزاد شوند کما اینکه بالفاصله پس از انتشار پیام اخیر امام پانزده نفر که از اهالی پاوه و بانه بودند از زندان دیزل 

مومی منطقه بود که استاندار آباد کرمانشاه سئوال بعدي خبرنگار و خبرگزاري پارس درباره وضع سوخت و مایحتاج ع

شود. خبرنگار خبر گزاري پارس کرمانشاهان پاسخ داد از نظر سوخت و مواد غذائی در حال حاضر کمبودي احساس نمی

سیاسی و نقش آنها در وقایع اخر کردستان چیست و در قبال آرامش منطقه چه خواهد بود. استاندار  هايپرسید وضع گروه

ههاي سیاسی در منطقه وجود دارند کسانیکه به ایدئولوژي اسالمی و حکومت جمهوري اسالمی به گرو«کرمانشاهان گفت: 

توانند در آرامش منطقه و همکاري با دولت و در تشکیل شوراها براي اداره امور رهبري امام خمینی مؤمن و معتقد هستند می

 .«منطقه مؤثر واقع شوند

 

درگیري، عصر روز سه شنبه گذشته، شاهد برگزاري میتینگ با شکوه دموکراتها بود که بیش شهر مهاباد، پس از ماهها تشنج و 

از یکصد هزار نفر براي برپایی این میتینگ تاریخی، در میدان آزادي (قاضی محمد) مهاباد، گرد آمده بودند. در این اجتماع، 

ا در اینجا جمع شده ایم تا یکبار دیگر، سالم ما به دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، گفت: م

رهبر عالیقدر انقالب اسالمی ایران برسد. ما در اینجا جمع شده ایم که به امام خمینی بگوییم، پیامش را دریافت کردیم و به 

 )1/9/1358پیامشان، لبیک میگوییم.(اطالعات 

 

 .کنداد ناهماهنگی و اختالف میاستاندار ایالم:دستهاي آلوده و مرموز بر کردستان ایج

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان ـ دستهاي آلوده و مرموزي بعد از انقالب براي ایجاد تفرقه و اختالف در منطقه کردستان به کار 

 دخواهند که بین ارتش و ژاندارمري و شهربانی و پاسداران ایجاد ناهماهنگی و اختالف کننخواستند و هنوز هم میافتاد و می

این مطالب را کیومرث فرجاد استاندار ایالم در گفتگویی با کیهان عنوان کرد و افزود: فرمان امام خمینی در مورد حل مسایل 

هاي عمرانی و اصالحی در کردستان شمالی، بود و بدیهی است با اجراي برنامهکردستان امیدبخش و حاوي نکات مهمی 

ل هاي اصیصیر و بدون تقصیر تخته خواهد شد. وي گفت: مردم مبارز و گروهفکرهاي با تقمرکزي و جنوبی دکان روشن

زنند همگی در خواهان آرامش و امنیت هستند و جز معدودي که مأمور ابرقدرتها بوده و دست به اخالل می کردستان واقعاً

اف اي قصد ایجاد شکاسان و خوزستان عدهروند. استاندار ایالم افزود: در بعضی از استانها مانند خرمسیر امام و اسالم پیش می

بین روحانیت و استانداران را دارد ولی خوشبختانه یک بعد از مفاد پیام اخیرامام در مورد کردستان تاکید بر حفظ وحدت 



دامه اهاي آمریکا در منطقه است که دست این عده را رو خواهد کرد. فرجاد ضمن اشاره به لزوم کامل داخلی و مقابله با توطئه

ي جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان هاي رفاهی و عمرانی گفت: اشغال النهامنیت و آرامش در منطقه و ایجاد برنامه

یم و تحرکرد و تهدید نظامیي ضد امپریالیسمیاي از مبارزهي تازهایران را وارد مرحلهمسلمان پیرو خط امام انقالب اسالمی 

ر این کند وي دنشینی وادار میتوانند انقالب ما را به عقبدریایی نیز نمیخواران، دزدانیعنی میراث اقتصادي دولت آمریکا

مورد افزود: انتصاب وزیر جدید بازرگانی آمریکا که از نمایندگان صهیونیسم حاکم بر دولت آمریکا است روابط بیشرمانه 

هاي آمریکایی مبین این واقعه تلخ است که صهیونیسم و و تراست هاها در کارتلکیسینجر با شاه مخلوع و نفوذ صیونیسم

یکدیگرند. وي گفت: من اطمینان دارم در این مرحله از مبارزه خلق کبیر ایران به رهبري داري هر دو دوستان قدیمی سرمایه

قدرت شماره یک جهان یعنی امام خمینی از آزمون تاریخ این بار نیز سربلند برخواهند خاست و آهنگ نزول امپراطوري ابر

هایی در دست اقدام ایران اشاره کرد و گفت: امپریالیسم آمریکا در تهران به صدا در آمده است. فرجاد آنگاه به تشریح برنامه

گزارش کارهاي انجام شده در سطح استان ایالم به زودي براي اطالع عموم منتشر خواهد شد ولی ما در جهت ایجاد اشتغال 

برگزار کردیم و بعد از طر دوره کوتاهی این عده خدمت خود را ي انتخاب نود آموزگار پیمانی، امتحانی استخدامی مفید برا

کنیم و شروع خواهند کرد. وي افزود: براي یکی دو سازمان دیگر نیز، جهت صدور مجوز استخدام مراحل نهایی را طی می

ارخانه آسفالت ایران و سیمان دهلران مطالعاتی انجام شده و اقدامات الزم اندازي کارخانجات ماشینی آجر و کبراي راه ضمناً

هاي راهسازي و آسفالت ایالم و عملیات حفاري منابع آب نیز به زودي شروع خواهد شد صورت گرفته است. وي گفت: برنامه

هاي بنیادي این دو ده است و برنامهو در مورد کشاورزي و دامپروري نیز حد نصاب وامها به دو یا سه برابر سالهاي قبل رسی

بخش اساسی قبل از پایان سال جاري عملی خواهد شد. استاندار در پایان گفت: در رابطه علت و معلول بین اشتغال مفید و 

شود که ما در مبارزه با تعداد انگشت سرقت و خرابکاري من معتقد به مبارزه با ریشه و علت هستم. لیکن این دلیل نمی

 )1/9/1358سارق مسلح و معدودي خرابکار فریب خورده قاطعیت و شدت عمل به خرج ندهیم.(کیهان شماري

 

 .هاي بیکار،ادارات سنندج را اشغال کردنددیپلمه

 

شد.  هاي بیکار تصرفي مخابرات سنندج توسط گروهی از دیپلمهکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: ساختمان دادگاه انقالب و اداره

اي الن سپاه پاسدارن سنندج روز گذشته در تماسی با خبرنگار کیهان ضمن اعالم این مطلب گفت: دیروز عدهیکی از مسوو

هاي هاي بیکار دادگاه انقالب و سایر مؤسسات و ادارات سنندج را به اشغال خود درآوردند. وي از خواستهمسلح به نام دیپلمه

کنیم ولی در حال آماده باش هستیم که اگر براي خنثی کردن این اعمال نمی این گروه اظهار بی اطالعی کرد و گفت: ما اقدامی

اي شد بتوانیم از خود دفاع کنیم. دبیري معاون استاندار کردستان به خبرنگار کیهان گفت: این گروه زمانی به ما حمله

ه ه تصرف خود درآوردند. وي افزود: این گروهاي بیکاري هستند (با شعار کار کار کار این است شعار بیکار)  ادارات را بدیپلمه

مسلح نیستند ولی امکان دارد نیروهاي مسلحی به همین نام در بین آنها رخنه کرده باشد تا بتوانند اخالل کنند براي جلوگیري 

پلم که مدرك دیایم که محلی را انتخاب کنند و نام کسانی را از این مساله از مدیر کل کار و امور اجتماعی در سنندج خواسته



 ام که کمیسیونی در استانداري تشکیلدهند یادداشت کنند. دبیري گفت: من از مدیران کل مؤسسات خواستهخود را ارائه می

کنیم که ممنوعیت حق استخدام با توجه به دهند و پستهاي خالی خود را به استاندار اطالع بدهند و ما هم از مرکز تقاضا می

لغو کنند. وي افزود: این جوانان قصد تخریب و اذیت کسی را ندارند و فقط از کار ادارات جلوگیري  شرایط ویژه سنندج را

باش است بیشتر به خاطر این است که افراد مسلحی وارد شهر شده و امکان هست اند و اگر سپاه پاسداران در حال آمادهکرده

گفتگویی با خبرنگار کیهان گفت: با خروج پاسداران از محوطه  که حمله کنند. محمد رشید شکیبا استاندار کردستان نیز در

نگهبانی استانداري امنیت این ساختمان به خطر افتاده است. استاندار کردستان افزود: به علت اوجگیري تشنج و ناامنی در 

این  مسایل و مشکالتهاي بیکار الزم است که هر چه زودتر دولت به سطح شهر سنندج و تصرف ادارات دولتی توسط دیپلمه

اند پس از اعالم ي بیکار ادارات سنندج را تصرف کردهنفر  بعنوان دیپلمه 2000شهر رسیدگی کند شکیبا اضافه کرد: حدود 

ي بیکار واقعی هستند و بقیه کسانی هستند که قصد اخالل و تحریک دارند در نفر از آنها دیپلمه 300ثبت معلوم شد که فقط 

تعداد زیادي از فارغ التحصیالن کالس پنجم متوسطه که هنوز مدرك دیپلم ندارند خواهان اشتغال به کار در این وضع ادامه

نیت دولت از مهاباد گفت: در این ادارات هستند. شکیبا در مورد آخرین تحوالت منطقه کردستان  بعد از مراجعت هیات حسن

نیت  تعقیب شد و بعد از آخرین مذاکره با قاسملو دبیر کل حزب نسفر که من هم همراه هیات بودم مذاکرات همچنان با حس

که  نیت دولت قصد داشتدمکرات زمینه مساعدتري براي ادامه گفتگوها و تفاهم بوجود آمد. وي اضافه کرد البته هیات حسن

ی در مذاکرات لدین حسینبا شیخ عزالدین حسینی گفتگو کند اما چون مراجعه اضطراري به تهران پیش آمد گفتگو با شیخ عزا

 )4/9/1358بعدي انجام خواهد شد. (کیهان

 

 .استاندار آذربایجان غربی:حق مشروع کردها در اسالم و چهارچوب ایران به رسمیت شناخته شده است

 

 .انداند و هیچوقت آنها را به بازي نگرفتههمیشه با برادران کرد بازي کرده

 

 .کند،حتی اگر از پوشش اسالم با آن مخالفت کند از بین خواهدرفت سدي ایجادياگر کسی در نهضت اسالمی

 

با سران کردهاي این منطقه مالقات و » سوماي برادوست«ارومیه ـ جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی دیروز در بخش 

ر مشترك مردم منطقه دانجام گرفت. حقگو با اشاره به قومیت و ملیت » جهنی«گفتگو کرد. در این مالقات که در روستاي 

اسالم گفت: ما باید دست در دست هم به عنوان یک مسلمان واقعی بحران تصنعی و اختالفات تحمیلی را از بین ببریم و آن 

ایم قوام بخشیم. استاندار آذربایجان غربی ضمن ابراز اصالت را که تاکنون در حراست مرزهاي اسالم و ایران حفظ کرده

لسه سران کردها از آنان براي رفع مشکالت منطقه کمک خواست و اظهار داشت: در گذشته با خرسندي از شرکت در ج



اید نگرفته اید و رنگاند. حقگو گفت: شما همیشه آزاد بودهاند و هیچوقت آنها را به بازي نگرفتهبرادران کرد بیشتر بازي کرده

ه است از فرصت براي حل مشکالت حداکثر استفاده را بکنیم. نیت را براي رفع بحران نشان دادحاال هم که دولت کمال حسن

ي مردم با اشاره به نقش اساسی کردها در پیروزي انقالب استاندار آذربایجان غربی در همین روستا طی سخنانی در میان توده

ود و ا آن موافق نخواهیم باظهار داشت اگر در حل بحران منطقه گامهاي عملی برداشته نشود. همانطوري که شما گفتید ما نیز ب

سدي ایجاد کند و حق مشروع شما در اسالم و در چارچوب ایران به رسمیت شناخته شده است و اگر کسی در نهضت اسالمی

ا طلبیم و امیدواریم همچنان ما رحتی در پوشش با امپریالیسم خونخوار است و ما براي پیروزي نهایی از شما برادارن کمک می

ایرانی آزاد و اسالم واقعی کمک کنید. حقگو همچنین اعالم کرد: دستور داده است براي اهل تسنن در در رسیدن به 

شهرستانهاي کردنشین مدارس علوم دینی ایجاد شود. در همین اجتماع چند نفر از سران کردهاي منطقه پیرامون خواستهاي 

ر چارچوب ایران مطرح است و هر کس به ما، مارك کردها سخن گفتند و یکی از آنان یادآور شد که خواست خلق کرد د

طلبی بزند و یا سایر اتهامات واهی از قبیل همدستی با صهیونیستها و سایر کشورها را وارد کند به ایران و ملت کرد تجزیه

ماعی ي اجتایم و معتقدیم که این انقالب مدیون تمام قشرهاصمیمانه شرکت داشتهخیانت کرده است. ما در انقالب اسالمی

ها ایم باید واقعیتنظرهاي خود را درباره کردستان بارها اعالم کردهاست و باید این قشرها از آن استفاده کنند. ما نقطه

خواهیم ولی اگر این جنگ باردیگر تحمیل شود منعکس شود و گزارشهاي خالف به مقامات داده نشود. ما جنگ تحمیلی را نمی

طلب زیهگوییم تجاند و اگر میخواهیم و این مارکی است که به زور به ما چسباندهکرد. ما جدایی نمیباید مسببین آن را پیدا 

خواهیم از برادران ایرانی خود جدا باشیم. وي ضمن انتقاد از انعکاس نمی نیستیم این براي خوشایند کسی نیست و ما واقعاً

خلق کرد را در مبارزه با امپریالیسم آمریکا مورد تاکید قرار داد و در  هاي گروهی بار دیگر همبستگیاخبار کردستان در رسانه

 )5/9/1358برداري بکنند.(کیهان پایان گفت که مردم کرد اجازه نخواهند داد که امپریالیستها از آنها بهره

 

  .برخی گروه ها از پیشرفت مذاکرات دولت و توده مردم هراس دارند

 

ندار آذربایجان غربی طی گفتگویی اعالم کرد:حوادث اخیر در مهاباد مجرد ومجزا از مسایل تهران ـ خبرگزاري پارس:استا

کردستان نیست و حاصل کلیه مسایلی است که در رابطه با غرب کشور مطرح است. حقگو استاندار آذربایجان غربی در باره 

 :دورنایهاي رخدادهاي منطقه و راه حل مشکالت کردستان گفت

 

ن و غرب کشور بسیار پیچیده است به نظر من مشکل ناشی از دخالتهاي افراد غیر مسوول محلی و غیر محلی مساله کردستا

ر اي از تداخل قوا ناشی شده است که به طواندرکاران است به تغیر دیگر مساله به تعبیر دیگر مساله تااندازهپراه اي از دست

ود اندرکاران محلی حل شب کشور بیشتر از طریق کارشناسان و دستاند. من معتقد هستم که مسایل غرمتقاطع عمل کرده



شناسی روان هايچرا که آنها بیش از دیگران با شرایط خواص منطقه از نظر سیاسی، اقتصادي و فرهنگی آشنا هستند و جنبه

 .اجتماعی منطقه را در نظر دارند

 

به عمل آید مساله در این منطقه از کشور بسیار حساس و  تر شدن اوضاع پیشگیريشود از بحرانیهمین آگاهی ها باعث می

 .العمل وقایع باشدظریف است و نباید اقدامات به صورت عکس

 

تر کردن اوضاع را ندارد حقگو استاندار آذربایجان غربی در پاسخ این کرد و به ضد انقالب فرصت پیچیدهباید مبتکران عمل

العمل افرادي در آمد گفت: این وضع در واقع ناشی از عکسادث اخیر پیشپرسش که چرا در حال پیشرفت مذاکرات حو

حزب دمکرات و یا جناحهاي دیگر است که با پیشرفت مذاکرات مخالف هستند ترس این گروهها این است که ما با توده 

ن سازیم این است که ای مردم کنار بیایم و اعتماد معتمدین محل را جلب کنیم و بتوانیم مردم را نسبت به دولت عالقمند

استاندارآذربایجان غربی که به تهران آمده است اظهار داشت: که فردا به  آورندحوادث مصنوعی را در بین مردم بوجود می

محل ماموریت خود باز خواهد گشت وي درباره این مساله که طرح تازه براي اریه با دولت دارد یا نه گفت: موضوع طرحها و 

در منطقه یک مساله سیاسی وجود دارد و آن این است که باید حساب  کنمام تغیر نکرده وآنها را دنبال میاشتهاي که دبرنامه

اي ضد انقالب جدا کرد این مساله بسیار حساس است و باید با دقت در باره آن عمل نمود استاندار آذربایجان مردم را از عده

تی پیش نیامده است که به حضور امام برسم و امیدوارم که سفر دیگر به حضور غربی درباره دیدار با امام گفت: تاکنون فرص

 )9/9/1358ایشان برسم.(اطالعات

 

 .راي بیشتر مردم کرمانشاهان بود» آري»

 

 .داداگر عراق طالب همکاري بود به اعمال مزدوران منطقه در خاك خود پایان می

 

اه و شهرها و بخشها و روستاهاي تابع استان به رفراندوم قانون اساسی رأي کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: اکثریت مردم کرمانش

پاسخ نه دادند. محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان ضمن اعالم این مطلب به کیهان گفت: به آري دادند و تنها تعداد کمی

رو شد. ولی تعدادي هم در این راي گیري ایران در استان کرمانشاهان با استقبال روبطور کلی قانون اساسی جمهوري اسالمی

گیري به اعتقاد من اشتباه بود و همانطور که امام در پیام چهار شرکت نگردند. وي اضافه کرد:عدم شرکت این عده در رأي

هاي الزم به اصول هاي قانون اساسی در جهت حفظ وحدت تمام مردم ایران با گنجاندن متممروز پیش خود فرمودند نارسایی

ي اقشار ملت ایران در این رفراندوم شرکت کنند و قانون اساسی را به قانون اساسی اصالح خواهد شد. استاندار افزود: اگر همه



ه شود وي با اشاره ببرآب میها و انتقادهاي آنها نقشتصویب برسانند دشمنان اسالم و ایران خلع سالح خواهند شد و توطئه

هاي هاي برادران کرد ما در قانون اساسی تا حدودي تأمین شده و همینطور براي خواستههخواستهاي ملت کرد گفت: خواست

سایر اقلیتهاي ایرانی در اصل برقراري شوراها تضمین الزم به عمل آمده است. بنابراین تحریک بعضی عوامل و انتقاد آنها از 

ه فقط قصد کمرنگ کردن قانون اساسی ما را دارند. وي ایران قابل دفاع نیست و این گرواصول قانون اساسی جمهوري اسالمی

در مورد جزییات رأي گیري در استان کرمانشاهان گفت در رأي گیري دو روز گذشته کرمانشاه تعدادي از صندوقهاي رأي 

د در رأي کربویژه در شمال شهر بدون استفاده برگردانیده شد و همین طور در بعضی از استانها و بخشهایی از استان برادران 

اند.و مجموع تعداد کسانی هم که پاسخ نه دادند از یک هزار نفر متجاوز نیست ولی اکثریت در این رأي گیري شرکت نکرده

گیري شرکت کردند و پاسخ آري دادند. استاندار در مورد ادامه مذاکرات در کردستان گفت: ادامه مذاکرات در سطح منطقه 

نیت دو طرف بسیار مفید خواهد بود و من مطمئنم که حزب دمکرات ن کرد با توجه به حسنو ایجاد تفاهم کامل با برادرا

تایج را قبول ندارند به نهاي که جمهوري اسالمیکردستان با شرکت مستقیم در مذاکرات و اعالم عدم و وابستگی خود با گروه

قدم که تعیین حق سرنوشت مردم کرد و سایر یابد. وي در عین حال گفت: من معتهاي مورد نظر خود دست میو خواسته

اقشار دیگر ملت ایران با توجه به فرمان امام عملی خواهد شد ولی در مورد حکم خودمختاري بطور مطلق باید بحث بیشتري 

انون قشود و برادران کرد نباید به خاطر کلماتی این همه اصرار ورزند. استاندار با قبول نارسایی هاي موجود در بعضی اصول 

اساسی گفت: امام وعده دادند که این نارسایی ها حل شود و شاید در آینده مجلس خبرگان ضرورت تشکیل یک جلسه 

در آن صورت مسایل کلی هم  هاي الزم به اصول قانون اساسی را احساس کنند که قطعاًالعاده و اضافه کردن متممفوق

ی گیري قانون اساسهاي سیاسی براي به تعویق افتادن زمان رأيروهشود. در مورد تقاضاي ملت کرد و بعضی گبرطرف می

استاندار گفت: به عقیده من تأخیر در برگزاري رفراندوم قانون اساسی زیان بخش بود. رفراندوم براي قانون اساسی در شرایط 

یچگونه ب مردم مملکت ما هبالتکلیفی کنونی مملکت بسیار الزم بود. استاندار همچنین گفت در قانون اساسی مورد تصوی

محدودیتی در مورد مسایل مذهبی و سنتی اقلیتهاي ایرانی وجود ندارد ولی چون اکثریت مردم ما شیعه اثنی عشري هستند 

مملکت شناخته شده و این موضوع هیچ تعارضی با سایر برادران مسلمان و پیرو بنابراین مذهب شیعه به صورت مذهب رسمی

هاي کرمانشاه و مقابله با اشرار و گردنه بگیران رد. استاندار کرمانشاهان در مورد برقراري امنیت در جادهاسالم در ایران ندا

هاي کرمانشاه تصمیمات الزم گرفته شده و از این مسلح گفت: براي پایان دادن به این وضع و تأمین امنیت و آرامش در جاده

هدفی جز اخالل در منطقه ندارند و براي مردم و مسافرین ایجاد مزاحمت و  به بعد خواهیم کوشید که بطور قاطع با کسانی که

مقابله کنیم استاندار حزب دمکرات را مبرا از این درگیریها دانست و گفت این حزب براي ایجاد تفاهم  کنند شدیداًناراحتی می

هایی هستند که از فرصت استفاده ها و دستهکرده است. ولی گروه  بس داده و به آن نیز عمالًروز آتش 20و ادامه مذاکرات 

کنند و سعی دارند که به هر طریق از صلح و آشتی در مطقه جلوگیري کنند. وي در ایجاد ناامنی میکرده و در سطح منطقه 

ن اي ما عراق طالب همکاري بود عالوه بر این که به مزدورپایان به نقش دولت عراق اشاره کرد و گفت: اگر کشور همسایه

کوشید که مرز خود را با ایران کنترل کند و اجازه ندهد که عوامل امپریالیسم و داد میمنطقه در خاك خود پایگاه نمی

 )9/9/1358صهیونیسم جهان در این نقاط مرزي ایجاد آشوب کنند. (کیهان

 



 آرامش نسبی در مهاباد و بوکان

 

 .از آرامش نسبی در این شهر استارومیه ـ خبرگزاري پارس: خبر رسیده از مهاباد حاکی 

 

دکتر اتابک معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی بامداد دیروز گفت: تیم پزشکی اعزامی به شهرستان مهاباد وارد این شهر 

 عشد و کار خود را آغاز کرد ولی به هر حال تیراندازي چند روز گذشته خساراتی به بار آورد و در برخی از مناطق منجر به قط

توانند به هاي برق شد و کار تولید در این شهر را از کار انداخته شد و حتی برخی نانوایی ها نیز به علت همین مشکل نمیسیم

کار خود ادامه دهند ولی بار دیگر از مردم مهاباد خواست که به عناصر نامطلوب اجازه زخنه در شهر ندهند چه این افراد در 

گناه را در مسیر گلوله خود قرار دهند دکتر اتابک در مورد تامین مواد غذایی و زده و افراد بی داخل شهر دست به تیراندازي

سوختی در شهر مهاباد که مورد نیاز اهالی است گفت امروز (دیروز) شوراي تامین استان تشکیل جلسه داد تا راههاي رساندن 

 کامیونهاي حامل هايتصمیماتی اتخاذ کنند ولی به هر حال رانندهمواد سوختی و غذایی را به مهاباد مورد بررسی قرار داده و 

مواد غذایی و سوختنی تا تامین امنیت در شهر مهاباد حاضر به حمل مواد مورد نیاز در شهر نیستند ولی گفت روز یکشنبه 

خاذ شد که مسافران با اجازه گروهی مسافر که در شهر مهاباد مانده بود خواستار خارج شهر بودند و امروز (دیروز) ترتیبی ات

 .ارتش از شهر خارج شوند

 

ازظهر دیروز حاضر نشد در مورد وضع پریشب مهاباد تا اطالعاتی در اختیار خبرگزاري سرپرست فرمانداري مهاباد پیش ضمناً

پارس قرار دهد، در همین حال از بوکان کسب اطالع شد که پریشب این شهر از آرامش نسبی برخوردار بوده است معاون 

ر گفت: اقداماتی براي رفع مشکالت بوکان آغاز شده است سرپرست نسبی استانداري آذربایجان غربی ضمن اعالم این خب

گروهی گفت شهر بوکان همچنان تعطیل و سپاه  هايبخشداري بوکان نیز ضمن انتقاد از نحوه انعکاس اخبار بوکان در رسانه

 )10/9/1358پاسداران نیز در محل خود مستقر است و شهر از آرامش نسبی برخورداراست.(اطالعات

 

 .خواهم به شکست مذاکرات کردستان فکر کنمجمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی: نمی

 

اي با خبرنگاران در ارومیه در زمینه مسایل مربوط به سفر جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی بعدازظهر دیروز در مصاحبه

ي گو در پاسخ این سئوال که شما در پایان سه روز مذاکرهاخیر هیات ویژه دولت به مهاباد و نتایج مذاکرات توضیحاتی داد. حق

االتر از کنم بکنید اظهار داشت من فکر میآقاي فروهر در مهاباد با وي مالقات کردید نتایج گفتگوها را چگونه ترسیم می

 ایده آن نیز این استمذاکرات که به عقیده من این تماسها را نباید مذاکره خواند چون یک مساله خانوادگی است و حداقل ف



رد بروابطی را که بطور تصنعی قطع شده بود و مردم منطقه را در یک حالت انزوایی و تجریدي قرار داده بود، از بین می

امیدوارم دسترسی مردم به هیات ویژه دولت باعث ایجاد یک حسن تفاهم ما بین توده مردم و امیدي براي آرامش بوجود 

ي واقعی مردم است که آرامش در منطقه حفظ ت و آگاهی که من از منطقه دارم مهمترین خواستهآورد این مساله با شناخ

وها کنم که این گفتگشود و مردم براي حفظ جان و مال و ناموس و معتقدات خود احساس آرامش کنند من بار دیگر تاکید می

بایستی تماسهایی هم مردم با مردم داشته باشد و به  نه تنها باید در سطح دولت و در سطح هیات ویژه ادامه پیدا کند بلکه

موازات آمدن هیات ویژه دولت از همه مردم ایران کاروانهایی از دوستی و صمیمیت تشکیل شود و به منطقه سفر کنند. وي 

 .شود روروبخواهم به شکست فکر کنم و نباید بگذاریم گفتگوها با ناکامیدر بخش دیگري از سخنان خود گفت: من نمی

 

 اطالعیه استاندار آذربایجان غربی

 

 :ارومیه ـ این اطالعیه صبح روز چهارشنبه از سوي استاندار آذربایجان غربی انتشار یافت

 

 تعالیبسمه

 

برادران و خواهران عزیز گزارشات واصله حاکیست که افرادي با استفاده از نام اسالم در یکی از شهرهاي جنوبی آذربایجان 

لمان و مسبه تبعیت از قانون اسالمی  از هموطنان ما را با انتشار اعالمیه و ارسال نامه تهدیدآمیز آنها را اجباراًغربی بعضی 

دارند از آنجایی که اعمال چنین افرادي از یک مسلمان واقعی و آگاه و منطقی نبوده و نیز مخالف روح آزادیبخش شدن وا می

و دینی بوده و بعالوه خود یک عمل ضد انقالبی به زور و اجبار مغایر با مصالح اسالمیباشد لذا این گونه تهدید و اسالم می

رود. بنابراین در چنین شرایطی که ملت شریف ایران به رهبري زعیم عالیقدر امام خمینی در مقابل امپریالیسم شمار می

باشد فکري بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز میناپذیر بر خاسته است لزوم همبستگی و همجهانخوار به مبارزه قاطع و آشتی

د و کنرود. اسالم دین آزادي و آزادیبخش است که در مورد محیط آزاد رشد میاسالم هیچوقت با تحمیل و تهدید پیش نمی

ورد تبلیغ هرگونه اختناق و فشار و جو زورگویی از نظر اسالم مطرود است. و اینک از خواهران و برادران انتظار دارم که در م

اسالم مطابق با دستور قرآن و اسالم و با بحث موعظه عمل نموده و در مباحثه و مجادله نیز اخالق محمدي را نصب العین 

نماییم هر کس به نام اسالم سوءاستفاده کرده و رفتار و اعمالش که مغایر با روح اسالم بوده و قرار دهند. در پایان تاکید می

 )10/9/1358تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.(کیهان د ناامنی و آشوب در امنیت منطقه گردد. شدیداًبدین ترتیب موجب ایجا

 

 .حقگو: در رساندن مواد غذا ئی به مهاباد،هیچ گونه محدودیتی نیست



 

 .مذاکره باید ازکانال مسووالن محلی منطقه صورت گیرد

 

ربی بعدازظهر دیروز طی یک گفتگوي اختصاصی ضمن اعالم این ارومیه ـ خبرگزاري پارس: آقاي حقگو استاندار آذربایجان غ

مطلب که دستور داده شده مواد غذایی مورد نیاز مردم مهاباد تامین شود و از مردم این شهر خواست که مواد مورد خود را به 

گونه ئی به شهر مهاباد هیچاستانداري آذربایجان غربی اطالع دهند.آقاي حقگو در این گفتگو یادآور شد براي رساندن مواد غذا

گروهی عنوان شده استنباط بوده و به نظر  هايمحدودیتی نیست و اگر مطالبی در مورد محاصره اقتصادي این شهر در رسانه

 .رسدمن محاصره اقتصادي هیچ منطقی به نظر نمی

 

گفت: وضع منطقه متشنج است و  ردگذآقاي حقگو همچنین درباره وضعیت کلی منطقه و آنچه را که هم اکنون در منطقه می

ها نشان دهنده این باشد که روش عملکرد ما ناراحتیهایی در شهر مهاباد و پیرانشهر به وجود آمده است و شاید وجود ناراحتی

این نتایج را به بار آورده است و ضروري است که روش برخورد با مسایل تغییر یابد و در بین منابع تصمیم گیري به وجود 

د و حل مسایل از یک کانال صورت گیرد و این کانال بایستی از طریق مسووالن محلی که براي حل مساله منطقه گمارده آی

اند بوجود آید باید در برخورد با مساله کردستان و مناطق کردنشین باید تمام زوایا و ا بعاد موضوع در نظر گرفته شود شده

شوند از روانشناسی اجتماعی منطقه آگاهی کامل این بحران به منطقه اعزام می این مستلزم آن است کسانی که به خاطر حل

 .داشته باشند و به طور ساده زبان مردم را بدانند و با توده مردم ارتباط پید ا کنند

 

جام از استاندار آذربایجان سوال شد که در سفر اخیر خود به تهران در مورد وضع مشکل و بحران منطقه چه اقداماتی ان

 هاياید پاسخ داد من نظر کلی خودم را که هم اکنون نیز عنوان کردم را به دولت ارایه دادم ودر مورد اجراي برنامهداده

رف دولت اید که از طهاي شد. سوال شد شما در مصاحبه با خبرنگاري فرانسه که مخابره شد گفتهعمرانی و آبادانی نیز بررسی

عبدالرحمن قاسملو و عزالدین حسینی مالقات و گفتگو کنید و نیز از قول شما گفته شده نمایندگان  به شما اجازه داده شده تا به

اي آورید، حقگو گفت من در این مورد از دولت هیچگونه اجازهاعزامی از طرف امام و دولت از مساله منطقه سر در نمی

م نگار خبرگزاري فرانسه بوده است و در مورد نمایندگان اماام و اگر چنین مطلبی انعکاس یافته استنباط نادرست خبرنخواسته

آلود برداشت خبرنگار غرض گونه اسمی از امام و دولت برده نشده است و مسلماًو دولت باید بگوییم که در این مصاحبه هیچ

 .بوده است

 

 پرسیده شد هم اکنون کنترل واقعی شهر مهاباد در دست کیست؟



 

ی گفت آنچه مسلم است در شهر مهاباد تشنج و ناراحتی وجود دارد و ارتش در اطراف و در پادگان استاندار آذربایجان غرب

 .شودشهر مستقر است و براي جلوگیري از برخوردهاي احتمالی عبور و مرور کنترل می

 

 سوال شد آیا امکان مالقات شما با سران گروههاي درگیر در منطقه وجود دارد؟

 

این بستگی به سیاست دولت مرکزي است. استاندار آذربایجان غربی در مورد تهدیدهاي احتمالی خارج آقاي حقگو پاسخ داد 

ایم و حتی از مرزهاي آذربایجان غربی اظهار داشت ما از مرزهاي خارج از منطقه خود تاکنون هیچ گونه تهدیدي را حس نکرده

و نمایندگان دولت عراق براي ترمیم خسارات بمباران بر اساس مذاکراتی که چندي قبل با شرکت استاندار سلیمانیه 

روستاهاي سردشت تشکیل شده بود به زودي کمیسیون مشترکی تشکیل و مذاکرات دنبال حواهد شد آقاي حقگو در باره علل 

ه است کهاي کلی منطقه ها دنباله ناراحتیحوادث سایر شهرهاي مناطق کردنشین آذربایجان غربی اظهار داشت این نا آرامی

کند ولی مساله این است که مشکالت را باید به طور قاطع شناخت و در در برخی شهرهاي جنوب این استان به نوعی جلوه می
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 (7)استانداران وقت و کردستان

 .نیت باید مذاکرات را جدي و قاطع دنبال کندهیات حسن    

 

وگوهاي جدي و قاطع خود را با نیت دولت براي حل مشکالت کردستان باید گفتهیات حسن”کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 

نیت دولت در سفر قبلی به مهاباد بامداد ی از همراهان هیات حسنشکیبا استاندار کردستان و یک”. ملت کرد انجام دهندل

امروز با اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان گفت: مذاکرات گذشته هیات دولت در مهاباد با رهبران کرد بیشتر بحث و 

ه الزم است که طرفین گیري فوري از این همه مذاکرنظر و بر محور مقدمات کار بود ولی از این به بعد براي نتیجهتبادل

ود را نیت و تفاهم ختر با هم گفتگو کنند. وي سپس افزود: اگر مذاکرات بطور جدي دنبال شود و طرفین همچنان حسنجدي

آمیز خواهد بود و مشکل اصلی یعنی حق خودمختاري که مساله شماره یک نتیجه آن موفقیت حفظ کنند مسلماً



اندار کردستان در پاسخ این سوال که موضع متفاوت طرفین در مساله خودمختاري شود. استکنندگان است حل میمذاکره

بینی و در سرانجام چه خواهد شد؟ گفت: به هر حال با ادامه مذاکرات یا اصل خودمختاري به عنوان یک قانون اساسی پیش

اساسی تصویب شده و در نظر  ها در قانونآن قید خواهد شد و یا حزب دموکرات و ملت کرد به حقوقی که براي اقلیت

شوند. استاندار همچنین گفت: حقوق مردم کرد به عنوان حق خودمختاري همان حقوقی است که سایر اند قانع میگرفته

بایست این برنامه در سراسر استانها هاي ایرانی طالب آن هستند و اگر قرار است خودمختاري به یک منطقه داده شود میخلق

هاي متمایز کردستان مانند زبان و لباس و غیره با مردم معتقدم که بعضی جنبه له اجرا درآید اگر چه شخصاًو مناطق به مرح

اند. شکیبا در ادامه گفتگوي خود با کیهان اظهار سایر نقاط کشور فرق دارد و اینها بیشتر مورد ظلم و ستم رژیم قبلی بوده

اي هایی دارند که شورن خودشان هستند و نه دشمن اسالم و فقط خواستهداشت: حقیقت دیگر این است که مردم کرد نه دشم

انقالب باید به آن توجه عمیق کند. وي در پایان در مورد تمدید مرخصی خود گفت: وضع امنیتی شهر سنندج هنوز روشن 

ه چیز طمئن هستم که همروم و چندان نگرانی اوضاع امنیتی شهر سنندج نیستم و منیست ولی به هر حال من به کردستان می

 )13/9/1358حل خواهد شد.(کیهان

 

 .استسنگر مهم ایران و نقده چشم آذربایجانغربی: آذربایجاناستاندار آذربایجان

 

چنان نقده خواهد ماند وبرادران ترك و کرد پس از واقعه و سنگر مهم ایران است و نقده همنقده چشم آذربایجان«نقده: 

این قسمتی از اظهارات جمشید حقگو استاندار » اندثبات و آرامش این شهر کمک شایانی کرده اسفناك نقده در حفظ

هاي مردم نقده به این شهر رفته بود، با اشاره به مسائل و مشکالت مردم شهرستان غربی که براي بررسی نیازمنديآذربایجان

اي علیه انقالب گروهی بعنوان ضربه هاياري وسیعی در رسانهنقده و واقعه اسفناك این شهر گفت: مسئله نقده با تبلیغات بسی

ایم باید قدر این نعمت را شد، امروزه که ما با همکاري و یاري برادارن ترك و کرد موفق به حل مشکل نقده شدهاستفاده می

ان در برخی رت آسیب دیدگبدانیم و به ضد انقالب فرصت تبلیغات و سوءاستفاده ندهیم. حقگو با اشاره به مسئله تأمین خسا

مواقع حق به حق دار نرسیده است و این امر در شرایط بحرانی قابل پیش بینی بود اگر در این شهر مشکلی وجود داشت با 

تمام ابعاد و پیچیدگی آن یک مشکل خانوادگی بود و ما در این مسئله طرف مقابلی نداشتیم. وي افزود: در نهضت اسالمی چه 

سهیم بودند و در کشاکش آن سوءتفاهمی ممکن است پیش بیاید و این سوءتفاهامات دررژیم گذشته براي شیعی و چه سنی 

ما مانده است. ما باید به عنوان یک ملت واحد امروز در برابر بزرگترین امپریالیست جهانخوار وحدت خود را حفظ کنیم و این 

م نقده نایب رئیس شوراي شهر و یکی از اهالی نقده همان چیزي است که شیطان بزرگ نمی خواهد. در اجتماع مرد

 هايهاي مردم این شهر را مطرح کردند.نایب رئیس شوراي شهر با اشاره به وقایع نقده گفت: مطبوعات و رسانهنیازمندي

یو و روز در رادکنند. وي افزود: مسئله قارنا که امگروهی انتقادات زهراگی خود علیه گروهی از مردم نقده واقعیات منعکس نمی

پاسدار قبل از واقعه  23و هیچوقت به واقعه شهادت  کندتلویزیون و مطبوعات مطرح است تنها یک طرف قضیه را مطرح می

. اگر انتشار کنندشود و در مورد قاتلین آنها سکوت میاي را عزادار ساخت اشاره نمیخانواده نقده 23قارنا در همان روستا که 



چنان آن را بعنوان یک توطئه محکوم خواهیم کرد. نایب رئیس شوراي شهر نقده در پایان ادامه یابد ما هممطالب یکطرفه 

پشتیبانی مردم از رهبري امام خمینی و عمل انقالبی دانشجویان پیرو خط امام در اشغال النه جاسوسی امریکا مورد تاکید قرار 

 )18/9/1358غربی نیز همراه استاندار بود.(اطالعاتربایجانداد.  در این سفر رئیس شهربانی شهرهاي استان آذ

 

 .بس را نقض نکرده استاستاندار کردستان: ارتش در سنندج،آتش

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: محمد رشید شکیبا استاندار کردستان بامداد امروز در مورد آخرین تحوالت منطقه کردستان گفت: 

ا گزارشات رسیده به من حاکیست که اوضاع در سنندج و سایر شهرهاي استان غیر عادي ام، اممن هنوز به سنندج نرفته

شود. با نیست. وي سپس اضافه کرد: البته گزارش هرگونه نقل و انتقال در سطح منطقه نیز کمتر به استانداري گزارش داده می

بس نکرده است. استاندار با اشاره به مسایل تشدانم که ارتش در سنندج نقض آاین همه من از فضاي کلی منطقه آگاهم و می

خودمختاري و حوادث مربوط به آن در سطح استانها گفت: به هر حال باید توجه داشت که اسالم، این آزادي براي همه 

هاي مردم مناطق باید به درخواستها و ادیان کوچک است. و به همین جهت هیات حاکمه کنونی جمهوري اسالمی اقلیت

ف کشور توجه فوري کند و حق خودمختاري را به همه مناطق اهداء کند. شکیبا اضافه کرد: اگر دولت به همه استانها مختل

هاي کنونی در سطح مملکت نیز شود، بلکه از سوءاستفاده و درگیريخودمختاري دهد نه فقط بار دولت مرکزي سبک می

به تداوم و تحکیم انقالب خواهند پرداخت. استاندار همچنین می جلوگیري خواهد کرد و همه مردم زیر لواي جمهوري اسال

گفت: مساله خودمختاري هیچ مشکلی در راه قانون اساسی تصویب شده نیز ندارد، زیرا با اضافه کردن متمم الزم این قانون 

د من برد، ولی با اعتقایش میبراي همه خلقها اصالح خواهد شد. شکیبا در پایان گفت: باید هیات حاکمه اهداي آزادي به قدم پ

 .دادن حداکثر آزادي با توجه به شور و شوق انقالبی مردم هرگز مشکل و نگرانی جدي براي حکومت نخواهد داشت

 

 )18/9/1358بس را تایید نکرد. (کیهانمسوول تشکیالت حزب دموکرات کردستان شاخه مهاباد نیز شایعه نقش آتش

 

 شود؟کند: چگونه مشکل کردستان حل میدستان ـ مرکز سنندج ـ پیشنهاد میشوراي فرهنگی جهاد سازندگی کر

 

فئودالیزم بعنوان یک پایگاه ارتجاع و امپریالیسم باید در هم کوبیده شود و امام باید دستور دهند اصالحات ارضی هر چه زودتر 

از پیش نیروها به منظور مقابله با اساس بر اساس موازین اسالمی در کردستان انجام شود. در این شرایط حساس وحدت بیش 

 «امام خمینی«امپریالیسم و سپاهیان کفر ضروري است. جنگ ایران با آمریکا جنگ میان اسالم و کفر است. 



 

اند و جریان استثمار انسان از انسان را از قابیل تا فرعون تا قیصر استعمارگران در طول تاریخ در صورتهاي گوناگون ظاهر شده

اند. شاهان ساسانی  و از آنها تا به امروز که امپریالیزم جهانخوار که در رأس آنها آمریکاي تجاوزگر قرار دارد ادامه دادهو پاد

تاریخ بیانگر این ادعا است که اینان. سالحشان جز تفرقه چیز دیگري نبوده است و ضري المثل معروف تفرقه بینداز و 

شان بوده است. و امروز ایران اسالمی قیامی توحیدي را در برابر این ل ضد انسانیحکومت کن همواره زیربنا و جوهر اعما

آغاز کرده و  .)نامدمظاهر شرکت (امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بین المللی و آمریکاي توطئه گر که امام شیطان بزرگش می

ید و در این نبرد رمز پیروزي به فرموده امام تا قاطعانه در این درگیري شرکت کند. جنگی تاریخی میان شرك و توح رودمی

.  پس در این برهه حساس و سرنوشت ساز از تاریخ باشدو انقالبیون می هابیلیانهابیل و همانا وحدت کلمه است که سالح

بران هوطنمان و جهان و اسالم مسئولیت ایجاد وحدت و بسیج و کلیه و مردم که ضامن پیروزي اسالم بر کفر است به عهده ر

بی است . چه آنکه انقالب ما انقالباشندو مسئولین امور است. که برا انبیاء تکیه زده و مسئولیت عظیم خلیفت اللهی را دارا می

الهی و پیروز و راه انبیاء و متعلق به ناس و اگر به مسئولیتشان توجه نکنند بی شک در برابر خدا و انبیاء و ناس در طول تاریخ 

ایی است که النه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا را حال که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام چند هفته مسئول هستند و

اند و آمریکاي تجاوزگر به حریم خانه خدا (مسجدالحرام) تجاوز نموده است، نیاز به وحدت بیش از پیش بمنظور بسیج گرفته

چه  هاو حال به بینم که هیات حاکمه در ایجاد وحدت و بسیج توده رسدسپاهیان اسالم در برابر سپاهیان کفر حیاتی به نظر می

کرده است. آیا کردستان را همراه دارد یا نه؟ درجواب باید گفت: چنانکه مسلم است تا هنگام مذاکرات هیات سه نفره 

ه روح بخش امام بود کبرادرکشی ادامه داشته که خود زبانی گویاست بر عملکرد هیات حاکمه وقت و این پیام تاریخی وحدت 

آمیز گرفت نه عملکرد هیات حاکمه و ایی در کالبد کردستان عزیز دمید. وجاي نگاههاي کینه توزانه را، نظرهاي محبتتازه

اکنون این برادرکشی فروکش کرده است و نه خاموش گشته و هیات حاکمه باید بداند که هنوز هم کردستان را در کنار خود 

 ندارد؟

 

 :راه حلهاي پیشنهادي براي درمانو حاال 

 

هاي بحق مردم کردستان تحقق پذیرد و بصورت اصولی در متمم قانون اساسی گنجانده ـ بر اساس پیام امام بایستی خواست1

 .شود

 

ـ قرآن تنها عامل وحدت مسلمین است و قانون اساسی اسالمی که مبنی بر قوانین قرآن است نباید عامل تفرقه باشد و 2 

نهاد میگردد که بخاطر وحدت بخشیدن به مسلمین سراسر ایران و جهان اصل دوازدهم قانون اساسی به یکی از دو صورت پیش

 :زیر تغییر یابد



 

مذاهب جعفري اثنی عشري ـ حنبلی ـ  -2دین رسمی مردم ایران اسالم  -1پیشنهاد مردم مسلمان کرد بدینصورت است: 

و در کل کشور مذهب اکثریت مردم حاکم  باشنداطقی که اکثریت دارند رسمی میحنفی ـ زیدي ـ شافعی و مالکی در من

است. اصل پیشنهاد شوراي فرهنگی جهاد سازندگی کردستان: دین رسمی کشور اسالم است  که وحدت بخش مسلمین است 

ثریت مناطقی که اک و نگرش مستضعفین جهان و مذاهب جعفري ـ اثنی عشري ـ حنفی ـ مالکی ـ شافعی ـ حنبلی وزیدي در

گیرد. و قوانین در کل مملکت دارند معتبرند و قانونگذاري محلی در حدود اختیارات شوراها بر اساس مذاهب فوق انجام می

بایستی به تایید شوراي فقهاي اسالمی برسد و قانونی که از این طریق بدست آید قانون امت اسالمی است و الگویی خواهد بود 

 .و مستضعفان جهان براي جهان اسالم

 

کند لذا بجاست که امام خمینی دستور فرمایند اصالحات ارضی در ـ فئودالیزم عاملی است که دشمن از آن بهره برداري می3

 .منطقه کردستان و نیز دیگر نقاط ایران انجام شود. (اصالحات ارضی  بر اساس موازین اسالم)

 

کند بایستی ضد انقالب قاطعانه کوبیده شود در این را از ضد انقالب جدا می ـ پس از انجام چهار مرحله فوق که مردم کرد4

در  گیردي ضد انقالب که از آمریکاي تجاوزگر منشاء میو به سرعت ریشه باشندحال خود مردم کرد هم با ما همراه می

شوراي جهاد سازندگی                                                                 -.والسالم علی من اتبع الهديخشکدمنطقه می

 )19/9/1358کردستان مرکز سنندج(اطالعات

 

  .استاندار آذربایجان غربی:هیات دولت عازم سردشت و سنندج شد

 

 اکراتمذ:گفت ارومیه در تلفنی تماس یک در دیروز بامداد غربی آذربایجان استاندار حقگو آقاي:پارس خبرگزاري –ارومیه 

 .است شده برگزار تفاهم محیط و مساعد فضاي در مهاباد در کرد برادران با دولت ویژه هیات

 

کردند و آقاي حقگو گفت:شنبه شب مردم مهاباد با تماس تلفنی از محیط مناسب و جریان خوب مذاکرات ابراز خوشحالی می

در مهاباد عازم شهرستانهاي سردشت و طبق آخرین خبري که به وي رسیده است اعضاي هیات در پایان مذاکرات مقدماتی 

 .اند تابرادران کرد به مذاکره ادامه دهندسنندج شده

 



فاضلی سرپرست فرمانداري مهاباد نیز درمورد مذاکرات مهاباد گفت دراین مذاکرات شرکت نداشته ولی به طوري که اطالع 

بخش بوده است وي نیز ادامه سفر اعضاي هیات را به شهرستانهاي کرد نشین رضایت هاپیدا کرده است فضا به کلی بحث

 )23/9/1358تائید کرد.(اطالعات

 

 .شکیبا استاندار سابق: به خاطر تشنج و بالتکلیفی منطقه یک میلیارد تومان بودجه کردستان بال استفاده مانده است

 

 .دانم درگیري دیگري در منطقه بوجود آیدبعید می

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: حدود یک میلیارد تومان بودجه ساالنه کردستان در اوضاع بالتکلیف و متشنج کنونی منطقه بال 

استفاده مانده است. این مطلب را محمد رشید شکیبا استاندار سابق کردستان قبل از تعیین استاندار جدید در گفت و گویی با 

یافت و شرایط و موقعیت مساعد براي انجام کارهاي ه درگیریهاي منطقه کردستان پایان میکیهان عنوان کرد و افزود: چنانچ

. وي بینی این منطقه را جذب کنیمتوانستیم در حدود یک میلیارد تومان بودجه قابل پیششده ما میعمرانی و رفاهی فراهم می

 تان کردستان بود که بدون استفاده برگشت داده شد و دراضافه کرد: از این مبلغ حدود سیصد میلیون تومان بودجه عمرانی اس

این که با آن مقدار بودجه حدود سیصد تا چهارصد میلیون تومان عایدات نفت نیز مورد استفاده واقع نگشت. و خالصه

ده است. مانباقیمانده سال قبل ما حدود یک میلیارد تومان بودجه داشتیم که متأسفانه به علت ادامه تشنج در منطقه راکد 

شکیبا با تاکید بر وضع آشفته و ناامن شهر سنندج گفت: در سنندج هر گروهی در یک قسمت از شهر سنگربندي کرده است و 

هاي عمرانی و رفاهی ناممکن است و هیچ پیمانکار و شرکتی نیز قادر به قبول فضاي شهر براي انجام هر نوع کار اداري و برنامه

نیتی تا زمانی که اوضاع امنیست. شکیبا در مورد ادامه اقامت خود در تهران و نرفتن به سنندج گفت:کار و فعالیت در منطقه 

شهر هم چنان به هم ریخته است و شهر حالت عادي خود را باز نیافته است امکان بازگشت اینجانب به سنندج به سمت 

استاندار موفق بود. وي افزود: من چندین بار به وزارت  توان یکدر چنین موقعیتی هرگز نمی استانداري میسر نیست و اصوالً

کشور رفتم اما در پاسخ تقاضاي من اعالم کردند تا زمانی که مساله کردستان حل نشود وجود شما الزم است و من هم در 

ظر هیات ویژه نپاسخ به این تقاضا چندین بار به عنوان عضو ویژه دولت براي مشورت به کردستان رفتم. شکیبا وجود اختالف

دولت با نمایندگان خلق کرد را تایید کرد و گفت: این اختالف نظر بر سر مسایلی مربوط به طرحهاي ارائه شده طرفین است و 

اي در دست نیست که این اختالف نظر در چه زمان و چگونه حل شود. وي با اعالم این مطلب که من هرگز یک هنوز نشانه

ام گفت: از تمام مدت اقامت خود در سنندج سعی کردم براي مردم کردستان خدمتی انجام دهم و تا استاندار تشریفاتی نبوده

نظرهاي دولت و نمایندگان مردم کرد کوشیدم. شکیبا در آنجا که در توانایی داشتم براي تأمین این هدف و نزدیک کردن نقطه

نیت تمام با مذاکرات ادامه خود نرمش نشان دهند و حسن پایان ابراز امیدواري کرد که اگر دو طرف بکوشند که در مواضع

ه دانم و مطمئنم کدهند هنوز هم براي توافق واقعی دیر نیست. من حزب دمکرات کردستان را به یک حزب منطقی و آگاه می



وجود آید ه بدانم که درگیري مجددي در منطقاین حزب، حاضر به گفتگو و عالقمند به رفع مساله کردستان است و بعید می

 )5/10/1358زیرا ما همه برادریم و هرگز، نباید مانند دو دشمن با هم بجنگیم. (کیهان 

 

 .کنداستاندار کرمانشاهان:طرح خودمختاري،وابستگی کردها به مرکز را تضمین نمی

 

 .پذیرددولت طرح خودمختاري را با جزییات فعلی نمی

 

خودمختاري اعالم شده توسط هیات نمایندگی خلق کرد تمام اختیارات در دست آنهاست کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: در طرح 

 .و هیچ تضمینی در مورد وابستگی کردها به مرکز وجود ندارد

 

نظرهاي خود را در مورد طرح خودمختاري هیات پور استاندار کرمانشاهان در گفتگوي اختصاصی با کیهان نقطهمحمد سپهري

و مسایل مرزي و سایر مسایل منطقه اعالم کرد. استاندار ابتدا طرح خودمختاري هیات خلق کرد را بدون نمایندگی خلق کرد 

هاي این طرح حاکمیت ملی توسط هیات نمایندگی خلق کرد پذیرفته شده اما در تبصره 4تضمین الزم دانست و گفت: در ماده 

ت این طرح اختیارات مربوط به سرمایه گذاري ملی، اقتصاد و بعدي این حاکمیت ملی از بین رفته است. وي افزود: در کلیا

 هاي محلی و نظریات محلی باید اعمال شود از دولت مرکزي عمالًاي جنبهارتش و بقیه با تذکر این نکته که در هر برنامه

تر د ما از خودمختاري بیشکه بعدا اعالم نکنیگونه اختیارات براي اینساقط شده و اگر از طراحان کرد سئوال شود که با این

انتظار داریم چه تضمینی وجود دارد به احتمال یک درصد هم پاسخ روشن و قاطعی ندارند. استاندار در ادامه مصاحبه خود با 

ه اي بکیهان اضافه کرد: رئوس ساده و روشن این طرح آن است که دولت مرکزي فقط از اعتبارات محلی سهم قابل مالحظه

پور در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح توسط تیارات و تصمیم گیریهاي منطقه در دست ما باشد. سپهريما بدهد اما اخ

کنم طرح خودمختاري هیات نمایندگی خلق کرد با این شود یا نه گفت: من فکر نمیدولت و شوراي انقالب پذیرفته می

هاي آن تعدیل الزم و اصالح ه در بعضی موارد در تبصرهجزییات و اختیارات توسط دولت مورد قبول واقع شود نه در آنک

پور در مورد وابسته کردن کرمانشاه به عنوان جزوي از منطقه خودمختار کردستان گفت: در ضروري صورت گیرد. سپهري

اعالم شود مردم عدم قبول خود را از طرح خودمختاري راهپیماییها و تظاهرات وسیعی که هر روز در کرمانشاه انجام می

هاي کرد و هیات نمایندگی خلق کرد پیشنهادات سازنده و عملی ي ما امیدواریم ك شخصیتکنند وي همچنین گفت: همهمی

ارائه دهند و در نظر داشته باشند که استقالل و تمامیت ارضی ایران باید حفظ شود و نباید کاري کنند که دستاویزي براي 

البته بعضی اوقات تعرضات و حمالتی به مناطق مرزي را قابل کنترل دانست و گفت: دیگران باشد. استاندار اوضاع مرزي 

کنیم و هر حرکتی را که از جانب عوامل مزبور در مرز صورت گیرد سرکوب خواهیم مقابله می شود که ما با آنها شدیداًمی



وسط خود مردم و به خاطر جلوگیري از نفوذ کرد. استاندار در مورد کنترل امنیت شهر کرمانشاه در شبها گفت: این کنترل ت

گیرد و مردم خود داوطلبانه با نیروهاي انتظامی در کنترل شبانه احتمالی و رخنه عوامل ضدانقالب به داخل شهر صورت می

نی اکنند. در مورد آخرین اطالعات مربوط به گروگانگیري پاسداران و تحصن مردم پاوه استاندار گفت: پاسدارشب همکاري می

ایم که پاسداران گروگان هر چه زودتر آمیزي انجام دادهاند اما ما اقدامات مسالمتاند هنوز آزاد نشدهکه گروگان گرفته شده

آمیز به نتیجه نرسد از طریق دیگر براي آزادي گروگانها اقدام خواهیم کرد. استاندار آزاد شوند ولی اگر این اقدامات مسالمت

دیماه سال گذشته کرمانشاه عزاي عمومی است و کلیه ادارات  11نیز به مناسبت سالگرد وقایع خونین  در پایان گفت: امروز
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 .استاندار کردستان: شوراي انقالب ضمن شرایطی با خروج پاسداران از سنندج موافقت کرد

 

 .نی و دلسوزي دیگران استقاسملو:پیام امام بهتر از مهربا

 

پیرانشهر ـ خبرنگار اعزامی کیهان ارومیه: دکتر عبدالرحمن قاسملو بعدازظهر دیروز در مسجد جامع پیرانشهر براي اهالی این 

شهر سخنرانی کرد. قاسملو گفت: رهبریت قاطع امام خمینی براي خلق کرد و ملت ایران مورد تایید بوده و هست و خلق کرد 

هر وقت و هر زمان از دستورات سازنده امام پیروي کرده و خواهد کرد. وي افزود: در جلسات متعددي که با هیات همیشه و 

خواهد آنچه را که در پیام تاریخی امام ایم هیچ مذاکره اصلی صورت نگرفته یعنی هیات ویژه دولت نمیویژه دولت داشته

طلب از موقع حساس خواهند طول بدهند که عوامل فرصترا این قدر می خمینی  گنجانده شده مو به مو اجرا کند و مذاکرات

 .سوءاستفاده کرده و جنگ تحمیلی دیگري را به خلق تحمیل کنند نظیر قارنه، مریوان و پاوه

 

هاي داریوش فروهر را در شهرهاي مختلف کردستان که چقدر کرد وجود دارد دکتر قاسملو گفت: ما دیگر تحمل عیارسنجی

با شخص امام مذاکره کنیم زیرا پیام امام و اجراي آن براي  ایم چنانچه مذاکرات را طول بدهند مستقیماًیم و تصمیم گرفتهندار

امام خمینی براي  ما بهتر از مهربانی و دلسوزي دیگران است. دکتر قاسملو در پایان اظهار داشت: همانگونه که واقعاً

رود براي حزب دمکرات هم بتواند خط مشی امام را دنبال کند و براي رفاه یمستضعفان و زحمتکشان نازل شده امید م

 .کارگران ستمدیده بکوشد

 

 .با خروج پاسداران از سنندج موافقت شد



 

 .شودها در سطح شهر و حفظ نظم توسط شهربانی اجرا میاین طرح به شرط عدم رفت و آمد مسلحانه گروه  ·    

 

رسیده در پی خواست متحصنین در استانداري مبنی بر راهپیمایی به طرف مقر سپاه پاسداران هاي بر اساس گزارش  ·    

نفر را از میان خود به عنوان نماینده جهت مذاکره با ارتش و نمایندگان پاسداران براي خروج پاسداران انتخاب  15آنان 

سنندج در پادگان  28ندگان احزاب سیاسی، پاسداران و لشکر پیمایی را انجام ندادند. نمایندگان آنان به همراه نمایکردند و راه

به مذاکره نشستند و ضمن تماس با هیات نمایندگی خلق کرد در مهاباد تصمیماتی اتخاذ کردند که مورد قبول متحصنین و 

ان یندگسایر مردم شهر و احزاب سیاسی قرار نگرفت. خبرگزاري پارس گزارش داد بر اساس بر اساس گفته یکی از نما

متحصنین در استانداري که از مذاکره پادگان بازگشته بود شرایطی که سپاه پاسداران با تماس به تهران براي خروج خود 

پیشنهاد کرده بودند عبارت بود از اینکه پیشمرگان کرد تمامی سالحهاي خود را تحویل مقامات مسوول بدهند و ضمن تخلیه 

صورت پاسداران نیز شهر را ترك خواهند کرد.  این پیشنهاد با اعتراض شدید مردم مواضع از شهر خارج شوند و در این

روبرو شد و اجتماع کنندگان در استانداري به تحصن خود ادامه دادند و تصمیم گرفتند تا بعدازظهر امروز اگر به تقاضاي آنان 

 مقر سپاه پاسداران راهپیمایی کنند. اوضاع دیروزمبنی بر خروج پاسداران جواب قطعی داده نشود با استاندار کردستان توسط 

هاي خود رسید اما مردم که به خانهسنندج از سوي خبرگزاري پارس آرام گزارش شد و صداي تیراندازي نیز به گوش نمی

ویزیون و تلاند هر لحظه در انتظار درگیري مسلحانه هستند. بر اساس همین گزارشها از سه روز پیش تا دیروز رادیو پناه برده

کند و تنها رادیوي محلی ساعاتی را به رله صداي جمهوري اسالمی ایران اي حتی خبر هم پخش نمیسنندج هیچ برنامه

ی از باشند. یکاختصاص داده است زیرا کارکنان این مرکز نیز در اعتصاب هستند و خواستار خروج پاسداران از این محل می

پارس در سنندج گفت: نیروهاي سیاسی مسلح در سنندج در تیراندازیهاي دو روز گذشته  اعضاي کومله به خبرنگار خبرگزاري

این شهر شرکت نداشتند. وي همچنین یادآور شد که یک خانه در محله تلکه جار مورد اصابت خمپاره قرار گرفته است و 

ارزین از منازل واقع در انتهاي خیابان مب ویران شده ولی تلفات جانی در بر نداشته است.  وي گفت: یک خمپاره نیز بسوي یکی

اظهار داشت: هیات  خلق شلیک شد که هنوز از تلفات جانی و مالی احتمالی آن اطالعی بدست نیامده است. ان شخص ضمناً

هاي سیاسی مستقر در سنندج خواسته است که اوضاع فعلی را تنها در سطح شهر سنندج مطرح نمایندگی خلق کرد از گروه

زیرا این مساله یک توطئه است. وي تاکید کرد که چند نارنجک و خمپاره به سوي مقر سپاه رستگاري واقع در خیابان  نکنند

مبارزین خلق و مقر دمکراتها شلیک شده است. این عضو کومله همچنین گفت: در حال حاضر مقامات سیاسی مستقر در 

کردستان پیاده سنندج و  28نند به همین منظور ما با لشکر کسنندج این توطئه و نیز حمله دو شب پیش را بررسی می

یان ایم با آنان ارتباط حاصل کنیم. وي در پاایم که علت تیراندازیها را جویا شویم ولی نتوانستهاستانداري نیز تماس گرفته

باش ههاي دیگر در آمادنند گروهکنند و البته ما هم مااند و از کومله کسب تکلیف میگفت: مردم شهر به منازل خود پناه برده

 .بردیمکامل بسر می

 موافقت سحابی با خروج پاسداران



 

ویسی سرپرست استانداري کردستان اظهار داشته است که امشب (دیشب) بر اساس گزارش خبرگزاري پارس از سنندج شاه

سداران از این شهر اعالم موافقت کرده آقاي سحابی در شوراي انقالب در مورد خواسته مردم سنندج مبنی بر خروج سپاه پا

دیشب پاسخی به استاندار داده نشده  24است و گفته که با سایر مقامات ذیربط در این مورد گفتگو خواهد کرد ولی تا ساعت 

 يدهند در استاندارآموزان دختر و پسر تشکیل میهزار تن از مردم است شهر که اکثر آنان را دانش 3است و هنوز در حدود 

اندر کار محلی با استاندار و نیز استاندار با مقامات مملکتی متحصن هستند و نمایندگان آنان همراه تنی چند از مقامات دست

اي کنندگان در استانداري همچنین قطعنامهباشند. تحصندر حال مذاکره براي بررسی چگونگی خروج پاسداران از سنندج می

کامل مسووالن قرار نگرفته است. در قطعنامه به این موارد اشاره شده است: خروج فوري  صادر کردند که هنوز مورد موافقت

ضابطین  باشد که به عنوانقید و شرط کلیه افراد سپاه پاسداران ـ حفظ انتظامات در سنندج به عهده پرسنل شهربانی میو بی

ق حمل سالح بطور آشکار در داخل شهر را نداشته دادگستري وظایف قانونی خود را انجام دهند ـ هیچیک از ساکنین شهر ح

باشند ـ حفظ و حراست رادیو و تلویزیون به شهربانی واگذار شود ـ حفاظت از فرودگاه سنندج کما فی السابق به عهده پلیس 

فسران افرودگاه باشد ـ ساختمانهاي دولتی که در تصرف سپاه پاسداران است به مؤسسات مربوطه مسترد شود ـ محل باشگاه 

یده از هاي رسلشکرگارد که به مقر سپاه پاسداران است به عنوان باشگاه افسران لشکر مورد استفاده قرار گیرد ـ گزارش

دهند که شهر آرام است و مذاکرات براي رسیدگی به خواستهاي مردم همچنان ادامه سنندج تا پایان ساعات دیروز نشان می

ه زاده تماس داشتاست که در این مورد تاکنون با سحابی، فروهر، صباغیان و قطب دارد و سرپرست استانداري نیز گفته
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 .استاندار کردستان: حادثه سنندج را کانونهاي مشکوك بوجود آوردند

 

 .ندپاسخ داد افراد مشکوك به طرف پاسداران تیراندازي کردند و پاسداران نیز متقابالً      ·           

 

تن دیگر در حوادث سنندج گروهی از مردم در  6تن  و مجروح شدن  3کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: در پی کشته شدن 

استانداري متحصن شدند و خواست خروج پاسداران از سنندج را مطرح کردند. مصطفی شادمند خبرنگار اعزامی کیهان از 

متشنج و چگونگی برخورد گروهها و پاسداران در سنندج به این  کرمانشاه که روز گذشته براي بررسی آخرین تحوالت منطقه

شهر رفته بود گزارش داد: به دنبال درگیري خونین دو روز گذشته و کشته و مجروح شدن چند تن از مردم این شهر گروهی 

نندج یت دولت در سناز مردم استانداري تحصن کردند و خواستار آن شدند که استاندار جدید کردستان و نماینده هیات حسن

در یک راه پیمایی آرام تا مقر سپاه پاسداران مستقر در سنندج آنان را همراهی کنند. بر اساس این گزارش قرار است که راه 

پیمایی بدون اسلحه صورت گیرد و هدف آن است که نشان داده شود کسی یا گروهی قصد حمله به سپاه را ندارند. خبرنگار 



نندج را همچنان متشنج  گزارش کرد و یادآور شد که تالش استاندار جدید کردستان و نمایندگان کیهان اوضاع دیروز س

ههاي مستقر در سنندج و پاسداران همگی بر آن است که از برخوردهاي مسلح نه تا یافتن یک راه حل مناسب براي رفع گرو

وادث وگویی با خبرنگار کیهان پیرامون حن در گفتبست موجود جلوگیري کنند مهندس شاه اویسی استاندار جدید کردستابن

 48 هاي سیاسی توافق شد کهچند روز  گذشته سنندج گفت: دو روز پیش در یک جلسه  با حضور دو نماینده از لشکر و گروه

 سرباز از لشکر سنندج 50بس برقرار شود و پس از این مدت پاسداران سنندج را ترك کنند و به جاي آنها ساعت آتش

بعدازظهر تمام شد و  6مراقبت از رادیو و تلویزیون و کاخ جوانان سابق را برعهده بگیرند. وي افزود: آتش بس در ساعت 

بس تمدید شود. ساعت آتش 48هاي سیاسی را خواستم. قرار بر این است که مدت سپس من در استانداري نمایندگان گروه

صداي تیراندازي شدیدي در سطح شهر بگوش رسید که بعد متوجه شدیم سه  استاندار گفت: پس از رفتن نمایندگان ناگهان

هاي سیاسی تماس گرفتم آنها گفتند کانونهاي مشکوکی که این اند و وقتی من با گروهنفر از اهالی شهر سنندج کشته شده

بامداد ادامه داشت و  2ا تا ساعت تنبیه خواهند شد. شاه ویسی همچنین گفت: این تیراندازیه دهند و حتماًاعمال را انجام می

گروه زیادي از مردم صبح امروز (دیروز) به خاطر این درگیریها در محل استانداري تحصن کردند و خواستار خروج پاسداران 

رم من اطالعات دقیقی در دست ندا«نیت دولت نیز به خبرنگار اعزامی کیهان گفت: از شهر شدند. میرزایی نماینده هیات حسن

ود. وي شدر یک درگیري، شخصی که تیر اول را شلیک کند باعث درگیري میچه کسی درگیري را شروع کرد و اصوال ً که 

افزود: من در محل استانداري بودم و به همین علت برایم مقدور نشد که متوجه شوم چه کسی درگیري را شروع کرده است 

هاي غیر مسوول در سطح شهر وجود دارند که بطرف پاسداران گروههاي سیاسی معتقد هستند که ولی تمام نمایندگان گروه

ها چند تن از مردم کشته شدند. وي همچنین اند و متأسفانه در این تیراندازيکنند و آنها هم از خود دفاع کردهتیراندازي می

کره را شروع کند تا این گفت: در حال حاضر مردم خواستار خروج پاسداران هستند و هیات دولت هر چه زودتر باید مذا

ها از بین برود ولی در تاخیر مذاکرات قصد سویی در کار نبوده است. رحیم بغدادي سخنگوي جدید حزب دمکرات ناآرامی

ساعت درگیري وجود نداشته باشد و پاسداران  48تشکیالت سنندج به خبرنگار اعزامی کیهان گفت: ما قرار گذاشته بودم تا 

هر را ترك کنند و یا آن که به فرودگاه منتقل شوند. وي افزود: ما با دو تن از نمایندگان فرمانده لشکر بعد از آن مدت یا ش

سرباز باشد ولی در سپاه  50موافقت کردیم که به جاي پاسداران نگهبانی از محل رادیو و تلویزیون و کاخ جوانان بر عهده 

د. که یک کننشود و پاسداران به طرف ماشین تیراندازي میاي شنیده میکرد از درون اتومبیل صداي گلوله پاسداران عبور می

زاده به طرف پاسداران شود. سخنگوي حزب دمکرات سپس مدعی شد که بعد از این حادثه، طرفداران مفتینفر زخمی می

 .نفر شد اند که این حادثه منجر به کشته شدن سهپاسخ داده اند و پاسداران هم متقابالًتیراندازي کرده

 

اند تا خروج پاسداران همچنان در استانداري متحصن بغدادي در پایان گفت: کارمندان، بازاریان و دانشجویان، اعالم کرده

خواهند بود و ما هم معتقدیم که پیام امام خمینی هر چه زودتر باید عمل شود تا به حق خود برسیم چون ما حافظ استقالل و 

 )13/10/1358.(اطالعات تمامیت ارضی ایران هستیم

 



 ویسیاظهارات شاه

 

صبح امروز کسب اطالع شد که کار مذاکره براي خروج پاسداران از سنندج با شرکت نمایندگان مردم متحصن در استانداري 

استاندار کردستان، گزارش » شاه ویسی«کردستان و گروه هاي سیاسی و انتظامی ادامه دارد. یک گزارش حاکی است که 

عضاي ا«مردم سنندج را دیشب تلفنی با شوراي انقالب در میان گذاشت. استاندار کردستان گفت:  هايبه خواست مربوط

رط اینکه اند، بششوراي انقالب، با خروج پاسداران از شهر و سپردن کار حفظ انتظامات سنندج به افراد شهربانی موافقت کرده

کنند. دیشب نیز کار مذاکره میان نمایندگان مردم، نمایندگان افراد و گروهها، بطور مسلحانه و آشکار، در شهر رفت و آمد ن

دیروز، مردم به  14کردستان و شهربانی سنندج با استاندار ادامه یافت. قرار بود ساعت  28سیاسی، نمایندگان لشکر  هايگروه

خود و اعزام آنها به پادگان  نفر نماینده از میان15همراه استاندار به طرف مقر پاسداران حرکت کنند اما مردم با انتخاب 

کردستان، نمایندگان لشکر و گروههاي سیاسی و شهربانی سنندج مذاکره کردند. طی این مذاکرات، با هیات  28لشکر 

نمایندگی خلق کرد در مهاباد تماس گرفته شد و تصمیماتی اتخاذ گردید که این تصمیمات مورد موافقت مردم و احزاب 

ین مذاکرات اعالم نشده بود که سپاه پاسداران پس از تماس با تهران، در صورتی با خروج از سنندج سیاسی قرار نگرفت. در ا

خود را تحویل مقامات مسوول داده و ضمن تخلیه مواضع خود، به  هايموافقت کرده است که پیشمرگان کرد، تمامی سالح

خواهند بود. در پی این جلسه اعالم شد که مردم بیرون از شهر بروند و در این صورت پاسداران، حاضر به ترك سنندج 

که پاسداران از شهر خارج شوند در پی این  اندمعترض و متحصن در استانداري کردستان، تا بعدازظهر امروز مهلت داده

هر ز شکه پاسداران ا  اندجلسه، اعالم شد که مردم معترض و متحصن در استانداري کردستان، تا بعدازظهر امروز مهلت داده

دیشب شاه  12صورت، خود باتفاق استاندار، بطرف مقر سپاه پاسداران حرکت خواهند کرد. ساعت خارج شوند و در غیر این

، عضو شوراي انقالب، تلفنی با وي تماس گرفته و موافقت خود »سبحانی«ویسی، استاندار استان کردستان اطالع داد که آقاي 

آقاي سبحانی در این تماس اضافه کرد «م کرده است. استاندار کردستان همچنین گفت: را براي خروج پاسداران از شهر اعال

کنون براي رسیدگی به خواستهاي مردم، تا«استاندار کردستان همچنین گفت: ». کندکه در این مورد با سایر مقامات گفتگو می

با آنها در میان گذاشته است. وي حاضر نشد در با آقایان فروهر و صباغیان و قطب زاده تماس داشته و خواستهاي مردم را 

 )14/10/1358و نظرات آقایان صباغیان و قطب زاده و فروهر، اطالعی بدهد. (اطالعات هامورد نتایج حاصله از این تماس

 

 توافق متحصنین سنندج با استاندار کردستان

 

بامداد امروز با اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: مهندس شاه ویسی استاندار جدید کردستان 

ودن و بگفت: به اعتقاد من باید به خواست بحق مردم کردستان توجه شود و جمهوري اسالمی نشان داده که ظرفیت مردمی 

 چنینتوجه به خواست منطقی مردم را دارد. وي مواقت شوراي انقالب را با خروج پاسداران تکذیب کرد و گفت: من هرگز 



برنگار خ ام، فقط زمانی که با آقاي مهندس سحابی تلفنی کار داشتم نامبرده در جلسه شوراي انقالب بود احتماالًچیزي را نگفته

 )15/10/1358خبرگزار پارس که در دفتر اینجانب بوده این موضوع را به حساب تماس با شوراي انقالب گذاشت. (اطالعات

 

 .استاندار کردستان تهدید به استعفا کردبر اثر فشار گروههاشاه ویسی 

 

 روهگ سنندج، شهرستان کسبه و مردم: میدهد گزارش کرمانشاه از ما نگار خبر که حالی در:اسالمی جمهوري خبرنگار –تهران 

و اظهار  ندداشت اعالم) سپاه( آنان از خودرا مطلق پشتیبانی سنندج،اسالمی انقالب پاسداران سپاه ستاد به مراجعه ضمن گروه،

گونه خصومتی نداریم و از طرفی به وسیله افراد مسلح و چریکهاي فدایی خلق! با تهدید دارند ما با شما برادران پاسدار هیچمی

شویم، خبر گزاري پارس گزارش داد آقاي شاه ویسی استاندار کردستان به مقامات مجبور به بستن دکاکین و بازار خود می

) هیچ گونه 16/10/58دیروز ( 12اده که چنانچه مشکل سنندج حل و فصل نشود، وي از ساعت مسوول در تهران اطالع د

با آقاي این خبر از سوي خبر گزاري پارس، خبرنگار جمهوري اسالمی مسوولیتی نداشته و استعفا خواهد کرد! بدنبال گزارش 

مت این سویسی را از طرف هیات ویژه که به .ایشان خبر استعفاي شاهمیر سلیم معاون سیاسی وزارت کشور تماس گرفت

 .این استعفا بخاطر فشار گروههاي متحصن در استانداري براي همکاري بوده است.گویامنصوب شده بود، تائید نمود

 

اند و خواستار خروج سپاه پاسداران از سنندج هستند. ظاهرا اي در استانداري کردستان متحصن شدهچند روزي است که عده

این نماید. ناظران معتقدند محرکین افراد متحصن بهاین عده استعفا میبخاطر قابل قبول نکردن خواسته هاي» اه ویسیش«

مطلب که سپاه پاسداران یکی از نهادهاي انقالب بوده و وجود آنها طبق قانون اساسی مصوب ملت در هر منطقه ضروري است 

اي را وادار به تحصن در استانداري ده گرفته و جهت اجراي مقاصد شومشان، عدهاین مطلب را نادی توجه نکرده و یا تعمدا

 )17/10/1358(جمهوري اسالمیاندنموده

 

 .سفر هیات ویژه به کردستان بار دیگر به تعویق افتاد

 

فتاد و تعویق ا کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: سفر هیات ویژه دولت به کردستان با وجود اعالم قبلی برنامه آن بار دیگر به

خواستها و مشکالت مردم متحصن سنندج همچنان بدون راه حل باقی ماند. خبرنگار اعزامی کیهان به سنندج در آخرین 

گزارش خود از این شهر نوشته است: متحصنین سنندج که خواستار مذاکره با هیات ویژه در مورد خروج پاسداران بودند باز 

گزارش خبرنگار کیهان از سنندج همچنین حاکیست که متحصنین در دومین قطعنامه خود در هم موفق به این مذاکره نشدند. 

اند پشتیبانی خود را از دي ماه شده 11سه ماده تنظیم شده است ضمن اینکه خواستار محاکمه و مجازات عامالن کشتار روز 



سنندج نیز که قرار بود به مناسبت خروج پاسداران  پیمایی و تظاهرات مردماند: راههیات نمایندگی خلق کرد نیز اعالم داشته

انجام شود به دالیلی بر پا نشد. مهندس شاه ویسی استاندار کردستان در گفتگویی گفت: من معتقدم که تنها راه حل مساله 

گیریم و به ب سنندج و در مقیاس بزرگتر یعنی کل کردستان فقط و فقط مذاکره است و نباید ما برادران، روبروي یکدیگر قرار

تهدید و ارعاب دست بزنیم. داریوش فروهر یکی از اعضاي هیات ویژه کردستان در مورد علت تعویق سفر هیات ویژه گفت: 

شنبه به بعضی از شهرهاي کردستان به خصوص سنندج که گروهی از مردم قرار بود هیات ویژه یا یکی از اعضاي آن روز سه

اي از اند برود ولی به علت لزوم رفع پارهاي برآورده شدن خواستهاي خود تحصن کردهآن در استانداري و مسجد جامع بر

اشکاالت و ایجاد هماهنگی الزم این سفر چند روز به عقب افتاد. فروهر در مورد این گفته استاندار کردستان که هیات ویژه از 

ین طبیعی است که تفاوت برداشتهایی در میان باشد عدم هماهنگی و عدم شناسایی کافی از بحران کردستان وجود دارد ولی ا

ولی تاکنون کارهاي هیات ویژه دولت با هماهنگی انجام شده است. وي همچنین در مورد ارتباط میان هیات نمایندگی خلق کرد 

ت وجود سو متحصنن سنندج گفت: ارتباط میان تحصن در سنندج و هیاتی که به آن نام هیات نمایندگی خلق کرد داده شده ا

 )20/10/1358دارد. (اطالعات 

 

 .استاندار مستعفی کردستان گزارش بی. بی. سی را تکذیب کرد

 

زارشی را که اي گتهران ـ خبرگزاري پارس: مهندس حسین شاه ویسی سرپرست مستعفی استانداري کردستان دیروز طی بیانیه

اخدار تکذیب کرد و آن را دروغی ش فاي وي پخش کرد قویاًشنبه شب) در ارتباط با استعاز رادیو بی.بی.سی شب گذشته (سه

 :براي نفاق افکنی دانست. متن قسمتی از بیانیه استاندار مستعفی کردستان به این شرح است

 

 . . . بنام خداوند درهم کوبنده مکاران

 

ریزد و قهرمان ما اشک تمساح میاین نه اولین بار بود و نه آخرین بار خواهد بود که عجوزه وامانده استعمار براي ملت 

وف متحد خلق بتواند صف» تفرقه بینداز و حکومت کن«کند تا بلکه بر سنت دیرینه خویش بیشرمانه خبرهاي مجهول پخش می

رزمنده و درهم کوبنده امپریالیستهاي غارتگر را با بزرگ جلوه دادن مسایل نه چندان بزرگ که بسی عادي و ناشی از متن 

امعه پرتوان انقالبی است باز هم رو به صفتانه با دهان باز کردن و دم تکان دادن بی حیثیت کرده و به نفع خود جوشان یک ج

برداري نماید و دیگر هم پالکی جهانخوارش آمریکاي جنایتکار این دولت فاشیست نیمه دوم قرن بیستم تخم نفاق افکنده و بهره

 . . . و

 



ین رابطه استعفاي اینجانب مهندس حسین شاه اویسی از سرپرستی استانداري کردستان بهانه در ادامه بیانیه آمده است: در ا

پخش نموده که   18/10/58قرار داده و دروغهاي شاخداري در رابطه با جریانات سنندج در برنامه شامگاهی خود به تاریخ 

ل مردم در رابطه با دولت یک وظیفه انقالبی اسالمی و دارم که بیان مشکالت و مسایاعالم می نماید. و صراحتاًمی تکذیبقویاً

ملی است و همواره همچون یک سرباز فداکار در خدمت انقالب اسالمی ملت قهرمان و رهبري و سازش ناپذیر آن امام 

 )20/10/1358خمینی و میهن عزیزمان ایران خواهم بود. . . (اطالعات 

 

 .القات با نماینده امام شدنداستاندار کردستان:متحصنین سنندج خواستار م

 

هاي مردم سنندج وارد پانزدهمین روز خود شده است و آنان اکنون سومین روز کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: تحصن گروه

گذرانند. مهندس شاه ویسی استاندار کردستان در مورد این موضوع به خبرنگار کیهان گفت: اعتصاب غذاي خود را می

مبنی بر خروج پاسداران از سنندج همچنان تاکید دارند. وي افزود: متحصنین با ارسال تلگرامی براي  متحصنین در موضع خود

هیات ویژه دولت خواستار مالقات و مذاکره با  حجت االسالم اشراقی نماینده امام شدند ولی هنوز در مورد سفر نماینده امام 

ی کرد اطالعین از سفر جمعی هیات ویژه دولت به سنندج نیز اظهار بیبه سنندج اطالعی به ما داده نشده است. استاندار همچن

در ارتباط با مساله تحصن مردم سنندج باید به سنندج نیز مسافرت کند. شاه ویسی که هنوز خود  و گفت: هیات ویژه قاعدتاً

خ قطعی دریافت استعفا کردم پاس داند گفت: من از یکشنبه گذشته که از استانداري کردستانرا استاندار مستعفی کردستان می

روز تحصن  14دهم. استاندار کردستان در پایان گفت: در جریان بدون پاسخ هیات ویژه به کار ادامه می نیزام و فعالًنداشته

الشعاع تحصن مردم قرار دارد. (اطالعات تحت ها، ادارات، بانکها و بازار شهر سنندج کامالًمردم سنندج کلیه مغازه

25/10/1358( 

 

 .اعتصاب غذاي متحصنین سنندج شکست

 

 .تا سه روز دگر سنندج را ترك کنند استاندار کردستان: پاسداران احتماالً

 

 .اي هیات نمایندگی خلق کرد اعالم شدماده 26نواقص کلی طرح 

 



ان اعالم کرد که اعتصاب غذاي مردم سنندج به دستور شیخ عزالدین حسینی کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: استاندار کردست

شکسته شد. شاه ویسی استاندار کردستان در یک گفتگوي اختصاصی به خبرنگار کیهان گفت: ساعت دو بعدازظهر دیروز شیخ 

. وي افزود: اي آنان شدعزالدین حسینی پیامی براي متحصنین در استانداري سنندج فرستاد و خواستار شکستن اعتصاب غذ

 .هایی است که در شهر مهاباد با حضور هیات ویژه دولت صورت گرفته استارسال این پیام به دنبال توافق

 

هاي انجام شده قرار بر این شده که مردم سنندج اعتصاب غذاي خود را بشکنند و سپاه استاندار گفت: بر اساس توافق

ه روز آینده به احتمال قوي شهر را ترك کنند و مساله تحصن مردم سنندج تمام پاسداران مستقر در سنندج نیز ظرف س

شود استاندار کردستان طی پیامی به مردم سنندج گفت: امیدوارم که مردم سنندج آرامش خود را حفظ کنند زیرا با صبر می

اند. شاه ویس در پاان گفت: هیات ویژه دولت اند پیروزي تمام مردم ایران را تثبیت کردهانقالبی که تاکنون از خود نشان داده

بخاطر مشغله زیاد قادر به عزیمت به سنندج نشد و به تهران رفت. مسوول سپاه پاسداران در سنندج نیز طی پیامی با کیهان 

یچ ه خبر شکستن اعتصاب غذاي مردم این شهر را تایید کرد و گفت: در مورد خروج احتمالی پاسداران ظرف سه روز آینده ما

 )26/10/1358اطالعی نداریم و هنوز در این مورد به ما دستوري داده نشده است. (اطالعات 

 

 سخنان استاندار

 

روزي  25حوادث کامیاران، مرا مبهوت ساخت، زیرا در تمام مدت «استاندار کردستان نیز دیشب اظهار داشت: » شاه ویسی»

 و در حال حاضر، شهرهاي شمالی کردستان نیز مانند سنندج، کامالًکه در سنندج تحصن بود، حتی یک تیر هم شلیک نشد 

حادثه تاسف بار کامیاران، ناشی از یک سوءتفاهم، بوخود آمده و گویا  دانم،تا آنجا که من می«افزود: » شاه ویسی». «آرام است

مردم «ش ارتش در کردستان گفت: استاندار کردستان پیرامون نق». به یکی از طرفین درگیر، گزارشهاي نادرست داده بودند

اند. نمونه آن هم حرکت ستونی از کرمانشاه به طرف کردستان، ارتش را بخوبی پذیرا بوده و هیچگونه برخوردي با آن نداشته

 )13/11/1358اطالعات».(سنندج بود که براي حفظ فرودگاه حرکت کرده بود و با اعتراض کسی هم روبرو نشد

 .رمري به عهده گرفتنظم کامیاران را ژاندا

 

خبر گزاري پارس:شاه ویسی استاندار کردستان که براي دادن گزارش وقایع یک ماهه سنندج به هیات ویژه دولت  -تهران

براي کردستان به تهران آمده است پریشب در گفتگوي با خبرگزاري پارس در مورد وضع کنونی کامیاران گفت: بر اساس 

ین شد ااي از مردم به عمل آمد قرار برنده لشکر سنندج و فرماندار و گروه هاي سیاسی و عدهتوافقی که در سنندج بین فرما



که افراد مسلح موجود در کامیاران بله هیچ وجه در شهر رفت و آمد نکنند و ژاندارمري نظم شهر را به عهده بگیرد که 

 .و سپاه پاسداران نیز به مقر اولیه خود بازگشتند این توافق به مورد اجرا گذارده شده استاکنون اطالع یافتیم که هم

 

ماهه سنندج و دیگر مناطق استان به هیات ویژه وي در مورد سفر خود به تهران گفت من براي تقدیم گزارش و وقایع یک

اي این گزارش توسط آقاي فروهر به شوراي انقالب داده شده استاندار کردستان افزود جام کهدولت به تهران آمده

سپاسگزاري از هیات ویژه دولت است که در آرام نبودن کامیاران سعی فراوانی کردند و امیدوارم آرامشی که از یکشنبه شب 

به وجود آمده است پایدار بماند و از هیچ طرفی نقض نشود تا مردم بتوانند با آرامش به زندگی خود ادامه بدهند و مقام 

 .مت مردم کردستان باشندکشوري و لشکري هم بیش از پیش در خد

 

ویسی گفت: با توجه به اختیارات کاملی که شوراي انقالب به هیات ویژه دولت براي کردستان داده است در یکی دو روز شاه

.(جمهوري آینده من به اتفاق یک یا دو نفر از اعضاي هیات براي استقرار نظم کامل در کردستان عازم منطقه هستیم

 )17/11/1358اسالمی

 

 .شوندهاي وقایع کردستان آزاد میگروگان

 

این مطلب را حقگو استاندار ». شونداند، آزاد میکلیه زندانیانی که در جریان کردستان به گروگان گرفته شده«ارومیه ـ 

ي استاندارمهندس هاشمی فرستاده «آذربایجان غربی دیشب در تماسی با خبرگزاري پارس در ارومیه اعالم داشت و افزود: 

آذربایجان غربی به مناطق  کردنشین به وي گزارش داده شده است که حزب دمکرات کردستان و سایر گروههاي سیاسی در 

اند و آمادگی خود را براي آزادي کلیه زندانیان اعالم این منطقه در ارتباط با مساله کردستان بسیار واقع بینانه برخورد کرده

ت: آزاد خواهند شد ؟ گف ایجان غربی در پاسخ این سوال که آیا زندانیان گروههاي کرد نیز متقابالًاستاندار آذرب» اندداشته

اد تعد«حقگو افزود: ». این کار با هماهنگی هیاتی که بوسیله آقاي صباغیان، عضو هیات ویژه ایجاد شده انجام خواهد شد«

 )20/11/1358عاتاطال».(زندانیانی که آزاد خواهند شد امروز اعالم خواهد شد

 

  .جمهور،مسلمانان کرد خواستار پاکسازي و خلع سالح ضد انقالب در منطقه شدندطی ارئه طوماري به رییس

 



مردم  شنبه به اتفاق نمایندگانی ازآقاي بهروز ماکوئی استاندار کرمانشاهان گفت که عصر پنج-ـ خبرگزاري پارسکرمانشاه 

جمهور مالقات صدر رییسرود و روانسر ثالث و باباخانی و مهاجرین بایگان با آقاي بنیمنطقه اورامانات شامل پاوه و جوان

جمهوري داده این مالقات طوماري شامل امضا جمع زیادي از مسلمانان کرد به رییس.استاندار کرمانشاهان افزود: درکردند

م این شرح اعالصدر مطرح شده به ات را که آقاي بنیهاي مردم اوراماناین گفتگو متن خواسته.استاندار کرمانشاهان در شد

 :شد

 

این متن ضمن تبریک احراز مقامات ریاست جمهوري و تفویض فرماندهی کل قوا از طرف امام امت به در قسمتی از 

این شرح بازگو ماده به 8هاي مردم منطقه اورامانات و پاوه و جوانرود و باینگان و روانسر و باباخانی در جمهور خواستهرییس

 :شده است

 

 این مهم مقدور نیست مگر با اجراي دو برنامه مقدماتیو بخش و دائمی ـ استقرار امنیت در سطح منطقه به شکلی اطمینان1

 

 الف: بستن مرزها و نظارت دقیق و رفت و آمد و تقویت نیروهاي مسوول منطقه

 

 ب:  خلع سالح و پاکسازي منطقه

 

 پذیري مردم بیکار وآسیبایجاد کار براـ 2

 

 قانون اساسی 12ـ ترمیم و اصالح ماده 3

 

ایران و اي تحت هر مقام و عنوان حق تعین سرنوشت مردم مسلمان منطقه را از دیگر برادران ـ هیچ گروه و حزب و دسته4

واهیم داد رده و به آن تن در نخمسلمان جدا سازد ولو در سطح عالی مملکتی باشد غیر قابل قبول دانسته و در مقابل تمکین نک

این راه پر مسوولیت را به هر هاي بزرگ خویش را که همانا اسالم عزیز است دنبال کرده وایم که آرمانزیرا تصمیم گرفته

 .قیمت که باشد ادامه خواهیم داد

 



اي زاده در بطن انقالب را به شیوهاین است که باید جریانات ضد انقالبی و تحمیلی و پیامدهاي حرامـ به اعتقاد ما اصول 5

هاي شیطانی منطقه را به آشوب و تشنج قاطعانه و انقالبی، بررسی و سر و سامان داده و کسانی را که با طرح نقشه و دسیسه

زي را ریلوح متشکل و مسلح کرده و جنگ و برادرکشی و خوناي ناآگاه و سادهفریبانه عدهکشانیده و با استفاده از مسایل عوام

 گونه عوامل وابسته را ازاینمحکوم نموده و تعقیب و مجازات شرعی و قانونی  اي باشند شدیداًراه انداخته در هر مقام و منطقه

 .خواستاریم طریق قوانین جاري مملکتی مصراً

 

 هاي مشروع مسلمانان کردرفع سانسور از رادیو تلویزیون مطبوعات نسبت به نظریات و خواستهـ6

 

 و روحانیون متعهد و مبارز در سطح منطقهـ توجه خاص به مراکز و مدارس دینی و علمی 7

 

ایران هر چه زودتر امکانات برگشت مهاجرین مسلمان کرد را به خانه و کاشانه قاطعانه خواستاریم ریاست جمهوري اسالمی

انقالب و کفار محفوظ و در امان نگه دارد.(جمهوري برد عوامل ضد خود را هم نموده و عزت و آبروي مسلمانان را از دست

 )18/12/1358اسالمی 

 

 گفتگو با استاندار استاندارآذربایجان غربی

 

مسئو لیت قتل، درگیري «اظهار داشت:»اطالعات «ضمن تائید ماجراي گروگان گیري در گیریهاي منطقه قطور،به خبرنگار 

عهده گرفته اند که خواستار بر  چیده شدن پاسگاه گروهان ژاندارمري منطقه به »آرارات «وگروگان گیري را گروه هاي بنام 

ي باشند و»حبش «گروگانها در اختیار ظاهریبدري فرزند ارشد ساکن روستاي رودقطور هستند  استاندار افزود:احتمال می

ده استانداري را بشدت مورد اضافه کرد:درگیري پریروز درست در نقطهاي روي داد که مدتی قبل مهاجمین اتومبیل نماین

بعداز ظهر دیشب از چگونگی در گیري دیروز قطور خوي حاکی است درگیري  8حمله مسلحانه قرار داده بودند تا ساعت 

مهاجمان با افراد ارتشی،دیشب در این منطقه پایان یافت.امروز به مناسبت  شهادت برادر ارتشی که در جریان حمله مهاجمان 

هر خوي عزاي عمومی اعالم شد وقرار است امروز جنازه شهدا در این شهر تشییع وبخاك سپرده شود. شهید شدند، در ش

 )21/12/1358(اطالعات

 

  .شونداستاندار آذربایجان غربی:خائنین وطن فروش به شدت تمام سرکوب می



 

نه به اعضاي شوراي شهر خوي در ارومیه ـ خبر گزاري پارس: در پی حادثه خونین که روز یکشنبه در اثر حمله مسلحا    

اي که در اختیار تن شد آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی با صدور اطالعیه 6منطقه قطور روي داد و منجر به شهادت 

این عمل از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند متن اطالعیه به این شرح خبرگزاري پارس قرار داد ضمن محکوم کردن

مردم آگاه و مبارز آذربایجان غربی به طوري که اطالع دارید تعدادي ماجراجو و اشرار از  - الرحمن الرحیم : بسم اهللاست

بار خودشان از استقرار صلح و آرامش در منطقه وحشت دارند با حمله خبر که بخاطر سوابق نابخشودنی جنایتخدا بی

نفر از بهترین افراد ژاندارمري و ارتش را به شهادت رساندند و  6 ناجوانمردانه به تعداي از مسوولین کشوري  و لشکري هجوم

این عمل فجیع و ضد اسالمی را به گروگان برده اند ضمن محکوم کردنفرماندار شجاع و متعهدخوي و تعدادي از افراد نظامی

م که خواهیـ  و از مردم مییم گوئاین جنایت کاران به همه مردم منطقه بخصوص اهالی غیور خوي و ماکو تبریک و تسلیت می

چینان براي به هم زدن اوضاع جامعه عمل این روزهاي انتخابات آرامش خود را حفظ کنند و نگزارند نقش شوم توطئهدر

بپوشد و به یاري خدا انتخابات مجلس شورا در یک محیط آرام انجام گیرد اطمینان داشته باشید که مسوولین امر استان با 

 این خائنین وطن فروش را سرکوبباشند و به شدت تمامکاران و توطئه گران میراقب اوضاع و در تعقیب جنایتدقت تمام م

ایران با قاطعیت تمام در ایران است و به کوري چشم دشمنان جمهوري اسالمی اینجا کنمخواهند کرد یک بار دیگر اعالم می

خواهد کرد.جمشید حق گو استاندار آذربایجان غربی(جمهوري  این منطقه و در تمام مناطق حاکمیت خود را حفظ

 )22/12/1358اسالمی

 .این شهر را به توپ بستندمهاجمین، نقده و روستاهاي

 

هاي سبک و سنگین به نقده و روستاهاي ارومیه ـ خبرنگار کیهان: در ساعات اولیه بامداد روز گذشته افراد مسلح با سالح

لفات گونه تاین درگیري هیچمواجه شدند و عقب نشستند و ه با آتش پاسداران و نیروي انتظامی . کاطراف آن حمله کردند

بامداد  1این رابطه اعالم کرد در ساعت جانی و مالی به همراه نداشت مهندس حسین طاهري استاندار آذزبایجان غربی در 

هاي مختلف مورد هدف و تیراندازي ه را با توپ و اسلحهدیروز افراد مسلح از تپه هاي اطراف نقده روستاي گلوان شهر نقد

و پاسداران مستقر در نقده به آتش مهاجمین ها که سه ساعت به طول انجامید  نیروهاي انتظامی این تیراندازيقرار دادند در 

 گونه تلفات مالیگیري هیچاین درنشینی کردند. بامداد آتش آنها را خاموش و مجبور به عقب 3پاسخ دادند ودر ساعت  شدیداً

. استاندار آذربایجان غربی افزود: روستاي کوران آباد از توابع نقده نیز از هاي مهاجمین نیز گزارشی نرسیده استو یا زخمی

کالشینکف مورد تیراندازي و حمله قرار گرفتند که خوشبختانه این حمالت تلفات جانی و  7ـ جی ـ پیسوي مهاجمین با آر

 81بامداد از طرف مهاجمین با خمپاره  2از توابع نقده از ساعت » میرآباد«. وي اضافه کرد: همچنین روستاي داشته استمالی ن

دهد: . خبرنگار ما گزارش میاین جمله را به دفع کردندمیلیمتري تیراندازي شده است که افراد ژاندارمري با آتش متقابل 

اي مرز بازرگان در جاده ترانزیتی بازرگان ـ ماکو، به یک عده افراد مسلح برخورد هنیمه شب چهارشنبه پاسداران و گشتی

گیرد که با رسیدن نیروهاي کمکی به پاسداران مهاجمین فرار کرده و تیراندازي بین طرفین به مدت یک ساعت در می



 رفت و خسارت دید ولی پاسدران تلفاتیاین درگیري اتومبیل پاسداران مرز بازرگان مورد اصابت گلوله قرار گ. در کنندمی

م توصیف آرا این منطقه را نسبتاًنداشتند بهرنگ فرماندار میاندوآب در پایان بازدید خود از منطقه محمود آباد شاهین دژ وضع

وردارند رخالعاده خوبی باین روستا از روحیه فوقکرد و در تماسی با خبرگزاري پارس گفت: پیشمرگان کرد مسلمان مستقر در 

این منطقه که چندي قبل صحنه برخورد و فعالیتهاي آموزشی و عمرانی در محمودآباد همچنان ادامه دارد بهرنگ افزود: در 

هاي آموزشی قرآن دین و ضد انقالبیون با نیروهاي پاسدار و پیشمرگان کرد مسلمان و ژاندارمري بود، هم اکنون کالس

نفر و دختر و پسر   120اند تشکیل شده است واینکه از مدرسه شهید مطهري تهران آمدهشناسی توسط برادان و خواهر اسلحه

بیند وي اضافه کرد: در قسمت عمرانی عملیات ساختمانی دو مدرسه با پنجاه میلیون ریال اعتبار به طور جداگانه آموزش می

محل احداث مدارس مذکور به وسعت ده هزار هزینه از محل اعتبارات گروه نوسازي مدارس استان آغاز شده است و زمین 

ین شخص امتر مربع فردي به نام امیر جعفري یکی از اعضاي پیشمرگان مسلمان کرد اهدا کرده است فرماندار همچنین گفت:

واگذار کرده است که براي شروع فعالیتهاي ساختمانی آن متر مربع زمین جهت احداث یک کتابخانه عمومی  1090همچنین 

این کتابخانه شامل سالن نمایش سالن مطالعه دختران و وي فرمانداري نیز دویست هزار ریال اعتبار اختصاص یافته استاز س

این گفتگو پسران خواهد بود که از سوي جهاد سازندگی میاندوآب و محمودآباد ساخته خواهد شد فرماندار میاندوآب در 

 )25/12/1358.(جمهوري اسالمیاند از نظر بهداشتی خوب اعالم کردکرده خانوار را که به روستاي محمودآباد کوچ80وضع 

 

 جمهوري براي جلوگیري از گسترش جنگ خانگیاستمداد کردهاي اشنویه از رییس

 

 .مین ضد تانک در بخش جوانرود کشف و خنثی شد 27       ·

 

نفر از کردها به اشنویه در فرمانداري  150ترکها اشنویه، کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان ـ اثر باال گرفتن و زد وخورد بین کردها و 

ه گفته . بنا بجمهور استمداد کردنداین عده براي جلوگیري از گسترش جنگ خانگی در اشنویه از رییسمهاباد متحصن شدند

د فرماندار مهاباد این عده خواستار رسیدگی فوري مقامات مسوول به مشکالت منطقه خود شدنبابا طاهري فرماندار مهاباد 

لع سالح اند که به بهانه خاند اعالم کردههمچنین گفت: متحصنینی که به نمایندگی از سوي روستائیان اشنویه به مهاباد آمده

این مشکل و پایان تحصن مردم کردنشین اشنویه یا دفتر اند. وي افزود:  براي رفع مورد آزار و اذیت قرار گرفته که شدیداً

وري ـ استانداري آذربایجان غربی دفتر ریاست جمهوري ویژه کردستان و فرمانده پادگان مهاباد تماس و گفتگو ریاست جمه

دهند. اند که براي رفع اختالفات و جلوگیري از جنگ خانگی در اشنویه اقدام فوري انجام میشده است همگی قول مساعد داده

اشنویه نیز پیرامون حوادث اخیر و انگیزه تحصن مردم کردنشین اشنویه حاج مال ابراهیم راوندي که یکی از متحصنین اهل 

این گفت: اختالف کردها و ترکها از زمان جنگ خانگی نقده شروع شده و زمینه آن تا امروز ادامه یافته است. وي به بدنبال 

مجروح شدند و اموال گروهی نیز به این اختالف و آغاز درگیري دو طرفه یک نفر کشته و تعداي مطلب اضافه کرد: در ادامه 



جمهور براي رفع غائله اقدام قاطع و مؤثر . وي ضمن تذکر و هشدار به دولت گفت: چنانچه دولت و رییسیغما رفته است 

هاي بسیار وجود دارد از طرف دیگر دفتر سیاسی و حزب دموکرات انجام ندهد امکان گسترش جنگ خانگی و توسعه درگیري

اي صادر شده این حوادث مساله تحصن مردم کردنشین در فرمانداري مهاباد اطالعیهته اعالم کرد: در مورد نیز روز گذش

 . است

 

ـ خبرنگار کیهان مهندس حسین طاهر زاده استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد: حدود بیست نفر  از روحانیون ارومیه

هاي این عده به دنبال آغاز کار یگاناند این شهر تحصن کردهفرمانداريروستاهاي اطراف اشنویه به مهاباد رفته است و در 

 .اندپاکسازي درمنطقه اشنویه را به بهانه آزاد و اذیت جوانمردان تحصن نموده

 

 اند و خواستار محلاز پیرانشهر خبر رسید که گروهی از اهالی اطراف اشنویه به پیرانشهر کوچ کرده استاندار افزود: ضمناً

اند که جوانمردان معبودي که به پاکسازي خلع سالح منطقه مشغولند به اینها گفتهاند، سکونت وآذوقه از فرمانداري شده

ها ناچار به این رابطه برخی از خانوادهکنند، در اي را مجبور به تحویل تفنگ میهاي مردم مراجعه کرده و هر خانوادهخانه

این ماجرا یک نفر از اهالی منطقه نیز فوت دهند و در ه کرده و به جوانمردان تحویل میفروش وسایل زندگی خود تفنگ تهی

به استانداري ایشان تلگرامی در میان گذاشته و 64این ماجرا مساله را با فرمانده لشکر . استاندار اضافه کرد: بدنبالکرده است

 ..هاي ضد انقالب عنوان شده استگروهاین تلگرام مشکالت پیش آمده توسط تبلیغ ارسال کرد. در 

 

شان . همراهی آنان مفید است و تعدادها هستنداستاندار اضافه کرد: فرمانده لشکر تلفنی به من گفت که جوانمردان همراه یگان

 .نیز زیاد است  و لیکن ممکن است یک یا چند نفر از افراد ناباب نیز در میان آنان باشد

 

گردنه «نفري از مهاجمین مسلح که در 10س از سنندج گزارش داد بعدازظهر روز دوشنبه یک گروه خبرگزاري پار ضمناً

را اند و قصد حمله به نیروهاي ارتش و پاسداران مستقر در یک پاسگاه نظامی در سنندج ـ به مریوان کمین کرده» گاران

قایاي شدگان از باي ارتش و سپاه وارد نیامد کشتهاین جریان تلفاتی به نیروهاند در یک درگیري کشته شدند در داشته

این خبر مورد تایید ستاد مشترك ارتش جمهوري اند. اند که پنجشنبه گذشته به کاروان حامل نفت حمله کردهمهاجمین بوده

 .قرار گرفته استاسالمی

 

 کشف مین



 

سیر در ماعالم کرد : پریروز پاسداران انقالب اسالمیخبرگزاري پارس در گزارشی دیگر از کرمانشاه از قول بخشدار جوانرود 

 .خانه شور سیزده مین ضد تانک را که توسط  عمال مزدور بعث عراق کار گذاشته شده است کشف و خنثی کردند

 

ها همچنین خبرگزاري پارس از کرمانشاه گزارش داد:از سوي سازمان پشمرگان مسلمان کرد خبر رسید که گروه تجسس جاده

 14جوانرود در راه باباجانی نزدیک روستاي قلقله ب از افراد سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و پاسداران انقالب اسالمی مرک

 .مین ضد تانک روسی را کشف و خنثی کردند

 

اد سه د همچنین در درگیریهایی که در اطراف پایگاه تیژتیژ واقع در راه سنندج ـ به مریوان بین نیروهاي دولتی و مهاجمین رخ

 .اندشدهمهاجم کشته و دو تن زخمی

 

آباد ابتداي جاده سقز تیراندازي شدیدي همچنین گروهی از مهاجمان به طرف مقر پیشمرگان مسلمان کرد واقع در محله فیض

ن را اکردند که به آتش آنان پاسخ دادند از سوي دیگر شب جمعه مهاجمین با خمپاره و سالح دیگر یگانهاي مستقر در کامیار

 .این حمالت پاسخ داده شدبه این بخش مورد حمله قرار دادند که از طرف نیروهاي جمهوري اسالمی در ضلع جنوب غربی 

 

 .برنامه تامین نیازهاي پزشکی کردستان اعالم شد

 

صادر کرد .  هاي بهداري و بهزیستی استان کردستاناي خطاب به چند تن از مدیران عامل سازمانوزارت بهداري بخشنامه

 :متن این بخشنامه را که تا پایان مرداد ماه جاري اجرا شود چنین است

 

ـاز هر یک از استانهاي همه ماهه تا اطالع ثانوي یک  گروه دوازده نفره مرکب از  پزشک عمومی، پزشک متخصص در 1

ن کارشناس یار یا کمک بهیار ، تکنسی، متخصص بیهوشی یا تکنسین بیهوشی، پرستار، بههاي  دارو سازي، دندانپزشکیرشته

بهداشت محیط ، بهداشت یار و مراقبت بهداشت مدارس ماموریت خواهند داشت تا به مدت یکماه به خدمات در استان 

 .کردستان در اختیار مدیر عامل سازمان منطقه بهداري و بهزیستی آن استان قرار گیرند

 



 . یک گروه از سطح استان به این ماموریت اعزام خواهند شدگروه یعنی از هرمنطقه  6ـ از استان تهران 2

 

ـ افراد هر گروه در درجه اول بطور داوطلب و در صورت کمبود داوطلب به ترتیب حروف الفبا و تشخیص مدیران عامل 3

 استانها از بین کارکنان این استان  بطور عادالنه انتخاب خواهند شد

 

ساعت فوق العاده اضافه کارو  175بر حق ماموریت با ارائه خدمات تمام وقت از مزایایی ـ به کلیه اعضاي این گروه عالوه 4

 برابر حقوق و مزایا تعلق خواهد گرفت 3حق انتقال و سایر مزایاي استثنایی نطیر حق صعوبت کار حدود 

 

روز حقوق و مزایا به عنوان  5کر ـ به کارکنانی که به طور دارطلب در این ماموریت شرکت نمایند عالوه بر مزایاي فوق الذ5

 پاداش تعلق خواهد گرفت

 

شوند چنانچه از اجرایی ماموریت تمردد ـ هر یک از کسانیکه به از سوي مدیران عامل هر منطقه براي ماموریت انتخاب می6

راز ها را براي اببه سازمان پاکسازي وزارت خانه معرفی شوند دراین کمیته طبق مصوبات شوراي انقالب آن نمایند سریعاً

 خدمات دولتی منفصل خواهد کرد

 

ـ در صورت نیاز استان کردستان حقوق و مزایاي فوق الذکر کلیه پزشکان و پیرا پزشکان خواهد شد که از این پس آمادگی 7

 بهداري وآن را داشته باشند تادر آن استان بطور تمام وقت به خدمت بهداري و بهزیستی مشغول شده . یا به استخدام 

 . بهزیستی استان کردستان درآیند

 

توانند پس از طی یک دوران یکماه ماموریت خود را در ماههاي بعد به طور داوطلب به خدمت در استان افراد هر گروه می-8

 .کردستان ادامه داده و از مزایایی مربوطه استفاده نمایند

 

ماه اسامی گروههاي اعزامی خود را به وزارت بهداري و بهزیستی اعالم هر  25ـ مدیران عامل هر استان حداکثرتا پایان روز 9

 خواهد کرد تا به وسیله هواپیما ترتیب مسافرت آنها از تهران به سنندج داده شود

 



هاي محروم کشور اعزام خواهند شد و از همان حقوق ـ چناچه داوطلبان بیش از نیاز استان کردستان باشد به سایر استان10

 ذکر شده استفاده خواهند کرد مزایاي

 

اي که مایل به همکاري دراین خدمت مقدس باشد بصورت خرید خدمت به و ـ از پزشکان و پیرا پزشکان آزاد و بازنشسته11

 . یا حقوق مزایایی معادل کارکنان وزارت بهداري و بهزیستی استفاده خواهد شد

 

اند همه ماهه بطور دواطلب یکصد نفر براي ي اولیه را دریافت داشتههاـ  افراد داوطلب بسیج ملی که کارت پایان کمک12

ریال مقطوع به آنان پرداخت  35000انجام خدمات درمانی و بهداشتی به کردستان اعزام خواهد شد و در این مدت ماهیانه 

 . نمایندتوانند در بهداري و بهزیستی استان محل سکونت خود نام نویسی می شود داوطلبان همه روزه می

 

شود پرداخت حقوق فوق العاده شغل و اي محل خدمت افراد انجام میهاي منطقهـ صدور احکام ماموریت توسط سازمان13

خود  شوده توسطبه عمل به کارمندان پرداخت می هریک از مزایاي مندرج در این دستور العمل که ضمن حکم کارگزینی قبالً

یافت در داخت فوق العاده ماموریت و سایر مزایایی که در این دستور العمل ذکر شده قبالًاي خواهد بود ولی پرسازگان منطقه

 شوداي استان در محل پرداخت میداشته توسط سازمان منطقهنمی

 

احمر استان کردستان براي آسایش و تامین لـ استانداري، مدیر عامل بهداري و بهزیستی و مدیر عامل جمعیت هال14

 ي مامورین اعزامی همکاري الزم را معمول خواهند داشتهانیازمندي

 

کهکیلویه و ایالم، هرمزگان، بوشهر،سمنان، چهار محال هاي بویراحمدوهاي بهداري و بهزیستی استانـمدیران عامل سازمان15

 .بختیاري ، لرستان و سیستان و بلوچستان از اجراي مفاد این بخشنامه معاف خواهند بود

 

باشد.(جمهوري الحیت افراد داوطلب جهت معرفی آنان برعهده مدیران عامل و استاندار هر استان میـ تشخیص ص16

 )25/12/1358اسالمی

 .کردستان،استاندار ندارد

 



هاي سنندج ـ میهمی مسوول استانداري کردستان در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد علت عدم اجراي طرح

 :اظهار داشت: در حال حاضر استان کردستان فاقد استاندار است. وي افزودعمرانی در این استان 

 

استاندار این استان که بعد از تحصن یک ماهه مردم سنندج بخاطر خروج پاسداران به تهران رفت و در سمینار استانداران نیز 

 ام ولی تاکنون هیچ اقدامیه کردهشرکت کرد هنوز به این استان بازنگشته است و من چند تلگراف به وزارت کشور مخابر

اي عمرانی هصورت نگرفته است، وي گفت: چون شهرهاي سنندج، سقز، مریوان و بانه نیز فاقد فرماندار هستند متأسفانه طرح

التحصیالن بیکار نیز روبرو هستیم. مسوول استاندار شروع نشده است و ما در استان کردستان با مشکل کارگران و فارغ

در پایان گفت: من در حال حاضر تنها به خاطر خدمت به مردم این استان بعضی از امور استانداري را انجام دهم.  کردستان

 )9/1/1359کند که استاندار کردستان حتی معاون هم ندارد.(کیهانخبرنگار خبرگزاري پارس اضافه می

 

 .گزارشی از برخوردهاي احتمالی تاکنون نرسیده است

 

دکتر اتابک معاون سیاسی استانداري آذربایجان غربی، پیش از ظهر دیروز در گفتگوئی با خبر  … پارس زاريگ خبر –ارومیه 

نگار خبرگزاري پارس در ارومیه، اوضاع منطقه آذربا یجان غربی را پریشب تا ساعت ده و سی دقیقه دیروز آرام توصیف کرد 

بهرنگ فرماندار میاندوآب نیز در گفتگویی به ». رسیده استگزارشی از برخوردهاي احتمالی تاکنون به من ن«و گفت: 

برخورد شدیدي که بعد از ظهر پریروز بین گروههاي مسلح و سپاه پاسداران در سه راهی بوکان و «خبرگزاري پارس گفت: 

ا هاي مسلح رمیاندوآب روي داده بود، ساعت ده پریشب پایان یافت و افراد سپاه پاسداران در این ساعت موفق شدند گروه

در این برخورد، یک نفر از سپاه پاسداران شهید و سه نفر از مهاجمین «وي گفت: » عقب رانده و موضع آنان را تسخیر کنند

 .کشته شدند، ولی از تعداد زخمیها هنوز گزارش دقیق تهیه نشده است

 

نقده مورد تهاجم افرا دحزب دمکرات با واقع در شمال شهرستان » بچنلو«فروردین پاسگاه  14بنا به همین گزارش در شب 

نزدیک » لواش لو«) قررا گرفت و همچنین، به روستاي  … 7 چی آرپی –سالحهاي سنگین ( مانند موشک انداز خمپاره اي 

حمله شده که قسمتی از دیوار مسجد در این حمله خسارت دیده و به چند خانه مسکونی نیز آسیب  7بچنلو با آرپی جی 

 )19/1/1359وشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.(جمهوري اسالمیرسیده است خ

 

 .آرام بود آذربایجان غربی دیروز کامالً



 

خبر گزاري پارس: آقاي حقگو استاندار آذربایجان غربی، ساعت دوازده و سی دقیقه دیروز اعالم کرد که وضع  -ارومیه     

، از تا این ساعت«روز اخیر، امروز (دیروز ) کامال آرام بوده است. وي گفت: استان آذربایجان غربی نسبت به درگیریهاي چند 

نظر درگیریها مسئله اي نداشتیم و تنها شنبه شب، در چند روستاي تابع نقده درگیریهائی روي داده و گروههاي مسلح به 

ان غربی استاندار آذربایج». یها پاسخ دادندروستاي میر آباد و چند روستاي دیگر حمله کردند که واحد انتظامی به این تیر انداز

عادي خود  هايخوشبختانه این درگیریها هیچگونه تلفاتی نداشته است وي اظهار امیدواري کرد که ارتش بدنبال برنامه«گفت: 

 )25/1/1359پیش میرود تا حاکمیت دولت راحفظ کند.(جمهوري اسالمی

 

 .استان،هرگونه راهپیمائی در استان آذربا یجان غربی ممنوع می شوددر صو رت عدم اجازه از شوراي تأمین 

 

دکتر اتابک معاون سیاسی استانداري آذربا یجان غربی، بامداد دیروزدر تماسی با خبر نگار پارس در ارومیه اعالم کرد که 

شنامه وزارت کشور و بخصوص شوراي تأمین استان با توجه به دستورات امام امت، بنیان گذار جمهوري اسالمی ایران و بخ

اوضاع و احوال حساس فعلی منطقه از نظر سیاسی و امنیتی و درگیریهاي چند روز اخیر، تصمیم گرفته است که مفاد زیر را 

 .«بمورد اجرا گذارده وي افزود: کلیه گروههاي سیاسی و احزاب و غیره ملزم به اجراي این مفاد هستند دقیقاً

 

گروههاي سیاسی اجتماعی ممنوع بوده و هر نوع تظاهرات، مستلزم کسب اجازه از مسوولین امر  يهاکلیه راهپیمائی – 1

 .خواهدبود

 

 .تهیه و به اطالع مسوولین امور برسد باید قبالً هاکلیه شعارها و قطعنامه – 2

 

 .بگیرندگروههاي برگزارکننده تظاهرات، باید مسوولیت تظاهرات و اجراي دقیق مرأسم را بر عهده  – 3

 

گروهی هیچ گونه اطالعیه اي براي شرکت در مرأسم تظاهرات بدون کسب اجازه از مقامات نباید پخش  هاياز رسانه – 4

جرا ا مواد مذکور، از تصمیمات شوراي تأمین استان است و باید دقیقاً«شود: معاون سیاسی استاندار آذربا یجان غربی گفت: 

 )28/1/1359این مسائل دقت الزم را معمول دارند.(جمهوري اسالمی به خواهیمشود و از مردم نیز می



 

 .گروههاي مسلح با خمپاره و مسلسل به سه پاسگاه حمله کردند

 

 .این حمالت تلفات جانی ببار نیاورد       ·

 

گروههاي مسلح ارومیه ـ خبرگزاري پارس: پریشب در چند نقطه آذربایجان غربی چند پاسگاه و قرارگاه ژاندارمري از طرف 

سه شنبه شب، گروههاي مسلح قرار گاه «مورد هجوم قرار گرفت. حقگو استاندار آذربایجان غربی، بامداد دیروز گفت: 

از توابع ارومیه را با خمپاره و مسلسل مورد حمله قرار دادند و افراد مستقر در » بند«ژاندارمري واقع در نزدیکی روستاي 

 .پاسخ دادندقراراگاه باین تیراندازیها 

 

قرارگاه ساعتی از نیمه شب گذشته (سه شنبه « یک مقام آگاه در ژاندارمري ارومیه به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت:     

 .«شب ) آغاز شد و هم اکنون جریان امر تحت بررسی است

 

ز توابع ا» بچلنور«و » میر آباد«پریشب، پاسگاههاي ژاندارمري روستاهاي « از سوي دیگر، استاندار آذربایجان غربی گفت:    

این «حقگو گفت: » شهرستان نقده مورد هجوم گروههاي مسلح قرار گرفت و افراد پاسگاهها به تیر اندازي پاسخ دادند

 )28/1/1359جمهوري اسالمی».(تیراندازیهاي تلفاتی نداشت

 

 اعالمیه استاندار آذربایجان غربی

 

قاسملو، ساعت نوزده و چهل و پنج دقیقه دیروز، اعالمیه اي از سوي جمشید حقگو استاندار در ارتباط با حوادث دیروز دره 

آذربایجان غربی انتشار یافت. در بخشی از این اعالمیه ضمن اشاره به محکوم کردن اعمال مهاجمین و اعالم ادامه هرچه 

 :مقاومتر ارتش در برابر اشرار آمده است

 

امروز، اراده و همبستگی خودرا با برادران ارتشی  هايومیه که با اهدا خون خود براي زخمیما ضمن تشکر از مردم غیور ار

نشان دادند، میخواهیم که خونسردي خود را حفظ کرده و مطمئن باشند که نیروهاي نظامی و انتظامی، بطور آگاهانه و شجاعانه 



که بیش از این اجازه ندهند، که اشرار،  کنیمد اعالم میدر سرکوب کردن این اشرار از پاي نخواهند نشست و به برادران کر

سرنوشت آنها را به بازي بگیرند و مانع رهائی آنها از فقر و استضعافی که سالیان متمادي دامنگیرشان بوده است بشوند. 

 )28/1/1359(جمهوري اسالمی

 

 .قطور خنثی شد براي پنجمین بار با مقاومت پرسنل ژاندارمري:شبیخون به پاسگاه پل هوائی

 

 از سوي مهاجمین و اشرار مسلح» قطور«براي پنحمین بار متوالی طی این هفته، پریشب پاسگاه و پل هوائی منطقه  –ارومیه 

 .مورد تیر اندازي قرار گرفت

 

که  يجمشید حقگو استاندار آذر بایجان غربی در تماسی با خبرگزاري پارس ضمن اعالم این مطلب گفت: در این تیر انداز

بامداد امروز ( دیروز ) ادامه داشت، هیچ گونه تلفات یا خساراتی به نیروهاي انتظامی مستقر در پاسگاه و پل هوائی وارد نشده 

 .«است

 

« قگو گفت:ح». حمالت پریشب اشرار با تیراندازیهاي متقابل نیروهاي انتظامی مستقر در منطقه پاسخ داده شد«استاندار گفت:

 )28/1/1359بایجان غربی دیشب ( پریشب ) آرام بوداست.(جمهوري اسالمیسایر مناطق آذر 

 

 .از سوي افراد حزب دمکرات، به ستون ارتشی حامل مواد سوختنی براي مردم اشنویه حمله شد

 

 قهمنط در اشرار گروههاي و مسلح مهاجمین متوالی، شب ششمین براي گذشته، شب شنبه چهار: پارس گزاري خبر –ارومیه 

ژاندارمري مستقر در این منطقه رازیر آتش گلوله قراردادند. حقگو استاندار آذربایجان غربی ضمن  پاسگاه و هوائی پل ،»قطور«

، به این تیراندازیها پاسخ شدید داده و مهاجمین را سرکوب »قطور«نیروهاي انتظامی مستقر در دره « اعالم این خبر گفت:

 .ونه تلفاتی به نیروهاي انتظامی نرسیده استدراین تیراندازیها هیچ گ». کردند

 

و  حلبی توئی -چهارشنبه شب در اطراف روستاي قلعه لر «درهمین حال، فرمانده گروهان ژاندارمري شهرستان نقده گفت:     

سل لخمپاره و رگبار مس باتخت ناصري ازتوابع اشنویه، افراد مسلح حزب دمکرات کردستان به واحدهاي نظامی و انتظامی



حمله کردند و نیروهاي نظامی و انتظامی در حمله متقابل گروههاي مسلح را فراري داده و تعدادي موشک انداز، مسلسل و 

 .«تفنگهاي مختلف را که از آنان به جاي مانده بود، بدست آوردند

 

شب، یک  آمبوالنس را نیز مورد همچنین بنا به اظهار فرمانده گروهان ژاندارمري شهرستان نقده، مهاجمین مسلح، چهار شنبه 

حمله قرار دادند. یکی از چهار مهاجم مسلحی که زخمی شده بودند و با آمبوالنسهاي ژاندارمري به نقده حمل میشدند، در 

مسیر راه به علت شدت جراحات درگذشت و سه نفر دیگر در بیمارستان بستري شدند در این درگیري یک درجه دار 

فرمانده گروهان ». ده است که هم اکنون در بیمارستان شیر خورشید سرخ ارومیه بستري استژاندارمري نیز زخمی ش

ژاندارمري شهرستان نقده افزود: حمله افراد مسلح حزب دمکرات در حالی صورت گرفته که ما  براي رساندن مواد سوختی به 

یرغم تعهد و قولهایی که براي ایجاد امنیت در راهها مردم اشنویه، از کلیه امکانات خود استفاده کردیم و حزب دمکرات نیز عل

 .«در حال حاضر، منطقه شهرستان نقده آرام است«وي در پایان گفت: ».داده بود، به ستونهاي ارتشی و نظامی،حمله کرد

 

غربی  نهمچنین به گزارش خبرگزاري پارس، پریشب، وضع منطقه آذربایجان غربی آرام بود. آقاي حقگو استاندار آذربایجا

تنها در منطقه قطور، طبق معمول چند شب « ساعت ده بامداد دیروز ضمن اعالم این خبر به خبرگزاري پارس در ارومیه گفت:

گذشته، اشرار و مهاجمین مسلح پاسگاه و پل هوائی قطور تیر اندازي کردند که به این تیر اندازیها از سوي ماموران انتظامی 

جمهوري ».(تیراندازیهاهیچ گونه تلفات یا خساراتی به نیروهاي انتظامی وارد نیامده استپاسخ داده شده است. در این 

 )29/1/1359اسالمی

 

 .کندکردستان:ستون نظامی به هر قیمتی راهش را باز می 28فرمانده لشکر 

 

نظامی که در عصر دیروز در یک گفتگوي تلفنی در مورد چگونگی انتقال ستون  28سنندج:سرهنگ صدري فرمانده لشکر 

به راه خودش ادامه خواهد داد، حتی  این ستون کماکان در فرودگاه است ولی مسلماً« فرودگاه سنندج مستقراست گفت:

اکثر نقاط حساس و ورودي سنندج، «خبرنگار ما در دنباله گزارش خود می افزاید:». اگرکوههاي این منطقه را پیاده طی کند

همچنین خبر نگار خبرگزاري پارس در سنندج، دیروز در مورد چگونگی انتقال ». ی داردسنگر بندي شده و شهر حالت متشنج

کردستان  28ستون نظامی اعزامی بــــــــه سنندج که سه روز است، در فرودگاه این شهر مستقر است، با فرمانده لشکر 

رمان فرمانده کل قوا راهش را باز کرده و این ستون به هر قیمت و به هر وضعی که باشد، به ف«تماس گرفت. وي اظهار داشت:

 اظهار نظري نمی فعالً« در مورد اینکه این فرمان، چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشکر کردستان گفت:». خواهد کرد

 .«توانم بکنم



 

ندج در در سن مسوول استانداري کردستان، روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري پارس» میهمی«در همین رابطه، 

 تالش ما و« مورد چگونگی انتقال ستون نظامی اعزامی به سنندج که هم اکنون در فرودگاه این شهر مستقراست گفت:

گروههاي سیاسی و مردم این است که در این شهر، خونریزي نشود و در عین حال، ارتش نیز امور و ظایف خود را بتواند انجام 

که در باره چگونگی انتقال این ستون، به پادگان  ایمازاقشار مختلف مرد م دعوت کرده 28دهد. لذا ما به پیشنهاد لشکر 

 28فرمانده لشکر » سرهنگ صدري«سنندج آمده و مذاکراتی انجام دهند تا این مسئله، در اسرع وقت حل شود. دراین زمینه، 

ه استانداري، از معتمدین شهر دعوت کرده ام کمن به وسیله مسوول «پیاده کردستان، در گفتگویی با خبرگزاري پارس گفت:

مشروع ارتش جمهوري اسالمی را به  هايجلسه اي مشترك داشته باشیم و آخرین حرفهایمان را در میان بگذاریم و خواسته

 )29/1/1359کیهان».(اطالع نمایندگان مردم برسانیم

 

 گفتگو با استانداري

 

گفتگوئی با خبرگزاري پارس در سنندج در مورد چگونگی انتقال ستون نظامی اعزامی به میهمی مسوول استانداري کردستان در 

سیاسی و مردم این است که در  هايتالش ما و لشکر و گروه«سنندج که هم اکنون در فرودگاه این شهر مستقر است، گفت: 

، از 28انجام دهد، لذا ما به پیشنهاد لشکر این شهر خون ریزي نشود و در عین حال، ارتش نیز امور و وظایف خود را بتواند 

که درباره چگونگی انتقال این ستون به پادگان سنندج آمده و مذاکراتی انجام دهند تا  ایماقشار مختلف مردم شهر دعوت کرده

س پیاده کردستان به خبرگزاري پار 28این مساله در اسرع وقت حل شود. در این زمینه، سر هنگ صدري فرمانده لشکر 

مشترك داشته باشیم و آخرین حرفهایمان  ايکه جلسه اممن بوسیله مسوول استانداري از معتمدین شهر دعوت کرده«گفت: 

 .«مشروع ارتش جمهوري اسالمی را به اطالع نمایندگان مردم برسانیم هايرا در میان بگذاریم و خواست

 

ستون نظامی به هر قیمت و به هر وضعی که باشد، «ارس گفت: فرمانده لشکر سنندج بعد از ظهر دیروز به خبرگزاري پ    

 .«طبق فرمان فرمانده کل قوا راهش را باز کرده و خواهد کرد

 

اظهار نظري نمیتوانم  فعالً«در مورد این که این اقدام چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشکر کردستان گفت:     

 )30/1/1359اطالعات».(بکنم

 نظر بدهید |لینک ثابت  |بهزاد خوشحالی   نوشته شده توسط



 

2007/8/24 13:53 

 

 (8)استانداران وقت و کردستان

در پی درگیریهاي اطراف دره قاسلمو و جاده ارومیه ـ مهاباد:استاندار آذربایجان غربی به گروهها و افراد مسلح در منطقه       

 .اخطار کرد شدیداً

 

 .مهاباد مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته بودند مجروح شدند-ر جاده ارومیهگروهی از برادران ارتشی که د     ·

 

 هايارومیه از مجروحین درگیري 64فرمانده لشکر » رضا«استاندار آذربایجان غربی به اتفاق سرهنگ » جمشید حقگو«ارومیه: 

 .اخیر منطقه که در بیمارستان لشکر بستري هستند، عیادت کرد

 

هنگامی که یک ستون نظامی از لشکر قزوین در جاده ارومیه ـ قاسملو در حرکت «بایجان غربی اعالم کرد: استاندار آذر    

 18مسلح غیر قانونی و اشرار قرار گرفت که طی آن، دو نفر از برادران ارتشی شهید و  هايبود، مورد هجوم ناجوانمردانه گروه

 .«نفر زخمی شدند

 

مله مورد ح» دیزج دول«ه در مسیر ارومیه ـ مهاباد در حرکت بود، در نزدیکی روستاي همچنین یک ستون نظامی پاکسازي ک

 .اندمسلح قرار گرفت و در این حمله نیز سه نفر از برادران ارتشی زخمی شده هايگروه

 

 20نیز به بیش از  هااستاندار همچنین اعالم کرد که بر اساس اطالعات واصله، تعداد شهدا به چهار نفر و تعداد زخمی    

در منطقه از سوي  ها. در پی این درگیرياندمسلح نیز دستگیر شده هايرسیده است و تعدادي از عوامل وابسته به گروه

 :بشرح زیر انتشار یافت ايجمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی اطالعیه

 

طرف دولت و مقامات مسوول منطقه در رابطه با حل رغم کمال حسن نیت که از رساند علیباطالع هموطنان عزیز می»    

مسلح خائن به اسالم و میهن، به طور غافلگیرانه جلو ستون نظامی را  هايمساله کردستان نشان داده شده امروز بار دیگر گروه



دت چند نفر از در محور ارومیه قاسلمو سد کرده و با حمالت ناجوانمردانه افراد آن را مورد حمله قرار داده و باعث شها

. ما ضمن محکوم کردن این عمل ضد انسانی، اعالم میکنیم که این اندبرادران ارتشی و زخمی شدن تعدادي دیگر شده

به استقرار قانون و قوام بخشیدن اراده مردم ما به جمهوري اسالمی خللی وارد نخواهد کرد و علیرغم این اعمال  هاوحشیگري

 .سالمی ایران بعنوان مظهر حاکمیت دولت، وظیفه خود را در ایجاد امنیت منطقه انجام خواهد دادجنایتکارانه، ارتش جمهوري ا

 

اراده و بستگی خود را با برادران ارتشی نشان  هاما ضمن تشکر از مردم غیور ارومیه که با اهداء خون خود، براي زخمی    

شند که نیروهاي نظامی و انتظامی بطور آگاهانه و شجاعانه، در که خونسردي خود را حفظ کرده و مطمئن با خواهیمدادند، می

خبران، سرنوشت ملت کرد را به بازي سرکوب کردن اشرار از پاي نخواهند نشست و بیش از این اجازه نخواهیم داد از خدا بی

ها را از خود الزم است که این بگیرند و مانع رهائی آنان از فقر و استضعافی که سالیان متمامی دامنگیرشان بوده است، بشوند.

گونه این هايطرد کنند و در این برهه از زمان که علت ما در یک جنگ رویاروي یا امپریالیسم، دولت را در خنثی کردن توطئه

 شودصورت، در لهیب آتشی که بدینوسیله روشن مییاري نمایند و در غیر این اند،عناصر که عمال در خدمت بیگانه در آمده

آنهائی که به خود و سرنوشت خود عالقه دارند، راضی به این فاجعه جبران  شک و تر همه با هم خواهند سوخت که مسلماًخ

 .ناپذیر نخواهند بود

 

شهر ارومیه  هاياخیر منطقه و بشهادت رسیدن چند تن از برادران ارتشی، بازار و مغازه هاياز طرف دیگر، در پی درگیري

تعطیل شد و در اجتماعی که با شرکت روحانیون و طبقات مختلف مردم در مقابل مسجد اعظم ارومیه بر پاگردید، بشدت 

 )31/1/1359محکوم شد.(اطالعات

 

 .مسافر کشته شدند 11هلیکوپتر،  هاياستاندار آذربایجان غربی: بر اثر اصابت گلوله

 

 .نفر نیز زخمی شد 23،دراین واقعه         ·           

 

بوس  کوپتر به دو مینیهلی هاياصابت گلوله« خبرنگار اطالعات: جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد: -ارومیه

 براي«: افزود وي. »گردید نفر 22 شدن زخمی و نفر 11 شدن کشته به منجر سقز، –کیلومتري بوکان  15مسافربري در 

 -بعدازظهر دوشنبه در جاده بوکان  2اقدامات الزم به عمل آمده است. این واقعه ساعت  ها،واي زخمیمدا به بخشیدن سرعت

هزار نفر از مردم سقز، به بوکان  17کردستان، حدود  هايدر پی اغتشاشات و درگیري«حقگو افزود: ». سقز اتفاق افتاده است



که دشواریهایی براي مردم این شهر تولید کرده  دشوتعدادي زخمی نیز دیده می هاکه در میان آن اندرفته

 )9/2/1359اطالعات».(است

 

 .ارتش بدون برخورد از دره قاسملو عبور کرد

 

استاندار آذربایجان غربی در یک تماس تلفنی اعالم داشت که اوضاع در حال حاضر درمنطقه آذربایجان غربی آرام است. وي 

ملو که چندي قبل در آن فاجعه بوجود آمده بود، براحتی و بدون هیج بر خوردي دیروز یک ستون ارتشی از دره قاس«گفت: 

 .«مستقر شد» آق بالق«عبور کرد ودر منطقه 

 

در شهرهاي بوکان، «حقگو استاندار آذربایجان غربی بااشاره به مسئله کمبود مواد غذایی و داروئی در این منطقه گفت: 

شت، این مسئله وجود دارد و ما در حال حاضر در تالش هستیم و از دولت نیز خواسته پیرانشهر، تکاب، اشنویه، مهاباد و سرد

 .«ایم که مایحتاج مردم این شهرها از جمله مواد نفتی و غذایی و داروئی تأمین گردد

 

نها چون . ایاندهاهالی شهر سقز از استان کردستان وارداستان ما شده و به بوکان پناهنده شد«استاندار آذربایجان غربی افزود: 

پناهنده ما هستند باید تأمین شوند ونباید خداي ناکرده مسائل شخصی پیش آید ودر مورد آنها غرض ورزي شود و مسوولیت 

 )14/2/1359کیهان».(رسیدگی به آنها را داریم

 

 .کشته شدندآخرین گزارش رسیده در روستاهاي راژان و آق بالق:توسط ارتش چهار مهاجم به رو ستاهاي ارومیه 

 

 عبور هنگام)  دیروز( امروز«: گفت دیروز 19 ساعت غربی، آذربایجان استاندار حقگو، جمشید آقاي: پارس خبرگزاري –ارومیه 

و واحدهاي نظامی نیز  اندکرده تیراندازي ستون بسوي مسلح مهاجمین خوي، شهرستان توابع از قطور دره در ارتش ستون

ضمن پاسخ به این تیر اندازیها به مسیر خود ادامه دادند وتا کنون گزارشی از احتمال زخمی یا تلفات در این تیر اندازیها 

ضمنا امروز (دیروز ) ستونهاي ارتش در مسیر مانور خود به روستاهاي راژان و آق بالق «آقاي حقگو افزود: » نرسیده است

سه یا چهار نفر از  شودهاي پیش بینی شده مستقر شدند. در همین مسیر، برخوردهائی روي داد گفته میرسیده ودر محل

 .«مهاجمین مسلح کشته شدند

 



از خارج استان و نیز داخل استان  تحریکات و شایعه  ايمتاسفانه در همین درگیریهاي اخیر استان، عده«آقاي حقگو گفت: 

و سعی در تضعیف روحیه مقامات دارند که ما به شدت با آنها مقابله خواهیم  اندانداختهبراه علیه مقامات رسمی هائیپراکنی

 )14/2/1359کیهان».(کرد

 .روستاي ارومیه و نقده فراري شدند 6با همکاري ژاندارمري و ارتش،مهاجمین به 

 

 اياکندهپر درگیریهاي و بود متشنج هنقد و ارومیه شهرستانهاي تابع روستاي چند وضع پریشب: پارس خبرگزاري –ارومیه 

بین واحدهاي نظامی از یک طرف وگروههاي مسلح از طرف دیگر روي داد. استاندار آذر بایجان غربی پیش از ظهر دیروز 

جمعه شب گروههاي مسلح به واحدهاي نظامی مستقر در منطقه آق بالغ از توابع ارومیه، تیراندازي کردند و نیز حمال « گفت:

. وي »هنوز هیچ گزارشی از تلفات نرسیده است«وي افزود: » شده است» نقده«در » بچنلو«بهی به پاسگاه ژاندارمري ت مشا

نطقه و م اندطبق آخرین اخبار رسیده، ستونهاي ارتشی در دره قاسملو مستقر شده«همچنین ساعت سیزده دیروز اعالم کرد: 

 .«در تسلط ارتش قرار گرفته است کامالً

 

ره قاسملو د». از بامداد امروز ( دیروز ) تا ساعت سیزده گزارشی از درگیریها و تلفات احتمالی به من نرسیده است«گفت: حقگو 

بین واحدهاي نظامی و گروههاي مسلح بوده  ايدر جنوب شهرستان ارومیه، در چند روز اخیر صحنه برخوردهاي پراکنده

 .است

 

در چهل و هشت ساعت اخیر، «نقده در مورد درگیریهاي روستاهاي تابع نقده گفت: هم چنین سرپرست فرمانداري شهرستان 

مورد حمله گروههاي مسلح » نقده«و نیز واحد ژاندارمري مستقر در جنوب » بچنلو«و پاسگاه » میر آباد«و » آالگیوز«روستاهاي 

اهالی «ژاندارمري عقب نشینی کردند. وي افزود:  ولی هر بار با تیر اندازي متقابل افرا د اندبا سالحهاي سنگین قرار گرفته

روستاهاي آالگیوز و میر آباد، روستاها را تخلیه کردند. در روستاي آال گیوز به پنج ساختمان مسکونی آسیب شدید رسید و دو 

تا نیز لی این روساز توابع نقده حمله کردند و اها» لواشلو«رأس دام نیز تلف شد. پریشب، هم چنین گروههاي مسلح به روستاي 

روستا را تخلیه کرده و بطرف پاسگاه بچنلو مهاجرت کردند. افراد ژاندارمري پاسگاه بچنلو پریشب با تیر اندازي متقابل، 

ساعت دونیم بامداد دیروز، واحد ژاندارمري مستقر در جنوب نقده با مسلسل  مهاجمان را از روستاي لواشلو عقب راندند، ضمناً

گرفت و با تیر اندازي متقابل ژاندارمري، مهاجمان مجبور به فرار شدند. سرپرست فرمانداري نقده گفت:  مورد هجوم قرار

خبرنگار خبر گزاري پارس در ارومیه از قول یک منبع  ضمناً» خوشبختانه این درگیریها هیچگونه تلفات جانی نداشته است«

 )14/2/1359است.(جمهوري اسالمی آرام  موثق اطالع داد که وضع شهرستان پیرانشهر، کامالً

 



 .انتخابات در کرمانشاه و اورامانات، به تعویق افتاد

 

 بر نظارت جدید هیات تعیین بمنظور شهرستان، این فرماندار استعفاي و کرمانشاه فرمانداري اشغال پی در –کرمانشاه 

تاد. اف عویقت به و نشد انجام دیروز کرمانشاه رفراندوم برگزاري آمد، پیش زمینه این در که مشکالتی و مسایل رفع و انتخابات

از مردم کرمانشاه در فرمانداري، استانداري کرمانشاهان، اطالعیه اي مبنی بر اشغال  ايپنجشنبه گذشته، بدنبال تحصن عده

ن گروهی یافت. تحص این محل توسط افراد مسلح انتشار داد، اما یکساعت بعد اطالعیه دیگري در تکذیب این اطالعیه انتشار

از اهالی کرمانشاه در فرمانداري، بعنوان اعتراض به ترکیب هیات نظارت بر انتخابات مجلس شوراي ملی صورت گرفت و در 

اطالعیه استانداري مبنی بر اشغال فرمانداري توسط گروههاي مسلح را رد کرد پی آن، سپاه پاسداران کرمانشاه طی اطالعیه اي،

هیچکدام از اجتماع کنندگان، مسلح نیستند. شهر کرمانشاه نیز از وجود گروه مسلح غیر قانونی مبرا بوده و  و اعالم نمود که

کسی حق حمل سالح غیر مجاز را ندارد. براي رسیدگی به جریان این قضایا،امام جمعه کرمانشاه و علماي شهر در استانداري 

 .امات استان تشکیل دادندحضور یافتند و جلساتی با حضور استاندار و سایر مق

 

 استعفاي استاندار            

 

می محمد علی کر«در آستانه انتخابات کرمانشاه فرماندار این شهر با توجه به اشغال فرمانداري، از سمت خود استعفا کرد. 

ول دخالت افراد غیر مسوفرماندار کرمانشاه در گفتگو با خبر گزاري پارس، دلیل استعفاي خود را اشغال فرمانداري و » نوري

 .در امور دولتی خواند. فرماندار کرمانشاه، هرگونه تشنج و بر هم زدن نظم به عنوان پشتیبانی از وي را بشدت محکوم کرد

 

 تجدید انتخابات

 

ر دفتر د بدنبال جریانات فرمانداري و استعفاي فرماندار و هیات نظارت بر انتخابات کرمانشاه، هیات اجراي انتخابات این شهر

 .استانداري تشکیل جلسه داد و به امور جاري انتخابات کرمانشاه رسیدگی کرد

 

 اظهارات میر سلیم

 



از سوي دیگر مصطفی میرسلیم، معاون وزارت کشور در گفتگو با خبر گزاري پارس، یادآور شد که انتخابات کرمانشاه متوقف 

من نظارت مرکزي داده شده و براي تعیین اعضاي شعب اخذ راي، نشده بلکه، با توجه به اینکه دستور تجدید اعضاي انج

اخذ راي در کرمانشاه نمی تواند امروز (دیروز) انجام بگیرد و تاریخ دقیق اخذ «. وي افزود: باشداحتیاج به وقت بیشتري می

بات کشور، به اطالع راي در این شهرستان پس از تعیین اعضاي انجمن نظارت و اعضاي شعب اخذ راي از طرف ستاد انتخا

 .«عموم اهالی کرمانشاه خواهد رسید

 

 تعویق انتخابات در اورامانات

 

صحنه، کنگاور،  هايانتخابات مرحله دوم مجلس شوراي ملی در شهرستان قصر شیرین، اسالم آباد، سنقر و بخش ضمناً

بهروز « راي خود را به صندوق ریختند.هرسین، گیالنغرب، کرندو سرپل ذهاب به آرامی برگزار شد و مردم این مناطق، آ

ت کامل، تا استقرار امنی«ماکویی استاندار کرمانشاهان در گفتگویی، پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان اورامانات گفت: 

 )18/2/1359اطالعات».(انتخابات در منطقه به بعد موکول شد و انتخابات شهر کرمانشاه نیز به بعد موکول گردیده است

 

 سردشت» کلته«د و خورد در پاسگاه ز

 

سردشت  از توابع» کلته«سنگین و سبک، به پاسگاه ژاندارمري  سالحهاي با مسلح مهاجمان پنجشنبه، صبح 9 ساعت –ارومیه 

حمله کردند، در این حمله، یک درجه دار، بنام حمید رفیعی به شهادت رسید و سرباز داوود حقانی بشدت مجروح شد. افراد 

اغلب «ارس گفت: مستقر در پاسگاه، بشدت به حمله مهاجمین پاسخ دادند. فرماندار سردشت در این زمینه به خبرگزاري پ

 مناًض». کنندپراکنده می هايمهاجمین مسلح براي برهم زدن آرامش منطقه، در شهرستان سردشت اقدام به تیراندازي هاشب

زود: را تایید کرد و اف» تکاب«استاندار آذربایجان غربی، وقوع درگیري شدیدبین نیروهاي مهاجم مسلح و ژاندارمري در منطقه 

این درگیري و اینکه تلفات از کدام  هاياما هنوز رقم دقیق کشته و زخمی اند،تعدادي کشته و زخمی شده در این درگیریها،«

 .«طرف بوده است، اعالم نشده است

 

 شهادت سرباز

 



 نطقهم در واقع »مزیدي« نزدیکی در واقعه این. کشت را آنان از یکی و شد منفجر سرباز دو دست در منفجره مواد –کرمانشاه 

اهللا طالقانی درگذشت. بموجب گزارش رسیده از پاوه، امانات روي داد و سربازي که مجروح شده بود، در بیمارستان آیتاور

 ابراهیم قیسمی خدمتگزار آموزش پنجشنبه گذشته دو خمپاره به داخل این شهر اصابت کرد و خسارات مالی ببار آورد. ضمناً

 )20/2/1359ه بود، درگذشت.(اطالعاتو پرورش که بر اثر انفجار خمپاره زخمی شد

 

 جزئیات وعلل درگیري گروههاي سیاسی باارتش انقالب در کردستان

 

 مصاحبه با استاندار آذربایجان غربی

 

را نام » حاج سامی«و » رشید بیگ جهانگیري«س: یکی از مسوولین حزب دمکرات در مصاحبه اي اسامی چند تن از جمله 

 .اندمسلح شده» طریق ظهیر نژاد«ین از بردکه اینان به گفته مسوول

 

ج: تنها اینها نیستند و خودشان خیلی زیاد اسلحه دارند. اینجا مرز باز است. اغلب آنهائیکه روساي عشایر و ایالت هستند، کلی 

 بالًنطقه و قاسلحه دارند اینها الزم نیست آقاي ظهیر نژاد یا کسی دیگري به آنها اسلحه بدهد، اینها همه مسلح هستند در م

 .شدهم به مناطق دیگر ایران از همین جا اسلحه حمل می

 

مگر ما کالشینکف داریم و اینجا هرچه ما می بینیم کالشینکف است. بنابراین مسئله دو قسمت میشود: قسمت اول که راجع به 

و من روي این مسئله حساسیت حرکت ارتش است که به هیچ وجه دفاع از این خوانین خداي ناکرده نیست ونمی تواند باشد 

اینها در اطراف  انداین خوانین و دهقانان درگیر بوده گوینددارم و خود ارتش هم به هیچ وجه به آن تن در نخواهد داد. اگر می

شمال و غرب ارومیه هستند ولی درگیري بیشتر در جنوب در دره قاسملو بوده است ودر دره قاسملو ما این مسائل را نداریم و 

بود و ارتش به سختی می توانست عبور نماید و  گرفتهدره قاسملو دره اي است که حزب دمکرات، آنجا مواضع خیلی محکمی

یک وظیفه خیلی مشکلی بود براي عبور ارتش ولی با پشتیبانی هوائی و تجربه اي که در آن تیراندازي قبلی در سلماس شده 

 .مستقر بشوند و آالن، آنجا مستقر هستند» چکانی«و در سه راهی بود، توانستند از دره قاسملو عبور نمایند 

 

 س: از مقدار تلفاتی که در این چند روز بوده اطالع دقیقی دارید؟

 



ج: در مورد تلفات من نمی توانم تصمیم بگیرم، از این جهت که چون بسیار ضد و نقیض گفته میشود، از طرف حزب دمکرات 

 13نفر،  17نفر،  18نفر یا کمتر،  23 اندنفر بوده است و کسان دیگر گفته 20ادیو اعالم کرد بود و آنهائیکه آقاي قاسملو در ر

 تعدادي هم خداي نا کرده در یک جا مثالً کنمو فکر می اندنفر که تابحال شنیده ام ولی آنچه مسلم است تعدادي کشته شده

ی در هر حال همه ما بسیار متاسفیم و همان طور که اول گفتم این ول اندافراد غیر نظامی هم کشته شده» آشنویه«در نزدیکی 

این ارتش،ارتش جمهوري اسالمی ایران است و  کنمدر گیر بشویم. من اعالم می خواهیمیک درگیري ناخواسته است و ما نمی

اشد، ولی دیگر گفت نب شودباید در منطقه باشد و خواهد بود. راجع به این مسئله فکر همه باید روشن شود و به این ارتش نمی

هم جائی  تو هر وق کردنداینکه الزم است مردم این ارتش را قبول بکنند و مثل دفعه قبل که در جلو این ارتش استقبال می

آنجا حمام خون خواهد شدواز این حرفها دیدیم که هیچ  دانمنمی گفتندرفت کاري نکرد،یعنی طوري نشود، حتی مهاباد، که می

ارتش می آید اینکار  مثالً اندرا تحریک کرده ايطوري نشد. ارتش وارد مهاباد شد. حاال هم همین طوري است منتهی حاال عده

به مردم، این همان ارتش است، منتهی تحریکاتی است و دستهائی است که  دهمند ولی من اطمینان میرا بکند آن کار را بک

 .افکار مردم را مغشوش بکند وناراحت بکند خواهدمی

 

 هست، آیا توسط خود حزب هم هست یا باز هم همان فئودالها و خوانین هستند؟ گویندس: این تحریکاتی که می

 

خودشان رادر خطر می بینند،این تحریکات را دامن می  کنندسانیکه بهرنحوي از انحا متأسفانه فکر میج: همه هستند، تمام ک

زنند. یک عده در منطقه هستند که حیاتشان بستگی به ناراحتی و اغتشاش داردکه همیشه بایداغتشاش باشد. مثل معروفی که 

منطقه را به حالت اغتشاش  خواهندده هستند که همیشه مییک ع». کرم همیشه باید در لجن زار زندگی بکند«که  گویدمی

 با حمایت دولت، این به اصطالح تسلط کنندنگه دارند و حیاتشان به اغتشاش سنگی دارد یک عده هم هستند که تصور می

قسمت جا بدهند یا حاال اینها باید خود را یکی از این سه  دانم. من نمیکنندآنها از بین خواهد رفت، یک عده هم اشتباه می

منافعشان از بین خواهد رفت یا اینکه راحتی خود را در نا امنی و اغتشاش می بینند، این است  کنندیا تصور می کننداشتباه می

که یکی از سه قسمت است، ولی آنچه مسلم است، مصلحت هیچ کس، جنگ نیست و حاال از نظر سیاسی هم یک موقعیت 

چون انتخابات بود و مرحله اول خوب انجام شده بود وامیدوار بودیم مرحله دوم خوب انجام شود، بسیار خوب و مناسبی بود، 

انشااهللا باز هم امید واریم خوب انجام بگیرد و این آقایان که به مرحله دوم راه یافتند موفق بشوند ولی از لحاظ سیاسی هم 

مکرات به مردم، به حزب د کنمتوصیه می اد بکنند، یعنی من واقعاًضرر تمام گروههاست که بیایند این درگیري را ایج بهواقعاً

یک خورده فکر میکنند، فکر هم بکنند که این درگیري بنفع چه کسی است، ارتش را قبول بکنند، در  و به تمام کسانیکه واقعاً

ظلم و  مگذارمن اسمش را می مقابل ارتش تسلیم باشند و قبول بکنند و براي مسائلی که مثل فئودال بازي و ظلم و اصالً

اصالحی و اصالحاتی از جمله در رفع آن اصالحات راضی و مسائل دیگر عمرانی  هايبیدادگري از بین برود و همه با هم برنامه

ما خیلی از مشکالت را نتوانستیم انجام دهیم حاال بگذراند ما این کارها را انجام دهیم.  که پارسال ما بخاطر همین مسائل واقعاً

ند اگر حسن نیت دارند این ارتش را قبول بکن دوباره اول بهار که فصل کار شروع میشود، این کار را دیگر نکنند بیایند واقعاً



 لتی بدهند، بگذارند که این طرحها و طرحهاي بسیار بزرگیاستقبال بکنند، با آن زندگی بکنند و دست به دست مسووالن دو

که حتی یکی از بزرگترین طرحهائی که در مملکت ما قرار است اجرا بشود، در مهاباد که هیات ویژه تصویب کرده است. به 

 .انجام برسد

 

 میشود؟ هائیس ـ بطور خالصه این طرحها شامل چه برنامه

 

زراعی مهاباد است و یکی از بهترین شرکتها بوده و این شرکت حاال یک نواقصی دارد و  ج ـ شامل طرح تکمیل شرکت سهامی

میلیون تومانی است که پارچه اولش  400باید تکمیل شود و هیات ویژه طرح آنرا تدوین و تصویب کرده است دیگري طرح 

ند و ما اصال طرحهایمان تازه شروع شده و میلیون تومان بوده است و در همین مورد، هیاتی براي مطالعه به مهاباد رفت 80

ما کرده است. ش هاکه استاندار حسن نیتش عوض شده نمیدانم ارتش چه اندمیخواهیم واقعا این طرحها اجرا بشود. آنها گفته

رتش اکوپترهاي ارتشی تیراندازي می کنید؟ شما چرا جلو ارتش نامه رسمی میدهید که به اینها بگوئید که شما چرا به هلی

این دیگر یک نهاد به اصطالح مملکتی و  کنم،وارد معرکه بشود. من از این ارتش دفاع میکنم، من از این ارتش حمایت می

دولتی است، رسمی است و اینها چرا اینکار را میکنند و اال ما به هیچ وجه حسن نیتمان عوض نشده، من هنوز معتقد هستم باید 

و من هم معتقد هستم باید مسائل از طریق اصولی حل بشود و من هم معتقد هستم و میدانم مسائل از طریق اصولی حل بشود 

و درك میکنم مشکالتی که مردم داشتند، مردم کرد داشتند، مسائلی که داشتند، دزدهائی که داشتند، همه اش اذعان دارم و 

د و ي کردند ولی هیچ وقت اینها را به بازي نگرفتنبیش از هر کس دیگر به این مسائل معترف هستم چه در گذشته با اینها باز

ظلم بیحدي به آن مردم رسیده است. در این منطقه که یکی از مناطق بسیار سخت ایران است، ملت کرد، یکی از اصیل  واقعاً

مردم ایران  هاي. ما متأسفانه میراثی که از رژیم گذشته داریم، یک شکاف عمیقی بین تودهکنندترین اقوام ایرانی زندگی می

تا مردم را از هم جدا بکنند و یا سنی و شیعه و امثال اینها را تمام هدف ما این است که این شکاف را پر کنیم و  اندایجاد کرده

نگذاریم که دوباره ادامه داشته باشد و این مسائلی است که واقعا هنوز و همیشه هدف ما ست و دنبال هم خواهیم کرد و از 

که همکاري بکنند و من تا آنجا که دائم در جریان بوده ام نگذشته ام که خداي ناکرده یک کار بی رویه  خواهیممی این آقایان

انجام شود و افراد غیر مسوول وارد جریان بشوند و امروز هم میخواستم اطالعیه بدهم که هیچ شخصی، هیچ کمیته اي هیچ 

 از مردم که معرکه نکنند و بگذارند کنمهیچ معرکه اي نیست و خواهش می کسی، حق ندارد که وارد معرکه بشود براي اینکه

مردم بدانند باالخره باید بدانند، که این، یک حرکت ارتشی است و ارتش در منطقه باید باشد و بخواهی یا نخواهی  که واقعاً

 .خواهد بود

 

 کشته شدند و به گفته آنها دو فروند فانتوم هم ايعدهس ـ در مورد مسئله حمله هلیکوپترها با راکت به دهاتها که میگفتند 

 .در این عملیات شرکت داشته بطور فشرده، ثبوت و یا عدم آنرا بفرمائید



 

ج ـ عرض کنم که من از حمله فانتوم اطالع ندارم چون در این مناطق نشنیدم که فانتوم آمده باشد و نمی توانم اظهار نظر 

ئی داشتند براي ستون نظامی زمینی و دیروز که از دره قاسملو عبور می نمودند، اینها را مورد کنم ولی هلیکوپترها پوشش هوا

 آنجاها را زدند مثالً و احتماالً شدهکوپترها تیر اندازي میحمله قرار دادند (واحد ارتشی را) تاآنجا که اطالع داریم به این هلی

و بار به واحدهاي ارتشی تیراندازي و دو بار حمله شده (در راجان و دیشب (پریشب) که واحدهاي ارتشی در منطقه بودند د

ار را اینها هر ک کنمارتش جوابشان را داد البته تلفاتی نبوده و من فکر می داد؟آق بوالغ) آیا ارتشی بایستی جواب نمی

 .میخواهند بکنند و ارتش هم جواب به آنها ندهد

 

 یا نه؟ ایدهم اقداماتی کردهس ـ براي خلع سالح فئودالها و خوانین 

 

 .داریم و اینها همه شان باید خلع سالح بشوند هائیج ـ برنامه

 

نفر کشته شده از جمله اینکه یک پیرمرد را با تبر کشته اند و یک زن را با  17داخل یکی از دهاتها (قلعه لر)  اندس ـ گفته

 آیا صحت دارد یا خیر؟ اند،چادر خودش خفه کرده

 

ولی بشدت از طرف ژاندارمري تکذیب شده است، ژاندارمري تکذیب کرده  اندعرض کنم که این ادعا شده و به من گفتهج ـ 

است. این جریان این طور بوده که آنجا یک قلعه اي است که از نظر استراتژي خیلی مهم است. اول ژاندارمري آنجا بوده و 

ود . سپس به ژاندارمري دستور داده میشگیرنداین افراد مسلح آنجا را فوري میپس از شروع بارندگی از آنجا پائین میایند که 

 هايدر این درگیري، تعداد قابل توجهی اسلحه گیرندو باالخره آنجا را می کنندکه دوباره آنجا را بگیرند و به آنجا حمله می

ته و در این درگیري تعدادي کش شودمی ایجاد میاین است که آنجا یک درگیري نظا و معلوم کننده گیرندسنگین از آنها می

ولی این مسئله خیلی ناراحت کننده است که افراد غیرنظامی و پیرمرد و  خورند،افراد شخصی هم تیر می و احتماالً شوندمی

اندازي تیر غیره کشته بشوند و این براي ما واقعا قابل تاسف است، ولی آنچه مسلم است آنجا یک قلعه بود و دائم از آنجا

میشد. گویا و حتی دیشب (پریشب) ژاندارمري آنجا را رها کرده و چون آنجا جاي مناسبی نیست و دیشب همان افراد مسلح 

را مورد حمله خمپاره قرار داده و خوشبختانه تلفات جانی » دهات ده آل جزا«و قلعه و دهات اطراف نقده را از جمله  اندرفته

 اًنقده کشته بشود واقع» سلدوز«ده اگر ادامه پیدا بکند، یعنی افراد غیر نظامی در دهات اطراف نداشته است ولی خداي نکر

 )28/2/1359مردم آنجا غیر قابل کنترلند یعنی فاجعه اي رخ خواهد داد.(جمهوري اسالمی

 



 پاکسازي منطقه

 

 3راق و گروههاي سیاسی بود، بدنبال که در تصرف مهاجمین مسلح و مزدوران عوامل بعث ع»باینگان«ماه، بخش  6پس از 

شبانه روز عملیات پاکسازي، به تصرف پاسداران و پیشمرگان مسلمان کرد و فدائیان امام و پاسداران افتخاري پاوه درآمد. 

دولت و رییس جمهوري براي منطقه کردنشین غرب  هايدر مورد برنامه» باینگان«فرماندار اورامانات در جمع مردم بخش 

سخن گفت و مردم از وي خواستند براي حفظ امنیت منطقه، ارتش در باینگان مستقر شود. بر پایه همین گزارش،  کشور،

 »ناصر کاظمی«توسط مردم رزمنده پاوه و حومه پاکسازي شد. » هارت«و» میرابدالی«، »کالنه«، »ساتیاري بلعی«روستاهاي 

ي، هیچگونه آسیبی متوجه نیروها انقالبی نشد و این عملیات، تا پاکسازي فرماندار اورامانات اعالم کرد که در عملیات پاکساز

منطقه مرزي از وجود این عناصر ادامه خواهد داشت. از سوي استاندار کرمانشاهان در ارتباط با پاکسازي باینگان اطالعیه اي 

،له با هماهنگی که بین مجاهدان و بحمدال«در اختیار خبرگزاري پارس قرار گرفت. در بخشی از این اطالعیه آمده است:

ضربت، پاسداران افتخاري و پیشمرگان مسلمان کرد فراهم شد، با ایمان و  گروههايدالوران سپاه پاسداران انقالب اسالمی،

اعتقاد راسخ به حقانیت اسالم و جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی با شجاعت و رشادت کم نظیري، این منطقه را از 

 .ناصر ضد انقالب پاکسازي کردند و اسلحه و مهمات زیادي از عوامل مزدور بعث عراق به غنیمت گرفتندوجود ع

 

 اعزام اکیپ

 

اصفهان که بمنظور انجام خدمات درمانی و پزشکی در سنندج، وارد کرمانشاه شده » حجتیه«اکیپ پزشکی اعزامی از بیمارستان 

د. اعضاي این اکیپ داوطلبانه آماده انجام خدمات درمانی و بهداشتی در بود، دیروز کرمانشاه را بسوي سنندج ترك کر

 .اندسنندج شده

 

 کشته شد

 

سرباز دیگر براي  2غرق شد. این سرباز که هنوز شناسائی نشده است، دیروز بهمراه » نفت شهر«دیروز یک سرباز وظیفه در 

 .شنا ناگهان زیر آب رفت و خفه شدرفته بود که هنگام »نفت شهر«شنا به رودخانه اي در نزدیکی 

 

 حمله مهاجمان



 

ي تیرانداز -سه راهی مهاباد -بعدازظهر دیروز، گروهی از افراد مسلح، بطرف افراد نظامی مستقر در پلیس راه سابق -ارومیه

ي مهاجمان متوارکردند که در نتیجه، یک سرباز ژاندارمري بشدت مجروح شد و بهنگام انتقال به بیمارستان، جان سپرد. 

 )31/2/1359شدند و جنازه سرباز شهید به سردخانه بیمارستان شیر و خورشید تبریز انتقال یافت.(اطالعات

 

 .از سوي وزارت کشور،استاندار کردستان تعیین شد

 

 قزوین بسوي کردستان حرکت کرد 16یک ستون از لشکر        ·

 

استاندار استان کردستان تعیین شد و به زودي براي انجام ماموریت خود به دکتر مهرآسا از سوي وزارت کشور به سمت 

 .سنندج خواهد رفت

 

 .وي سرپرست بخش کردي صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران بود

 

اي که دیروز انتشار داد از مردم سنندج خواست که اگر شیئی مشکوکی را دیدند پاسداران و کردستان در اطالعیه 28لشکر 

 .یان را مطلع سازندنظام

 

 :متن اطالعیه چنین است

 

شود چون ضد انقالبیون قبل از تصمیم و یا فرار از شهر در بعضی از نقاط حساس و اماکن اهالی غیرتمند سنندج درخواست می

ب ومراتاند چنانچه با شیئی مشکوك برخورد نمودند از دست زدن به آن خودداري نمایند عمومی اقدام به مین گذاري نموده

 .اثر نمودن اقدام نمایندرا به نزدیکترین پاسگاه نظامی و یا سپاهیان پاسدار اطالع دهند که نسبت به بی

 



اي انتشار داد که متن آن به این شرح قزوین نیز در پی حرکت یک ستون از این لشگر بسوي کردستان اطالعیه 16لشگر 

 :است

 

هاي گندیده ي ریشهرفت تا منطقه کردستان را از وجود باقیماندهقزوین می زرهی 16روز گذشته که ستون دیگري از لشگر 

تا ظهر با ابراز احساسات  30/9امپریالیزم و عمال سر سپرده اجنبی پاك سازد مردم مسلمان و شرافتمند قزوین از ساعت 

ذاري درقه نمودند که لشگر ضمن سپاسگي نقل و شیرینی برادران نظامی خود را بغرورآفرین و تکبیر گویان و نثار گل و هدیه

از این همبستگی ملی و اسالمی مردم قزوین بار دیگر آمادگی خود را براي پیشبرد اهداف انقالب اسالمی ایران اعالم 

 )1/3/1359دارد.(کیهانمی

 

 .آمیز خواندپس از سه روز بازدیدازمنطقه،استاندار کرمانشاهان، پاکسازي اورامانات را موفقیت

 

 .بر مذهبی باینگان:ما در رژیم سابق،فرماندار را هم ندیده بودیم،چه رسد به استاندارره

 

 به کرمانشاه بازگشت. وي» اورامانات«ي استاندار کرمانشاهان پس از مسافرت سه روزه به منطقه» بهروز ماکویی«کرمانشاه ـ 

 .آمیز خواندهاي غیر مسوول، موفقیتاز گروهي اورامانات را هنگام بازگشت به کرمانشاه، عملیات پاکسازي منطقه

 

هاي اهالی بخش باینگان، پاوه و روستاهاي خانقاه به موجب خبر خبرگزاري پارس، استاندار کرمانشاهان در این سفر، نیازمندي

ست. گفتگو نشرهبر مذهبی اهالی باینگان در مورد مسایل این بخش به » خلیفه علی«را مورد بازدید و بررسی قرار داد و با 

ما در رژیم سابق فرماندار را هم ندیده بودیم چه رسد به استاندار، ما انتظار داشتیم « رهبر مذهبی باینگان، خلیفه علی گفت: 

ه آزاد شد و هیچکس از اهالی آسیب ندید و ما ب» باینگان«که در آزاد ساختن باینگان بین پنجاه تا صد نفر کشته شوند، اما 

از  و حتی تعدادي بودتوسط نیروهاي مهاجم مین گذاري شده شد،که به باینگان ختم می ايتیم. جادهسوگ هیچکس ننشس

 .احشام ما در برخورد با مین از بین رفت و این، یک معجزه بود

 

 یم،ایکی از اعضاي مکتب قرآن اشاره کرد: این معجزه نیست که باینگان آزاد شد. این اشکال ما است که از قرآن دور شده

. اینکه بخش بخش باینگان شش ماه از عمران آبادي کنداگر خدا را یاري کنید او شما را یاري می آموزدزیرا قرآن به ما می

 .«عقب افتاد، مقصر عزالدین و قاسملو هستند



 

تائیان وید و به روسشما موظفید از جانب ما به روستاها بر« مطرح شد و استاندار گفت: » باینگان«آنگاه مسایل منطقه و عمران 

 .«قول دهید، هدف ما ایجاد جامعۀ توحیدي است

 

در این سفر، استاندار کرمانشاهان به همراه فرماندار اورامانات و گروهی از پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرد 

ه این هاي مشرف بن پاوه به تپه از توابع شهرستا» نوریاب«براي شناسایی مواضع نیروهاي ضد انقالب در نزدیکی روستاي 

روستا رفتند و تا نزدیکی سنگرهاي دشمن، به پیش رفتند که بر اثر تیراندازي بسوي آنها، یکی از پیشمرگان مسلمان کرد از 

 .ناحیه دست مجروح شد و در بیمارستان پاوه، تحت درمان قرار گرفت

 

نیازمندیهاي اهالی روستاي خانقاه از جمله گسترش دبستان تا حد استاندار کرمانشاهان قبل از ترك منطقه اورامانات، 

 )5/3/1359دبیرستان را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد در این خصوص،دفتر مهندسی استانداري اقدام کند.(اطالعات

 

 تن از فرمانداران و شهرداران شهرهاي کردنشین 9دستگیري 

 

ان شهرهاي کردنشین که براي پایان دادن به موضوع محاصره اقتصادي شهرهاي نفر ازفرمانداران و شهرداران و بخشدار 9

 .توسط پاسداران دستگیر شدند 2/3/59کردنشین به تهران آمده بودند، روز جمعه 

 

 .تأیید شد» اطالعات«این خبر از سوي یک مقام مسوول در گفتگوي تلفنی با 

 

شدند: بابا طاهري فرماندار مهاباد، حسن کریمی واحد، محمود طبق گزارش رسیده، دستگیرشدگان به این شرح معرفی 

 زادهقهرمانی شهردار مهاباد، سلیم صیادي شهردار و رییس مخابرات پیرانشهر، عمرالدین آصفی بخشدار بوکان، علی حبیبی

شهر پیرانشهر بوکانی شهردار بوکان، فرماندار سردشت، محمد عطار آموزگار و معاون آموزش و پرورش و مسوول شوراي 

 .صفی رابط حزب کومله الدینوصفی

 



این گروه در تهران، توسط چند تن از پیشمرگان مسلمان کرد شناسایی شدند و پس از اطالع به نیروهاي پاسدار و انتظامی، 

 .دستگیر و به زندان اوین اعزام شدند

 

جمهوري و اعضاي شوراي انقالب، قصد داشتند خدمت رییساین گروه پس از ورود به تهران و عدم موفقیت در مالقات با 

امام بروند و خواستار رفع محاصره اقتصادي چند شهر کردنشین که هنوز در اختیار نیروهاي مسلح غیر مسوول قرار دارد، 

 .شوند

 

را با وي در میان  خود هاياین گروه در سفر خود به تهران، تنها موفق به مالقات با آقاي داریوش فروهر شدند و خواست

 )6/3/1359گذاشتند و آقاي فروهر نیز قول داد تا در این مورد با مقامات مسوول مملکتی مذاکره کند.(اطالعات

 

 .استاندار جدید کردستان انتخاب شد

 

 .از سوي وزارت کشور، آقاي دکتر مهرآسا به سمت استاندار کردستان منصوب شد

 

دکتر مهرآسا در اولین فرصت «ون سیاسی وزارت کشور ضمن اعالم این خبر گفت: دیشب، مهندس میرسلیم، معا 10ساعت 

 .«به محل کار خود در استانداري کردستان خواهد رفت

 

 )15/3/1359سرپرستی بخش کردي صدا و سیماي جمهوري ایران را بعهده داشت.(اطالعات دکتر مهرآسا قبالً

 

 نماینده کردستان در مجلس؟ 3سرنوشت 

 

دگان از نماین هاينمایندگان نخستین دوره مجلس هستند. پرونده هايدهگانه مجلس، سرگرم بررسی اعتبارنامه هايکمیسون»

 22را تقسیم کرده و به هر کمیسیون  هاسوي وزارت کشور در اختیار مجلس قرار گرفته و رییس مجلس، تعداد کل پرونده

هاي بسیاري از زیادي رسیدگی کرده و اعتبارنامه هايبه پرونده ها. تا کنون اعضاي کمیسیوناستپرونده جهت بررسی داده

یري در دست مطالعه و تصمیم گ هاکه در این کمیسیونها همانند سایر پرونده هائی. از جمله پروندهاندنمایندگان را تأئید کرده



کامران «نماینده پیرانشهر و » قادر عبدي«هابادنماینده م» غنی بلوریان«تن از نمایندگان کردستان یعنی  3 هايپرونده باشد،می

 )15/3/1359در مورد آنها اعالم نشده است.(اطالعات گیريکه هنوز خبر تصمیم باشدنماینده بوکان می» هدایتی

 

 .استاندار جدید کردستان:دولت آغازگر جنگ در کردستان نبود

 

سنندج، در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی شرکت کرد. وي  دکتر مهرآسا استاندار جدید کردستان، پس از ورود به -سنندج

 هايبدیهی است امنیت در کردستان، در سال گذشته نبود و گروه« ضمن اشاره به پیام امام در مورد سال امنیت گفت:

گر جنگ زادعایی مخالف آنها داشته باشد. دولت آغا توانستخودکامه غیر قانونی مسلح، سلب امنیت کرده بودند و کسی نمی

با  ايدولت دیگر مذاکره«استاندار افزود: ». در کردستان نبود و همیشه حالت تدافعی داشت و این جنگ به دولت تحمیل شد

انقالب به مردم کردستان شدند و  هايها مانع رسیدن پیامدر سال گذشته، گروه «وي همچنین گفت: ».نخواهد داشت هاگروه

، در ادارات کردستان«استاندار در مورد ادارات در این استان گفت: ».در کردستان درك نشدمتأسفانه عظمت انقالب اسالمی 

و  هااواکیولی حتی فرصت ندادند سالبته منظور ما تفتیش عقاید نیست زیرا چنین چیزي در اسالم نیست،نشده، پاکسازيابداً

ار انقالبی دو آتشه را کن هاي. ما این ساواکیاندچپی هم شدهها را در ادارات تصفیه کنیم که حال، آنان خود یک پا  پرستشاه

 .«خواهیم گذاشت

 

اقتصاد در این استان ضعیف است و جنگ باعث آنست و ما هر جا که مردم اعالم « وي در مورد اقتصاد در کردستان گفت: 

پرورش کردستان که در حال حاضر  وي در مورد آموزش و». کنند، امنیت برقرار است، دست به عمران و آبادانی خواهم زد

و  هاسال گذشته، پرورش در بعد خاصی بود و آموزش به علت تحصن«تنها در بیجار و قروه منحل نشده است، گفت: 

استاندار ضمن اعالم این مطلب که دولت نسبت به کردستان، ».صفر بوده و تا اول سال تحصیلی آینده منحل است هاراهپیمائی

آیا نیازي به تفنگ و گلوله بود، چرا نگذاشتند جمهوري اسالمی «دارد، به زبان کردي خطاب بمردم گفت: کمال حسن نیت را

امتحان خودش را بدهد. این سؤالی است به پهناي جغرافیاي کردستان، شما یکماه بعد از انقالب به پادگانها حمله کردید. من 

نا گفتند نه، ولی آتم بعضی خواستها را اکنون  مطرح نکنید، زود است،پس از پیروزي انقالب به جمعیت کردهاي مقیم مرکز گف

 )21/3/1359اطالعات».(دولت ضعیف است و حاال وقتش است

 

 بررسی مشکالت

 



 اداري و اجرائی کردستان هايدکتر مهرآسا استاندار جدید کردستان پیش از ظهر دیروز در جلسه مسووالن سازمان -سنندج»

 .و به بررسی مسایل و مشکالت ناشی از وقایع اخیر پراخت در سنندج شرکت کرد

 

با بازاریان سنندج، مسایل مربوط به بازار، اقتصاد و چگونگی تأمین آذوقه مردم را بررسی  ايوي سپس در جلسه

 )21/3/1359اطالعات».(کرد

 

 .ادامه دارد» قطور«معاون استانداري آذربایجان غربی:پاکسازي 

 

پارس: دکتر اتابک معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی، بعد از ظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی  خبرگزاري -ارومیه 

 .سخن گفت» قطور«و رادیو تلویزیونی در ارومیه پیرامون نتایج سفر خود به شهرستان خوي و پاکسازي منطقه 

 

ه نیروهاي ژاندارمري باهمکاري برادران ارتشی خوي بوسیل» قطور«پاکسازي در منطقه « وي در این مصاحبه اظهار داشت: 

ادامه دارد و امیدواریم در چند روز آینده، راه آهن، حرکت عادي خود را در این مسیر از سر بگیرد و کاالهایی که در آن 

 .«وارد کشور شوند اندطرف مرز مانده

 

خواهان امنیت و آرامش در این منطقه هستند » قطور« اکثر اهالی منطقه« معاون سیاسی، استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: 

و براساس عدم امنیت بود که ما براي پاکسازي منطقه از وخود افراد مسلح اقدام نمودیم و امیداواریم این پاکسازي از 

 )22/3/1359اطالعات».(خلیج فارس ادامه یابد و این کار هم یک امر موضعی نیست هايارس تا کرانه هايکرانه

 

 حمله مهاجمان به شاهین دژ

 

خبرنگار اطالعات: دکتر اتابک معاون سیاسی اسانداري آذربایجان غربی، در گفتگوي تلفنی به خبرنگار اطالعات در  -ارومیه»

میلیمتري و تفنگ  81میلیمتري و  121انداز آر. پی. جی. هفت، خمپاره هايمهاجمین مسلح به سالح« ارومیه، اظهار داشت: 

را مورد حمله قرار دادند. این حمالت از ساعت یک و نیم بامداد پریروز » شاهیندژ«یمتري، ناحیه غرب شهرستان میل 106



ژاندارمري و  هايشروع شد و هدف از این حمالت، منهدم ساختن مراکز حساس شاهیندژ منجمله مقر سپاه پاسداران و کمیته

 .«نشد پمپ بنزین بود که خوشبختانه، این اهداف پلید عملی

 

به اسامی عرب احمدي، محمد ولی محمدي، جانعلی فرجی، » شاهیندژ«نفر از ساکنان  4در این درگیري، به منزل «وي افزود: 

 )22/3/1359اطالعات».(خساراتی وارد آمد» آنتیتان«عظیم ذاکري و نیز حیاط، شرکت 

 

ضد انقالب:حرکت قطار از مسیر قطور در چند روز  معاون سیاسی استاندارآذربایجان غربی:پس از پاکسازي منطقه از عناصر

 .آینده آغاز خواهد شد

 

ارومیه ـ خبرنگار کیهان:دکتر اتابک معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی در گفتگویی با خبرنگار ما، پیرامون نتایج سفر خود 

هاي مردم خوي بود. مردم معتقد بودند که به شهرستان خوي اظهار داشت: این سفر در رابطه با مسائل بهداشتی و خواسته

صورت نگرفته و خواستار اجراي چند طرح ضربتی، از جمله تأمین آب آشامیدنی براي توزیع اعتبارات عمرانی عادالنه 

ها، از صرف اعتبارات بیشتر در آینده جلوگیري شهرهاي خوي، ماکو و سلماس شده بود. وي گفت: اجراي سریع این طرح

کسازي در منطقه قطور خوي بود ي دیگر پاخواهد کرد و مقرر شد یک منبع بزرگ آب آشامیدنی در خوي ایجاد شود. مساله

دهند و که نیروهاي ژاندارمري با همکاري برادران ارتشی نیروهاي ارتشی با همکاري برادران ارتشی پاکسازي را ادامه می

اند وارد هایی را در آن طرف مرز ماندهامیدواریم که حرکت قطار در چند روز آینده از این مسیر آغاز شود و ما بتوانیم کانال

شور کنیم. دکتر اتابک گفت: اکثر اهالی منطقه قطور، خواهان آرامش و امنیت در این منطقه هستند  و بر اساس همین عدم ک

هاي هاي ارس تا کرانهامنیت بود که ما راي پاکسازي منطقه از وجود افراد مسلح اقدام کرد. و امیدواریم این پاکسازي از کرانه

اتی و ي گروهی و طبقابک افزود: ما اقدامات خود را با اجراي تقسیم اراضی و از بین بردن سلطهفارس ادامه یابد. دکتر اتخلیج

ي رشد فرهنگی و اجتماعی و کشاورزي در منطقه آغاز کنیم. با گسیل داشتن گروه هاي بهداشتی و مردم یاري، ایجاد زمینه

م. داري بودند از بین ببریم و از مردم خود رفع ستم بکنیرمایههایی را که در رژیم سابق معلول سیستم سامیدواریم که نابرابري

ي تاریی است و اگر ما این مساله را درست بشناسیم و درد را درست تشخیص پدیده طبقاتی و روابط اجتماعی یک مساله

 دار آذربایجان غربیدهیم، درمان آن آسان خواهد بود. ما نباید با مسایل برخورد شعاري داشته باشیم. معاون سیاسی استان

کنیم و مصوبات شوراي انقالب را در مورد اصالحات ارضی در این آلود را قطع میگفت: ما به هر حال هر نوع روابط ستم

منطقه به مورد اجرا خواهیم گذاشت و در این خصوص تاکنون یک هیات هفت نفره تشکیل شده و مأموریت زمین و روابط 

ي وابسته دارهاي روستاییان را که از خانه و کاشانه خود بوسیله زمینو در پایان این مطالعات کلیهکنند کشاورزي را مطالعه می

ر دارها خود را زیگردانیم و این را هم بگوییم که این زمیناند به مناطق مسکونی خود باز میهاي سیاسی رانده شدهبه گروه

. وي در مورد پاکسازي در ادارات آذرباجان غربی گفت: هیات اندپوشش حمایت از طبقات زحمتکش و غیره معرفی کرده



کردند از سوي ریاست نسیز هیاتی که ادعا می اردیبهشت ماه در این استان تشکیل شد و اخیراً 23پاکسازي ادارات در 

 ماهنگی با استانداريجمهوري ابالغ دارنده به ارومیه آمدند. و چون این هیات نتوانست در مقابل درخواست ما مبنی بر ایجاد ه

سازي ادارات، به دفتر قدمی بردارد تصمیم گرفته شده احکام صادره از طرف استانداري و احکام هیات مذکور در مورد پاك

 .ریاست جمهوري ارسال شود. تا پس از اظهار نظر نسبت به پاکسازي اقدام شود

 

که به کارمندان و شاید بیشتر از آنان زمین و مسکن براي دکتر اتابک در ادامه گفت: در مورد واگذاري زمین من معتقدم 

 .هاي درازمدت داردبینیدرآمدتر این جامعه تأمین شود. البته این کار نیاز به زمان و اعتبار و پیشهاي کمگروه

 

ظام غلط معیت و نالمللی ثروت و کار و رشد سریع جي بینوي در پایان در مورد بیکاري گفت: تا سه عامل تقسیم غیرعادالنه

در کارهاي غیر  خواهیم جوانان را صرفاًآموزشی و تولیدي وجود دارد بیکاري هم وجود خواهد داشت ولی در حا حاضر ما نمی

 )23/3/1359دولتی مشغول کنیم.(کیهان

 

 رفع محدودیت ارسال ارزاق در آذربایجان غربی

 

خبرگزاري پارس، تأکید کرد که طبق دستور ریاست حقگو استاندار آذربایجان غربی طی گفتگویی با  -ارومیه

 .محدودیت اقتصادي در سطح آذربایجان غربی باید هر چه زودتر رفع شودجمهوري،

 

 :مورد تأکید قرار گرفت صدراز سوز دکتر بنیجمهوري،: اجراي این دستور در مالقات اخیر من با آقاي رییسوي افزود

 

 هاري چند تن از افراد نیروهاي انتظامی در ماکو گفت: از سرنوشت سه نفر از گروگانوي همچنین در رابطه باگروگان گی

آرامش منطقه را بهم بزنند و  خواهندهیچگونه اطالع دقیقی در دست نیست، ولی عناصر مسلح از هر گروهی که باشندت می

 .عتر کنندبادامن زدن به اختالفات گروهی و نژادي مردم زمینه فعالیت ضد انقالب را وسی

 

آقاي حقگو در زمینه وضعیت منطقه قطور گفت: طبق اطالع ژاندارمري پاکسازي در قطور همچنان ادامه دارد و تا کنون ده تا 

 .دوازده کیلومتر باالتر از پل هوایی قطور پاکسازي شده است



 

غیر مسوول و دو  هايگروه هايود کامگیو خ هاوي افزود: در مالقات با امام، رهبر انقالب از اختالفات داخلی و نابسامانی

را  ، درحالیکه مشکالت خارجیبهمزنی بعضی ازعناصر و ایجاد بدبینی درمیان مردم براي نخستین بار ابراز نگرانی کردند

 )24/3/1359قسمت سبک قضیه خواندند. (اطالعات

 

 .تر کنندقالب راوسیعخواهند زمینه فعالیت ضدانحقگو استاندار آذربایجان غربی:عناصر مسلح می

 

ارومیه ـ در رابطه با رفع محدودیت ارسال ارزاق عمومی به شهرها و قصبات آذربایجان غربی، دیروز این اطالعیه از سوي 

 :حقگو استاندار آذربایجان غربی انتشار یافت

 

 !برادران و خواهران و مردم غیور آذربایجان غربی

 

هاي مملکتی در منطقه برسانم که طبق دستور و تأکید ریاست جمهوري هیچگونه ارگانالزم است به اطالع کلیه اهالی و 

محدودي از سوي ارزاق عمومی از قبیل برنج، روغن نباتی، نفت و گازوئیل و غیره به شهرها و قصبات استان نباید وجود داشته 

لف مورد اجرا بگذارند و عناصر متخ ستور فوق را دقیقاًشود که دکنند خواسته میها را کنترل میباشد. از کلیه مأمورانی که راه

 .را گزارش نمایند

 

آالت کشاورزي در این رفع محدودیت اقتصادي در این فصل که موقع برداشت غله، بویژه از لحاظ به راه انداختن ماشین

عمل آورند. وي افزود: اجراي  منطقه یک امر حیاتی است. الزم است که مأموران مربوطه در اجراي دستور فوق دقت الزم به

صدر مورد تأکید قرار گرفته است. استاندار جمهوري از سوي آقاي بنیاین دستور در مالقات اخیر من با آقاي رییس

ها گیري چند تن از افراد نیروهاي انتظامی در ماکو گفت: از سرنوشت سه نفر از گروگانآذربایجان غربی در رابطه با گروگان

خواهد آرامش منطقه را بر هم زند و با الع دقیقی در دست نیست ولی عناصر مسلح از هر گزوهی که باشد میهیچگونه اط

تر کند. آقاي حقگو در زمینه وضعیت منطقه زدن بر اختالفات گروهی و نژادي مردم، زمینه فعالیت ضد انقالب را وسیعدامن

کیلومتر باالتر از پل  12تا  10چنان ادامه یافت. و تاکنون ور همقطور گفت: طبق اطالع ژاندارمري پاکسازي در منطقه قط

 )25/3/1359هوایی قطور پاکسازي شده است.(کیهان

 



جمهوري از محدودیت ارسال مواد غذایی به مناطق کردنشین جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی: امام امت و رییس

 .اندناراحت

 

هاي تعاونی مصرف شهري غربی دیروز ضمن شرکت در جلسه مدیران و بازرسان شرکت ارومیه ـ حقگو استاندار آذربایجان

 .ها سخن گفتهاي تعاونی و نیز نقش ارشادي تعاونیاین استان پیرامون اهمیت توسعه فعالیت

 

 ي شرکت تعاونی مصرف شهرستان مهاباد اظهار داشت: اگروي در قسمتی از سخنان خود در پاسخ به سئوال نماینده

ها محدودیتی در ارسال ارزاق به مناطق کردنشین وجود داشته باشد مطمئن باشید که ضربه بزرگی به مردم و روحانیت آن

وارد خواهد شد و امام امت و ریاست جمهوري نیز از این موضوع ناراحت هستند. حقگو افزود: اگر بار دیگر از ارسال ارزاق به 

 .ي حامل کاال خواهم شدو تا مقصد همراهی خواهم کردسوار نقلیه من شخصاًها جلوگیري شود مناطق مذکور در راه

 

ایم که حکومت اسالمی را پیاده چون امروز جمهوري اسالمی ما از طرف خداوند تحت آزمایش قرار گرفته و ما نیز ادعا کرده

بایجان غربی افزود: دشمنان اسالم و کنیم و این درست نیست بنام اسالم کارهاي غیر اسالمی صورت گیرد. استاندار آذرمی

کرد ام ماشینی را که به منطقه کردنشین دارو حمل میکنند و من حتی شنیدهایران از این مسایل حداکثر سوءاستفاده را می

شود. در جاي دیگر فرمانده یکی از شهرهاي کردنشین که به تهران رفته ي آن را عوض کرده و خود سوار میگرفته و نمره

توانند گویند حزب کومله آن را دستگیر خواهد کرد نمیهاي مسلح و شاید هم آن طور که مید. از ترس اینکه یکی از گروهبو

به شهر خود بازگردد. حقگو تأیید کرد که باید سهمیه ارزاق عمومی مناطق کردنشین به این شهرها سرازیر شود و در غیر 

گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس حاکیست که در این سمینار که از سوي اداره کل  این کار را خواهم کرد. اینصورت من رأساً

هاي تعاونی مصرف شهري استان در ارومیه تشکیل شد نفر از مدیران و بازرسان شرکت 48بازرگانی استان و با شرکت 

اون و علل عدم موفقیت کنندگان در آن با اصول و اهداف تعشود و شرکتها بررسی میها و مشکالت شرکتنیازمندي

 )26/3/1359شوند این سمینار به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.(کیهانها در ایرن بیش از پیش اشنا میتعاونی

 

 .خنثی شد» زیوه«معاون سیاسی استانداري آذربایجان غربی:تحریکات ژنرال خارجی در منطقه 

 

 :یاسی استاندار آذربایجان غربی، دیروز در گفتگوئی اظهار داشتارومیه: مواضع منطقه ارومیه بدست ارتش افتاد.معاون س

 



 .«ارومیه موفق شد کلیه مواضع مورد نظر در منطقه اشنویه را بدست بیاورد و مأموریت خود را بخوبی انجام دهد 64لشکر »

 

اکی و اطالعات رسیده ح رودنیز پاکسازي بوسیله نیروهاي ژاندارمري بخوبی پیش می» قطور«در منطقه «دکتر اتابک افزود: 

وي در ». در حال پراکندگی است و برداران کرد منطقه، حاضر به همکاري با وي نیستند» سنار مامدي«است که نیروهاي 

در گیري در ارتفاعات ماکو در رابطه با فعالیت گروهها در منطقه روي داده و حمله به مینی «مورد حوادث اخیر ماکو گفت: 

 .«گیردي ایجاد محیط نا امن صورت میبرا بوسها صرفاً

 

خانوار از برادران کرد که به منطقه مرزي کوچ کرده بودند، پس از  500ارومیه نیز حدود » زیوه«در منطقه «دکتر اتابک گفت:

 .«خود بازگشتند هايمالقات و گفتگو با آنان به خانه

 

چند روز قبل تحریک کرده بود ولی قی وارد منطقه شده بود،این عده را یک ژنرال خارجی که با هلیکوپتر عرا«وي افزود: 

و من امروز از پیشگاه امام و حضور ریاست جمهوري تقاضا دارم که  مانندبرادران کرد اعالم کردند که در موطن خود باقی می

 .«هر چه زودتر تأمین شود هادستور فرمایند مواد غذائی مورد نیاز این خانواده

 

ها به براي پیروزي و توسعه انقالب، باید تنگ نظری«تاندار آذربایجان غربی در پایان این گفتگو تأکید کرد: معاون سیاسی اس

 .وي ابراز امیدواري کرد امنیت قضائی و اجتماعی در این منطقه حساسه هر چه زودتر تأمین شود». کنار گذارده شود

 

امل وسائط نقلیه ح«کرد نشین استان آذربایجان غربی شد. وي گفت:فرماندار مهاباد خواستار لغو محرومیت شهرهاي  -مهاباد

جمهور بین راه متوقف و پس از انتقال به ارومیه تخلیه شد. بدین نفت که از ارومیه عازم مهاباد بود، به رغم دستورات رییس

به این شهر نرسد، برداشت  ترتیب، شهرهاي کردنشین، همچنان در مضیقه قرار دارند و چناچه تا دو روز دیگر سوخت کافی

 «.جهت لغو این محرومیت اقدام نمایند خواهیممحصول به هیچ عنوان ممکن نخواهد بود. لذا از ریاست جمهوري می

 

که تحت عنوان نظرات و مواضع بخشی از کادر رهبري حزب دموکرات کردستان ایران درباره وضع کنونی کشور و  ايجزوه-

رات اعضاي حزب دموک تریناز برجسته ايستان به دست خبرگزاري پارس افتاد، حاکیست که عدهانقالب ایران و مساله کرد

 .اندکردستان، از کادر رهبري این حزب کناره گرفته و یک نیروي انشعابی بزرگ را بوجود آورده

 



» سملودکتر قا«جز  تقریباً که از میان رهبران سرشناس و مهم حزب دموکرات کردستان، آیداز محتویات این حزوه چنین برمی

 .کسی در هیأت رهبري سابق باقی نمانده است

 

 :اسامی رهبران انشعابی که در این جزوه نام آنها آمده است، به این شرح است

 

 .عضو کمیته مرکزي و دفتر سیاسی» غنی بلوریان»

 

 .شاعر و عضو افتحاري کمیته مرکزي» هیمن»

 

 .مرکزيعضو کمیته » دکتر رحیم سیف قاضی»

 

 .عضوکمیته مرکزي و مسوول سازمان زنان حزب»  خانم فوزیه قاضی»

 

 .عضو کمیته مرکزي» نوید معینی»

 

 .عضو کمیته مرکزي و مسوول تشکیالت سنندج» احمد عزیزي»

 

 .عضو کمیته مرکزي و مسوول تشکیالت سقز» فاروق کیخسروي»

 

خیانتها، علل کناره گیري خود را به تفصیل بیان  ز نواقص و بعضاًدر این جزوه، ضمن تشریح اوضاع گذشته و انتقاد شدید ا

 .اندکرده

 



زیر بار تبعیض و زورگوئی زندگی نماید.. و باید به  تواندخلق کرد و هیچ خلق دیگري نمی«در بعضی از این جزوه آمده است: 

 .«آن حق داد تا امور محلی و زندگی داخلی خود را ادراه کند

 

براي مقابله با آن خواستها، تانک و توپ و هواپیما  بایستن پس از انقالب که رژیم طاغوت را سرنگون کرد، نمیدر ایرا«و نیز 

 .«هلیکوپتر راه انداخت و سیل خون جاري کرد

 

و هم جبهه مقامات و نیروهاي  جنگندما اعتقاد راسخ داریم که هم جبهه نیروهایی که بنام دفاع از حقوق خلق کرد می ...»

عمده ومتضاد باهم وجود دارد. در سمت دولت، ولتی مقابل آنان یکدست نیستند. در هریک از دو سوي سنگرها دو نیروي د

مردم ستم کشیده ما بوخود  هايشخصیتی چون امام خمینی وخود دارد که پیام تاریخی وي به خلق کرد، امید فراانی در دل

ار و سرباز، عاجزانه تمنا کرد که تفنگها را از سینه هم بردارند و متوجه آمریکا آورد. او بود که با فروتنی از پیشمرگ و پاسد

 .کنند

 

او بود که به ما بشارت رفع هر گونه ستم داد و دولت را موظف به تدوین قوانین مربوط در اسرع وقت نمود. در اطراف امام 

االسالم حسین کرمانی و داریوش حجتعالمه نوري، الهآیتاشراقی، الهمکارم شیرازي، آیت الهخمینی شخصیتهائی چون آیت

فروهر وخود دارند که بطور اصولی با نظر کردها موافقند و در برابر آن، جبهه مخالف آن نیز وخود دارد که بخشی از اینها 

در  تان و ایجاد بلواو اعمال آنها از روي عمد و خرابکاري است. تجدید جنگ کردس اندایادي امپریالیزم و بقایاي رژیم گذشته

دانشگاه و دامن زدن به شوونیسم عظمت طلبان، از جمله اقدامات این ماجراجویان است که جز به چپاول و بدست آوردن 

 .اندیشندمقام، نمی

 

ا ه با آن بو براي مقابل اندیشندامپریالیستی می هايآنها که به توطئه«در کردستان نیز یک چنین تقسیم بندي وجود دارد: 

و  و وابستگان به سیا و بقایاي ساواك پالیزبانهاها،و آنها که آلت دست بختیارها، اویسی آیندنیروهاي انقالبی یکجا گرد می

 .«عوامل بعث عراق هستند

 

 ايهدر این جزوه به دفعات به پیام تاریخی امام خمینی به عنوان معیار حل مسایل کردستان اشاره شده است و از کوشش

دکتر بنی صدر و فروهر و دیگران ستایش شده است. رهبران انشعابی کردستان، در پایان، نظرات خود را بعنوان پیامی براي 

و مشی مترقی و انقالبی حزب دموکرات » قاضی محمد«ما افراد وفادار به راه : «اندرفقا و دوستان به این شرح خالصه کرده

حقایق  که در افشاي پذیریمي آن تأکید شده است به عنوان افراد صدیق و انقالبی میکردستان ایران که در کنگره چهارم رو



و به علت قرار داشتن در کادر رهبري، علیرغم نظریات مخالفی که با این  ایمحزب و هواداران کوتاهی کرده هايبراي توده

ن ولی بیش از ای دانیم،عملکرد رهبري حزب میباز کم و بیش خود را شریک انحرافات ناشی از  داشتیم،انحرافات ابراز می

درنگ را جایز ندانسته و تاب تحمل مشاهده انحرافات روزافزون رهبري حزب را نداشته بدین وسیله ضمن درجریان گذاشتن 

ه در دایران، پیوند خود را با این رهبري که اکثریت آن از مسیر تعیین ش هايرفقا و هواداران حزبی و خلق کرد و دیگر خلق

که مبارزه خود را طبق برنامه و رهنمودهاي کنگره در جهت  داریمو اعالم می نمائیمکنگره چهارم منحرف گشته است قطع می

 هايدفاع از انقالب ضد امپریالیستی ایران و تعمیق آن و مبارزه در راه تأمین دموکراسی در ایران و باالخره تأمین خواست

س در چنین لحظات حسا دانیمبراي زحمتکشان سراسر ایران ادامه خواهیم داد. بی مناسب نمیبرحق خلق کرد و زندگی بهتر 

از مجلس شوراي ملی و همه مسوولین و سرنوشت ساز، از رهبر انقالب ایران، امام خمینی، از شوراي انقالب، از ریاست جمهور،

شش اصل پیشنهادي که در آن اصالحاتی نیز صورت  و زمامداران جمهوري اسالمی ایران نیز طلب کنیم که با اعالم رسمی

ایران و  هايگرفته بر مبناي اصولی که پیام تاریخی امام خمینی، مبشر و منادي آن بوده به ما مؤمنان به اتحاد انقالبی خلق

ث عراق و بع شیطانی امپریالیسم، رژیم هايمدافعین صدیق دستاوردهاي انقالب بزرگ ایران کمک کنند و با این عمل، نقشه

عوامل فراري رژیم سابق و همدستان داخلی آنها را در سطح کردستان و چه در سطح ایران، خنثی نمایند. ادامه جنگ برادر 

و اعالم حقوق خلق کرد و قطع جنگ برادرکشی، دست و پاي ضد  بنددکشی، دست و پاي نیروهاي صدیق و سالم را می

 )28/3/1359اطالعات».(واقعیت، بدون چون وچرا مورد توجه الزم قرار گیردانقالب را خواهد بست. امیدواریم این 

 

 .ارتشی شهید شدند 8در عملیات تصرف اشنویه 

 

 .معاون استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد:دادستان انقالب میاندوآب در زندان دست به اعتصاب غذا زده است   ·

 

ارومیه طی یک عملیات دو  64هاي لشگر آذربایجان غربی اعالم کرد که ستون ارومیه ـ خبرنگار کیهان:دکتر حقگو استاندار

هاي مسلح موفق شدند کلیه ارتفاعات و نقاط استراتژیک اشنویه را تصرف کنند و بر این منطقه مستقر روزه و درگیري با گروه

اند. اسامی شهدا به این شرح زخمی شده نفر 7ارومیه شهید و  64نفر از لشگر  8شوند. به گفته دکتر حقگو در این عملیات 

 :است

 

نژاد از اهالی ارومیه، سرباز وظیفه دیپلمه حسین دربندي و سرباز ستوان محمد علی امیري بابایی، گروهبان سوم ابراهیم حسین

 باران وز اهر ارسزاده ااهللا تقیعلی دهقانی، هومن مرادیان اهل تهران، سرباز وظیفه سیروس زارع اهل سراب، فتحوظیفه عشق

 .ارومیه بستري هستند 64گروهبان یکم ابراهیم ثریا اهل ماکو. مجروحین در بیمارستان لشگر 



 

 :اسامی آنان

 

گروهبان سوم صالح عبدي و سرباز وظیفه محمد عبدي، سرباز وظیفه محمد نوري و نریمان قدرتی، قدیرپور، عسکر سعادتی، 

اتابک معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی نیز در گفتگویی ضمن تأیید اشغال  مهدي کریمی، جعفر نظري هستند. دکتر

رود و نیروهاي سنار مامدي در حال اشنویه گفت: در منطقه قطور نیز پاکسازي بوسیله نیروهاي ژاندارمري به خوبی پیش می

حوادث اخیر ماکو گفت: اتفاقات ماکو در پراکندگی است و برادران کرد منطقه حاضر به همکاي با وي نیستند. وي در مورد 

براي ایجاد محیطی ناامن  ها و اعمال وحشیانه صرفاًها و دزديبوسها در منطقه روي داده و حمله به مینیرابطه با فعالیت گروه

اشت شده دگیرد. معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی گفت: در میاندوآب نیز دادستان انقالب این شهر که بازصورت می

برد و هنوز از سوي مقامات مسئول به وضع وي رسیدگی نشده است. دکتر اتابک گفت: در منطقه در اعتصاب غذا به سر می

خانوار از برادران کرد که به منطقه مرزي کوچ کرده بودند پس از مالقات و گفتگو با آنان به  500ي ارومیه نیز حخدود زیوه

کوپتر عراقی وارد منطقه شده بود چند روز قبل زود: این عده را یک ژنرال خارجی که با هلیهاي خود بازگشتند وي افخانه

مانند و من امروز از پیشگام امام و حضور تحریک کرده بود ولی برادران کرد اعالم کردند که در وطن اصلی خود باقی می

ها هر چه زودتر تأمین شود. معاون سیاسی ن خانوادهریاست جمهوري تقاضا دارم که دستور فرمایند مواد غذایی مورد ناز ای

اید برکنار گذارده ها بنظرياستاندار آذربایجان غربی در پایان این گفتگو تأکید کرد که براي پیروزي و توسه انقالب باید تنگ

ارومیه نیز در  64گر شود و ابراز امیدواري کرد امنیت قضایی و اجتماعی در این منطقه حساس هر چه زودتر تأمین شود. لش

ایی شماره خود را در رابطه با اشغال اشنویه اعالم کرد. اهالی و ساکنین محترم و غیرتمند شهرستان اشنویه و اعالمیه

گردد. اکنون که کلیه ارتفاعات اطراف هاي منطقه، خواهران و برادران دینی سالم و تهنیت ما به حضور شما تقدیم میآبادي

ت، پرسارومیه اشغال گردیده است انتظار دارند با همکاري و پشتیبانی شما مردم غیرو و وطن 64سنل لشگر منطقه از طرف پر

ا پرست پاکسازي نموده و امنیت رهاي مسلح عیرقانونی و خائن و خودفروخته و بیگانه و بیگانهمنطقه را از وجود افراد و گروه

اسلحه و مهمات خود را به  28/3/59صبح روز  8گرد که تا ساعت ی ابالغ میبرقرار کنیم. لذا به کلیه افراد مسلح غیرقانون

اند تحویل داده و از تهدید و ارعاب و تبلیغات افراد خودفروخته و ترین واحد اترشی که در سراسر منطقه مستقر شدهنزدیک

یه رد. اگر فرد یا افرادي از این ابالغپرست نهراسد و ارتش اسالمی با آغوش گرم شما را پذیرفته و پشتیبان خواهد کشیطان

دست به اسلحه برده و مرتکب خطا گردد به  64سرپیچی نموده و به هر عللی خودداري نماید و بر علیه قواي مسلح لشکر 

 .شدیدترین وجهی سرکوب خواهد شد

 

 :در رابطه با اشغال اشنویه به این شرح است 64متن دومین اهالمیه لشگر 

 



ی هاي سیاسی فشار غیر قانونهاي اشنویه طبق اطالع واصله گروهساکنین غیرتمند و ستمدیده بخش و آبادياهالی محترم و 

نماید. در صورت مخالفت یا خودداري محکوم به مسلح در منطقه شما را به اجبار وادار و به دادن غذا و خوارو بار و گوشت می

ها از اعمال زورگویان و متجاوزین هر چه زودتر اسلحه و خود و خانواده نماید. براي نجاتاعدام نموده و اعدام را اجرا می

هاي ارتش در منطقه تحویل دهید تا در حمایت لشگر قرار گیرید در غیر اینصورت لشکر با تمام قدرت مهمات خود را به یگان

خواهد هاي مسلح میلشگر از تمام گروه هر کس را که با افراد غیر قانونی همکاري نماید دستگیر و مجازات خواهد نمود. ضمناً

چنانچه هر چه زودتر تسلیم شده اسلحه و مهمات خود را به پایگاه مستقر در منطقه تحویل نماید در تأمین لشگر قرار خواهد 

 )28/3/1359گرفت.(کیهان

 

 .تپه ناصري در اشنویه به تصرف ارتش درآمد

 

 .شد ارتش با اشغال این تپه، به اطراف اشنویه مسلط

 

 .افراد ناشناس به انبار شرکت نفت میاندوآب حمله کردند

 

ارومیه ـ خبرنگار کیهان: دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد: تپه ناصري بین نقده و اشنویه که مجاور ده قاالج 

را عاجز از مقاومت دیدند عقب ارومیه اشغال شد. عناصر مسلح در این تپه که خود  64قرار دارد به وسیله ستونی از لشکر 

نشستند و سربازان لشگر بدون برخورد به افراد مسلح این تپه را که مسلط بر اشنویه است اشغال کردند. استاندار افزود: در 

این تپه چندي قبل درگیري شدیدي بین ژاندارمري و افراد مسلح در گرفت و افراد زیادي شهید شدند و این تپه چند بار 

به عللی تپه را ترك کرد. استاندار گفت: ارتش به  ست گشت و سرانجام ژاندارمري این تپه را اشغال کرد ولی بعداًدست به د

 چنینرود و سایر مناطق استان از جمله قطور دیشب آرام بود. وي همهاي خود واستقرار امنیت در منطقه پیش میسوي هدف

منطقه اشنویه برخورد شدیدي روي نداده و هیچگونه تلفاتی به نیروهاي  گفت: از دشب تاکنون به عملیات پیشروي ارتش در

به اطراف اشنویه مسلط است و در سایر نقاط استان نیز هنوز  ارومیه کامالً 64نظامی وارد نشده است و حقگو افزود: لشگر 

هاي ارتشی در اطراف اشنویه گزارشی از برخوردهاي احتمالی به وي نرسیده است. از سوي دیگر در رابطه با تسلط ستون

 :ارومیه صادر شده است 64به این شرح از سوي لشگر  4و  3ي شماره اعالمیه

 

 تعالیبسمه



 

اکنون در ارتفاعات مشرف به منطقه براي پشتیبانی از شما آمادگی اهالی محترم و ساکنین منطقه اشنویه برادران سرباز شما هم

ترین پایگاه موجود در منطقه تحویل و رسید دریافت هاي خود را به نزدیکشود که سالحمیدارند از شما اهالی محترم خواسته 

هاي فشار برابر اطالع حاصله گروه خواهد بود. ضمناً 64ي این افراد تحت پناه اسالم و لشگر نمایند و پس از تحویل سالح کلیه

گذراند و جهت دریافت پول و خواربار مراجعه در اشنویه می اي در این آخرین دقایق زندگی خود رادر منطقه تالش مذبوحانه

کنند. به طوري که تعداي ازاهالی  افراد ها را ترور میو در صورت شخصی که از خود مقاومت نشان دهد ناجوانمردانه آن

 گردد که پس ازیوطن اخطار مهاي مستقر در منطقه شکایت بردند . به این گونه افراد بیهاي اشنویه به یگانکوهستان

 .شوددستگیري در داگاه انقالبی محاکمه و مجازات می

 

 منطقه اشنویه 4اعالمیه شماره 

 

 تعالیبسمه

 

برد اهداف انقالب رساند که ارتش جمهوري اسالمی ایران در راه پیشبه اطالع اهالی محترم و غیور منطقه اشنویه و اطراف می

هاي تعیین شده مستقر و کنترل منطقه را فروش در هدفنطقه از عناصر خائن و وطناسالمی و برقراري امنیت و پاکسازي م

 1359خرداد  29بعدازظهر  6تا ساعت  64در دست دارد و بنا به تقاضاي اهالی به منظور تمدید مدت اسلحه و مهمات لشکر 

ا هاي مستقر تهاي خود را به یگاندم سالحکه مرنماید در صورتیمهلت داده شده قبلی را تمدید و به اهالی منطقه اخطار می

حل در م ساعت مذکور تحویل نمایند، ضمن اینکه در پناه جمهوري اسالمی خواهد بود قسمتی از پول اسلحه تحویلی را نقداً

 .دریافت خواهد کرد. در غیر اینصورت در کمال قدرت نسبت به سرکوبی متخلفین اقدام خواهد شد

 

 انبار شرکت نفت میاندوآبحمله افراد ناشناس به 

 

دیروز در تماسی با خبرگزاري پارس به نقل از گزارش شهرداري میاندوآب گفت:  12بهرنگ فرماندار میاندوآب ساعت 

دقیقه دیشب افراد ناشناسی به طرف مأمورین شهربانی که مسوولیت انبار شرکت نفت را به عهده داشتند  30و  23ساعت 

اندازي با آتش متقابل مأمورین شهربانی پاسخ داده شد و مهاجمینی که هنوز تعدادي از آن ها تیراندازي کردند. این تیر

مشخص نشده است با استفاده از تاریکی شب متواري شدند در این تیراندازي سرپاسبان احمد طهماسبان از ناحیه بازوي چپ 



 54ش است از سوي دیگر از پیرانشهر خبر رسید بخمجروح شد که در بیمارستان عباسی میاندوآب بستري و حال وي رضایت

کوپتر به این شهر حمل شده و تحویل درمانگاه جمعیت شیر و قلم داروي مورد احتیاج شهرستان پیرانشهر با هلی 155قلم از 

وي از سخورشید گردید. رییس بهداري و بهزیستی پیرانشهر اعالم کرد که در حال حاضر مقدار زیادي از داروهاي ارسالی که 

ي بهداري و بهزیستی پیرانشهر در ي کل بهداري و بهزیستی استان به این شهرستان و نیز آمبوالنس و جیپ اداریهاداره

بود اکنون به علت کمآید. وي افزود: که همها به این شهرستان جلوگیري به عمل میشهرستان نقده توقیف شده و از ارسال آن

خورشید این شهرستان به صورت تعطیل درآمده است و مردم در زمینه مداواي بیماران  و پزشک بیمارستان جمعیت شیر و

 .در مضیقه هستند خود شدیداً

 

 تشییع جنازه دو شهید در ارومیه

 

نژاد که در ستوان یکم محمدعلی امیر بابایی گروهبان سوم ابراهیم حسین  64همچنین جنازه دو شهید از شهداي لشگر 

ف اشنویه به شهادت رسیده است دیروز با تشریفات نظامی از طرف اقشار مختلف مردم تا گورستان باغ درگیري اخیر اطرا

 )30/3/1359رضوان ارومیه تشییع و به خاك سپرده شد.(کیهان

 

 .گروگان را آزاد کرد 27حزب دمکرات،

 

از افراد نظامی که گروگان حزب دمکرات تن  27ارومیه ـ خبرنگار کیهان: جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد: 

نویه و هاي اشچنین اعالم کرد که با باز شدن راهاند. حقگو همکردستان بودند پریروز آزاد شده و دیروز به تهران عزیمت کرده

 .نقده، مواد سوختنی و سایر مایحتاج عمومی مردم از دیروز به منطقه اشنویه سرازیر شد

 

نفر از برادران ارتشی و یک نفر هم از برادران پاسدار  26به خبرگزاري پارس گفت: از افراد فوق  حقگو درباره آزاد شدگان

 هایی که از سال گذشته در گروگاناست که بدون هیچگونه شرط و مبادله آزاد شدند. حقگو ابراز امیدواري کرد کلیه گروگان

هاي اشنویه و اوضاع کلی مناطق غربی در رابطه با باز شدن راه برند هر چه زودتر آزاد شوند. استاندار آذربایجانبه سر می

زده این استان گفت: امروز(دیروز) چندین تانکر نفت و مواد سوختنی به اشنویه فرستاده شد و مقدمات اتصال شبکه برق آشوب

داده  در این منطقه به ما فرصتاشنویه به برق سرتاسري از طریق شهرستان نقده آغاز شد. استاندار افزود: با استقرار امنیت 

هاي عمرانی کنیم که از جمله زیرسازي جاده نقده به اشنویه آغاز گردید. استاندار در مورد شده است که اقدام به اجراي طرح

هاي غیر مجاز را تحویل اسلحه از طرف مردم گفت: زمانی که مردم احساس استقرار امنیت کردند لزومی نخواهند دید اسلحه



هاي مربوط تحویل خواهند داد. استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیر از هاي خود را به پایگاهشک اسلحهاري کنند و بینگهد

اقدامات برادران ارتشی در جنوب و ژاندارمري شمال استان در استقرار امنیت گفت: ما مشاهده کردیم که این دو ارگان 

ي قطور هاي مردم مواجه شدنداز جمله در منطقهکه در همه جا با استقبال تودهانتظامی چنان با آگاهی و مردمی عمل کردند 

ي این همکاري سخت در تنگنا قرار که همکاري اهالی در پاکسازي بر سرعت کار ژاندارمري افزوده است و اشرار با مشاهده

ه تأثیر خواهد گذاشت گفت: از چندي اند. استاندار در مورد انشعاب در حزب دمکرات که چه اندازه در اوضاع منطقگرفته

دانستیم باالخره گروهی در میان رهبران حزب هستند که از دید پیش انتظار چنین انشعابی در حزب دمکرات را داشتیم و می

 کنند و روزي خود را از تحتتري برخوردارند و به خلق کرد و تأمین رفاه و آسایش برادران کرد فکر میبینانهسیاسی واقع

 کنند آینده برادران کرد ماست رها خواهند ساخت.فوذ کسانی که به هیچ صراطی مستقیم نیستند و به چیزي که فکر نمین

ه جمهوري کشورمان داشتم اعالم کردند کصدر رییسمالقاتی که با آقاي بنی دردکتر حقگو در رابطه با این مساله افزود: اخیراً

مورد کردستان با اصالحاتی که در مواد آن آمده اعالم خواهد شد.الزم به توضیح  اي پیشنهادي دربه زودي طرح شش ماده

است که غنی بلوریان از اعضاي شاخه انشعابی حزب دمکرات کردستان چند روز پیش در یک گفتگوي تلفنی با همکار ما 

ساعت  24ر وضع استان را در اي پیشنهادي با اصالحات آن شد. استانداخواستار اعالم هر چه زودتر این طرح شش ماده

گذشته آرام توصیف کرد و گفت: با استقرار ارتش وضع اشنویه آرام است و در قطور نیز ژاندارمري با دقت به پاکسازي 

مشغول است و در منطقه راژان نیز دو شب قبل افراد مسلح به پاسگاه ژاندارمري احمد رسول حمله کردند که با مقاومت افراد 

و پس از مدتی تیراندازي از محل دور شدند. در این درگیري ژاندارمري هیچگونه تلفات و زخمی نداشته است.  پاسگاه مواجه

اند و جمهور و کلیه مقامات خواستار باز کردن شعبه بانک ملی در پیرانشهر شدهاهالی اشنویه طی تلگرافی به رییس ضمناً

و مالی را فلج کرده و کارمندان این شهر از دریافت حقوق خود محروم درپی این بانک امور اقتصادي اند: تعطیلی پیگفته

 )1/4/1359اند.(کیهانمانده

 

 .نظامی گروگان حزب دمکرات بدون قید و شرط آزاد شدند 45

 

نفر از نظامیان ارتش جمهوري اسالمی ایران که در گروگان حزب دمکرات کردستان بودند بدون  454ارومیه ـ خبرنگار کیهان:

 .د و شرط آزاد شدندقی

 

هایی که از سال گذشته گرفته شدند هر چه حقگو استاندار آذربایجان غربی در این مورد اظهار امیدواري کرد، کلیه گروگان

زاده فرمانده پادگان مهاباد شدند. باباطاهري فرمانده مهاباد نیز در ها تحویل سرهنگ نجفزودتر آزاد شوند. این گروگان

 نیت در موضوع حل مساله کردستان بوده است و برأیید این خبر گفت: این عمل به منظور نشان دادن حسنگفتگویی ضمن ت

چنین گفت:طبق دستور هاي ارتشی نیز امروز تحویل داده خواهند شد. وي هماساس مذاکراتی که شده آخرین دسته گروگان



ل گازوئی شکسته شد ولی محاصره سوخت مخصوصاً ریاست جمهوري محاصره خواربار شهرهاي کردنشین آذربایجان غربی

 )2/4/1359هنوز به قوت خود باقی است.(کیهان

 

 .کسازي منطقه قطور به مرحله نهایی رسیدجمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی گفت:پا

 

 قطور از وجود اشرار وارومیه ـ جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی، پیش ازظهر دیروز در ارومیه گفت: پاکسازي منطقه 

 .افراد مسلح غیر قانونی به مراحل نهایی خود رسیده است

 

ي سازو چند روستاي دیگر پاك» وگرد«و » مخین«روي نیروهاي ژاندارمري، روستاهاي وي اضافه کرد: پریشب نیز در پیش

علی کوچري فرمانداري خوي و نشدند. استاندار آذربایجان غربی گفت: روستاي مخین همان روستایی است که شهید قربا

شهید عسگر رحیمی فرماندار عملیات سپاه پاسداران خوي در آنجا به دست سنار مامدي و سرهنگ فراري قادري ناجوانمردانه 

شود اهالی روستاي زرین براي جلوگیري از شهادت دو شهید مذکور اقدام کرده بودند ولی سنار به شهادت رسیدند. گفته می

 .هنگ فراري قادري آنان را تهدید به قتل کردندمامدي و سر

 

کردند. استاندار افزود: دستور داده شده آسفالت جاده نگهداري می ها را در یک منطقه قبالًحقگو افزود: افراد مسلح گروگان

 .آغاز گردد تا اهالی بتوانند محصوالت خود را در اسرع وقت به بازار عرضه نمایند

 

با محل پیشروي در ژاندارمري همه روزه رفت و آمد دارند و  به علت استقرار در منطقه محصوالت مرتباًاستاندار اطالع داد 

رسانند و اهالی از صداي آژیر قطار که نوید آزادي و برقراري ارتباط روستاها با شهرهاست ها را به حمل میمحصوالت ستون

نیز به دست ستون ژاندارمري » سرمهآل«اطالع داد که روستاي کند. در آخر وقت یک مقام ژاندارمري اظهار خوشحالی می

هاي هاي مسلح پریشب به مدت سه ساعت با سالحهاي ژاندارمري ادامه دارد. از سوي دیگر گروهروي ستونافتاد و پیش

و مأموران  زي کردنداز توابع تکاب تیراندا» پهلوان«سنگین به طرف پاسگاه ژاندارمري و پاسداران انقالب مستقر در روستاي 

ر این ازظهر دیروز با اعالم این خبر گفت: دمستقر در پاسگاه نیز به این تیراندازي پاسخ دادند. بهرنگ فرماندار میاندوآب پیش

بامداد دیروز (پریروز)ادامه داشت تلفات جانی به نیروهاي انتظامی وپاسداران وارد نیامده  5تا  2درگیري که از ساعت 

 )4/4/1359هاي مالی و تلفات مهاجمین گزارشی نرسیده است. (کیهانن هنوز از آسیبچنیبود.هم

 



 جمهورانتقاد شدید استاندار کرمانشاهان از مشاور رییس

 

 .جمهور موافقت شد از گروه ضربت،تقدیر و اعاده حیثیت شوداستاندار اعالم کرد:پس از دیدار با رییس

 

جمهور ر رییسصدکرمانشاهان به دنبال سفر به ترهان و مالقات با دکتر سید ابوالحسن بنیکرمانشاه ـ بهروز ماکویی استاندار 

سایل جمهور پیرامون مدر گفتگویی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: در این سفر به مدت دو ساعت با رییس

که در اطراف گروه ضربت ایجاد شده بود جمهور و هیاهویی مربوط به استان کرمانشاه و عمل آقاي پیرحسینی مشاور رییس

گفتگو شد و در پایان موافقت به عمل آمد. از گروه ضربت و خدمات صادقانه این گروه تقدیر و اعاده حیثیت شود و از آنجا 

 .گیري کندکه خطایی از گروه ضربت سرزده نیز رسیدگی، تعقیب و پی

 

 :رتباط با مساله گروه ضربت به این شهر در اختیار خبرگزاري پارس گذاشتاي در ااستاندار کرمانشاه در این مصاحبه اطالعیه

 

 تعالیبسمه

 

ها و رادیو تلویزیون در جمهور در امور عمومی در روزنامهاین روزها هیاهوي زیادي از طرف آقاي پیرحسینی مشاور رییس

 .در این زمینه داده شود ارتباط انحالل گروه ضربت کرمانشاه به راه افتاده که الزم است توضیحاتی

 

اي مطرح شد که گویا فتح بزرگی شده و شبکه وسیعی از ضد انقالب انحالل گروه ضربت کرمانشاه از آقاي پیرحسینی به گونه

روزي ایشان کشف گردیده و در حالی که واقعیت امر چیز دیگریست. گروه ضربت کرمانشاه با هفت شهیدي که با تالش شبانه

داده همیشه در کنار انقالب اسالمی ایران بوده و در راه برقراري امنیت و سرکوبی ضد انقالب در کنار برادران  در راه انقالب

 .هایی کرده استسپاه پاسداران انقالب اسالمی فداکاري

 

شخاش و بردن صدها هزار کشتزارهاي خي کهریز و از بینآزاد کردن کامیاران از چنگ ضد انقالب وایجاد امنیت در منطقه

جام مرگان مسلمان کرد انصدها عملیات دیگر که از بدو پیروزي انقالب در کردستان در کنار برادران سپاه پاسدار به پیش

که گروه با تمام جدیت خود مرتکب اشتباهی هم شده خطایی هم ي آن هیچ تبلیغی هم نکرده است اما اینداده و درباره



 ي خود قابل بررسی و در صورت اثبات جرمکند که به نوبهکه آقاي پیرحسینی ادعا میمرتکب گردیده البته نه از آن نوعی 

باشد اما رسیدگی به این مسایل احتیاج به دوبار مسافرت با قابل تعقیب و مجازات عاملین آن توسط دادگاه انقالب اسالمی می

شد نداشت. با کمترین خرج یعنی تلفن هم می جمهور راالمال توسط مشاور رییسهواپیماي اختصاصی و اسراف بودجه بیت

گیري و عمل نمود. این گروه از بدو انقالب تاکنون در کرمانشاه کار کرده و هر چند که غیر رسمی بوده اما ترتیبی مساله را پی

صت کم براي هاي شدید منطقه و فرداده شده که منحل شود و یا در سپاه پاسداران ادغام گردد. دلیل تأخیر هم در درگیري

ر جهت د پرداختن به این مساله بود و براي ما به این سوال باید پاسخ داده شود که چرا در تمام مدتی که گروه ضربت علناً

انقالب اسالمی فعالیت کرده براي آقاي پیرحسینی مساله نبود ولی به محض دستگیري آقاي غالمحسین بختیار سنجابی یکی 

ا اي که بشود. خوانزادهشود و وقت و پول زیادي در مورد آن صرف میضربت براي ایشان مساله می ها یکباره گروهاز خوانزاده

ر در کرمانشاه پیدا جمهوي آقاي پیرحسینی و سعید سنجابی به نام دفتر ریاستشود یکباره سر وکلهحکم دادستانی دستگیر می

اند که خلخال پاي سنجابی فقط چشم مشاور اند. و عجبشود و فریاد و فغان که خلخال از پی آن یهودي درآوردهمی

ر اي صادشود و در اطالعیهبیند. عدم سالحیت دادگاه انقالب اسالمی از طرف آقاي پیرحسینی صادر میجمهور را میرییس

ان االختیار دادستکند. از آنجا که جو موجود در کرمانشاه براي نگهداري اشرار مناسب نبوده و به درخواست من نماینده تاممی

 .باشدگیري مساله میها به مرکز و پیکل انقالب به محل اعزام و مسوول جلب و آوردن آن

 

یت و بایست حیثگشت که طی آن افراد و گروه میکنند که کدام جو مناسب نبود، جوي که آقاي مشاور دنبال آن میسوال می

 رفت؟آبرویشان بر باد می

 

 دهید که سلبمنظورش جو موجود دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه است؟ شما چگونه به خود حق می آیا غیر از این است که

دهید که پیش از محاکمه به کسانی که هنوز صالحیت دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه بنمایید و چگونه به خود حق می

شرار ها را اده و همین افتخار برایشان کافیست آنهاي خمپاره در بدنشان است که در آزاد کردن کامیاران نصیبشان شپاره

 خطاب کنید؟

 

ها و یا کنند هر یک از مقامات قضایی و اجرایی مملکت که به نحوي از انحاء با این گروهایشان در جاي دیگر اطالعیه می

قرار گرفته و محاکمه افرادي همکاري نموده باشند به عنوان خائن به انقالب اسالمی و ملت مسلمان ایران تحت تعقیب 

 .خواهند شد

 



ب کند. اینجانکند و گاه به نمایندگی ملت مسلمان این و آن را خائن خطاب میآقاي مشاور گاه به جاي قاضی حکم صادر می

ام و منتظرم آقاي مشاور که براي خود یدك دارم که با این گروه همکاري نمودهبه عنوان مسوول اجرایی استان اعالم می

کنند.اینجانب به خاطر سالمت و پیروزي انقالب اسالمی و با اعتماد به کشند حکم خود را صادر دگی مسلمانان را مینماین

خواهم که در اعمال و جمهور مصرانه میها باید حفظ شود و هر جا و هر خدمتی در جاي خود منظور شوداز رییساینکه منزلت

رسد تحقیق روند دقت بیشتري بنمایند و در صحت گزارشاتی که به ایشان میمیرفتار کسانی که به نام ایشان به مأموریت 

مراقبت  اندها اعالم داشتهبیشتري بکنند و اجازه ندهند که به نام ایشان با حیثیت انقالب بازي شود و همانگونه که به آن

سیله از تداخل امور جلوگیري به عمل ونمایند که قاضی به قضاوت، مشاور به مشورت و مجري به اجرا بپردازد تا بدین

 )6/4/1359بیاید.(کیهان

 

 .استاندار اسبق کردستان دستگیر شد

 

 رانبراد و خواهران از انبوهی شرکت با که جمعه نماز در سنندج، از پارس خبرگزاري گزارش به: پارس گزاري خبر –سنندج 

ر و استاندار اسبق کردستان دستگی» ابراهیم یونسی«که رگان مسلمان کرد اعالم داشت پیشم از یکی شد، برگزار مسلمان

زندانی شده است. همین گزارش حاکی است که مردم، با امضا کردن طوماري خواستار مجازات وي بعلت همکاري با ضد 

 )10/4/1359انقالبیون منطقه  و به مصرف رسانیدن اعتبارات مالی کردستان در راه ضد انقالب شدند.(اطالعات

 

 در سردشت درگیري

 

استاندار آذربایجان غربی اعالم کرد که در سردشت، درگیریهایی روي داده و براساس گزارشهاي غیر رسمی، این » طاهري»

اه نیمه شب گذشته نیز پایگ« . وي افزود: انددرگیریها همچنان ادامه دارد و تاکنون، دو نفر از برادران پاسدار به شهادت رسیده

در این حمله دو نفر از جوانمردان به ». بع اشنویه مورد حمله مهاجمین مسلح غیر قانونی قرار گرفته استمستقر در مرز از توا

شهادت رسیدند و یکنفر دیگر زخمی شد. همچنین پیش از ظهر دیروز، مینی بوس حامل فرهنگیان در نزدیکی روستاي 

هفت نفر از سرنشینان آن، زخمی شدند که حال دو نفر از آنها از توابع اشنویه با برخورد به مین ضد تانک منفجر شد و »قارنا«

 )10/4/1359خیلی وخیم است و براي مداوا به بیمارستان هالل احمر ارومیه منتقل شدند.(اطالعات

 

 .شودبا به کار افتادن تصفیه خانه سد قشالق:مشکل آب آشامیدنی شهر سنندج در خردادماه آینده،حل می



 

معاون عمرانی استاندار کردستان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري پارس، در مورد فعالیتهاي » عطارشیخ «مهندس  -سنندج

یک سري طرحهاي نا تمام را شروع کرده ایم، از جمله میتوان راه بانه ـ سقز و راه  هادر زمینه راه«عمرانی این استان گفت: 

ه آغاز خواهد شد را نام برد. همچنین ادامه راه سنندج ـ همدان، از در روزهاي آیند» گرگینه«مریوان ـ سنندج که از طریق 

، با بکار افتادن  1360در خرداد ماه سال«وي در مورد آب آشامیدنی شهر گفت: ». آغاز شده است» صلوات آباد«طریق 

ازي توسعه و بازس وي از ساختمان دانشگاه رازي و احیاي شرکت». تصفیه خانه سد قشالق، مشکل کم آبی مرتفع خواهد شد

ه با وامی که دولت ب«راههاي روستائی ایران بعنوان کارهاي در دست اجراء نام برد. شیخ عطار در مورد اشتغال بیکاران افزود: 

 هاينفر از دیپلمه 250طرح در دست مطالعه است و  20کارهاي تولیدي کوچک شروع میشود و هم اکنون،  دهد،بیکاران می

مختلف صنعتی و حرفه اي آموزش خواهیم داد. وي  هايو تعدادي را در تهران و اصفهان در رشته دهیمیبیکار را آموزش م

از کارخانه نان ماشینی، کالباس سازي، کوره آجرپزي و واحدهاي مرغداري نام  اند،که تاکنون احیاء شده هاییدر مورد کارخانه

ی کرد و ضمن حمله به گروهاي غیر قانونی مسلح که باعث عقب جهاد سازندگی قدردان هايبرد. وي در پایان، از کمک

اکنون که به یاري برادران پاسدار و نظامی پیشمرگان مسلمان کرد و « عمرانی در این استان شدند، گفت:  هايافتادگی برنامه

 ما هم این امنیت را مغتنمبه ثمره خون شهداء و زحمات شبانه روزي مقامات کشوري، امنیت نسبی در این استان برقرار شده، 

 )12/4/1359اطالعات».(میشماریم و با تمام وخود در خدمت مردم این استان هستیم

 

 .استاندار کردستان:صدمیلیون تومان اعتبار براي خسارت مردم کردستان تأمین شد

 

 .شودهاي مریوان،بانه، سنندج و سقز به زودي انجام میبازسازي خانه

 

ا استاندار کردستان در گفتگویی اظهار داشت: مذاکرات الزم براي وصول مبلغ صدمیلیون تومان اعتبار سنندج ـ دکتر مهرآس

دیده در وقایع اخیر مردم سنندج با وزیر مسکن و شهرسازي به عمل آمد وي افزود: جهت پرداخت خسارت به مردم آسیب

هاي مریوان، بانه، سنندج و سقز را از محل بازسازي خانهخانه وارد کردستان خواهد شد و به زودي هیاتی از سوي این وزارت

 .اعتبار فوق انجام خواهد داد

 

درصد کارایی و  50استاندار در پاسخ سوالی راجع به چگونگی کار در ادارات استان کردستان گفت: ادارات تنها تا میزان 

یرون بیایند. بینند از آن چارچوب بو گویا الزم نمی تحرك پیدا کرده است و متأسفانه هنوز گرفتار سیستم تار عنکبوتی هستند



کنند منظور از پوشش اسالمی مقنعه است، خانمها باید روي سرشان ها اشتباه فکر میوي در مورد حجاب خانمها گفت، بعضی

 .نما بپوشندپوشیده باشد و جوراب غیر بدن کامالً

 

و  جمهور، وزیر کشور، شوراي انقالبدیها و مسایل کردستان را با رییساستاندار همچنین گفت: در سفر اخیرم به تهران نیازمن

هاي موجو.د در استان کردستان در هیات وزیران در میان گذاشتم و در جلسه شوراي انقالب به من قول دادند که نارسایی

و بودجه رفاهی آنان به هایی حاصل شده اسرع وقت رفع شود. همچنین وي تأکید کرد که در جهت رفاه روحانیون موفقیت

 )17/4/1359جمهور و وزیر ارشاد ملی رسیده است. (کیهانتصویب رییس

 

ساعت در اشنویه حاضر  48اخطار استاندار آذربایجان غربی پس از ورود نیروهاي ژاندارمري:کارمندان دولت باید ظرف 

 .شوند

 

به طور  64هاي لشکر جمهوري اسالمی ایران با پشتیبانی ستونارومیه ـ خبرنگار کیهان: بعدازظهر پریروز نیروهاي ژاندارمري 

آمیز و بدون کوچکترین درگیري وارد شهر اشنویه شدند. به هنگام ورود نیروهاي انتظامی و نظامی به اشنویه، امام مسالمت

رابطه با ورود یگان جمعه، بخشدار و روحانیون شهر از واحدها استقبال کردند. دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی د 

ارومیه نیز در کوههاي اطراف این بخش براي استقرار امنیت  64ژاندارمري به اشنویه و با توجه به اینکه واحدهاي لشکر 

ساعت در محل کار خود حاضر شود و ندر  48ي کارمندان دولت خواست که ظرف اي از کلیهاند طی اطالعیهمتمرکز شده

افراد مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. استاندار همچنین از مردم خواست که در رسانیدن مواد غیر اینصورت استخدام این 

سوختنی و خواروبار به اشنویه همکاري نمایند و هر کس مانعی در رسانیدن این کاالها به مردم ایجاد نماید ضد انقالب 

 .محسوب و قابل تعقیب خواهد بود

 

رسانی و اعزام تیم پزشکی و آسفالت راهها و سایر اقدامات عمرانی امداد خواست که در کمکهاي اداري و استاندار از سازمان

 )18/4/1359ي محوله را انجام دهند. (کیهانتر وظیفههر چه سریع

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (9)استانداران وقت و کردستان

 

  

 

 تصاصی کیهان با استاندار آذربایجان غربیگفتگوي اخ

 

 .هاي غرب کشور را مسلح نکرده استحقگو: دولت فئودال

 

 .کنند که در نظام گذشته فقط کارمندان بودند که فاسد شدنداي فکر میعده

 

 .استاندار آذربایجان غربی دالیل و چگونگی اختالفات خود و سپاه ارومیه را اعالم کرد

 

 .نفر دیگر از گروگانهاي حوادث غرب کشور آزاد شوند 100که رود انتظار می

 

ارومیه ـ خبرنگار اعزامی کیهان: دکتر جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار اعزامی 

وسط هاي منطقه تالکیهان به ارومیه پیرامون مسایل و مشکالت جاري استان شرکت کرد. وي درباره شایعه مسلح کردن فئود

 اند که اینها همایم، فقط تعداد زیادي از عشایر از طرف مقامات باالتر حمایت شدهها را مسلح نکردهدکتر گفت: ما فئودال

 .اندنهایت استفاده را به دولت بازگردانده

 

ها را جهت دالب کرده که شما فئودکتر حقگو در این گفتگو در پاسخ خبرنگار اعزامی کیهان که پرسید آیا شوراي انقالب تصوی

ح ها را مسلح کنید و ما هم کسی را مسلمقابله با ضد انقالب بسیج کنید گفت: شوراي انقالب هیچوقت نگفته که فئودال

اي هم دارند. تعداد زیادي از عشایر از طرف ایم اینجا فئودال نداریم اینجا از عشایر تشکیل شده که زندگی عشیرهنکرده

ها اند. ولی در اینکه عنوان شده است که فئودالاند که اینها هم نهایت استفاده را به دولت بازگرداندهباالتر حمایت شدهمقامات 

باشد.  تواند هم داشتهیک چیز تبلیغاتی است علیه دکتر که دولت چنین قصدي نداشته و نمی اند این واقعاًرا مسلح کرده

کدام حداقل یک اسلحه دارند چه لزومی به مسلح کردن اینها دارند؟ آیا دولت حزب دمکرات ها هر اي که افراد خانوادهمنطقه



اي یک اسلحه دارد چه کسی اینها را مسلح کرده است؟ یک اند؟ تمام مناطق از قطور و ارومیه به باال هر خانوادهرا مسلح کرده

کاري داشتند به اینها کمک بسیار ناچیزي شده است. حاال اي محدود از عشایر را که یک زمان با دولت همطرحی بوده که عده

خواهند پیراهن عثمان بکنند علیه هر کسی که بخواهد اینجا خدمت بکند و آن کمک محدودي هم که این را دشمنان ما می

ند که مفرضین هست ي تعیین شده از باال بوده و دست ما هم نبوده که من یا معاون بنده عنوان کنم اینها همانبوده یک برنامه

ي گویند ما نمایندهدانند که دروغ میکنند و خودشان هم میهیچ دلیلی ندارند علیه ما حرف بزنند این مسایل را عنوان می

ن نیست کنیم ولی چنیدهیم و از دولت هم انتقاد میکنیم و تا آنجا که بتوانیم نظر میدولت هستیم و سیاست دولت را عمل می

شود حاال قبضه اسلحه فقط از عراق وارد می 300دولت بایستیم. دولت را باید تقویت بکنیم. در این منطقه روزانه که در مقابل 

اندازند. دولت کی به اطراف می 120اند اینها توپ و خمپاره اگر چند قبضه اسلحه یک کسی به عشایر داده و اینها بهانه کرده

اند و چون دلیل منطقی ندارند متوسل به شایعه و نک داده؟ اینها ورشکستگان سیاسیبه اینها خمپار داده؟ دولت به اینها تا

 .شوندتهمت می

 

ي صنار مامدي در تماس اید؟ و چرا برادرزادهسئوال شد آیا شکا به افراد جهانگیر دري و عصمت دري و سامی اسلحه داده

 ي مقامات باالتر است؟هستید؟ آیا این هم خواسته

 

ي صنار مامدي داند چه جوابی بدهد. خانوادهاند که آدم نمیاند. آنقدر دروغ گفتهتوضیح داد، به شما دروغ گفتهاستاندار 

کنند ما کفار نیستیم که یک ایل را به خاطر کنند و آزادانه رفت و آمد میي بزرگی است که در سلماس زندگی میخانواده

اي صنار در جریانات اخیر خیلی شجاعانه علیه او نامه نوشتند و کارهایی کردند هیک نفر از بین ببریم و حتی بعضی از نزدیک

ر ترین فامیل صنار به او نامه نوشته که اگعلیه آنها اعالمیه داد و گفت: اینها را بکشند. حتی یکی از نزدیک که صنار رسماً

د که کنناینها آنقدر یک بعدي فکر می کنم که به امضاي حکمت مامدي پسر صنار است.سوراخ موش هم برو پیدایت می

 ایم اینها نمی دانند که این کمکگویند هر کس نامش مامدي باشد ضد انقالب است. فرض کنید یک نفر را ما کمک کردهمی

دانیم اوضاع و احوال ایم آخر سیاست منطقه در دست خود ماست ما میاند که ما کمک کردهدر چه شرایطی بوده فقط شنیده

ه خواهند یک نیروي مردمی بگیریم و بگویند لنگش کن ولی وقتی میاند و میقه از چه قرار است. اینها کنار گود نشستهمنط

هاي دروغ اند هماهنطور هم حرفتوانیم عنوان بکنیم. اینها که غیر مسئولشود. ما همه چیز را نمیمنطقه ببریم کسی پیدا نمی

شنود، این چه خدمتی چیز را بداند اما عنوان کردن این حقیقت که دشمن هم میهمهزنند. درست است که مردم باید می

آید بیاید. اینها دروغ محض خواهید همه چیز را در مالءعام بگوییم آنوقت هر چه که بر سر این ملت میکند؟ آیا شما میمی

ی اي داشته است از کمکه منظوري و چه استفادهدانند که دولت به چفهمند و نمیاست و مسایل را یک بعدي می گیرند و نمی

 .زندگیرند و این حرفا را براي مغشوش کردن افکار عمومی میکه در فالن جا کرده است. اینها این مسایل را در نظر نمی

 



امدي به ماز دکتر جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی سئوال شد اعضاي شوراي تأمین منطقه براي مذاکره با افراد صنار 

خوي رفته بودند که در بازگشت مورد هجوم افراد مسلح صنار مامدي واقع شده و به گروگان گرفته شده و ممکن است 

ماست،  ياي رفته بودند. وي در پاسخ گفت: براي مذاکر با صنار نرفته بودند.این منطقه منطقهبفرمایید براي چه مذاکره

ستند گاه گاهی به نحوي ه منطقه بروند و با مردم تماس بگیرند. اینجا فقط صنار ي مسوولین است. مسوولین مؤظف همنطقه

که نیست. اینجا کسان دیگري هم هستند. در این منطقه عشایر خیلی مهمی داریم خوب یک نفر که فرماندار است و آدم 

ي سالهو گیر افتادند این یک متجربگی کردند مسوولیت باید به منطقه سر بزند منتها آنها موقع بازگشت شاید کمی بی

جداگانه است ولی آنچه که مسلم است اینها براي مذاکره با صنار نرفته بودند. آقاي کوچري فرماندار خوي آدم بسیار 

آید. سرنوشت آنها آن شد و مسوولی بود که خد رحمتش کند. خوب دیروز هم به من سوءقصد شد این مسایل پیش می

ي جنگی است و هر کس بخواهد اینجا کار کند م معلوم نیست که چه پیش آید. این منطقه منطقهه سرنوشت ما این. بعداً

وضع اینطوري است. دکتر حقگو در مورد درگیري شبانه و مخالفت مردم و سپاه پاسداران خودش گفت: در رابطه با 

 اند این مسایل خواهد بودح واقعی نشدههاي شبانه باید بگویم تا وقتی که سالح در دست مردم است و خلع سالتیراندازي

شود از این مسایل جلوگیري کرد. البته این یک طرف قضیه است یعنی ما باید جداسازي بکنیم بخصوص که با مرزهاي باز نمی

د رهاي موذي و شیطان و کسانی که شاید به نحو دیگر در جریانات واما باید انقالب و ضد انقالب را از هم جدا بکنیم. آدم

گیر افتادند. ما نباید اینها را سیاهی لشکر بدانیم درهمین کردستان و شده و یا گریزي ندارند و در اثر تهدید و عدم اطمینان

ها و چه بسا با دولت اختالف و سر جنگ ام حتی در بعضی گروهبین بسیار است و از اول گفتهآذربایجان غربی و مردم واقع

 .اندیشیدند و باالخره این عناصر را عناصر دیگر باید فرق گذاشتتر میبینند که واقعااند . عناصري بودهداشته

 

سئوال دیگر در مورد اختالف سپاه پاسداران با ما بود که مطرح کردیم که باید بگوییم سپاه با ما اختالفی ندارد فقط گروه 

ورزي شخصی خودشان این مسایل را مطرح ر مبناي فرضکنند و بسپاه را کنترل می شمار هستند که احیاناًمعدود و انگشت

اي هستند که ما را مانع ي دیگري است ولی آنچه مسلم است عدهکنند. این مسایل چقدر در منطقه اثر بگذارند. مسالهمی

گذارند و را تنها می شوند و اینهااند و میکم آگاه شدهاندازند و مردم هم کمدانند و این جریانات را به راه میاغراض خود می

البی دانند و سپاه پاسداران یک نهاد انقشود.این قابل تأسف است که اینها خود را وابسته به سپاه میهر روز صف اینها کمتر می

اي کرده و حاال هم یک نهاد انقالبی است و باید رویش حساب شود و بر مبناي بعد از انقالب خدمات ارزنده است کهواقعاً

دهی شود و تشکیالتشان تکمیل شود.عناصري که به داخل اینها نفوذ کرده واین مسایل را نظام اسالمی باید سازماناصول و 

و  شناسد و با هم دوستیمآورند یک امر جدا است. این سپاه نیست که با مخالف است چون سپاه سایر مناطق مرا میپیش می

 دانم چیست ولی آنچه مسلم است اول با معاوناند و علتش را نمیبد افتادهاحترام متقابل است فقط اقلیتی هستند که با ما 

خواستند که من او را عوض کنم ولی سیاسی من بد بودند. آمدند پیش من که معاون سیاسی شما چنین و چنان است و می

فت کردند و با فحش و تهمت و ي آنها عمل نکردیم با ما هم مخالدیدم که او را عوض کنم ولی چون ما به سلیقهدلیلی نمی

اند که دولت را افترا خواستند که به ما لطمه بزنند. دکتر حقگوافزود:این کارها که اینجا می کنند به عنوان مکتبی و انقالبی بوده



کند جز ضربه زدن به انقالب و اسالم کار دیگر کند. تخریب و تزلزل در ارکان اداري و مسوولین ایجاد میتضعیف می

 ام برایم هیچ مهم نیست این کار دنباله همان مبارزاتی استکنند. من مطرح نیستم این مسوولیتی است که به عهده گرفتهینم

ایم و علم و مبارزه را علیه رژیم طاغوتی برافراشتیم و این را ادامه دادیم و حاال هم که سالیان متمادي در این راه قدم برداشته

اگر این مسولیت را کنار بگذاریم در یک جبهه و وضعیت دیگري مبارزه  خواهم کرد.این هدف  ي همان جریان است وادامه

شود با شود شوخی کرد، نمیماست. هدف ما ایجاد اسالم و حکومت اسالمی است و با حکومت اسالمی و اسالم هم نمی

و کتاب خداست. و بر مبناي این  هاي شخصی اسالم درست کرد.اسالم مشخص است و دو رکن اصلی سنت رسول (ص)سلیقه

دو معیار هم راهم را ادامه خواهم داد. اگر چه بعضی را خوش نیاید. بیایند و بر مبناي این دو معیار کار کنیم و اما اگر بخواهند 

ب بازي ترسیم اینها باید کمی فکر کنند با انقالهاي شخصی خودشان را اعمال کنند ما نیستیم. ما از هو و جنجال نمیسلیقه

جتماعی کار بکنند نه اینکه از هر ا نکنند، با احساسات پاك مردم بازي نکنند. خودشان را قیم ملت حساب نکنند. بیایند واقعاً

و  ها بدهند تا منتشرش بکننداي از جیبشان دربیاورند و به زور به تلویزیون و رادیو و روزنامهقطعنامه شود فوراًکه ایجاد می

 .اند و آدم ندارندشوند اطرافیانشان از آنها گریختهید هم میاگر نکنند تهد

 

هاي مختلف براي معاوضه کردن ها گفت: سال گذشته از طرف گروهگیرياستاندار آذربایجان شرقی در رابطه با گروگان

و هم تعدادي در هایی شروع شده که البته تعداد معاوضه شده و چون تعدادي دست دولت بوده تعدادي از گروگانها صحبت

هاي فدایی خلق بدون قید و شرط آزاد شدند و با درنظر گرفتن اینکه نفر توسط چریک 70تا  60بیش از  ها هستند اخیراًزندان

 ها بوجود آمده ونیت در یکی از شاخهیک نوع حسن ي این است که احتماالًدهندهاند این نشانهاي فدایی دو شاخه شدهچریک

در » دول تو«شود در دهات نفر می 100اي که حدود اند ه راه درست را انتخاب کنند. تعداد قابل توجهآمده شاید هم سرعقل

اند و موضع خود را مشخص اي دادهاعالمیه ها که رسماًکنار مرز در گروگان خود دارند و امیدواریم بعضی افراد یا گروه

 .اند این یکصد زندانی را آزاد کنندکرده

 

هاي غیر ار آذربایجان غربی در مورد علت اینکه بعد از پیروزي انقالب اکثر ساواکیها و وابستگان رژیم سابق و گروهاستاند

اند چیست؟ گفت: به طور دقیق اطالع نداریم که به غرب کشور فرار کرده باشند و اگر مناطق غرب فرار کرده 9اسالمی به

همیشه به خارج مرز بگریزند. سئوال شد هنوز هم جسته و گریخته در  چنین باشد علتش ساده است چون کرز باز است و

کنند به همین جهت رانندگان و کمک رانندگان و مسافرین بندانهایی ایجاد میهاي ارومیه افراد مسلح غیر قانونی راهجاده

 ها دارید؟د امنیت در جادهاي براي ایجاکنند شما چه برنامهها میهاي مسافربري احساس ناامنی در بعضی گردنهشرکت

 

ب در نظام ایست که بعد از انقالدکتر حقگو در پاسخ به این سئوال گفت:این بستگی دارد به امنیت در کل مملکت.این مساله

وط ها مرببه هم خورد  و هرکس که توانست از این بلبشو سوءاستفاده کرده  و ناراحتی ایجاد کند و مقداري از این راهبندان



هاي مسلح غیرقانونی. مقداري هم به دزدان و قاچاقچیان. راه حل این است که ما بیاییم و تمام مسایل را حل د به گروهشومی

شود. سئوال شد علت به تأخیر انداختن پاکسازي ادارات در کنیم اگر امنیت در منطقه ایجاد شود این مسایل خودبخود حل می

ماه قبل در  5ل قانونش در شوراي انقالب تصویب شد استاندار آذربایجان غربی گفت: ماه قب 5این استان چه بود در حالی که 

اوضاع و احوال  نفري تعیین شدند و بعداً 5یک هیات  ایم. قبالًاینجا اعالم پاکسازي کردیم و هیچ وقت هم به تأخیر نیانداخته

اونینم به راه انداختیم و قرار شد هیات عوض شد حتی قانون پاکسازي هم عوض شد که ما یک جریان دیگري توسط مع

توان به تشکیل بدهند که بر مبناي موازین اسالمی و قانون مصوبه دولت موقت و شورا عمل کنند. این جریان پاکسازي را می

انون ق سه گروه تقسیم کرد. یک گروه ما هستیم که معتقدیم باید پاکسازي شود اما به طور اصولی و بر مبناي موازین اسالمی و

مصوبه شوراي انقالب. کسانی که دستشان به خوت و مال این ملت آلوده است که حرف روشان نیست و خدا هم آنها را 

کنند اینها هم باید پاکسازي شوند.این موضوع ماست از لحاظ بخش. یک عده هم کسانی هستند که به انقالب خیانت مینمی

کنند تنها درد و درمان این اوضاع بلبشو این است که ادارات کنند که فکر میپاکسازي،یک گروه هم پاکسازي را عنوان می

مین کارمند کنند هشود فقط فکر میکند از بازسازي سایر موسسات صحبت نمیپاکسازي شود از پاکسازي بازار صحبت نمی

کنند که نگذارند نوان میاست که در آن نظام منحط بار آمده است و یک عده هم هستند که مخصوصاص این مساله را ع

کنیم ولی آنطور انقالبی نیستیم که با آن روي مردم بازي کنیم. نها پامسازي به نظر من راه ادارات کارکنند. ما پالکسازي می

ایم ي انتقالی را طی کردیم و بد از انقالب نظام و سیستم ایجاد نکردهمساله نیست ما بعد از سقوط رژیم سابق یک سال دروه

کردیم  که ادارت را کار بیندازیم سیستمی که کار بکند و صراط مستقیم ید یک نظام متحمل و متحرك در دنیا ایجاد میبا

ا ها رگیرد و از طرفی دیگر اشغالاي که از یک طرف انر ژي میدارد مانند کارخانهي موانع را از سر راه خود برمیباشد کلیه

 .داردواگر نتوانستید باید جراحی بشویدر واغ میریزد. نظام شما را به کابیرون می

 

 سئوال شد: نظر شما در باره انشعاب حزب دمکرات کردستان چیست؟

 

اي بودند که بینی بود چون در این حزب یک عدهدکتر حقگو در پاسخ گفت: انشعاب حزب دمکرات از اول قابل پیش

ران آمدند و با برخوردهایی که با هم داشتند اینها را کمی به تفکر اندیشیدند. بخصوص که افرادي هم از تهتر میبینواقع

 )21/4/1359واداشت تا تجدید نظر کنند و اینها باعث شد که آن جناح بین مسیر خودش را عوض کند.(کیهان 

 

 .ي استقبال از ارتش شدندحقگو: با تماس اهالی اشنویه،مردم شهرهاي کردنشین آذربایجان غربی آماده

 



یه ـ خبرنگار کیهان: دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی در یک تماس تلفنی اعالم کرد: مردم نقاط کردنشین استان اروم

آذربایجان غربی با تماسی از اهالی اشنویه آمادگی خود را براي استقبال از ورودارتش به این شهرها اعالم داشتند.استاندار 

رغم شایعات ضد انقالب  که ارتش پس از ي این است که علیدهندهبه اشنویه نشان ي ورود ژاندارمري و ارتشافزود: مساله

شود نشان داد که اینها شایعات دروغ و اتهامات محض بوده است کند و برادرکشی ایجاد میورود به شهرها درگیري ایجاد می

وري اسالمی است. امروز در اشنویه و چون ارتش برادر و فرزندان این مردم هستند واین ارتش مظهر حاکمیت دولت جمه

 .نقاط ایران ارتش باید حضور داشته باشدو خواهد داشتفردا در جاي دیگر و باالخره در اثنی

 

ي فراوان ي قطور از طرف ژاندارمري اظهار خوشحالی کرد و گفت: ژاندارمري با عالقهاستاندار در رابطه با تصرف منطقه

کند به طوري که دیروز (چهارشنبه) منطقه را شروع کرده و اقدامات رفاه عمومی را دنبال می رسانی به روستاهاي اینآذوقه

الدینی فرمانده ژاندارمري قطور لیستی از آذوقه و مایحتاج خواستار حمل هر چه بیشتر آنها شده است که در سرهنگ تاج

 .اختیار اهالی قرار گرفت

 

دوارم اند و من امیهایی نیز از استانداري مطرح کردهبال از ارتش و ژاندارمري  خواستهاستاندار افزود: مردم اشنویه پس از استق

با توجه به آگاهی و رشد مردم اشنویه که خواستار ایجاد امنیت در منطقه بوسیله ارتش شدند دولت نیز وظیفه دارد 

 .هاي آنان را انجام دهدخواسته

 

 :ها عبارتند ازخواسته 

 

 25ه به شهرستان ـ اجراي طرح خیابان ساحلی ـ تأمین بودجه براي منبع آب شهرـ تأسیس بیمارستان تبدیل بخش اشنوی

تختخوابی ـ ارسال بنزین و نفت سیاه به محل که با نظارت بخشدار و ژاندارمري توزیع شود و همچنین آسفالت راه اشنویه به 

 )21/4/1359نقده و جلدیان.(کیهان

 

 .زخمی به جا گذاشت 29کشته و  8بمب در مهاباد  4انفجار 

 

 .هاي شاهین دژ شهید شدندپاسدار و پیشمرگ کرد مسلمان در درگیري 7

 



 .در چند روز گذشته ماکو ناآرام بود

 

 .نفر زخمی شدند 25نفر کشته و  4محمد مهاباد ارومیه:بر اثر انفجار بمب در میدان قاضی

 

بر گفت: انفجار بمب عصر دیروز روي داد. پس از اطالع از جریان حادثه یک حقگو استاندار آذربایجان غربی با اعالم این خ

ها از ارومیه به مهاباد اعزام شد. هنوز گزارش دقیقی از چگونگی این انفجار و هویت اکیپ پزشکی براي معالجه و درمان زخمی

یکی از روحانیون مهاباد انفجاري روي پریشب در بام منزل مال کریم شهرکندي  ها نرسیده است. ضمناًشدگان و زخمیکشته

 .داده است

 

هاي ساختمان اطراف منزل وي شکست ولی این انفجار استاندار ضمن تأکید این خبر گفت: در این انفجار تعدادي از شیشه

 .اکنون تحت بررسی استتلفات جانی در بر نداشت. مسایل مربوط به این انفجار هم

 

د بمب دیگري نیز در همان میدان منفجر شد که به علت نبود مرد در میدان خوشبختانه طبق آخرین خبر واصله از مهابا

د و متشنج تصویب کر خسارات جانی به بار نیامده است. استاندار آذربایجان غربی همچنین وضع منطقه شاهیندژ را شدیداً

قه ر درگیري با مهاجمین مسلح در این منطگفت تا این ساعت تعداد شهداي سپاه پاسداران کمیته و پیشمرگان مسلمان کرد د

 .به هفت نفر رسیده است

 

ي شهدا به بخش شاهیندژ مهاجمین مسلح به شهر شاهین دژ حمله کردند حقگو افزودك عصر دیروز  به هنگام حمل جنازه

فت:به تاندار آذرباجان غربی گولی اهالی شاهین دژ بالفاصله به مقابله با مهاجمین پرداختند و آنان را از شهر متواري ساختند.اس

مناسبت شهادت هفت نفر در درگیري دیروز در منطقه شاهین دژ از فردا(امروز)به مدت دو روز در این شهر عزاي عمومی 

آباد، ساروجه، آق تپه،ادامه اعالم شد. وي همچنین افزود:در این درگیري که از صبح دیروز در حوالی روستاي بستان

ه مهاجمین مسلح وارد آمده ولی از تعداد دقیق تلفات هنوز اطالعی در دست نیست. حقگو افزود:از سوي داشت.تلفات سنگین ب

ارومیه و پادگان مراغه اقداماتی براي در هم کوبیدن مهاجمین مسلح در شاهیندژ صورت گرفت ولی به علت  64لشکر 

نیروهاي مسلح اقدامات زمینی جهت پاکسازي در شاهین  نامساعد بودن هوا از اقدامات مؤثر واقع نشد. قرار است با هماهنگی

 .دژ از وجود اشرار و مهاجمین مسلح صورت گیرد

 



حقگو استاندار آذربایجان غربی همچنین اعالم کرد:درچند روز اخیر ماکو ناآرام بود و تظاهراتی بر علیه دادگاه انقالب اسالمی 

گفت: قرار است هیاتی از سوي دفتر ریاست جمهوري براي رسیدگی  و سپاه پاسداران این شهرستان صورت گرفته است. وي

به این مسایل به ماکو اعزام شود. همچنین گروهی از جوانان ماکو بعدازظهر پنجشنبه در مسیر جاده ترانزیتی اجتماع و 

واستار هر کنندگان ختظاهراتی کردند که ساعتی جاده ماکو به بازرگان بسته شد و اتومبیلها در دو طرف متوقف شدند. تظا

آزادي شخصی به نام حمید حقی بودند که به دستور دادستان انقالب ماکو به اتهام داشتن اسلحه غیر محاز بازداشت شده بود. 

دقیقه سپاه پاسداران و گروهان ژاندارمري  30/16روز پنجشنبه شروع شده بود در ساعت  15این تظاهرات که در ساعت 

رور در جاده ترانزیتی جریان یافت. به دنبال این تظاهرات دادگاه انقالب اسالمی ماکو با انتشار پایان یافت و عبور و م

اي اي اخطار کرد: با کسانی که مخل نظام و آموزش شوند با شدت عمل رفتار خواهد شد. به دنبال این تظاهرات عدهاطالعیه

ایی وارد هور شدند و ضمن ضرب و شتم به وسایل کار وي آسیببه خبرنگار صدا و سیماي ایران مرکز ارومیه مقیم ماکو حمله

کردند و در پی این تظاهرات گروهی از اهالی ماکو به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند. فرماندار ماکو نیز بر اثر این تظاهرات از 

ورت هاي مردم اشنویه صنجام خواستهسمت خود استعفا کرد. همچنین استاندار آذربایجان غربی در رابطه با اقداماتی که براي ا

گرفته اشاره کرد و گفت: براي تبدیل این بخش به شهرسیتان اقداماتی انجام شده است که امیدوارم به نتیجه برسد. استاندار 

 .هاي مردم اشنویه نیز اقدام شوداظهار امیدواري کرد که در مورد سایر خواسته

 

 7ومیه گزارش کرد: انفجار بمب در میدان شهرداري (قاضی محمد) ساعت صبح امروز خبرنگار کیهان از ار 9ساعت 

ي تشکیل سازمان چریکهاي فدایی خلق رخ داد. سازمان چریکهاي فدایی خلق قصد داشت مراسم بعدازظهر و درست در لحظه

ند. ه بودند برگزار کنشب هفت دو نفر از اعضاي خود را که هفته گذشته بر اثر ریزش ساختمان زیر آوار مانده و کشته شد

 .هنوز مراسم آغاز نشده بود که صداي مهیبی برخواست و بمب منفجر شد

 

دیشب نیز انفجار دیگري در کوره  5/9نفر اعالم کرد. همچنین ساعت  27خبرنگار کیهان تعداد مجروحین این حادثه را 

مجروح به جاي گذاشت. پسر  2کشته و  4نفجار هاي مهاباد رخ داد. این اپذیر شخصی به نام قادر رضایی در نزدیکیآهک

شدگان است. تحقیقات پیرامون این حوادث و شناسایی عامالن آنها از سوي مسووالن مربوطه ادامه صاحب کوره جزء کشته

 )22/4/1359دارد.(کیهان

 

 .نفر رسید 12فرماندار مهاباد:تلفات انفجارهاي مهاباد به 

 



بمب در میدان قاضی محمد مهاباد، تعداد تلفات این حادثه به نه نفر 2از مجروحین انفجار  ارومیه ـ با درگذشت پنج تن دیگر

رسید.حقگو استاندار آذربایجان غربی بامداد دیروز با اعالم این خبر به خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: بیست نفر از 

رش خبرنگار کیهان در ارومیه باباطاهري فرماندار مجروحین این حادثه نیز در بیمارستان بستري هستند از سوي دیگر به گزا

تن کشته و  6ي انفجار بمب در میدان قاضی محمد مهاباد دو حادثه مهاباد در یک تماس تلفنی به خبرنگار کیهان گفت: جمعاً

د شتنپزي نیز در بیمارستان درگذتن دیگر مجروح شدند. بنا به همین گزارش دو مجروح انفجار بمب در کوره آهک 12

مجروح به  12کشته و  12انفجار بمب در مهاباد  4نفر رسید. بنا به گفته فرماندار مهاباد نیز  6وتعداد تلفات این حادثه نیز به 

 .نفر اعالم داشته بود 20نفر و مجروحین را  13شدگان را جا گذاشته است. استاندار آذربایجان غربی تعداد کشته

 

هاي شدید چند روز گذشته در این منطقه وضع شاهین حاکیست:به دنبال تشنجات و درگیريهاي رسیده از شاهین دژ گزارش

دژ دیروز آرام بود. به گفته دکتر جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی طبق آخرین خبر رسیده از منطقه شاهیندژ در 

ان کرد مسلمان ـ و یک نفر از افراد کمیته به ي منطقه دو نفر از سپاه پاسداران ـ دو نفر از پیشمرگهاي روز گذشتهدرگیري

ن هاي منطقه شاهین دژ بیتعداد شهداي درگیري اند. الرم به یادآوریست که قبالًنفر دیگر نیز زخمی شده 4شهادت رسیدند و 

ن دژ به این هاي شاهینفر و دو زخمی اعالم شده بود. بنا به گزارش خبرنگار کیهان از ارومیه اسامی شهداي درگیري 8تا  7

 :شرح است

 

داود خطیبی، محرم کیومرثی، حسن مرادي، اسداهللا بهرام ملکی،اسکندر اشرفی . دو نفر مجروح نیز جمشید و قربان نام دارند.از 

هاي سبک به پاسگاه ژاندارمري بالنج ي یک مقام آگاه در هنگ ژاندارمري ارومیه مهاجمین مسلح با سالحسوي دیگر به گفته

بامداد دیروز ادامه داشت و مهاجمین با  15/4تا  5/3ي مهاجمین از ساعت ارومیه حمله کردند. وي گفت: حمله از توابع

مقاومت شدید افراد ژاندارمري، متالشی و متواري شدند. در این درگیري هیچگکونه تلفات جانی و صدمات کمالی به پاسگاه 

 .اطالعات دقیقی در دست نیستهاي مهاجمین باالنج وارد نیامد. از تلفات و زخمی

 

ارومیه انتشار یافت.در این اطالعیه آمده است: بار  64اي از سوي لشکر ي کودتاي نافرجام اخیر،اطالعیهدر رابطه با توطئه

دیگر دست جنایتکار آمریکا از آستین نوکران مزدور داخلی که متأسفانه لباس مقدس سربازي را به تن داشتند درآمد تا به 

خود اساس حکومت اسالمی را در هم ریزند. اما اینها کور خواندند که دست خدا با این انقالب و رهبر آنهاست.  خیال

کند. به کلیه عناصر ارومیه این توطئه شوم را محکوم و از آن ابراز تنفر می 64وسیله پرسنل متعهد و با ایمان لشکر بدین

ن را زیر نظر داشته و به اشد وجه مجازات خواهند شد. پرسنل این لشکر کند که کلیه حرکات آنامشکوك و خائن اخطر می

 )23/4/1359باشد.(کیهاني فداکاري در راه آرمانهاي مقدس اسالمی و امام خمینی میهمیشه آماده

 



 خطر شیوع وبا در بوکان

 

 ن شهر را مورد تهدید قرار داده استاستاندار آذربایجان غربی اطالع داد که خطر احتمال شیوع وبا در بوکان سالمت مردم ای

 

هزار نفر از آوراگان اکنون اسهال و بیماریهایی نظیر آن به علت عدم امکان ارسال مواد دارویی و غذایی به بوکان و وجود دههم

اند فتهاهاي زندگی خود شده و در بوکان اسکان یهاي مکرر ناچار به ترك محلسوزيتکا ب که بر اثر آتش» نوبی«روستاهاي 

 .موجبات شیوع این بیماري را تشدید کرده است

 

استاندار افزود: با وجود اعالم عدم کنترل مواد غذایی و سوختنی به شهرهاي کردنشینمتأسفانه باز کنترل رفت و آمد در 

ز پیش مقادیري ها مانع رسیدن مواد غذایی و دیگر مایجتاج مردم به بوکان و دیگر مناطق شده است. چنانچه چهار روجاده

ش اند. چندي پیها مانع رسیدن این داروها به بوکان شدهدارو به مرکز بوکان ارسال شده ولی تاکنون مسوولین کنترل جاده

ي منتهی به نقده کرده و دارو را تخلیه کردند و این سازي را در جادهنسیز یک آمبوالنس و یک جیپ حامل داروهاي ایمن

 .به بهداري بود حتی به این دستگاه تحویل ندادند ها را که متعلقاتومبیل

 

شود هشدار داد که اگر وبا در این مناطق استاندار آذربایجان غربی به عواملی که مانع رسیدن دارو به مناطق مورد نیاز می

 .شناسد و سالمت همه را مورد تهدید قرار خواهند دادشیوع یابد کرد و ترك نمی

 

 ین انفجار بمب در مهاباداسامی مقتولین و مجروح

 

زاده، ي جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی اسامی مقتولین انفجارهاي مهاباد عبارت است از حسن حسنبر اساس گفته

 .پور ـ قادر خادمی ـ عبداهللا استبهري، عبداهللا زینالی و دو نفر ناشناسمحمد امین بهروز، جعفر عبداهللا

 

 :ین شرح استاسامی مجروحین به ا ضمناً

 



حسن مولودي، سید حسن فرزند رسول، عثمان فرزند حسن، مصطفی فرزند حسن، عثمان فرزند کریم، فرهاد فرزند عبدالرحیم، 

د الدین فرزند محمدامین، سیابوبکر فرزند هاشم، مولود و اسماعیل فرزند رحیم، محمد فرزند کریم، محمد فرزند عبداهللا، نجم

اهللا و دو نفر به نامهاي محمد و نیز رحمن عثمان فرزند حسن، رحمان فرزند احمد، احمد فرزند هیبترحمان فرزند سید محمد، 

 .معروف محمد رحمان، ایوب و محمد امین و یک نفر ناشناس که هنوز از این افراد مشخصات کاملی گزارش نشده است

 

 آخرین خبر از منطقه شاهیندژ

 

 :صبح امروز در یک تماس تلفنی با خبرنگار کیهان در ارومیه گفت 5/9بهرنگ فرماندار میاندوآب در ساعت 

 

اي عده بامداد امروز آغاز شد و به طور متناوب ادامه داشت دیشب مجداً 3به دنبال حمله مهاجمین به شاهیندژ که از ساعت 

دند و هنوز از خسارات و تلفات هاي دیگر به شاهین دژ حمله کراز مهاجمین از یک قریه مجاور شاهین دژ با خمپاره و اسلحه

احتمالی خبري نرسیده است. در سراسر شب جنگ شدیدي ادامه داشت و پاسداران و مأموران ژاندارمري به حمالت 

 ها به طور متناوبها کاسته شده وتک تیراندازياکنون خبر رسید که از شدت تیراندازيمهاجمین به شدت پاسخ دادند. هم

 .ادامه دارد

 

ستونی که پادگان مراغه براي کمک به پاسداران ومأموران ژاندارمري به شاهیندژ حرکت کرده هنوز به محل نرسیده همچنین 

 )24/4/1359است.(کیهان 

 

 اطالعیه

 

اي انتشار یافت. در قسمتی از این پاسدار در گردشگاه بند اطالعیه 14از سوي استاندار آذربایجان غربی در رابطه با شهادت 

 :آمده استاطالعیه 

 

ن اش شکست خورد و از آستیکارانهي جنایتخوار بعد از اینکه در توطئهدست جنایتکار دشمن انسان و اسالم آمریکاي جهان

نفر از بهترن فرزندان مسلمان و پاسدار انقالب ما را که از جان به کف براي پاسداراي  14ي بند پلیدش بیرون آمد و در جاده



ترین وجه به شهادت رساندند و هفت نفر از برادران پاسدار را کند به ناجوانمردانهاي درنگ نمیلحظه انقالب اسالمی ایران

اي بخشید. ما ي حکومت اهللا را جان تازهي جمهوري اسالمی جاریست و تنهمجروح ساخت. خون جوانان شهیدمان بر ریشه

دهیم که با این عمل ننگین گور دور شرق و غرب هشدار میهاي شهدا جمعه صبح به دشمن و عمال مزضمن تبریک ه خانواده

دانی تاریخ سپرده خواهند شد و ملت غیور خود را کند و به زودي به دست ملت قهرمان ایران و نیروي الیزال خداوند به زباله

 .ور شوندصفتان در لباس میش به مردان خدا حملهو مسلمان اجازه نخواهند داد تا گرگ

 

 :و چاپ اسامی پاسداران شهید ارومیه اشتباهی رخ داده، مشخصات دقیق آنها به طور کامل به این شرح استدر مخابره 

 

آذر، فریبرز چفند، جواد منصرف، بهروز قربانی، حسین زاده، مجید اشتري، محمد مهديدیده، ارشد مهريمحمد علی جهان

اي.(کیهان یده، حیدرحبشی، محمدآسیابان، عباس مراغهدآقازاده، سید هاشم رحیمیان، علی بهبودي، غالمعلی جهان

29/4/1359( 

 

 .استاندار آذربایجان غربی تغییرکرد

 

حسین طاهري از سوي وزارت کشور بجاي دکتر جمشید حقگو به سمت استاندار غربی  مهندس: پارس خبرگزاري –تهران 

در سمت مدیر امور مالی  است و قبالً 1320منصوب شد استاندار جدید عازم محل ماموریت خود شد مهندس طاهري متولد 

جان غربی هنوز مشخص نشده . علت استفاي دکتر حقگو از استانداري آذربایکرددانشگاه علم و صنعت انجام وظیفه می

 )2/5/1359.(کیهان است

 .خوبی برخوردارهستند استاندار:شهرهاي کردستان ازاهمیت نسبتاً

 

اك شاه پرستان پ هايـ استاندار کردستان در گفتگویی در مورد ادارات سنندج گفت: ادارات ما هنوز از وجود ساواکیسنندج 

تند. و ي افراد هسو به سرعت مشغول بررسی پرونده پاکسازي دقیقاً هايشد هیات افشا خواهد هانشده و بزودي لیست ساواکی

ي ادارات ما پاکسازي خواهد شد البته سعی کامل خواهد شد حقوق کسی پایمال نشود دکتر مهرآسا که تا دو هفتۀ دیگر همه

 صوص امنیت کردستان گفت: شهر ازدر سنندج سخن نمود. در خدر یک گفتگوي تلویزیونی صدا و سیماي جمهوري اسالمی 

فانه هر بینم و متأسخوبی برخوردار هستند استاندار یادآور شد که: من به حس همکاري در بین همشهریان نمی امنیت نسبتاً

 پایداري کنند ما بازکند البته شاید اطمینان الزم را به ما ندارند شاید اگر میکس تنها به ذکر دردهاي شخصی خود اکتفا می



 این شهر تکرار نخواهد شد و انشاءاهللا اسالم پیروزبینی درکنم که مسایل پیشاین جا یکبار دیگر اعالم میخواهیم کرد من در

وراهایی ها و شایده و نیرو بدهند و ما را راهنمایی کنند باید انجمناین مصاحبه توجیه کرد که مردم باید به مااست استاندار در

هاي عقب افتاده را شروع کرده و به شهر و استان را با ما در میان بگذارند در حال حاضر نیز طرح تشکیل شود و مسایل

واهد ایجاد خي نخ ریسی مشغول هستیم و براي بیکاران کارهاي تولیديي قند و مجتمع مرغداري و کارخانهاندازي کارخانهراه

 )3/5/1359کرد ولی پشت میزنشینی نخواهیم داشت. (جمهوري اسالمی

 

 .غربی تغییرکرداستاندار آذربایجان

 

 سمت به »حقگو جمشید دکتر «بجاي کشور وزارت سوي از طاهري حسین مهندس:پارس خبرگذاري –تهران 

 قبال و است 1320 متولد طاهري مهندس شد خود ماموریت محل عازم جدید استاندار. شد منصوب غربی استاندارآذربایجان

غربی . علت استفاي دکتر حقگو از استانداري آذربایجانکرددانشگاه علم و صنعت انجام و ظیفه می امورمالی مدیر سمت در

 )4/5/1359هنوز مشخص نشده است.(کیهان

 

 .خوبی برخوردار هستند استاندار: شهرهاي کردستان از امنیت نسبتاً

 

 شاه پرست پاك هاي: ادارات ما هنوز از وجود ساواکیاستاندارکردستان در گفتگویی در مورد ادارات سنندج گفت -سنندج

تند. ي افراد هسو به سرعت مشغول بررسی پرونده پاکسازي دقیقاً هايافشا خواهد شد. هیات هانشده و بزودي لیست ساواکی

تر دک« نشود ي ادارات ما پاکسازي خواهد شد البته سعی کامل این است که  حقوق کسی پایمالي دیگر همهو تا دو هفته

که در یک گفتگوي تلویزیونی صدا و سیماي جمهوري اسالمی در سنندج سخنگو نمود. وي در خصوص امنیت » مهرآسا

خوبی برخوردار هستند استاندار یادآور شد که: من حس همکاري در بین همشهریان  کردستان گفت: شهر از امنیت نسبتاً

 البته شاید اطمینان الزم را به ما ندارند،اما ما باز کندهاي شخصی خود اکتفا میبینم و متأسفانه هر کس تنها به ذکر دردنمی

که مسائل پیش بینی در این شهر تکرار نخواهد شد و انشاءاهللا  کنمپایداري خواهیم کرد من در این جا یکبار دیگر اعالم می

اسالم پیروز است. استاندار در این مصاحبه توجیه کرد که مردم: باید به ما ایده و نیرو بدهند و ما از راهنمایی کنند باید 

نیز طرحهاي عقب افتاده را  انجمنها و شوراهایی تشکیل شود ومسائل شهر و استان راباما در میان بگذارند. در حال حاضر

ي نخ ریسی مشغول هستیم و براي بیکاران کارهاي ي قند و مجتمع مرغداري و کارخانهاندازي کارخانهشروع کرده و به راه

 )5/5/1359کیهان».(تولیدي ایجاد خواهیم کرد ولی پشت میز نشینی نخواهیم داشت

 



 .تایید شدغربی بر کناري حقگو از استانداري آذربایجان

 

 تشاراتان–غربی از ماجراي استعفاي خود، مدیر کل اطالعات به دنبال اظهار بی اطالعی آقاي جمشیدحقگو استاندار آذربایجان

 اول درستون:کیهان روزنامه:داشته ارسال کیهان –عمومی وزارت کشور در پاسخ به اظهارات وي متن زیر را براي  روابط و

 من: حقگو« عنوان تحت ارومیه در گرامی روزنامه خبرنگاران قول از جاري ماه مرداد7 شنبه سه مورخ 11057 شماره 3 صفحه

ده که غربی چاپ شمبنی بر اظهارات آقاي حقگو استاندار سابق آذربایجان مطالبی» امنکرده استعفاآذربایجان استانداري از

اکثریت کذب و خالف واقع بوده و این دفتر براي روشن شدن اذهان عمومی ناگزیر از توضیح و پاسخ گویی به مفاد آن 

 :باشدمی

 

الزم از سمت استانداري  هايیآقاي حقگو به علت اعمال سؤ سیاست در متطقه و بروز عدم رضایت مردم  با بررس -1

 .غربی معزول گرددیدآذربایجان

 

اي که انجام شود شاغل پیشین آن شغل بر کنار محسوب و از طبق موازین و مقررات مصوبه جاري اداري،هر انتصاب تازه -2

مهندس حسین «ي اي و مسئولیتی در زمینه سمت زمان اشتغال ندارد و چون آقاتاریخ انتصاب جدید و هیچ گونه وظیفه

غربی منصوب و مشغول کارگردید لذا آقاي سمت  استاندارآذربایجان بهطبق حکم صادره رسماً 29/4/59از تاریخ » طاهري

 باشدشوند به عنوان جعل عنوان قابل تعقیب جزایی نیز میحقگو از تاریخ ببعد اگر مدعی چنین مقامی

 

غربی آگاه بوده ودر این زمینه  هیچگونه طاهري بسمت استاندار آذربایجانآقاي مهندس میر سلیم نیز از انتصاب آقاي  -3

 اظهار مخالفتی با آقاي  حقگو نکرده است

 

سیماي جمهوري اسالمی ایران از سوي این دفتر صادر و در اخبار  4/5/59اي که در جهت اصالح خبر شنبه شب اطالعیه-4

سالمی ایران پخش گرددید در اختیار کلیه جراید صبح و عصر از جمله از صداي جمهوري ا 5/5/59روز یکشنبه  14ساعت 

آن روزنامه نیز قرار گرفت و جاي بی توجهی وابهام است که روزنامه کیهان چرا بدونه توجه به اطالعیه رسمی روابط عمومی 

 )8/5/1359وزارت کشور بدرج واهی وسراپا کذب اظهارات آقاي حقگو پرداخته است.(کیهان

 

 ح حقگو در رابطه با اطالعیه وزارت کشورتوضی



 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 !روزنامه محترم کیهان

 

این جانب از استانداري آذربایجان غربی نکاتی از طرف در رابطه با برکناري  9/5/59در صفحه اول روزنامه کیهان پنجشنبه 

یده بود که با همه اکراهی که از طرح مجدد موضوع دگر درج کشور وزارت عمومی روابط و انتشارات –مدیر کل اطالعات 

 :دانمدارم. زیرا به علت محتوي توضیحات زیر را ضروري می

 

ییر ایشان تغاند. در شگفتم که چگونه در عرض چند روز علت برکناري را اعمال سو سیاست و بروز عدم رضایت اعالم کرده

گیري بنده را به خاطر احراز پست تازه عنوان کرده ضمن اطالعیه دلیل کنارههاي گروهی اند چرا که هفته پیش رسانهنظر داده

و اقداما دست آن در کار مسایل سیاسی و  نظران آگاه و آنها عمالًبودند ولی در مورد سیاست من در یک سال گذشته صاحب

اند. همچنین مردم قدرشناس منطقه از کرد و ترك و آشوري از ارمنی و غیره که شاهد تالشهاي امنیتی و اجتماعی منطقه بوده

فن ه تلاند چه به نامه و چه به تلگراف و چه باین جانب در رفع مشکالت استان بودهخطر فرسا و دائماًروزي و طاقتشبانه

ر مند دیگاند که جاي شکرش باقی است. ولی براي آگاهی مردم عالقهگذارانه خود را اعالم کردهشناسانه و سپاسنظرات حق

تحول آفرین  آمیز ودانند که انقالب تحریکهمگان می …الزم به توضیح کلیاتی است که من لم یشکر الناس لم یشکرالخالق 

رعب و وحشتی در دلهاي قدرتهاي شیطانی شرق و غرب انداخت که همه نیروهاي اهریمنی ما در بعضی نقاط دنیا آنچنان 

ایران وارد نمودند از طرفی با خود را بسیج کرده و خناس وارانه شروع به اخالل و خدشه وارد کردن به انقالب شکوهمند

فی گاهی در سازي کرده و از طری براي توطئه زمینهایجاد جو اختالف و اشاعه بدبینی و بد اندیشافکنی و شایعه پراکنی و تفرقه

نی نمودند و آفریگنبد و زمانی در سیستان و بلوچستان و باالخره بیش از خر جاي دیگر در کردستان و آذربایجان غربی حادثه

هنگ و و فراستان ما به خاطر موقعیت خاص آن یعنی داشتن مرز مشترك با سه کشور خارجی و وجود قبایل مختلف با زبان 

این اقوام زمینه بسیار مناسبی براي اخالل و فعالیتهاي تخریبی ضد انقالب مذهب خاص خود و با سابقه تاریخی اختالف بین 

اي به مناطق ما تحمیل شد که این است که در گرما گرم آمادگی براي سازندگی برخوردهاي خونین و ناخواستهگردید. 

ناپذیري به بار آورد و من در هم چمن وضعی که کمتر کسی جرات قبول چنین مسوولیتی در هاي مادي و معنوي جبرانخرابی

چنین شرایطی داشت پیرو دعوت و اسرار و استقبال مردم و با تکلیف شرعی آن را پذیرفتم. در آن موقع منطقه در التهاب 

سعی و کوشش مسوولین و غیره مسوولین با این که تمام سوخت و مساله آوارگان نقده بعد از سوز نقده میجنگ خانمان

رو شده بود به صورت یک مساله حل نشدنی توجه همه را به خود جلب کرد  و حرکتهاي غیره مسووالنه و شکست روبه

برخوردهاي غیره منطقی و غیره اسالمی گروهها و افراد غیره مسوول از یک سو و تجدید اختالفات غاصبانه کرد و ترك که 



کرد. در همچین شرایطی ما با عد از جنگ نقده با وجه خود رسیده بود از سوي دیگر آرامش شهرها را تهدید میمتاسفانه ب

ها  و دردها با یک برخورد اسالمی بسیاري از معضالت را هاي مصیبتها و عقدهآگاهی از روانشناسی اجتماعی منطقه و ریشه

ه مقدار وقت قابل توجه ما در حل و فصل مسایل سیاسی منطقه و خنثی حل و یا در مسیر حل شدن فرار دادیم و همین بود ک

نظرانه و ذهن توجهی و تسلیم شدن با افکار تنگهاي داخلی و خارجی گذشت. ناگفته نماند کوچکترین غفلت و بیکردن توطئه

هاي توانست درگیريمی کردندبعضی از افراد و گروههاي غیره مسووالنه که سیاست جنگ افروزي را در منطقه القا می

ها و تحریکهاي این وسوسهتري از گنبد و کردستان به بار آورد  ولی با یاري خدا و تائید مردم منطقه در مقابل سخت

که در اثر  ناپذیرينسبی منطقه را حفظ کردیم. و غیر از فجایاي  جبرانایستادگی کردیم. و ثبات و آرامشگرانه منطقه آشوب

نطقه و هاي ماین همه تالطممنطقه توانست در مقابل  طلب بود به بار آمد. کالًیره مسووالنه و انتقام افراد فرصتبرخوردهاي غ

رانی هاي اقتصادي و عمترین طرحتحریکهاي ضد انقالبی حرکت خود را به سوي سازندگی ادامه دهد.تا آنجا که یکی از اساسی

استان تحقق یافت و آن احداث راه وسط دریاچه ارومیه است که آذربایجان غربی  این منطقه توسط مسوولین اجراییکشور در 

 .نمایدو شرقی از دریا به هم وصل می

 

ان گفت تونظري را چه در داخل و چه در خارج به شگفتی وا داشته است میاین راه استثنایی را که تا به حال هر بیننده صاحب

این راه نه تنها از نظر اقتصادي و اجتماعی اثر آینده باید اتمام بپذیرد.که تا سال  یکی از بزرگترین ثمرات انقالب ماست.

ن العاده مهم است. با وصل شدگذارد بلکه از نظر امنیت براي منطقه حتی براي کشور فوقآمیزي به هر دو استان میتحریک

ریق مرز سروبار خواهد شد. در رابطه با فعالیتهاي ایران با اروپا از طجاده سرو تسهیالت چشمگیري از نظر روابط عمومی 

ایجاد حسن رابطه با جمهوري ترکیه از طریق مبادالت ارضی و معامالت پایاپاي کمک شایانی به سیاسی کشور فعالیت ما در 

انان و به گتر شدن مرز ترانزیستی بازرایران در ارتباط با کشور مذکور گردید. و به خصوص فعالهموار شدن سیاست خارجی

 ایران و اروپا دارد.ایران و اروپا شریان اقتصادي این اواخر بازسازي و تامین امنیت در قطور و بازگشایی خط آهن خصوص در 

اي خواهند ما را با ابتال به انزوخواهند از طریق مستقیم و غیره مستقیم میتر به خود و نقشه شوم ابر قدرتها را که میو فعال

اعث هاي در مناطق نا آرام باصطالح به محاصره اقتصادي گرفتار سازد خنثی نماید. به طور کلی اگر چه تحمیلیسیاسی به 

شده آنچه نان اقدامات اساسی صورت نگیرد. وي تا آنجا که ممکن بوده و به خصوص در مناطق که از نظر امنیتی امکان تالش 

رفته که سالیان دراز انجام آنها ممکن نبود و تحول و بازسازي از صورت گبوده کارهاي زیربنایی بس بزرگ در مدت کمی

رود اگر مسوولین جدید همت کنند و تالش بنمایند و بتوانند کوچکترین روستاها تا مراکز بزرگ شهري با آهنگی که پیش می

مرانی را در استان ما به وجود هاي عمیقی و بنایی در نهاد اجتماعی و اقتصادي و عآینده نزدیکی دگرگونیادامه دهند تا در

هاي کوچک تعاونی از طریق مرکز گسترش خدمات گذاريخواهد آورد. به خصوص امکانات جدیدي که در زمینه سرمایه

تولیدي و بانک استان به وجود آمده بود و اعتبار قابل توجهی که از طریق وزیر مسکن و شهرسازي براي وام مسکن روستا در 

بعد از یک سال تالش  مداوم مورد تایید و  گذاشته شد است و باالخره طرح کارخانه سیمان ارومیه که اخیراً اختیار استانداري

آینده تر در سالهاي تصویب قرار گرفته و کار ساختمانی آن باید هرچه زودتر شروع شود راه را براي برداشتن گامهاي اساسی



اسب ایجاد منابع مفید و منبینی شده و توسعه و شاورزي و تامین سدهاي پیشچه از نظر عمرانی روستاها و چه از نظر توسعه ک

ها و حوادث مختلف توانسته از یک رغم توطئهاین سیاست و روش ما در منطقه که علیحال در اثر …نمایدمنطقه باز می

ک بیشتر و کار و سازندگی آرامش نسبی برخوردار و حمایت دولت اعمال و اعتبار آن محفوظ ماند و آماده براي تحری

 .گذاریمتر شود سوء سیاست است با حسن سیاست؟ قضاوت را به وجدانهاي روشن و آگاه مردم بالنصاف میاساسی

 

و اما در مورد انتصاب استاندار جدید، گفته شده به انتخاب تازه باعث لغو انتصاب سابق است. قبول مساله سر انتصاب نبوده 

ا گردید تاین جانب هم ارسال میشد که رونوشت حکم نامبرده مطابق معمول و مقررات اداري به ه میمساله شیوه کار است چ

 4/5/59اینکه در منطقه بوده ولی در حکم استاندار جدید ابالغ شده و گویا با همه  29/4/59دانستم در تکلیف خود را می

اند و من جمهور رسیده بودم اعالم کار کردهه خدمت رییسدرست در غیاب من که با فرماندهان لشکر و ژاندارمري محل ب

دارها اینکه طبق قانون جدید باید احکام استاناینکه خود ریاست جمهور با در دفتر ریاست جمهوري توسط تلفن با خبر شدم. با 

رده و مسوولیت را قبول ک اینخواستم که کسی بتواند را تایید و تصویب نمایند از موضوع خبر نداشت وگرنه من از خدا می

ی این دفعه هم یکی از موضوعاتجاي مرا بگیرد و چندین بار به خاطر همین موضوع به تهران آمدم و نشد و به ناچار برگشتم و

جمهوري و سرپرست وزارت کشور صحبت کنم همین مساله بود در هر حال مساله آنطور که خواستم با آقاي رییسکه می

سازمان کشور آمیز اظهارات مدیر کل وزیر اطالعات ـ انتشارات و روابط عمومی سف است و قابل تاسفانجام شده قابل تا

ه با ها کها و سختیترین شرایط و با قبول انواع ناراحتیاین همه خدمت در سختاست. که به آن اشاره شده است که بعد از 

این که چند روز قبل با صحبت تلفنی با آقاي مهدوي جب از گیریم زهی بی انصافی به خصوص متعسوء قصد اخیر قرار می

ایشان دارم خدمات زد عام و خاص است و به خاطر همین ملکات اسالمیشان ارادت خاصی به کنی که خلوص و تقوایشان زبان

انتشارات و  دیدند. حال چه طور شده است که مدیر کل اطالعات ومیو زحمات ما را بدون تعارف الزم به نقدیه رسمی 

 رغم نظر آقاي کنی مورد اتهامدیدند و حاال علیوزارت کشور در حالی که هفته قبل ما را به ارتقاي مقام نایل میروابط عمومی 

اند دگرباره اند و در آنچه که گفتهدهند مساله قابل تعمق و توجهی است که امیدوارم در آنچه که نوشتههستم قرار می

 )12/5/1359را خدایی هست و قیامتی و ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسوال.(کیهان بیاندیشند که جهان

 

 .ارومیه کشته شدند» بالغآق«رگیري سه مهاجم در د

 

الغ بمنطقه آق هايغربی در گفتگوي اعالم کرد که در درگیريارومیه ـ خبرنگار پارس: مهندس طاهري استاندار آذربایجان

و ضد انقالبیون رخ داد سه نفر ار ضد انقالبیون سه نفر کشته وهشت نفر که شنبه شب بین نیروهاي ژاندارمري

نیز به شهادت رسیدند وي هچنین افزود در دیگردستگیرشده است.طاهري افزود: دراین برخورددو نفر از جوانمردان ژاندارمري

طور مؤثر شرکت داشته وجود دارد که به دست سید انور که در فجایع دره قاسملو بهگان شخصی به نام بین دستگیر شده



متري و مقداري مهمات دیگر نیز از مهاجمین وسلح غیر اسیر شد. در این درگیري یک خمپاره شصت میلینیروهاي ژاندارمري

اشنویه و پاکسازي این شهر  هايطه با درگیريارومیه در راب 64قانونی بدست آمده است بنا به گزارش رسیده از ارومیه، لشکر 

اي منتشر شد. متن اطالعیه به شرح زیر است. مردم مسلمان اشنویه حال که به لطف خدا واحدهاي توسط ارتش اطالعیه

انتظامی جمهوري اسالمی و شهر شما از وجود دشمنان اسالم وگروهکهاي زورگو و وابسته در حال تخلیه و پاکسازي 

ک نفر که حتی از بینی ی افتدف شایعات آنان که گفته بود اگر نیروهاي دولتی وارد شهر شوند حمام خون به راه میاست.برخال

به  اي دستخون نیامد اکنون این عوامل دست به تالش مذبوحانه دیگري زده وشایع کرده است گویا در حین خلع سالح عده

گوش به این اراجیف نداده و  خواهیماین شایعه از همه برادران مسلمان میاند ما ضمن تکذیب غارت و چپاول اموال مردم زده

ترین قرارگاه نظامی تحویل تحت تاثیر این عوامل فساد قرار نگیرندو سالح مهمات خود را در مقابل اخذ رسید به نزدیک

اند براي یل ارتشی اقدامی نکردهبراي آن کسانی که تا بحال نسبت به تحویل اسلحه و مهمات و تجهیزات ووسا نمایند ضمناً

که با تحویل آن وفاداري و حسن بیت خود را به جمهوري اسالمی اعالم نماید و اال لشکر با شدت و  دهیمآخرین بار تذکر می

 )13/5/1359.(کیهاننمایدقاطعانه اقدام به خلع سالح آنها می

 

رداندن امنیت به آذربایجان غربی،قاطعانه و سرسختانه اقدام مهندس حسین طاهري استاندار جدید آذربایجان غربی:براي بازگ

 .شودمی

 

ارومیه ـ مهندس طاهري استاندار جدید آذربایجان غربی در مصاحبۀ اختصاصی خود با خبرنگار اطالعات در ارومیه پیرامون »

در پاسخ به این سوال که: شما  و کار و سیاست خود در منطقه و ایجاد جو امنیت در آذرباجان غربی سخن گفت وي هابرنامه

که براي اجرا در این استان وجود  هایی.البته برنامه تعالیبسمه«را در اولویت قربار خواهید  داد؟ گفت:  هاکدامیک از برنامه

دارند زیاد است، نخست باید بگویم که این منطقه استانی است بسیار حاصلخیز و از نظر منابع طبیعی، امکانات کشاورزي و 

ن توانند در آن گسترش پیدا کند لذا ایدامپروري بسیار غنی است در رابطه با همین امکانات کشاورزي صنایع مختلف هم می

ل باید با دقت الزم مطالعه شود در ابتدا بایستی که در سازمانها و ادارات دولتی و همچنین در نحوة کار نهادهاي انقالبی مسای

که  است ايشود. این مسالهاحتیاجی به پاکسازي و سالم سازي محیط وجود دارد انجام می بررسی به عمل آید تا اگر احیاناً

انجام نشده و ضروري است که به این مساله توجه خاصی شود. مساله دومی که باز در درجه  امالبته تا آنجایی که کسب کرده

اول قرار دارد این است که باید بین تمام سازمانهاي دولتی و همینطور سازمانهاي نظامی و انتظامی و نهادهاي انقالبی یک 

این هماهنگی کمتر بوده و به هر حال ضروریست که با  اندهماهنگی در عمل به وجود بیاید که باز تا آنجایی که احساس کرده

مردم کار کنیم. وبراي کار کردن با مردم بایستی هماهنگی و همفکري وجود داشته باشد که این هماهنگی از یک طرف بین 

 .نهادها و سازمانهاي دولتی و از طرف دیگر با مردم باید به وجود آید

 



م مسایل این استان با همفکري مسوولین و با نظر مردم انجام شود از نظر اجراي به همین منظور من در نظر دارم که تما

طرحهاي عمرانی مطابق بررسیهایی که انجام شده در اینجا شش رودخانه وجود دارد که باید بر روي آنها سد زده شود که 

ر زیادي از اراضی، سطح دامداري و احداث سه سد در اولویت قرار دارد و با زدن این سدها عالوه بر زیر کشت رفتن مقدا

به  گردد و تعداد زیادي از بیکارانکند و همین طور نقایص آب وبرق رسانی رفع میکشاورزي نیز در منطقه گسترش پیدا می

 .شوند که باید هر چه سریعتر این طرحها به مورداجرا گذاشته شودکار گرفته می

 

د و الزم است که به کار افت» رشکان«یک کارخانۀ سیمان به نام کارخانۀ سیمان شده  مطابق بررسیهایی که قبالً« وي افزود:

این بعنوان یک صنعت در منطقه حائز اهمیت است که عالوه بر رفع احتیاجات منطقه سبب اشتغال عده زیادي از بیکاران نیز 

 .«خواهد شد

 

تمام دهات منطقه باید راه  ی به آنها باید بشود اصوالًعالوه بر راههاي روستایی که توجه خاص«وي در زمینۀ راه سازي گفت: 

و از آنجا به تبریز مورد نظر است که ساختمانش » جزیرة شاهی«به » سرو« احداث بزرگراه«وي افزود:  ». ارتباطی داشته باشند

 .«شروع شده و باید با سرعت کافی ادامه پیدا کند و مورد بهره برداري قرار گیرد قبالً

 

با احداث این راه ارتباط بین آذربایجان شرقی و غربی و همینطور ارتباط کشور با خارج به بهترین «جدید اضافه کرد:  استاندار

ارتباطی بودند از این  ايشود و از سوي دیگر هم اهالی جزیرة شاهی که تا حاال در واقع فاقد هرگونه وسیلهوجهی برقرار می

عالوه بر اینها زمان طی کردن فاصلۀ بین ارومیه و تبریز از سه ساعت به یک «زود: ، وي اف»امکانات استفاده خواهند کرد

 «.یابدساعت کاهش می

 

استفاده از طرح سد ارس «سئوال شد وي پاسخ داد: » ارس«اري از طرح سد  برددر مورد بهره» مهندس حسین طاهري«از 

 «.ب به اراضی زیرکشت برسدشود تا با استفاده از کانال کشی آدر مورد آن اقدام  یکی از طرحهاي دیگر است که باید سریعاً

 

 هايدراز مدت احداث کارخانجات دانه هاياز برنامه«دراز مدت گفت:  هاییاستاندار جدید آذربایجان غربی در موردبرنامه 

طرحی براي پادگان وهمینطور اجراي  جاتمیوه داريبزرگ جهت نگه هايروغنی و محصوالت کشاورزي، احداث سردخانه

 «.مورد اجراي این طرح در آینده بررسی خواهد شد درارومیه که از محل فعلی به محل دیگري انتقال پیدا کند، که اصوالً 

 



دیگري هم از قبیل توزیع کاالها بخصوص پودر رختشویی، کنترل قیمتها بررسی وضع مدارس  هايبرنامه«استاندار افزود: 

استان و گسترش آموزش و پرورش در منطقه تشکیل اردوي کار براي معلولین و معتادین وکاریابی بعضی از افراد که امکانات 

 «.یم پرداختاصلی به آنها خواه هايکاري کمتري دارند وجود دارد که در کنار برنامه

 

این یک مسئلۀ اساسی است که من «در مورد سطح ایدئولوژي اسالمی و فرهنگ مردم منطقه گفت: » مهندس حسین طاهري»

سطح آگاهی اسالمی و ایدئولوژي مردم منطقه و همینطور فرهنگ انقالب در این منطقه  و اصوالً امدر این استان احساس کرده

ایدئولوژیکی و اصول اسالمی و فرهنگ انقالب در منطفه  هايگسترده داریم براي اینکه آگاهیپایین است و ما برنامه  نسبتاً

 عمومی زمینۀ فعالیتهاي افراد ضدانقالب ومخالفین جمهوري هايمعتقد هستیم که با گسترش آگاهی گسترش پیدا کندو اساساً

 «.اسالمی کمترخواهدبود

 

ز هر چیز احتیاج به امنیت دارد و مردم منطقه چشم انتظارند که امنیت به منطقه سئوال شد:اطالع دارید که این منطقه قبل ا

گرداندن امنیت به منطقه و تحقق بخشیدن به خواست اصلی مردم در باز گردد شما به عنوان استاندار چه سیاستی را جهت باز

 این زمینه پیش خواهیدگرفت؟

 

مام ت این است که اصوالً اشداشته باشد. اولین جنبه توانددو جنبه میوي در جواب گفت: باز گردانیدن امنیت به منطقه 

گروههایی که در منطقه وجود دارندو بخصوص در مناطق کرد نشین و عشایر و ایالت اینها متقاعد بشوند که از روش مسالمت 

تامین کند در چهارچوب قانون آمیز پیروي کنند و بدین منظور اختالفات خود را کنار بگذارند وامنیت منطقه را خودشان 

اساسی جمهوري اسالمی ایران و در قالب ایرانی یکپارچه و آباد به فعالیتهاي عمرانی کشاورزي و دامپروري بپردازند. رفاه اهالی 

شود طبیعی است که اگر چنین باشد نه تنها در اینجا بلکه در سطح مملکت هرگونه و امنیت منطقه به این ترتیب تامین می

کاري الزم بعمل خواهدآمد و هر گونه امکاناتی که وجود دارد دراختیار گذاشته خواهد شد. جنبۀ دیگر مساله این است که هم

گروهها و دستجات مختلف به این حسن نیت و تفاهم عقیده نداشته باشندو در منطقه به هر نحوي که بخواهند عمل  اصوالً

ام نخواهد بود و خود اهالی وساکنین منطقه با این روش مبارزه خواهند کرد، کنند، طبیعی است که این چنین وضعی قابل دو

روش ما هم همین است که در جهت تامین امنیت منطقه و حفظ یکپارچگی کشور ایران و همینطور براي پیشبرد امور عمرانی و 

 .کشاورزي و صنعتی قاطعانه و سرسختانه با این قبیل مسایل مواجه باشیم

 

براي پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و براي حل مشکالت منطقه همکاري شما با مسوولین استان به چه نحوي سئوال شد: 

سیاست کلی ما براین است که همه با هم و با مردم کار بکنیم «در این مورد چه سیاستی دارید وي گفت:  خواهد بود و کالً



ا انتقادات آنها ب اختیار مردم قرار داد و اظهار نظرات و ارشادات و احیاناًدر باید کلیۀ مسایل و نظرات را عیناً بدین منظور اوالً

المی اسمش را انجمن اس آغوش باز پذیرفته بشودو از طرف دیگر که ما اقدام به تشکیل انجمن استان خواهیم کردکه احتماالً

یعی اسن که شود. طبادهاي انقالبی تشکیل میسازمانهاي اجرایی و نهبا شرکت نمایندگان کلیۀ استان خواهیم گذاشت که اساساً

کلیۀ مسایل باید در این انجمن مطرح و پس از بررسیهاي کافی با نظر اکثر افراد شرکت کننده نسبت به حل آنها اقدام شود. 

 گرفته و ازتمام مسوولین هم در جریان آن قرار  آیدبدین ترتیب عالوه بر اینکه هماهنگی در سازمانها و نهادها به وجود می

 .کار خود را به بهترین وجهی انجام خواهند داد و مسلماً گیرندجمع انجمن ارشاد و هدایت می

 

 :استاندار جدید آذربایجان غربی پیرامون پاکسازي ادارات گفت

 

ودي از بزمساله پاکسازي و سالم سازي  ضروري است لکن این مساله باید با هماهنگی و بایک روش صحیح انجام گیرد و »

طرف مرکز هیاتی جهت پاکسازي ادارات استان وارد ارومیه خواهد شد و ما االن مشغول بررسی و تحقیق و مأموریت این 

 .«هیات هستیم

 

 :وي درپاسخ این سئوال که هیات پاکسازي استانداري دراین میان چه نقشی خواهد داشت؟ گفت 

 

همکاري خواهد کرد زیرا که اینها احتیاج به همکاري افراد مختلف در هیات پاکسازي استانداري با هیات پاکسازي مرکز 

 .باید این هیأت همکاري خودش را با کمال حسن نیت انجام دهد ادارات و سازمانهاي دولتی دارند و مسلماً

 

 :مهندس طاهري سپس با اشاره به مشکل بیکاري درسطح استان گفت

 

باقی مانده که بزودي تعداد بیشماري از بیکاران را درطرحهاي عمرانی این مشکل همچنان در سطح استان الینحل »

کوتاه مدت براي عمران روستائی و همین  هايبکارخواهیم گرفت و عالوه بر آن ما درنظر داریم که از افراد بیکار در برنامه

 )15/5/1359اطالعات».(ماز اراضی بایر و براي آموزش افراد بیسواد و غیره استفاده کنی برداريطور براي بهره

 

 .شودرسیدگی می استاندار کردستان: به شکایات مردم کردستان دقیقاً



 

سنندج ـ خبرگزاري پارس: محمد رشید شکیبا استاندار کردستان راهی شهرستان مرزي بانه شد تا نیازهاي مردم این شهر را 

از بانه به امید خدا از تمام مناطق مختلف کردستان  پس«از نزدیک بررسی کند. استاندار کردستان پیش از این سفر گفت: 

 م را دقیقاًمرد هايبه کلیه مشکالت و نارسایی گوناگون این مناطق رسیدگی و شکایات و نارضایتی دیدن خواهم کرد و شخصاً

د قبل از هر چیز به فراوان وجود داردکه بای هاي. اما آنچه مهم است اینکه در این مناطق نارسائیدهممورد رسیدگی قرار می

عمرانی، کشاورزي، فرهنگی، بهداشت و راهسازي رسیدگی عاجل کرد و مهمتر از این، آنکه برق مردم را تأمین  هاينارسائی

مجتمع آموزشی در دست ساختمان «استاندار کردستان در پایان گفت: ».خواروبار براي این مناطق ارسال داشت کرد.و سریعاً

تاد کیلومتري سنندج با مشکالتی مواجه شده که در سر راه بازگشت به سنندج بیاري خدا این بخش دیوان دره در هش

مشکالت را هر چه باشد برطرف خواهم ساخت تا این مجتمع ساخته شود و بزودي مورد بهره برداري مردم دیواندره قرار 

 )26/5/1359اطالعات».(گیرد

 

 .پاسداران انقالب، وارد اشنویه شدند

 

 .ار آذربایجان غربی: مردم اشنویه بعنوان تامین کننده امنیت، باید گروههاي ضد انقالب را از خود براننداستاند

 

اعالم  »اشنویه«ارومیه ـ خبرنگار اطالعات: استاندار آذربایجان غربی طی انتشار اطالعیه اي، ورود سپاهیان پاسدار را به شهر 

عیه، یادآور شده است که: نیروهاي جمهوري اسالمی با قدرت تمام، در مقابل ضد کرد. استاندار آذربایجان غربی در این اطال

انقالبیون ایستادگی خواهند کرد و آنها را سرکوب خواهند ساخت. اگر مرد اشنویه خواهان امنیت و آرامش هستند، خودشان به 

را از خود برانند و اسلحه و مهمات افراد غیر  عنوان تامین کننده امنیت، گروههاي ضد انقالب را در منطقه پناه نداده و آنها

مسوول را بدون هیچگونه قید و شرطی، تحویل نیروهاي انتظامی مستقر در اشنویه بدهند و جلوي افراد خرابکار و ضد انقالب 

دید و ارتش، را دارند، بگیرند و بدین منظور، سپاه پاسداران انقالب به اشنویه اعزام گر هارا که قصد مین گزاري در جاده

نسبت به تامین امنیت و آرامش منطقه اقدام خواهد کرد. بدیهی است هر گونه همکاري با ضد انقالبیون و پناه دادن به آنان، 

 )5/6/1359بمنزله جنگ مسلحانه علیه جمهوري اسالمی ایران تلقی و با قدرت تمام، با آنان مقابله خواهد شد.(اطالعات

 

توه ضد انقالب به س هايیاسی و امور اداري استانداري آذربایجان غربی: مردم کردستان از توطئهمصاحبه مطبوعاتی معاون س

 .اندآمده

 



 .در پاکسازي کردستان از عوامل ضد انقالب، دولت باید قاطعانه عمل کند

 

 .شایعه کمبود ارزاق عمومی در استان آذربایجان غربی صحت ندارد

 

معاون سیاسی و امور اداري استانداري آذربایجان غربی، در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و » هاشمی مهندس« –ارومیه 

ضمن تشریح نقطه نظرهاي خود در مورد مسایل منطقه، به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.وي ابتدا به اوضاع منطقه از نظر 

ز دو جهت ا گذرد،طقه و یا بطور کلی مسایلی که در منطقه میامنیت و سیاست من«سیاسی و امنیتی اشاره کرد و اظهار داشت: 

 هايدشمن در چهره هايبه مردم و نیروهاي انقالبی ودوم اینکه مربوط است به توطئه شودقابل بررسی است: اول مربوط می

مردم، آن مالك و معیارها و  اینکه اگر واقعاً شود.آنچه که مربوط به مردم میگیردمختلف که در این منطقه صورت می

روشهائی را که در دوران انقالب بکار بردند و پیروز شدند، همچنان رعایت کنند، امنیت منطقه و ادامه زندگی وخود دارد. اما 

بین مردم وخود دارد که البته اگر صداقت و آن حسن  هامتاسفانه در بعضی  از شهرها یک سري مشکالت و اختالف سلیقه

روي غرض ورزي و  هارا نشان بدهند، مساله حل خواهد شد ولی اگر خداي ناکرده این مسایل و اختالف سلیقهانقالبی 

شخصی باشد، به موقعیت انقالب و به امنیت منطقه و به اسالم ضربه خواهد زد. مساله دیگري که باید مطرح شود،  هايعقده

منطقه است که متاسفانه به دالیل زیاد، آن بینش اسالمی در  شناخت اسالم و ایدئولوژي اسالمی و سطح فرهنگ مردم در

گذشتگی ایثار و از خود هامنطقه حاکم نیست و بطور کلی سطح فرهنگ اسالمی در این منطقه پائین است و علیرغم اینکه توده

ي اشکاالتی هستند که دارا باشند،زیادي دارند، ولی متاسفانه، کسانی که مسوول هدایت جامعه و مسوول اجرائی منطقه می

امیدواریم با رهنمودهاي امام و با رسالت عظیمی که روي دوش نیروهاي هدایتگر و نیروهاي انقالبی است، این اختالف نظرها و 

 .«اسالمی بدهد هايجاي خود را به اندیشه هااین اختالف سلیقه

 

 ضد انقالب هايتوطئه

 

دشمن را در منطقه چگونه  هايجان غربی در پاسخ به این سئوال که شما توطئهمعاون سیاسی و امور اداري استانداري آذربای

ذکر کرد که ایجاد جو تشنج و عدم امنیت،  توانضد انقالب و دشمن را در چند مورد می هايتوطئه« د، گفت: کنیارزیابی می

ه از آن جمله است و اینها عالئمی است ک بمب گذاریها و شبیخونها و گروگانگیریها و افکندن شایعات بی اساس بر سر زبانها

از این نظر است که این گروههاي خودفروخته، همیشه از  هاو شدت یافتن توطئه دهدخبر از توطئه بزرگ دشمن درمنطقه می

 گیرد،می که صورت هاییتا جهانگیر شود. بنابراین توطئه رودو این انقالب اسالمی است که می خورندانقالب اسالمی ضربه می

کردستان آزاد بشود.در  خواهندچیز ساده اي نیست که تنها به مردم کرد مربوط شود، یعنی خداي ناکرده کردها می



ضد انقالبی به تنگ آمده و ناراحت  هايبه شهرهاي کردنشین داشتیم، همه آنها از این مسایل و توطئه مسافرتهائی که اخیراً

و  کندرت کافی براي پاکسازي مناطق اقدام نمی نماید و نیروهاي وسیعی وارد عمل نمیچرا دولت با قد گفتندهستند و بما می

 .«در منطقه اقدام به پاکسازي کنند که اجازه دهیم خود شخصاً کردندحتی خودشان به ما پیشنهاد می

 شایعه کمبود مایحتاج

 

له ارزاق عمومی در این استان و در این شهر، مسا«در مورد شایعه کمبود ارزاق عمومی در سطح استان گفت:  هاشمیمهندس

 رد،گیسرچشمه می هاجدا از سایر مسایل نیست و براي مثال، شایعه کمبود نان که در سطح شهر مطرح است، از این توطئه

بازار سیاه  آردها در اندو تا آنجا که به ما خبر داده خواهیمچرا که ما به نانوایان بیش از حد و بیش از سهمیه آنها آرد می

 .فروخته می شوند و سایر ارزاق عمومی هم همینطور. البته این عوامل به زودي به مردم شناسانده خواهد شد

 

 ارشاد و آگاه کردن مردم

 

« با اشاره به لزوم باال بردن سطح آگاهی مردم و گسترش ایدئولوژي اسالمی در منطقه اظهار داشت:  هاشمیمهندس

من و دش هايي این منظور در نظر گرفته ایم که تماس مداوم با مردم و در جریان گذاشتن آنها از توطئهوسیعی برا هايبرنامه

 که کنیماست. البته ما در این رابطه از همه نیروهاي متعهد و مسلمان دعوت می هاهمزمان با اینها ارشاد مردم هم جزو برنامه

اینجا آشنا شوند ودر باال بردن سطح فرهنگ و ایدئولوژي اسالمی کوشش به این مناطق سفر کنند و با فکر و اندیشه مردم 

اسالمی و تشویق نیروهاي متعهد و جوان براي ارشاد و راهنمائی مردم منطقه، خواهیم  هاينمایند و ما خود نیز با تشکیل انجمن

بردن سطح فرهنگ مردم فعالیت  گروهی است که در جهت باال هايکوشید البته سهمی هم در این رابطه، به گردن رسانه

دارد  وحتی مناطقی وجود شودنمایند و این جاي تعجب است که صداي رادیو و تصویر تلویزیون در بعضی مناطق شنیده نمی

. پس با این وضع هم نباید انتظار داشته باشیم که پیام انقالب به آن اندتصویر امام را تا حاال ندیده کنندکه مردم ادعا می

مناطق برود و این هشداري است به مسوولین امر و درخواستی است که از آنان داریم تا حداقل پیام انقالب اسالمی را به 

 .«مردم این مناطق برسانند

 

و مراکز  یردگکه در کردستان میشود، از مهاباد سرچشمه می هاییتمام توطئه دانندبا اینکه همه می: «یکی از خبرنگاران پرسید

ه تنها ن« در پاسخ گفت:  هاشمیمهندس کند؟ی گروهاي غیرقانونی در مهاباد است چرا دولت اقدام به گرفتن مهاباد نمیاصل

مهاباد، بلکه شهرهاي پیرانشهر، نقده، و بوکان نیز چنین وضعیتی دارند و کسانی که بخواهند وارد شهرهاي مذکور شوند، باید 

قرار گیرند. البته امنیت نسبی که در شهرهاي نظیر پیرانشهر وجود، دارد دال بر  مورد شناسائی این گروههاي غیرقانونی



حاکمیت بیشتر دولت است و مسلم است در جائی که نیروهاي اسالمی مستقر نباشند و حاکمیت کامل دولت نباشد، منطقه نا 

اد را در دست ندارند، این خود مساله ایست امن خواهد بود و اما اینکه چرا نیروهاي مسلح، مهاباد و سایر شهرهاي نظیر مهاب

و به هر حال، آنها در برابر ملت شریف ایران و امام امت مسوولند. اما شاید یکی از  پرسمکه من نیز از مقامات مسوول می

روهاي یدالیلش عدم اقدام همه جانبه نیروها باشد که از هماهنگی کامل برخوردار نیستند و الزم است یک هماهنگی در سطح ن

 )10/6/1359مسلح به وجود آید.(کیهان

 

 .بین گروههاي غیر قانونی در مهاباد،اختالف افتاد

 

دیروز آرام ذکر کرد. استاندار در تماس خبرنگار  13طاهري استاندار آذربایجان غربی، وضع استان را از پریشب تا ساعت 

پولهاي به سرقت رفته بین گروههاي غیر قانونی و ضد طبق اخبار رسیده در شهرستان مهاباد بر سر تقسیم «مجلس گفت: 

الزم به یادآوري است که پریروز، گروهی از افراد احزاب غیر قانونی در مهاباد، از بانک ملی ». انقالب، اختالف افتاده است

. طاهري، وضع پریشب شهرستان سردشت را نیز آرام اندمیلیون تومان پول به سرقت برده 80شعبه این شهر 

 )22/6/1359خواند.(اطالعات

 

 .افراد مسلح، شهر مهاباد را تخلیه کردند

 

اعالم داشت که نیروهاي ارتش و » اطالعات«استاندار آذربایجان غربی در گفتگوي تلفنی با» طاهري«صبح امروز، مهندس 

مهندس طاهري گفت:  ژاندارمري و سپاه پاسداران وارد مهاباد شدند ودر بعضی از مواضع این شهر مستقر گردیدند.

ارومیه که  64اطالعیه لشکر « وي افزود: ». هیچگونه درگیري به آنصورت بوخود نیامده است -صبح 9خوشبختانه تاکنون ـ«

بازهم  صبح امروز تمدید شد و احتماالً 8ظهر دیروز براي تحویل سالح مهلت داده شده بود، تا ساعت  12در آن تا ساعت 

بدنبال مستقر شدن نیروهاي انقالب در مهاباد، عوامل مسلح، شهر را « ندس طاهري اضافه کرد: مه». تمدید خواهد گردید

نوار مرزي آذربایجان و عراق آرام است. البته «مهندس طاهري در پایان گفت: ». تخلیه کردند و از این منطقه خارج شدند

اردکه اگر امکانات فراهم شود، در این مورد اقدام خواهیم راههاي نوار مرزي باز است و رفت و آمدها بطور غیر قانونی ادامه د

 )25/6/1359اطالعات».(کرد

 

 .ستون عملیات پاکسازي در مهاباد،مستقر شد



 

، ژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرستان 64ارومیه ـ عملیات پاکسازي ستون اعزامی از ارومیه، متشکل ازیگانهاي لشکر 

استاندار » طاهري«ژاندارمري پس از ورود به مهاباد، در چند نقطه مهم شهر مستقر شدند. آقاي  مهاباد ادامه دارد و واحدهاي

ملیات بدنبال اعزام ستون ع« آذربایجان غربی، عصر دیروز ضمن تائید این خبر به خبرنگار خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: 

یون، استادیوم ورزشی و محل سابق گروهان ژاندارمري که به پاکسازي به مهاباد، امروز(دیروز) واحدهاي ژاندارمري در تلویز

اي روي در این عملیات، درگیریهاي پراکنده« مستقر شدند طاهري افزود: » یکی از دفاتر حزب منحله دمکرات تبدیل شده بود

استاندار ». تداده ولی هنوز از کیفیت آن و یا احتمال زخمی شدن و تلفات احتمالی طرفین، گزارش دقیقی نرسیده اس

ي و دهندستون اعزامی از سوي شهرستان میاندوآب به شهر مهاباد نیز به پیشروي خود ادامه می«آذربایجان غربی گفت: 

پراکنده بین نیروهاي نظامی و گروههاي مسلح غیر  هاياز توابع اشنویه درگیري» نلیوان«امروز(دیروز) در منطقه « اضافه کرد: 

 )26/6/1359اطالعات».(ولی از چگونگی آن نیز اطالع دقیقی در دست نیستقانونی روي داده است، 

 

 وضع منطقه مهاباد

 

ارومیه ـ خبرگزاري پارس:  پریشب، وضع مهاباد آرام بود و در همین حال، نیروهاي انقالبی متشکل از یگانهاي لشکر، 

معاون سیاسی » هاشمیمجتبی«مستقر شدند. آقاي ژاندارمري و سپاه پاسداران انقالب، در مواضع جدیدي در شهر مهاباد 

، از بعدازظهر دیروز تاکنون« استاندار آذربایجان غربی بامداد امروز ضمن اعالم این خطر به خبرگزاري پارس در ارومیه گفت: 

روهاي جدد نیعالوه بر ژاندارمري، تلویزیون، استادیوم ورزشی، باشگاه افسران و سازمان پیشاهنگی مهاباد نیز به تصرف م

خودي درآمده و این نیروها در حال حاضر، درصددند سازمانهاي حیاتی مانند آب و برق، فرمانداري، آموزش و پرورش و 

، دیروز باردیگر به گروههاي مسلح غیر قانونی در مهاباد  64سیلو را نیز تصرف کنند در همین حال، فرمانده لشکر ارومیه 

ۀ خود را تحویل دهند و در غیر اینصورت، ارتش، با شدت تمام، مواضع آنان را منکوب اخطار کرد که هرچه زودتر اسلح

 )26/6/1359اطالعات».(خواهد کرد

 

 گرانی امتیاز آب وبرق

 

 من از مقدار« در پاسخ یک سئوال که چرا امتیاز آب و برق در ارومیه گرانتر از شهرهاي دیگر است گفت: » مهندس طاهري»

قیقت ح امتیاز آب و برق در این شهرستان گرفته میشود،بی خبرم.این موضوع را بررسی میکنم و اگر واقعاًپولی که در مقابل 

 .«داشته باشد، دستور میدهم در این مورد تجدید نظر شود و بهاي امتیاز آب و برق، با شهرهاي دیگر یکسان گردد



 

 کمبود پزشک در ارومیه

 

کمبود پزشک منحصر به ارومیه نیست بلکه این کمبود در «ومیه اظهار داشت: مهندس طاهري در مورد کمبود پزشک در ار

ایش بزرگ در ارومیه گش که به عمل آمده به زودي یک بیمارستان نسبتاً هائیسطح کشور محسوس است، اما با پیش بینی

خواهد یافت. همچنین تشکیل مجمع عمومی پزشکان و فعال کردن جامعه پزشکی ارومیه تا حدودي این مشکل را حل خواهد 

 .«کرد

 

 شایعه تصفیه سپاه پاسداران

 

ت خداي یشود گفسپاه پاسداران نهادي است که نم«وي در مورد شایعه تصفیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارومیه گفت: 

و باید تصفیه شوند. تنها کاري که انجام خواهد گرفت، این است که  اندو وابستگان سابق در آن نفوذ کرده هاناکرده ساواکی

 یا نه؟ البته ممکن است در این نهاد، سنگرهائی کندبررسی کنیم ببینیم آیا این نهاد طبق وظایفی که دارد درست عمل می

از استاندار در مورد «اند. نان دارم که برادران سپاه پاسداران، به وظایف خود به خوبی عمل کردهجابجا شودو من اطمی

خی در بر«االسالم حسنی، امام جمعه ارومیه که نماینده مجلس شوراي اسالمی نیز هست، سئوال شد و او در پاسخ گفت: حجت

نیز  هاام جمعه ارومیه انسانی ساده بوده واین عکس العملو من اطمینان دارم ام دهنداز مسایل عکس العمل آنی نشان می

 )28/6/1359اطالعات».(باشندناشی از سادگی می

 

 .و خلیج فارس ادامه دارد "فاو"نبرد در سرتاسر مرز ایران و عراق از نوسود تا دهانه 

 

 اد،مهاب در قانونی غیر مسلح ايگروهه به غربی آذربایجان استان لشکري و کشوري مسووالن مهلت پایان پی در –ارومیه 

آغاز شد که تا روز شنبه ( پریروز) همچنان ادامه داشت. مسووالن کشوري و لشکري آذربایجان  شهر این در شدیدي درگیري

بامداد شنبه به گروههاي مسلح غیر قانونی در مهاباد مهلت داده بودند که اسلحه و گروگان هاي تحت  10غربی تا ساعت 

اهري استاندار آذربایجان غربی ضمن اعالم این خبر، به اختیار خود را به نزدیکی پادگان و پایگاه نظامی تحویل دهند. حسین ط

 :خبرگزاري پارس گفت

 



درگیري در نقاط مختلف شهر و بویژه در نقاطی که در دست گروههاي مسلح جمهوري اسالمی است، آغاز شده است. هنوز  »

 .«مشخص نیست و از تعداد طرفین هیچگونه گزارشی نرسیده است اوضاع در مهاباد کامالً

 

را بدست گرفتند. روابط عمومی سپاه » نوروز مهر«به » بوکان«قسمت اعظم جاده  کنترلنیروهاي مسلح جمهوري اسالمی-

کنترل گروههاي مسلح، غیر «پاسداران انقالب اسالمی ارومیه، ضمن اعالم این خبر به خبرگزاري پارس در این شهر گفت: 

این جاده و روستاهاي اطراف نیروهاي مشترك ارتش و سپاه پاسداران آغاز  قانونی بود و از بامداد شنبه( پریروز )،پاکسازي

شده و تاکنون پانزده کیلومتر جاده و روستاهاي اطراف پاکسازي شده است. در این عملیات، تاکنون  بر خورد مهمی روي نداده 

اسالمی افتاده  ، ام یک و شکاري و کمري بدست نیروهاي جمهوري3-و تعداد قابل توجهی اسلحه ازنوع ژ

 )28/6/1359اطالعات».(است

 

 .استاندار آذربایجان غربی:پاکسازي شهرمهاباد به خوبی ادامه دارد

 

خبرگزاري پارس: مهندس طاهري استاندار آذربایجان غربی در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاري پارس اعالم داشت که  -ارومیه

 4در درگیریهاي چند روز گذشته مهاباد، یک پاسدار شهید و «رد. وي گفت: عملیات پاکسازي در شهر مهاباد همچنان ادامه دا

هاي مسلح غیر قانونی نشان پاسدار و دو سرباز زخمی شدند و دیشب نیز در جریان پاکسازي مهاباد، مقاومتهایی از سوي گروه

استاندار آذربایجان غربی در ». دندداده شد ولی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی، همچنان به عملیات پاکسازي خود ادامه دا

هاي مسلح غیر گروه بازرگان، –در شهرستان ماکو نیز حدود ساعت هشت پریشب در مسیر بین ماکو «این گفتگو افزود: 

بوس مسافر بري را گرفته و پس از پیاده کردن سرنشینان، وسیله نقلیه را به آتش قانونی، جلوي یک تانکر نفتکش و یک مینی

نفتکش خالی بوده و بارسیدن کمک، نسبت به اطفاء آتش اقدام شده است و در این ماجرا، به کسی «وي گفت:  کشیدند.

ر در سنگین و سبک، کمیته انقالب مستق هايمسلح غیر قانونی باسالح هايآسیب جانی نرسیده است. در ضمن پریشب گروه

استاندار آذربایجان غربی و فرمانده هنگ ». د حمله قرار دادندکیلو متري شمال این شهر را مور 20کارخانه قند اورمیه در 

بامداد شروع شده و تا صبح  دیروز ادامه  2ژاندارمري ارومیه ضمن تأیید این خبر اظهار داشتند که حمله مهاجمین از ساعت 

ود بت کرد و خسارات بوجداشت. در این تیراندازي، یک گلوله آر، پی جی هفت به ساختمان کمیته انقالب کارخانه قند اصا

 )28/6/1359آورد. این حمله تلفاتی جانی نداشت.(اطالعات

 

  

 



 

 کردهاي مسلمان،سازمان پیشمرگان مسلمان و انقالب

 

       

 

  

 

 

 بهزاد خوشحالی 

 

  



 کردستانی هاي مقیم مرکزاي از برادران انجمن اسالمی نامه

 

 آقاي شیخ عزالدین امام جمعه مهاباد

 

کسانی که به نحوي در ) در روزنامه اطالعات از کلیه 31/2/58اي (طی قطعنامه 1358در تاریخ چهارشنبه دوم خرداد

در شهر  20/3/58سرنوشت آینده کردستان با ارائه طریق و راهنمایی موثر خواهد بود دعوتی به عمل آمده که در روز 

نظران غیر روحانی حضور یابند و نسبت به طرح سه ماده مصوبه در سنندج در یک گردهمایی رهبران دینی و صاحب

دینی کردستان اظهار نموده و پس از تصویب مجدد بوسیله رهبران سیاسی (سنی و  شهرستان سقز به وسیله سران سیاسی و

(رفع ستم مذهبی ـ ستم ملی  57به دولت ابالغ نموده و پیگیري نمایند. با توجه به آن که سه ماده مصوبه اسقند  شیعه) متعقباً

ستند و شما جناب آقاي شیخ عزالدین آن را مطلع هآن ـ ستم طبقاتی) به آگاهی همگان رسیده و همه طبقات اجتماعی از

اید که چون از محتوي کنفرانس و اجتماع در روزنامه اطالعات اظهار فرموده 13/3/58اید. معهذا در تاریخ توضیح نفرموده

س و رانفرمایید که کنفشرکت نخواهم کرد. باعث کمال تاسف است که جنابعالی تصور میآن بیستم خرداد اطالعی ندارم در 

آگاه شوید و آن یک دور خوانده شود تا از  اجتماع در مورد مشاور امور مانند نوشته و متن یک کتاب است که باید قبالً

وا را شود نه محتوا و متن سخنرانیها، محتاش ابالغ و عنوان میحضرت شیخ مستحضرند در یک کنفرانس و نشست فقط برنامه

ل هاي خود محتوایی خوب و قابکنید و الجرم با سخنرانیها و پیشنهادات و ارائه طریقشماي شرکت کننده ایجاد و تعیین می

ند. کقبول عرضه خواهید نمود وگرنه تهیه سخنرانیها و گفتگوها از قبیل همان دادستان دوران طاغوت را در ذهنها تداعی می

امه به روشنی تاکید شده که هدف و اجتماع بحث درباره اید که در قطعنمطلع هستید و مطالعه فرموده اینکه شما کامالً مضافاً

 :خودمختاري کردستان در چارچوب جمهوري اسالمی است

 

جناب آقاي شیخ عزالدین حسینی اگر به کرد وکردستان عالقه دارید و خواهان خود مختاري کردستان در چارچوب جمهوري 

کنید وگرنه در پیشگاه ملت کرد و مسلمان ایران مسئول  اسالمی ایران هستید بر شما فرض است که در این جلسه شرکت

 .خواهید بود

 

 انجمن اسالمی جامعه ملی مذهبی کردستانیهاي مقیم مرکز

 

 )19/3/1358رونوشت روزنامه جمهوري اسالمی ـ رونوشت روزنامه کیهان(جمهوري اسالمی



 

 فریاد آزادي

 

 نشریه سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

 

نشریه کوچک بسیار جالب است و نمایانگر ستم سازمانهاي ویرانگر به امت مسلمان و محروم کرد میباشد. کیفیت مطالب این 

فریاد دادخواهی از سطر سطر مطالب این نشریه بلند است و مظلومیتی که در این نشریه است، نمادي از ظلم بیحد و حصر 

ند این منطقه است و همچنین هشداري به مسلمانان دیگر چریکهاي فدائی و حزب کومله و دمکرات بر مردم غیور و شرافتم

 .نقاط ایران که مواظب نفوذ مزدوران بیگانه باشند

 

خطریست که همه ما ملت ایران و همه امت اسالمی و همه انقالبهاي اسالمی را  کند،بی شک خطري که کردستان را تهدید می

وقتی که دست خود را کوتاه شده می بیند، چاره اي ندارد جز اینکه مزدوران جدیدي تربیت کند و  تهدید میکند. امپریالیست

با ماسکی دیگر آنها را به میدان بفرستد. این خطر را نباید دست کم بگیریم. باید به کمک برادران مسلمان خود بشتابیم. شعار 

در ایران و جالدان بعث را سرکوب  شورويمکرات شاخه نظامیدادن کافیست به هر نحوي که شده باید فدائیان مزدور و د

 .کرد و ملت محروم و رنجیده مسلمان کرد را از زیر نفوذ این جانشینان خلف محمدرضا پهلوي آزاد کرد

 

با آرزوي تشکل هر چه بیشتر سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و پیروزي نزدیک این رزمندگان از جان گذشته که تاکنون دهها 

و پربار شدن هر چه بهتر نشریه. فریاد آزادي  را با مطلبی از این نشریه (نامه یک دانش  اندشهید به انقالب ما هدیه کرده

 .گذاریمآموز از سنندج ) تنها می

 

 :سخنی از یک دانش آموز رزمنده سنندجی

 

 .یمکنمحکوم می اند،خلق کرد تحمیل کردهمذاکرات غیر مکتبی دولت را با افراد و گروههایی که بازور اسلحه خود را به 

 



برادران و خواهران مسلمان ـ ملت دالور کرد من یک دانش آموز هستم که در سنندج زندگی میکنم. -پیشمرگان مسلمان کرد

ایستد.  شهر، قلبم از طپیدن می هايغم و اندوه، همواره وجودم را میکاهد، همواره دل من درد مند است. همواره بانگاه به کوچه

 .سینه ام را سخت میفشارد، همواره در فکر مبارزه ام. در فکر جهادم، و در آرزوي شهادتم کندخفقان خفه می

 

واضح تر بگویم: قبل از انقالب، اختناق و خفقان شاهنشاهی بر مردم محروم وطن من حاکم بود، حکومت غاصب و جبار 

تاهی نمیکرد و چشم نمی پوشید. مردم مسلمان و محروم کرد همانند دیگر شاهنشاهی از هر ظلم و جنایتی و از هیچ غارتی کو

برادران و خواهران، در سرأسر ایران در فقر و اختناق زندگی میکردند. رژیم سفاك و خونخوار شاه میخواست بهر ترتیبی شده، 

ن خونمان را بمکد و اموالمان را فرهنگ اسالمی مردم کرد را از بین ببرد. میخواست با بی فرهنگ کردن مردم کرد، همچنا

 .بغارت برد و قربانی مطامع کثیف خود قرارمان دهد

 

همزبان بودیم، همقدم بودیم و همفکر بودیم که باید  هایمان،همکالسیمان و با بچه محل هايما در فکر مبارزه بودیم، ما با بچه

خلق مستضعف و مسلمان کرد در اوج عشق به آزادي  دست در دست یکدیگر به یک مبارزه آزادیبخش برخیزیم، ما فرزندان

و اسالم، با نور انقالبی و امید به پیروزي براي، سرنگونی رژیم پست و ضد انسانی ایران مبارزه میکردیم. اما همه جا جوفشار و 

وحشت در همه  . هاله اي ازاختناق و سایه شوم ساواك، حکمفرما بود. همه جا ترس و رعب و وحشت بر مردم تحمیل میشد

 .جا بر مردم فشار می آورد

 

برادران و خواهران ما را بخاطر خواندن قرآن بزندان میبردند. برادران و خواهران ما را بجرم خواندن کتابهاي شریعتی و سید 

ن کرد به بزندانها و شکنجه گاهها می بردند. برادران و خواهران ما را به جرم عشق به اسالم و رهائی ملت مسلما …قطب و 

 .شهادت میرساندند

 

یک دانش آموز از معلم خود وحشت داشت که نکند ساواکی باشد، بدوست خود مشکوك بود، دیواستبداد گلویش را میشفرد، 

گویا میخواست خفه اش کند جرات یک کالم حرف زدن را از او گرفته بودند. زبانش از بازگو کردن فسادها، خیانتها، فقرها، 

 … عاجز بود. دیده بود که چه برادران و خواهران پاك معصومی را به شهادت میرسانند و …پاولگریها و محرومیتها و چ

 

فرهنگی و اقتصادي جامعه اوج میگرفت. مردم  هايبا رهبري سازش ناپذیر امام خمینی و با تکیه بر زمینه ،اما انقالب اسالمی

 .و دالوریهاي خویش، انقالب را توان می بخشیدندرزمنده، دالور و مسلمان ایران با توان و شهامتها 



 

 شاه،ما که در بند بندگی این نوکران بیگانه و مزدوران بودیم و سراسر عشق به اسالم و نفرت از نظام کثیف و ضدمردمی

ودیم را نثار نوکران بیگانه و مزدوران ب خودکوبنده و قاطع بپا خواستیم . با تظاهراتهاي خونین خویش، خشم انقالبی و اسالمی

هر  کردیم،را نثار نوکران امپریالیسم بین المللی می خودقاطع بپاخواستیم. با تظاهراتهاي خونین خویش خشم انقالبی و اسالمی

. شدنمان رنگین میروز در خیابانها خون برادرانمان را می نوشیدند تا نهالی تازه سر از زمین بردارد. و دیوارها با خون دوستا

وران مزد هايبا شلیک گلوله» اهللا اکبر، خمینی رهبر"چه برادران و خواهران کوچکی که در حال فریاد زدن شعارهاي انقالبی 

رژیم شاه در خون سرخ شهیدانمان، به انقالب جهت و حرکت و تداوم می بخشید. چه مادرانی که شب را تا صبح در انتظار 

 .شنیدندفردا خبر شهادت فرزندانشان را می فرزندانشان بودند و

 

ما همه در آروزي این بودیم که انقالب اسالمی پیروز شود و آزادي و استقالل را برایمان به ارمغان آورد و با حکومت اسالمی 

 .راستین و آزادیبخش شکوفا گردد

 

 :اما پس از انقالب

 

یتان چه بگویم، از کدام درد بگویم، از کدام خیانتها بگویم، من براي شما پدران و مادران و برادران و خواهران دانش آموز، برا

که دستی از دور بر آتش دارید چه بگویم؟ شما که در سایه جمهوري اسالمی، اجازه زندگی کردن دارید، اجازه حرف زدن و 

ر می برید، گر چه در همه جاي بحث کردن دارید، در بیان عقیده خود آزاد هستید، براي شما که در یک زندگی معمولی بس

 .هست، اما قادر به درك این همه خیانت نیستید هائیوجود دارد و نارسائی هائیکشور سختی

 

کنید، درد دل کنید، شما که می  درستچه بگویم براي شما که می توانید دور هم جمع شوید، با کمک هم یک انجمن اسالمی

 سیاسی و انسانی خویش گام بردارید؟ هايتوانید همدیگر را دوست داشته باشید، می توانید در جهت اعتقادات و خواسته

 

تمام شهرهاي تحت سلطه این مزدوران، همانند رژیم شاه همچنان در زیر سایه شوم  گوییم،ما در اینجا در سنندج، چه می

نشاهی اما در نوع مارکسیستی آن به سر می بریم. بازهم جو اختناق، بازهم دستگیري، بازهم شکنجه، باز هم اعدام اختناق شاه

مردم مسلمان کرد، به خاطر خواندن یک روزنامه اسالمی و یا یک مقاله و کتاب اسالمی و دائر کردن یک انجمن اسالمی. اما 



تاري براي خلق کرد! بنام مبارزه علیه ارتجاع ! هر خانه اي را که از آن صداي این بار بنام دفاع از خلق کرد! به نام خودمخ

 .گویندقرآن بر آید و هر نداي مخالفی را با گلوله پاسخ می

 

! کودکان معصوم را به زیر شکنجه می برند تا به کنندمسلمان را تنها و تنها به جهت مسلمان بودن منفجر می هايخانه

، . همینان که مدعی دفاع از کرد هستندکنندپدرانشان باشد! چه بگویم؟ به جرم داشتن ریش اعدام می اصطالح، عبرتی براي

 .دهندجوانان دالور و غیور کرد را بخاطر تشکیل یک انجمن اسالمی بزندان می اندازند و شکنجه می

 

د سلب کرده است. اینجا پایگاه افسران که نفس کشیدن را از خلق کر کنددر این خطه از سرزمین، اسلحه همچنان حکومت می

و جاسوسان خارجی شده است. یک روز افسر عراقی، روز دیگر جاسوس آمریکایی و روسی، به نام خبرنگار در شهر رفت و آمد 

 .بازهم ترس و رعب و وحشت همه مردم را فرا گرفته است کنند،می

 

منطقه به چشم خود می بینیم، ما شاهد هستیم که اسلحه و مهمات و  ما فریاد استقالل زدیم، اما وابستگی این مزدوران را در

. باز هم خونها شکافدو سینه برادران و پدران و خواهران و مادران دالور ما را می شودآذوقه و پول بیگانگان وارد منطقه می

دنیا عشق و ایمان به خاك و خون جاري است. هنر روز روح مسلمانی در آسمان به پرواز در می آید و کرد غیور نیز با یک 

می غلطد. اینها مارکسیستهاي روسی و آمریکائی هستند که با اسلحه و زور و تزویر، بر مردم مسلمان و محروم منطقه 

 .کنندکردستان حکومت می

 

ار این بزادي خلق،باز هم دیوارها و خیابانها از خون فرزندان اسالم و خطه کردستان رنگین است، اما این بار بدست مدعیان آ

ظلم، ظلم است کفر، کفر است، بیگانه، بیگانه، جنایت، جنایت است، اختناق، اختناق  کند،به دست فدائیان خلق! چه فرق می

همه هست چه رژیم سرسپرده و خائن و ضد بشر و چه فدائیان و  …است. مکیدن خون فرزندان غارت و چپاول و شکنجه و 

و عزالدین، چه شرق خائن و چه غرب جنایتکار، هر دو یکی است، و مفتضحانه تر، همدست شدن کومله و رزگاري و دمکرات 

 این دو است براي مقابله با اسالم و مسلمین و ملت قهرمان و مسلمان کرد. خداحافظ شما

 

 )5/5/1358دانش آموز سنندجی(جمهوري اسالمی 

 

 معرفی نشریه



 

ن شعار پیشمرگان مسلمان کرد است، شعاري که بر روي جلد دومین شماره ای». یا مرگ یا رستگاري کردستان مسلمان"

 .نشریه این دالوران بچشم می خورد

 

 :مندرجات این شماره نشریه فریاد آزادي عبارتند از

 

 .سوره ناس و برداشتی کوتاه از آنـ 1

 

 سخن یک دانش آموز دردمند از سنندجـ 2

 

 شرح عملیات پیشمرگان مسلمان کردـ 3

 

 بیاد شهید کاك محمدـ 4

 

 اخبارـ 5

 

 ـ سخنی با برادر کرد 6

 

اطالعیه مهاجرین بخش یابنگان و پشت جلد این نشریه یک عکس از تظاهرات مردم کامیاران بعد از بیرون راندن جاش ـ 7

 :ها همراه با شعاري از پیشمرگان مسلمان کرد است

 

محکوم می  اند،گروههایی که بازور اسلحه، خود را به خلق کرد تحمیل کردهمذاکرات غیر مکتبی دولت را با افراد و 

 )5/5/1358کنیم.(جمهوري اسالمی

 



انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز به رادیو تلویزیون اعتراض کرد:حتی یکبار اعالمیه نیروهاي مسلمان کرد از رادیو پخش 

 .نشده است

 

 حضور محترم مسوولین مملکتی

 

محتواي رادیو و تلویزیون. بیش از این به روح و خون شهداي اسالم دهن کجی نکنید. رادیو ایران جهت شناسائی  بی هايمهره

انقالب اسالمی و بر قراري ارتباط با کردهاي نقاط مختلف منطقه، از مدتها پیش برنامه اي به زبان کردي پخش می نماید، که 

 ؟گیرند. به هر حال، از آن چه نتیجه اي میشوددقایق پخش آن شده و میمیلیونها تومان خرج این دستگاه و تشکیالت و 

 

 و چه کسانی از آن سود میبرند؟

 

مذهبی در آن  -تمام نوازندگان در این برنامه مینوازند و جاي اشرف پهلوي خالی است. آیا اخبار کردستان از نظر سیاسی

ردستان که هنوز هم ادامه دراد اشاره شده؟ ویا اینکه براي نمونه، آیا به جنگهاي بین مسلمانان و کفار در ک شود؟پخش می

 یک اعالمیه نیروهاي مسلمان مبارزکرد در آن پخش شده؟ خیر

 

 دو برادر هايترانه که در خط اسالم و انقالب اسالمی ایران نیست مثالً دانیموما با درك محتواي این رادیو وبرنامه اش می

سقزي ( زي زي )خوانندگان فاسد که در زمان شاه از پخش تعدادي از آن خود داري شده حال ازرادیو کردي جمهوري 

اسالمی به گوش می رسد و یا خواننده سنندجی در زمان دروازه تمدن، جهت به لجن کشیدن جوانان ما سهم به سزائی داشت 

درجوار مزدوران بعثی در عراق به  بوده هاو فاحشه هاکوك کننده و محرك رقاصهکاخهاي جوانان و  هايو گرداننده برنامه

مناسبت پیروزي مزدوران و کشتار مسلمانان و پاسداران کردستان ترانه اي خوانده که اکثر شبها از این ایستگاه کردي جهت 

این رادیو ي مترقی از  هايا و ترانه. شعرهگرددشادي اربابان برون مرزي و عذاب روح شهداي انقالب اسالمی پخش می

 براي نمونه باشدمی هاشراب و ساقی و مستی و تشریح اندام معشوقه

ساعت ده شب خوانده شد که ما شرم داریم ترجمه آن رابنویسیم. ما از مسوولین  18/1/58روز جمعه "کچه کورد"شعر

 :ما ترتیب اثر فوري بدهد هايکه به خواسته خواهیممملکتی می

 

 .نظارت کند هایک نفر مسلمان کرد بر پخش این برنامه-



 

از مسلمانان متعهد و باسواد و مسلمان مقیم مرکز و نقاط دیگر جهت ایراد سخنرانی و تشریح مسائل کردستان استفاده  -

 .شود

 

 .و آوازهاي زننده و فاسد خودداري شود هااز پخش ترانه -

 

 .را بوسیله مناسبی به ما معرفی کنندگردانندگان و مسوولین این رادیو  -

 

 .شوددر قسمتی از این برنامه اخبار سیاسی روز کردستان پخش -

 

در غیر این صورت تعطیلی این رادیو از بودن آن با صرفه تر است، چون در حال حاضر، بزرگترین ضربه بر پیکر جمهوري -

بر  الغبرسید که خانواده شصت هزار شهید قیام کننده که خود رقمی. از روزي بتشوداسالمی ایران از طریق این رادیو وارد می

و همراه معلولین بی دست و پا به جان شما بیفتند. شما را به خدا اگر نمی توانید سازمان رادیو تلویزیون  باشدنیم میلیون نفر می

سرشان بریزند! نمایندگان موقت انجمن اسالمی را اداره کنید. خود را کنار بکشید و آبروي اسالم را نبرید تا مردم، خود خاکی 

 )6/5/1358کردهاي مقیم مرکز(جمهوري اسالمی

 

 محکوم کردن تحصن کردها در آلمان

 

کردهاي مقیم مرکز در یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس با اشاره به تهران ـ خبرگزاري پارس: امروز مدیر جمعیت اسالمی 

در مورد تحصن تعدادي از کردهاي ایرانی در آلمان بادآور شد که این گروه به هیچ عنوان  هاخبر مندرج در یکی از روزنامه

باشند و ما اقدام آنان را به شدت محکوم می فروش و خائن و ضد انقالب میکرد و ایرانی نبوده بلکه گروهی از وطن

 )31/5/1358کنیم.(کیهان

 

 .در آلمان محکوم شدکردهاي مقیم مرکز: تحصن کردنماها جمعیت اسالمی

 



کردهاي مقیم مرکز در یک تماس تلفنی با خبرگزاري پارس با اشاره به تهران ـ خبرگزاري پارس: دیروز مدیر جمعیت اسالمی

وجه کرد ها در مورد تحصن تعدادي از کردهاي ایرانی در آلمان یادآور شد که این گروه به هیچخبر مندرج در یکی از روزنامه

 کنیم(.جمهوريباشند و ما اقدام آنان را به شدت محکوم میده بلکه گروهی وطن فروش و خائن و ضدانقالب میو ایرانی نبو

 )31/5/1358اسالمی

 

 کردهاي مقیم مرکزبیانیه جمعیت اسالمی

 

رد نماها د انسانی کض و انقالبی ضد عمل ايبیانیه انتشار ضمن مرکز مقیم کردهاياسالمی جمعیت: پارس خبرگزاري –تهران 

 .را محکوم کرد و از دولت خواست تا هرچه زودتر در سرکوبی آنها اقدام کند

 

کردهاي مقیم مرکز در این بیانیه اعالم کرده است که اعضاي این جمعیت تا پاي جان آماده  اجراي فرمان جمعیت اسالمی

ي مناطق کردستان مرزهاي ایران با خارج امام خمینی هستند. این جمعیت همچنین از دولت خواسته است که براي پاك ساز

را ببندند و سپس مهاجمین و اشرار را محاصره کند تا آنها نتوانند بوسیله عمال خود در خارج اسلحه و مهمات دریافت دارند 

 )1/6/1358زیرا اشراردر حال حاضر مقدار زیادي اسلحه در کوهستانها  پنهان کردند(کیهان

 د آباد میاندوآبحمله مهاجمین مسلح به محمو

 

بامداد روستاي محمودآباد از توابع شهرستان میاندوآب  2تا  9محاچمین مسلح چهارشنبه شب گذشته از ساعت  -ارومیه

این خبر به خبرگزاري پارس در ارومیه میلی متري مورد حمله قرار دادند. فرماندار میاندوآب با اعالم  120و  81خمپاره 

عدد خمپاره به طرف محمودآباد شلیک شد. بر اثر  15پیشمرگان مسلمان کرده بود و طی آن گفت: هدف حمله بیشتر مقر 

این خانه با خاك یکسان شد و خمپاره دیگري نیز به تیر چراغ برق اصابت کرد برخورد خمپاره به خانه مسکونی یکی از اهالی 

ن درگیري در ایها پاسخ دادند و خوشبختانه این تیراندازيه ب و خساراتی به بار آورد. وي افزود: پیشمرگان مسلمان کرد متقابالً

ه ولی این منطقه بستدژ به تکاب در محمودآباد تلفات جانی نداشته است فرماندار میاندوآب اضافه کرد: هنوز هم همراه شاهین

 )4/8/1358وضع منطقه امروز از آرامش برخوردار شده است.(کیهان

 

 .کردستان کشته شدندهاي مهاجم در درگیري 200

 



 .ها به شهادت رسیدنداین درگیريپاسدار ارتشی و پیشمرگه مسلمان نیز در 17

 

سنندج و کرمانشاه:در درگیریهاي چند روز گذشته در بانه سقز مریوان بین ارتش و پاسداران و پیشمرگان مسلمان کرد. و 

پاسدار و ارتشی و پیشمرگه  17ها این درگیريهمچنین در  مهاجم کشته شدند. 200افراد وابسته به گروههاي مسلح بیش از 

 .نفر از آنان مجروح شدند 40مسلمان شهید و بیش از 

 

ایران همراه با پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرمانشاه خبرگزاري پارس: یک ستون از ارتش جمهوري اسالمی

شنبه راهی مریوان شدند و در فاصله مریوان سنندج مورد حمله  5صبح روز  کرد که با خود مقادیري خواروبار همراه داشتند

تن از نیروهاي ارتش جمهوري  11این درگیري مهاجمین قرار گرفتند و تلفات سنگینی به تهاجمین وارد آوردند. در جریان 

فرمانده از جمله سروان هاشمی  تن دیگر 38ایران، پاسداران انقالب و پیشمرگان مسلمان کرد به شهادت رسیدند و اسالمی

این شهدا با دو فروند هلیکوپتر به کرمانشاه انتقال تن از  7گلوله به پایش مجروح شد اجساد  5بر اثر اصابت ستون اعزامی 

کرمانشاه ارتش در  520این عده به بیمارستان تن از  7هاي نفر پاسدار بودند. جنازه 4نفر ارتشی و  4این تعداد داده شدند. از 

 .شوداهللا طالقانی نگهداري میآیتانتقال یافت. و جنازه یکی دیگر از آنها در سردخانه بیمارستان 

 

این هاي اخیر بانه و مریوان در مورد اوضاع سنندج ـ خبرنگاري پارس: دکتر مهرآسا استاندار کردستان در ارتباط با درگیري

این داشت: اوضاع استان کردستان از نظر امنیتی آرام و خیلی خوب است. منطقه به خبرگزاري پارس مرکز سنندج اعالم

در  امالًاینان کخواهند بگویند ما هم هستیم در حالی که گاه میهاي کوچکی است که گاه و بیها نمایشی از اعمال دستهدرگیري

این درگیري یک تن از آنان کشته شدند. در  100در وقایع اخیر بانه بیش از  هر سو محاصره بودند و تحت فشار هستند. مثالً

گروهبان شهید، یک سرباز و دو پاسدار نیز مجروح شدند و چهار تن از مهاجمین دستگیر شدند. وي افزود: برابر آخرین 

در  اینکتن کشته دادند ما هم 40نفر از ضد انقالبیون دستگیر و حدود  19تنها در دو روستاي سقز  گزارش رسیده شده اخیراً

شد  العاده مؤثر است از استاندار سوالاین راه فوقسنته واقع در راه سقز ـ سنندج اقدام به تعمیر یک پاسگاه کردیم که امنیت 

با توجه به کار مجلس شوراي اسالمی آایا انتخابات در کردستان انجام خواهد شد که نمایندگان شهرهاي سنندج، بانه، سقز و 

آن  این منطقه نباید انجام شود زیرااین زودي در یابند؟ وي در پاسخ گفت: به عقیده من انتخابات به مریوان نیز به مجلس راه

 .تعصب بی جهت غالب بر افراد هنوز بر طرف نشده است

 

چند ماه دیگر وقت الزم است تا مردم از پشتیبانی کامل دولت با اطالع شوند و بتوانند در یک انتخابات آزاد شرکت کرده و 

 .راي خود را آزادانه به صندوق بریزند



 

 ملیاتع ماموریت "وانیسري" پایگاه سوي از که سیمرغ اتومبیل دستگاه یک گذشته شنبه پنج بامداد 8 ساعت –کرمانشاه 

 .شد منهدم و کرد برخورد مین با داشت را پایگاه ایناطراف در تجسسی

 

این حادثه یکی از اعضاي گروه فدایان امام انقالب اسالمی جوانرود در گزارش خبرگزاري پارس به نقل از سپاه پاسداران 

این سه نفر وخیم است به موجب همین گزارش گروهی از خمینی شهید شد و سه نفر دیگر مجروح شدند که حال یکی از 

 .این مسیر کشف و خنثی کردنندعدد مین در  6ماموران گشتی پایگاه مذکور 

 

ش رسیده در جریان درگیري عصر چهارشنبه گذشته بین مهاجمین مسلح و نیروهاي مستقر در قلعه خانه کرمانشاه  ـ به گزار

آباد کرمانشاه به شهادت رسید. همین گزارش حاکیست مراسم تشیع اصغر میرزایی از پرسنل پادگان حاجیشور ستوان علی

گزار شد.همدان ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی همدان این شهید پریروز با شرکت جمع کثیري از اهالی کرمانشاه برجنازه 

ـ مظفر صادق به هنگام 3ـ عبدالحسین پناهی 2نفر از پیشمرگان مسلمان کرد به نامهاي محمد علی جعفري  3اعالم کرد 

گشت در روستاي دهگالن مورد حمله مهاجمین و مزدوران قرار گرفتند و به درجه شهادت نائل گردیدند. 

 )13/8/1358(کیهان

 

 .پیشمرگان مسلمان کرد، تقاضاي کمک مالی و نظامی کردند

 

 .انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز، طی اعالمیه اي، رهایی از چنگال شیطان بزرگ، آمریکا را به ملت ایران تبریک گفته است

 

 :متن اطالعیه بدین شرح است

 

شریف تبریک میگوئیم.برادران مسلمان، حال که دست شیطان استقالل و رهایی کشورمان را از بند شیطان بزرگ به ملت 

این شیطان را که ریزه خوارانی چون کومله و فدایی و رزگاري هستنداز این سرزمین  هايبیائید تا ریشه ایمبزرگ را قطع کرده

ق غرب کشور و بیرون کنیم، بدینوسله، انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز به کمک برادران مسلمان در جهت حفظ مناط

همکاري با پیشمرگان مسلمان، احتیاج به کمکهاي مالی و تدارکات نظامی و نیروي انسانی دارد. برادران می توانند در این مورد 

 )16/8/1358به کانون فعالیتهاي اسالمی غرب تهران، قسمت مربوط به کردها مراجعه کنند.(جمهوري اسالمی



 

 .اده مبارزه با متجاوزین عراقی هستندانجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز آم

 

 :اطالعیه زیر از سوي کردهاي مقیم مرکز منتشر شد

 

 پیشگاه پدر بزرگوارمان حضرت امام خمینی

 

اي امام،اي قلب مستضعفین،اي فریاد زمانه، بدین وسیله ما کردهاي مسلمان مقیم مرکز،آمادگی خود را جهت اعزام به 

و حاضریم به خاطر حفظ اسالم و مسلمین، از مرز  داریمله با مزدوران امپریالیسسم اعالم میمرزهاي ایران و عراق جهت مقاب

شهادت بگذاریم.پدر بزرگوار،گوش به زنگ اشاره اي هستیم تا به سوي میعادگاه ایمان و شهادت درجوار برادران حرکت 

ایندگان موقت انجمن اسالمی کردهاي مقیم کنیم،هرچند که ما قطره اي از اقیانوس اسالم هستیم.                نم

 )25/9/1358مرکز(جمهوري اسالمی

 

 گذرد؟در کردستان چه می

 

 .آمدمهاجران سنندج:دفاع از دولت جمهوري اسالمی یا از امام از نظر آنها یک جرم به حساب می

 

 .دادندمی و فحش گرفتندبی سرپرست آنهارا (چریکهاي فدائی خلق و کومله) می هايبه هنگام توزیع روغن و برنج بین خانواده

 

 مصاحبه با مسئول ستاد

 

تهران ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: در پی انتشار اخبار مختلف در مورد اوضاع غرب کشور که حکایت از اعمال و رفتار کامال 

مطلب که ملت غیور مسلمان ما در این زمان در حال جنگ با  و نیز با توجه به این کنداي را میمشکوك و حساب شده

تصمیم گرفتیم که ملت آگاهمان را بیشتر در جریان اوضاع این خطه  باشدترین قدرت دنیا یعنی شیطان بزرگ امریکا میقوي



نجام گرفت تا تلفنی ا اياز میهن عزیزمان قرار دهیم به همین دلیل با مسئولین ستاد غرب و مهاجرین سنندج مصاحبه

 .خوانندگان محترم از جو حاکم بر منطقه بهتر اگاهی یابند

 

 :متن مصاحبه به شرح زیر است

 

هاي شهرهاي کردستان به مصاحبه با مهاجرین سنندج: سوال اول این است که در مجموع چه روابطی به وجود آمد که مسلمان

ایط فعلی باشد.البته در رابطه با مسایل خاصی که در کردستان به تواند بهترین عمل در شراین نتیجه رسیدند که مهاجرت می

 وجود آمده بود؟

 

گفت اگر من  کردبرود آن اواخر که صحبت می خواستکه شاه وقتی که می دهددست آمده نشان میجواب: مدارکی که به

بود که براي کردستان داشتند یک طرحی وجود داشت  هاییها) نقشهو این حرف شود(تجزیه می شودبروم ایران ایرانستان می

زاده اختالف بیاندازد و جوي به وجود بیاورند که مردم را بدبین کنند خواست بین حکومت در تهران و آقاي مفتیکه می

اب به حس محیط را طوري فراهم کرده بودند که دفاع از دولت جمهوري اسالمی یا از امام یک نوع جرم نسبت به ایشان و کالً

و یا  کردنداینها بزرگش می رفت،و یا یک خطائی می کرداگر دولت یک اشتباه کوچکی می کردندیا تبلیغات وسیعی می آمدمی

که مردم نظرشان برگردد نسبت به دولت و با استفاده از همین موضوعات  شدو اینها باعث می دادندموضوعات ربطش می

جمهوري اسالمی بود اینطور کرده است پس اسالم گقته است  گفتندگرداندند و میمی برمینظرشان را نسبت به جمهوري اسال

صورت نداشتند که بفهمند و تجزیه و تحلیل بکنند و قیافه اسالمی از چون سطح فرهنگ به آناین کار را بکنید ومردم هم

رست بی سرپ هايبرنج و روغن بین خانواده رفتندیم هابه فحش و بد و بیرا یا اینکه بچه کردندشروع می دیدندخواهرها می

ود که اینها آمده آند براي کمک همه اینها نتیجه تبلیغاتی ب دیدندو یا اینکه می دادندفحش می گرفتندآنها می کردندتوزیع می

 ش در سنندج وکه احزاب مختلفی مآنند کومله و چریکهاي فدائی و دمکرات تا حدي در منطقه داشتند چون دمکرات نفوذ

مریوان و شهرهاي جنوبی کردستان کمتر بود و چریکهاي فدائی و کومله اینجا بیشتر نفوذ داشتند و افراطی تر بودند به همین 

 .دلیل بود که سنندج و مریوان به یک چین حالتی رسید ولی در مقایسه مهاباد یک حالت بهتري دارد

 

 اي است؟از چه ناحیه ها، بیشترسوال: فشار و تضیقات روي مسلمان

 



جواب: همان حزب کومله یا سازمان انقالبی زحمتکشان و چریکهاي فدائی و تازگی یک سپاهی به نام سپاه رستگاري که شیخ 

اراتی که کردند بعضی انفجعثمان نقشبندي که یک ساواکی معروف است سرپرستیش را دارد اینها آنجا بیشتر فعالیت می

 .گرفتندها به عهده میی که بود، بیشتر، اینکشته و کشتارهای شدمی

 

 هاي فدائی در این کارها دست داشت ؟توان گفت بیشتر از همه، چریکسوال: یعنی می

 

 جواب: چریکهاي فدائی و کومله

 

 .تواند باشدسوال: مهاجرت شما به اصطالح نکات مثبتی که در بر دارد چه می

 

ر افشاگري ولی بیشت توانیموانستیم آنجا از اسالم چیزي را معرفی کنیم در اینجا میجواب: یکی افشاگري و یکی هم ما نمی ت

 .دهندگروهاي بود که آنجا فعالیت دارند و براي مردم یک چهره معصومی نشان می

 

هایی که مهاجرت کردند، مسلمان اید یعنی نه تنها دانشجویان تربیت سنندج کالًسوال: از زمانی که شما مهاجرت کرده

 اند انجام دهند چه بوده است؟کارهایی که تا حاال توانسته

 

 ايهبه آنها توجه نشده و همین طور به خواسته دانیمدانیم اما این را میجواب: از افرادي که قبل از ما آمده بودند تهران، نمی

کردهاي که اینجا هستند تا حاال چند  دهیماگري کردیم که ادامه میآنها رسیدگی نشده است ولی خود ما اینجا یک مقدار افش

بوده در سطح شهر در مورد مسائل کردستان صحبتهایی بوده  هاياند یا سخنرانیاند و افشاگري نمودهمرتبه این کار را کرده

  .و تلویزیون با ما هیچ همکاري نکرده استایم ولی رادیو داده هايو اعالمیه هادر دبیرستانها تا آنجا که امکان داشته اطالعیه

 

 سوال: یعنی چه نقشی داشت تلویزیون ؟

 

 .جواب: کامال با سکوتش به تضعیف مسلمانها کمک کرده است



 

       س: عملکرد هیات حسن نیت تا حاال چه بوده است ؟

 

ینی و جالل طالبانی و قاسملو پاي میز ج: این نظر خود من است. هیات حسن نیت اشتباهی که کرده رفت با همانعزالدین حس

نها گیري کنند مردم در جنوب کردستان آمذاکره نشست آخرقاسملو و امثال آنها که مسلمان نیستند که براي سنندج تصمیم

 دنستندااینها می کردمستقیما با مردم یا حداقل با این گروههاي مهاجر صحبت می آمدرا قبول ندارند اگر هیات حسن نیت می

رسید و خواهند پ کنندگفتیم حتما تهران که بروند با اینها صحبت میمامی دانستیممردم را می هايدرد گذرددر منطقه چه می

ولی وقتی که هیات حسن نیت بلند شده آمده  کنندو به خواسته آنها رسیدگی می فهمنداید و باالخره درد آنها را میچرا آمده

 تواند داشته باشد ؟اصال چه مفهومی می کنده میبا یک عده آدم کافر مذاکر

 

 س: آیا هیات حسن نیت با مسلمانها هم تماس گرفت ؟

 

 .گیردج: خوب میدانید که دولت با چه کسانی تماس می

 

 .اندس: یعنی از طرف شما در خواست شده و آنها نیامده

 

اي و گفتگویی آنهم در شوراي انقالب چرا با آنها مذاکرهج: از طرف ما درخواست نشده ولی وقتی آنها دم دستشان بودند 

 .نکردند

 

    س: نقش سپاه بخصوص مسئولیتی که در منطقه کردستان فعالت دارند چه بوده است ؟

 

اي است بین کمونیسم و اسالم و خلق کرد با توجه به اینکه توده خلق کرد عمیقا مسلمانند ج: مسئله کردستان به نظر ما مسئله

با فشار   نندکو سعی می گیردی یک تحمیلی است که از سوي آنها ( چریکهاي فدائی خلق کمونیستها ) بر خلق کرد انجام میول

توان گفت اینان (کمونیستها ) هدفشان درهم ریختن و اختناق مردم ( مسلمان کرد ) را زیر بار خود ببرند به طور کلی می

ها و از قبیل اقدامات داشتند که ما مسئولیت داشتیم کرد و قصد اشغال پادگانل میمنطقه بود و بیشتر هدف تجزیه را دنبا



جلوي آنها را بگیریم و عملیاتشان را خنثی کنیم البته قبال به همراه ارتش و نیروهاي دیگر قصد متوجه ساختن ملت نسبت به 

ین را خوش نیامد و برایشان گران تمام شد لذا سرکوب اهداف پلید آنها ( چریکهاي فدائی خلق..) راداشتیم ولی این امر متجاوز

شدند. بدنبال آن بین مردم مطرح کردند که سپاه باید از منطقه خارج شود همچنین مطرح کردند که اختالف مردم با نظامی

سپاه کسانی  رسپاه است و این مسلم بود که یک مسئله تاکتیکی است تا نیروها را یکی یکی از هم جدا سازند بخصوص اینکه د

ین نظر و از ا ساختندو آنان را نسبت به مسائل آشنا می کردندبودند که از نظر ایدئولوژي قوي بودند و با مردم صحبت می

آنها ( احزاب چپی ) ناراحت بودند مثال در بوکان مردم نسبت به عمل خائنانه آنان بی توجهی نشان دادند وبه طرفداري از 

چریکها اعالمیه دادند و متذکر شدند که با پاسداران ضد  کردچون سپاه با این مردم زیاد صحبت می اسالم تظاهرات کردندو

و  از این رو سعی نمودند پاسداران را منزوي کنند ترسیدندخلقی صحبت نکنید و این نشانه این بود که از بیدار شدن مردم می

رادر ارتش ب دادند،به وجود بیاورند آنان مردم فریبانه شعار می را بزنند و جدائی هايدر یک مقطع زمانی توانستند ضربه

افسر شهربانی را هم کشتند در سردشت تعدادي از ارتشیان را به  گویندماست پاسدار قاتل ماست ولی دیدیم که دروغ می

ت تعیین سوي دولقتل رساندند با این حساب فریبشان مشخص شد. مسئله بعدي به این صورت بود که هیات حسن نیتی از 

شد که مذاکره کنند آنها ( چریکهاي فدائی خلق وغیره ) هم این هیات را یک پیروزي براي خود فرض کردند.حاال به ترکیب 

هیات کاري نداریم و اینکه چه آنتقاداتی بر آنها وارد است. گله از هیات این است که به مذاکرات با کفار رفته است. با اینکه 

ند که خواست ملت کرد خواست اسالم است و هیات حسن نیت به مذاکرات خود در این طریق ادامه بدهد امام تاکید داشت

 .ولی مستقیما نمایندگان اسالمی را کنار گذاشتند و به سراغ ائمه کفر رفتند

 

 س: برخورد هیات دولت با مسائل کردستان چگونه بود؟

 

برخورد دولت با یکی از گروههاي از نظر اسالم ارزنده است ولی دوتاي اگر از نظر مکتبی بخواهیم بگوییم  کنمج: فکر می

دیگرشان بخصوص که آقاي  فروهر هم روي مسئله اسالمی تکیه ندارد مسئله را دشوار کرده است دیگر اینکه هیات روي 

بود که مانبرادران مسل اش دلزدگیمنطقه شناخت نداشتند و به طریق اسالمی مسئله کردستان را تحلیل نکردند و این نتیجه

توجهی شود این براي ما یک درد بزرگی است که واقعا ناراحت انتظار نداشتند در جمهوري اسالمی به اینها پشت پا زده و بی

کننده است بعد اینها هم آمدند و متحصن شدند و یک خفقان سیاسی بر مملکت حاکم شد که صداي این بندگان خدا را به 

 .جاي نمی رساندند

 

 هایی صورت گرفت؟از جانب چه گروه که در این مدت به سپاه وارد آمد عموماً هايس: ضربه

 



هاي تندرو و استراتژي آنها این است که یک جوري حکومت را تضعیف کنند و منطقه را به جنگ ج: بیشتر از جانب گروه

 .بکشند

 

 است؟س: منظورتان از گروههاي تندرو، چریکهاي فدائی خلق و کومله 

 

را به  مسئولیت هیچ چیز . اگر چه ظاهراًکنندتوان گفت چریکهاي فدائی خلق هستند که طلب جنگ میج: بله اما بیشتر می

  .اینها به وجود آورنده آنند شودگیرند ولی عامل عمده زد و خوردها هستند و جنگهایی که میعهده نمی

 

مسلمانان را از نظر سیاسی و نظامی، تحت فشار قرار داده است. فکر  اندس: جوي که گروههاي غیر مذهبی به وجود آورده

 ها به دست چپیها بیفتد؟پست و مقام کنید نتیجتاًنمی

 

تحت فشار قرار گرفتن مسلمانها نتیجه اشتباه دولت است مثل استاندار نمودن (یک فرد  ج: ما براي این مساله طرح داریم اوالً

کمونیست چپی و بازنشسته حزب توده ) به نام یونسی و عدم توجه به تشکل مسلمانان ولی همین حاال اگر شما امنیت را در 

ود و دیگر حاکم نباشد اگردر چنین جوي منطقه برقرار کنید به طوري که زور سرنیزه دشمن از ملت مسلمان برداشته ش

ها هستند (که طرفدار اسالمند نه طرفدار چریکهاي فدائی خلق گیري کنید خواهید دید که نمایندگان مردم، همان مسلمانرأي

و سردمداران کفر) االن در سنندج خفقانی که هست از زمان شاه مخلوع بیشتر و بدتر است مسلمانان جرأت صحبت با 

ها بکنند و یک سخنرانی هم مسلمانها ان دیگر ندارند، پس اول امنیت را برقرار کنید که در آن یک سخنرانی چپیمسلمان

اینان برادران مسلمان ما را تضعیف کرد  آورند؟ها رأي میگیري کنند، ببینید در این صورت باز هم کمونیستسپس هم رأي

ن اند و ایتوده هم چون تا حدي حس ناسیونالیسم دارد این فریب را خورده اینها ( پاسداران) کردفروش هستند و گویندو می

 .احتیاج به یک توضیح دارد

 

 س: نقاط ضعف دولت در رابطه با حل مشکالت کردستان در قبل و حال چیست؟

 

ها پروبال ج: شکست دولت قبلی این بود که مسلمین را تضعیف کردند و در واقع دمکراتیک برخورد کردند و به کمونیست

ت یا پذیر نیسدادند. دولت فعلی که همه اختیارات را به هیات حسن نیت داده است. اینها باید بفمهند که این طرح یا امکان

بگویند اینجا را کمونیستی کنید و با بودجه دولت کمونیست پرورش بدهید و همه از آن تکلیف مسلمانان متحصن 



نیت منطقه را برقرار کنند مسلمین را دادند دم تیغ کمونیستها که دادگاه به اصطالح چیست؟نتیجه مذاکرات  بدون اینکه ام

خلقی تشکیل بدهند و واقعا در آنجا اختناق به وجود آوردند و نظر من این است که اگر دولت بخواهد کار اسالمی بکند باید 

انی و شهربنتظامی رسمی نباشد نه اینکه ژاندارمريامنیت منطقه را برقرار کند و اجازه ندهد هیچ گروه مسلحی جز نیروهاي ا

 .منتهی در این شرایط نمی توانیم جواب بدهیم خوریمدر آنجا قدرتی ندارند و حتی در استان کردستان ضرباتی می اصالً

 

 دهد؟اي را براي کردستان نشان میس: روندي که هیات حسن نیت در کردستان داشته شرایطی عینی چه آینده

 

اي توان گفت مذاکرات سیاسی با عدهکه شکست خورده و واقعا می کندا منتظر هستیم هیات حسن نیت چه موقع اقرار میج: م

پذیر نیست ما منتظر همین هستیم که اینها شکست خود را اعالم مارکسیست که مسلمانها را زیر اختناق نگه داشته امکان

مچین توانند آنجا را تجزیه کنند و به هیقین داشتند که با این اختالفات، میکنند چون این مذاکرات قابل پذیرش نیست. اول 

اند، ولی وقتی انجام ارتش و پیام امام را دیدند شکست خوردند و به قدر کافی ضربه دیدند منظور اسلحه به دست گرفته

د وباره اعالم شود، دگر بار ضربه خواهنودوباره اگر این ( پذیرفتن مذاکرات به شرط پایین گذاشتن سالح با قطع مذاکرات) د

هزار نفر براي جمهو ري اسالمی 20000خورد مگر اینکه کنار بنشینند تا مردم راي خودشان را بدهند در آنجا در هر شهري 

راي دادند و همین االن هم آمادگی دادن راي به قانون اساسی را دارند منتهی ترسی که بر اینها ( از سوي گروههاي چپ ) 

 .حاکم شده جرات ندارند راي بدهند

 

 س: علل رشد سریع گروههاي غیر مذهبی بر مبناي چه زمینه اي بود ؟

 

نه از زبان ما در اینجا مخالفین اسالم مردم را فریب  شناسندهاي مخالف میج: االن مردم جمهوري اسالمی را از زبان گروه

 .اندداده

 

 کی از برخورد ناصحیح دولت است بگویید؟س: در صورت امکان چند نمونه عینی که حا

 

اي را ج: کلی بگویم اینها یونسی را به عنوان استاندار گذاشتند و بعد اعتراض مسلمانان بلند شد که چرا این شخص توده

نید کزدند که ما را کمک ها داد میشدند و مسلمانها در این منطقه داشتند تقویت میاید که در نتیجه آن کمونیستگذاشته

دون هیچ نیت آمد بکه وقتی هیات حسنها مورد توجه قرار نگرفت. مساله دیگر اینکدام از اینتا بتوانیم جوابگو باشیم و هیچ



که توقف کردند آنها (گروههاي چپ) گونه توجه به جان و مال مردم به پاسداران دستور توقف دادند و پاسداران به محض این

 .اشکار بود هايها نمونهدند. اینبه جان و مال مردم مسلط ش

 

 کرد چه گروههایی مجبور به مهاجرت شدند؟س: در مورد مهاجرین توضیح بدهید که تحت چه شرایطی و در رابطه با عمل

 

به  اند و با آن وحشی گري اختناقح: مسلمانها وقتی دیدند که پشتشان خالی است و گروههاي کمونیستی چپی با قدرت آمده

چون ماندنشان حماقت است بماند چه کند جز این است که در  شوندمسلمانان مجبور به مهاجرت می اند طبیعتاًآودهوجود 

ها همین هجرت بود که بیرون روند یک دادگاه به اصطالح خلقی (به اتهام مسلمان بودن) اعدامش کنند لذا بهترین راه این

 دهندرا تحویل بدهید چه کسانی تحویل می هااسلحه گویدوقتی که دولت می الًاند مثاینها مهاجرین بهترین افراد آنجا بوده

یم ها ما گفتیم که با خلق کرد مذاکره دارتوي سر مسلمان زنندو بعد می دارندها نگه میها ولی چپیتوان گفت فقط مسلمانمی

این  دکنکاري میباهاتش شده چرا هنوز مسامحهو این هیات با خوب و بدش تعین شد و مسیري را طی کرده و حاال متوجه اشت

اي اگر یک حکومت به اصطالح دمکراتیک در منطقه پیاده شود آقاي  فروهر ناراحت نیست یا اگر عده براي ما درد است مثالً

از مسلمین زیر فشار کافران قرار گیردند و مسلمین مجبور به مهاجرت گردند اصال حاضر نیست اسم اینها را مهاجرین بگذارد 

 .شود کار کردري نمیآوارگان، ولی به هر حال باید اعتراف کنند، اینجو گویدمی

 

 العملی دارد؟ها و در میان مردم چگونه عکسس: طرح خودگردان از نظر گروه

 

چون هدفشان چیز دیگري است توده  خندند،ج: از نظر گروهها طبیعی است که هیچ کدام به این طرح اعتقاد ندارند، بلکه می

تواند که خودمختاري را تأمین بود که جمهوري اسالمی نمی مردم هم که از هدف آنها مطلع نیستند و خود قاسملو هم گفته

 )6/10/1358کند و یک حکومت فدراتیو باید باشد.(جمهوري اسالمی

 

 اعالم همبستگی دانشجویان مهاجر با مردم پاوه

 

اي میهالخبرگزاري پارس: از طرف انجمن اسالمی دانشجویان مهاجر تربیت دبیر سنندج، پریشب در کرمانشاه اع -کرمانشاه

 14 اند از ساعتگرفته شدهمنتشر شد و طی آن گفته شد براي همدردي با برادران اسیري که در منطقه قشالق به گروگان

ساعت در مسجد آیت اهللا بروجردي تحصن خواهند کرد. طبق گزراش رسیده در  48فردا / جمعه / هفتم دي ماه / به مدت 



ادران و خواهران مسلمان کرمانشاهی دعوت شده است که براي ابراز همدردي و نشان این اعالمیه، از تمام اقشار مردم و بر

 )6/10/1358دادن وحدت به آنها بپیوندند.(جمهوري اسالمی

 

 افشاگري مهاجرین کرد مسلمان

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

و  اکبر، کاخهاي فرعونی طاغوت را فر. ملت مسلمان و مبارز ایران، با صداي پر طنین اهللا"کردستان آسایشگاه فدائیان خلق"

ریختند اما با کمال تاسف خشتهاي آن در کردستان عزیز هم اکنون در حال ساختن کاخهاي دیگري میباشند. آنها که به این 

اند و از گذشته خود شرم بر خود نهاده» فدائی "اند همان ساواکی هاي دیروز هستند که حال نامتالش مذبوحانه دست زده

 اند که از تمام نقاط ایران رفقایی که خودرند.این خائنین به ملت و اسالم، در مریوان شهر کوچک مرز نشین پایگاهی ساختهندا

و زن و بچه  ریزنداي میاند و هر شب به خانهرا طرفداران خلق کرد میدانند (حتی سالم کردي بلد نیستند ) جمع شده

تا آنجا که این عزیزان را به مهاجرت و ترك  دهندري از اسالم ازار و شکنجه میمسلمان را به جرم مسلمان بودن و طرفدا

گرفتن حق ستمدیده ) هنگامی که پاي صحبت یک روستانشین ستمدیده  گویند. (به این میسازنددیار و کاشانه خود مجبور می

ی فهمید شما از طرفداران اسالم هستید به اما هنگام کندستایش می» عزالدین حسینی"اول از این خائنین و  نشینیمکرد می

بابا ژاندارمهاي شاه خیلی بهتر بودند.آن  گویدو با صداي لرزان که حاکی از ( ترس اوست ) می کشدوآهی می آیدخود می

ان لنین به نفر از پیشمرگ 80ولی حاال هر شب  رفتندو می خوردندشام یا نهار می آمدندزمان دو یا سه نفر با  چند اخطاریه می

و باید نان آنها را داده و مقداري هم پول به آقایان پرداخت. بله اینان مدافع حق کرد هستند! به قول معروف  ریزندده می

ایران شده است » لنینگراد  "ملت عزیز! اگر به سنندج سفر کرده باشید، میبینید که ». صداي دهل از دور خوش است"

دهد هاي دیواري وفاداري آنها را به دولت اسالمی و رهبر انقالب نشان میفقا میباشد و نشریهاي آن همه باب میل رکتابخانه

اند، اشتباه نشود، وفاداري برعکس است متاسفانه بدترین توهین به ملت اسالم شده !! البته براي کسانی که به آنجا نرفته

خود پاك کنندو ملت مسلمان ایران آگاه باشند که  است.امید است ملت کرد به خود آیند و این لکه ننگ را از دامن

همه »  کارخلق وپی"» فدائی "و» پیشگام"و » کومله"خودمختاري براي خلق کرد نیست بلکه براي فدائیان خلق است.حزبهاي 

هاي به اصطالح مدافع خلق کرد!؟چشم مسلمان کردستان باشند در عصر آزادي کمونیستدر صدد نابودي خلق کرد می

فریبان.   .. مرگ و نفرت بر مسلمانانی که در زیر داس و چکش خواهان حق خودمختاري هستند. ننگ بر عوام…شنرو

 )7/10/1358مهاجرین کرد مسلمان مقیم کرمانشاه(جمهوري اسالمی

 



ماري هر گونه استع کندکه اسالم بر این مغزها حکومت میگیري اعالم داشتند: تا زمانیدانشجویان مهاجر در رابطه با گروگان

 .محال است

 

 :کرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: اطالعیه زیر از سوي انجمن اسالمی مهاجر تربیت دبیر سنندج انتشار یافت

 

و آنها که به هدف خود ایمان دارند و ایمان خود را  شوندها در کوره راه مشکالت و دشواریها آزمایش میانسان-به نام خدا

 و بینندنهایی یعنی جانشینی خدا در زمین میخود و حرکت خود را سرآغاز تکامل در رسیدن به توحیدگاهالزمه حرکت 

و جبهه را سست نکنند تا آنجا که به پیروزي بر  گذارنداي هست براي دیگران که سنگر مبارزه را خالی میهمیشه نمونه

و هر فکري در آن سوي مادیات پرواز  شودخدا برداشته می که هر قدمی در راهدشمنان خدا و خلق دست یابند. تا زمانی

گرفتن پاسداران و اذیت و آزار مردم مسلمان در پاوه اطراف به بند کشیدن و مهار کردن آن از همیات است گروگان کندمی

هاجر با اسناد به گذرد ما دانشجویان مگونه خیالهاي باطل و خام است که در مغز دشمنان اسالم میاي از اینآن نمونه

ال ما ضمن محکوم نمودن اینگونه اعم کنیمایم به تمام نیروهاي مسلمان اعالم خطر میتجربیاتی که در کردستان کسب کرده

 کندکه اسالم بر این مغزها حکومت میداریم تا زمانیگرفتن پاسداران و مسلمانان عالم میخودسرانه و پوچ از قبیل گروگان

بعدازظهر در 20ساعت 7/10/58ي محال است و براي پشتیبانی از این برادران اسیر روز جمعه (دیروز) هرگونه استعمار

از آنجا که در این مدت تجمع دیگرخواهران و برادران  کنیمساعت اعالم تحصن می 48اهللا بروجردي به مدت مسجد آیت

مین متعهد تفاضاي همدردي و وحدت را داریم.انجمن دشمنان واقع شود از مسل هايتواند در جهت افشاي توطئهمسلمان می

 )8/10/1358اسالمی دانشجویان مهاجر تربیت دبیر سنندج(جمهوري اسالمی 

 

 اعالمیه مهاجرین مسلمان کردستان

 

علت مهاجرت خود را جلوگیري از  هاییخبرنگار جمهوري اسالمی: مهاجرین مسلمان کردستان، طی صدور اعالمیه  -کرمانشاه 

 :آمیز تلقی نمودند متن اعالمیه بدین شرح استنوع در گیري خشونتهر 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 



زاده در مسجد جامع سنندج مبنی بر اینکه در شرایط حاکم بر کردستان، هر گونه فعالیت متعاقب اعالم اخیر کاك احمد مفتی

و چنین وضعی هیچ گاه منطبق با نوع تفکر و برنامه  شودسیاسی و نظامی در منطقه احتماال به جنگ و برادر کشی منتهی می

اي از مسلمانان تابعه برنامه و پیشنهاد ایشان بمنظور اجتناب جدي از هر گونه برخورد ایشان نبوده و نخواهد بود لذا ما عده

اك له قویا بدور بودن کایم بنابر این بدین وسیاحتمالی از مناطق مختلف کردستان و به شهرهاي دیگر ایران مهاجرت نموده

احمد و هم مسیران او از هر نوع فعالیت سیاسی و نظامی را محکوم نموده و مجددا اظهار میداریم که هدف از این مهاجرت 

و هر گونه اقدام سیاسی یا نظامی منتسب به  باشدآمیزو پرهیز از هرگونه درگیري میجلوگیري از هر نوع بر خورد خشونت

باشد.  مهاجرین مسلمان کردستان(جمهوري رنامه و روش فوق است و مربوط به این عده نمیمهاجرین، مخالف ب

 )12/10/1358اسالمی

 

 معرفی نشریه

 

 فریاد آزادي          

 

 نشریه سازمان پیشمرگان مسلمان کرد          

 

 شماره سوم          

 

ن است، محرومین مهاجر. هجرت کنندگان از ظلمت به سوي فریاد آزادي ماست، فریاد مسلمانان کرد و فریاد محرومین زمی

. اولین قربانی ازآن ما بوده است. اولین شهید و اولین اندنور و فریاد یاران خداست که به فرزندان شیطان شمشیر کشیده

ماخون فروخته نیست، ا هابیل و ما فرزندان اوئیم که هرگاه دستی از آستین ستم باره اي بر میاید جز به کثیت کشتن مامظلوم، 

 .و خطر خریدگان را، پروائی از گردبادهاي فتنه نخواهد بود

 

به سالمت مبدل نتوان کرد. عاشق را با عقل چه کار، سودایی را با نصیحت میانه اي نیست، » داري"جنون منصوري ما راهیچ 

 .و آتش نمرود می خریم چرا که وارثان ابراهیمیم شکنیمو طوفان می خریم چرا که نوح زمانه ایم. بت می دهیمما کشتی می

 



 .ذبح ما آزادي ماست. ما اسماعیلیم. و وارثان خون خدا، میراث دار پسر خون خدا ماییم

 

 خون برخواسته ایم و در خط» سعی"به › عج ‹ مهدي » مناي"هابیل تا »مروه"ما میرندگان نامیرا از 

 

 .تاآنگاه که حجت خدا زمین را به سکون فرا خواند کنیممیو زلزله دور  کاریمسرخ خطر، طوفان می

 

بر شهیدان ما بیفزائی و شهیدان اکنون  خواهیمما را در طلب شهادت، یاري فرمائی. خداوندا از تو می خواهیمخداوندا از تو می

ماره فریاد آزادي از این را از ما قبول کن. مطالب این ش» محمد داروررین "ما را قبول کنی خداوندا شهید پیشمرگ کرد

 :قراراست

 

 سوره ناس و برداشت کوتاهی از آن – 1

 

   آزادي هرگز نمی میرد( بمناسبت چهلمین روز شهادت سعید آزادي) – 2

 

 اخبار – 3

 

 سخنی با مهاجر کرد – 4

 

 نقش و عملکرد شهربانی در سنندج – 5

 

 کردستان قیامی نو آغاز کرد – 6

 

 کرد وکردستان – 7



 

آرزوي توفیق هرچه بیشتر برادران پیشمرگ و پر بار شدن هرچه بهتر نشریه فریاد آزادي، شما را بامطلبی از این نشریه تنها با 

 :گذاریممی

 

 نقش و عملکرد شهربانی در سنندج 

 

دمی که رقابل توجه مهندس میر سلیم سرپرست شهربانی جمهوري اسالمی. روز جمعه گذشته، در یکی از خیابانهاي سنندج، م

در حال عبور بودند، بهت زده به منظره اي خیره شده بودند. یک مامور شهربانی با لباس فرم، سطل چسبی در دست داشته و 

همراه عوامل کومه له و فدائی، مشغول چسباندن تراکت و اعالمیه بود. این منظره، مردم را به یاد توافق هیات ویژه با هیات به 

د ! مبنی بر خروج سپاه پاسداران وافراد مسلح از شهر و سپردن انتظامات شهر سنندج به ماموران اصطالح نمایندگی خلق کر

 – فدائی –زیر سلطه افراد مسلح کومه له  شهربانی می انداخت. پس از خروج سپاه پاسداران از سنندج، دیگر شهرکامالً

ین و همچن باشد.. می…افتاد و دلیلش هم تعداد بی شمار مسلمانان در کرمانشاه و همدان و  … و رزگاري – پیکار – دمکرات

 .دلیل اصرار زیاد هیات مبنی بر سپردن انتظامات سنندج به شهربانی نیز روشن شد

 

ر مسجد ه داز جمله تکذیب خبر واقعه یورش مسلحانه به نماز جمع باشدمی» چشم گیر"شهربانی در سنندج بسیار  عملکرد

 .جامع سنندج به وسیله عوامل مزدور و نوکران امپریالیســم

 

) در صورتی که تعهد کرده بودند انتظامات و  دهیم: ( ما فقط امور قضائی سنندج را انجام میگویدو اکنون نیز شهربانی می

 امنیت شهررا تأمین کنند و ما را به یاد آن جمله مامور شهربانی میاندازد

 

 :گویدمامور شهربانی در جواب می کند،یکی از مسلمانان به شهربانی تلفن می زند و استمداد می که وقتی

 

 )28/10/1358جمهوري اسالمی».(ما اینجا فقط دلقک هستیم"

 نظر 2 |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)مسلمان و انقالبکردهاي مسلمان،سازمان پیشمرگان 

 

  

 

 اي ازیک سنندجینامه

 

 در شکنجه گاههاي خلقی!کردستان چه می گذرد؟

 

نامه زیر از سوي گروهی بنام سازمان جوانان انقالبی به دفتر روزنامه رسید که جهت آگاهی خوانندگان عزیز از وقایع 

 .مائیمکردستان و عملکرد گروههاي خلقی و سیاسی منطقه، اقدام بدرج آن می ن

 

ما مسلمانان محروم سنندج،از تمام مقامات مسوول مملکتی خواهانیم که هر چه زودتر به وضع نابسامان ما و سایر برادران 

اسیر در دست نیروهاي سیاسی تازه به قدرت رسیده کردستان رسیدگی نمایند. چند ماهی است که در سنندج، احزاب و 

ا و نامهاي گوناگون خلقی و مردمی، به جان کسانی که حاضر به همکاري با اوامر و گروهها و سازمانهایی با آرمها و نشانه

و گاه بیگاه در وقت و بیوقت، به جان و مال مردم مسلمان سنندج شبیخون  انددستورات بی چون و چرا ي ایشان نیستند افتاده

طالقانی و احمد مفتی زاده و گاهی بجرم  … …ت اگوناگون، گاه بجرم نگاهداري عکسهاي امام خمینی و آی هايزده و به بهانه

حمل کتب و نشریات مضره (اسالم) آنان را بازداشت نموده و به نا کجا آبادهاي خلقی می برند که خیلی از آنها از سرنوشت 

ا خود رشان خبري در دست نیست. از جمله این گروهها، سازمان انقالبی !!!زحمتکشان کردستان ایران (کو مه له) است که 

که هر کس به هر عنوان جواب موافق در مقابل  دانندنماینده بدون چون و چراي خلق دانسته و وارث جبر تاریخ می

آریا مهري؟ کار در کلخوزها؟ زندگی  هايخواستهایشان ندهد معلوم نیست چه سرنوشت شومی در انتظارش هست؟ شکنجه

نام چند تن از مبارزینی که فقط بجرم رکوع براي خدا و نترسیدن از زور و ؟ و در اینجا …در مردابها؟ و یا رفتن به سوي 

 :تهدیدهاي خلقی! در زندان (کوموله) به سر می برند، نام می بریم

 



ـ برادر مجاهد استوار استماعیل زاده: وي یکی از برادران مبارزي است که به هزارانه بهانه، وي را شکنجه روحی و جسمی  1

که شکر خدا همگی نقش بر آب  اندین بار بوسیله افراد معلوم الحال، قصد منحرف نشان دادن ایشان را داشتهو چند اندکرده

گشته است قبل از دستگیري ایشان، رئیس پاسگاه مرکزي سنندج بوده است. در تاریخ بیست و سوم آذرماه، ناجوانمردانه 

نمایند و  انقالبی استنشاق می هايیستی (کومه له) البته با اجازه خلقیمورد هجوم قرار گرفته و تاکنون نیز در فضاي آزاد مائوئ

جرم ایشان، همانطوریکه خود رفقا نیز معترفند عدم قبول پیشنهادات مطروحه از طرف سازمان است و چندین بار به ایشان 

اوت از ینان شاه و نمایندگان خلقی تفگفته اند که در صورتیکه اعترافننامه اي را امضاء و قول همکاري دهد (ببین که بین دژخم

کجاست تا به کجا؟) آزاد خواهد کرد و دلیل عدم آزادیشان نیز خطرناك بودن و جودشان در کردستان بدلیل نماز خواندن 

 اپاهایش براثر نوازش کابلهاي روسی سیاه شده و ورم کرده که ب هايکه اکنون ناخن انداست و آنچنان از ایشان پذیرائی نموده

فلج شده و در صورتیکه بدر خواست ما رسیدگی ننمایند، احتمال شدیدتر  توجه به زندان نمناك و هواي سرد، پاي ایشان تقریباً

 .تعارف تصور ننمایند شدن درد و فلج ایشان بسیار است و امیدوار است که عرایض را شوخی یا مزاح یا احیاناً

 

ار است. در تاریخ اول دیماه توسط وارثین این جبر تاریخی قهرمانانه دستگیر و در ناصر رنج آوري، شغل ایشان دیپلمه بیکـ 2

) خلقی شکسته 3دژخیمان کمونیست، چهار عدد از دنده هایش براثر ضربات لگد و قنداقهاي تفنگهاي (ژ ـ هايزیر شکنجه

 .شده است و البته جرم ایشان طرفداري از عالمه احمد مفتی زاده است

 

لدین رستمی: محصل و جرم ایشان همکاري با مدرسه قرآن (که البته توسط رفقا به آتش کشیده شده است) و صالح اـ 3

 .عالمه احمد مفتی زاده که از کثرت وجود صداي آزاد سوسیالیستی حق سکونت در سنندج را ندارند، ربوده شده است

 

بگویند چه افرادي با خانه مفتی زاده رفت و آمد  دخواهن) روز بسر برده و از می50در شکنجه گاههاي خلقی در مدت (

تا شاید آنها نیز از این هواي پاك آزاد سوسیالیستی مستضعفین شوند که البته زیاد هم محتاج بتوضیح نیست که از  اندداشته

 .اندهم اکنون در صورتیکه لب نگشاید، حکم اعدام ایشان را صادر کرده

 

اریها و خدمات ایشان را در این چند سطر یادآور شویم بگذریم از سایر برادرانی که به اینک جاي آن نیست که تمام فداک

جرم اینکه طرفدار جمهوري اسالمی بوده و یا پسر عمویش پاسدار بوده و هزاران دلیل از این قماش که در دهها نقطه فقط در 

ی به سرشان آمده و یکی از آنان هم برادر مجاهد شهر سنندج در زندان بسر می برند و یا آنکه اصال معلوم نیست چه بالئ

بجز  اعلم ) و …نیست؟ (ان ا استوار تهرانی است.که هم اکنون بیش از سه ماه است که معلوم نیست در کجا هست و یا اصالً

 :اینها که ذکر شد حدود بیست نفر دیگر در زندان کومه له بسر می برند که چند نفر از آنان عبارتند از



 

 3ـ شهاب آروند  2. خورندعمت فالح زاده به جرم همکاري با پاسداران و قتل پیشمرگان، آب و نان خلق را در زندان مینـ 1

ـ مهدي فرش باف تهرانی باتهام پاسدار  5ـ معین فخرالعلمائی بدلیل اینکه در زمان طاغوت، پاسبان بوده  4ـ صالح جعفري 

مدعی است که با سایر برادران هم کاسه  اند،از عضویت در سپاه استعفا دادهـ حجت فیض علی: با اینکه ایشان  6بودن 

 .اندشده

 

روز است در حمام نمناك (سلول انفرادي) بسر می برند که نه چراغی در اتاقشان وجود  70یک برادر ترکمنی که مدت ـ 7

اینجا هیچگونه پارتی نداریم زیرا اگر داشتیم و ما و دارد و نه حق معاشرت با کسی را دارند. البته باید به عرض رساند که در 

و مانند شخصی به نام صالح  کردیمیا سایر برادران دربند و خود را می فروختیم تاکنون از این فضاي آزاد استفاده نمی

شده بود  ) اعالمیه (سازمان پیشمرگان مسلمان کردستان) دستگیر200جمشیدي از اهالی همدان که با حدود به قول خوش (

پس از دو سه شب که قول همکاري با ایشان را داده بود آزادش نمودند و یا یکی از اعضاي سابق (سپاه رزگاري) که فقط یک 

شب از او پذیرائی نمودند و با آوردن یک پاراتیزان دیگر گناهانش شتسته شد و یا هزاران اشخاص دیگر از این قبیل.             

 )30/10/1358(جمهوري اسالمیسازمان جوان انقالبی

 

 :بنا  به اظهار پاسداران  پاوه

 

 .اندشدهاي شهید و زخمیمسلمان پاوه 18در اثر حمله افراد احزاب کومله و دمکرات و رستگاري 

 

 .برگزار شدتوسط مردم پاوه،به پشتیبانی از پاسداران راهپیمائی عظیمی

 

 :در مورد حوادث کامیاراناطالعیه مهم سازمان پیشمرگان مسلمان کرد 

 

 .یکی از پیشمرگان در مقابل خانه خویش به شهادت رسید

 

 .هاي کامیاران ده نفر از برادران پاسدار و پیشمرگان مسلمان شهید شدنددر طول درگیري



 

 .اریمدما گوش به فرمان امام آمادگی کامل خود را براي نابود کردن کلیه گروههاي ضد انقالب در منطقه اعالم می

 

شنبه شب گذشته از سوي سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در رابطه با وقایع اخیر پنجـ خبرگزاري جمهوري اسالمی: کرمانشاه 

هاي ضد اي انتشار یافت. در این اطالعیه، ضمن اشاره به حرکتکامیاران و عملیات این گروه در مقابل ضد انقالبیون، اطالعیه

 :گان مسلمان، اشاراتی رفته است، متن اطالعیه به این شرح استانقالب  به شهادت پیشمر

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

بعدازظهر، عوامل ضد انقالب به برادران کرد مسلمان ما حمله کردند. پیشمرگان مسلمان  4ساعت  9/11/58شنبه روز سه

ند. براي این منظور شهر کامیاران که از سنگرهاي پس از اطالع تصمیم به مقابله گرفتند تا رسالت راستین خود را به جا آور

توانست براي سرکوب شهر جوانرود از نیروهاي مزدور خود و ضد انقالب در منطقه بود در نظر گرفته شد زیرا ضد انقالب می

مه شب براي بعد از نی 3) برادران پیشمرگ در ساعت 10/11/58عوامل بیگانه، از کامیاران استفاده کند. سحرگاه چهارشنبه (

کند که نیروهاي مستقر در گیرند دشمن گمان میجلب نظر و انحراف نیروهاي ضد انقالب در نزدیکی کامیاران موضع می

ب که با این ترتیکند به اي از طرح میمزدوران بیگانه بر اساس که گمانشان توطئهخارج شهر سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 ـ کرمانشاه را منفجر کرده و با قطع رابطه بینداخل شهر بکشاند و سپس پل ارتباطی کامیاران  سپاه درگیري شده و آنرا به

گیر کرده و مردم را با سپاه رودرو قرار داده و آنها را علیه سپاه تحریک کند و این دو شهر نیروهاي سپاه را در کامیاران غافل

سرنشین  5این توطئه یک ماشین جیب شهباز با بین نماید براي اجرايدر نهایت با تبلیغات سوء آنها را نسبت به اسالم بد

له گشایند بالفاصایست برادران توقف نکرده و به سوي آنها آتش میآیند و با سازمان میمسلح به طرف نیروهاي نظامی

دو تن  تن از ضد انقالبیون کشته واین نتیجه سه گیرند در به دفاع پرداختند و آنها را زیر رگبار مسلسل می برادران متقابالً

شان از گیرد و برادران انقالبی کرد عضو سازمان که تمامیاوج می کنند تیراندازي متقابالًدیگر با استفاده از تاریکی شب فرار می

ا هجرت هاي شرق و غرب از خانه و زندگی خود فرار و بهاي بی حد اعمال ابرقدرتها و جنایتمهاجرین هستند به خاطر ظلم

این درگیري با کفار منافقین ضد اسالم با شهامت و شجاعت تمام دفاع از حیثیت و شرف مردم مسلمان کرد و اند و کرده

از کامیاران مهاجرت نموده و در راه   مرگ مسلمان مرید آزادي که قبالًاند یکی از برادران پیشپاسداري از اسالم بر خواسته

پاه این رابطه سایمان به پیروزي اسالم به شهادت رسید درمقابل خانه خویش با یک دنیا عشق و  مبارزه با دشمنان اسالم در

ت شوند و براي برقراري امنیکامیاران از درگیري آگاه میـمستقر در چند کیلومتري جاده کرمانشاهپاسداران انقالب اسالمی 

اه سپدهند و متأسفانه روابط عمومی سلمان به آنها شناسایی میشوند و بالفاصه برادران کرد مدر کامیاران وارد شهر می

پاسداران کرمانشاه به علت عدم اطالع در مصاحبه با رادیو درگیري را بین گروههاي ضد انقالب مطرح کرده بود و باالخره 



ه و تعدادي از آنها متواري هاي سازمان یافته ضد انقالب کشتساعت زد و خورد شدیدي تعداد کثیري از افراد گروه 12بعد از 

 اینگیرند در طول شوند و نیروهاي مسلح پیشمرگان مسلمان کرد سپاه پاسداران کنترل کامل شهر را به عهده میمی

ها از برادران مجاهد انقالبی پیشمرگان مسلمان کرد سپاه پاسداران انقالبی مرکز کرمانشاه دو نفر شهید و سه نتفر درگیري

ایجاد رعب و وحشت کرده بودند شهر ها و تبلیغات گروههاي ضد انقالب بهاي از مردم تاثیر و تحریکدسته شوندمجروح می

و انسانی و آگاه کردن آنها از توطئه دشمن احساس کنند که با تماس برادران پیشمرگ و سپاه برخورد اسالمیرا ترك می

ایثار و مبارزه برادران پیشمرگ مسلمان تا خود بازگشتند شهامت و  هايامنیت کرده و برادران را در آغوش کشیده و به خانه

کار که سازمان یافته علیه مردم و جمهوري حد شهادت براي احقاق حق محرومین و مستضعفین بر علیه اعمال جنایت

ي کبیر امام خمینی و و رهبراي شد که مردم غیور و مسلمان کامیاران به طرفداري از جمهوري اسالمی بودند انگیزهاسالمی

محکومیت عامل بیگانه خود فروخته و مزدوران داخلی به تظاهرات و راهپیمائی با شرکت حدود دو هزار نفر دست زدند طبق 

هاي دو تن دیگر از برادران پیشمرگ مسلمان کرد به اسم 13/11/58نیمه شب  2آخرین اطالع رسیده در درگیري ساعت 

به شهادت رسیدند دیگر مناطق نیز نظیر جوانرود و پاوه در زد و خوردهاي مختلف » رفتادمحمد "و » محمد دارو رزین"

بار دیگر پیمان فداکاري خود را با اسالم از برادران پیشمرگ مسلمان به جاي گذاشت در پایان یکتعدادي کشته و زخمی 

ا براي نابودي کلیه گروههاي ضد انقالب وابسته به عزیز و امام خمینی اعالم داشته و گوش به فرمان امام آمادگی کامل خود ر

. درود بر تمام شهداي به خاك و خون کشیده اسالم درود بر شهیدان رزمنده پیشمرگ نمائیماجنبی در منطقه اعالم می

 .به رهبري امام خمینیعدل اسالمی مسلمان کرد پیروز باد جمهوري اسالمی

 

 سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

 

 پیشمرگان مسلمان کرد 1ه شماره اطالعی

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص

 

اینان بنیان دارد: گویا خدا آن مومنان را که در صف جهاد با کفار مانند سد آهنین هم دست و پایدارند، بسیار دوست می

 )4آیهاستوارند (سوره صف



 

ر گردان دهاي مکرر ما مردم مسلمان کرد با ضد انقالب و توطئهتاکنون به علت درگیرياوایل پیروزي انقالب اسالمی از 

د این حالت بمانتواند بهاین وضع نمی.و در پیش داردایران خطرات عظیمی ایم که کردستاناین حقیقت را فهمیدهمنطقه 

شر  توان کردستان را ازبست رسیده است و جز با یک روش انقالبی احساس شده نمینعادي به بهاي سیاسی یا نظامی حلراه

آوري و آموزش دادن به کلیه نیروهاي مسلمان در هاي دارد خارج ساخت اولین اقدام انقالبی جمعکفاري که برایش نقشه

ر تنها به این عمل مذکوردستان را اداره کنیم باشد تا بتوانیم بعد از نجات کردستان هم خودمان کمنطقه براي جهاد با کفار می

پذیر است ما چون دشمنان اصلی خود را امپریالیستهاي شرق و غرب و امکانوسیله یک تشکیالت بهم پیوسته اسالمی 

 در منطقهـ نظامی ایدولوژیک سیاسیزنند وجود یک سازمانمزدوران داخلیشان (ضدانقالب) دست به آشوب و کشتار می

ان همتایش تشکیل (سازمان پیشمرگباشد بر همین اساس با یاري پروردگار و توکل به ذات بیستان بسیار ضروري میکرد

مسلمان کرد) را با هدف پاکسازي منطقه کردستان از کفار و منافقین ضد انقالب و تبلیغ اسالم و اثبات حقانیت جمهوري 

کنیم و با تکیه بر آموزش و پایمال نشدن خون شهیدان اعالم میسالمی آوردهاي انقالب او پاسداري براي حفظ دستاسالمی

ـ به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید) و با استفاده از و ال تفرقوا  ارزنده قرآن و (واعتصمو بحبل اهللا جمیعاً

ت که این حقیقهرگونه تفرقه و براي اثباتبر وحدت کلمه و دوري از رهنمودهاي مکرر امام خمینی، رهبر کبیر انقالب اسالمی 

این الجماعه (خدایار جماعت واحد است) از تمام برادران مسلمان کرد براي همکاري مفکري و عملی در جهت اهداف یداهللا مع

ـ  ینمائیم به علت در امان نبودن مردم و مجاهدین  مسلمان در منطقه تشکیالت سازمان نیمه مخفدعوت میسازمان اسالمی

 .نیمه علنی است

 

 .به رهبري امام خمینیطلبانه مسلمانان کرد در جهان تداوم و گسترش انقالب اسالمی پیروز و سربلند باد مبارزات حق

 

 سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

 

 اطالعیه شماره دو پیشمرگان مسلمان کرد

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 

 جاهدالکفار والمنافقین و اغلظ علیهم



 

 .جهاد کنید با کفار و منافقین و بر آنها سختگیري کنید (قرآن مجید)

 

) از طرف سازمان پیشمرگان مسلمان کرد بوده و 9/11/58شنبه (شهر کامیاران در سحرگاه سهطرح و شروع عملیات نظامی 

انب) براي نابودي کامل آنان در هدف ما دفاع از حیثیت و شرافت مسلمانان کرد و ضربه زدن به ضد انقالب (کفار و عمال اج

  .استبوده جهت استقرار جامعه اسالمی

 

ر را به شهر بکشانند تا بتوانند علیه آنان تبلیغات سوء کرده و باین بود که سپاه پاسداران انقالب اسالمی توطئه ضد انقالبی

 .این مساله استفاده سیاسی نمایدعلیه آنها تحریک کند و از 

 

 .باشدمیکامیاران در کنترل پیشمرگان مسلمان کرد و برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمیاکنون شهر 

 

. به امید پیروزي کامل بر کفار و به اطالع هموطنان مسلمان خواهد رسیدبه زودي شرح کامل وقایع و عملیات نظامی  ضمناً

 (12/11/58).سازمان پیشمرگان مسلمان کردبه رهبري امام خمینیمنافقین و استقرار جمهوري و عدل اسالمی

 

 پوزش از برادران و خوهران مسلمان کرد

 

هاي هاي که از طرف گروهاین کلمه در اطالعیهچندین مرتبه "جاش"با کمال معذرت به علت عدم آشنایی با معنی لغت 

اینها در توانستیم به خود بقبوالنیم که که نمیاین روزنامه درج گردیده است از آنجایی یافت، در موجود در کردستان انتشار می

این لغت از برادران و خواهران مسلمان کرد کنند، پس از آگهی نسبت به معنی نوشتارشان نیز نزاکت کالم را رعایت نمی

 )15/11/1358کمال پوزش را داریم.(جمهوري اسالمی

 

 .عامل بعث عراق کشته شدند5انرود،در درگیري بین پیشمرگان مسلمان کرد با ضد انقالبیون در جو

 



 .در حمله وحشیانه و نیروهاي ضد انقالب دو تن از برادران پاسدار و دو نفر از پشمرگان مسلمان کرد شهید شدند

 

 .اندنامه دریافت داشتهگروهی با یک مقر سالح خود را به پیشمرگان تسلیم و امان

 

 :سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به شرح زیر انتشار یافت 4اطالعیه شماره : ـ خبرنگار جمهوري اسالمیکرمانشاه 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

چنان که آنان شما را از وطن آواره کردند (سوره هر جا کافران و مشرکان را یافتید با آنان بجنگید،از شهرهایتان برانید هم

 مسلمان کرد (شاخه جوانرود) قرآن مجید) شرح وقایع عملیات پیشمرگان 190آیه بقره

 

ضدانقالبیون به قصد دستگیري افراد ناظر و محافظ اخذ آراء به محاصره آنها اقدام کرده و  5/11/58در درگیریهاي مورخ 

نیروهاي پیشمرگان مسلمان کرد را در جوانرود وادار به مداخله نموده که در زد و خوردهاي شش ساعته در روستاهاي  ناچاراً

نفر از افراد  5تیاره شجاعانه و بی امان برادران پیشمرگان مسلمان روستاهاي مذکور از وجود کفار پاکسازي شد و کانی سا

گردیدند که توسط عوامل بعث در منطقه جهت شیاطین بعث عراق و عناصر مزدور داخلی کشته و عده زیادي از آنها زخمی

و خورد تلفاتی به نیروهاي پیشمرگ مسلمان کرد وارد نگردیده در روز این زد مداوا به عراق منتقل شدند و خوشبختانه در

همزمان با تبلیغات پیشمرگان مسلمان کرد در سطح منطقه، افراد حزب دمکرات و سایر گروهها سازمان یافته ضد  9/11/58

ر و زندگی خود ادامه دهند و در به کانامه داده شود تا بتوانند در سایه جمهوري اسالمی اسالم حاضر نشدند تا به آنها امان

همان روز نیروهاي سازمان یافته دشمن حمالت گسترده خود را علیه مردم مسلمان شهر آغاز کرده و با درگیرشدن 

یک  شود. تلفات احتمالی ضد انقالبیونپیشمرگان مسلمان دو نفر از برادران مجروح و یک دستگاه ماشین به آتش کشیده می

بر اثر حمله ناجوانمردانه و وحشیانه نیروهاي  مجدداً 11/11/58اند روز بقیه از صحنه نبرد گریخته وکشته و یک زخمی 

اي از برادران پاسدار و پیشمرگان مسلمان در شبانگاه از پیشمرگان مسلمان کرد دو نفر شهید ضدانقالب و محاصره کردن عده

ساعت طول کشید تعداد  12این درگیري که گردد در میر زخمی و از پاسداران نیز دو نفر به درجه شهادت نایل و یک نف

کنند و برادران پیشمرگان مسلمان و پاسدار با شهامت تمام جلو رفته و مناطق و بقیه فرار میزیادي از مهاجمان کشته و زخمی

تر به طرف ا خشم هر چه تماممهاجمان به دلیل خسارات وارده ب 13/11/58کنند در روز سازي میقلعه و قشالق را پاكقوري

تا دو » وشبیاش"ـ پاوه از پیشمرگان حمله کردند برادران پیشمرگان به جنگ آنها شتافته و در درگیري با آنها جاده کرمانشاه 

هاي قوري قلعه و قشالق به تصرف از شر کفار و اشرار داخلی و شیاطین بعث عراق پاکسازي و پایگاه» مله پلنگانه"راهی 



این نبرد تعدادي چادر و مهمات از آنها به دست نیروهاي پیشمرگان مسلمان آید درهاي پیشمرگان مسلمان کرد در مینیرو

مله "موفق شدند افراد خود را در  15/11/58و  14و  13افتد در طول عملیات پیشمرگان مسلمان کرد در روزهاي می

و دو راهی باینگان مستقر و جاده را از وجود کفار پاکسازي نموده و کنترل  »آبادقشالق تازه"و »قوري قلعه"و»شبانکاره"،»پلنگان

شرکت و با اهالی شهر و روستا به پیشمرگان مسلمان کرد در رژه عمومی  15/11/58روز  گیرند ضمناًآن را به دست می

ا با همبستگی خود ر رده و مجدداًاي مبنی بر محکومیت آمریکا و شوروي و ضد انقالب صادر کراهپیمائی پرداخته و قطعنامه

هاي به رهبري امام خمینی اعالم نموده و براي سالمتی امام دعا کردند در همان روز دشمن یک مقر با اسلحهجمهوري اسالمی 

نامه داده شد تا سرمشق سایرین قرار خود را تسلیم پیشمرگان مسلمان کرد نمود و از طرف پیشمرگان مسلمان به آنها امان

ند که افته و براي تسلیم شدن به سازمان مراجعه نمایند در ضمن عوامل ضد انقالب چون احساس خطر کردند اظهار داشتهگر

با رهبري امام خمینی .سازمان پیشمرگان مسلمان کرد حاضرند خود را تسلیم کنند.پیروز باد جمهوري اسالمی

 )18/11/1358(جمهوري اسالمی 16/11/58

 

 :پیشمرگان مسلمان کرد با فعالیت سازمان

 

 .شوراي موقت شهر کامیاران تشکیل شد

 

هاي مسلمان و مبارز شهر کامیاران و اقدام به پاکسازي ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: در پی به حرکت درآمدن تودهکرمانشاه

موقت شهر  ان کرد شورايضد انقالب توسط پیشمرگان مسلمان کرد با فعالیت پیگیر سازمان پیشمرگان مسلمکامیاران ازشهر

این سازمان و شوراي موقت شهر کامیاران دو اطالعیه منتشر این رابطه از طرفکامیاران تشکیل شد و شروع به کار نمود در

 :این دو اطالعیه در زیر آمده استشد که متن

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 وامرهم شورابینهم

 

این بهمن ماه در 18ن با افرا د سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در تاریخ پنج شنبه گردهمایی متدینین و معتمدین شهر کامیارا

 :گردهمایی پیرامون مسایل مختلف شهر کامیاران بحث و تبادل نظرشد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید



 

 ن شهر رسیدگی شودایموقتا به امورنفره از افراد متدین و مورد اعتماد شهر کامیاران تشکیل شد تا 5ـ شوراي موقت  1

 

ـ پس از به وجود آمدن موقعیت متناسب براي انتخابات آزاد شوراي موقت منحل و با آراء مردم شوراي شهر کامیاران  2

 .انتخاب خواهد شد

 

ظام جمهوري اند ولی وضع خصمانه نسبت به نتحت تاثیر تبلیغات عوامفریبانه ضد انقالب قرار گرفته ـ کلیه کسانی که قبال3ً

 .خواهند شدندارند شامل عفو عمومیاسالمی

 

اند در صورت تائید شوراي موقت شهر کامیاران نسبت به ـ کلیه کسانی که در درگیریهاي اخیر دستگیر یا بازداشت شده 4

 .اد خواهند شدگناهی آنان آزبی

 

این اطالعیه به مدت یک هفته مهلت دارند که تمام سالحها و مهمات خود ـ کلیه افراد مسلح شهر کامیاران از تاریخ صدور 5

این صورت، در حین پاکسازي، اگر از فردي اسلحه غیر مجاز کشف را تحویل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد بدهند و در غیر

  .کوم خواهد شدشود به اشد مجازات مح

 

 شوراي شهر کامیاران وسازمان پیشمرگان

 

 )21/11/1358مسلمان کرد(جمهوري اسالمی

 

 اولین اطالعیه شوراي موقت شهر کامیاران و سازمان پیشمرگان مسلمان کرد جهت گردهمائی

 

آموزش و پرورش شهر  از طرف شوراي موقت شهر کامیاران و سازمان پیشمرگان مسلمان کرد از کلیه معلمین و کارکنان

بعدازظهر در محل سالن بخشداري کامیاران جهت  2ساعت  21/11/58شود که در تاریخ یکشنبه کامیاران دعوت می



این جلسه شوراي موقت شهر و سازمان پیشمرگان مسلمان رسیدگی به امور مدارس اجتماع نمایند در صورت حاضر نشدن در

 .آموزان استفاده خواهد کردتدریس دانشاز دواطلبین مورد اعتماد شورا براي 

 

 )22/11/1358(جمهوري اسالمی18/11/58شوراي موقت شهر کامیاران وسازمان پیشمرگان مسلمان کرد  

 

 :اعالم کردند 6پیشمرگان مسلمان کرد در اطالعیه شماره

 

 .آینده افشا خواهد شداز روابط گروها با دشمنان به دست آمده که درمدارك مهمی

 

خود را  6هاي اخیر خود با گروهها اطالعیه شماره خبرنگار جمهوري اسالمی: پیشمرگان مسلمان در رابطه با درگیريرمانشاه ک

 :منتشر کردند که متن آن به شرح زیر است

 

 پیشمرگان مسلمان کرد 6اطالعیه شماره 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ما همه البته کافران را عذاب سخت دهیم و بدتر از آن چه کردند کیفر کنیم ) 101آیه کافران دشمنان مومنانند (سوره نساء

 )27آیه (سوره نساء

 

در اطراف  30/11/58عملیات و درگیري پیشمرگان مسلمان کرد شاخه کامیاران با مهاجمین ضد انقالب در تاریخ شنبه 

کامیاران پس از بیرون راندن ضد انقالب و مزدور وابسته به اجنبی از منطقه کامیاران که با یاري پروردگار بزرگ توسط 

و رهبري آن هاي ضد انقالب و مخالفان جمهوري اسالمیگرفت گروه صورت 10/11/1358پیشمرگان مسلمان کرد در تاریخ 

نها این حمله ضربه سنگینی بر آاند و درکه با مدارك به دست آمده تجمعی از دمکرات و کومله و رستگاري و زحمتکشان بوده

شهر کامیاران مشغول شدند و دهی خود علیه مسلمان وارد شده است در روستاهاي اطراف کامیاران پراکنده شده و به سازمان

مکرر علیه مردم مسلمان کامیاران پرداختند و خانه و زندگی آنها گیري و حمالت نظامی با تشکیل خود در هر شهر به موضوع



اینکه طبق اطالعات رسیده به سازمان پیشمرگان مسلمان کرد گرفتند تا ها و سالحهاي سنگین دیگر میرا زیر آتش خمپاره

و به  گردندبا رسیدن نیروهاي کمکی ضد انقالب از سنندج و دیگر نقاط تصمیم به حمله و تصرف مجدد شهر میمهاجمین 

همین منظور برادران عضو سازمانم پیشمرگان مسلمان کرد شاخه کامیارن که  کنترل شهر را به عهده دارند به پیشروي 

نند کو بقیه فرار میري تعداد زیادي از مهاجمان کشته و زخمیکوبند که در این درگیپرداختند و مواضع دشمن را در هم می

ریخته و پیشمرگان مسلمان، مواضع آنها را تا ده کیلومتري کامیاران ـ این عملیات تشکل و انسجام نیروهاي کرد را به هم

ور سطحی یکی از برادران به طها تلفاتی به نیروهاي پیشمرگ وارد نشد و فقط این درگیريسنندج نابود کردند خوشبختانه در 

این عملیات سه دستگاه خودرو، و مقدار زیادي مهمات و دارو و چندین اسلحه سبک و سنگین از قبیل در شده ضمناًزخمی 

و با زوکا و یک عدد دوربین و تعدادي کیسه خواب و سائل رفاهی دیگر از  کفار به غنیمت گرفته شد و   3ـ کالشینکف و ژ 

ادي مدارك همه که نسان گر روابط گروههاي ضد انقالب را با دشمنان داخلی و خارجی به اشکال گوناگون همچنین تعد

 .آینده افشا خواهد شدمشخص به دست آمده که در

 

نیروهاي کفر در منطقه کردستان برقرار باد جمهوري طلبانه پیشمرگان مسلمان کرد نابود باد تمامیپیروز باد مبارزات حق

 )4/12/1358(جمهوري اسالمی 3/12/1358به رهبري امام خمینی.  سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اسالمی 

 

 :در تشیع جنازه دو پیشمرگ مسلمان کرد در کرمانشاه

 

 .پیشمرگان مسلمان کرد خواستار قطع مذاکره شدند

 

که  »غالمرضا یوسفی"و » عباس بهمنی" ـ  خبرنگار جمهوري اسالمی: دیروز جنازه دوتن از پیشمرگان مسلمان کردکرمانشاه 

در حوادث اخیر کامیاران به دست عوامل ضد انقالب به شهادت رسیده بودند از مسجد جامع کرمانشاه تا مزار شهدا تشییع 

نیز که در جریان درگیري پریروز کامیاران به شهادت رسیده است به تهران » یعقوب عبداهللا زاده "گردید. جنازه شادروان

 .ال داده شد تا در زادگاهش به خاك سپرده شودانتق

 

دقیقه دیروز در مسجد جامع کرمانشاه به  30/10عباس بهمنی و غالمرضا یوسفی ساعت مراسم تشیع جنازه دو شهید باسامی

ان اه آقایامام جمعه کرمانش» اهللا حاج آقا عطااهللا اشرفی اصفهانیآیت"این مراسمسوي باغ فردوس مزار شهدا برگزار شد در

 .شرکت داشتندعلما و روحانیون و جمع زیادي از اقشار مردم و پرسنل شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی



 

م شهادت مبارك برادر شهید» اکبراند اهللابه خون غلتیده"» اند اهللا اکبرشهیدان زنده"تشییع کنندگان تکبیر گویان با شعارهاي

شد جنازه دو تن از شهیدان دیارخود را تا باغ فردوس راهی کردند و تی از کالم اهللا مجید تالوت میآیاگودر حالی که با بلند

این مراسم که گروهها مختلف مردم در آن شرکت داشتند قطعنامه زیر توسط پیشمرگان در مزار شهدا به خاك سپردند. در

 :مسلمان کرد قرائت گردید

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ان اقدام قاطعانه دولت جهت سرکوبی مطلق خود فروختگان حزب دمکرات و چریکهاي فدائی خلق و کومله و امثال ـ ماخواه1

 .آن هستیم

 

و انقالبی بخصوص پیشمرگان مسلمان کرد در جهت بازپس گرفتن کردستان از ـماخواستار تقویت نیروهاي مردمی2

 .مان هستیمرفتهدست

 

لح در زمینه همکاري با پیشمرگان مسلمان در جهت بازگشت مهاجرین هموطن خود ـما خواهان اقدام نیروهاي مس3

 .باشیممی

 

ـما خواهان عدم فرصت بیشتر به احزاب فوق جهت تا آنان مسلح شدن براي تجریه کردستان و اهداف ضداسالمی آنها 4

 .هستیم

 

منطقه و دادن امتیازهاي یک جانبه از طرف  سازش با سردمداران کفر درـ ماخواهان متوقف کردن هرگونه مذاکره جهت5

 .باشیمهیات حسن نیت می

 

 .ـ ما خواهان پاکسازي سریع آموزش و پرورش کرمانشاه و کردستان از عناصر چپ نما و ضد انقالبی هستیم6

 



درنیروهاي ژاندارمري ـ ماخواهان فرمان سریع مقامات مملکتی در جهت پاکسازي هرچه زودتر پرسنل سازشکار و منافق که 7

 .شوند هستیممسلح بخصوص ژاندارمري مانع خاتمه دادن فاجعه کردستان می

 

ـ ما خواهان اجراي فرمان قطعنامه امام خمینی مبنی بر بستن مرزهاي توسط ارتش به منظور جلوگیري از عبور ضد انقالب 8

 )6/12/1358باشیم.(جمهوري اسالمی داده شده است می ورود اسلحه به منطقه که در اوایل وقایع کردستان در هفت ماه پیش

 

 :به دنبال درگیري دیروز در اطراف کامیاران

 

 .کلیه سنگرهاي مهاجمین به تصرف پیشمرگان مسلمان کرد درآمد

 

صبح دیروز یک درگیري بین نیروهاي کرد مسلمان و احزاب و افراد  9ـ  خبرنگار جمهوري اسالمی:  ساعت کرمانشاه 

ها که با تیراندازي سالحهاي سنگین از سوي احزاب و دستجات این درگیريهاي موجود در منطقه به وجود آمد. در اثر گروه

ی ـ  عباس بهمنی و عبداهللا عبدالهو سه تن به اسامی غالم رضا یوسفی سیاسی شروع شد، سه پیشمرگ کرد مسلمان زخمی 

شدند که اجساد آن توسط مهاحمین متواري از منطقه دور شد تن هم زخمی  5تن از مهاجمین نیز کشته و  4نیز شهید شدند 

هاي پیشمرگان مسلمان کرد بعدازظهر دیروز ادامه داشت وهجوم متجاسرین با آتش سنگین سالح 19این درگیري ساعت 

. تصرف درآمدروبرو شد و بعد ازچندین ساعت،درگیري کلیه سنگرهاي افراد مهاجم توسط پیشمرگان مسلمان کرد به 

 )7/12/1358(جمهوري اسالمی

 

تلگرام سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به امام:هنوز مسلمانان انقالبی و غیور کردستان در دادگاههاي خلق ! به شکنجه و اعدام 

  .شوندمحکوم می

 

  .جو اختناق به نحوي است که یک مسلمان یا باید تسلیم شود و یا کشته! و یا هجرت کند

 

 ام خداوند و باسالم به رهبر عالیقدر، امام خمینیبه ن

 



 صدر در مورد مذاکره با نمایندگان کذایی خلق کردهشدار ساز مان پیشمرگان مسلمان کرد به برادر دکتر سید ابوالحسن بنی

 

 .و اذ لقول الذین آمنو قالوا آمنا و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا و معکم و انما نحن مستهزئون

 

گویند کنند میکه با شیاطین خود خلوت میایم و هنگامی ایمان آوردهگویند ما کنند میایمان آوردگان مالقات میمانی که با ز

 )14کنیم.قرآن،بقره ایمان و دوستی میکنیم (به دروغ به آنها اظهار همانا ما از شما هستیم و آنها را مسخره می

 

  !ایرانریاست جمهوري اسالمی

 

ایران، مردم مسلمان کردستان چشم به راه ر آستانه انتخابات شما از طرف مردم به عنوان اولین ریاست جمهوري اسالمید

باشند ملت مسلمان کردستان که سالها زیر فشارهاي خرد کننده اقتصادي و فرهنگی ابرقدرتها تغییرات و تحوالت زیر بنایی می

قاطعانه خواستار رفع ستمهاي تاریخی و ملی هستند و ون از دولت مستقل و اسالمی و اعمال داخلیشان قرار گرفته بود، اکن

هاي گروهی خود را به به رهبري امام خمینی گروههایی که نتواسته بودند خواستهروشن است که پس از انقالب اسالمی 

نگاه اي که داشت جوالو اقتصادي ویژه ایران تحمیل کنند کردستان را بعلت شرایط تاریخی و فرهنگیانقالب و امت قهرمان 

ود و بخش اسالم بدهی وسیع و با مشی و واحد استراتژیک که مبارزه انقالب رهاییاند و با رشد تاریخی و سازمانخود قرار داده

ده و مردم مسلمان که هزاران شهید دااي در مقابل انقالب اسالمی وحدت کردند و موضوع خصمانه و تخریبی و خائنانه

بی مردم به اینها و بدبینی نسگرفتند برخوردهاي مسامحه کارانه و سیاسی و غیر مکتبی و غیر انقالبی دولت موقت باعث رشد 

هاي موجود وضع کردستان را به بحران کشاندند و جو اختناق و دیکتاتوري را به وجود دولت شد و آنها هم با تکیه بر نارسائی

ایران هنوز مسلمانان انقالبی و غیور کردستان، به خاطر ماهیت انقالبی و سازش در بهار آزادي  اي که اکنونآوردند به گونه

... به ... مثل کومله و دمکرات و فدائیان و رزگاري و پیکار وناپذیرشان در دادگاههاي خلقی احزاب مزدور آمریکایی و روسی و

شان، چنان اختناقی به وجود و فرصت طلبانهنسانی و ضد مردمی شوند !! و بنا به ماهیت ضد اشکنجه و اعدام محکوم می

این پدیده هجرت اولین بار است که به آن شکل اند که باید یک مسلمان تسلیم شود و یا کشته ! و یا هجرت کند که آورده

 .افتدایران اتفاق میدر این بار به شکل مارکسیستی و ضد اسالمیتحت فشارهاي دیکتاتوري و

 

خنان س ایران با تدوین قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوري تثبیت شده و خصوصاًاینک که حکومت جمهوري اسالمی 

قاطع شما بعنوان فرمانده کل قوا مبنی بر سرکوبی ضد انقالب و جدا سازي آنها از مردم مسلمان و غیور کرد و دریافت ضربه 

ه ها موضوع آنها تضعیف شده و باین حرکتاران و مناطق دیگر و پشتیبانی توده از هاي به موقع و مناسب و هوشیارانه در کامی



خاطر ماهیت کفرآمیز آنها اختالف و وحشت آنها را فرا گرفته است در نتیجه براي حفظ خود و منافعشان در منطقه دست به 

 .انداي زدهحرکات منافقانه

 

تجارب دردناك و ارزنده خود که از دل حوادث کردستان به دست آمده است سازمان پیشمرگان مسلمان کرد با تکیه بر 

اند، هشدار بدهیم هاي زدهاینها دست به نیرنگها و فریبجمهور در مورد مذاکره با داند که به شما آقاي رییسوظیفه خود می

لت به نفی مذاکره با کسانی که با اسلحه با دوتان موضوع خود را مبنی این بود که شما در سخنرانیپرسیم، مگر نه و از شما می

حال در مورد حزب دمکرات خواهند تا به زو راسلحه خود را به انقالب و مردم تحمیل کنند روشن نکردید؟جنگند و میمی

 :دهیمکردستان آگاهی و هشدارتان می

 

ي ضد مردمیش کومله و فدائیان و رزگاري و است و با شرکاکه حزب دمکرات هنوز مسلحانه در حال مبارزه با دولت اسالمی 

رد این موکنند که در صورت لزوم اسنادي در جنگ می!! در یک سازماندهی واحد علیه دولت اسالمی  …پیکار و زحمتکشان

 .به شما رائه خواهیم داد

 

ردستان اختناق به وجود حزب دمکرات هنوز دست در دست سایر گروههاي ضد انقالب و مزدور بیگانه در شهرهاي مختلف ک

 گونه اظهارنظر وکنند و حق هیچدهند و اعدام میاندازند شکنجه میآورده و مسلمانان و جوانان انقالبی مسلمان را به زندان می

 .اندبحث آزاد و تظاهرات آرام و حتی حق رأي آزاد را از آنها سلب کرده

 

رخورد مسلحانه از دولت براي منافع گروهی و حزبی خود و نه منافع توده خواهند با مذاکره و باین است ماهیت کسانی که می

  .مردم مسلمان کردستان امتیاز بگیرند

 

 :ایرانصدر ریاست جمهوري اسالمی آقاي دکتر بنی

 

ل امعه عددهیم به امید پیروزي و تحقق جشان هشدارتان میاینها و موضوع منافقانههاي قاطعانه و مسووالنه در قبال نیرنگ

 )10/12/58.  (سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد هاي پیامبرگونه امام خمینیایران در پرتو رهبرياسالمی در سرتاسر 

 



و کیهان و و انقالب اسالمی رونوشت: دفتر ریاست جمهوري و روزنامه هاي صبح آزادگان و جمهوري اسالمی 

 )11/12/1358اطالعات.(جمهوري اسالمی

 

  .کومله به شرکت کنندگان در نماز جمعه کردستان حمله کردند افراد حزب

 

 .کردهاي مسلمان مقیم مرکز:چرا خبر گزاري پارس اخبار مربوط به نماز جمعه و تهدید مسلمانان را مخابره نکرد

 

روز جمعه در  نفر از مردم مسلمان سنندج علیرغم جو اختناق و ارعاب 4000ـ  خبر نگار جمهوري اسالمی: حدود کرمانشاه 

شرکت کردند قبل از اقامه نماز یکی از مسجد جامع سنندج به منظور برگزاري نماز جمعه به امامت شیخ محمد سعید حسامی

این حال ام و بامعلولین پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی گفت: من نصف بدنم را توسط مزدوران ساواك از دست داده

زل به وسیله افراد حزب کومله دستگیر شدم و وقتی اعتراض کردم گفتند چرا اهللا اکبر جمعه گذشته هنگام خروج از من

گویی؟ من در جواب گفتم با شعار اهللا اکبر طاغوت را بیرون راندیم (حاضرین با شعار اهللا اکبر و ال اله االاهللا و مرگ بر می

طی  باشدمتکشان که معاون اداره کار این شهر میکومله، سخنان وي را تائید کردند) سپس محود نبوي یکی از اعضاي زح

کار حرکتی کنند آنها بی» کومله"هاي سازمان سخنانی مردم مسلمان را تهدید کرد که چنانچه بخواهند بر خالف میل و خواسته

ها وسر نشینند که مورد اعتراض مردم قرار گرفت. بعد از آن خانم فالنی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من جاسوسنمی

شوم. حضار سخنان خانم فالحی را تائید کردند از آنجائی که مردم مسلمان سنندج بیش از این تاب تحمل تحمیالت نمی

دادند گان شعار میگروههاي مسلح غیر مسوول را ندارند پس از اداي نماز دست به یک راهپیمائی پر شکوه زدند تظاهر کننده

زاده، درود بر مهاجرین، ، درود بر کاك احمد مفتیصله علی محمد رهبر ما کاك احمد  نه شرقی، نه غربی جمهوري اسالمی،

 .کاك احمد مهاجر باز باید گردد

 

اي از عوامل خود و مسلح نمودن آنها به چوب و بینند با بسیج عدهضد انقالب که فعالیتهاي چند ماهه خود را نقش برآب می 

اي از افراد مسلمان نیز توسط سازمان کومله دستگیر شدند که باید در انتظار و عده چماق به متظاهرین مسلمان حمله کرده

اینان بود! دو تن از دستگیر شدگان یک راننده و صدیق هفت سوا (مستخدم آموزش و تشکیل دادگاه به اصطالح خلقی 

مورد نماز جمعه در اختیار روزنامه باشد همین رابطه کردهاي مسلمان مقیم مرکز طی تماسی مطالب زیر را در پرورش) می

 .قرار دادند

 



طی خبرهاي واصله از نماز جمعه سنندج حاکیست که جمعیت کثیري از مردم مسلمان مبارز در نماز جمعه شرکت کردند به 

ا جاین اجتماع در شرایطی بوده که جو ترور و خفقان در آنطوري که صحن و حیاط تا بیرون مسجد مملو از جمعیت بود و 

زاده و مهاجرین، کاك احمد مهاجر باز باید گردد را حاکم است. بعد از برگزاري نماز مردم شعار درود بر کاك احمد مفتی

این عمل قهرمانه کردهاي مسلمان مشاهده شده است که عومل مزدور کومله و چریکهاي فدائی آنها را مورد دانند در برابرمی

از دولت و هیات ویژه خواستاریم که براي مردم مسلمان کرد  حکوم کردن اعمال آنها شدیداًاند ضمن ماذیت و ازار قرار داده

کنیم که چرا خبرهاي مربوط به نماز جمعه و تهدید محکوم می تامین جانی به وجود آورد همچنین خبرگزاري پارس را شدیداً

ه در آن خطاب به مسلمانان کرد کلمه جاش را مورد هاي احزاب مخالف را کمسلمانان را مخابره نکردند ولی بارها اعالمیه

 )12/12/1358. (جمهوري اسالمی کرده استایران مخابره میدادند به تمام نقاط استفاده قرار می

 

  :مصاحبه با  پیشمرگان مسلمان کرد

 

  .هدف ما مبارزه با عوامل ابرقدرتهاي شرق و غرب است

 

نقل  دیروز خود متن مصاحبه خبرنگار خود در کرمانشاه را چاپ کرده بود که ما عیناًدر شماره روزنامه انقالب اسالمی

 :کنیممی

 

سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد که چندي است در منطقه کردستان اعالم موجودیت کرده فعاالنه در راه اهداف خویش قدم 

دهی نموده است و در بعضی مناطق کردنشین چون دارند و بیشتر افراد خود را در مناطق جنوبی کردستان سازمانبر می

رود که در بین کردهاي مسلمان و معتقد به گیري داشته است و میهاي چشمجوانرود، پاوه و روانسر نیز موفقیتکامیاران،

  :این سازمانبیابد. متن زیر گفتگوي کوتاهی است با رهبرانپایگاهی مردمیجمهوري اسالمی 

 

 چیست؟ آیا سازمان مخفی است یا علنی؟ نام کامل سازمان-س

 

ایمن نبودن مجاهدین عضو سازمان در منطقه ناگزیر سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد نیمه مخفی و نیمه علنی است به علت-ج

 .فرم تشکیالتی چنین باشد ایجاد شده است که موقتاًشرایطی خاصی 

 



 ل آن چیست؟سازمان از چه کسانی تشکیل شده است و هدف از تشکی-س

 

اند تشکیل شده است و هدف ما از مهاجرین مسلمانی که به خاطر ظلمهاي عوامل بیگانه از خانه و دیار خویش هجرت کرده-ج

 .مبارزه با همین عوامل ابرقدرتهاي شرق و غرب و تحقق اهداف اصیل و انقالبی اسالم عزیز در منطقه کردستان است

 

 ه است؟عملکرد سازمان تا کنون چه بود-س

 

کنترل و پاکسازي نسبی شهر کامیاران و استقرار امنیت و تشکیل شوراي موقت شهر و کنترل شهر جوانرود و پاکسازي -ج

 .مناطق شبانکاره مله پلنگان و قوري قلعه و قشالق و بار اباد و دوراهی باینگان از لوث کفار و مزدوران بیگانه

 

 چرا هجرت کردید؟-س

 

ن عوامل ایهایی که به ما شده است اطالع نداشته باشد شن باشد کمتر کسی است که ظلمها و جنایتدلیل هجرت باید رو-ج

اند و اگر مسلمانی بنا به اعتقادات اسالمیش در مقابل آنها ها را دراز پیش گرفتهها و روشترین شیوهضد اسالم بیشرمانه

 .گردیدها روبرو میترین روشکرد با وحشیانهاع میو امام خمینی دفایستاد و از اسالم و جمهوري اسالمی می

 

 نظر شما نسبت به گروههاي موجود فعلی در کردستان چیست؟-س

 

ایران و امام خمینی هستند همگی مستقیم کنند و مخالف جمهوري اسالمی گروههایی که در کردستان ضد اسالم جنگ می-ج

 .تهاي بزرگ شیطانی شرق و غرب هستندیا غیرمستقیم از قره نوکران و وابستگان به قدر

 

 چه توقعی از دولت و مقامات مسوول مملکتی دارید؟-س

 



بینانه ندارند و باید بینش خود را تصیح کند شیوه قاطع و انقالبی کار را یکسره کنند و دولت در مورد کردستان دید واقع-ج

ران کوتاه ایباید دست عمال بیگانه را هر چه زودتر از دامن ماًاین دشمنان به زیان اسالم بزرگ است حتهرگونه سستی در برابر

 )12/12/1358.(جمهوري اسالمیکرد

 

 پشتیبانی از دالوران  پیشمرگان مسلمان کرد

 

این نامه به اند قسمتی از اي  پیشمرگان مسلمان کرد را مورد تائید قرار دادهمهدي (ع)  طی بیانیهسازمان خدمات اسالمی

  :استشرح زیر 

 

طلبی برادران  پیشمرگ کرد مسلمان خود هاي ضد استعماري و ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی و ضد تجزیهاقدامات و برنامه

گان و هدایت گمراهان توفیق و سربلندي خدمتگزاران را تائید و از خداوند کریم کوتاهی دست اجانب و نابودي خودفروخته

روز افزون گروهها انقالب و از هم گسیختگیی نیروهاي کفر و فساد و جهالت و گروههاي  اسالم و دوستداران بشریت و وحدت

 .منافق و ضد بشر را خواستاریم

 

 دانشجویان مدرسه عالی ترجمه بهپیام انجمن اسالمی

 

 سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد 

 

در قلبهاي خود پذیرا شویم برادران کرد مسلمان ایم که هم چون شما به خاطر اسالم سرب سرخ و آتشین دشمنان را ما آماده

که سرزمین غرور آفرین و پرسنگالخ کردستان عزیز عرصه تاخت و تازهاي بی شرمانه گروههاي چپ و راستی شده هنگامی

 آالیشش باالجباراند و مردمان پاك و بیاي واحد تشکیل دادهجبههجهت عدم استقرار انقالب اسالمی  که همگی مشترکاً

ان و ایدیولوژي مارکسیسم در کردستدادن به اهدافشان که همانا حاکمیت بخشیدن به اي مناسب براي تحققتبدیل به زمینه

این گروهها به طریق مختلف جهت دراز مدت گسترش دادن آن به دیگر مناطق است و شده و هر روز شاهدیم که چگونه 

نهد تا آنجا که مسوولین امور تنها و تنها موضوع تر میپیشیرند و قدمی گاین خواست، روش تازه در بر میتثبیت نمودن 

انه چشم تابرو دلهاي نگران امت مسلمان که بیاینگیرد و از طلبانه در قبال مسایل منطقه در پیش میالعمل و تسلیمعکس

نی استوار و پر شور به قلبهایی ماالمال گردد که ناگاه درخشش رزمندگاتر میانتظار سرنوشت منطقه است روز به روز مایوس



ایمان ایمان به اسالم که فوران خون سرخ خویش را کمترین بهاي الزم جهت آزاد  نمودن خانه و کاشانه و حفظ عقیده واز 

ل کبخشد، آري سازمانی که تشدهد و امیدمان میدانند تحت عنوان امید سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد نویدمان میخود می

هجرتی اجباري به دست آورده هر چند  امروزین به بهاي ریخته شدن خونهاي بسیار و آوارگی از خانه و زندگی خود و نهایتاً

دانیم  که افق پیروزي را در هایی داشته باشد آنان را گروهی خود جوش اصیل و استوار میهاي گوناگون ضعفبه علت

 .سازدت پدیدار میاي که بی رابطه با کل انقالب نیسمنطقه

 

مدارس عالی ترجمه از دور دستهایتان را که قبضه اسلحه را در میان گرفته و به سوي دشمن ما دانشجویان انجمن اسالمی 

ایم که ما هم همچون شما به خاطر اسالم سرب سرخ دشمنان را در قلبهاي خود پذیرا  شویم فشاریم و آمادهرود مینشانه می

 )13/12/1358.(جمهوري اسالمی دت را در آغوش کشیمو در کنارتان شها

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

 14:19 1386جمعه دوم شهریور 

 

 (3)کردهاي مسلمان،سازمان پیشمرگان مسلمان و انقالب

 

  

 

  .ضد کرد هستیم سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد:ما خواستار قاطعیت دولت در پاکسازي عناصر مزدور

 

 .امام خمینی در قلب مردم سنندج جاي دارد

 

 .برندگران،مسجد را محاصره کرده و با چوب و چماق به آنها یورش میبراي سرکوبی مسلمانان،سرکوب

 

  .انقالبی به یاري مردم کردستان برویدبرخیزید و با اقدامی



 

کرد در رابطه با نماز جمعه مردم سنندج که منجر به درگیري شد اي از سوي سازمان پیشمرگان مسلمان شب گذشته،اطالعیه

  :این سازمان به دفتر روزنامه مخابره گردیده متن آن به شرح زیر استاز سوي 

 

 اطالعیه سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد در مورد نماز جمعه سنندج

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

کنید در صورتی که جمعی ناتوان از مردم و زن و کودك در راه خود جهاد نمی حمله مسلحانه به نماز جمعه در سنندج  چرا

این شهري که مردم ستمکارند بیرون از جانب خود براي ما گویند بار خدایا ما را از بار شما اسیر ظلم کفارند آنها دایم می

کار و تجاوزگر در ن و امپریالیستهاي جنایت).بار دیگر بیگانگا74. (قرآن، سوره نساء آیه بیچارگان نگهدار و یاري فرست

مردم مسلمان سنندج که علیرغم تمام شهیدان و تهدیدات و فشارها و  58اسفند ماه  10سنندج پیدا کرد در روز جمعه 

و  دروند تا شاید خداوند عزیز و قادر یاریشان کناختناقها در شهر ماندده بودند به قصد انجام فرضیه نماز جمعه به مسجد می

فرساي روند تا اثبات کنند علیرغم اعمال فشارهاي طاقتفریاد مظلومیت سرخشان به جهانیان و سایر مسلمین جهان برسد می

مزدوران بیگانه و مارکسیستهاي ضد اسالم و ضد کرد اسالم هنوز زنده است و نخواهد مرد اسالم هنوز در اوج مظلومیت 

رود تا دست در دست سایر برادران و خواهران مسلمان هنوز نمرده و نخواهد مرد و می ناپذیر است اسالمپرور و سازشانقالبی

. قلب نگران و خسته و مضطرب خویش را با نیایش به خداوند و دین یک بار دیگر التیام ببخشند و یاد شهداي خویش بگذارند

گران اجنبی و غاصب حقوق بدارند که سرکوبامی کفن خویش را که در راه اسالم  و آزادي فدا کرده بود گررزمنده و گلگون

ار به گران کومله و فدائیان خلق و پیکرا ببینند سرکوباین نمایش پر شکوه اسالمیتوانند نماز جمعه خلق مسلمان کرد نمی

و  دهندبی میو ضد انقالکنند و شعارهاي ضد اسالمیبرند با امام جماعت و مقدسات و عقاید مردم اهانت میمسجد یورش می

ر کنند دزاده بیشرمانه جسارت میو امام خمینی که در قلب مردم سنندج جاي دارد و کاك احمد مفتیبر هر انقالب اسالمی 

) مانند رژیم سفاك پهلوي براي سرکوبی 000گیرد مصلحین مزدور اجنبی (کومله و فدائی و پیکرنتیجه تظاهراتی شکل می

و عده زیادي دستگیر برند تعداد زیادي زخمی یا چوب و چماق و اسلحه به آنها یورش میمسلمانان مسجد را محاصره و 

این اعمال فاشیستی را به شدت محکوم این یورش زنان و کودکان کرد چه ظلمها و چه جنایتهاي که روا نداشتند ماشوند درمی

صر مزدور ضد کرد هستیم ما فرزندان مهاجر سنندج سازي این عنادر پاكکنیم و خواستار قاطعیت دولت جمهوري اسالمیمی

مان سنندج و سایر اي که در سنندج هستند وطنو مناطق کردستان آماده هستیم که با کمک برادران و خواهران رزمنده

تا  هاین حیوانات مسلح پاك کنیم و سازمان پیشمرگان مسلمان کرد میثاقی که با خداي خویش کردمناطق کردستان را از لوث 

آخرین قطره خون خود یار و یاور شما خواهد بود و فریاد مظلومیت شما را به سراسر جهان خواهد رسانید برخیزید و از 



انقالبی به یاري مردم مسلمان کردستان شتافته و با نیروي الیزال مسلمانان و کیان اسالم دفاع کنید به پا خیزید و با اقدامی

المللی رها سازید به امید خواران و روسیه جنایت کار و صهیونیسم بینوران آمریکاي جهانخویش آنان را از زیر یوغ مزد

گیري مبارزات قهرمانانه مردم مسلمان کردستان براي نابودي جاشهاي آمریکاي و روسی و تحقق اسالم عزیز در اوج

ی                                                                         ایران به رهبري پیامبرگونه امام خمین. گسترده باد انقالب اسالمی کردستان

 )14/12/1358(جمهوري اسالمی11/12/1358سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

 

  :کردهاي مقیم مرکزانجمن اسالمی 

 

  .برادران ما در کردستان زیر یوغ احزاب خون خوار اسیرند

 

 :اي مقیم مرکز در رابطه با وضعیت مسلمانان کرد کردستان به شرح زیر استکرده 3ـ  اعالمیه شماره تهران 

 

 : بسم اهللا الرحمن الرحیم3اعالمیه شماره

 

آنچه در زندگانی بشر اهمیت دارد آن است که مانند حیوان آنان که ایمان آوردند و ترك وطن کردند و در راه خدا به 

اي از برادران کرد مسلمان ما در ایم، عدهشهداي راه آزادي را فراموش نکردهمجاهدت برخاستند، در شرایطی که هنوز خاطره 

کردستان عزیز زیر یوغ احزاب خونخوار مارکسیست اسیرند طی خبرهاي رسیده در نماز جمعه سنندج در شرایطی که جمعی 

کردند عده کثیري از مردم در می ایستاده و نمازگزاران را تهدیداز عمال مزدور کومله با اسلحه جلوي مسجد جامع سنندج 

زد با شعارهاي بلند خواستار بازگشت مجاهد بزرگ اسالم و مسجد جامع براي برپایی حسرت و شوق در چشمان آنها غلط می

ریان عمال این جزاده و دیگر مهاجران بودند و تنفر شدید خود را از کمونیستها ابراز کردند به دنبال اهل تسنن کاك احمدمفتی

زنان به مقر کومله برده و در آنجا کردند کتکومله شش بچه محصل را در خیابان گرفته در حالی که مادران آنها شیون میک

اینجا هم بسنده نکرده به درب منازل مسلمانان رفته و آنان را با فحاشی تهدید کردند که با وضع فجیعی شکنجه کردند و به 

قابل گفتند در مهاي مدرسه راهنمائی که را که تکبیر میاي از بچهز بعد از آنها هم عدهدیگر در نماز جمعه شرکت نکنند و رو

این مسایل در شرایطی است که حتی منابع خبري ارگانهاي رسمی مقر کومله مورد هجوم و ضرب و شتم قرار دادند. تمام 

این رسد ولی با تماممان کرد به هیچ جا نمیکشور و منبع خبرگزاري پارس زیر چنگال آنها قرار گرفته و صداي مردم مسل

رفدار ط اینها واقعاًزنند. اگر چربد، روبه صفتانه دم از دمکراسی می، باز رفقا در تهران و دیگر شهرها که زورشان نمیمصایب



این بر اکداي اهللارا در کردستان گرفتند و از یک نهاي اسالمیدمکراسی هستند، چرا جلو فعالیت مدرسه قرآن و تمام انجمن

 .شوندقدرت وحشت دارند که متوسل به ارعاب و ترورر و وحشت و خفقان می

 

 )13آیه 46ان الذین قالو ربنا اهللا ثم استقامو . . .(سوره "

 

 د به.ما قضاوت را دراین مورآنان که گفتند اهللا خداي ماست و پایداري کردند به راستی که باید نترسند و نه غمگین شوند

 )15/12/1358کردهاي مقیم مرکز(جمهوري اسالمی گذاریم.                     انجمن اسالمیایران میعهده شما مردم 

 

 .برنامه هاي تلویزیونی اورامانات و پاوه قطع شد

 

 بر اساس ایران مستقر در غرب کشور اطالع دادسپاه پاسدران انقالب اسالمیـ  خبرگزاري پارس:روابط عمومیکرمانشاه 

دکل مخابراتی  58اسفند ماه  10روز جمعه  21گزارشی که از سوي سازمان پیشمرگان مسلمان کرد دریافت کرده ساعت 

ایران واقع در روستاي مزیدي از توابع بخش باینگان توسط افراد مهاجم منفجر شد. با انفجار صدا و سیماي جمهوري اسالمی

 )16/12/1358. (جمهوري اسالمیق اورامانات و پاوه قطع شده استهاي تلویزیونی مناطاین دکل برنامه

 

 :پیشمرگان مسلمان کرد اعالم کردند

 

  .با وجود فشار گروههاي مسلح انتخابات در کردستان غیرقانونی است

 

انتخابات در اي در رابطه با ـ  خبر گزاري جمهوري اسالمی:از طرف سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اعالمیهکرمانشاه 

 :کردستان به شرح زیر انتشار یافت

 

با درود و سالم بروندگان راه انبیا و تا اعمال حاکمیت گروههاي مسلح ضد انقالب و عدم آزادي و -بسم اهللا الرحمن الرحیم

فشار  امع تحتپذیر است در جوانتخابات واقعی در جوامع آزاد امکان دمکراسی در کردستان انتخابات غیر قانونی است اساساً

کنند نه آراي آزاد مردم در گران تعیین میو اختناق انتخاب کار ساز نیست و نتیجه انتخابات را همان زورگویان و سلطه



المللی از مردم به طور کامل سلب آزادي و عقایدشان را ها و احزاب مسلح و مزدور امپریالیسم و صهیونیسم بینکردستان گروه

ها ناپذیر به آتش کشیده و زن و بچههاي مسلمانان انقالبی و جوانان رزمنده مسلمان و سازشآن خانه به مردم تحمیل کننده

ه اینکاند و یا به زندان و شکنجه و اعدام فقط به جرماند یا آنها را به گروگان گرفتهرا از خانه و کاشانه خویش آواره کرده

هاي مزدور بروند در شهرهاي مختلف مثل ر دیکتاتوري کفار کمونیستمسلمانند و آزادي خواهند و حاضر نیستند زیر با

اینها اسناد زنده و اختناق و سند غیره قانونی بودن کرمانشاه و همدان و غیره هزاران نفر از مهاجرین مسلمان را خواهید دید که

ن کرد که در گروگان و یا زندان و یا انتخابات در شرایط فعلی کردستان هستند در حال حاضر به غیر از صد نفر از مسلمانا

اند هاي فاشیستی ضد انقالب در کردستان هجرت کردهزیر شکنجه جالدان کرد فروش هستند هزاران نفر به خاطر شیوه

این مسلمانان مهاجر حق رأي ندارند مهاجرین در شهرها و روستاهاي خود نیستند بتوانند با راز آزاد خود نمایندگان آیا

ن را انتخاب کنند از طرف دیگر در شهرهاي کردستان (بجر کامیاران) به خاطر دیکتاتوري مسلحانه ضد انقالب هیچ واقعیتشا

مسلمانی حق ابراز وجود و زندگی کردن و نماز جمعه خواندن ندارد چه رسد به کاندید شدن!! طبیعی است که در چنین 

ر کردستان کنند دایجاد مین منافع اربابان خود در کردستان اختناقشوند آنهایی که براي تامیشرایطی چه کسانی کاندید می

کنند آیا در جنگ میکنند با دولت جمهوري اسالمیکنند با زور اسلحه عقایدشان را به مردم تحمیل میافروزي میجنگ

انه از مسوولین مملکتی تامین است؟ و قاطعاي براي انتخابات آزاد و مردمیکردستان دمکراسی و آزادي به عنوان زمینه

خواهیم و با تکیه بر اصول قانون اساسی که آزادي همه مردم را ایران میجمهور و آقاي رییسبخصوص شوراي انقالب اسالمی 

ایران خلع سالح کامل گروههاي ضد انقالب و وابسته به قانون اساسی جمهوري اسالمی 68کنند و نیز اصل تامین می

له و فدائی و دمکرات و رزگاري و پیکار و زحمتکشان سایر گروههاي ضد انقالب مسلح منطقه و از بین امپریالیسم مثل کوم

و بازگشت کامل آزادي و امنیت به کردستان عزیز از برگزاري انتخابات در آن منطقه خودداري رفتن محیط جنگی و نظامی 

آزاد و برابر و دور از هر گونه تحمیلی   ایطی کامالًکنند و به محض برطرف شدن سایه شوم خلق مسلمان کردستان در شر

انتخابات را به خوبی برگزار کنند تا نمایندگان واقعی مردم کردستان براي دفاع از حقوق حقه آنها و رفع ستم ملی تاریخی به 

 .راه یابندمجلس شوراي اسالمی 

 

دستان مسلمان و آزاد و در آرزوي انتخابات واقعی درسایه به رهبري امام خمینی پیش به سوي کرگسترده باد انقالب اسالمی 

 )16/12/1358آزادي و دمکراسی واقعی درپناه اسالم.سازمان پیشمرگان مسلمان کرد(جمهوري اسالمی 

 

 :اطالعیه سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

 

 .کومله و فدائیان خلق و پیکار به نماز گزاران وحشیانه حمله کردند

 



 گراندر هم کوبنده ستم به نام خداوند

 

 ... لهم فی الدنیا خزي و فی االخره عذاب عظیمو من اظلم ممن منع مساجد اهللا ان یذکر فیه اسمه

 

... زبونی در دنیا و عذاب در آخرت این که ذکر خداوند در او برده شود(و کیست ستمکارتر از کسی که باز دارد مسجد را از 

 12ـ براي آنها است) بقره 

 

ا باز گیرند تبه نماز جمعه در هفته گذشته مردم و به خصوص جوانان رزمنده تصمیم میدر پی شورش وحشیانه و ضد مردمی 

بخش خویش ادامه دهند تا علیرغم فشار مزدوران و ضد مذهبان هاي موجود به مبارزات رهاییهم علیرغم فشارها و اختناق

کفن رنج دیدگان هاي انبوه و شهیدان گلگونانبیا است و با جهاد و شهامت خویش را که استمرار حرکتمبارزات اسالمی 

این خطه خونین از زمان حفظ ایشان رسیده میراث گرانبهایشان را در طلبانه خود به ارث خواه در طول مبارزات حقعدالت

هدا و به پیمان خویش در برابر خداوند و ش ناپذیر خویش را در برابر کفر بنمایانندکنند و با نماز جمعه حضور پرتوان و سازش

 ! اي و مسلح امپریالیسمها و دستگیري و زندان و شکنجهو انبیا و صالحین و ما کنند اما باز هم یورش وحشیانه سگان زنجیره

 

جامع  مردم و در پیشاپیش آنها جوانان مسلمان انقالبی از برادران و خواهران سنندج به طرف مسجد 17/12/58روز جمعه 

روند آنها در هفته گذشته سستی و زبونی کفر را  لمس کرده بودند و ضعف مزدوران امپریالیسمهاي شرق و غرب شهر می

اي یهاین بار با روحترسیدند به خوبی دیده بودند ومثل کومله و فدائیان خلق و پیکار را که حتی از یک نماز خواندن هم می

رفتند از طرف دیگر، کومله و فدائیان خلق و پیکار از قبل به اعضا و ار تر به سمت مسجد میو با گامهاي استوبهتر و تهاجمی

. و همه آنها را براي جلوگیري و یورش به نماز جمعه مسلح کرده بودند و قبل از طرفداران خودپ گفته بودند که به مقر بیایند

این آقایان مسلح زدیک شدن ظهر مردم روانه مسجد شدند اما زدند با ناقامه نماز جمعه با ماشینهاي خود در شهر گشت می

 این (جاش)هاي بیگانه بهکردند دمکراتیک ! مانند رژیم سفاك شاهنشاهی عمل کردند و دم در مسجد جوانان را دستگیر می

به شدت کتک  آمد او را دستگیر کرده وکردند هر کس که صدایش در میخطاب میمنظور اهانت به مردم به آنها (جاش)

رسید نفر می 50این دستگیر شدگان به شد تعدادخواست وارد مسجد بشود دستگیر میزدند هم چنین هر جوانی که میمی

جوانان را پس از دستگیري به زندان و شکنجه گاه بردند بلندگوي مسجد را قطع کردند حتی اجازه اذان گفتن و خطبه خواندن 

زدند که از یورش این همه زورگوئی را تحمل نکردند و دست به تظاهرات عظیمیم غیوررا به امام جماعت ندادند مرد

این درگیریها یک نفر به ضرب کارد کشته شد که بعلت وحشیانه این همه نیروهاي مسلح ضد انقالب در امان نبودند در

که از کدام طرف بوده است. در نهایت  از طرف ضد انقالب هنوز برما معلوم نشده استخفقان زیاد و برقراري حکومت نظامی



شوند و درب مسجد را براي ممانعت از هاي ارتجاعی دوران شاهنشاهی متوسل میضد انقالب از فرط ضعف و زبونی به شیوه

 .بنددنمازگذاردن می

 

م به لیرغم اختناق حاکگسترده باد مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان و غیور سنندج. سالم بر نمازگذارن و جوانان غیوري که ع

 )20/12/1358. سازمان پیشمرگان مسلمان کرد(جمهوري اسالمی بخشندمبارزات خویش تداوم می

 

 بجز بیجار و قروه و کامیاران،

 

  .پیشمرگان مسلمان کرد خواستار لغو انتخابات در سراسر کردستان شدند

 

  .استاسالمی با وجود جو حاکم بر کردستان انتخابات غیر قانونی و غیر 

 

  .وقتی نماز خواندن جرم باشد انتخابات آزاد نخواهد بود

 

اي خواستار لغو انتخابات در سراسر کردستان بجز بیجار و سازمان پیشمرگان مسلمان کرد، شب گذشته با انتشار اطالعیه    

 :قروه و کامیاران شدند متن اعالمیه بدین شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 ضمن پشتیبانی از لغو انتخابات خواستار لغو انتخابات در سراسر کردستان بجز بیجار و قروه و کامیاران هستیم    

 

شوراي انقالب وزیر کشور در اطالعیه قبل متذکر شدیم که انتخابات واقعی زمانی حضور محترم ریاست جمهوري اسالمی    

ونه فشار و تحمیل به کاندیداي دلخواه خویش راي دهند تا زمانی که در امکان پذیر است که مردم آزادانه و بدور از هر گ

اند و آزادي راي ندارند انتخابات غیر قانونی و غیر کردستان گروهها مسلح ضد انقالب جو اختناق و خفقان را حاکم کرده



یچی از هر آن کس که قصد سرپ است واست سرتاسر کردستان بجز بیجار و قروه و کامیاران تحت سلطه ضد انقالبیوناسالمی

سازند و یا به اش میگاه روانهبندند و یا به شکنجهاش میاین مزدوران را داشته باشد یا به گلولههاي به نا حقخواسته

این واقعیت است که هیچ قادر به انکار آن گیرند اش را به گروگان میکنند و یا خانوادههاي قرون وسطی محکومش میزندانی

د اندازند وقتی که مسجکردند و به زندان میبردند و شکنجه مییست وقتی زنان و مردان و جوانان را به جرم نماز خواندن مین

دهند؟ آنهم راي به کاندید دهند، آیا اجازه راي آزاد به مردم میکنند و اجازه اقامه نماز را به نماز گزاران نمیرا تعطیل می

انی باشد! که نیست! که مهاجرین مسلمان خود نمونه بارزي از وجود جو اختناق و خف قان وآازار و مسلمان؟ اگر کاندید مسلم

یک  این مهاجرین نه تنها ازباشد واین نیروهاي مسلح وابسته به امپریالیسم شرق و غرب در منطقه میشکنجه و تجاوز توسط

ت در منطقه کردستان ظلم دیگري است بر مظلومان زمان مردم شهرهاي کردستان هستند و انجام انتخاباشهر بلکه از تمامی 

اي دلخواه توانند آزادانه به کاندیدتوانند لب به اعتراض باز کنند و نمیمسلمان ساکن در مناطق تحت سلطه ضد انقالبیون نمی

و یا  ري و تجاوز به دخترانکند در صورت نا فرمانی او تسلیم نشدن گروگانگیخویش راي دهند چرا که اسلحه بر انان حکم می

توانند به کاندیداي دلخواه خویش راي دهند چرا که به این است جو حاکم بر کردستان مسلمانان مهاجر نیز نمیمرگ فرزندان

دانید در کردستان ماند؟ شما خود میجهت ظلم و تجاوز و اختناق حاکم بر منطقه مجبور به مهاجرت شدند پس چه کسی می

ن نیروهاي مسلح ضد انقالبیون نتیجه انتخابات هر چه باشد آرا آزاد مردم نیست بلکه خواست و نظر همان سلطه ایبا وجود 

باور کنید  تواند قبول واین یک جو آزاد انتخاباتی است؟ چگونه میباشد. آیا گران و ضد مردمان امپریالیست و صهییونیسم می

ابند نماینده واقعی مردم تحت ستم کرد باشند ضمن پشتیبانی از لغو انتخابات در یاین مناطق به مجلس راه میاشخاصی که در 

سنندج اکتفا نکرده و انتخابات را رد سراسر کردستان لغو نمایند چرا که جو حاکم بر مریوان و بانه و سقز و مهاباد و بانه دست 

با شد به آن امید که مردم قهرمان مسلمان کردستان میتر از آن هم از سنندج ندارد و چه بسا خفقان آورتر و پر شکنجهکمی 

در یک محیط آزادانه در انتخابات شرکت کرده و به کاندیداهاي دلخواه خویش راي دهند تا حقوق از دست رفته چندین ساله 

 .اسالمی این ملت تحت ستم و محروم را بازستانند در آرزوي آن روز و در آرزوي یک انتخابات آزاد وو حتی چند قرن 

 

مرگ بر سلطه گران و زور گویان وابسته به امپریالیستهاي شرق و غرب نابود باد سلطه اجنبی بر کردستان، گسترده با انقالب 

 )21/12/1358(جمهوري اسالمی 20/12/58به رهبري پیامبر گونه امام خمینی.  سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اسالمی

 

 کامیارانمعلمان اطالعیه انجمن اسالمی

 

آموز و معلمان و اهالی کامیاران و ـ  خبرنگار جمهوري اسالمی: روز گذشته با حضور تعدادي از برادران دانشکرمانشاه     

امیاران معلمان کاي از طرف انجمن اسالمی این جلسه اطالعیهاي تشکیل شد در پایان گروهی از پیشمرگان مسلمان کرد جلسه

 .انتشار یافت



 

 :طالعیه به شرح زیر استمتن ا

 

 بسم اهللا القاسم الجبارین و یارب المستضعفین

 

اراده خداوند بر آن است که مستضعفان را وارث زمین قرار دهد و مستکبران را به دست مستضعفان منکوب کند. بار     

روختگان این لی از آستین خودفدیگر دست جنایت کار امپریالیسم آمریکا و سوسیال امپریالیسم شوروي و صهیونیسم بین المل

 خبر دیگر بار جنایتی شبیه جنایت مسجداین جانیان از خدا و خلق بیمثلث شوم و به عبارتی یار با وفاي یکدیگر در آمد 

این پایگاه مستضعفان که همان نور چشمان خمینی بت شکن االقصی و مسجد جامع کرمان و مسجد جامع سنندج در کامیاران 

 .نندکاینها بیشتر از پیش خود را با همین اعمال کثیف خود رسوا میم گرفت و از آنجا که خواست خداوند استباشند انجا

 

ه چرا اینجا است کشب گذشته (یکشنبه شب) در اویل شب در کامیاران به پایگاه تفکر و اندیشه ما هم حمله نمودند و    

گذرد که بعد از تعطیلی طوالنی گیرد بیش از دو هفته نمیما نشانه می دشمن همیشه سالحهاي اهدائی شرق و غرب را در مغز

مدارس کامیاران که به همت برادران و خواهران فرهنگی مدارس بازگشاي شد و دشمن سخت به تکاپتو افتاد که چگونه 

گونه چشود دیگر زمینه هی که مغزها شکوفااند و آنها هنگامیتواند ناظر باشد که مستضعفان در پی کسب دانش و اندیشهمی

استعمار و استشمار و استحمار برایشان نخواهند ماند و به همین علت شب گذشته ( یکشنبه شب ) در پی حمله ناجوانمردانه 

مسجد حسینیه و اداره آموزش و پرورش کامیاران را با سالحهاي سنگین مانند آر پی چی و خمپاره مورد حمله قرار دادند و 

که با خدا در جنگند که بودند فرعونان و نمرودان و پهلویان تاریخ و دیدیم سرگذشتشان را با مردم مسلمان ثابت نمودن 

ایران عزیز ضمن محکوم گاه ملت مسلمان و رزمنده جهان بخصوصبخصوص فرهنگیان و دانش آموزان کامیاران در پیش

این چنین اعمال وحشیانه فاطعانه و با کمال تکرارکنیم که در صورت این جنایات فجیع و هولناك اعالم مینمودن 

ایستادگی خواهیم نمود و هر گونه حرکت ارتجاعی و در خط جهان خواران را به شدت خواهیم کوبید. با درود به سازمان قدرت

اد توطئه نابود ببه رهبري امام خمینی.  بر افراشته باد پرچم خونین اسالم پیشمرگان مسلمان کرد پیروز باد انقالب اسالمی

 )22/12/1358معلمان کامیاران(جمهوري اسالمی. انجمن اسالمیمرتجعین و مشترکین و منافقین

 

 ! با وجود خفقان شدیدي که بر کردستان حکم فرما است: از دید گاه هیات حسن نیت کردستان آرام است

 



که به نام صداي خلق مسلمان کرد و جمهوري  یک مسلمان کرد:گردانگان فرستنده رادیو مخفی مریوان چه کسانی هستند

  .گیرندرا زیر رگبار فحش و ناسزا میاسالمی 

 

که اي انجام داده غیر از کومله و دیگر احزاب سیاسی و نظامیآیا تا به حال هیات حسن نیت با مردم مسلمان کردستان مذاکره

 گرفتند؟ختند و خانواده آنها را به باد کتک میریپیشمرگان به اسالح خلقیشان به منازل مسلمانان بی پناه می

 

 :پرسیمایران و یک مسلمان کرد از آقاي صباغیان میبه عنوان یک فرد 

 

 ـ در شهري مثل مریوان چه آرامشی حکمفرماست که فرماندارش در زندان کومله است؟1

 

 ـ  هیات نظارت بر انتخابات چه کسانی هستند؟2

 

وضع انتخابات را در کردستان در جو اي به دفتر روزنامه جمهوري اسالمی مهاجر کرد با ارسال نامه ـ  یک مسلمانتهران     

کنونی برشمرد و آن را به ضرر مسلمانان کردستان با وجود خف قان صد انقالب توصیف کرد وي هیات حسن نیت را 

ستان و مسلمانان آن دیار از جانب احزاب کومله و ... تلقی کده و اظهار داشته با وجو خفقان شدیدي که بر کردسازشکار و

داند کند و انتخابات را بالمانع میچریکهاي فدائی خلق و  بر منطقه حکم فرما است چرا باز هیات منطقه را ارام توصیف می

 :خوانیددر زیر می نامه برادران مسلمان مهاجر کرد را عیناً

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 :حسن نیت کردستان آرام استاز دیدگاه هیات 

 

آورتر، این دیار خفقانگذرد سالی که براي مسلمانان کردستان و انقالبیون راستین ایران مییک سال از انقالب خونین    

ترورآمیزتر از دوران سیاه دیکتاتوري محمد رضا خانی بود تا جایی که در زمان اوج قدرت و عظمت پلیسی و ساواك جهنمی 

ها گام به گام و سازشکارانه دولت جرأت نمازخواندن و انجام فرایض دینی خود را داشتند اما حاال به برکت سیاست مسلمانان



موقت نه تنها از انجام برگزاري نماز جماعت محرومند و بلکه از ترس ساواك جدید التاسیس خلقی کومله که مبادا با اعدام 

ل برچسب کرد فروش مرتجع و جاش بودن را به آنها بزنند از گفتن کلمه اسالم آنها و شکنجه و زندانش تمام شود و با حداق

اینکه دولت موقت دست از کار کشید، روزنه امیدي در دل کنند الزم به یادآوري است بعد ازو مسلمان بودن و خودداري می

هاي رنجیده و مظلوم و مسلمان بی ودهایران جاي تهاي کردستان پیدا شد که انشااهللا حکومت بعدي جمهوري اسالمی مسلمان

این دولت دست این امر توجه نداشتند که بعد از باور و ظاهربین به پناه کرد خواهد بود و امام متأسفانه مسلمانان خوش

ن اهاي کردستآمیز دمکراتیک مسلمانبینیم هنوز هم از راه مسالمتاش همچنان بر سر کار خواهد ماند همچنان که میپرورده

این مدت بارها و بارها شاهد جنایات و مردم کشی کومله و فدائیان ضدخلقی دهد دررا یکی پس از دیگري به کشتن می

اي آقاي فروهر طی یک تماس تلفنی دمکراتیکی با گردانندگان حکومت استالینی ایم بعد از هر جنایت و حمله وحشیانهبوده

کمال افتخار و مباهات خود و هیات حسن نیت را ناجیانت کردستان قلمداد نموده  کردستان اوضاع منطقه را آرام توصیف و با

 .ایجاد برادرکشی کرده استو برخی از مقامات مسوول مملکتی متعهد به کارشکنی و

 

ح آقاي صباغیان یکی دیگر از اعضا به اصطال 24/12/58هم در روز سه شنبه در آستانه انتخابات مجلسی شوراي اسالمی     

این سوال خبرنگار کیهان که به طور کلی جو حاکم در سایر مناطق کردستان بجز حسن نیت طی یک گفتگوي تلفنی در جواب

اند تا در انتخابات در سراسر کردستان به خاطر جو حاکم این که پیشمرگان مسلمان کرد تقاضا کردهسنندج چگونه است؟ و 

این مورد که د؟ گفت: در قسمتهاي دیگر کردستان آرامش نسبی وجود دارد در این منطقه لغو شود تا چه حد صحت داردر

 توانند پاي صندوقهاي راياین احتمال وجود داشته باشد که افراد آزادانه میانتخابات لغو شود حرف درستی نیست هر کجا 

 :پرسممسلمان کرد از آقاي صباغیان مید ایرانی و یک شود حاال من بعنوان یک فربروند انتخابات صندوقهاي راي انجام می

 

 باشد؟ـ در شهري مثل مریوان چه ارامشی حکم فرمااست که معاون فرماندارش در زندان کومله می1

 

 ـ هیات نظارات بر انتخابات چه کسانی هستند؟2

 

یر رف کرمانشاهی و دب؟ فئودال معـ از سه کاندیداي شهر مسلمان نشین مریوان کدامشان مسلمان است؟ عبدالرضا کریمی3

مارکسیست لینینیستی آموزش و پرورش مریوان و فرمانده چریکهاي فدائی خلق شاخه مریوان و قاتل بهترین و رشید ترین 

و  مائوئیستو عوامل خلع سالح پاسگاههاي مرزي و ژاندارمري یا فاتح شیخ االسالمیمدرسه قرآن و پاسداران انقالب اسالمی 

سیه سوادي مریوان و لیسانهاي مریوان یا باباعلی مهرپور؟ رییس اداره مبارزه با بیر و طرح اصلی درگیريپسر ثناگوي آریامه

 .بورسیه آریامهري و مداح و ثنا گوي شاه خیانت کار



 

 کند؟چه فعالیتی در مریوان دارند و اصال کجا زندگی میـ اعضا و هواداران قرآن انجمنهاي اسالمی4

 

 اند؟وجود آمدن هیات حسن نیت تا کنون چند نفر مسلمان به دست مشرکین شهید شدهـ از زمان به 5

 

ـ سرپرست فرمانداري مریوان در حال حاضر چه کسی است و از طرف کدام مقام مملکتی انتخاب شده که باید ناظر جریان 6

 انتخابات باشد؟

 

 ؟شودـ توسط چه کسانی مکالمات تلفنی در مخابرات مریوان ضبط می7

 

ـ گردانندگان فرستنده رادیویی مخفی مریوان چه کسانی هستند که به نام خلق مسلمان کرد مسلمانان کرد و جمهوري 8

 گیرند؟را زیر رگبار فحش و ناسزاگوئی میاسالمی

 

ان همظامیاي انجام داده غیر از کومله و احزاب سیاسی نـ آیا تا به حال هیات حسن نیت با مردم مسلمان کردستان مذاکره9

احزابی که بعد از بازگشت از دامان بعثیهاي عراق و مسلط شدن بر شهر مریوان  پیشمرگان به اصطالح خلقشان به منازل 

ن شدن در صورت نداشتگرفتند و خواستار اسلحه از انان میریختند و خانواده آنها را به باد کتک میمسلمانان بی پناه می

ه اي را ککرد پولی ندارد و اسلحهر است برایشان تهیه کنند و اگر چنانچه کسی اظهار میکردند  تا هر طومجبورشان می

شد در خاتمه بار دیگر از کلیه خواهران وبرادران مسلمان ترین وضع مجازات میام به فجیعام و به دولت تسلیم کردهداشته

این سکوت را جایز نداشته و در افشاي عوامل یش ازخواهم که بایرانی بعنوان یک مسلمان زجر دیده و آواره میوطنهم

                                                                    .                                                                                                                    سازشکار مسوولیت در ارگانهاي مهم تصمیم گیري و اجراي مملکت مردم مسلمان کردستان را یاري نمایند

 )23/12/1358(یک مسلمان کرد) (جمهوري اسالمی

 

 :جهت تعطیل و وادار کردن مردم به اعتصاب عمومی

 

 .هاي فدائی و کومله به دکاکین سنندج حمله کردندسازمان



 

لمان کرد طی تماسی با دفتر روزنامه اخبار زیر را درر مورد شهر شب گذشته یکی از اعضاي سازمان  پیشمرگان مس    

هاي کومله و فدائیان خلق با در دست داشتن بلند گو سنندج در اختیار ما گذاشت از اولین ساعات صبح دیروز اعضاي سازمان

این ج  ببندند اما کاسبکاران بهاز مغازه داران خواستند که مغازه هاي خود را بعنوان اعتراض به ملغی شدن انتخابات در سنند

این عمل مشاهده کردند دست هاي مذکور که شکست خود را درصبح مقاوت کردند سازمان 9عمل تن در ندادند و تا ساعت 

به اقدام مسلحانه زدند و با حمله به دکآنها و مغازه داران را وادار به بستن مغازه ها نمودند ضمنا از جزئیات دیگر حادثه تا 

 )24/12/1358.(جمهوري اسالمیون اطالعی نرسیده استکن

 

  :کردهاي مقیم مرکز خطاب به روزنامه اطالعاتانجمن اسالمی 

 

 شما طرف هستید نه بی طرف

 

 وجود ندارد؟اي از مسلمانان و موافقان حکومت جمهوري اسالمی به چه دلیل در روزنامه اطالعات حرفی و اشاره

 

ا آن ر گذارم و وقت برگشتن مجدداًرو خیابان میعات وارد شدم افکار شخصی خود را در پیادهمن صبح که در موسسه اطال

 !گیرمتحویل می

 

 .سایداین نوع دموکراسی یک بعدي است و سر بر آستان مارکس می

 

قانون مطبوعات  این نامه را طبقخواهشمد است  شوراي محترم سردبیري روزنامه اطالعات محترماً-بسم اهللا الرحمن الرحیم

یحی توضیحی و تصح هاي شما درباره اوضاع منطقه کردستان و مسلمانان آن مزینشان فرمودید (هر چند بعداًدر مقابل نوشته

 .ولی چه دیر) امر به درج فرمایید باشد که از دمکراسی درخواستی خودتان نصیبی هم ما را

 

در سر مقاله و مکتوبهاي خود  هاي سیاسی مملکت کراراًفکري و موضوعهاي درباره روش آن روزنامه در قبال موضوع    

نامه اطالعات به هیچ گروه فکري خاصی بستگی نداشته و اید که روزطرفی کامل را داشته و چنین بیان کردهادعاي بی



سردبیري است بقیه هاي آن که حاصل اندیشه و طرز فکر کادر اعضاي شوراي اي است خبري و غیر از سر مقالهروزنامه

زنامه مشی روشود متأسفانه این ادعا حقیقت نداشته و خطگیري نوشته مینظیري و خالی از هر نوع جهتمطالب در کمال بی

اي است همراه با کمبود شهامت، شاهد من این گفتارها خدعهکند که شما طرف هستید نه بی طرف و به درستی بیان می

 .تصفحات هر روزه اطالعات اس

 

کردهاي مقیم مرکز به خدمت یکی از اعضاي شوراي سردبیري روزنامه (آقاي تابستان گذشته نمایندگان انجمن اسالمی    

رحیمیان) رسیدند و در مورد مطالب مربوط به کردستان مندرج در روزنامه گله کردن و مدت قلیلی به بحث نشستند و تذکر 

حرفی  ه رویدادهاي آن سامان همواره یک طرفه است و به چه دلیل در روزنامه مطلقاًهاي شما درباراین مطلب که چرا نوشته

 هاشود دشمنیایران در آن ناحیه وجود ندارد و هر آنچه نوشته میاي از مسلمانان و موافقین حکومت جمهوري اسالمی و اشاره

؟ آقاي رحیمیان در آن جلسه ن جمهوري اسالمیاست و مخالفتها با حکومت و بزرگنمایی آنها و قهرمان جلوه دادن دشمنا

کنیم و ضامن صدق و کذب آن نیستیم. یک نوع آن را نقل می فرمایند:خبرها را از خبرنگاران محلی دریافت کرده و عیناًمی

د را خصی خوشوم افکار شاین معنی: من صبح که از در موسسه اطالعات وارد میاند به. جمله جالبی فرمودهفرار از مسوولیت)

ما من شوند اطرف خارج میطرف وارد و بیگیرم یعنی بیگذارم و وقت برگشتن مجددا آن را تحویل میرو خیابان میدر پیاده

 .با واقعیت ملموس در روزنامه مغایر است و دم خروس صفحات روزنامه بد جوري نمودار است این گفته دقیقاًگویم که می

 

کرد منفی کمونیستهاي محلی را با آب و تاب تمام اسم و رسم و القاب تمام چکترین حرکت و عملشما در حالی که کو    

 .فرمائیدچشم بسته عبور میها  اسالمیکنید از روي همه جریانطلبانه نقل میحق هاي مخالف کامالًسران آنها در زمینه

 

  :به عنوان مثال    

 

تحت عنوان اعتراض گروههاي سیاسی و اجتماعی به کشتار  10در صفحه  14/12/58شنبه سه 16090در روزنامه شماره     

ـ  اعتراض سازمان فدائیان شاخه کردستان و اعتراض هیات رهبران خلق ترکمن قاطعانه معترضین میتینگ کردستان 

نیست که از طرف این اید آن قطعنامه از طرف چه کسی صادر شده است؟ مگر نمایندگی خلق کرد را جداگانه نوشته

اید؟ اما دریغ از یک خط تک آنها را مرقوم فرمودهاعتراض تک گروههاي سیاسی موجود در کردستان است و شما مجدداً

هاي افراد خلق که خواستار رفع ستم ملی هستند و دریغ از نوشته در باره راهیمایی مسلمانان سنندج و اعتراض آنها به ستم

جهت  ایراننقاطمه آواره کردستان و جنایات رفته بر آنها که دبیر و مدیر و مالیانشان در اقصییک کلمه دلسوزي براي آن ه



اند در چنگال هایشان به کار گل عملگی مشغولند و آن عده هم که توان فرار نداشته و در زادگاهشان ماندهارتزاق خانواده

 .ت مجازات حبس و شکنجه داردشیرنر خونخوار اسیر بوده و مسجد رفتنشان نیز تحت کنترل اس

 

ساید: دم این نوع دمکراسی شما یک بعدي است سربر استان مارکس میبله برادران شما پیرو کدام دمکراسی هستید؟     

اي آقاي دکتر رضا برهانی است که کوتاه هم شده بود در حالی که از چاپ دو خروس دیگر در همان شماره مقاله دو صفحه

 اي پخششود من به محتواي مقاله و نوشته آقاي برهانی که الزم بوده به صورت جزوهسلمانان جلوگیري میخط نامه امت م

. اما جا داشت اش شانتاژشد کاري ندارم و ضمن صحت و سقم مطالب آن نیستم که چه مقدارش واقعیت است و چه اندازهمی

آمد که رهانی که در همین اطالعات به چاپ رسیده بود به عمل میکه در کنار آن مقاله اشاره به نوشته چند سال پیش آقاي ب

ران فکاین روشنشان بود تا خالیق بدانند ایشان از زندان آریامهري شد و در واقع توبه نامهچگونه آن نوشته باعث آزادي 

 ه فردوسی چه افکار بدیع متلونیقیوم ملت و به قول زنده یاد جالل االحمد ترسو، عین خطاب جالل است به برهانی نقل از مجل

دارند و بفهمند آقاي دکتر برهانی با آن آب توبه که بر سر خود ریخته توانست از زندان آزاد شده و به ینگه دنیا مسافرت 

در هیات مارکس به وطن رجعت فرموده و در تشکیل حزب سوسیالیست فرماید. سرانجام بعد از شکوفایی انقالب اسالمی 

دهد به اصطالح پرده را باال این ملت درس میجمهوري منتخب یم و شریک کردند آقاي برهانی حالیه به رییسکارگران سه

زند که چه مواظب مهندس بازرگان باشد؟ یعنی مهندس بازرگانی  که نصف عمر آقاي براهنی را در زندان گذرانیده و می

ایشان را بر شما روشنفکران غربی که همواره آید ملت ات به میان اگر پاي انتخاب هیچ گاه بر آریامهر توبه نگفت و واقعاً

این نامه را پناهگاهتان آمریکا بوده است ترجیح خواهد داد در خاتمه امید است آرزوي آزاداندیشی و آزادمنشی، اجازه چاپ

 زکردهاي مقیم مرکصادر فرمایید.         دکتر محمد علی مهرآسا وابسته به انجمن اسالمی 

 

  )25/12/1358جهت درج والسالم.(جمهوري اسالمی رونوشت:روزنامه جمهوري اسالمی

 

  .پیشمرگان مسلمان،مردم را به بازدید مسجد جامع کامیاران دعوت کردند

 

ایام عید به اي به منظور عزیمت مردم مسلمان در جمعه شب گذشته از سوي سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد اطالعیه    

 ان انتشار یافت: متن اطالعیه بدین شرح است: بسم اهللا الرحمن الرحیمکردست

 

مردم مسلمان کرد از دیرباز در حکومتهاي جبار پیشین تحت عنوان ستمها و تضعیفات غیر انسانی مستکبرین -بهار در کرستان

 .اندداخلی و استعمارگران خارجی قرار داشته



 

ند دیداخان و پسر جالدش بقاي سلطنت ننگین خود را در نابودي و ضعف ما میهاي ضد انسانی همچون حکومت رضدر رژیم

مینی در به رهبري امام خدر استضعاف ما در کلیه شئون انسانی داشتند نسیم جان بخش انقالب اسالمیها سعی و به انوع شیوه

ق و غرب کردستان عزیز را به مناسبت ایران و وزیدن گرفت و ما نیز جان تازه یافتیم استعمارگران شرسرزمین رنجیده 

جنایت شان صحنه تاخت و تاز قرار داده و تمامی هاي نامناسب اقتصادي و فرهنگی و تاریخی به وسیله عوامل سرسپردهزمینه

 این توطئه نگین میانتوجیه کردند تا با خود را در طول یک سال اخیر به نام مبارزه خلق کرد علیه نظام جمهوري اسالمی

این طلبی خود را که سابقه تاریخی نیز دارد در مردم مسلمان کرد و سایر هموطنان جدائی و فاصله افکنده و نقشه شوم تجزیه

لحظات حساس انقالب عملی سازد اکنون در آستانه آغاز سال نو و فرا رسیدن بهار مردم مسلمان کردستان از یک سو، غم از 

یز و جهاد آزادي بخش با کفار دیدگانی اشکبار دارند و از طرف دیگر با قلبی آکند از دست دادن بهترین فرزندان اسالم عز

شور و شوق و شعف از آزاد شدن بعضی مناطق مانند پاوه روانسر و جوانرود و کامیاران و حوزه اورامانات و پاکسازي آن از 

ایام نوروز یا ه کند کایران تقاضا مییشمرگان مسلمان برند لذا سازمان پپیشه در انتظار پیروزهاي بزرگ به سر میکفار جنایت

غمها و شادیهاي اشکها و لبخندهاي خواهران و برادران کرد خود شریک و سهیم بوده و یا تحکیم وحدت خود صف نیروهاي 

که فت تا هنگامی توان شاد بود و جشن گرمی یا واقعاًحق را در مقابل باطل هر چه بیشتر متشکل نمایند برادران و خواهران

مسلمانان کرد در شهرهاي همچون سنندج و مریوان و مهاباد و بانه و غیره به دیکتاتوري استالینیستی عمال امپریالیسم شرق و 

رسد؟ آري برادران بیایید تا با خبر از قتل و شکنجه مردم مسلمان و هتک حرمت از مردم مسلمان کرد می و مرتباً غرب واقعاً

مسجد کامیاران برویم که با سالح آر،پی،جی،هفت کوبیده شده است بیایید تاریخ رنج و ستم مزدوران بیگانه را از هم به دیدن 

وطنان مسلمانان برادران و خواهران مهاجر کرد که در اثر ظلم وستم کفار هاي شهداي مسلمانان کرد بشنوید همزبان خانواده

اند چشم به راه شده و در مناطقی چون کرمانشاه و همدان و غیره ساکن شده اکنون از شهر و دیار خود راندهکمونیست هم

براي زخمهاي خود بیابند عید ما روزي خواهد بود که اند تا با آمدن شما تسکینی براي دردهاي خود و مرهمی دوخته

                                                                                                                کردستان از لوث وجود کفار پاك گردد.                                                

 )26/12/1358سازمان  پیشمرگان مسلمان کرد.(جمهوري اسالمی

 

 .پیشمرگان مسلمان کرد،هموطنان را به دیدار نوروزي از کردستان دعوت کردند

 

اي از عموم مردم مسلمان ایران تقاضا کرد تا ایام کیهان: سازمان پیشمرگان مسلمان کرد، با صدور بیانیه کرمانشاه ـ خبرنگار

ها و لبخندهاي برادران و خواهران کرد خود سهیم و شریک ها، اشکها و شادينوروز را به کردستان بروند و از نزدیک با غم

 .شوند

 



اخلی و هایی که توسط مستبکرین دهاي جبار پیشین و ستمحوس پهلوي و حکومتدر این بیانیه ضمن تشریح جنایات رژیم من

استعمارگران خارجی بر مردم کرد روا داشته شده آمده است: رژیم ضد انسانی همچون حکومت رضا خانی و پسر جالدش ، 

ی اف ما در کلیه شئون انسانها سعی در استضعدیدند و به انواع شیوهبقاي سنگین مملکت خود را در نابودي و ضعف ما می

بخش انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی بر سرزمین رنجدیده ایران وزیدن گرفت و ما نیز که نسیم جاناند تا اینداشته

هاي نامساعد اقتصادي، فرهنگی و تاریخی اي یافتیم. استعمارگران شرق و غرب کردستان عزیز را به مناسبت زمینهجان تازه

شان صحنه تاخت و تاز قرار داده و تمامی جنایت خود را در طول یک سال اخیر به نام مبارزه خلق وامل سرسپردهبوسیله ع

کرد علیه نظام جمهوري اسالمی متوجه کرده تا با این توطئه ننگین میان مردم مسلمان کرد و سایر هموطنان جدایی و فاصله 

تاریخی نیز دارد در این لحظات حساس انقالب عملی سازند. اکنون در آستانه طلبی خود را که سابق افکنده و نقشه شوم تجزیه

آغاز سال نو و فرارسیدن بهار مردم مسلمان کردستان از یک سو در غم از دست دادن بهترین فرزندان اسالم عزیز در جهاد 

عف از آزاد شدن بعضی مناطق مانند بخش با کنار دیدگانی اشک بار دارند و از طرف دیگر با قلبی آکنده از شور و شآزادي

برند. لذا سازان پیشمرگان مسلمان کرد از عموم مردم مسلمان ایران پاوه، روانسر، جوانرود، کامیاران و قروه و از گله به سر می

د و خواهران کرها و لبخندهاي برادران ها و اشکها و شاديکند که ایام نوروز را به کردستان آمده تا از نزدیک با غمتقاضا می

خود شریک و سهیم بوده و با تحکیم وحدت خود ضعف نیروهاي حق را در مقابل باطل هرچه بیشتر متشکل نمایند. برادارن و 

توان شاد بود و جشن گرفت تا هنگامی که مسلمانان کرد در شهرهایی همچون سنندج، مریوان، مهاباد، می خواهران آیا واقعاً

ان و خبر از قتل و شکنجه برادران مسلم وري استالینی عمال امپریالیسم شرق و غرب واقعند و مرتباًبانه و غیره تحت دیکتات

پرسد. آري برادران بیایید تا با هم به دیدن مسجد کامیاران برویم که با سالح آر،پی، هتک حرمت از زنان مسلمان کرد می

هاي شهداي مسلمان کرد بشنویم. هموطنان نه را از زبان خانوادهجی، هفت کوبیده شده است، بیایید تا رنج ستم مزدوران بیگا

اکنون از شهر و دیار خود رانده شده و در مسلمان، برادران وخواهران مهاجر کرد، که در اثر ظلم و ستم کفار کمونیست هم

دردهاي خود و مرهمی براي  اند تا با آمدن شما تسکینی برايبراه دوختهاند چشممناطقی چون همدان و کرمانشاه ساکن شده

 )27/12/1358هاي خود بیایند. عید ما روزي خواهد بود که کردستان عزیز از لوث وجود کفار پاك گردد.(کیهانزخم

 درگیري در جوانرود

 

درگیرهاي جوانرود بین دو گروه مستقر در منطقه بوده و افراد حزب دمکرات هیچ نقشی در این "کرمانشاه ـ خبرنگارکیهان:

این مطلب را سید علی سخنگوي حزب دمکرات تشکیالت سنندج روز گذشته به خبرنگار کیهان گفت و » درگیري ندارند.

ب ما درگیري درروز گذشته جوانرود اعالم شده است کذب محض است و افزود: اتهاماتی که در مورد دخالت افراد مسلح حز

کنیم. وي همچنین افزود: این درگیري فقط به منظور گسترش تشنج در منطقه بوده است اساس را تکذیب میما این مطالب بی

حسامی یکی از  که بین دو گروه وابسته به حزب بحث عراق و گروه مسلح دیگر بوجود آمده است. از سوي دیگر جبار

مسووالن روابط عمومی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد مستقر در کرمانشاه در مورد حوادث دو روزگذشته جوانرود به 

کیلومتري  3در » شرمینه"خبرنگار کیهان گفت: درگیري ما به دنبال عملیات پاکسازي منطقه جوانرود از افراد مسلح در نقطه 



س اخبار رسیده تاکنون یکنفراز پیشمرگان مسلمان و چند تن از افراد مسلح مجروح شده است وي جوانرود اتفاق افتاد و بر اسا

 .ها هستیمسپس اضافه کرد: از افراد مسلح نیز دو تن بازداشت شدند که مشغول  بازجویی از آن

 

تیار ه قشالن را که در اخچنین گفت: گروه پیشمرگان کرد مسلمان چند روز پیش نیز در یک درگیري مسلحانه پایگاوي هم 

افراد مسلح سازمان کومله بود به تصرف خود درآورد و افراد ما اینک در این محل مستقر هستند و هویت افراد مسلح را 

یکی از مسئوالن سازمان کومله در یک گفتگوي تلفنی  دموکرات، کومله و افراد مسلح سردار جاف در منطقه اعالم کرد. ضمناً

 )9/1/1359شرکت در هرگونه درگیري را تکذیب کرد.(کیهانبا خبرنگار ما 

 

 اطالعیه انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز درباره رادیو و تلویزیون

 

اند. اي خطاب به مسووالن مملکتی ارسال داشتههاي کردي  رادیو ایران نامهانجمن اسالمی کردهاي مقیم در اعتراض به برنامه

 :ستدر بخشی از این نامه آمده ا

 

به  هاییها پیش برنامهرادیو ایران جهت شناسایی انقالب اسالمی  برقراري ارتباط با کردهاي نقاط مختلف منطقه از مدت"

شود ها تومان خرج این دستگاه  و تشکیالت و دقایق پخش آن شده و میتوان گفت: میلیوننماید که میزبان کردي پخش می

 «برند؟گیرند و چه کسانی سود مییاي مو به هر حال از آن چه نتیجه

 

چنان به تهیه این ها در خط اسالم و انقالب نیست و افراد فاسد گذشته همکه برنامهدر این اطالعیه ضمن اشاره به این

از  نینچها ناظر کنند هماند تا یک نفر مسلمان کرد را بر پخش این برنامهپردازند از مسووالن مملکتی خواستهها میبرنامه

زننده  هايمسلمانان باسواد و متعهد خواسته شود که به ایراد سخنرانی و تشریح مسایل کردستان بپردازند از پخش ترانه

 .ها اخبار سیاسی روز کردستان پخش شودخودداري شود و در قسمتی از این برنامه

 

ا  هعدم موفقیت در برآوردن این خواست اند که در صورتانجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز از مسووالن مملکتی خواسته

 )10/1/1359بهتر است که این رادیو را تعطیل کنند.(کیهان

 



 :انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز

 

 .در مناظره با قاسملو،کردهاي مسلمان باید شرکت داشته باشند

 

در صورتی مورد تائید مسلمانان » قاسملو"انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز، طی اطالعیه اي اعالم داشته است که مناظره با 

 :کردستان است که یک نفر از کردهاي مسلمان در مناظره شرکت داشته باشد. متن اطالعیه بدین قرار است

 

بدنبال دعوت سازمان رادیو تلویزیون ازآقاي قاسملو نماینده حزب دمکرات جهت شرکت در مناظره تلویزیونی مبنی بر خلع "

ز که حد اقل یک نفر از مسلمانان مبار کنیمو مسائل کردستان، ما این مناظره را به شرطی قبول و تائید می سالح و ادامه جنگ

 .«و متعهد یا یکی از اعضا سازمان پیشمرگان مسلمان کرد یا یک مهاجر کردستانی در مناظره شرکت داشته باشند

 

 «انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز"

 

ضمن بیان اینکه کردستان متعلق به حزب دمکرات و سایر  9/1/59روزنامه جمهوري اسالمی در تاریخ الزم به تذکر است که 

گروههاي نیست و متعلق به مسلمانان منطقه و گروههاي مردم کردستان است اعالم کرد که در مناظره با قاسملو باید 

پیشنهاد، هر روز تلفنهاي مکرري به دفتر روزنامه مورد این  درنمایندگانی از کردهاي مسلما ن شرکت داشته باشند. ضمناً

 )14/1/1359میشود که مردم خواهان شرکت نمایندگان مسلمان کرد در مناظره با قاسملو هستند.(جمهوري اسالمی

 درگیري در کامیاران

 

د پیشمرگان مسلمان کرهاي بخش کامیاران این اطالعیه از سوي سازمان : در ارتباط با درگیريکرمانشاه ـ خبرگزاري پارس

 :در کامیاران منتشر شد

 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 



نگی ترین مزدوران ضد اسالم و کرد ریخته شد و نترین و وحشییکبار دیگر خون بهترین فرزندان مسلمان کرد به دست کثیف

 14/1/59به ردید. در تاریخ پنجشنپرست و افتخار دیگر براي پیشمرگان مسلمان کرد گبزرگ براي این وحشیان کافر و بیگانه

اي هاي منفجر نشده که در روستهنگامی که یک واحد از پیشمرگان مسلمان کرد مستقر در کامیاران براي خنثی کردن خمپاره

 ها به چند کیلومتري کامیاراناطراف کامیاران انداخته بودند بنا به درخواست اهالی روستاها براي نجات از انفجار این خمپاره

که مورد حمله ناجوانمردانه مهاجمین ضد انقالب و جمهوري اسالمی (کومله، فدایی، دمکرات) قرار گرفته و چهار تن از 

دند و نما شهید و دو نفر نیز مجروح شبرادران پیشمرگه مسلمانان به اسامی باقر الماسی، براخاص آینه، مرادویسی و عبداهللا گل

ها تن از ها داده و دهشکنی به آنمکی از دیگر واحدهاي پیشمرگان مسلمان کرد پاسخ دندانبقیه برادران با رسیدن نیروهاي ک

مهاجمین را کشته و زخمی نمودند و کلیه سنگرها و مواضع کفار و مهاجم را در هم کوبیدند. ما پیشمرگان مسلمان کرد براي 

آخرین قطره خون خود در به ثمر رسیدن جمهوري اسالمی  رویم و تاکنیم عاشقانه به پیشواز شهادت میچندمین بار اعالم می

به رهبر امام خمینی و پاکسازي کردستان از کفار و منافقین و دشمنان اسالم و جمهوري اسالمی از پا نخواهیم نشست و هر چه 

 )15/1/1359نگردد.(کیهاتر و استوارتر میبر تعداد شهیدان ما افزوده شود ایمانمان در مبارزه بر علیه کفر راسخ

 روستایی 14گیري گروگان

 

کرمانشاه ـ سازمان پیشمرگان مسلمان کردي مستقر در کرمانشاه اعالم کرد در روز یازدهم فروردین ماه عوامل رژیم بعث 

 :عراق چهارده نفر از اهالی طایفه ثمرخان را به گروگان گرفتند و به نقطه نامعلومی بردند. اسامی این عده عبارتند از

 

اج علی، عبدالحمید و عبداهللا سلیمانی، سید احمد روحانی، عبدالکریم سبحان، توفیق فتاح، حسین امینی، محمود محمد سلیمان ح

اعظم خان، احمد عزیز، فتاح عزیز، نازدار محمد، حسین اعظم و سلیمان عزیزي. همین گزارش حاکی است که عملیات 

ي جوانرود پایان افت. در رد توسط سازمان پیشمرگان مسلمان کرد شاخهپاکسازي منطقه شرمینه از عوامل احزاب مسلح ک

آباد ساسل، بکرمان و چند روستاي دیگر از عوامل مزدور این منطقه تاکنون روستاهاي فوالدي، کانی مداران، گروك علی

ه خود اعالم داشته. در منطقهاي اند. افراد مسلح ساکن منطقه زبران آمادگی خویش را براي تحویل سالحبیگانگان پاك شده

نفر از افراد مسلح بعث عراق با  8چنین نامه دریافت کردند. همهاي خود امانشرمینه و قشالق نیز تعداد زیادي ضمن سالح

ی اکنون در پناه جمهوري اسالمقبضه کالشینکف در قشالق خود را به سپاه پاسداران انقالب اسالمی تسلیم کردند و هم 16

 .برندسر میایران به 

 

انوز  هايریش بین افراد این سازمان و افراد مسلح کرد دو نفر به نامبر اساس این گزارش به دنبال درگیري در روستاي دم

هایشان خود را تسلیم راه سالحفرزند عبدالکریم ساکن چشمه، سوران و کرم از طایفه باباجافی ضمن اظهار ندامت هم

 )16/1/1359کردند.(کیهان 



 

 رتهاجم گروههاي مسلح به پیشمرگان مسلمان،د

 

 .چهار تن از برادران پیشمرگ به درجه شهادت رسیدند

 

دیروز در تماسی که پیشمرگان مسلمان کرد با دفتر روزنامه گرفتند، اطالعیه زیر را در اختیار ما قرار دادند که از نظرتان 

 :گذردمی

 اطالعیه پیشمرگان مسلمان کرد

 

ر راه بل احیاء عند ربهم یرزقون . گمان نکنید کسانی که د و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً-ن الرحیمبسم اهللا الرحم

و نزد پروردگار شان روزي میگیرند. یک بار دیگر خون بهترین فرزندان مسلمان کرد،  اندبلکه زنده اندخدا کشته میشوند مرده

شد و ننگ بزرگ این وحشیان کافر و بیگانه پرست و افتخاري دیگر براي پیشمرگان بدست مزدوران ضد اسالم و کرد ریخته 

هنگامی که یک واحد از پیشمرگان مسلمان کرد مستقر در کامیاران، براي  14/1/59مسلمان کرد گردید. در تاریخ پنجشنبه 

شده بود، بنا بدرخواست اهالی روستاها منفجر نشده دشمن که در روستاهاي اطراف کامیاران انداخته  هايخنثی کردن خمپاره

براي نجات آنها به چند کیلومتري کامیاران رفتند، مورد حمله مهاجمین ضد جمهوري اسالمی که دمکرات، فدائی و کومله 

 عبداهللا و مروارید و آئینه براخواست –الماسی  باقرهستند قرار گرفته و چهار تن از برادران پیش مرگ مسلمان کرد به اسامی

 رگانپیشم واحدهاي دیگر از کمکی نیروهاي رسیدن با برادران بقیه و شدند مجروح دیگر نفر دو و گردیدند شهید نما گل

ها تن از مهاجمین را کشته و کلیه سنگرها و مواضع کفار مهاجم را درهم داده و ده آنها به شکنیدندان پاسخ کرد، مسلمان

ن قطره خون رویم و تا آخریعاشقانه به پیشباز شهادت می کنیمکوبیدند. ما پیشمرگان مسلمان کرد، براي چندمین بار اعالم می

کردستان از کفار و منافقین و دشمنان اسالم و  خود در  به ثمر رسیدن جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی و پاکسازي

جمهوري اسالمی از پاي نخواهیم نشست و هر چه بر تعداد شهدایمان افزوده شود ایمانمان در مبارزه بر علیه کفر، را سختر و 

 .گردداستوارتر می

 

 .درود بر تمامی شهیدان اسالم و مردم مسلمان کرد

 

 و غرب. برقرار باد جمهوري اسالمی برهبري امام خمینیمرگ بر تمام مزدوران ضد اسالم شرق 



 )17/1/1359سازمان پیشمرگان مسلمان کرد(جمهوري اسالمی

 

 .توسط پیشمرگان کرد،عملیات پاکسازي منطقه اشنویه پایان یافت

 

اه، فروردین م یازدهم روز در": کرد اعالم کرمانشاه در مستقر کرد مسلمان پیشمرگان سازمان: پارس خبرگزاري –کرمانشاه 

 .اندرا به گروگان گرفته و به نقطه نا معلومی برده» تمر خان"عوامل رژیم بعث عراق، چهارده نفر از اهالی طایفه 

 

 - فتاح قتوفی – سبحان عبدالکریم –اسامی این عده عبارتست از حاج علی عبدالحمید و عبداهللا سلیمانی سید احمد روحانی 

 سلیمان و اعظم حسین – محمد نازدار – عزیز فاتح – عزیز احمد –سلیمان اعظم خواه  – محمد محمود – امینی حسین

 پیش سازمان توسط کرد مسلح احزاب عوامل از »شروینه" منطقه پاکسازي عملیات که است حاکی گزارش همین. عزیزي

 یعل - کروك مداران کانی –دي فوال روستاهاي کنون تا مذکور، منطقه در. یافت پایان جوانرود شاخه کرد، مسلمان مرگان

 رايب را خویش آمادگی نیز ،»زبران" منطقه مسلح افراد. اند شده پاك مهاجمان از دیگر روستاي چند و بکرمان -ساسل آباد

امان نیز تعداد زیادي، ضمن تحویل سالحهاي خود، » قشالق"و » شروینه". در منطقه اندداشته اعالم خود سالحهاي تحویل

قبضه کالشینکف، در قشالق خودرا به سپاه پاسداران  16نفر از افراد مسلح بعث عراق، با  8. همچنین اندنامه دریافت کرده

انقالب اسالمی تسلیم کردند و هم اکنون در پناه دولت جمهوري اسالمی ایران بسر می برند. بنابراین گزارش، بدنبال درگیري 

ن ساک» انور فرزند عبدالکریم"راد این سازمان و افراد مسلح احزاب کرد، دو نفر به نامهاي بین اف» ده رئیس"در روستاي 

چشمه سوران و کریم از طایفه باباجانی، ضمن اظهار ندامت، همراه سالحهایشان،خودراتسلیم کردند.(جمهوري 
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 (4)کردهاي مسلمان،سازمان پیشمرگان مسلمان و انقالب

  

 توطئه خبرگزاري پارس علیه پیشمرگان مسلمان کرد



 

خبر گزاري پارس که براي حفظ منافع رژیم صهیونیستی و امپریا لیسم پهلوي بوسیله وزارت اطالعات رژیم پیشین و با نظارت 

طف درایت و احساس مسوولیت و درك انقالبی شخص وزیر ارشادملی (! ! !) همچنان دست کامل ساواك بوجود آمده بل

 .! !) مشغول استنخورده باقی مانده و کما فی السابق بخدمت (!

 

اداره تابعه خودش باشد در پی این است که چاپخانه اي را از دست » ارشاد"وزارت ارشاد ملی بجاي اینکه  شودگفته می

 .ی خارج کند و از آن، مانند بقیه امکاناتی که در اختیار دارد، استفاده مشروع ( ! ) و قانونی ( ! ) بنمایدگروههاي اسالم

 

)، تاکنون نه تنها قدمی در جهت درست انقالب  شودخبر گزاري پارس ( که تحت نظارت وزارت ارشاد ملی اداره می

 .می در جهت تضعیف اسالم و نیروهاي مسلمان کوتاهی نکرده استبرنداشته، بلکه بر عکس در مواقع حساس، از هر گونه اقدا

 

مسلمانان کردستان که تحت بی رحمانه ترین حمالت گروههاي کمونیستی قرار دارند و با توجه به اینکه تا کنون دولت 

 میلیون صد دادن و آنها کردن سالح خلع جز –مرکزي هیچ گونه کمکی به آنها نکرده است، بخصوص در دوران بازرگان 

مصمم اند خودشان با چنگ و دندان، از خودشان دفاع  -به عنوان استاندار وقت کردستان  اين بودجه به یونسی تودهتوما

 .کنند

 

خبر گزاري پارس براي اینکه وانمود کند این مسلمانان کرد از جان گذشته، عوامل حکومت مرکزي هستند، از قول گروههاي 

را همکاران پاسداران انقالب نامیده است و با توجه به جوي که در کردستان علیه پاسداران، بوسیله مسلط بر کردستان، آنها 

ضد انقالب، و با همدستی عملی همین خبرگزاري پارس بوجود آمده، می توان فهمید که چه توطئه کثیفی علیه مسلمانان 

 .کردستان با همکاري خبر گزاري پارس تدارك دیده شده است

 

بروند و یا شرح زندگی  …و هاکومله اي ها،فدائی ها،تا به سراغ توده انداران خبرگزاري پارس که همیشه آمادهخبر نگ

دید از قول حزب کومله و چریکهاي فدائی ش اند،مبارزات کسانی را منتشر کنند که سالها در اختیار رژیم فاشیستی پهلوي بوده

که وزارت ارشاد ملی، نه تنهاکوچکترین اقدامی در جهت دگرگونی  دانیمد. ما میترین حمالت را بمسلمانان کردستان می کنن

 تصفیه به حساب می آید و این تذکر را اینبلکه خودش از موانع عمده کند،ساخت شاهنشاهی و آمریکائی این خبرگزاري نمی



ن و ایران و بخصوص خواهران و برادران مسلمابدین منظور می نویسیم که با سکوتمان در مقابل این فاجعه به اسالم  نیز صرفاً

 :عین خبر گزاري پارس را مالحظه می کنید کردمان خیانت نکرده باشیم، وذیالً

 

 15/1/1359مورخ  14شماره  

 

 گزارشی از سنندج

 

 :پارس خبرگزاري –سنندج 

 

، بعلت »کامیاران"چهار کیلومتري در » باخله"روز گذشته در جریان پیشروي پاسداران بطرف سنندج، در نزدیکی روستایی 

 .مقاومت افراد پیش مرگان دمکرات، فدائی، دسته زحمت کشان، و پیکار و کومله زد و خورد روي داد

 

ان پاسداران و همکاران آنان که پیشمرگ اند،بنا باظهار سخنگویان گروههاي سیاسی مستقر در سنندج که این خبر را اعالم کرده

از  را به تصرف خود درآورند ولی دکل پس» توانکش"ابتدا توانسته بودند دکل تلویزیونی روستاي  د،شونمسلمان نامیده می

مدتی به پیشمرگان کرد افتاد. بنا به اظهار نمایندگان گروههاي سیاسی مستقر در سنندج چند تانک که مشغول پیشروي بودند، 

 .ري، یک تانک منهدم شده استبا مقابله با مقابله پیشمرگان مواجه شدند که در این درگی

 

استفاده کرده 50در این درگیري، پیشمرگان مسلمان و پاسداران، از توپ و تانک و مسلسل کالیبر "سخنگوي کومله نیز گفت: 

 30/12یک سخنگوي دفتر چریکهاي فدائی خلق در سنندج، ساعت ». اندودر اواخر نزاع، توسط هلیکوپتر نیز حمایت شده

واقع در راه کامیاران » الین"گار خبرگزاري پارس در سنندج اظهار داشت که پیش از ظهر، امروز در نزدیکی دیروز به خبر ن

به سنندج، یک لندرور توسط یک فروند هلیکوپتر به گلوله بسته شد و یک پیش مرگ کومله در این تیر اندازي، زخمی شد. 

 .گیردسنندج انجام می -کامیاران  -ر محور کرمانشاه هم اکنون ( پیش از ظهردیروز ) عبور و مرورد"وي افزود: 

 

یک سخنگوي کومله نیز اوضاع دیشب کامیاران را آرام توصیف کرد. وي همچنین یاد آور شد که از آغاز درگیري در 

 .کامیاران تاکنون، مدارس کامیاران تعطیل است



 

پاسداران و پیشمرگان مسلمان کامیاران اعالم راهپیمائی این گزارش حاکیست که به مناسبت سالگرد جمهوري اسالمی ایران، 

شما از کامیاران بیرون بروید تاما هم در ": اندو گفته اندکرده بودند که به ادعاي کومله، مردم در این راهپیماي شرکت نکرده

زاري به خبر نگار خبرگاز سوي دیگر، سخنگوي چریکهاي فدائی خلق در سنندج امروز » شرکت کنیم هااین گونه راهپیمائی

از پیشمرگان مسلمان در قروه، اینان براي شناسائی مسافرین کرد در دروازه شهر  ايبه دنبال جمع شدن عده"پارس گفت: 

  دهندو آنها را به کمیته تحویل می کننداقدام به امنین و بازرسی اتومبیلها می

 

ستانداري آذربایجان غربی، پیش از ظهر دیروز در گفتگوئی با خبر دکتر اتابک معاون سیاسی ا … پارس گزاري خبر –ارومیه 

نگار خبرگزاري پارس در ارومیه، اوضاع منطقه آذربا یجان غربی را پریشب تا ساعت ده و سی دقیقه دیروز آرام توصیف کرد 

نیز در گفتگویی به بهرنگ فرماندار میاندوآب ». گزارشی از برخوردهاي احتمالی تاکنون به من نرسیده است"و گفت: 

برخورد شدیدي که بعد از ظهر پریروز بین گروههاي مسلح و سپاه پاسداران در سه راهی بوکان و "خبرگزاري پارس گفت: 

میاندوآب روي داده بود، ساعت ده پریشب پایان یافت و افراد سپاه پاسداران در این ساعت موفق شدند گروههاي مسلح را 

در این برخورد، یک نفر از سپاه پاسداران شهید و سه نفر از مهاجمین "وي گفت: » تسخیر کنند عقب رانده و موضع آنان را

 .کشته شدند ولی از تعداد زخمیها هنوز گزارش دقیق تهیه نشده است

 

واقع در شمال شهرستان نقده مورد تهاجم افرا دحزب دمکرات با » بچنلو"فروردین پاسگاه  14بنا به همین گزارش در شب 

نزدیک » لواش لو") قررا گرفت و همچنین، به روستاي  … 7 چی آرپی –الحهاي سنگین ( مانند موشک انداز خمپاره اي س

حمله شده که قسمتی از دیوار مسجد در این حمله خسارت دیده و به چند خانه مسکونی نیز آسیب  7بچنلو با آرپی جی 

 )19/1/1359جمهوري اسالمیرسیده است خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.(

 

 اظهارات پیشمرگان مسلمان کرد در مورد عملیات ضد انقالب و عملکرد خبرگزاري پارس

 

 اطالعیه پیشمرگان مسلمان کرد

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 



ران، در کیلومتري کامیا 4در » باخله"طبق گزارشات رسیده از روستاي -جزئیات حمله کفار مهاجم به پیشمرگان مسلمان کرد

مزارع اطراف آن روستا تعدادي خمپاره و نارنجک تفنگی منفجر نشده از مهاجمین باقی مانده بود که روستاییان از بیم انفجار 

آنها، جرات شخم زدن به زمین و چراي دام در آن زمینها نداشتند. در نتیجه، روستاییان از سازمان پیشمرگان مسلمان کرد 

 .جهت خنثی نمودن آنها استمداد می نمایند هاهبراي شناسائی و کشف خمپار

 

صبح، یک واحد از پیشمرگان مسلمان کرد جهت شناسائی و کشف  10فروردین ماه حدود ساعت  14روز چهار شنبه، 

روه که دو گ شوندحرکت می نمایند. برادران پیشمرگه از ابتداي مسیر به چهار گروه تقسیم می» باخله"به طرف  هاخمپاره

هنگام ورود پیشمرگان مسلمان به روستاها مورد استقبال  گردندتجسس و دو گروه براي مراقبت و محافظت تعیین می براي

به باخله  بعد از رسیدن کنندکه در این ضمن، روستاییان به برادران پیشمرگه چاي تعارف می شوندشدید روستاییان واقع می

ت اقدام به عالم ها،برادران بالفاصله شروع به تجسس در مزارع و زمینهاي اطراف روستا می نمایند و ضمن شناسائی خمپاره

وسایل مجهز تر به خنثی کردن آنها اقدام نمایند. در این میان، از بلندیهاي  بامی نمایند تا بعداً هاگذاري محل سقوط خمپاره

 7 – جی –پی  -به روستا افراد مسلح احزاب کومله و فدائی و پیکار و دمکرات با سالحهاي سنگین از قبیل خمپاره آرمشرف 

که برادران، با سالحهاي انفرادي خود به دفاع در مقابل  گیرندمی آتش زیر را پیشمرگه مسلمان برادران ،50کالیبر مسلسل و

ر که برادران د دهنده محافظ به سازمان گروه پیشمرگان شاخه کامیاران، اطالع میمهاجمان می پردازند برادران، پیشمرگ گرو

محاصره مهاجمین مسلح قرار دارند. برادران پیشمرگ شاخه کامیاران، پس از دریافت خبر به اتفاق برادران ارتشی مستقر در 

ه فراوان، حلقه محاصره را شکسته و در حالی ک و با تالش شتابندپایگاه کامیاران بالفاصله به کمک برادران محاصره شده می

متر بامهاجمین مسلح و فاصله داشتند، به مقابله با آنان می پردازند. در این جا الزم است همکاري صمیمانه  300تا  200

ي که از طرف ربرادران ارتشی را ارج بنهیم که با تمامی امکانات پابه پاي برادران پیشمرگه، با عناصر برخاستند. در این درگی

عناصر مزدور و خود فروخته احزاب مسلح آغاز گشت، چهار تن از برادران پیشمرگه مسلمان کرد بدرجه شهادت نائل آمدند 

و دو نفر دیگر نیز زخمی شدندو در این میان، یک نفر دیگر از برادران پیشمرگه نا پدید شده که تاکنون هیچ خبري از وي در 

ن حمله به کشتن برادرانمان اکتفا نکردند و پس از شهادتشان، ددمنشانه، بدنهاي پاك آنها را با دست نیست. مهاجمین در ای

سنگ له می نمایند به طوري که دستها و سر دو تن از برادران شهید را با ضربات سنگ بکلی خرد کرده و مغز یکی از برادران 

 ».این است سزاي مزدوران خمینی"ه کاغذي می نویسند که و در تک دهندشهید را در کاغذي پیچیده ودر جیب او قرار می

طبق آخرین گزارش رسیده، در این درگیري برادران پیشمرگه مسلمان کرد، موفق به انهدام کلیه سنگرهاي ضد انقالب در 

 2نفر مریوانی و  12که از میان آنها  شوندها تن از مهاجمین کفار کشته می10که در نتیجه آن،  اندمناطق اطراف باخله شده

. همچنین تعداد زخمیهاي مهاجمین اندنفر اهل سقز بوده 4نفر از روستاهاي سنندج و  9نفر سنندجی و یک نفر اهل کامیاران و 

نفر گزارش شده است در این میان، سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اطالع یافت که خبرگزاري پارس، مغرضانه  30بیش از 

ه و کلیه اخبار خود را از قول کومله، فدائی، پیکار و دمکرات نقل نموده است. در این جا به ذکر پاره دست به تحریف حقایق زد

اي از تحریفات و جعلیات گزارش خبر گزاري پارس از سنندج می پردازیم: بر خالف گزارش این خبر گزاري، جریان درگیري، 



طور که شرح آن رفت عملیات تجسس سازمان پیشمرگان پیشروي پاسداران و حمله به مواضع دشمن نبوده بلکه همان 

منفجر نشده مهاجمین بوده است. همچنین در این جریانات، به هیچ  هايمسلمان کرد به منظور کشف و خنثی نمودن خمپاره

نبوده و این جعلیات سراپادروغ احزاب و نقل آن از طرف خبر گزاري پارس، » توانکش"وجه قصد تصرف دکل تلویزیونی 

شد. در اخبار این خبر گزاري، از انهدام یک تانک توسط مهاجمین سخن رفته که این  بامورد تکذیب و اعتراض ما می شدیداً

خبر نیز کذب محض بوده و هیچ گونه اساس ندارد. در مورد مدارس کامیاران، بر خالف اخبار سراپا دروغ این خبر گزاري، 

سالروز تاسیس جمهوري اسالمی ایران،  درکلیه مدارس کامیاران باز بوده و کالسهاي درس در آن تشکیل شده است. ضمناً

تظاهرات و راهپیمائی بزرگی از طرف مردم مسلمان کامیاران بر پا شد که در آن، روحانیت متعهد اهل سنت نیز شرکت 

داشت و در پایان این راهپیمائی، یکی از برادران مسلمان راجع به انقالب اسالمی و تداوم آن سخنرانی کرد که مورد تائید و 

حاضران قرار گرفت که البته خبر فوق، بیشرمانه از جانب کومله تکذیب شده است. خبر گزاري پارس هم آن را بدون  توجه

کم و کاست نقل نموده است. در پایان اضافه می نماییم که همکاري صمیمانه احزاب ضد انقالب و خبرگزاري پارس مورد 

ده و ما مصرانه از شوراي محترم انقالب و رئیس جمهور منتخب ملت نگرانی و تاسف شدید سازمان پیشمرگان مسلمان کرد بو

ایران، خواستار تصفیه خبر گزاري پارس از عناصر مخرب که علیرغم حرکت خروشان و انقالبی ملت مسلمان به توتئه چینی 

 .والسالم باشیم،می دهندخود ادامه می

 

 )22/1/1359مهوري اسالمیسازمان پیشمرگان مسلمان کرد(ج                       

 

 :سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اعالم کرد

 

 .به سرکردگی طاهر بیگ،شش پیشمرگ مسلمان کرد شهید و مجروح شدند

 

 در يدرگیر یک در که کرد اعالم اي اعالمیه صدور با کرد مسلمان پیشمرگان سازمان: اسالمی جمهوري خبرنگار –کرمانشاه 

تن دیگر زخمی شدند. در قسمتی از این اعالمیه آمده  4تن از برادران پیشمرگه مسلمان کرد، شهید و  دو جوانرود، نزدیکی

 :است

 

بار دیگر خون پاك دو تن از برادران پیشمرگه مسلمان کرد در دفاع از انقالب و شرف و ناموس و خاك ایران، یعنی سنگر 

، به »حامد محمد طاهر بیک"عراق به سرکردگی خائن مزدور  بزرگ اسالم به دست مزدوران کثیف رژیم دست نشانده بعث

شخصی است که وابستگیش به بیگانه، چون روز واضح » محمدطاهر بیک "زمین ریخته شد و زمین را گرمی و سرخی بخشید.



 طئه وو هم اکنون نیز در ایران، مشغول تو کردهو روشن است. این شخص، چندین سال در سرزمین عراق نوکري بعث را می

در حمله ناجوانمردانه و وحشیانه به  باشد،مردم قهرمان و مسلمان کرد می جنگ افروزي علیه مردم مسلمان ایران خصوصاً

آغاز  26/1/59برادران پیشمرگه مسلمان کرد که در منطقه گنداب سفیدك در نزدیکی جوانرود روي داد و از روز سه شنبه 

از ده سرخ و کاك » سید حسن حسینی"نون دوتن از برادران پیشمرگه به اسامی کاك ) ادامه دارد. تاک 27/1/59و هنوز ( 

تن از برادران پیشمرگه نیز مجروح گردیدند. از تعداد تلفات ضد  4و  انداز قلعه جوانرود به شهادت رسیده» حسن اعظمی"

هرمانانه خویش، ضربه اي بس بزرگ بر انقالب، خبر دقیقی در دست نیست، ولی طبق اطالع، برادران پیشمرگه با مقاومت ق

 )23/1/1359. (اطالعاتاندپیکر مجاهدین ضد انقالب وارد آورده

 

 استمداد انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز از مردم تهران

 

 .صندوقهاي این انجمن، با آرم مخصوص در روز جمعه، اطراف دانشگاه تهران جهت کمک استقرارمی یابد

 

مقیم مرکز در اعالمیه اي جهت تبلیغات فرهنگ اسالمی و خنثی کردن تزریقات ضد اسالمی و انسانی  انجمن اسالمی کردهاي

 .که به وسیله مزدوران شرق و غرب در مناطق کردستان شروع شده از مردم مسلمان و مبارز تهران استمداد کرد

 

اف دانشگاه تهران، صندقهایی با آرم این انجمن، در اطر 29/1/59در این اعالمیه آمده است که به همین منظور، در روز جمعه 

 .شودجهت جمع آوري کمک نقدي خواهران و برادران مستقر می

 

فقط مسلمانان راستین و معتقد به انقالب اسالمی و پیروان امام می توانند به ما کمک "در این اعالمیه خاطر نشان شده است:

 )25/1/1359اطالعات».(کنند

 

 کردهاي مقیم سنندجالمیاطالعیه انجمن اس

 

اي علل شروع جنگ در سنندج و موضوع حمله به ستون ارتشی در خارج کردهاي مقیم مرکز با انتشار اطالعیهانجمن اسالمی 

 .شهر را تشریح کرد



 

 .در این اطالعیه عاملین جنگ افراد کومله و فدایی و دمکرات و پیکاري معرفی شده است

 

و حمله به باشگاه و ممانعت از حرکت آمبوالنس و آن آب و برق و باشگاه افسران سنندج و محاصره در ادامه اطالعیه به قطع 

گیري سرنشینان آمبوالنس و استفاده از منازل مردم به عنوان سنگر و گلوله باران باشگاه افسران و پادگان و گروگانآنمصادره

 .و رادیو و تلویزیون از این سنگرها اشاره شده است

 

جمهور شوراي انقالب دولت خواسته شده است که در مورد مسایل کردستان با مسلمانان مهاجر در پایان اطالعیه از رییس

 )8/2/1359مبارزه و کاردان کرد مشورت شود. (کیهان

 

 پیام انجمن اسالمی کردهاي مرکز براي مردم سنندج

 

پیامی براي اهالی سنندج فرستاده و ضمن اشاره به اوضاع کنونی انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز در باره مسائل کردستان، 

 :است کردستان و ارزیابی نیروهاي مختلف سیاسی در آن منطقه نوشته

 

یان در م دانیمموجود است و می هاییکه در سیستم اسالمی فعلی، کمبود و نارسایی دانیمبرادر و خواهر مسلمان کرد! ما می

باید  هاائیولیکن با وجود همین نارس کنندن مملکتی اشتباهاتی، دانسته و نادانسته به اسالم لطمه وارد مینهادهاي انقالبی و جریا

منصفانه قضاوت نمود و اعتراف نماییم که حکومت جمهوري اسالمی به مراتب بهتر از دمکراتیک خلق موعودي جاشهاي 

مکراتیکی این مزدوران را در سلطه اخیرشان بر شهرمان و اصال قابل قیاس نیست، چون طعم حکومت د باشدکمونیسم می

سایر خلقهاي مسلمان ایران  با. پس برادران و خواهران مسلمان کرد! بیایید باز هم در استقرار جمهوري اسالمیایمچشیده

کمونیسم وابسته  هايمعاونت نماییم و فرصت الزم را براي عمران و آبادانی در منطقه از دست ندهیم و از کارشکنی جاش

امپریالیسم و صهیونیسم در استانمان جلوگیري کرده و از شهرها و روستاهایمان اخراجشان نماییم اگر چه از نزدیک ترین 

 )17/2/1359بستگان باشند.(کیهان

 

 انتشار خبرنامه



 

نامه  ختند. در قسمتی از این خبراي به تشریح اوضاع داخلی سنندج پرداکردهاي مقیم مرکز با انتشار خبر نامهانجمن اسالمی 

 :آمده است

 

گیرند و از خروج گروهی از مردم سنندج که قصد خروج از شهر را دارند به وسیله گروههاي ضدانقالب هدف گلوله قرار می

رد ک شود تا از آنها به عنوان سنگر جهت حمله به برادران ارتشی و پاسداران و پیشمرگان مسلمانآنها به شدت جلوگیري می

 .استفاده نمایند

 

مسجد جامع را به سنگر تبدیل کرده و از آنجا با اسلحه سبک و سنگین به برادران ارتشی و سپاه پاسداران و پیشمرگان 

تیراندازي کرده و مسجد تخریب شود و سپس  کنند تا نیروهاي مسلمان نیز متقابالًمسلمان کرد و مردم مسلمان حمله می

 .نندکي داخلی و خارجی خود را به کار اندازند و بگویند ارتش و سپاه پاسداران مسجد را تخریب میبتوانند بوق و کرناها

 

اي از مسلمانان مبارز کرد را دستگیر نموده و بدون بازجویی و یا منطق مارکسیسم استالینیسم آنها را در چند روز اخیر عده

 )20/2/1359اند.(کیهاناعدام کرده

 

 .مهاجم مسلح کشته شدند 4منطقه اورامانات، در ادامه پاکسازي 

 

چیالنه "کرمانشاه ـ به گزارش خبرگزاري پارس، پیشمرگان مسلمان کرد، شاخه پاوه پس از یازده ساعت درگیري، روستاهاي 

ش به گزارکه محل استقرار مهاجمین مسلح بود را از وجود این عناصر پاك کردند. در این » الوان"و » میراوالی"، »علیا و سفلی

بر پایه این گزارش،  بردند. ضمناً» باینگان"نفر اعالم شده که اجساد آنها را به  4نقل از روستاییان، تلفات مهاجمین مسلح، 

مقداري مهمات از قبیل گلوله آر ـ پی ـ جی هفت و خشابهاي کالشینکف در چند سنگر مهاجمین، بدست پیشمرگان مسلمان 

ملیات ، ع»بالیی"و » زردویی"ر سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در پاوه از طریق کوههاي کرد افتاده است. از سوي دیگ

را مورد بازدید قرار » الوان"و » میراولی". فرمانده اورامانات، دیروز عملیات پاکسازي روستاهاي دهندپاکسازي را ادامه می

 )25/2/1359داد.(جمهوري اسالمی

 

 ن مسلمان کرد با مهاجمان مسلح در غرب کشورزد و خوردهاي شدید پیشمرگا



 

 .ضد انقالب، اطراف شهر سقز را مین گزاري کرده است

 

 پاهس. کردند حمله»آباد تازه" روستاي به پاوه، – کرمانشاه جاده بستن منظور به دیروز بامداد 1 ساعت مسلح افراد –کرمانشاه 

مهاجمان به مقابله پرداختند و پس از یکساعت زد و خورد، گروه ضربت سپاه پاسداران و افراد پیشمرگان مسلمان  با پاسداران

شتافتند. این درگیري تا » تازه آباد"کرد و گردان زرهی مستقر در پاوه، به یاري پاسداران درگیر با مهاجمان در روستاي 

کشته متواري شدند. از پاوه نیز گزارش رسید که دو تیم از  3با دادن بامداد ادامه داشت و مهاجمان سرانجام  4ساعت 

که محل رفت و آمد و یک تیم از پیشمرگان افراد » گالل"رزمندگان گروه ضربت سپاه پاسداران مسلمان کرد، به روستاي 

دار میاندوآب نیز اعالم مسلح حزب دمکرات بود، حمله کردند و این روستا را از وجود عناصر مسلح پاکسازي نمودند.فرمان

و نیم بامداد ادامه  3حمله کردند.این حمله تا ساعت » شاهین دژ"داشت که مهاجمین مسلح با خمپاره و توپ، شبانه به شهر 

مله در این ح"یافت و سپاه پاسداران شاهین دژ، با تیراندازي شدید به آتش مهاجمان پاسخ دادند. فرماندار میاندوآب گفت: 

هیچگونه تلفات جانی به سپاه پاسداران و مردم شهر وارد نیامد و تنها مقداري از باغات و مزارع اطراف شاهین دژ خوشبختانه 

 )28/2/1359اطالعات».(توپ خسارت دید هايبر اثر اصابت گلوله

 

 مانور پیشمرگان مسلمان کرد در ارتفاعات کرمانشاه

 

ستاد مشترك بسیج ملی منطقه غرب دیروز در ارتفاعات نزدیک کرمانشاه کرمانشاه ـ مانور پیشمررگان مسلمان کرد زیر نظر 

 .انجام گرفت

 

نماینده وزارت دفاع ملی و سازمان بسیج ملی در گفتگوي کوتاهی با خبرنگار خبرگزاري پارس قدرت رزمی و فراگیري 

 .آمیز اعالم داشتکننده در مانور را صددرصد موفقیتپیشمرگان شرکت

 

وز مشترك گروههاي بسیج ملی ارتش ژاندارمري و پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرد فردا در وي افزود: مان

 )29/2/1359ارتفاعات اطراف کرمانشاه انجام خواهد گرفت. (کیهان

 

 ادامه عملیات پاکسازي در منطقه اورامانات



 

روههاي ضربتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پیشمرگان در ادامه عملیات پاکسازي منطقه اورامات از عناصر ضد انقالب، گ

واقع در منطقه پاوه مستقر شدند و عملیات » کانه"و » بله اي"مسلمان کرد، پاسداران افتخاري و ارتش، در روستاهاي 

 .پاکسازي را شروع کردند

 

ن مسلح تلفاتی وارد آمده که تعداد آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی پاوه، ضمن این گزارش، اعالم کرد تاکنون به مهاجما

 .مشخص نیست

 

ش و تاکنون بر اثر آت اندهدف از این عملیات، سرکوبی عناصري است که چندي پیش، شهر پاوه را زیر آتش خمپاره قرار داده

 )30/2/1359.(جمهوري اسالمیاندخمپاره آنها چند تن از افراد غیر نظامی و کودکان این شهر به شهادت رسیده

 

 عملیات چریکهاي مسلمان در سنندج

 

کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: خبرنگاري خبرگزاري پارس به نقل از سازمان پیشمرگان مسلمان کرد گزارش داد در چند روز 

لت عمریوان بین دوازده تا پانزده نفر افراد کومله، سالحهاي خو د را بر زمین گذاشتند. این افراد، » وله ژیر"اخیر در روستاي 

 .انداین اقدام را مخالفت با خط مشی کومله عنوان کرده

 

همین گزارش حاکیست که در ساعت بیست، روز ششم فروردین ماه یک واحد از چریکهاي مسلمان سنندج، منزل و مغازه 

 .حاج عطائی یکی عناصر ضد انقالب را با سه راهی منفجر کردند و خساراتی بمنزل و مغازه وي وارد آوردند

 

ر چند نقطه دیگر از شهر سنندج، انفحارات مشابهی صورت گرفته که هدف اصلی آن، اعتراض بدستگیري چند نفر از د

. ستاد سازمان پیشمرگان مسلمان کرد همچنین بخبرگزاري پارس گزارش داد که از طرف افراد کومله، اندمسلمان کرد بوده

ستقرشده است. در گزارش ستاد سازمان پیشمرگان مسلمان کرد م»  دکترسیدالشهدائی"یک پایگاه جدید در بیمارستان 

بدلیل حمایت از جمهوري اسالمی توسط افراد حزب دمکرات دستگیر » شخصی بنام عبداهللا قاسم سمعی"همچنین آمده است: 

همچنین شخص دیگري که چندي پیش در مسیر راه سقز بازداشت شده ». شده و از سرنوشت وي اطالعی در دست نیست



بود، پس از تحمل ضرب و شتم در تاریخ ششم فروردین ماه آزاد شده است سازمان پیشمرگان کرد بخاطر حفظ جان این 

 )31/2/1359شخص نامش را افشاء نکرد.(جمهوري اسالمی

 

 پاکسازي

 

نطقه کسازي ماز سوي سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به خبرگزاري  پارس در کرمانشاه گزارش رسید که در ادامه عملیات پا

پیشمرگان این سازمان و پاسداران انقالب » بیندشه"اورامانات از وجود مهاجمین مزدور بعث عراق در ارتفاعات نجار و 

 .دیشب ادامه داشت 24اسالمی از یک سو و ماجمین مسلح مزدور بعث عراق از سوي دیگر درگیري روي داد که تا ساعت 

 

صدمات زیادي به مواضع ضد انقالبیون وارد آمد و مهمات و آذوقه و وسایل زیست خود بر پایه این گزارش در این درگیري 

 .را بجاي گذاشتند و بسوي مرزهاي عراق عقب نشستند

 

در گزارش سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اعالم شده است که بر اثر اصابت ترش خمپاره سه تن از مردم بیگناه کرد مجروح 

 )6/3/1359راستش قطع شده و حالش وخیم است.(کیهان ها پايشدند که یکی از آن

 

 اطالعیه

 

اي از مهاجمین مسلح در حالیکه کمین کرده بودند یک آباد عدهسازمان پیشمرگان مسلمان کرد اعالم کرد: در گردنه صلوات

لمان یکی از پیشمرگان مس اتومبیل گشتی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد را مورد حمله قرار دادند. در این حمله ناجوانمردانه

ها را براي معالجه به تهران آباد قروه به درجه شهادت رسید و دو نفر دیگر به سختی مجروح شدند که آنکرد از اهالی سریش

 .انتقال دادند

 

 درگیري در گردنه مروارید

 



ان ـ سنندج در گردنه مروارید سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در کرمانشاه گزارش داد عملیات پاکسازي ارتفاعات کامیار

بوسیله یک ستون ارتش، پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرد شروع شد و بر اساس گزارشی که به خبرگزاري 

ش بیش ي همین گزارپارس رسید ستون این منطقه را پاکسازي کرد و راه کرمانشاه ـ سنندج از طریق کامیاران باز شد. بر پایه

عملیات پاکسازي دو تن از پاسداران انقالب اسالمی در مسیر جاده مرواریدبه درجه شهادت نایل آمده بودند و روي از انجام 

اجسادآنان یادداشتی به دست پیشمرگان مسلمان کرد افتاد که روي آن نوشته شده است به تالفی صدیق کمانگر و مستوره 

 .احمدزاده که به امضاي حزب دمکرات نوشته شده بود

 

ي این گزارش که در مقابل تونل اول جاده سنندج بمبی منفجر شد و افراد توانستند با پاکسازي جاده سنندج این راه را بر پایه

اي که به دست پیشمرگان مسلمان کرد و پاسداران انقالب اسالمی افتاد، مربوط به وزارت راه و ترابري بگشایند. وسایط نقلیه

هاي نظامی در ارتفاعات براي رفت و آمدخود استفاده ها براي ایجاد جادهن مدت از آناست که مهاجمین مسلح در ای

 .اند. در این عملیات یکی از تکاوران ارتش نیز مجروح شده استکردهمی

 

اجساد دو تن از مهاجمین مسلح را نیز پیشمرگان مسلمان کرد در پایان عملیات پاکسازي به کامیاران منتقل شد. 

 )8/3/1359(کیهان

 

 ها از برخورد شدید مهاجمان با پاسداران و پیشمرگان مسلمان در غرب کشورآخرین گزارش

 

ي باباجانی با یاري پاسداران انقالب اسالمی پریروز از طریق میرآباد و روستاي هلول کرمانشاه ـ پیشمرگان مسلمان کرد شاخه

پریروز بین  14الی  10انقالب و مهاجمین مسلح رفتند. از ساعت محل تجمع عناصر ضد » بانیگز"و وردبیگی و طرف ارتفاعات 

پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرد از یک سو و مهاجمین مسلح از طرف دیگر درگیري روي داد که نیروهاي 

از منطقه متواري  ي مسلمان کرد و پاسداران انقالب اسالمی تلفاتی به مهاجمین مسلح وارد آوردند و آن ها راپیشمرگه

هزار عدد تیر و فشنگ برنو  61عدد مهمات خمپاره، و  30متري و میلی 60ساختند. در این درگیري یک قبضه کامل خمپاره 

تیر فشنگ کالشینکف و تعدادي خشاب کالشینکف و وسایل دیگر به دست پیشمرگان مسلمان کرد و پاسداران  2000و 

 .انقالب اسالمی افتاد

 

 پاسداران ذهابحمله به 



 

و کالشینکف مقر سپاه پاسداران و قسمتی از سرپل  7هاي آر پی جی شب پریشب نیز عده اي از مهاجمین مسلح به سالحنیمه

ذهاب را مورد حمله قرار دادند که به این حمالت از سوي پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سرپل ذهاب پاسخ داده شد. 

ها را عقب راندند. در همین شب س از دو ساعت درگیري حمالت مهاجمین را دفع کردند و آنپاسداران انقالب اسالمی پ

مورد حمله قرار دادند که گروه  50و کالیبر  7ي گوزران سنجابی را نیز با آر پی جی مهاجمین مسلح روستاهاي اطراف منطقه

خبرگزاري پارس در این درگیري دو نفر از مهاجمین  ضربت اعزامی از کرمانشاه به این حمالت پاسخ داد. به گزارش خبرنگار

 .کشته شد

 

سرپرست گروه ضربت به خبرنگار گفت: امروز گروهی از پاسداران انقالب اسالمی براي سرکوبی این مهاجمین به یاري گروه 

 .ندضربت شتافتند. وي افزود سردستگی مهاجمین را خلیل بیگ کیخسرو و سید ابراهیم میربیگی بر عهده دار

 

 خانه مسکونی شاهیندژ در حمله افراد مسلح آسیب دید

 

جوم هاي سنگین و سبک مورد هشنبه گذشته شهر شاهیندژ را با سالحهاي مسلح غیر قانونی سهارومیه ـ خبرنگار کیهان: گروه

سی استانداري آذربایجان خانه مسکونی اهالی این شهر خسارات زیادي دید. دکتر اتابک معاون سیا 5قرار دادند. در این حمله 

 81و  120هاي سنگین، خمپاره شنبه با سالحبامداد سه 5/1غربی ضمن اعالم این خبر گفت: حمله مهاجمین از ساعت 

متري آغاز شد و هدف آن مراکز حساس شهر از جمله ژاندارمري، پمپ بنزین، مقر سپاه میلی 106متري و تفنگمیلی

تیرهاي شلیک  ها وست. وي با اشاره به اینکه به مراکز فوق آسیبی نرسیده گفت: اکثر خمپترهپاسدارن و کمیته انقالب بوده ا

ها اصابت کرده و در نتیجه منازل مسکونی عزت احمدي، محمد ولی محمدي، اعظم هاي مردم و خیابانشده به منازل و خانه

ع هاي متقابل نیروهاي انتظامی و پاسداران قطتیراندازي اند البته این حمالت باآذري، جانعلی فرجی و شرکت اقبال آسیب دیده

شدند و مهاجمان عقب نشینی کردند. دکتر اتابک به دنبال اعالم این خبر گفت: هرگونه اقدامی که در جهت تخریب و 

ن اینگونه ردکن کهاي شدیدتر براي ریشهگیريدفاع مناطق باشد بدون شک اثرات مستقیمی در تصمیمزدن به اهالی بیصدمه

 هاي نظامی بیشتر تقویتهاي سیاسی برایند. بدون شک اهرمها در جهت تضعیف اهرماعمال ضد انسانی خواهند داشت اگر آن

خواهد شد. در همین حال خبرنگار خبرگزار پارس در تماسی با فرمانداران و مسئوالن محلی شهرستان خوي، میاندوآب و نقده 

مقامات مسئول آرام گزارش کرد. سرپرست فرمانداري خوي در این تماس یادآور شد که وضع مناطق فوق را به نقل از 

چنان ادامه دارد و در پی اقداماتی آب کشاورزي برخی روستاها در منطقه قطور که قطع اقدامات پاکسازي در منطقه قطور هم

از سوي دیگر بر اساس گزارش خبرنگار کیهان شده بود دوباره تأمین شده و مردم به فعالیت و کار عادي خود مشغول هستند. 

اي از پاسداران نقده که براي خنثی کردن عملیات نظام و نقل و انتقاالت افراد مسلح به اطراف نقده گسیل شده از ارومیه عده



سید و از ساعت ادامه داشت در این عملیات به پاسداران آسیبی نر 12بودند با افراد مسلح برخورد کردند. این زد و خورد 

ده ي بالقچی بودند با عاي از پاسداران که از نقده عازم قریهدیروز عده تلفات احتمالی مهاجمین اطالعی در دست نیست. ضمناً

ها را دنبال کردند. در این اي از افراد مسلح مواجه شده بودند که پاسداران به تعقیب مهاجمین پرداختند تا قریه گلوان آن

 )22/3/1359لفاتی نداشتند.(کیهاندرگیري پاسداران ت

 

 ها از برخورد شدید مهاجمان با پاسداران و پیشمرگان مسلمان در غرب کشورآخرین گزارش

 

ي باباجانی با یاري پاسداران انقالب اسالمی پریروز از طریق میرآباد و روستاي هلول کرمانشاه ـ پیشمرگان مسلمان کرد شاخه

پریروز بین  14الی  10محل تجمع عناصر ضد انقالب و مهاجمین مسلح رفتند. از ساعت » بانیگز"و وردبیگی و طرف ارتفاعات 

پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرد از یک سو و مهاجمین مسلح از طرف دیگر درگیري روي داد که نیروهاي 

مسلح وارد آوردند و آن ها را از منطقه متواري ي مسلمان کرد و پاسداران انقالب اسالمی تلفاتی به مهاجمین پیشمرگه

هزار عدد تیر و فشنگ برنو  61عدد مهمات خمپاره، و  30متري و میلی 60ساختند. در این درگیري یک قبضه کامل خمپاره 

تیر فشنگ کالشینکف و تعدادي خشاب کالشینکف و وسایل دیگر به دست پیشمرگان مسلمان کرد و پاسداران  2000و 

 .ب اسالمی افتادانقال

 

 حمله به پاسداران ذهاب

 

و کالشینکف مقر سپاه پاسداران و قسمتی از سرپل  7هاي آر پی جی شب پریشب نیز عده اي از مهاجمین مسلح به سالحنیمه

 ذهاب را مورد حمله قرار دادند که به این حمالت از سوي پاسداران انقالب اسالمی مستقر در سرپل ذهاب پاسخ داده شد.

ها را عقب راندند. در همین شب پاسداران انقالب اسالمی پس از دو ساعت درگیري حمالت مهاجمین را دفع کردند و آن

مورد حمله قرار دادند که گروه  50و کالیبر  7ي گوزران سنجابی را نیز با آر پی جی مهاجمین مسلح روستاهاي اطراف منطقه

اسخ داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در این درگیري دو نفر از مهاجمین ضربت اعزامی از کرمانشاه به این حمالت پ

 .کشته شد

 

سرپرست گروه ضربت به خبرنگار گفت: امروز گروهی از پاسداران انقالب اسالمی براي سرکوبی این مهاجمین به یاري گروه 

 .راهیم میربیگی بر عهده دارندضربت شتافتند. وي افزود سردستگی مهاجمین را خلیل بیگ کیخسرو و سید اب



 

 خانه مسکونی شاهیندژ در حمله افراد مسلح آسیب دید

 

جوم هاي سنگین و سبک مورد هشنبه گذشته شهر شاهیندژ را با سالحهاي مسلح غیر قانونی سهارومیه ـ خبرنگار کیهان: گروه

دید. دکتر اتابک معاون سیاسی استانداري آذربایجان خانه مسکونی اهالی این شهر خسارات زیادي  5قرار دادند. در این حمله 

 81و  120هاي سنگین، خمپاره شنبه با سالحبامداد سه 5/1غربی ضمن اعالم این خبر گفت: حمله مهاجمین از ساعت 

متري آغاز شد و هدف آن مراکز حساس شهر از جمله ژاندارمري، پمپ بنزین، مقر سپاه میلی 106متري و تفنگمیلی

تیرهاي شلیک  ها وارن و کمیته انقالب بوده است. وي با اشاره به اینکه به مراکز فوق آسیبی نرسیده گفت: اکثر خمپترهپاسد

ها اصابت کرده و در نتیجه منازل مسکونی عزت احمدي، محمد ولی محمدي، اعظم هاي مردم و خیابانشده به منازل و خانه

ع هاي متقابل نیروهاي انتظامی و پاسداران قطاند البته این حمالت با تیراندازيدهآذري، جانعلی فرجی و شرکت اقبال آسیب دی

شدند و مهاجمان عقب نشینی کردند. دکتر اتابک به دنبال اعالم این خبر گفت: هرگونه اقدامی که در جهت تخریب و 

ردن اینگونه کن کي شدیدتر براي ریشههاگیريدفاع مناطق باشد بدون شک اثرات مستقیمی در تصمیمزدن به اهالی بیصدمه

 هاي نظامی بیشتر تقویتهاي سیاسی برایند. بدون شک اهرمها در جهت تضعیف اهرماعمال ضد انسانی خواهند داشت اگر آن

خواهد شد. در همین حال خبرنگار خبرگزار پارس در تماسی با فرمانداران و مسئوالن محلی شهرستان خوي، میاندوآب و نقده 

ع مناطق فوق را به نقل از مقامات مسئول آرام گزارش کرد. سرپرست فرمانداري خوي در این تماس یادآور شد که وض

چنان ادامه دارد و در پی اقداماتی آب کشاورزي برخی روستاها در منطقه قطور که قطع اقدامات پاکسازي در منطقه قطور هم

ار عادي خود مشغول هستند. از سوي دیگر بر اساس گزارش خبرنگار کیهان شده بود دوباره تأمین شده و مردم به فعالیت و ک

اي از پاسداران نقده که براي خنثی کردن عملیات نظام و نقل و انتقاالت افراد مسلح به اطراف نقده گسیل شده از ارومیه عده

لیات به پاسداران آسیبی نرسید و از ساعت ادامه داشت در این عم 12بودند با افراد مسلح برخورد کردند. این زد و خورد 

ده ي بالقچی بودند با عاي از پاسداران که از نقده عازم قریهدیروز عده تلفات احتمالی مهاجمین اطالعی در دست نیست. ضمناً

این  در ها را دنبال کردند.اي از افراد مسلح مواجه شده بودند که پاسداران به تعقیب مهاجمین پرداختند تا قریه گلوان آن

 )23/3/1359درگیري پاسداران تلفاتی نداشتند.(کیهان

 

 درگیري درسنندج

 

 :از سوي ستادعملیات سازمان پیشمرگان مسلمان کرد مستقر درکرمانشاه به خبرگزاري پارس گزارش شد

 



د می منتشر شد واححاکی از حمله افراد حزب دموکرات به مقر سپاه پاسداران انقالب اسال ايپریروز در شهر سنندج اطالعیه

عملیات سازمان پیشمرگان مسلمان کرد شاخه سنندج چهار نفر از افراد خود را مأمور تعقیب این موضوع کرد. بین این عده 

 .سنندج درگیري روي داد» سیروس"وعناصر ضد انقالب درخیابان 

 

نائل آمد و سه تن دیگر مجروح شدند. به درجه شهادت » محمد سلیم احمدي"درنتیجه یکی از پیشمرگان مسلمان کرد بنام 

 .هفت و کالشینکف از آنها به جاي مانددر این درگیري از مهاجمان نیز دو نفر کشته شدند که دو قبضه آر، پی، جی،

 

واقع درمنطقه اورامانات دومین ضدتانک ساخت » باینگان"گروه گشتی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در مسیر جاده بخش 

 .خنثی کردند شوروي کشف و

 

 اطالعیه مشترك

 

دررابطه با عملیات پاکسازي منطقه نوسود اعالمیه مشترکی از سوي فرمانداري سپاه پاسداران انقالب اسالمی سازمان 

 .پیشمرگان مسلمان کرد شاخه پاوه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه خطاب به اهالی نوسود منتشر شد

 

 :متن آن به این شرح است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

مردم مسلمان و قهرامان نوسود و روستاهاي اطراف اینک که با یاري خداوند متعال نیروهاي انقالب اسالمی و برادران غیور و 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پیشمرگان مسلمان کرد براي نجات شما از چنگال دژخیمان خون دلیر ارتش جمهوري اسالمی،

با برداران خود همکاري نمائید و  خواهیملذا از شما میم به پاکسازي منطقه نوسود و حومه را از وجود آنان دارند،آشام تصمی

نگذارید دشمنان خدا و خلق خدا بدون مجازات از شهر بگریزند و خود اقدام به دستگیري آنها نمائید تا فرمان الهی و بدست 

 .شما به سزاي اعمال ننگینشان برسند

 



یهی است نیروهاي انقالب مصمم هستند کوچکترین مقاومت را درهم بکوبند و تاکنون پیروزیهاي چشمگیري نصیب نیروهاي بد

شود در صورت تحویل سالح آن دسته از افراد گول خورده ابالغ می بهانتظامی این پاسداران مکتب توحید شده است. ضمناً

شود و روز گذشته تعداد سی نفر از همسنگران شما با تحویل امان نامه داده می خود به نیروهاي جمهوري اسالمی ایران به آنها

 )24/3/1359دریافت کردند.(کیهان نامهسالح خود به سپاه پاسداران پاوه امان

 

 .جمهوري در امور کردستان شهید شدمعاون مشاور رییس

 

 :یر را اعالم کردجمهور، اطالعیۀ زموسوي گرمارودي مشاور فرهنگی و مطبوعاتی رییس"

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 اناهللا و اناالیه راجعون

 

و اسالم  در راه حق» فرید"معروف به » فریدون تعریف"یکی از مبارزترین و غیورترین جوانان کردستان از اهالی سنندج به نام

دانشگاه رازي کردستان بود که در جریان سالگی به افتخار شهادت نائل گشت. او از بنیانگذاران انجمن اسالمی  23در سن 

انقالب، تحصیل را ترك کرد و به حرکت انقالب اسالمی مردم پیوست و پس از پیروزي انقالب، در سنندج به سپاه پاسداران 

ملحق شد. آنگاه مدتی از سنندج به کرمانشاه هجرت نمود و در این رابطه به دستاوردهاي عمیق مبارزاتی علیه نیروهاي ضد 

انقالب نایل آمد. از سه ماه پیش، از طرف جناب آقاي دکتر ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوري به سمت معاون مشاور 

ب ضدانقال هايجمهوري در امورکردستان منصوب گردید و صادقانه خدمت کرد و سرانجام روز گذشته به ضرب گلولهرییس

ادت رسید. دفتر ریاست جمهوري با تقدیم این شهید به پیشگاه و دشمنان اسالم در شهرك غرب تهران به درجه رفیعۀ شه

 .گویدي جوانان مسلمان کردستان و پدر و مادر او تبریک و تسلیت میحضرت بقیه اهللا و امام امت، شهادت او را به همه

است جمهوري، مراسم تشییع آن شهید سعید، فردا در سنندج با شرکت عامۀ مردم برگزار خواهد شد، و از طرف دفتر ری

 )28/3/1359آقاي سالمتیان دراین مراسم شرکت خواهد کرد.(اطالعات

 

 انجمن اسالمی کردها

 



با اشاره به حوادث کردستان از بعد از نخستین روزهاي پیروزي انقالب تا  ايانجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز، در اطالعیه

بعیض و زیر بار ت تواندخلق کرد و هیچ خلقی نمی"کیه بر عبارت ، با تکنون و همچنین انشعاب اخیر حزب دمکرات کردستان

یا و پالیزبانها و وابستگان به س ها،آنها که آلت دست بختیارها، اویسی"و عبارت دیگري تحت عنوان » زورگوئی زندگی کند

ن آمده بود، به که هر دو در بیانیه گروه انشعابی حزب دمکرات کردستا» بقایاي ساواك و عوامل بعث عراق هستند

جواب ما این است که همه شما "عملکردهاي گذشته رهبري حزب دمکرات کردستان پرداخته و خاطر نشان کرده است: 

 هايلدک کردند؟ها را خراب می بانکها را غارت و پاسگاه اند؟کردهبدون استثناء مقصرید، چه کسانی به پادگانها حمله می

تأسیسات جهاد سازندگی حمله و افراد آنرا به قتل  بهسوزاندند،و اشیاء دولتی را می ساختمانکردند،مخابراتی را منهدم می

زب مگر همین ح شوند؟امپریالیزم و پولهاي اویسی و شاه تغذیه می هايو باالخره چه کسانی بودند که با اسلحه رساندندمی

» تیله کوه"سنگین آمریکائی، عشایر ایل  هايئی خلق و اسلحهفرا هايدمکرات نبود که بوسیله نیروهاي جالل طالبانی و چریک

که ما نسبت به  گفترا قتل عام کردند؟ مگر همین آقاي بغدادي رییس حزب دمکرات شاخه سنندج، چندماه پیش نمی

دادن  انجمن اسالمی کردهاي مقیم مرکز، داد؟جهادسازندگی حساسیت داریم  و دستور بازداشت فراد جهادسازندگی را می

وعده سوسیالیزم به مردم محروم کردستان را به مثابه اشک تمساح دانسته و پرسیده است که اربابان سوسیالیست این قبیل 

 )1/4/1359بزنند؟(اطالعات توانندمی هاکه این احزاب و گروه اندچه دسته گلی برسر مردمشان زده هااحزاب و گروه

 

 مجلس و ریاست جمهوري نامه سازمان پیشمرگان کرد مسلمان به

 

پشتیبانی خود را از امام خمینی و جمهور،به مجلس شوراي اسالمی و رییس ايسازمان پیشمرگان کرد مسلمان با ارسال نامه

 .نظام جمهوري اسالمی اعالم کردند

 

 :متن نامه چنین است

 

وسیله در پاسخ اظهارات نمایندگان محترم مجلس و جناب آقاي  بدینریاست محترم مجلس شوراي اسالمی ایران، احتراماً 

که حمایت و پشتیبانی خود را ازنیروهاي انتظامی پیشمرگان مسلمان کرد که در امر پاکسازي، جان بر » فخرالدین حجازي"

من . ضاندنموده و اینکه جهت تقویت روحیۀ آنان، افراد، تصمیم به سرکشی به سنندج اند،کف خدمت نموده، اعالم داشته

بی دریغ خود را ازجمهوري اسالمی ایران به رهبري  پشتیبانیقدردانی و استقبال از نمایندگان محترم این سازمان، مجدداً 

عالیقدر امام خمینی اعالم داشته و تا آخرین قطره خونی که در بدن است در راه اسالم، جان برکف فدا خواهیم کرد و 



دیگر کردستان و ملت عزیز مسلمان کرد را به خاك و خون بکشند. در خاتمه، توفیق رهبر انقالب، خائنین، بار  گذاریمنمی

 .اسالمی را از خداي بزرگ خواهانیمریاست جمهوري و نمایندگان مجلس شوراي 

 

 سازمان پیشمرگان کرد مسلمان

 

 :ستعفانامۀ وي به شرح زیراستدر ضمن سرپرست پیشمرگان مسلمان کرد سنندج نیز روز جمعه استعفا داد. متن ا

 

سرپرست سازمان پیشمرگان مسلمان کرد شاخه سنندج، بدین وسیله به علت عدم تأمین سازمان از » رحیم احمدي"اینجانب 

نظر تسلیحاتی و مالی و همچنین عدم هماهنگی از هر جهت، اختالفی که باعث دلسردي پیشمرگان و نارضائی در این سازمان 

 )9/4/1359.(اطالعات دارما به سرپرستی سازمان استعفاي خود را اعالم و تقدیم میگردیده است، لذ

 

 .استاندار اسبق کردستان دستگیر شد

 

 رانبراد و خواهران از انبوهی شرکت با که جمعه نماز در سنندج، از پارس خبرگزاري گزارش به: پارس گزاري خبر –سنندج 

ر و استاندار اسبق کردستان دستگی» ابراهیم یونسی"لمان کرد اعالم داشت که مس پیشمرگان از یکی شد، برگزار مسلمان

زندانی شده است. همین گزارش حاکی است که مردم، با امضا کردن طوماري خواستار مجازات وي بعلت همکاري با ضد 

 )10/4/1359اتانقالبیون منطقه  و به مصرف رسانیدن اعتبارات مالی کردستان در راه ضد انقالب شدند.(اطالع

 

 اطالعیه مهاجرین

 

باین شرح خطاب باهالی نوسود، نودشه و  ايدر ارتباط با این عملیات از سوي مهاجرین نوسود، مستقر در پاوه اطالعیه

 .روستاهاي اطراف منتشر شد

 

 الرحیمالرحمناهللابسم



 

بمناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان, مردم و فتح قریب ـ پیام دلسوزانه مهاجرین نوسود  اهللانصرمن 7اطالعیه شماره 

مسلمانانی که خود را پیرو  و غیره» داریان"», بیدرواز"», کمینه"», کمیته"», دزاورهانی گرمله"مسلمان نودشه و نوسود, 

است  خیانتیمنطقه, میدانید سکوت شما,  دارمجید و رسول اکرم (ص) میدانید و اي مسلمانانی که خود را مؤمن و دین اهللاکالم

 ..بزرگ و مورد مواخذ قرار خواهد گرفت

 

تا شاید بخود آیید و بدون ترس و واهمه و صرفا بخاطر اسالم و  کنیمهر روز بنحوي شما ملت مسلمان منطقه را ارشاد می

انان غلبه مرضاي خدا لحظاتی با هم نشسته و حرکتی بسوي انقالب اسالمی انجام دهید, ولی متأسفانه چنان ترس بر شما مسل

 باشیدشما مسلمان هستید و اهل مسجد می ایدکرده که گویا فراموش کرده

 

 :وظیفه یک مسلمان سکوت نیست, آنهم سکوت در مقابل نابود و کنندگان دین. بار دیگر شما را به نکات زیر متوجه میسازیم

 

نصیحت کنید تا هر چه زودتر قبل از ورود نیروهاي مسلح  اندخوردهشود افراد مسلح را که فریباز شما دعوت می -1

سی و  یدجمهوري اسالمی بمنطقه خود را تسلیم و امان تا به دریافت دارند. و بزندگی سعادتمندانه بروند. همانطوري که شنید

منطقه هستند و پناه در پاوه تسلیم شدند و با کمال اطمینان, اکنون در  20/4/59دو نفر از پیشمرگان دمکرات در تاریخ 

 .جمهوري اسالمی و در کنار فرزندان و عیال خود بسر میبردند

 

دارید که ارتش جمهوري اسالمی و سایر نیروهاي متعهد با سرعت هر چه بیشتر رو به نوسود در حرکتند و  اطالعحتماً -2

رق د با تحرکات ضد انقالب مردم بیگناه متفشود نگذاریبیاري خدا بزودي منطقه را پاکسازي خواهند کرد لذا بشما توصیه می

 .و به بعث خیانتکار پناه ببرند

 

 .یقین داشته باشید هدف, نجات داشته باشید هدف, نجات شما مردم ستمدیده آن سامان میباشد

 

(دیروز) بمنظور اعتراض نسبت به جنایات و 23/4/59شود روز دوشنبهاز همه مردم مسلمان منطقه درخواست می -3

ور مزد هايخود را بسته و با بر پا کردن اجتماعات اسالمی و بدون ترس, گروه خانهو قهوه هاوابسته مغازه هايگروه گوییزور

بسوي شما میشتابند. گروههاي  جمهوري اسالمی جهت کمک فوراً هاينیرو را وادار به ترك منطقه نمایند و مطمئن باشید



مسلح در منطقه وابسته به بعث هستند و خصم با دشمنی خاصی که با جمهوري اسالمی و ملت کرد دارد، مصمم است با 

ابودي ن را به تباهی و نعجیب و غریب، مردم منطقه را بدبخت نماید. همانطوریکه سایر مناطق کردنشی هايترتیب دادن توطئه

شیطانی و ضد  هايشود با اتحاد و کمک به یکدیگر، نگذارید این نقشهکشاند. از همه شما مسلمانان مومن درخواست می

 .اسالمی و ضد انسانی صورت بگیرد

 

 کرده بودند اکنونبا شایعه سازي ضد انقالب فرار  که قبالً»کومه دره"» وراع"» نجار"برادران مسلمان شما در روستاي  -5

دولتی استقبال به عمل آورده و دیدند جز شایعه سازي، چیز دیگري نبود و  هايخود بازگشته و از استقرار نیرو هايبه خانه

بدون دلهره مشغول زندگی خوش هستند.  برندهمه مردم در نهایت اعتماد و خوشحالی در کنار برادران پاسدار خود بسر می

نه قرار داده تا ضد انقالب، پیش از بیش از پیش رسواتر گردد. مهاجرین منطقه این روستاها را نمو

 )25/4/1359نوسودپاوه(اطالعات

 

 .پیشمرگان مسلمان کرد خواستار اعزام هیأت تقسیم زمین به کردستان شدند

 

 :ستانتشار یافت. دربخشی از این اطالعیه آمده ا اياز سوي سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اطالعیه"

 

 الرحمن الرحیم …بسم ا 

 

نفري تقسیم زمین را به کردستان عزام دارید. زمین مهمترین زمینه مساعد زندگی است که با آن آدمی امکان  7هیأت 

تا با کار و تولید ضمن تأمین معیشت و بقاء حیات خود رشد و تعالی وجودي خویش را نیز ممکن سازد. اما زمینی که  یابدمی

 اندوزندرنجی برده باشند، گنج می آنکهآن را دردست گرفته و همواره بی ايعده خدا براي همه مردم آفریده، عمالً

 

 .اندرافتمندانه را از کشاورزان سلب و به شیوه دیرین، آنها را استثمار نمودهامکان زندگی و تالش ش خوارانو زمین هافئودال

 

اسالم قاطعانه خواستار وجود این مطرفین و ظالمین است تا دیگربار نتوانند زالوصفتان، خون مستضعفین را بمکند. این تبهکاران 

و اینک با نقالب  دادندمورد غارت و چپاول قرار میرژیم دست نشانده پهلوي، همچنان کشاورزان را  هايدر زیر برق سرنیزه



کشاورزان توقع دارند که چون گذشته، زمین در چنگ زمین خواران اسالمی که نویدبخش آزادي راستین مستضعفین است،

ن پاك زدورانباشد. بساط چپاول و استثمار برچیده گردد. اگر چه نیروهاي انقالبی و مسلمان در منطقه هر جا را از وجود پلید م

. اینک از مسووالن امر خواستاریم هر چه زودتر اندو قدمهاي انقالبی در حل مشکل زمین به نفع کشاورزان برداشته اندساخته

نفري را به کردستان اعزام دارند و زمینه هرگونه یاوه سرائی ضدانقالبیون و مزدوران بیگانه را از میان  7هیأت 

 )4/5/1359مرگان مسلمان کرد.(اطالعاتبردارند.والسالم. سازمان پیش

 

 دیدار پیشمرگان کرد با امام

 

نفر از نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در اقامتگاه امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران با  12دیروز  ازظهرپیش"

نده را از امام امت اعالم داشته و نمای ایشان مالقات، کردند. در این دیدار پیشمرگان مسلمان کرد یک باردیگر پشتیبانی خود

 :آنان طی سخنانی معروض داشت

 

 بسم ا... الرحمن الرحیم

 

... العظمی امام خمینی، اي امام امت، اي احضور محترم رهبر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران حضرت آیت

عفان جهان، اي مجري کتاب خدا و سنت پیامبر، ما دست پرقدرت و رحمت خدا در زمین، اي یاور همیشه بیدار مستض

ا از در پیشگاه واال و باعزت شما یک بار دیگر پشتیبانی خود ر اکنوننمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد مفتخریم که هم

 .اریمامتمان بیان دمختصر عشق و ایمان قلبی و بینهایت خود را نسبت به اسالم عزیز و امام  ايشما اعالم داشته و چند کلمه

 

و بانور خود  سوزياي امام. تو آیت خدایی، تو اسطوره مقاومت و شکیبایی، تو همچون شمع پرنوري و براي رضاي خدا می

که قدرت تفکر را از آنان سلب  خروشیراهبر و راهگشاي ملت در ظلمت و تاریکها هستی و چنان بر دشمنان اسالم می

مسووالن  کاريناتوانی و مسامحه خاطربه خواهیپیشگاه خدا و رسول اکرم و مردم عذر می. اي امام امت تو از کنیمی

ام تو . اي اماندرا نداشته و انقالب اسالمی را درك نکرده دیدهکه توان پاسخگویی  به نیازهاي برحق مردم رنج مسوولیتبی

دفاع از خلق کرد، خنجر به سینه  نامقالبیون کفار بهو سازشها چگونه ضدان کاریهاکه به خاطر همین مسامحه دانیخوب می

مام کنند. اي ادفاع از ما، خواهران و برادرانمان را وحشیانه ذبح مارکسیستی آمریکایی کرده و می نامبه وار،پردردما زده و قیم

داوند عمر طویل عطایت حاضر نیستیم دل پردرد و خون تو را دردردمندتر سازیم، اما توکه رهبر و نجات دهنده مایی، خ



فرماید تا مظلومان و ستمدیگان را در زیر سایه پرمهر خود با ارشادت مرهم بخش زخمهاي عمیق آنان شوي. 

 )10/5/1359(اطالعات

 

 بوسیله افراد حزب دموکرات و کومله

 

 .عضو سازمان پیشمرگان مسلمان کرد دهگالن بشهادت رسیدند 2فرمانده عملیات و  

 

خبرنگار اطالعات:شش تن از پیشمرگان مسلمان کرد مستقر دربخش دهگالن، بفرماندهی محمد علی جعفري  -کردستانقروه 

مورد » ایانهو"رفته بودند، دربازگشت درحوالی پل» موچش"که براي سرکشی به پیشمرگان مسلمان کرد مستقر درروستاي 

ه محمد علی جعفري فرمانده عملیات سازمان پیشمرگان مسلمان حمله افراد حزب دموکرات و کومله قرار گرفتند که در نتیج

 .کرد بخش دهگالن و عبداهللا حسین پناهی و مظفرصادقی دو تن دیگر از پیشمرگان مسلمان کرد دهگالن بشهادت رسیدند

 

فقوداالثر م» یخالد رحیم"درجریان این واقعه دو پیشمرگ مسلمان کرد موفق بفرار شدند و یک نفر دیگر از پیشمرگان بنام 

 )14/5/1359شد.(اطالعات

 

 اظهار نظر در مورد انشعاب در حزب دمکرات کردستان

 

خبر گزاري پارس: به دنبال انتشار خبر انشعاب به وسیلۀ خبرگزاري پارس، امروز با جمعیت اسالمی کردهاي مقیم تهران ـ

 .مرکز و همچنین جمعیت کردهاي مقیم مرکز تماس گرفته شد

 

ه از ما هم"سخنگوي جمعیت اسالمی کردهاي مقیم مرکز در مورد انشعاب در حزب دمکرات کردستان گفت: » انیسلط"آقاي 

 .«مسلمانان این مملکت هستیم. رهبر ما امام خمینی است و آن چیزي که از خارج بیاید، ارزش ندارد

 

 .«کنیمدر راه این آب وخاك فدا می حزب اهللا پیرو امام هستیم و جان و مال خود را هم گوییممامی "وي افزود:  



 

همچنین در تماسی که با جمعیت کردهاي مقیم مرکز گرفته شد، یکی از سخنگویان این مرکز دربارة نظر کردهاي مقیم مرکز 

پیرامون انشعاب حزب دمکرات گفت: تا روشن شدن این موضوع، این جمعیت از اظهار نظر دراین باره خودداري 

 ) 28/5/1359اطالعات».(کندمی

 



 اتحادیه ي میهنی،حزب دمکرات کردستان عراق و انقالب

 

 

 بهزاد خوشحالی 

 

      

  



هدف از گرد آوري این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره هاي  تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این   

آشنایی با اندیشه هاي آنان در همان عصر،وجایگاه مجموعه با بسیاري از رویدادها و شخصیت هاي آن دوران آشنایی دارند،اما 

 .اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید

 

سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی هاي سیاسی و اضطراب هاي اجتماعی از یک سو و کشاکش هاي مسلکی از 

ها در تاریخ نوین ایران و دوره اي است که انقالب ایران به بار سوي دیگر بوده است،عصري که یکی از پرتالطم ترین دوره 

 .نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامی کردستان را تجربه کرد

 

مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه 

 .،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش استتاثیر پذیرفتن

 

شاید اندیشه نگاري نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقالب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه براي 

 ...درك واقعیات آن دوران باشد

 

به حالت هاي گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تاریخ خود را تکرار می کند و چون حالت هاي کنونی چیزي جز بازگشت 

تحوالت گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیاي آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و 

    ...خود نیز درآن نگاشته می شویم

 

 .استخراج شده است59و58و57این مجموعه از مطبوعات ایران در سال هاي

 

  

 

  



 .اندجالل طالبانی:شاه و ساواك علیه من توطئه کرده

 

.طالبانی طی اندجالل طالبانی رهبر کردهاي مخالف دولت عراق شاه ایران و ساواك را متهم کرده علیه او توطئه کرده

ینه همدست شاه و که در آن خود را دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق نامیده حکومت عراق را در این زم اياعالمیه

گوره «کردستان عراق که به عنوان توضیحی در بارة رویداد پاسگاه ژاندارمري  میهنیساواك معرفی کرده است.اعالمیه اتحادیۀ

کیلومتري مرز 5به زبان فارسی منتشر شده در شهرهاي مرزي ایران با عراق نیز پخش شده و گزارش رسیده از پیرانشهر(»شیر

 :.متن این عالمیه چنین استخوردر در و دیوارها این شهر اعالمیه به چشم میعراق)حاکی است که ب

 

پاسگاه ژاندارمري روستاي  57دي  27دولتی ایران خبر نادرستی را در بارة رویداد  هايقهرمان ایران رادیو و روزنامه هايخلق

 :پخش کردبه همین جهت الزم دانستیم حقایق زیرین را براي مردم مبارز ایران روشن نمائیم» گوره شیر«

 

سردشت برخورد مسلحانه روي از توابع »گوره شیر«میان یک گروه قاچاقچی ایرانی و افراد پاسگاه  57دي  27بعدازظهر -1

داد.از آنجا که چندي پیش با موافقت شاه ارتش عراق در همان ناحیه جهت حمله به ما پیاده شده بود به منظور کسب اطالع 

از ما گروهی از پیشمرگان ما به محل رفتند و لکن ژاندارمها به محض مشاهده پیشمرگان شروع به تیراندازي نمودند.آنان نیز 

 .تعدادي کشته و زخمی به ماند دفاع از خود برآمدند نتیجتاًدر مقام 

 

رادیو تهران از یک طرف به منظور منحرف ساختن اذهان مردم از جریانات داخلی به جریانات خارجی و از یک طرف پیشبه 

 .منظور زشت وانمود کردن رخسار سیاسی انقالب کنونی ما به تحریف وقایع پرداخته است

 

کردستان عراق همیشه خود را جزو الینفک انقالب خلقهاي خاور میانه دانسته و همواره پشتیبانی خود را از  انقالب کنونی-2

و  ایمخود براي نیروهاي ضرقی ایران روشن ساخته هايو بیانیه هاانقالب خلق قهرمان ایران ابراز داشته این حقیقت را در نامه

ر امور داخلی ایران مداخله ننموده بلکه برعکس همواره احترام به استقالل و که هیچگاه و به هیچ عنوان د ایممتذکر شده

 .تمامیت وسایل مرزي ایران در مد نظر ماست

 

علی رغم سیاست دوستانۀ ما نسبت به خلق ایران،شاه و ساواك همواره از طریق بکاربردن دستگاه کهنه پرست و خائن -3

.علیه انقالب دموکراتیک کنونی ما که هدف آن اندبازي کرده ردسرنوشت خلق کُ رهبري بارزانی علیه ما مداخله نموده و با



.و از موجودیت ملت کرد و جلوگیري از عربی کردن کردستان باشددموکراسی براي عراق و خود مختاري براي کردستان می

 .دفاع می نماید

 

ر مزدور مسلح بارزانی را از سرزمین ایران به جنگ با شاه ایران از هیچ دشمنی دریغ نورزیده با همدستا دولت عراق صدها نف

در اورامانات و مریوان به » قاله سوور«و » حسین فیلی«و »ناله هورامی«مزدوران بارزانی هايما فرستاده است.هنوز هم از پایگاه

 .ماست عزیمیه دست اندرکار خیانت و توطئه علیه ما_.پایگاه مرکزي بارزانی هنوز در کرجشودما حمله می

 

.در حالی که در آذر ماه،سی نفر انددهها پیشمرگ کردستان از طرف حکومت دستگیر و به دولت عراق تسلیم و اعدام گشته

به وسیلۀ ساواك از ترکیه به اورامانات ایران منتقل شدند تا از خاك » وریا ساعاتی«و » آزاد خفاف«مزدور بارزانی به رهبري 

عراق در نواحی _که به مرز ایران خواهیمنگاوان و نمایندگان نیروهاي ضرقی ایران می_ز روزنامهایران به ما حمله کنند.ما ا

بانه و سردشت آمده و به رأي العین ببینند که حکومت ایران با چه وقاحتی مزدوران بارزانی علیه ما به کار گرفته  _مریوان

ش عراق را بر ضد ما پشتیبانی نمود.ما این سیاستهاي غیر است.در آذز ماه سال گذشته ارتش ایران حمله شکست خوردة ارت

تا به بهانه به دست شاه ندهیم که کرناي تجزیه طلبی بزند  ایمانسانی و تجاوز کاراند رژیم شاه را به این جهت تحمل نموده

 .این حقایق در نامۀ ما براي جعفر شریف امامی نخست وزیر اسبق و مجلسین توضیح داده شده است …و

 

: داردرا با انقالب خلق قهرمان ایران تأیید و تأکید می نماید و اعالم می خوداتحادیۀ میهنی کردستان عراق با دیگر همرزمی-4

به همین جهت انتظار داریم  کنددر حالی که براي هر گونه همکاري آماده است به هیچ عنوان در امور داخلی آن دخالت نمی

که شایعات سرا پا نادرست سلطنت طلبان ایران را باور نکنند و نگذارند که دولت ایران علیه انقالب ما دخالت کنند ما 

این شایعات را به  اندمطمئنیم که مبارزین انقالبی ایران که همواره دوستدار و همرزم اتحادیۀ میهنی کردستان عراق بوده

هند گرفت و به خوبی آگاهند که انقالب دموکراتیک ما سوگند خوردة صمیمی و پشتیبان انقالب آنها در مسخره خوا

آزادي،دموکراسی،حاکمیت و جمهوري دموکراتیک است.زنده باد انقالب خلقهاي قهرمان ایران.مستحکم باد همبستگی انقالب 

ل و دیکتاتوري. دبیر کل اتحادیۀ میهنی کردستان عراق جال خلقهاي کردستان،ایران،عرب،ترکیه.مرگ بر امپریالیسم،صهیونیسم

 )1357/ 8/11طالبانی.( اطالعات 

 

 .کندنماینده کردهاي پناهنده توطئه کردهاي بارزانی علیه پاسگاه هاي ایران را تکذیب می 

 



انی ردهاي بارزانی برهبري بارزخبري راجع به وجود دو پاسگاه در نزدیکی اشنویه و کرمانشاه و همچنین دو هزار و پانصد نفر ک

رابط  "عبد اهللا پشدري"فرزند مال مصطفی بمنظور حمله به پاسگاههاي مرزي ایران در مطبوعات چاپ شده است.دیروز آقاي 

پناهندگان کرد در کمیته امور اجرایی وزارت کشور، در این مورد توضیحات کتبی به روزنامه اطالعات تسلیم داشت. در این 

 :مده استتوضیحات آ

 

تکذیب می نمایم و براي روشن شدن اذهان عمومی به اطالع می رساند که اوال پناهندگان کرد از بدو ورود  خبر منتشره را قویاً

و ثانیا ادریس بارزانی از چهار ماه قبل براي عیادت از پدرش،راهی آمریکا  اندبه ایران هنوز در استانهاي غربی ساکن نشده

ه است و در نهایت پناهندگان کرد در امور داخلی کشور ایران دخالتی نداشته و نخواهند داشت. از عموم شده و هنوز برنگشت

مسلمانان و کلیه مردم انسان دوست ایران تقاضا دارم که نسبت به پناهندگان کرد همیشه حسن ظنی داشته و پناهندگان کرد 

 )11/11/1357را در مورد عنایت قرار دهند.( اطالعات

 

 گرام جالل طالبانی به امام خمینیتل 

 

جالل طالبانی طی تلگرافی به امام خمینی، آمادگی کردهاي عراق را براي همرزمی و همکاري تا حصول پیروزي نهایی انقالب 

ن اایران اعالم داشت. جالل طالبانی که  تلگرام خود را با عنوان دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق به زبان فارسی از بوک

مخابره کرده است ضمن تبریک به بمناسبت پیروزي انقالب یادآور شده است که پیروزي انقالب ظفرمند ایران،پیروزي بزرگی 

 )30/11/1357براي خاورمیانه بطور اعم و انقالب فلسطین و مبارزه برحق کردهاي عراق بطور اخص است.( اطالعات 

 

 .جالل طالبانی ایجاد ناراحتی نکرده است

 

از سوي کمیته نظامی اتحادیه میهنی کردستان عراق، تلگرافی براي رهبر بزرگ انقالب اسالمی حضرت امام خمینی  -بادمها

رهبر بزرگ انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خمینی! با نهایت تأسف در اخبار دو «مخابره شد. متن تلگراف بدین شرح است: 

قالب اسالمی ایران، خبري مبنی بر تولید ناراحتی از جانب طرفداران جالل رادیو و تلویزیون ان 30/11/1357شنبه شب مورخ 

طالبانی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق در مرزهاي ایران پخش شد. بدینوسیله صحت این موضوع را به شدت 

یم و ضمن اعالم عدم دخالت و ما افرادي شرافتمند به آزادي همه ملتها هست ایمهمچنین بارها اعالم داشته نمایمتکذیب می

نابراین . بباشیمنیز ناراحتی در امور داخلی ایران، پشتیبان واقعی نهضت بزرگ ملت ایران، به رهبري آن زعیم عالیقدر می



همواره همبستگی خود را با آرمانهاي آزادیخواهانه ملت مبارز ایران، حفظ خواهیم نمود و در هر زمان کلیه اخبار و شایعاتی از 

                              .را رد خواهیم نمود باشداین قبیل که ناشی از دسایس امپریالیزم و وابستگانش می

 

 )3/12/1357کمیته نظامی اتحادیه میهنی کردستان.(اطالعات       

 

 .در مناقشات کردستان تکذیب شد» جالل طالبانی«مداخله 

 

اتحادیه میهنی کردستان با مخابره تلگرامی به حضرت آیت اهللا العضمی خمینی،شایعات خبرنگار کیهان:کمیته نظامی -مهاباد

با نهایت «تکذیب کردمتن پیام کمیته نظامی چنین است: مربوط به دخالت جالل طالبانی را در مناقشات کردستان ایران شدیداً

لید ناراحتی از جانب طرفداران جالل طالبانی رادیو تلویزیون خبري مبنی بر تو 30/11/57تاسف در اخبار دوشنبه شب مورخ

وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق در مرزهاي ایران پخش شد بدین وسیله صحت این موضوع را بشدت تکذیب 

هستیم و ضمن عدم دخالت و  هاهمچنین بارها اعالم داشته ایم ما افرادي شرافتمند و معتقد به آزادي همه ملت نماییمومی

بنابراین  .باشیمد ناراحتی در امورات داخلی ایران پشتیبان واقعی نهضت بزرگ ملت ایران برهبري ان زعیم عالیقدر میتولی

همواره همبستگی خود را با آرمانهاي آزادیخواهانه ملت مبارز ایران حفظ خواهیم نمود و در هر زمان کلیه اخبار و شایعات از 

 )4/12/1357یالیزم و وابستگان است رد خواهیم کرد.(کیهاناین قبیل را که ناشی از دسایس امپر

 

 .گروه طالبانی اعالم کرد در حوادث اخیر کردستان نقشی ندارد

 

دستان در کر اتحادیه ملت کرد(عراق) بر رهبري جالل طالبانی اعالم کرد که در حوادثی که اخیراً -خبرگزاري فرانسه -بیروت

خنگوي این اتحادیه در بیروت اعالم داشت که در ایران هم یک جنبش مشابه به همین نام ایران روي داده هیچ نقشی ندارد. س

وجود دارد این سخنگو افزود که چندي بیش در پاریس دیداري میان یکی از نمایندگان اتحادیه ملی کرد و امام خمینی انجام 

اشته است. این سخنگو در پایان خواست که دولت گرفته و امام در آن هنگام رفتار مناسبی نسبت به آرمان کردهاي ایران د

 .تازة ایران، حقوق ملی کردهاي ایران را در چارچوب جمهوري اسالمی بپذیرد

 

 .کندرا در کردستان اجرا می» سیا« هاينماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق: مال مصطفی بارزانی نقشه

 



با مخابره تلگرامی به مقر امام خمینی مال مصطفی » کردستان عراقاتحادیه میهنی «نماینده » حاجی صفرمصطفی چاورش»

بارزانی رهبر کردهاي عراقی رانده شده را متهم کرد که با پخش شایعات بی اساس و دست زدن به عملیات تحریک آمیز و 

ده تلگرام خود اعالم کر است. وي در انداختهخرابکارانه و انتساب این عمل به جالل طالبانی در کردستان جنگ اعصاب به راه

ر که به خیال خود د انددارو دسته مالمصطفی بارزانی مزدور شاه و ساواك با انتشار سازمان سیا دست به اقداماتی زده«است 

 نماینده اتحادیه همچنین گفت: مال»کردستان ناامنی و بحران ایجاد کنند و از این طریق به انقالب اسالمی ایران لطمه بزنند.

انی مرتکب میشوند به جالل طالب» قیاده موقت«اعمال جنایتکارانه اي را که خود زیر نام» سیا«و دارودسته او به فرمان  مصطفی

و اطرافیان او نسبت میدهند تا در همبستگی خلق کرد با انقالب ایران برهبري امام خمینی شکاف بیاندازند.در همین تلگرام 

ده رادیو تلویزیونی انقالب اسالمی ایران خبري به این مظنون پخش گردید که از از فرستن 30/11/57شب«گفته شده است: 

این خبر در زمانی پخش شد که که ما با نیرو تمام  اندقرار اطالع گروهی از افراد جالل طالبانی به پاسگاهاي مرزي حمله کرده

رچیدن نظام فاسد شاهنشاهی در ایران اعالم داشته پشتیبانی خود را بارها با صدور اعالمیه نسبت به جنبش اسالمی ایران و ب

در پایان این تلگرام از امام خمینی درخواست شده است که بمنظور روشن کردن وحدت و یکپارچگی اتحادیه میهنی » بودیم.

 )5/12/1357کردستان عراق با با انقالب ایران، نمایندگانی به مناطق مرزي اعزام شوند.(کیهان

 

 .ردستان تکذیب شددخالت دربحران ک

 

اتحادیه ملی کردهاي «اظهار داشت که سازمان » بیروت«خبرگزاري فرانسه: سخنگوي جنبش کردهاي عراق در  -بیروت 

ندارد. سخنگوي اتحاد ملی کردهاي عراق پس از اشاره به این  ايدر حوادث اخیر کردستان ایران هیچگونه مداخله» طالبانی

به همین نام وجود دارد گفت که هنگام اقامت حضرت آیت اهللا خمینی در پاریس دیداري  ايهمطلب که در ایران نیز اتحادی

میان ایشان و یک نماینده اتحاد ملی کردهاي عراق روي داد و امام خمینی روش مساعدشان را نسبت به آرمان کردهاي عراق 

واست کرد که حقوق ملی کردهاي ایران را در ابراز داشتند. سخنگوي اتحاد ملی کردهاي عراق از دولت تازه ایران درخ

 )5/12/1357چارچوب جمهوري به رسمیت بشناسد.(اطالعات

 

 .تکذیب شد

 

در ژنو یکی از سخنگویان رزمندگان بارزانی، خبر دخالت نیروهاي بارزانی را در حرکت تجزیه طلبی کردستان بی اساس 

و همانطور که رهبر ما در تلگرام به امام خمینی متذکر شده همواره  نیمدادانست و گفت: طما خود را از انقالب ایران جدا نمی

شبیه به این گفته بنقل از سخنگوي حزب دموکرات پارت که رهبر آن جالل ». در خدمت انقالب مردم ایران خواهیم بود



رژیم  ران که تحت اداره یکطالبانی است دیروز در جراید بیروت بچاپ رسیده بود. سخنگوي طالبانی گفته بود ما هرگز به ای

 .«کنیمو مطابق خواست برادران کردمان در ایران، از این انقالب دفاع می کنیمانقالبی اسالمی است حمله نمی

 

طبقه بندي شده و بشکل خود مختاري در امور داخلی،  که خواستهاي مردم کردستان کامالً رسددر حال حاضر بنظر می

انجمنهاي ایالتی و والیتی، انتخاب فرماندهان ارتش از میان افسران محلی و ضمیمه کردن گزینش رهبران کردستان توسط 

بعضی از مناطق در حوزه استانهاي مجاور است که در طول سلطنت رضا شاه و شاه، از استان کردستان جدا شده 

 )9/12/1357است.(اطالعات

 

 .خانه دیگران سنگ پرتاب کند آقاي طالبانی! کسی که خانه اش از شیشه باشد نباید به سوي

 

راست و چپ انتقال یافته است، در  هايجالل طالبانی که همیشه میان دسته شودبر خالف اصول اخالقی، این روزها دیده می

. هر کندیا اینکه دیگران را به آن وادار می زنددست به مطرح نمودن مسائل تحریک آمیز و عاري از حقیقت می هاروزنامه

نون ملت مبارز و آزادیخواه ایران برهبري امام خمینی از لحاظ فکري به سطحی رسیده است که خیلی زود حقیقت را از چند اک

باطل تشخیص میدهد لیکن مبادا که دروغ مثل مه صبحگاه براي مدت کوتاهی حقیقت را بپوشاند. لذا ناچار هستم برخی 

مطرح کنم تا ملت جانباز ایران قضاوت کند کدامش فرصت طلب و خیانتکار حقایق تاریخی راجع به آقاي بارزانی و طالبانی را 

 .است

 

 ايه) بارزانی در کردستان عراق چند قیام علیه رژیم وقت بر پا کرد و بعلت ضعف زمینه 1930-1935میان سالهاي (  – 1

 .تبعید شد» سلیمانیه«مادي و معنوي، آن قیامها به ثمر نرسید و در نتیجه بارزانی به جنوب عراق بعد، به استان 

 

بارزانی از تبعید گاه خود ( سلیمانیه ) به منطقه سردشت، سپس منطقه بارزان برگشت و در همان سال  1943در سال  – 2

 .دست به قیام دیگري علیه رژیم پادشاهی عراق زد

 

را تشکیل داد و در آن روزها قیام دیگري به رهبري ایشان علیه » حزب آزادیخواه کرد«بارزانی  1945در اوایل سال  – 3

بارزانی ناچار گردید به منطقه مهاباد منتقل شود و در اوایل سال  1945رژیم موقت عراق بر پا گردید. در نتیجه در اواخر سال 

 .به درجه ژنرال افتخاري نایل آیدبعلت فداکاري و جانبازي،  1946



 

 »حزب دمکراتیک کردستان«که بعدها به » حزب دموکرات کرد«بدستور بارزانی، در کردستان عراق،  1946در بهار  – 4

 .تغییر نام یافت تأسیس و در اولین کنگره کرد، بازرانی را برهبري حزب انتخاب کرد

 

نفر اکراد عراق دست به یک راهپیماي تاریخی و  500بارزانی بهمراهی  طول نکشید که در اثر جریانات آذربایجان، – 5

 .روز طول کشید 52طوالنی و خطرناك بطرف شوروي زد که 

 

و دوازده سال اقامت در شوروي، بارزانی به خاك وطن برگشت و ملت عراق چه  1958پس از تغییر رژیم عراق در سال  – 6

 .ر ملی استقبال نمودعرب و چه کرد از ایشان بعنوان یک رهب

 

بارزانی قیام عظیم ملت کرد را علیه رژیم دیکتاتوریت رهبري کرد و شعار آن قیام خودمختاري  1961در ماه سپتامبر  – 7

 .براي کردستان عراق و دمکراسی براي عموم ملت عراق بود

 

د آن نیروها از ترس جان، ناچار پایتخت رژیم عراق، دستور ریشه کن کردن نیروهاي مترقی را داد و افرا 1963در سال  – 8

رو آنان روب هايبدست هواداران جالل طالبانی افتادند با سر نیزه و شهرهاي مختلف عراق را ترك کردند. برخی که اشتباهاً

مه وسایل هشدند اما آنهایی که بمناطق آزاد شده بارزانی پناه آوردند نه فقط از سامان و وسایل زندگی بهره مند شدند بلکه از 

 .دفاع از جان، برخودار گردیدند

 

پس از اختالف طالبانی با قیام ملت کرد، وي و طرفدارانش به ایران پناه آوردند و در یک پایگاه  1964در سال  – 9

 .مخصوص در استان همدان اقامت نمودند و ساواك، همه وسایل زندگی در اختیار آنها گذاشت

 

ان، طالبانی و هوادارانش به کردستان عراق بازگشتند و اظهار ندامت کردند. بدستور بارزانی پس از یک سال اقامت در ایر 10

 «کمال مفتی فرمانده تیپ قره داغ و محمد امین فرج فرمانده تیپ کاوه«برخی از آنها در مقامهاي حساس انتصاب شدند. 

 



محرمانه با کاربدستان بغداد تماس گرفت و در  طولی نکشید که طالبانی بعلت عدم استقامت از داخل شورش و بطور – 11

ه کرد نشین را ب هايخود و هوادارانش به رژیم عراق پیوستند و پس از مسلح شدن، پیشاپیش ارتش عراق، آبادي 1966سال 

 .نامیده شدند 66آتش کشیدند. بهمین علت به جاش 

 

عراقی آنها  هايعراق، کار طالبانی به پایان رسید و مقاممیان رهبري بارزانی و دولت  1970پس از موافقت نامه مارس  – 12

ناچار شدند در یک کنفرانس مخصوص، اظهار ندامت کنند و بار دیگر به شورش کرد پناه  را خلع سالح نمودند لذا مجدداً

 .استقبال شد آوردند بدستور بارزانی و با در نظر گرفتن منافع ملی آز آنها مجدداً

 

 .طالبانی با اجازه گرفتن از بارزانی، براي ادامه تحصیل راهی اروپا شد 1971در سال  – 13

 

جنگ ملت کرد برهبري بارزانی با  بعلت اینکه حکومت عراق به موافقتنامه مارس وفادار نبود مجدداً 1974در سال  – 14

ز مدرن ترین سالحها براي قتل حکومت بغداد شروع شد. در این جنگ مقامهاي عراقی عالوه بر استفاده از کمکهاي خارجی، ا

عام ملت کرد استفاده کرد. لذا هزاران زن و بچه و پیرمرد از ترس جان به ایران پناه آوردند تا اینکه تعداد آنها به سیصد هزار 

 .نفر رسید

 

را  سوریه فرصتپس از موافقتنامه الجزایر میان شاه خائن و رژیم بغداد و زدن خنجر به پشت ملت کرد، در آن هنگام  – 15

مغتنم شمرد، بعلت تیره شدن روابط وي با عراق و از طالبانی درخواست نمود که از اروپا به سوریه منتقل گردد. طولی نکشید 

یست تشکیل داد و پس از مسلح شدن و گرفتن ب» اتحاد میهنی کردستان«که ایشان بدستور سازمان امنیت سوریه، حزبی بنام 

با همراهی چند نفر از سازمان امنیت سوریه از مرز ترکیه و با کمک  1977ان حقوق ماهانه، در سال هزار دینار عراقی بعنو

عمال سازمان امنیت آن کشور به خاك کردستان عراق وارد شد. به محض ورود پشت به سوریها کرد و یک نماینده از طرف 

د لیکن حکومت عراق اهمیتی براي او قائل نشد و بطور محرمانه براي مذاکرات به بغداد فرستا» علی عسکري«خود بنام 

که جزو استان رضاییه است به خاك ایران وارد شود و با » زیوه«طالبانی ناچار شد به کمک عمال ساواك از آبادي 

ي دبوسیله ساواك تهیه شده بود، مهمات و طرفداران خود را به منطقه سردشت انتقال داده و در یک آبا که قبالً هاییکامیون

 .اقامت گزید» نوکان«بنام 

 



ه معروف ب» شمس الدین«براي  اينامه باشدکه یکی از همراهان معروف طالبانی می» محمود عثمان«سال پیش دکتر  – 16

فرستاد. در این نامه وي از طالبانی انتقاد کرده و اظهار تاسف کرده که طالبانی هنوز  باشدکه اکنون در اروپا می»امیر قاسمی«

 .گوش کند. منظورش این است که طالبانی هنوز اصرار دارد با ساواك همکاري کند» فرید االطرش« هايرار دارد به ترانهاص

 

نوشته است که وي همه حقایق را  1357) روز یکشنبه هشتم بهمن ماه 15770طالبانی در روزنامه اطالعات شماره ( – 17

ضیح داده و آیا این به آن معنا نیست که طالبانی همه چیز را براي آنکه براي شریف امامی نخست وزیر اسبق و مجلسین تو

آن  شودقبل از شریف امامی بوده و آنکه بعد از شریف امامی آمده نوشته باشد؟ و پرسش دیگري که خود بخود مطرح می

یگري منبع د کندعی میجدید طالبانی به آن معنا نیست که ایشان پس از توافق سوریه و عراق س هاياست که آیا کوشش

 دست و پا کند؟

 

را فقط و فقط آینده خواهد داد اما اینکه من بتوانم بگویم که امکان دارد برخی از افراد بخواهند بازرگانی  هاپاسخ به این پرسش

اسفند   8باشند ولی آیا ممکن است از اصل تقلید نمود؟ و براي طالبانی هنوز زود است عمق رهبري بارزانی را درك نماید. 

 )12/12/1357.هوشیار کردستانی (اطالعات1357

 

 ال مصطفی بارزانی درگذشتم 

 

 یمارستانهايب از یکی در پنجشنبه عصر عراق کردستان جنبش پیشین رهبر بارزانی، مالمصطفی:  فرانسه خبرگزاري–لندن 

. بود شده ستريب بیمارستان این در بود، مبتال ریه سرطان به پیش سال سه از که مصطفی مال.درگذشت قلبی حمله به واشنگتن

مصطفی را دفتر نمایندگی حزب او در لندن اعالم کردو گفت قرار است یک هواپیما براي انتقال جنازه او به مال درگذشت خبر

 .در غرب آذربایجان به خاك سپرده شود»اشنویه«واشنگتن برود.زیرا قرار است که جنازه اش در 

 

که به نبرد او براي کسب استقالل ، 1354اسفند  15مال مصطفی چند روز پس از امضاي قراردادآشتی ایران و عراق در 

. عراق را ترك کرده و بایران آمد.مالمصطفی در اوایل قرن کنونی در بارزان، شمال عراق بدنیا دادکردستان عراق پایان می

کوشید تا یک دولت خودمختار کرد در عراق پدید آورد.  1943در جنبش ملی کردستان در شرکت کرد و در1931آمد،او از 

شار نیروهاي انگلیسی و عراقی ناگزیر شد به ایران بگریزد.و به جنبش کردستان ایران بپیوندد. اما از ایران هم به اما زیر ف

تن از افراد قبیله اش را با خود برد. پس از انقالب  500سال در آنجا به سر برد. او در سفر به شوروي  12شوروي گریخت و 

 11مصطفی به عراق بازگشت و نبرد را در شمال عراق از سر گرفت تا اینکه در عراق و روي کار آمدن عبدالکریم قاسم، مال



) قرادردادي با حزب بعث حاکم امضا کرد که به موجب آن به کردها در چهارچوب جمهوري 1349اسفند 20( 1970مارس 

رد و اختالف دوباره باال گرفت و عراق خودمختاري داده میشد. اما عمر این قرار دادکوتاه بود زیرا عراق به وعده خود عمل نک

بارزانی از سوءقصدي که علیه او ترکیب یافته بود جان به در برد.بارزانی در آنجا حزب دمکراتیک کردستان  1350مهر  7در 

دولت مرکزي عراق یکطرفی قانون خودمختاري شمال را اعالم  1353اسفند  20عراق را ایجاد کرد و خود رئیس آن شد. در 

 هیچ شدون در مورد قبول کردها نبود بحران شدت یافت و بارزانی که حاال دیگر از طرف شوروي هم محکوم میکرد که چ

دست از کمک به او برداشت. لذا مال  1354اسفند  15مگر ایران که ایران هم با امضاي قرار داد  کردکمکی دریافت نمی

صحنه سیاست را ترك گفت. مرگ مالمصطفی که گفته  ت و عمالًمصطفی از عراق به تهران آمد و پس از مدتی به آمریکا رف

تلقی شده است. یک سخنگوي » خبر خوب«قصد داشته به زودي به ایران بیاید، در محافل کرد ایران همچون یک  شودمی

 روختهاخیر جنبش کرد عراق را به شاه و سیا ف هايکرد از خبر مرگ کسی که در سال هايخزب دمکرات ایران گفت، خلق

این سخنگو افزود که بارزانی در بسیاري از مناطق کردستان ایران و عراق بعنوان یک خائن و » بود، احساس راحتی خواهد کرد.

 )12/12/1357خود نابود کرد، معروف است. (کیهان هايخودپرست که نیروهاي پیش مرگه را در راه جاه طلبی

 

 .مال مصطفی بارزانی در گذشت 

 

رسیده از مهاباد حاکی است که مال مصطفی بارزانی در آمریکا درگذشته است. وي  هايتاده ویژه اطالعات: گزارفرس –مهاباد 

و پس از پاشیده شدن انقالب کردهاي شمال عراق به رهبري او  بردسال داشت از سالها پیش از سرطان رنج می 75که حدود 

واقع » ویهاشن«مالمصطفی بارزانی وصیت کرده است، جنازه او در  شودیمدتی در کرج بود و پس از آن به امریکا رفت. گفته م

در منطقه کردنشین ایران دفن شود. وي در زمان اعالم جمهوري کردستان به رهبري قاضی محمد در ایران، از یاران او بود و 

 .از سوي او به درجه ژنرالی رسید

 

الکریم عبد«و بعد از آن به روسیه رفت. بارزانی در زمان  جنگیدن میاو پس از تسلیم قاضی محمد مدتها با دولت مرکزي ایرا

جنگ با دولت عراق براي خود مختاري کردستان عراق را آزاد کرد. بارزانی  1961به کردستان عراق رفت و در سال » قاسم

آمریکا و ایران که یاران  هايرئیس جمهوري آمریکا نوشت از قطع کمک» جیمی کارتر«به  1977فوریه  9که در  ايدر نامه

 )12/12/1357او در این نبرد بودند، سخت گله کرد و تقاضاي کمک نمود.(اطالعات

 

 روز عزا 3

 



روز در این منطقه اعالم عزاداري کرده و  3بمدت » اشنویه«اشنویه ـ بمناسبت در گذشت مال مصطفی بارزانی، شوراي انقالب 

 )13/12/1357بازار و شهر تعطیل شد.(اطالعات هايبدنبال آن کلیه ادارات، مدارس و مغازه

 

 .جسد بارزانی بخاك سپرده شد

 

نیروي  کوپتررهبر فقید کردهاي شورشی عراق با هلی» مال مصطفی بارزانی«اشنویه ـ (خبرنگار اطالعات): دوشنبه گذشته جسد 

نفر از کردهاي ایرانی به خاك سپرده شد. در  هزار 200انتقال یافت و در میان تاثر بیش از » اشنویه«هوایی ملی ایران به 

 درود بر امام خمینی مبارز«مراسم تدفین جسد مال مصطفی بارزانی، سرود ملی کردستان خوانده شد و جمعیت فریاد زدند: 

 .«قهرمان آزادي بخش ایران ـ درود بر بارزانی فقید مبارز از جان گذشته ملت کرد

 

 هزار نفري 300میتینگ 

 

که براي دفن پناهندگان کرد به ایران از چندي پیش » اشنویه«هکتاري  13مصطفی بارزانی در گورستان اختصاصی جسد مال 

شرکت کردند. » اشنویه«هزار نفر کرد از سراسر کشور در میتینگ عظیم  300تدارك دیده شده بود، دفن گردید. دیروز نیز 

داشتند آقاي محمودزاده نماینده شوراي انقالب اشنویه بخاطر فوت  در این میتینگ که خبرنگاران داخلی و خارجی نیز حضور

روز دیگر در این شهر اعالم عزاداري نمود. سپس مال کریم شهرکندي نماینده کردهاي مهاباد طی  3مال مصطفی بارزانی، 

نماینده »  صالح رحیمیمال«از خواستهاي کردها در مورد مال مصطفی بارزانی حذف خواهد شد. 8سخنانی اعالم داشت که ماده 

اشعاري قرائت کرد که حاضرین را بشدت تحت تأثیر » هژار«مردم نقده نیز در این زمینه صحبت کرد. در این مراسم استاد 

 .قرار داد

 

 امام رهبر بزرگ

 

و  خوانددر میتینگ کردها در اشنویه مسعود بارزانی پسر مال مصطفی، در سخنان خود، امام خمینی را رهبر بزرگ اسالمی

امام خمینی فرمودند که کردهاي ایران را به حقوق حقه خود خواهند رساند و بدانید که شما کردها هیچ وقت تجزیه «افزود: 

ر بزرگ که این رهب دهمطلب نبوده و حاضر نخواهید بود کاري کنید که بر مشکالت دولت اسالمی بیافزایید. به شما وعده می

مسعود بارزانی در مصاحبه ». ارچوب تشکیالت جمهوري اسالمی، به شما خودمختاري خواهند دادزیر پرچم اسالمی ایران و چ



ما نه تنها در اشنویه بلکه در هیچ کجاي ایران پایگاه موقت نداریم و تنها پایگاه «با خبرنگاران داخلی و خارجی اعالم کرد: 

 .«موقت ما در خاك عراق است

 

هزارکرد را به کشتن داد و از پشت به ما خنجر  20د و با نابود کردن شورش ما در عراق، شاه سابق بما خیانت کر«وي گفت: 

طبق اطالع، قریب به یکصد هزار نفر از کردهاي عراق و ترکیه براي شرکت در مراسم تدفین مال مصطفی بارزانی. قصد » زد

 )16/12/1357العاتآمدن به اشنویه را داشتند که با ورود آنان به خاك ایران مخالفت شد.(اط

 

 تجلیل از مال مصطفی

 

مهاباد ـ دیروز ازطرف علماي مهاباد، مراسمی به مناسبت در گذشت مالمصطفی بارزانی برپاشد. در این مراسم که در مسجد 

جت ح«و » مال مصطفی شهریکندي«از خبرنگاران خارجی نیز حضور داشتند و حجت االسالم  ايجامع مهاباد برپا گردید عده

نیز ضمن سخنرانی از مقام بزرگ و ارزنده و مبارزات دلیرانه مال مصطفی تجلیل کردند. در این » سالم مال رشید قرنیاال

نیز تجلیل بعمل آمد و جمعیت حاضر در جلسه بار دیگر ضمن تأیید امام خمینی و » محمد مصدق«مراسم از روانشاد دکتر 

 )17/12/1357ایرانی است و تجزیه طلب نیست.(اطالعاترهبري بحق معظم له، تاکید کردند که ملت کرد، 

 

 مقاله

 

ایاالت متحده امریکا با برخورداري از تجارب چندصد ساله استعمارگران اروپایی، بویژه امپریالیسم انگلیس، به عرصه سیاست 

ي این ریفوت و فنهاخاورمیانه قدم گذاشت. سیاست (تفرقه بیانداز حکومت کن) فصل مهمی است در توطئه گریهاي استعما

سیاست را امپراتوري شکست خورده و تحت تکفل بریتانیا از جنگ دوم به بعد در اختیار امپریالیستهاي تازه نفس و آزمند 

آمریکایی گذاشت.بخش عقب مانده جوان، ازجمله خاورمیانه مملو از ناهمگونیها، جداییها و اختالفات منطقه اي، قومی، زمانی و 

 پیش ات نیز اروپا قاره. دنیاست جاي همه در اي قبیله –ست. اینها نمودها و ویژگیهاي مناطق و جوامع فئودالی اقتصادي بوده ا

 چیز ود در جهان بخشهاي سایر با اروپا سیاسی – اقتصادي تحول در عمده تفاوت. است داشته وضعی چنین شانزدهم قرن از

این جا مجال ذکر آنها نیست سریعتر از جاهاي دیگر صورت گرفت،  در که دالیلی به تحول سیر این آنکه نخست است بوده

دوم آنکه به همین دلیل تحول درونی قاره اروپا همراه با دگرسانی منالطق گوناگون آن بصورت(ملت)، (وحدت جغرافیایی، 

برهم زننده، خارجی  قومی، فرهنگی، اقتصادي و پدید آمدن تمایز در همین جهات میان مناطق مختلف) بدون مداخالت مخل و

 .به انجام رسید



 

 وحدت سیاسی

 

یا غیر مستقیم به زیر یوغ این ملتهاي بالنده سرمایه داري کشیده  از سوي دیگر، دربخشهاي عقب مانده جهان که مستقیماً

دید شدن بود پ این یکپارچگی و انسجام ملی به دالئل اقتصادي یا نتوانسته بود بوجود آید یا بصورتی ناقص در حال اند،شده

بدون دخالت استعمارگران) براي دگرسانی و پدید آمدن که زمینه ( بینیمبه همین هندوستان اگر نظري بیافکنیم می مثالً

ملتهاي) متعددي در آن فراهم بود ایران خودمان از زمان سقوط ساسانیان تا تشکیل دولت صفوي با وجود پیوندهاي عمیقی (

بی شباهت به شبه قاره هند نبود جز آنکه زمینه براي وحدت سیاسی آن بسیار فراهم تر  اندم داشتهکه مناطق مختلف آن با ه

از هندوستان بود وهمین عوامل عینی بود که بنیانگزاري ایران نوین را بدست صفویان میسر ساخت. با این حال ایران نوین به 

یک ملت همگن از نوع اروپایی. با ملتهایی چون ویتنام، کره، ژاپن و یک امپراطوري فئودالی قبیله اي شبیه تر بوده است تا به 

اسی اس هايفرهنگی چون ایران وجود داشته یکی از شیوه -که درون واحدهاي سیاسی هاییارمنستان. بهره برداري از ناهمگونی

یک  هاياندیشهست در این زمینهبوده ا -انددیدهنمی خویش مصلحت به را نطامی صریح مداخله که زمانی در –استعمارگران 

 است یارد آن) چهره زیبا(  لیبرالهاي از که آمریکا کیفر دیوان قاضی اوداگالس –آمریکایی بسیار سرشناس به نام ویلیام 

 هايتنهض بر آمریکا امپریالیستی محافل تبلیغاتی حمله(سرد جنگ تندناي در یعنی ،1949-50 سالهاي در او است خواندنی

و نیروهاي چپ و تسهیل سلطه ارتجاع و استعمار بر بزرگترین  هادمکراتیک و صلح خواهانه جهان به منظور پس زدن شوروي

) تحت عنوان (استرینج لندز،اندفرندلی ايبخش ممکن جهان) دوبار به خاورمیانه، از جمله ایران آمده و(سفرنامه

 .نگاشته استپیپل)،(سرزمینهایی شگفت و مردمانی مهربان) 

 

 مالمصطفی و آمریکا

 

اي از مردمی که با داشتن خصوصیات گوناگون خانواده مجموعه -که هستند بینداو در این کتاب ایرانیان را نه چنان می

و گروههاي دیگر غیر فارسی که محکوم(فارسیان) هستند. این(  بینداو یک گروه حاکم فارسی می دهندمتحدي را تشکیل می

و نه وحدت. شخص نویسنده افتخار آشنایی با آمریکاییانی را داشته است که معتقد بودند  بینددر ایران اختالف میدمکرات) 

ارسیان مگر نه این است که (پ اندآذربایجانیها ایرانی نیستند و اینها سالها در آذربایجان به انجام (وظیفه انسانی) مشغول بوده

اکنون  .شودترك)؟ مگر نام آن مزدور بزگ(آریامهر)نبود؟ لقب به این گندگی بیخودي نمی( هاهستند. و آذربایجانیآریایی)

 رحقب خواستهاي و انقالبی حرکت زمینه در آنهم –بویژه مالمصطفی در مطبوعات به میان آمده  ها،که سخن از نقش بارزانی

به جاست یادي از مالمصطفی کرده شود و نگاهی کوتاه به رابطه او با آرمان ستمدیدگان کرد از یک سو  -میهنان دلیر کرد هم

ارتجاعی علیه حاکمیت و تمامیت ملت و کشور برادر و هم سرنوشت ما عراق از سوي دیگر افکنده  -استعماري هايو توطئه



جیم : (شودکه امید است دیگران فراهم آورند)به نقل قولهایی بسنده میشود به سبب کمبود اطالعات مشخص و معتبر( 

به مقر فرماندهی مالمصطفی رفته با وي مصاحبه کرده است. مال مصطفی در » از ایران احتماالً«مخفی  هايهوگلند که از راه

 .»)چه علنی، چه مخفی خواهدمی» سیاسی، انسانی و نظامی«این مصاحبه از آمریکاکمکهاي

 

 ترس از شوروي

 

 با او که اگر دولت عراق قبالً گویدتوجه بشود که دولت عراق در این سال نفت خود را ملی کرده است. مال مصطفی می

. بارزانی گفت: ما حاضریم تا آنجا که کرداو با ملی کردن ناگهانی(!!) مناطق نفتخیز کرکوك مخالفت می کرد،مشورتی می

کند.(اگر کمک  حفاظت» گرگها«در این منطقه موافقت کنیم به شرط اینکه آمریکاییها از ما در مقابل بتوانیم با سیاست آمریکا 

مناطق کرکوك را کنترل کنیم و بگذاریم که یک شرکت آمریکایی در آنجا فعالیت  توانیمکافی باشد ما می اندازهآمریکا به

م)(کدام جهت؟) و اینکه (کردها) با گسترش نفوذ شوروي در عراق کند...). بارزانی گفت: ( ما عاملی مهم در خاورمیانه هستی

مخالفند. این شد منطق. مرتجعی همیشه از هر تکانی که زنجیرهاي نفوذ استعمار را سست گرداند بختک نفوذ شوروي را بر 

وذ شدن نف سست تا این شبه وحشتناك نزدیکتر نشده است آن تکان را سرکوب کند اصوالً خواهندو می انگیزندمی

.هوگلند یادشده بنا به خواهداستعمارگران خودش به منزله درآمدن نفوذ شوروي به جاي آن است، و این هیچ دلیل نمی

 :پرسدگزارشهایی که شنیده از مال مصطفی می

 

 گیرد؟مالی و نظامی می هايآیا این درست است که او از اسرائیل کمک 

 

بارزانی در این مصاحبه از  "م داشته باشد بهتر است دربارة آنها حرفی زده نشود.چیزهایی است که اگر حقیقت ه"جواب: 

که حاضر  او به وضوح گفت رسداین کمکها فقط به ده درصد نیازکندیهایش می گویدولی می کندکمکهاي شاه سابق تسکر می

ایی بی که آمریک دهده کرد که ترجیح میاست از طریق اسرائیل و کشورهاي دیگر کمکهایی از آمریکا دریافت کند. اما اضاف

فچت، در ابزرور.ازجمله از قول مالمصطفی چنین می نویسد ( -از جوزف 6/1/1353واسطه به او کمک کند.(نه به توسط ایران)

که دولت فعلی(عراق) قرارداد دوستی با شوروي را امضا کرد عراق بصورت مرکز اصللی نفوذ شوروي در دنیاي  1971از سال 

ب در منطقه خلیج فارس درآمده است)(اوبدون رودرواستی تقاضاي حمایت از ناحیه آمریکا را دارد و در برابر آن امتیازاتی عر

غداد او مدعی است که دولت ب«کندرا براي اکتشاف و بهره برداري منابع نفت (کرکوك) و دیگر معادن کردستان پیشنهاد می

و مال مصطفی بارزانی آماده است که این منابع را در اختیار کشورهاي بگذارد » استاین معادن غنی را بی جهت از یاد برده 

 .که آشکارا یا پنهانی از (کردها) حمایت کنند)



 

 نفت و مساله کرد

 

هنگامی که جنگ ارتش عراق با نیروهاي بارزانی شدت گرفته بود مفسر معلوم الحال اسوت آشیتد پرس مال  8/7/1353

ستاید(.... این جنگجی خاکستري مو با شدیدترین و خونینترین جنگ زندگی خود رودرروست، که مقداري  مصطفی را چنین می

 ...)کندو موضوع مورد دعوا را مهمتر از پیش می شوداز آن به تصاعد قیمتهاي نفت مربوط می

 

: گویدیکا را نکوهش کرده مییونایتد پرس به خبرگزاري فرانسه: بارزانی در مصاحبه خود سیاست آمر -بیروت 4/1/1354

درگذشته مذاکراتی سري با مقامات آمریکایی انجام داده بود و مقامات امریکایی حمایت غیراصلی خود را از پیش مرگان "

و هرچند تعهدي صریح و کتبی به ما ندادند اما همیشه از مذاکرات خود  کرداعالم کرده بودند او گفت آمریکا ما را تشویق می

 )20/12/1357.(کیهان"چنین می فهمیدیم که آنها به هنگام نیاز ما را تنها نخواهند گذاشتباآنها 

 

 .طالبانی:ما به کردستان انقالب صادر نمی کنیم

 

، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق و بعبارتی رهبر جنبش کردهاي عراق در یک گفتگوي اختصاصی با »جالل طالبانی»

ي مخفی شاه و اسرائیل در کردستان عراق پرده برگرفت و بسیاري از رازها را فاش  هاو نقشه هاوطئهخبرنگار اطالعات، از ت

ان اما در مورد اتحاد کردست کندکرد. دکتر جالل طالبانی صریحا اعالم کرد که خود مختاري کردستان ایران، او را خوشحال می

او گفت: ». توان در اتحاد خلقهاي خاورمیانه به آن دست یافتاین چیزي است که شاید در آینده ب«ایران و عراق گفت: 

حوادث کردستان ایران مربوط به کردهاي ایران است و هرگز این فکر را نداشته و ندارد که به کردستان ایران انقالب صادر «

 :متن مصاحبه خبرنگار اطالعات با دکتر طالبانی به این شرح است». کند

 

 .در عراق بگویید و از اتحادیه میهنی کردستان که رهبري این جنبش را بر عهده دارد س: از جنبش کنونی کردها

 

طالبانی: پس از آنکه بدنبال توافق شاه و صدام حسین در الجزیره، بارزانی جنبش کردها را رها کرد در حالی که می توانست 

، »معصوم دکتر فواد«تشکیل دهیم. من و » کردستان میهنی اتحادیه« بنام انقالبی سازمان یک گرفتیم تصمیم ما –ادامه دهد 

(رئیس سابق اتحادیه دانشجویان » دکتر کمال فواد«(رئیس سابق اتحادیه محصلین و دانشجویان کرد در عراق)، » عادل مراد«



با مبارزان داخلی  تشکیل این اتحادیه را در خارج از عراق ریختیم. بعداً هاي، پایه»عبدالرزاق فیلی«و » عمر«کرد در اروپا) 

تماس گرفتیم و تشکیالتی در داخل بوجود آوردیم. پس از آن، سازمان مارکسیست لنینیستی کردستان عراق نیز به ما پیوست. 

جنبش رفته رفته گسترش پیداکرد، زیرا ما اعتقاد داشتیم که شرایط عینی براي  1975مه  21پس از تشکیل اتحادیه در 

فرار بارزانی شکست یک رهبر بود نه شکست خلق کرد. بنابراین ما شروع کردیم به تهیه اسلحه و انقالب هنوز موجود است و 

ده نامی» تجمع الوطنی العراقی«تشکیل گروههاي پیشمرگ. همچنین یک جبهه عراقی علیه دولت بعث نیز وجود دارد که 

شکیل شده ت» سوسیالیستهاي مترقی«و » کمونیستهاي انقالبی«، »چپ هايبعثی«، »هاناصریست«و از چند گروه از جمله  شودمی

 .پیوستیم» تجمع«است. ما به این 

 

به یک انقالب دموکراتیک عراقی براي رهایی عراق از  شودکه از کردستان عراق آغاز می ايهدف این بود که مبارزه مسلحانه

قالبی مبدل شود که هم دموکراسی براي عراق و هم خودمختاري یوغ استبداد و دیکتاتوري و بر سر کار آوردن یک دولت ان

با » غرو«براي کردستان عراق بوجود بیاورد. یکسال پس از تشکیل اتحادیه، نخستین گروه مسلح مبارز زیر نظر سروان مهندس 

نیز » لاربی«استان  پارتیزان شروع به فعالیت کرد. همچنین در استان سلیمانیه چندین گروه مسلح بوجود آوردیم و در 25

که هر دو » جوهر نامق«و » کریم سنجاري«گروههاي مسلح ما شروع به مبارزه کردند اما دو تن از مزدوران بارزانی به نامهاي 

ساواکی بوده و در اسرائیل دوره دیده بودند به تحریک عشایر وابسته به بارزانی، گروه نخست را دستگیر کرده و در زندان، زیر 

پیشمرگان مسلح ما بیش از دو هزار  1976تند. اما گروههاي ما هر روز رشد بیشتري یافت بطوریکه در پایان سال شکنجه کش

و پانصد نفر شدند. ما اعتقاد داریم که مبارزه مسلحانه تنها راه رهایی خلق و برانداختن دیکتاتوري و استبداد و بدست آوردن 

ه ما نیز ب» جنبش سوسیالیست کردستان«ال دموکرات کردستان با نام آزادي است. پس از شروع مبارزه، جنبش سوسی

 .پیوست

 

 س: اکنون در چه مرحله از این جنبش هستید؟

 

یک جامعه دموکراتیک و مترقی  خواهیمو می دانیمطالبانی: ما مرحله کنونی انقالب خودمان را انقالب دموکراتیک ملی می

لی و استبداد و نفوذ امپریالیسم باشد. سیاست ما سیاست استقالل ملی است بدون عراقی به وجود آوریم که خالی از ستم م

 .پیوستن به هیچ ابر قدرتی. چنین دولتی باید به کمک انقالب فلسطین بشتابد و از آنان حمایت و دفاع کند

 

 .بریدس: در این صورت این جنبش را بر اساس چه اصولی پیش می

 



و متشکل ساختن نیروهاي خلق. دوم، وحدت مبارزه نیروهاي  هاخودمان چند اصل داریم. اول، بسیج تودهطالبانی: ما در انقالب 

مترقی خاور میانه. یک روز کسی گفت: شاه به بارزانی  هايمترقی کرد و عرب در عراق. سوم، وحدت، وحدت مبارزه خلق

 هايا ایران شاه نیست، ایران توده است، ایران ما ایران تودهایران م«شما که این پشتیبانی را ندارید. من گفتم:  کردکمک می

 30تا  20خلق است و بگذارید مسائلی را براي شما بگوییم. طول مرز کردنشین عراق با ایران، ترکیه و سوریه به عرض 

ه . وسعت منطقه سوختاندردهو تاکستانها را از بین ب هامزارع و چشمه اندکیلومتر از مردم تخلیه شده همه روستاها را سوزانده

طین که صهیونیستها در فلس اندهزار کیلو متر مربع است. یعنی چیزي سه برابر وسعت لبنان. کاري کرده 30تا  25شده بین 

ها افراد . مثل نازیاندو والدین آنها سرگردان شده اندکه فلسطین دوم هستیم. صدها بچه مرده گوئیمنکردند. بهمین جهت ما می

که بروند و در جنوب کار کنند چرا که  کنند. آنها را مجبور میاندتاهاي کرد نشین را به اردوگاههاي کار اجباري بردهروس

هزار کارگر نیاز دارند اما در کردستان هیچ چیز  42بطوریکه االن در جنوب عراق به  اندرا آنجا ساخته هاهمه کارخانه عمداً

 .«ندانساخته

 

 .کردیدچند سال پیش با دولت بعث عراق کجا رفت؟ شما زمانی با دولت عراق همکاري میس:  پس آن دوستی 

 

عضو کمیته مرکزي حزب دموکرات از جمله دبیر کل و اعضاي دفتر  15باز گردم که بین  1964طالبانی: بگذارید به سال 

دیگر اختالف افتاد و به این ترتیب حزب دو  غفراوي ( اکنون وزیر در دولت عراق ) از سوي هاشمسیاسی از یکسو و بارزانی و

 »محمود توفیق«عضو کمیته مرکزي و » علی حمدي«بارزانی دست به کشتن رهبران گروه ما زد و  1966قسمت شد. در سال 

د، تن از رهبران حزب ما را نیز به همین سرنوشت دچار کن 3و کشت. قرار بود من و  کردعضو کمیته ایالت سلیمانیه را زندانی

رسید و ما هم به این توافق راضی شدیم.  هاییولی ما فرار کردیم و مخفی شدیم. در همان سال بارزانی با دولت عراق به توافق

ا نزدیکتر شد و م ــامنیت اسرائیل سازمانــ»  موساد«با شاه و ساواك و همچنین  اشدر همین حال بارزانی رفته رفته رابطه

یم. خیلی دوستی داشت» عبدالناصر«زیر سیطره نیروهاي مرتجع خاورمیانه می رود. درآن موقع ما با دیدیم که انقالب کرد به 

نزد ناصر فرستادیم. ناصر نظرش این بود راه توافقی با دولت عراق پیدا کنیم تا  ايبعد از توافق بارزانی و دولت عراق، نماینده

رابطه بارزانی با شاه بسیار نزدیک شد و هیأت  1967 -68م. در سالهاي جنبش کرد را از زیر تأثیرات شاه و اسرائیل در آوری

مالقات کرده و پذیرفته بود که علیه دولت » موشه دایان«و » گلدامایر«، »شاه«مد. بارزانی با نمایندگی اسرائیل نزد بارزانی آ

آمریکا  ا وابسته، شاه و اسرائیل و امپرایالیسمعراق کار کند. به این ترتیب، بارزانی به جنبش کرد، نقش ارتجاعی بخشید و آن ر

کرد. از سوي دیگر ما خواستیم رابطه جنبش کرد با اعراب تقویت شود اما در این راه، ما اشتباه بزرگی کردیم. یعنی بجاي این 

نی بزرگ یعکه راه درستی براي وحدت مبارزه کرد و عرب پیدا کنیم شروع به همکاري با دولت عراق کردیم. این اشتباه 

پایان گرفت. در این هنگام، بار دیگر بارزانی و دولت عراق به  1970آغاز و در سال  1968همکاري با دولت عراق در سال 

دست یافته و ما هم با بارزانی متحد شدیم. گر چه من شخصا موافق وحدت با بارزانی نبودم ولی کنگره حزب ما با  هاییتوافق

چون بارزانی از رابطه با  1972راي داده بود. به این ترتیب ما پیش بارزانی برگشتیم ولی در سال اکثریت آرا به این موضوع 



آمریکا و شاه دست بردار نبود و حتی پسرش ادریس را نزد هلمز ( رئیس وقت سیا ) فرستاد، من دیگر بکلی از بارزانی نا امید 

 .بوجود آمد» ه میهنی کردستاناتحادی«که برگشتم و  1975شدم و به قاهره رفتم. تا سال 

 

 کنیدشروع به پخش برنامه کرده است. شما فکر می» رادیو کردستان آزاد«اخیرا یک فرستنده رادیویی بنام  شودس: گفته می

 محل این فرستنده را کجا باید جستجو کرد؟

 

محمود «افراد بارزانی به رهبري  ولی یک گروه از امطالبانی:  خود من تاکنون صداي این فرستنده رادیویی را نشنیده

همکاري دارند. آنها یک فرستنده رادیویی در اختیار دارند که  -سازمان امنیت ترکیه -(سامی) در ترکیه با میت » عبدالرحمان

. شاید رادیو کردستان آزاد، همین باشد. ما اطالع داریم که کردبرنامه پخش می» صداي کردستان«در تابستان گذشته بنام 

 .بهمن جاري به شاه کمک کنند 28فراد بارزانی با تماس با چند تن ازرؤساي عشایر کرد، قرار بود در نقشه کودتاي ا

 

 س: موضع شاه سابق و ساواك در قبال جنبش کردستان عراق چه بود؟

 

ایت دارد. در پایان سال که از همکاري ارتش شاه با ارتش عراق علیه ما حک ایمدست یافته ايطالبانی: ما به اسناد محرمانه

و پیاده نمودند و آنگاه از د» گوره شیر«عراقی سربازان خود را در خاك ایران نزدیک پاسگاه  هايمسیحی گذشته، هلی کوپتر

کرد  600طرف به ما حمله کردند. وقتی ما سربازان عراقی را تعقیب کردیم. آنها به پاسگاههاي ایران پناهنده شدند. همچنین 

، »قادر فرج«، »خله رشا بحري«، »صابر احمد مینارندان«(از مقامات ساواك) به رهبري  هاشمیبه دستور ژنرالپناهنده 

به منطقه فرستاده شدند و پس از خرابکاري به دولت » محمد شیخ حسن«و » فقیه قادر«، »عثمان فتاح«، »تحسین شاویس«

نفر  5گروههاي مسلحی در خاك ایران نزدیک مرز عراق مستقر کرد که . شاه همچنین جنگندعراق پیوستند و حاال علیه ما می

رهبري آنها را بر عهده داشتند. در اکتبر » فقیه رسول«و » قادر سور«، »حسین فیلی«، »نادر حورامی«، »حمید حسین«به نامهاي

ران از ترکیه با ماشین ساواك به مرز ای »آزاد خفاف«و » وریا ساعتی«سال گذشته نیز سی نفر از افراد مسلح بارزانی به رهبري 

و عراق آورده شدند و آنها به ما حمله کردند. ما آنها را تعقیب کردیم و آنها به خاك ایران گریختند و ارتش که از ماجرا بی 

از  هايوشهگخبر بود آنان را دستگیر کرد ولی بعد بدستور ساواك آزاد شان کردند و آنها دوباره به ترکیه بازگشتند. اینها 

 .شاه علیه ما بود هايتوطئه

 

 س: آیا ساواك هیچ وقت درصدد تماس وجلب همکاري با شما بر نیامد؟



 

ک ی«با مقامات داشت پیش من آمد وگفت:  هايطالبانی: نه ولی چند ماه پیش از سقوط شاه یکی از افراد محلی که تماس

 .«هوا بارانی است بگویید بهار بیاید اید. من گفتم فعالًسرهنگ ایرانی ازطرف دربار میل دارد به دیدن شما بی

 

ا چه نوع ایدئولوژي سیاسی دارید؟ آی س: صرفنظر از اینکه دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق هستید، خودتان شخصاً

 مارکسیست هستید؟

 

 .طالبانی: نه مارکسیست نه لنینیست نیستم ولی به سوسیالیسم معتقدم

 

 اعالم نکرده بودید که مارکسیست هستید؟ بالًس: آیا شما ق

 

 .من عضو حزب دمکرات بودم و این حزب اعالم کرده بود که مرام سوسیالیستی دارد 1960تا  1950طالبانی: در سالهاي 

 

 شود؟س: نیازهاي مالی جنبش کردستان عراق از چه منابعی تأمین می

 

 :به این شرح کنیمرا تأمین می طالبانی: ما از منابع مختلفی، نیازهاي مالی خود

 

 .حق عضویت اعضاي اتحادیه میهنی کردستان عراق – 1

 

 .جمع آوري پول از مردم کردستان – 2

 

 .)شودنوعی عوارض( این عوارض از قاچاقچیان ایرانی و عراقی وصول می – 3

 



 .کنندپولی که دهقانان به ما پرداخت می – 4

 

 . و بعضی از نیروهاي مترقی هافلسطینی ،»تجمع الوطنی العراقی«کمک  – 5

 

 .)کندکمک یک دولت عربی (بخواست جالل طالبانی، اطالعات نام این دولت را فاش نمی – 6

 

 .ربودن اموال دولت بعثی و پول بانکهاي دولتی عراق – 7

 

 کنند؟س: احزاب کمونیست به شما کمک نمی

 

 عراق دولت در – وزیر 2 طریق از –طالبانی: از آنجا که حزب کمونیست عراق با دولت شوروي دوست است وهنوز هم 

ب کمونیست نزدیک به شوروي در دنیا احزا دارد، دوستی پیمان عراق دولت با شوروي دولت که آنجا از و دارد مشارکت

از  ايرابطه دولت عراق با حزب کمونیست عراق بهم خورده، عده . البته اخیراًکنندپشتیبان ما نیستند و به ما کمک نمی

. حاال احزاب دانکه دویست نفر از آنها به انقالب کرد پیوسته اندکمونیستها کشته، صدها تن زندانی و گروه زیادي فراري شده

 .اندکمونیست نزدیک به شوروي، شروع به تبلیغ علیه دولت عراق کرده

 

 روابط عراق با کمونیستها چیست؟ س: علت اصلی تیرگی

 

طالبانی: دولت بعثی عراق، یک دولت ارتجاعی استبدادي است. وقتی با کمونیستها سازش کرده بود نیاز داشت آنها را علیه 

از طریق عربستان سعودي به آمریکا نزدیک شود. بهمین جهت به  خواهدکردها به سوي خود جلب کند. حاال عراق می

 .اندر آوردهکمونیستها فشا

 

 گویید؟. در اینباره چه میکنندس: گاهی شما را متهم به دخالت در موضوع خودمختاري کردستان ایران می

 



از خارج صادر  شودایران است. انقالب را نمی هايطالبانی: مسأله کردهاي ایران، یک مسأله وابسته به کردهاي ایران و خلق

کردهاي ایران، انقالب صادر کنیم. ما پیروزي انقالب ایران را یک پیروزي تاریخی براي همه  براي توانیمکرد و بنابراین ما نمی

هیچ مشکلی براي آن ایجاد شود.  خواهیمو پشتیبان این انقالب هستیم و نمی دانیمخاورمیانه و از جمله کرد می هايخلق

ه این انقالب وارد سازد، یک کار ارتجاعی است و به که لطمه ب ايبنابراین هر کاري که انقالب را تضعیف کند، هر نقشه

که در این امور دخالت کنیم. البته ما همبستگی و  دانیمو نه صحیح می خواهیم. لذا ما نه نمیکندکردهاي ایران خدمت نمی

 .نیروهاي مترقی ایران، از جمله کردهاي مترقی را داریم باهمرزمی

 

 شوید؟خوشحال میس: از خودمختاري کردستان ایران 

 

 طالبانی: البته

 

. کردهاي ایران نیز دموکراسی براي ایران گوییدس:  شما از دموکراسی در عراق و خودمختاري براي کردستان عراق سخن می

عملی شود، این تمایل در میان  هاروزي که این خواست کنید. آیا تصور نمیخواهندوخودمختاري براي کردستان ایران می

 عراق و ایران بوجود بیاید که بهم پیوسته و تشکیل یک کشور مستقلی را بدهند؟ کردهاي

 

 – قعرا –طالبانی: مسأله وجود یک ملت کرد، یک واقعیت است. تقسیم شدن کردستان بین کشورهاي خاورمیانه (ایران 

. رهایی کردها از نوع ایمنیاورده بوجود دیگري کس و من را وضعیت این ولی. است واقعیت یک نیز) سوریه و ترکیه

امپریالیسم، ارتجاع و ستم ملی مربوط به رهایی کشورهاي نامبرده و برقراري دموکراسی واقعی در این کشورهاست. ولی مسأله 

وحدت کردستان مربوط به آینده است و خیلی اشکال در راه آن است. من مبارز انقالبی واقع بینی هستم.حاال نمی توانم پیش 

. بنابراین فکر میکنم هر قسمت از ملت کرد یابداین وحدت، چه وقت و به چه شکل و صورت، بار دیگر تحقق میبینی کنم 

کشوري براي دموکراسی مبارزه کند. مسأله وحدت کرد گرچه حاال در پیش نیست، ولی بهر  هايباید به همکاري دیگر خلق

اید یک رژیم دمکراتیک ملی در ایران باشد که کردها بتوانند درزیر حال این مفهوم را ندارد که کردها از ایران جدا شوند. ش

شود و به جاي تجزیه شدن،  هادست یابند و کردستان ایران، منطقه جذب دیگر کردستان هایشانسایه اش به همه آرمان

دن باعث مستحکم ش ملحق شدن به ایران باشد. من اعتقاد دارم در یک کشور کثیرالملل، دادن حقوق ملی و رفع ستم ملی،

 .شودآن کشور می هايپایه

 

 متحد شوند و تشکیل یک کشور بدهند؟ دهندکه کردها ترجیح می کنیدس: با این حال،آیا فکر نمی



 

طالبانی: اگر از یک شاعر کرد بپرسید، شاید یک شعر خوب پیرامون این مسأله برایتان بگوید، چون کردها یک ملت هستند، 

خلق خود خدمت کند، این سوال شود. پاسخ او این است که باید  هايبه توده خواهدمبارز واقع بین که میولی اگر از یک 

 .مبارزه براي تحقق یافتن آرمانهاي ممکن باشد

 

 … روزي غیر ممکن بودند اندس: آرزوهایی که تحقق یافته

 

 طالبانی: بله بله

 

 لی شود؟س: آیا شما آرزو ندارید که روزي وحدت ملت کرد عم

 

دام زیر پرچم ک دانمطالبانی: من اعتقاد دارم که ملت کرد که یک ملت تقسیم شده است، روزي باز متحد خواهد شد ولی نمی

خاورمیانه باشد یا در زیر پرچم اتحاد  هايدولت یا کدام رژیم و یا تحت چه شرایطی. شاید این وحدت در اتحاد جماهیر خلق

و یا به شکلی دیگر. ولی بهر حال من فکر میکنم در آینده خلقهاي دنیا به سوي اتحاد می روند نه ایران صورت پذیرد  هايخلق

اعراب، ترکها، افغانها) اجتناب ناپذیر  ها،خاورمیانه (کردها، ایرانی هايوحدت مبارزه خلق به سوي جدا شدن از یکدیگر. مثالً

رهاي آسیایی و با در نظر گرفتن اهمیت سوق الجیشی و نفتی و استراتژي است، به ویژه پس از فرار امپریالیسم از خیلی از کشو

بهر شیوه که ممکن است در این منطقه باقی بماند، در خالی که خلقهاي خاورمیانه  کندو مالی خاورمیانه، امپریالیسم تالش می

به صورتی در آید که اتحاد کشورهاي آزاد  از یوغ امپریالیسم رهایی یابند. بنابراین شاید این وحدت مبارزه، روزي خواهندمی

 .ومستقل خاورمیانه ضروري شود

 

 با آن قدرت، خطري براي جهان نیست؟  ايس: آیا این  کلنی خاورمیانه

 

طالبانی: نه تنها خطر نیست بلکه کمکی هم براي جهان است. زیرا این کار، مرگ امپریالیسم جهانی را هر چه بیشتر نزدیک 

 .که خود را از یوغ امپریالیسم و کاپیتالیسم رها کنند دهددنیا این فرصت را می هايلقو به خ کندمی

 



 هاطالبانی وچهره

 

در جریان این مصاحبه، خبرنگار اطالعات نظر جالل طالبانی را پیرامون چند تن از مردان سیاسی دنیا جویا شد و او درباره هر 

 :یک از آنها چنین اظهار نظر کرد

 

 بارزانی اعراب استسادات: 

 

 ناصر: یک رهبرملی بزرگ و دوست ملت است

 

 شناسمنمی جداً شناسم،ملک خالد: نمی

 

 ملک حسین: یک بیچاره زرنگ

 

 کارتر: یک حقه باز در زیر ماسک حقوق بشر

 

 برژنف: یک رهبر خسته پیر

 

 .تیتو: او را دوست ندارم. یک مرد انقالبی که پادشاه شد

 

 دبخت است که بعد از مائو آمده استهوا کوفنگ: خیلی ب

 

 ژیسکاردستن: یک نماینده بزرگ بورژوازي فرانسه

 



 امام خمینی: یک رهبر انقالبی، قاطع و آگاه

 

 .اندحرج حبش: یک انقالبی صادق و صمیمی که اطراف او را افراد بی کفایت گرفته

 

 .زبان می آورد قذافی: یک مسلمان صمیمی و یک انقالبی عرب. هر چه در دل دارد بر

 

 نیست که او را وصف کند. فقط باید گفت پسر رضاخان است ايشاه سابق: کلمه

 

 .شدسلطان قابوس: باید یکهزار سال پیش سلطان می

 

 البکر: استاد توطئه گري و حقه بازي در خاورمیانه

 

 صدام حسین: استاد ترور و شکنجه، خیلی زرنگ تر از ژنرال نصیري

 

 یک مبارز کرد، فقط همینجالل طالبانی: 

 

 طالبانی در یک نگاه

 

مام «دکتر جالل طالبانی، حقوقدان، وکیل دادگستري، روزنامه نگار و کارشناس جنگهاي چریکی کوهستانی. پارتیزانهایش او را  

 .کنند(عموي بزرگ) صدا می» مامه«(عمو جالل) و » جالل

 

عراق بدنیا آمده است و تحصیالت ابتدایی و سیکل اول را در شهرك » بیتون«در یکی از روستاهاي منطقه  1934او در سال 

انجام داد و سپس به کرکوك رفت و در همانجا دیپلم گرفت. پس از آن وارد دانشکده حقوق دانشگاه بغداد » کوي سنجاق«



 1958کردند. در سال  مشغول تحصیل بود بعلت فعالیتهاي سیاسی او را از دانشگاه بیرون 1955شد اما هنگامی که در سال 

فارغ التحصیل و وکیل دادگستري شد. در همان سال،  1959پس از کودتاي عبدالکریم قاسم به دانشگاه بازگشت. و در سال 

عضو حزب دمکرات کردستان  1947خدمتش پایان یافت. در سال  1960بعنوان افسر وظیفه وارد ارتش عراق شد و در سال 

که طالبانی  1950نده نخستین کنگره اتحادیه محصلین و دانشجویان عراقی برگزیده شد. در سال شد و یکسال بعد بعنوان نمای

عضو کمیته استان اربیل حزب دمکرات بود براي نخستین بار بخاطر فعالیتهاي سیاسی به زندان افتاد. یکسال بعد در کمیته 

کردستان عراق شد و سال بعد، از اعضاي دفتر دبیر اتحادیه دانشجویان  1953مرکزي این حزب عضویت یافت. در سال 

براي اولین بار به خارج رفت و در فستیوال جهانی جوانان در ورشو  1955سیاسی حزب دمکرات به شمار می رفت. سال 

شرکت کرد. پس از آن به شوروي و چین رفت اما چون خروجش از عراق بطور غیر مجاز بود پس از بازگشت مخفی شد در 

به سردبیري او در بغداد منتشر شد و طالبانی در » کردستان«نخستین روزنامه سیاسی کردي بنام  1960و 1959سالهاي 

بعلت فعالیتهاي سیاسی و اختالف با  1960کمیته اجرایی سندیکاي روزنامه نگاران عراق عضویت یافت ولی در سال 

علیه او را شروع کرد. در آن زمان عضو دفتر سیاسی و بار دیگر مخفی شد و یکسال بعد مبارزه مسلحانه » عبدالکریم قاسم«

را نیز در کرکوك و » نیروي رزگاري«  1964تا  1961فرمانده شاخه نظامی حزب دمکرات کردستان بود و در طی سالهاي 

ب ی انقالبه عنوان رئیس هیات نمایندگی کرد با دولت عراق مذاکره کرد و به نمایندگ 1963. سال کردسلیمانیه فرماندهی می

کرد و حزب دموکرات کردستان براي مالقات با ناصر و بومدین به مصر و الجزایر رفت و در همین سفر بود که دوستی 

تز او به  1967به کنگره بین المللی همبستگی با ویتنام در هلسینکی رفت ودر سال  1965صمیمانه با ناصر پیدا کرد. در سال 

 1969و  1968در کنگره سوسیالیستهاي عربی به تصویب رسید.در طی سالهاي » درعراقسوسیالیسم و مسأله ملی کرد «نام 

 .در سلیمانیه منتشر کرد» رزگاري«کردي بنام  ايدر بغداد و مجله» النور«بنام  ايروزنامه

 

همانجا اتحادیه میهنی در مصر بود ودر  1975بدنبال نارضایی از بارزانی، از کردستان عراق به مصر رفت و تا سال  1972سال 

براي شرکت در جنبش کنونی کردهاي عراق بار  1977کردستان عراق را تشکیل داد. در همان سال به سوریه رفت ودر سال 

ساله دارد. دکتر جالل طالبانی به زبانهاي عربی،  2و  8فرزند  2سال پیش ازدواج کرد و  12دیگر به کردستان بازگشت. وي 

 )21/12/1357انسه تسلط دارد. (اطالعاتانگلیسی، فارسی و فر

 

 .شودتضعیف دولت موجب درگیري مردم می

 

 حمایت از خلق کرد …

 



در پایان این مصاحبه سخنگوي سازمان چریکهاي فدایی خلق، ضمن اعالم حمایت از خواستهاي بر حق کرد گفت: باید در 

بقایاي ایل بازرانی در کردستان، قصد ایجاد جنگ داخلی دارد  امپریالیسم هشیار بود چرا که آمریکا به توسط هايمقابل توطئه

ود یعنی به هدف خ تحت عنوان تجزیه طلبی، دولت را بر علیه خلق کرد تجهیز کند، مسلماً هاو اگر بتواند با ایجاد این توطئه

 )21/12/1357رسید. (اطالعات خواهدحفظ و بازسازي ارتش با فرمولهاي قدیمی

 

 .دهدیاده موقت: ارتش ترکیه مخالفان طالبانی را آموزش مییکی از افراد ق

 

 .شورشیان کرد یک افسر عراقی را دستگیر کردند 

 

راق ارتش ع بامقر جالل طالبانی: شورشیان کرد عراق اعالم کردند یک افسر عراقی را درناحیه هولیر در حین درگیري نظامی

عراقی دستگیر شده که سربازان پس از بازجویی کوتاهی آزاد شدند. افسر اسیر  . این افسر به همراه چند سربازانددستگیر کرده

پیاده عراق معرفی  8شدة عراقی در گفتگویی با خبرنگار اعزامی کیهان خود را سروان حاسم محمد محمود اهل بصره و از تیپ 

ي را مناسبت عید نوروز (عید ملی کردها) وو قرار شده به  اندکرد وي گفت شورشیان دست چپی کرد با او به نیکی رفتار کرده

کسی به درجه افسري نمی رسد و براي کسانیکه سعی کنند یک  هاآزاد کنند. افسر عراقی گفت در ارتش عراق غیر از بعثی

عراقی بعثی را به مرام دیگري تبدیل کنند مجازات اعدام پیش بینی شده است. غیر از افسر اسیر شده کردهاي شورشی که 

سیله مسعود . قیاده موقت واندتاکنون دهها نفر از افراد قیاده موقت را دستگیر کرده باشدسته به اتحادیه میهنی کردستان میواب

و با کمک دولت سابق ایران، ترکیه، اسرائیل و آمریکا علیه دولت عراق و  شوندو ادریس بارزانی پسران مالمصطفی رهبري می

می جنگند. کاکه رش احمد کردي یکی از طرفداران قیاده موقت بوسیله اهالی روستاي( شورشیان طرفدار جالل طالبانی 

بیوران) سردشت دستگیر و تح.یل افراد جالل طالبانی شده درگفتگویی با خبرنگار اعزامی کیهان اعتراف کرد که در یکی از 

 گفت افراد ارتش ترکیه با قیاده موقت ارتباط پایگاههاي(قیاده موقت) در ترکیه به نام (گوسته ثمزینان)دوره دیده است. وي

او که پزشکیار است و دو سال بعنوان پناهنده در جهرم و بوشهر بوده خود را  کنندداشته و از لحاظ مالی آنها را تامیین می

ه آنها دستور ن بمعتقد است که افراد طالبانی انقالبی نیستند! وي اعتراف کرد که از ساواك ایرا داندومارکسیست انقالبی می

که علیه اتحادیه میهنی کردستان عراق مبارزه کنند. کاکه رش اضافه کر: شخصی بنام دکتر کمال (محمد قادر) و  دادندمی

مهندس محمد محمود عبدالرحمن معروف به سامی رهبري افراد قیاده موقت را بر عهده دارند. به گفته این شخص دکتر کمال 

در جنگ حکاري که سال پیش اتفاق افتاده افراد بارزانی  باشدیمۀ کرج با پایگاههاي قیاده موقت میرابط ادریس بارزانی و عظ

میلیون لیره ترك اسلحه به دست دولت  40با همکاري نیروهاي ترکیه، عراق ایران افراد طالبانی را شکست داده و بیش از 

از یک کشور عربی از طریق ترکیه به صورت قاچاق براي افراد طالبانی فرستاده شده بود. کاکه رش  هاترکیه افتاد این اسلحه

 کننددر گفتگوي خود اعالم داشت عشایر کرد و رئیس بلدیه (شهرداري) چوله میرك ترکیه با افراد قیاده موقت همکاري می



. باشندنفر از طرفداران بارزانی در مرز ترکیه مستقر می 700پایگاه قیاده موقت با نزدیک به  4به گفته این شخص هم اکنون 

از سوي دیگر ستوان دوم طاهري افسر پایگاه اطالعاتی سردشت در گفتگویی با کیهان تایید کرد که ارتش ایران در زمان شاه 

تور ده است ولی به ما دساست وي گفت با وجود انکه طالبانی هیچگاه به خاك ایران حمله نکر کردهبا قیاده موقت همکاري می

که پایگاههاي طالبانی را در مرز عراق گلوله باران کنیم وي گفت هر کدام از اعضاي طالبانی را که ما دستگیر  شدداده می

ولی افرادقیاده موقت می توانستند آزادانه در خاك ایران عبور و مرور کنند وي تایید کرد که  دادیمتحویل عراق می کردیممی

نفر از افراد طالبانی را دستگیر کردند و از طریق پیرانشهر تحویل عراق داده شدند.  22ارتش ایران  یک بار

 )23/12/1357(کیهان

 

 .شوندکمونیستهاي عراق به شورشیان کرد ملحق می

 

 اعدامب عراق، ملی جبهه در سوسیالیست بعث حزب متحد کمونیست، برجسته عضو سه:  کیهان اعزامی خبرنگار –مرز عراق 

 عباس رامی عبداال و بازنشسته دوم سرهنگ مطر سعید حزب، مرکزي کمیته عضو یوسف سلیمان نفر سه این شدند محکوم

عراق در عرض یکسال گذشته است  هايجمعی کمونیست اعدام دومیتن این هستند عراق کارگران کل سندیکاي رهبر یک

در  هادر جبهه ملی عراق شرکت دارد دهها نفر از کمونیست 1972بدنبال اعدام کادرهاي حزب کمونیست عراق که از سال 

ر د هنوز کمیته مرکزي حزب رسماً اندنواحی مختلف کردستان عراق به کوهستانها فرار کرده و به شورشیان کرد پناه داده

ادث واکنشی نشان نداده است رسول مامند رهبر جنبش سوسیالیستهاي عراق ضمن اعالم مطلب فوق افزود برابر این حو

تن از کمونیستها به شورشیان کرد عراق پیوسته و گروهی از آنها در مبارزه مسلحانه علیه دولت بعثی  200تاکنون بیش از 

حذر عضو مجلس اجرایی ناحیه به اصطالح خود مختار عراق و . در برابر این عده محمود حاج فقیه اندشرکت کرده مستقیماً

. چند تن شوندمال احمد عباس بانی خیالنی معروف به (مال دیالکتیکی) و عضو کمیته مرکزي حزب کمونیست عراق دیده می

در گفت و گویی به خبرنگار اعزامی کیهان گفتند دولت عراق در  اندعراق که به شورشیان کرد پیوسته هاياز کمونیست

 اما حزب کنندماههاي اخیر فشارهایی بر کمونیستهاي عراق وارد کرده و از فعالیت این حزب در شهرهاي عراق جلوگیري می

اي ان انتخابات سندیکدر دولت عراق شرکت دارد. و دو وزیر آن در کابینه هستند. یک ماه قبل درجری کمونیست هنوز رسماً

و  اندانتخابات سندیکا به عنوان اعتراض به روش دولت بعثی تحریم کرده هامعلمان عراق شانزده هزار معلم طرفدار کمونیست

در شهرهاي عراق  کندالشعب) (راه خلق) که به طور دائم از دولت بعثی انتقاد می -هم اکنون از انتشار روزنامه(طریق

نیز مدتی است که آغاز شده است. حزب کمونیست  هاو موسسات دولتی از کمونیست هاصفیه کارخانهت شودجلوگیري می

عراق در ماههاي اخیر خط مشی دولت بعثی عراق را در نابود کردن زوستاها و شهرهاي کردنشین و وادار کردن کردها به 

آیت اهللا خمینی را مورد انتقاد قرار داده است ترك محل زندگی خود و همچنین موضع عراق را در قبال مسئله فلسطین و 

کاالهاي  %85عراق همچنین از گرایش دولت بعثی به طرف غرب ناخشنود هستند دولت عراق هم اکنون  هايکمونیست

صدام حسین در نطقهاي خود آمادگی دولت  تجاري خود را از کشورهاي غربی بویژه ژاپن، آمریکا و فرانسه وارد میکند و اخیراً



عراق را براي تجدید رابطه با آمریکا اعالم داشته است. کشورهاي سوسیالیستی و بویژه شوروي بزرگترین تأمین کننده اسلحه 

دولت عراق هستند. اگر چه عراق در ماههاي اخیر مقادیري اسلحه از آلمان غربی و فلرانسه نیز خریداري کرده است. دولت 

به ارتش عراق خدمت کرده باشد از فعالیت  1968که به موجب آن هرکس که از سال قانونی به تصویب رسانده  عراق اخیراً

 )25/12/1357در حزب کمونیست منع شده و براي متخلفین مجازات اعدام پیش بینی کرده است.(کیهان

 

 .هالل خضیب: خوابی که آمریکا براي خاورمیانه دیده است

 

پس از اشاره به وضعیت  1358فروردین  16روزنامه اطالعات مورخ  5ه آقاي سید جعفر خاتمی با طرح این مقاله در صفح

 0000خاورمیانه عربی و تبین (طرح هالل خضیب) در یکی از موارد به (مراجعت جالل طالبانی اشاره میکند:
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به کوهستانهاي کردستان وارد شد.  جالل طالبانی که  جالل طالبانی یکی ازرهبران استقالل طلب کردستان است اخیرا از لندن

در روزهاي قیان مال مصطفی بارزانی با او شدیدا اختالف داشت در آن زمان در شهر لندن در یک مصاحبه مطبوعاتی ادعا 

بارزانی سر ست و سالح خود را از روسها در یافت می دارد و در حالی که چنین نبود و  هانمود که بارزانی آلت دست شوروي

که در دست داشت سالحهایی بود که ارتش آمریکا در ویتنام و کامبوج به غنیمت بدست  هاییسپرده آمریکا بوده و اسلحه

از عوامل اعتماد عرب است با حضور ناگهانی  شود.  طالبانی که مسلماًآورده بود از طریق دولت سایق ایران به بارزانی داده می

ه زنجیري باشد ک هايدهد که امکان دارد اونیز یکی از حلقهمسلحانه،  این نکته را مورد توجه قرار میخود در کردستان وقیام 

 .براي اجراي طرح خاورمیانه در نظر گرفته شده است

 

یکی اینکه بر حسب طرح آمریکایی (هالل خضیب) کوشش  0000تحریک اوضاع در کردستان چند هدف داشته و دارد 

از ایران جدا ساخته و به کردستان ترکیه و سوریه و عراق ملحق سازند تا یک کشور مستقل ایجاد شود  کند کردستان رامی

اگر چه اکثر کردهاي وطن پرست،  دیگر این اینکه با طرح تجزیه طلبی مخالفند نتوانستند آن را از ایران جدا کنند.  الاقل 

االن که دولت موقت قبول کرده که یکنوع  باشند خصوصاًتحریک کنند.  اوضاع در کردستان عراق و سوریه و ترکیه 

شود که در عراق هم چنین کاري انجام خودمختاري به کردستان بدهد.  کردهاي عراقی هم به فکر خواهند افتاد و تحریک می

 )16/1/1358دهند..... (اطالعات



 

 :امام جمعه اهل تسنن کرمانشاه

 

 .انی کردندفرزندان بارزانی از انقالب ایران پشتیب

 

خبرنگار اطالعات:  مال محمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن کرمانشاه که براي شرکت در مراسم چهلمین روز  -کرمانشاه

 .رفته بود به کرمانشاه بازگشت» اشنویه«درگذشت مال مصطفی بارزانی در رأس هیأتی به 

 

عراق و ترکیه ادریس و مسعود بارزانی  هايگان کردوي در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: در این مراسم نمایند 

 .فرزندان مال مصطفی و بیش از بیست هزار تن از مردم اشنویه و کردهاي دیگر مناطق شرکت داشتند

 

 .نیز از سوي ژاندارمري کشور جمهوري اسالمی ایران تاج گلی نثار آرامگاه مال مصطفی کرد» تازه بهار«سرهنگ 

 

در این مراسم فرزندان بارزانی ضمن تأیید انقالب اسالمی از جمهوري اسالمی ایران به رهبري امام « افزود:مال محمد ربیعی 

  )25/1/1358(اطالعات» خمینی پشتیبانی کردند.

 

 .سرباز عراقی را کشتند 18پیشمرگان کرد 

 

توقف کوتاهی در بیروت در خبرگزاري فرانسه: یکی از مسووالن نیروهاي مشترك کرد عراقی (ف.س.ك) ضمن  -بیروت

 4ل (به یک پاسگاه نیروهاي عراقی در سوم آوری» پیشمرگان کرد«گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت: در جریان حمله 

عراقی در نزدیکی شهر قلعه دره در هشتم فروردین) در منطقه آزاد نزدیک شهر حاجی عمران، و حمله به یک کاروان نظامی 

 .ه سرباز عراقی کشته شدندهمین ماه هیجد

 

 .«زیر کنترل ماست برخی از روستاهاي کرد عمالً«این مقام کرد گفت:



 

بانی و به رهبري دکتر جالل طال» اتحاد ملی کردستان«ثمره توافقی است که بین »  نیروهاي مشترك کرد«وي تاکید کرد که 

 .بارزانی، حاصل شده است، به رهبري مال مصطفی »حزب دموکراتیک کرد ـ کمیته موقت«

 

 .در منطقه قلعه دره دارنداین مقام کرد گفت:نیروهاي مشترك کرد در شمال عراق اردوگاههاي تعلیماتی و مواضع نظامی 

 

این حزب از چند سال قبل از طرف مقامات عراقی زیر فشار ما با حزب کمونیست عراق مناسبات خوبی داریم چرا که«او گفت:

 .«قرار گرفته است

 

دره نزدیک شهر سلیمانیه در کردستان عراق سخن به میان آورد که بیش از در منطقه قلعهوي همچنین از یک پایگاه نظامی 

 .جنگجوي عرب کمونیست عراقی در آن فعالیت دارند 680

 

مقام کرد جواب ایران سئوال کرد.خبرنگار خبرگزاري فرانسه درباره وضع جنبش کردها بعد از اعالم جمهوري اسالمی در

 .«هاي مسلح کرد افزوده شده استناسیونالسیم کرد دوباره ظاهر شده و برشمار دست«داد:

 

ایران، وي خاطر نشان ساخت: سرنگون شدن شاه مخلوع». محدود است هاي گوناگون کرد نسبتاًهماهنگی بین جنبش« او گفت:

ایران وي درباره مناسبات کردهاي عراق با رژیم جدید».رده استنقل و انتقال و سازماندهی کانونهاي مسلح کرد را تسهیل ک

اریم، ایران دما نظر مساعدي نسبت به خواستهاي کردهاي«وي گفت:».تا کنون هیچگونه تماسی گرفته نشده است«گفت: 

 )4/2/1358(کیهان». خودمختاري  و نه جدائی

 .تندسیاسی کردستان عراق به مذاکره و تبادل نظر پرداخ هايجناح

 .دو گروه پزشکی به مناطق بمباران شده اعزام شد

 

مختلف سیاسی عراق و مخالفان رژیم بعث این کشور براي تشکیل جبهه ملی مخالف دولت کنونی عراق،  هايفعالیت جناح

 .ادامه دارد

 



کردهاي عراق از یک سخنگوي شورشی کرد عراق ضمن اعالم این مطلب دولت عراق را متهم به دیکتاتوري و کوچ اجباري 

 .نواحی مرزي کرد

 

 .«حکومت باعث شد که تشکیل یک جبهه ملی از مخالفان کنونی رژیم بعث عراق ضرورت پیدا کند هايسیاست« وي گفت:

 

 هايمختلف سیاسی کردستان عراق به رهبري جالل طالبانی تشکیل شده است. جناح هايتاکنون سه جلسه مذاکره بین جناح

 به رهبري طالبانی ) کمیته تدارکاتی حزبز: جنبش سوسیالیستی کردستان ـ اتحاد میهنی کردستان (مختلف عبارتند ا

دموکرات عراق تجمع وطنی ( احزاب عربی مخالف دولت عراق مثل جناح منشعب از حزب بعث طرفدار سوریه و 

احمد بانی «شوروي ) به رهبري  قیاده مرکزي ) اخیرا گروهی از مخالفان حزب کمونیست عراق ( طرفدار هايکمونیست

اهللا و این، بدنبال اختالفی بود که حزب کمونیست عراق بر سر مساله عزیمت آیت اندبه شورشیان کرد ملحق شده» خیالنی

 هايخمینی،  مساله کردستان و سیاست نزدیکی به غرب دولت عراق با حزب بعث پیدا کرد. هم اکنون گروهی از کمونیست

 .«کنندشورشیان کرد مسلحانه فعالیت میعراق در کنار 

 

قیاده موقت ( طرفداران مال مصطفی بارزانی ) نیز تقاضا کرده بودند که به مذاکرات جاري براي تشکیل جبهه ملی مخالف 

رژیم بعث عراق ملحق شوند. ولی شورشیان کرد عراق تنها به این شرط حاضر شدند آنها را بپذیرند که به ارتباط خود با 

ایران پایان دهند. شرط دیگر پذیرفتن قیاده موقت در این »ساواك منحله«و » اسرائیل«ي آمریکا، موساد » سیا«زمان سا

مسلحانه در مرز ایران، عراق و  هايکرد عراق است که در جریان درگیري شورشیانمذاکرات آزادي رهبران سیاسی و نظامی

 .ترکیه بدست افراد قیاده دستگیر شدند

 

با کمک نیروهاي ایران و ترکیه، پیشمرگان جالل طالبانی را مورد حمله قرار دادند و هفت تن از  هاموقت در این درگیري قیاده

کرد عراق را به اسامی علی عسگري ( فرمانده کل پیشمرگان کردستان )، دکتر خالد( از  شورشیانرهبران سیاسی و نظامی

دالمجید، حسین شیخ بابا، علی شیعه ( از رهبران فرقه زیدیه)، شیخ علی و حامد رهبران جنبش سوسیالیستی عراق )، آزاد عب

حاجی را دستگیر کردند. این افراد یکسال پیش در دست افراد قیاده اسیر شدند و از سرنوشت آنها اطالعی در دست 

 )17/3/1358نیست.(آیندگان

 

 ایران از نگاه جهان



 کردحمله عراق به ایران: هشدار به شورشیان 

 

فایننشنال تایمز: حمله ي هواپیماهاي عراقی به کردستان ایران به احتمال نزدیک به یقین، گسترش زد و خورد شدیدي است 

  .که از سه هفته پیش در داخل عراق جریان دارد و بخشی از تهاجم تازه ي نیروهاي دولت عراق علیه شورشیان کرد است

 

که گمان می رود پایگاه پشتیبانی دو جناح اصلی  هائیمی آمد حمله هوائی به دهکدهضد و نقیض، به نظر  هايعلیرغم گزارش

شورشیان کرد باشند،  عمدي بود.  این دو جناح،  حزب دموکرات کردستان عراق و جبهه ي میهنی کردستان ـ سازمان 

  .کوچک تر و چپگراي جالل طالبانی ـ است

 

ان و عراق، آزادانه حرکت کنند.  غیبت نفرات نظامی ایران،  شاید سبب شده که کردها می توانند صدها کیلومتر در مرز ایر

  .قلمداد کنند» منطقه ي آزاد « مرز دو کشور را   ها،عراقی

 

کردستان عراق گذشتند و با پنهان ماندن از  هايعراقی در ارتفاع کمی از میاه کوه 7بین دو تا چهار جنگنده ي سوخوي ـ 

  .ي ایران،  به شهر کوچک سردشت که شراب مشهوري دارد،  رسیدندشعاع عمل رادارها

 

الم اندکی س هايشش دهکده به رگبار مسلسل بسته شد و در یکی از آنها ـ گوراشیر ـ گزارش مرگ هشت نفر رسید.  خانه

  .ماند

 

ت گرفت.  به نوشته ي تقریبا در همان زمان، حمله ي جداگانه ي دیگري در جنوب آن به دهکده اي نزدیک سنندج صور

  .ثانیه طول کشید 90کیلومتري مرز ایران بود و  16تهران،  چندین نفر کشته شدند.  هر دو حمله در  هايروزنامه

 

  .ایران به هر دو حمله رسما اعتراض کرد، اما عجیب است که سفارت عراق در تهران، دریافت چنین اعتراضی را انکار کرد

 

» مرگان پیش« (که  هایشانـ پیروان مال مصطفی بارزانی ـ گفت که هیچیک از چریک» کردستان حزب دموکرات « سخنگوي 

  .نامیده می شوند) در منطقه نبودند



 

  .انددر این سوي مرز،  در ایران،  پناه گرفته هاستاما روشن شده که شورشیان ماه

 

بغداد و آنکارا یکبار براي همیشه براي در هم کوبیدن باز  این موضوع آنجا اهمیت می یابد که گروه بارزانی مدعی است میان

  .ماندگان جنبش خودمختاري طلبی تفاهم شده است

 

ی مرتب هاياگر چه گواه مستقل دیگري وجود ندارد،  اما سران حزب دموکراتیک کردستان مدعی اند از بهار گذشته، تماس

  .امنیتی ترکیه و عراق برقرار بوده است هايمیان مقام

 

 شود هواپیماهاي گشتیاز این رو،  نیروي نظامی ترکیه در طول مرز شمالی عراق با این کشور تقویت شده است.  گفته می

  .عراقی داده اند هايعراق،اطالعاتی درباره ي جنبش شورشیان کرد به مقام

 

دوستان کرد داخل ترکیه دریافت می در گذشته،  حزب دموکرات کردستان بیشتر تجهیزاتش،  به ویژه آرد و سوخت را از 

 .«امنیتی و جیره بندي در ترکیه، این کار را ناممکن کرده است هايکرد.  اقدام

 

گزارش میرسد مقادیر اندك غذا از سوریه و حتی بغداد با وجود خطرات بسیار، قاچاقی از مرز شمالی عراق می گذرد.  اما 

ایران هشداري  هايکردستان ایران، می رسد.  حمله ي هفته ي پیش عراق به دهکدهتجهیزات اصلی شورشیان کرد،  علنا از 

  )22/3/1358به همه کسانی بود که در این جریان دخالت دارند. (آیندگان

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)الباتحادیه ي میهنی،حزب دمکرات کردستان عراق و انق

 



  

 

 اوج گیري مبارزات درکردستان عراق

 

به دنبال اوجگیري مبارزات کردهاي عراقی و کشته شدن عده زیادي از سربازان و افسران ارتش عراق حزب دموکرات 

 :اي بدین شرح منتشر کردکردستان عراق اطالعیه

 

 شکست خوردن یورش بهاري رژیم عراق بر ضد چریکهاي کرد در کردستان عراق-

 

 .روي داد» زاخو«سرباز در یک درگیري که در منطقه  100سقوط دو هلیکوپتر و کشته شدن بیشتر از -

 

یک سخنگو به نام قیاده موقت حزب دموکرات کردستان عراق اعالم کرد که یورش بهاري که حکومت عراق از آغاز بهار 

 .ت تلفات مالی و جانی زیادي وارد شدشکست خورد و به نیروهاي رژیم نژادپرس تدارکش را دیده بود تماماً

 

این یورش بین نیروهاي دو رژیم عراق و ترکیه هماهنگی کامل وجود دارد واز آغاز حمله همین سخنگو اضافه کرد که براي 

هاي ملی (پیشمرگان) چندین حمالت متقابل را بر علیه مواضع دشمن اجرا کردند.اینک بهاري نیروهاي تجاوزکاران، چریک

 :رین آن حمالتمهمت

 

سازمان ستاره سرخ کردستان یک نارنجک را فوق جسر (السعدون) در شهرستان (زاخو)  21/4/1979در ساعت نه شب 

 .منفجر کرد و یک پلیس را مجروح ساخت

 

که شامل یک ماشین ریل نظامی، یک جیپ و ماشین تویوتا که حامل افسران حزب یک نیروي نظامی  27/4/1979در تاریخ 

کی رفت،همان جا یـ فرمانداري زاخو ـ می "باطوفه"باال در بخشداري  "گرپت"و چندین سرباز بودند، به طرف روستاي  بعث

تجاوزکار را محاصره را تدارك دیدندو در عصر همان روز،نیروي نظامیاز واحدهاي چریکی ما پیشمرگان کمین مستحکمی 



سرباز از 27را از بین برد، یک سروان، چهار افسر دیگر، دو کادر حزب بعث وهمه افراد دشمن  کرده،زیر آتش گرفته و تقریباً

 .جمله کشته شدگان بودند

 

تلفات جانی  "طویله"و "هاندن"، "ترگهسه") واحدهاي چریکی ما چندین فعالیت چریکی را در مناطق 20/5/1979ـ 11در (

 .و مالی به نیروهاي رژیم عراق وارد شد

 

 ـ استان اربیل ـ "میرگه سور"نزدیک فرمانداري  "گوره تو"را در روستاي چریکها یک هلی کوپتر نظامی  18/5/1979در 

 .نفر دیگر مجروح شدند 2نفر کشته و  2اسقاط کردند. از افراد دشمن 

 

هاي راه هايمهندس را دو تا مصري، یک اردنی، دو عراقی که در پروژه 5یکی از چریکهاي ما  20/5/1979و 19در تاریخ 

کردند،ربودند مهندسان مذکور زیر حراست شدید ارتش و مزدوران محلی (استان اربیل) کار می "میرگه سور"منطقه نظامی 

 .رژیم عراق بودند

 

با یک درگیري مواجه  ) نیروهاي دولتی به تعقیب چریکها و مهندسان پرداختند و نتیجتا5/1979ً/ 20در روز دوم (

چهار مهندس و یک مستخدم محلی به گلوله نیروهاي رژیم کشته  4ین طرفین روي داد.در وهله اول شدند.درگیري شدیدي ب

 .به دشمن وارد کردندکشته و زخمی  131شدند، ولی چریکهاي ما نیروهاي دشمن را محاصره و بیشتر از 

 

استان سلیمانیه مورد حمله قرار  رادرفرمانداري پنجوین "تونمان"یکی از واحدهاي چریکی ما پاسگاه  26/5/1979در عصر 

وي داد درگیري سختی ر به سوي پاسگاه مزبور به حرکت درآمدند، نتیجتاً "کانی مانگا"داد. نیروهاي دولتی از اردوگاه نظامی 

 .در صفوف نیروهاي متجاوز به جا ماندندکشته و زخمی  50و بیشتر از 

 

ه زاخو روي داد. رژیم عراق با همکاري رژیم ترکیه،حمله بزرگی بر ) در منطق29/5/1979و 25اما جنگ قاطع در روزهاي (

این بود که در طول مرزهاي مشترك ترکیه و علیه مواضع چریکهاي ما در منطقه (زاخو) تدارك دید. دور نیروهاي ترکیه 

 .عراق، مقابل منطقه زاخو، متمرکز شوند به نفع نیروهاي عراقی استطالع کنند

 



ر کامل (لشکر یازده از ناصریه در جنوب عراق) را آورد، قله کوههاي (نزور، هرور، پیلم بیره، اسوس) و رژیم عراق یک لشک

اولین حمله خود را آغاز کرد. حمله نیروهاي پیاده نظام  25/5/1979امتدادات آنان را اشغال نموده و از ساعت شش صبح 

 .این حمله در وهله اول شکست خورد شدولیو توپ پشتیبانی میعراق از جانب هلی کوپتر نظامی 

 

این میان جنگ خیلی شدیدي تا ساعت هشت عصر طور،در حمله دیگري به همین سرنوشت دچار شد. حمله سوم همین بعداً

اینکه هواپیما و توپ و تجهیزات بسیار سنگین داشت، مواجه با همان روز ادامه داشت. در هر حمله نیروهاي رژیم عراق با 

اینکه صحنه جنگ پر از الشه سربازان و گذاشتند تا شدند و تلفات جانی زیادي به جا میهاي میدلیرانه چریکمقاومت 

) بار دیگر جنگ شروع و تا ساعت هفت 26/5/1979داران شد. در طول شب نیز غرش توپ متوقف نشد. درروز دوم (درجه

بردن این که از تحقق هدفش (از بینکاسته شد به علت عصر همان روز ادامه داشت ولی از شدت هجومات دشمن تدریجاً 

نیرو هاي رژیم عراق  ) درگیریهاي کوچکی ادامه داشت بعدا29/5/1979ًـ 27قاطع چریکهاي ما)مایوس شد. در روز هاي (

 .خودش را براي حمله آماده کرد اماچریکهاي ما به تعقیبشان پرداختند

 

 :) به این شکل است29/5/1979ـ  25نتیجه درگیریهاي روزهاي (

 

گري در و دی» زاخو«در منطقه درگیري، فرمانداري  "سیلفانیک"مقابل » خواردین«عراقی، یکی در سقوط دو هلی کوپتر نظامی 

 .در بخشداري (باطوفه)، به آتش چریکها سقوط کردند» ره وشین«

 

گوید که شماره واقعی تلفات لی اطالعات اولیه میباشد، ونفر می 100بیشتر از  شدگان نیروهاي دشمن مجموعاًشماره کشته

 .این رقم بیشتر استدشمن خیلی از 

 

چادر و مهمات نظامی  60گلوله توپ  8) موشک ار،پی، جی، 3به غنیمت گرفتند از جمله (چریکهاي ما مقداري مهمات نظامی

 .دیگر

 

 .افتاد و همه سرنشینانش از بین رفتند "خایور"با سرنشینان منقلب شد و در رودخانه  "ایفا"یک ماشین نظامی 

 



نیروهاي متجاوز به کلی شکست خوردندو اما ارتش ترکیه که مقابل مرزهاي ترکیه ـ عراق در منطقه  29/5/1979در روز 

هاي دکرده و بعضی از واحهاي آن روزها، چترباز به روستاهاي مرزي ترکیه منتقل میزاخو متمرکز بودند، در اثناي درگیري

ترکیه هم نشانهاي سرخ و هم بودند، به همین علت نیروي نظامی "رصد"ارتش ترکیه براي توپ ارتش عراق به مثابه 

آور ارتش عراق را دید، آن هم از مرزهاي اینکه ارتش سرخ ترکیه شکست شرمکردند و پس از هاي سفید حمل میپرچم

 .مشترك دور شد

 

ها از جمله سقوط هلیکوپتر و تلفات جانی ارتش عراق را پخش کرد.     حزب دموکرات یرياین درگاخبار  "آنکارا"رادیوي 

 )27/3/1358کردستان عراق قیاده موقت(کیهان

 

 ایراناعالم همبستگی جنبش اسالمی کردستان عراق با انقالب اسالمی

 

شهیدان راه اسالم و آزادگی شهیدان راه اي ضمن درود و تحیت به روان پاك جنبش اسالمی کردستان عراق طی اطالعیه

ایران به رهبري امام خمینی آمادگی خود را براي هاي مسلمان و همبستگی با انقالب اسالمی ایران و تمام ملتاسالم و آزادگی 

 .جانبازي در راه خدمت به هدفهاي صدر اسالم اعالم نمود

 

 :تاین جنبش آمده اسدر قسمتی از بیانیه اعالم همبستگی

 

ما ملت مسلمان کردستان عراق رهبري و قیادت امام خمینی را در جنبش اسالمی جهان بر ضد استعمارگران و استثمارگران 

 .داریمحرمت و عزیز می

 

ایران محکوم جنبش مسلمانان متعهد کردستان عراق، رفتار حکومت شیطانی، بعث عراق را در برابر انقالب اسالمی

 )27/3/1358نماید.(کیهانمی

 

 گفتگو با یک افسر عراقی اسیر

 



 ! چه سفارت خوشش بیاد چه نیاید

 

جاسم «پارتیزانهاي اتحادیه میهنی کردستان عراق،  یک افسر ارتش دولتی عراق را دستگیر کردند.  این افسر،  ستواندوم 

مذهب،  مجرد و اهل بغداد  است.  او خود را شیعه 597نام دارد و جمعی پادگان اربیل و شماره واحد او » محمد محمود

  .کندمعرفی می

 

 :این گفتگو با او صورت گرفته است

 

 کجا دستگیر شدي ؟

 

نزدیک استان اربیل،  من در حال مأموریت نظامی بودم، یعنی بین پادگان و یک پاسگاه سیم کشی » کومسپان«ـ در روستاي 

  .برق می کردم

 

 کسی می داند شما اسیر شده اید؟ 

 

پیشمرگ مرا  6بهرحال  …می داند،  اما خانواده ام را نمی دانم.  شاید به آنها اطالع داده باشند.  شاید هم  ماًـ ارتش حت

  .کیلومتر با دیگران فاصله داشتم 3افسر دیگر در حال مأموریت بودم.  البته موقع دستگیري،  22دستگیر کردند.  من با 

 

 فکر می کنید حاال با شما چه خواهند کرد؟

 

  .شودـ تا حاال با من خیلی خوب رفتار شده،  بیشتر از آنچه انتظار داشتم.  ولی در آینده نمی دانم چه می

 

 کند؟آیا این همان رفتاري است که ارتش عراق با کردهاي اسیر می

 



  .ندانـ طبعا نه.  کردهاي اسیر معموال تحویل دادگاه نظامی می شوند و آنجا مجازات آنها یا اعدام است یا ز

 

 آیا جالل طالبانی را دیده اي ؟

 

  .ـ اولین بار بود که طالبانی را می دیدم.  یک مرد شجاع و بزرگ و روشنفکر

 

 این نظر واقعی شماست یا چون اسیر شده اي این طور حرف می زنی؟

 

ه نمی این حقیقتی است ک ـ طالبانی در میان افسران عراق به عنوان یک مرد مبارز و یک شخص روشنفکر شناخته شده است و

  .توانم انکار کنم.  ما افسران عراقی بخوبی می دانیم او یک شخصیت مترقی و انقالبی است

 

 شود؟مسلما سفارت عراق در تهران مصاحبه شما را می خواند.  فکر نمی کنید که این حرفها باعث دردسر براي شما می

 

  .شود پنهان کردن حرف را می زنم.  حقیقت را نمیـ چه سفارت خوشش بیاید و چه خوشش نیاید من ای

 

 درباره جنبش کردهاي عراق چه نظري دارید؟

 

ـ این یک مبارزه واقعی است.  حق کردها پایمال شده و باید براي بدست آوردن آن مبارزه کنند.  امیدوارم به آرمان و آرزوي 

  .خود برسند

 

 ی کنید؟اگر نظر شما این است،  پس چرا به آن کمک نم

 



خواهر و برادر دارم که باید خرج آنها را تامین کنم.  بهمین جهت وارد کار نظامی شده ام.  ضمنا من  5ـ من پدر و مادر و 

  .کاري به سیاست ندارم

 

 چقدر حقوق می گیرید؟

 

 دینار 63ـ 

 

  .در مورد دولت بعث عراق نظرتان را بگوئید

 

 …  نسبت به کردها باید گفت خیلی بدـ نسبت به مردم عراق خوب است.  ولی 

 

 در عراق چه می کنند؟ هاتکریتی

 

  )5/4/1358ـ چه بگویم؟ آنها از امتیازات خاصی برخوردارند. (هیــوا

 تهاجم ارتش عراق علیه چریکهاي کرد

 

لیه اجم بزرگی را عارتش عراق ماه گذشته ته« اي اعالم کرد:بیروت ـ رویتر:حزب دمکرات کردستان عراق با انتشار بیانیه

 .«کرد در شمال عراق آغاز کرد اما پس از چند روز نیروهاي خود را به عقب نشاند هايچریک

 

بیانیه افزود: در یک مرحله از نبرد که نزدیک مرز ترکیه رویداد هلیکوپترهاي ترکیه بر فراز منطقه به پروازهاي شناسایی 

همه  هاآتش گشود. بیانیه حزب دموکرات کردستان عراق افزود عراقی اهدست زدند و یکی از آنها به روي مواضع چریک

منطقه  طبق این بیانیه نبردها در«لشکر یازدهم خود را درگیر این نبرد کرد و از توپخانه و هلیکوپترهاي توپدار استفاده کرد. 

 .روي داد» عمادیه« و» زاخو«بین 

 



ماه مه پس از دو روز نبرد نیروهاي خود را  27خود دست یابند در  هايبه هدفپس از آنکه نتوانستد  هاعراقی« بیانیه افزود:

 )10/4/1358آیندگان».(عقب کشاندند

 

  مصاحبه یی با رهبر اتحادیه کردهاي عراق

 

 ترجمه از احمد شریفی

 

ه به ارتجاعی و وابستاکثریت خلق کرد ایران، زیر رهبري عزالدین حسینی در پی خودمختاري اند.  اگر خودمختاري به عناصر 

 .جاي نمایندگان واقعی کرد داده شود،  امیدي به آن نیست

 

 .بسیاري از فئودالهاي مناطق مریوان و. . .  از قیاده موقت پشتیبانی می کنند و براي انقالب توطئه چینی

 

 .انقالب ایران، خلقهاي منطقه را از خواب بیدار کرد

 

وام اند،  که سالیان دراز براي آزادي و داشتن حق تعیین سرنوشت خود جنگیده اند،  آنان کردها از نژاد پاك آریائی،از آن اق

اینک سه پارچه اند.  در ایران،  در عراق و در ترکیه.  بدفعات استعمارگران و جهانخواران تصور ایجاد یک کردستان آزاد (یک 

 ر پخته اند و گاه نیز بر سر زبانها انداخته اند،  یا کسانیکشور کردنشین) را از مجموع استانهاي کردنشین این سه کشور در س

را یافته اند که این فکر را هدف مبارزه خود قرار دهند.  در طول تاریخ به زمانهاي بسیار برمی خوریم که حکومتهاي ارتجاعی 

در آن زمانهائی اتفاق افتاده  اند و این معموالًسه کشور ایران،  ترکیه و عراق خود را در سرکوبی جنبش کردها همراهی کرده

اند.  مال مصطفی بارزانی که در مطبوعات جهان غرب امپریالیستی دور یا نزدیک پیروي کرده هايکه این سه کشور از سیاست

در طول سالها،  با آن که به سرسپردگی به  -و سال پیش به بیماري سرطان درگذشت -مشهور بود» رهبر کردهاي عراق« به 

دید،  مدت مدیدي حکومت ایرانی کمر به انهدام آن نهضت بسته بود و اما به شوروي  هاور بود ولی فراز و نشیبغرب مشه

با کمک بی دریغ ایران،  با عراق جنگید،  در آخر کار نیز قربانی توافق شاه و  -بعد از انقالب عراق -پناه برد.  باز سالهایی

بعد به آمریکا فرستاده شد و در همانجا درگذشت. اما او رهبر کردهاي عراق صدام حسین شد و در تهران تحت نظر بود،  

از کردها را نیز پشت سر دارد،   ییکردند،  از بین آنها که عشیرهگوناگون بودند که جدا از او فعالیت می هاينبود.  جبهه

کردهاي عراق،  اینک از همه معروف تر است. از بودند،  همانها که اینک هستند،  جالل طالبانی که به عنوان رهبر  هابارزانی



 ایران کردستان و ترکیه کردستان از –در اختیار  اینک باز و کامالً  -میان کردهاي که اینک در کردستان عراق که با خطی 

و متشکل است از اتحادیه وطنی، سازمان زحمتکشان  آنست رهبر طالبانی که برد نام کردستان وطنی اتحادیه از.  شودمی جدا

 انشعابی در این اتحادیه صورت گرفته است و یک شاخه سوسیالیستی کردستان عراق و جنبش سوسیالیستی کردستان.  اخیراً

 ست نشانده میاو را نیز د ییاند،  اما طالبانی بهر حال داراي نیروئی است.  گرچه پارهمعتقد به رهبري جمعی از آن جدا شده

 1876مبارزه کردها طوالنی،  در آن نخست بار در سال  يدانند،  اما کم نیستند کسانی که به او و راهش معتقدند.  سابقه

ان یا انقالب شیخ سعید در کردست -او هم اینک در ایران به سر می برند هايکه نواده -شیخ عبیداهللا نهري را می توان شناخت

این دفعات چون  يمحمود در کردستان عراق و قاضی محمد جاوید در کردستان ایران،  کردها در همه ترکیه،  انقالب شیخ

 يامروز که عزادین حسینی را به رهبري خود برگزیده اند.  فردي مذهبی و روحانی پرچمدار مبارزات آنان بوده است.  هفته

ش بسیار و طی راههاي پر خطر توانستند به کنام طالبانی راه گذشته دو تن از یاران گروه سینمائی آزاد مکریان،  پس از تال

تهران «از این مصاحبه که بطور اختصاصی در اختیار  یییابند و همراه تهیه فیلم،  مصاحبه یی نیز با او داشته باشند.  چکیده

   .قرار گرفته در زیر می آید» مصور

 

اقتصادي،  آیا شما و بطور کلی اتحادیه وطنی کردستان چه گامهایی  س: مام جالل،  تاکنون چه از نظر سیاسی و چه از نظر

 برداشته و به چه نتایجی رسیده و موقعیت کنونی شما چگونه است؟

 

 عشیره بورژوازي رهبري اینکه از پس یعنی  یافته، سازمان و شده تشکیل قبل سال چهار از عراق کردستان وطنی اتحادیه –ج 

و سیا،  بدنبال توافق صدام و شاه در الجزایر و اعالم پایان مبارزه در کردستان از سوي بارزانی،   شاه فرمان به بارزانی اي

نیروهاي مترقی و پیشرو و آرمانخواه خلق کرد با توجه به اینکه مبارزه را پایان نیافته می دانستیم،  لذا اقدام به تشکیل اتحادیه 

ق حقه خلق کرد مبارزات میهنی خود را دنبال کند،  بعقیده من تا موقعی که وطنی کردستان گردید تا براي بدست آوردن حقو

خلق کرد به خواستهاي مشروع و دمکراتی،  اجتماعی و اقتصادي و سیاسی خود نرسد مبارزه پایان نیافتنی است بهمین مناسبت 

رداخته ایم تا خلق کرد و همه خلقهاي ما در اتحادیه وطنی کردستان به سازماندهی نیروهاي پارتیزانی براي جنگ مسلحانه پ

دیگر عراق بحق مشروع خود دست یابد.  و ما این مبارزه توده اي را تا رسیدن بخواست خلق ادامه خواهیم داد،  در همان 

ابتداي مبارزه نوین با آشنائی با این اصول و این خواستها بود.  که انقالب مسلحانه در کردستان عراق از سر گرفته شد و 

سازمان یافت. در این مرحله از انقالب توده اي خلقهاي عراق،  نیروهاي پارتیزانی و مسلح ما همه جا هستند و مدافعین 

شود. اتحادیه میهنی در پیکار سرسخت  قشرهاي زحمتکش جامعه اند.  اما مبارزه ما تنها در پیکار مسلحانه خالصه نمی

حق  ايهدستان داراي فعالیت گسترده سیاسی نیز هست. بسیاري از حرکتشود،  اتحادیه میهنی کرمسلحانه خالصه نمی

خواهانه دهقانان،  کارگران عراقی را در شهر و روستا رهبري میکنیم،  حتی رهبري جنبشهاي محصلین و معلمین نیز برعهده 

ما را تشکیل میدهند. از طرف سیاسی اتحادیه  هايماست که در مجموع این اعمال، بخشی از فعالیتهاي غیر نظامی و فعالیت

ایم. در گامهاي نخست توانسته ایم دیگر از دیدگاه نظامی عرض شود،  ما تا حال به موفقیتهاي چشمگیري نایل آمده



وشش اند مهمتر از همه کمنظم پارتیزانی ایجاد کنیم،  به طوریکه اکنون اکثر مناطق کردستان عراق را در برگرفته هايسازمان

نمودي مبارزه خلق کرد به بستر طبیعی مبارزات توده اي و همگامی و همآهنگی با نیروهاي مبارز و پیشرو خلقهاي ما براي ره

خاورمیانه است و نیز مبارزه آشتی ناپذیر ما علیه امپریالیسم جهانی،  صهیونیسم و ارتجاع داخلی و خارجی است، زیرا متأسفانه 

نقالب کرد را بیک حرکت و انقالب وابسته به امپریالیسم آمریکا،  صهیونیسم اسرائیل عشیره اي بارزانی،  ا -رهبري بورژوازي 

و حکومت کمپرادور بورژوازي شاه ایران درآورده بود، بطوریکه آن انقالب از سوي نیروهاي پیشرو و مبارز خلقهاي عرب و 

هر حرکت انقالبی در جهان هم اگر مورد تأیید  جهان هم اگر مورد تأیید و پشتیبانی نبود،  با آشنائی و درك این حقیقت که

نیروهاي مترقی و مبارز و زحمتکش جهان قرار نگرفت، محکوم به زوال است،  پس اتحادیه وطنی کردستان عراق با تجارب 

ت سعلمی و عملی،  توانسته انقالب خلق کرد را در مسیر مبارزات طبیعی خلقهاي جهان قرار دهد و در این رهگذر توانسته ا

و انقالب مترقی جهانی هست،  چه از نظر علمی و چه از نظر عملی برقرار » کوردایه تی«ارتباط مستقیمی که بین جنبش کردي

نماید و با جنبشهاي مترقی زحمتکشان جهان و در راس آنها نیروهاي مبارز خاورمیانه پیوند برقرار کند،  بنظر من این عمل نیز 

 .ست براي اتحادیه وطنی کردستاناقدام بسیار مهم و انقالبی ا

 

 پیروزي آیا.شد هم پیروز و داد روي ایران در بخشی دگرگون دانید،انقالب می و دارید اطالع چنانکه طالبانی، جناب –س 

 چه از و داشته؟ عراق در کرد انقالب بر تاثیري اجتماعی،  - اقتصادي نظر از چه و نظامی - سیاسی نظر از چه ایران انقالب

 اهی ثمرش بیشتر بوده؟دیدگ

 

 يهمه بر داشت مثبتی تأثیر ارتجاع، شاه رژیم سرنگونی  بود، خاورمیانه خلقهاي همه پیروزي  ایران، انقالب برادر،پیروزي –ج 

جنبشهاي ضد امپریالیستی در خاورمیانه و شاید در سطح جهان، تاثرات انقالب پیروزمند ایران بر انقالب کرد نیز بی ثمر 

ده. ارتش شاه کمپرادور، همگامی وسیع نظامی علیه مبارزه ما با نیروهاي نظامی فاشیست عراق داشت، بدفعات ارتش ایران نبو

مواضع ما را محاصره میکرد تا نیروهاي عراقی ضربات خود را بر پیکر پارتیزانان کرد وارد آورند،  حتی نیروهاي غیر نظامی 

ا برخاسته بودند ولی اکنون که دیگر شاه نیست،  ارتش ایران، با نظام فاشیستی عراق ایران نیز بتحریک شاه، بمبارزه با م

همکاري نمیکند و همین عدم همکاري ارتش ایران با ارتش عراق، دستاورد گرانبهائی است براي ما،  از طرف دیگر پیروزي 

 دیگر عراق هايکرد، عرب و اقلیت هاي،  تودهوسیع خلق عراق داشت هايانقالب ایران، تاثیري هم بر آگاهی و هوشیاري توده

شود با دیکتاتور مبارزه کرد،  بخصوص برادران شیعه ما در جنوب،  بحرکت انقالبی از خواب بیدار شدند.  فهمیدند می

ب پیوستند، آخر، چنانکه می دانید اکثریت قریب به اتفاق عربهاي عراق شیعه هستند. همین بیداري آنها تحت تاثیر انقال

پیروزبخش ایران، کمک شایانی است به مبارزه ما کرد،  زیرا با مبارزه مشترك در پی منافع مشترك، زودتر خواهیم توانست 

 .دشمن مشترك را از میان برداریم

 



 و عراق یمترق و انقالبی سازمانهاي و نیروها با -است کردستان وطنی اتحادیه منظور –آقاي طالبانی، تماس و ارتباط شما  -س

ا آنها آیا ب ارج از عراق،  چون سازمان آزادیبخش فلسطین یا سازمانهاي مبارز و انقالبی ایران و ترکیه چگونه است؟ و اصوالًخ

 ارتباطی دارید؟

 

 هايما در اتحادیه وطنی کردستان،  از همان نخستین روزهاي سازماندهی اتحادیه،  که پرچم مبارزات زحمتکشان و توده -ج

قالبی خلق کرد را در عراق بدوش گرفتیم، اتحاد رایگانه راه پیروزي دانسته و لذا با همه قشرها و سازمانهاي مبارز و رنجبر و ان

 هايانقالبی عراق اعم از کرد و عرب و دیگران،  علیه دیکتاتور فاشیستی بغداد، علیه استثمار انسان از انسان و آزادي خلق

 تجمع الوطنی«در این رهگذر، با همکاري ما و نیروهاي مبارز عراق، اتحادیه وسیعی بنامایم و تحت ستم، همگام مبارزه کرده

حزب بعث عربی «تشکیل داده ایم که غیر از نیروهاي مبارز و توده اي کرد، از سازمانهاي سیاسی عربی عراق، چون » العراق

 الشتراکی، حرکه الشتراکی العربیه و حزب جمعیت ماتمرالقومی«که یک سازمان پیشرو چپ حزب بعث است، یا » اشتراکیه

،  تشکیل یافته و در آن عضویت دارند. ما در همان آغاز مبارزه با این سازمانهاي مترقی عربی، مبارزه را آغاز »الشتراکی

وطنی  اتحادیهبرخورداریم و اکنون نیز همه سازمانهاي عربی که از آنها یاد کردم، باضافه  ایم و از پشتیبانی آنها عمیقاًکرده

در این اواخر که شکار کمونیستهاي عراقی بدست بعثها آغاز شده، چند صد تن از  مبارزه می کنیم.  ضمناً کردستان مشترکاً

اند که آنها نیز به کردستان پناهنده شده و بمیان ما آمده اند و گروههاي دیگري نیز از اعراب آزادیخواه با ما تماسهایی گرفته

نده نزدیکی، جبهه واحد مترقی وسیعتري ایجاد کنیم که دربرگیرنده گروهها و نیروهاي بیشتري از فعالین و درصددیم در آی

راق ع هايخلق يانقالبیون و سیاسیون عراقی باشد و مبارزه اي که در کردستان آغاز شده مبدل به مبارزه رهائی بخش همه

است،  و در این راه مبارزه نیز خواهیم » ق و خودمختاري براي کردستاندموکراسی براي عرا«گردد و در این راه نیز شعار ما: 

کرد تا نیل به پیروزي. اما در مورد ارتباط و تماس ما با گروههاي مبارز و انقالبی ایران باید گفت،  اتحاد ما از همان بدو 

ر اي مبارزه مشترك توده اي هموار نماید و دتاسیس کوشید با نیروهاي انقالبی و ضد رژیم شاه ارتباطی برقرار کند و راه را بر

جبهه ملی در اروپا و خاورمیانه  هاياین رهگذر از دیر باز با حضرت آیت اهللا امام خمینی در ارتباط بود ه ایم و نیز با سازمان

خمینی، مرتبط بوده و هستیم. در ضمن، سال گذشته دامنۀ این رابطه را گسترش داده و ضمن ارسال نامه بخدمت امام 

 اعالم کردیم هانیز براي آیت اهللا شریعتمداري،  مهندس بازرگان و دکتر سنجابی ارسال داشتیم و طی آن نامه هائینامه

اتحادیه وطنی کردستان عراق با تمام نیرو از جنبش و حرکت انقالبی آنها استقبال و پشتیبانی نموده و آماده است دوشادوش 

د مبارزه شود بهر نحوي که آنها بخواهند. همچنین ما با سازمان چریکهاي فدائی خلق، سازمان آنها علیه رژیم شاه سفاك وار

چپ و مارکسیست ایران، کم و بیش در تماس بوده و هستیم و داراي  هايمجاهدین خلق و دیگر نیروهاي دموکرات و سازمان

نکات مشترك مبارزه بوده ایم و در مورد نیروهاي مترقی کردستان ایران هم باید گفت که اتحادیه وطنی کردستان عراق از 

ن جمعیت انقالبی زحمت کشا« دیر باز با حزب دمکرات کردستان ایران رابطه داشته و در این اواخر،  یعنی در سالهاي اخیر با

که به طور مخفی کار می کرد، در ارتباط بودیم و بطور کلی می توان گفت ما با همه نیروهاي مترقی و مبارزي » کردستان ایران

ط ااند، در تماس بوده ایم،اما نسبت به تماس و ارتبکه در ایران، اعم از کرد یا غیر کرد، علیه رژیم استبدادي شاه مبارزه کرده



اتحادیه وطنی کردستان عراق با نیروهاي دمکرات پیشرو خلقهاي ترکیه باید خاطر نشان ساخت که اتحادیه ما در ترکیه نیز با 

گروه و جمعیت مبارز و سیاسی ترکیه را در بر می گیرد. با  6-7همه نیروهاي دمکرات و سوسیالیست ارتباط دارد و این ارتباط

اریم. آنها هم چندین گروه و سازمانها ي سیاسی و مترقی را دارند که با ما در ارتباط هستند. در کردهاي ترکیه نیز تماسهائی د

کشورهاي عربی به همین نحو،  ما با بسیاري از جمعیتها و دستجات مترقی عربی در ارتباط می باشیم که در راس آنها نهضت 

لسطینی، غیر از گروهی که دست پرورده عراق است،  تماس و گروههاي ف هاآزادیبخش فلسطین قرار دارد ما با تمام شاخه

داریم مانند الفتح، صاعقه، جبهه دمکراتیک فلسطین، جبهه آزادي فلسطین، قیاده ابوعمار و سایر سازمانهاي چریکی فلسطین را 

باط هاي عرب نیز در ارتدوستان خود می شماریم و با آنها تماس داریم،  حتی ما با سازمانهاي دانشجوئی فلسطینی و سایر خلق

 .می باشیم و برادري کرد و عرب، مبارزه مشترك علیه دشمن مشترك، شعار مبارزاتی ماست

 

زب تا چه حدي قادر به استحقاق حقوق خلق کرد در ایران است. ؟ آیا بنظر شما این حزب یک ح این  شما، بعقیده آیا –س 

 سازمان سیاسی و مترقی است؟

 

خلق  هايشود به تودهدمکرات کردستان ایران بر عهده ما نیست و این کاري است که مربوط می قضاوت درمورد حزب -ج

کرد در کردستان ایران و آنانند که باید به چنین سوالی پاسخ دهند،  اما تا جائی که به ما ارتباط دارد اینست که ما آنرا یک 

ا وي در ارتباط هستیم،  ما به حزب دموکرات به صورت یک سازمان و حزب  مترقی و ملی می دانیم و به همین علت نیز ب

حزب ملی می نگریم که خواهان دموکراسی براي ایران و خودمختاري براي کردستان است بنظر ما ثمره این شعار نیز بستگی 

ی ایران اعم از خلقهاي ایران و نیروهاي مترقی کردستان و مبارزه مشترك همه نیروهاي سیاسی و مل يدارد به مبارزات همه

ترکمن و عرب که باعث سقوط و سرنگونی شاه شد و آنها خلقهاي ایران هستند و حقی -بلوچ-فارس-آذربایجانی-ترك-کرد

دارند که خواستار آنند ولی در هر صورت این مسئله اي است که بیشتر به خود نیروهاي سیاسی و پیشرو خلقهاي ایران 

ده ام اکثریت قریب به اتفاق خلق کرد براي بدست آوردن خودمختاري،  حضرت آیت بستگی دارد تا ما تاجائی که من شنی

در این انتخاب همه نیروهاي پیشرو خلق کرد در ایران سهیم  اند که حتماًاهللا سید عزالدین حسینی را به رهبري انتخاب، کرده

 .بوده اند از آنجمله حزب دمکرات کردستان

 

ضرت آیت اهللا سید عزالدین حسینی به میان آمد،میخواستم بپرسیم که آیا شما و اتحادیه جناب طالبانی، حال که نام ح -س

 ! تحت رهبري شما با حضرت آیت اهللا حسینی رهبر کردستان ایران ارتباط دارید،  منظور ما از دیدگاه سیاسی است

 



ا ق کرد در ایران براي رهبري مذاکرات بایم،  حضرت آیت اهللا حسینی مورد تأیید اکثریت خلبطوریکه اطالع حاصل کرده -ج

دولت مرکزي ایران است،  ما نیز نسبت به ایشان نهایت احترام را روا می داریم و ایشان را مرد دانشمند و رهبر بزرگی می 

دم عدانیم،  اما متاسفانه تاکنون ما به خدمت ایشان نرسیده ایم و دیدارو تماس مستقیمی بین ما نبوده،  زیرا سیاست ما 

مداخله در امور کشورهاي همجوار و همسایه است، بهمین دلیل ما با حضرت آیت اهللا حسینی که براستی مرد انساندوست و 

هوشمند و فهمیده اي هستند،  در ارتباط نبوده ایم و بعضی اوقات، غیر مستقیم براي ایشان نیز همچنانکه براي حضرت آیت 

قانی و حضرت آیت اهللا شریعتمداري نامه ارسال می داریم، براي وي نیز نامه ارسال اهللا امام خمینی،  حضرت آیت اهللا طال

 .ایمداشته ایم ولی هرگز نه تماس مستقیمی داشته ایم و نه درصدد ایجاد این تماس بر آمده

 

امی اقتصادي و نظآیا اگر به کردهاي ایران خودمختاري داده شود، خودمختاري کردستان ایران، تاثیراتی از نظر سیاسی،  -س

 براي شما خواهد داشت یا نه؟

 

تاثیر خودمختاري کردستان ایران را برما باید از نحوه خودمختاري استنباط کرد، آیا خودمختاري چگونه خواهد بود؟ به چه -ج

لق خ هايدهشود و چه کسانی بر مصدر کارها قرار خواهند گرفت؟ مهم این مسائل است. اگر خودمختاري به توکسانی اعطا می

کرد، به نمایندگان واقعی و حقیقی کرد داده شود، بس نیکوست، براي ما تاثیر مثبت خواهد داشت. ولی اگر خودمختاري به 

عناصر ارتجاعی و وابسته داده شود،امیدي به آن نیست و احتمال میرود چون دوران شاه از پشت به نهضت ما خنجر زهرآلود 

لی مریوان، گروهی از عناصر مرتجع و فئودالها از همه جا رانده، از جماعت قیاده موقت پشتیبانی هم اکنون در حوا زنند، مثالً

 .شودمی کنند و علیه انقالب ما توطئه چینی می

 

راستش را بخواهید به درستی نمی دانم منهم مانند شما چیزهائی شنیده ام ولی بسیاري از فئودالهاي آن منطقه، از قیاده 

کنند. بطور کلی رهبري حکومت خودمختاري کردستان مهم است که آیا در دست چه گروه و عناصري خواهد جانبداري می 

در همین ایران، تا دیروز در راس رهبري آن شاه قرار داشت، چماق به دست امپریالیسم علیه نیروهاي مترقی بود  بود. مثالً

نیروهاي مترقی و مبارز  يرد که کم و بیش سودش به همهولی اکنون دانشمندي چون امام خمینی در راس رهبري قرار دا

 .میرسد

 

مام جالل گذشته از این مسائل،  نیروهاي اتحادیه وطنی کردستان بطور کلی از نظر اقتصادي،  درمان، دکتر، خوراك و  -س

 پوشاك در مضیقه نیستند؟

 



بخود و نیروهاي مولده خلق خود بوده ایم، متاسفانه  انقالب ما یک انقالب خودکفاست و از همان گامهاي نخستین، ما متکی -ج

از نظر اقتصادي عقب افتاده است و بهمین جهت، ما نیز کمبودهاي فراوانی داریم، » منظورم خلق کرد در عراق است«خلق کرد

مروز که ا م. تصادفاًشود کرد،  باید ساخت،  باور کنید بعضی اوقات روزها بوده که به لقمه نانی محتاج بوده ایولی خوب چه می

در محاصره » دوله نی«یادداشتهایم را مرور می کردم،  که نوشته ام، پارسال همین موقعها خودم با گروهی از افراد در منطقه

ارتش ایران و عراق قرار گرفته بودیم،  از نظر خوراك، سخت در مضیقه بودیم و روزها را با قارچ و کنگر و دیگر گیاهان کوهی 

دم،  در همان روزها چند پیشمرگ جهت خرید نان،  نان خشک و خالی بمرزهاي ایران رفتند که از سوي ارتش ایران بسر میبر

ر شود که ما نهضت را بخاطر نان و خوراك و دیگدستگیر شدند، بطور کلی ما از نظر اقتصادي کمبودهائی داریم، ولی دلیل نمی

 )16/4/1358کمبودها رها کنیم.(تهران مصور

 

 .عود بارزانی رهبر قیاده ي موقت شدمس

 

به رهبري حزب دمکرات کردستان عراق ـ قیاده موقت ـ انتخاب شد.  تصمیم به گزینش مسعود بارزانی در » مسعود بارزانی»

  .چند روزه کمیته مرکزي این حزب گرفته شد هايپی نشست

 

حزب دمکرات کردستان عراق ـ قیاده موقت ـ پشتیبانی کامل از انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی به رهبري  هايدر نشست

آیت اهللا العظمی خمینی،  از سوي رهبران این حزب بار دیگر اعالم شد.  این حزب تصمیم گرفت به مبارزه مسلحانه علیه 

  )17/4/1358ر کردستان عراق را توسعه بدهد. (آیندگانرژیم استبدادي عراق ادامه داده و جنبش آزادیخواه کرد د

 

 :اندام کمیته رهبري اتحادیه میهنی کردستان عراق» عمر«گفتگو با 

 !دولت بعث عراق، داخل پوست گردو

 

 اي که خلق کرد در کردستان عراق درگیر با آن است، موج میزند.عمر نام دارد. الغر اندام است. در نگاهش ایمان به مبارزه

ته اندام کمی» عمر«اش را انجام دهد. او چند ماه پیش از سوئد به کردستان عراق آمده، تا در کنار دیگر رزمندگان کرد وظیفه

رهبري اتحادیه میهنی کردستان عراق است. صمیمی و مهربان است. خواهش کرده است که نام کامل او را فاش نکنیم. پس 

 :اسید و گفتگوي ما را با او بخوانیدبشن» عمر«شما هم او را با نام کوچکش 

 



 کنیداز کردستان عراق در دست رزمندگان کرد بود. فکر می ايانقالب کرد را رها کرد، قسمت عمده» بارزانی«وقتی  ·       

 شما چه هنگام به چنین موقعیتی خواهید رسید؟

 

حکومت عراق را از بین ببریم، همچنانکه حکومت عراق  که در حال حاضر این قدرت را نداریم که دانیمـ ما این واقعیت را می

ي ما پارتیزانی است و تا صد سال هم که شده می توانیم این قدرت را ندارد که ما را از بین ببرد، چون شیوه مبارزه داندنیز می

ه ده و با حکومت عراق مقابلمقاومت کنیم. همچنین ما می توانیم تمامی نیروهاي مترقی و پیشرو ملت عراق را با خود همراه کر

کنیم. ما می توانیم با ایجاد شکاف در ارکان حکومت عراق، آنرا ضعیف کرده و بر آن پیروز شویم و با همکاري نیروهاي 

 .مترقی عراق یک حکومت خلقی بر ضد حکومت فاشیستی و ارتجاعی عراق ایجاد کنیم

 

 گیرد؟چه حد انقالب کردها را جدي میدر حال حاضر، حکومت عراق تا   ·                   

 

مت عراق حکو کنید؟ـ اگر بگویم حکومت عراق چندین لشکر نظامی را در منطقه کردستان جایگزین کرده است، چه فکر می

کیلومتر  25تا  20هاي اجباري منتقل کرده است. به عرض حدود روستاهاي کردنشین را تخلیه کرده و سکنه آنرا به اردوگاه

ا سوزانده است براي اینکه ما را از توده مردم دور نگهدارد و رساندن آذوقه و هر چیز دیگري را براي ما دشوار سازد. با مرز ر

شاه ار در همکاري درآمدند تا در مرز ما را در محاصره نظامی قرار دهند. به خاطر همین همکاري آنها امتیازاتی نیز به شاه 

میلیون دالر پول نفتی  300مشابهی داشتند تا ما را در محاصره مرزي قرار دهند. از جمله از  هايدادند. با ترکیه نیز همکاري

را که به ترکیه فروخته بودند، صرفنظر کردند. حالت خصمانه خود را با سوریه نیز عوض کردند تا از این طریق نیز مادر 

. از دیگر کارهایشان قرار دادن انددرخواست اتحاد کردهمحاصره قرار گیریم. بهمین جهت با سوریه آشتی کرده و از آن دولت 

ما در محاصره تبلیغاتی است تا صداي ما به هیچ جاي دنیا نرسد. افسران، امرا و افراد ارتش عراق که در منطقه کردستان 

بعثی  ودند و حکومتچون به اصالت انقالب ما پی برده بودند، تبلیغات حکومت عراق علیه ما را باور نکرده ب کردندخدمت می

نفر را  150نفرشان را اعدام،  70نفر بود که  700هستند. جمع این عده » سمپات«که اینها نسبت به ما  کردعراق فکر می

است که او را از ارتش اخراج کردند و ظاهرا به » ژنرال اسماعیل طایه النعیمی«زندان و بقیه را هم اخراج کردند براي مثال 

 .حقیقت بصورت تبعید به مراکش فرستادند عنوان سفیر و در

 

 از کجا اسلحه بدست می آورید؟  ·                   

 



افراد بارزانی است که یا به  هاياسلحه هايـ مقداري را در نبرد با ماموران ارتش عراق بدست می آوریم. مقداري هم باقیمانده

انتوم حتی ف کنمتوان هر نوعی سالحی را خرید. شوخی نمییاه اسلحه میو یا می فروشند. همچنین از بازار س شوندما ملحق می

 .. مقداري اسلحه به ما کمک کردندگویمهاي چپ منطقه خاورمیانه که نامشان را نمیاي از سازمانو موشک را... همچنین پاره

 

 سیاست رژیم تازه ایران نسبت به شما چیست؟ کنیدفکر می ·                   

 

. رژیم شاه که یک رژیم کندهاي ایران هیچ وقت بر ضد انقالب ما کاري نمیعقیده من این است که حکومت انقالبی خلق ـ

سرسپرده به امپریالیسم و نوکر آن بود، بر ضد انقالب ما فعالیت کرد. من معتقدم انقالب ایران که بوسیله توده مردم به ثمر 

 .کندحکومت فاشیستی و ارتجاعی عراق همکاري نمی رسید هیچ وقت علیه انقالب ملت ما با

 

حکومت عراق قصد دارد جنبش شما را در همین حد نگهدارد تا بزعم خودش هم کردها سرگرم  کنیدتصور نمی     ·       

 باشند و هم خطري او را تهدید نکند؟

 

ین در سندیکاي روزنامه نگاران عراق ـ هیچ شکی نیست که دولت عراق همین فکر را دارد. حدود یکسال پیش صدام حس

چون هر قدر مدت  گویدتوانیم تحمل کنیم. البته او درست نمیسال می 20گفت که ما وضع کنونی کردستان را تا حدود 

االن  وصاً. مخصشویمبیشتري از مردم عراق به ما می پیوندند و به این ترتیب نیرومند تر می هايمبارزه ما طوالنی شود، توده

. رابطه دولت عراق با کشورهاي همسایه و دیگر کشورها رو به تیرگی می رود. وضع انده نیروهاي مترقی عراق به ما پیوستهک

کنونی ایران باعث شده که قراردادي که دولت عراق با شاه براي مبارزه علیه کردها داشت از بین برود. با دولت شوروي دچار 

 .رگی استاختالف شده و رابطه آنها رو به تی

 

هایی نیز در داخل حکومت میان جناحها پدید آمده و بین دولت و ارتش نیز بر سر مسأله کردستان اختالف بروز کرده اختالف

هایی پیدا کرده است. بنابراین دست و است و این در حالی است که حزب بعث نیز با دیگر حزبهاي طرفدار حکومت اختالف

 )19/4/1358پوست گردو افتاده است.(هیوا پاي دولت بعث عراق حسابی توي 

 از فلسفه انقالبی تا امکانات دوباره براي انقالب

 



ماهیتی شووینیستی دارد، در حل  ایران و عراق بار دیگر ناتوانی بورژوازي بوروکراتیک عراق را که اساساً 1975مارس  6توافق 

 .نشان داد» کرد«دموکراتیک و عادالنه مساله 

 

نامه ایران و عراق همچنین ناتوانی رهبري بارزانی را در تحقق آرمان کردها برمال ساخت. این از موافقت رخدادهاي بعد

 .اندنامه بار دیگر نشان داد که محافل امپریالیستی و حکام سرسپرده و مرتجع منطقه دشمنان واقعی جنبش کرد بودهموافقت

 

هاي بیگانه رخ داد و مسلم شد، قدرت و نیروئی که از این راه به کمکبخاطر اعتماد و اتکاء بیش از حد  1975شکست مارس 

استقالل جنبش میگردد و  هايحاصل میگردد، چیزي جز پروراندن تضاد در درون خویش نیست و منجر به فرو ریختن پایه

 .حس خالقیت و پایداري را از بین میبرد

 

منجر به تصفیه و تشکیل احزاب مختلفی شد که هر کدام به  تحوالتی که از نظر سیاسی بعد از این شکست صورت گرفت،

 .نحوي صریح و قاطع بر اصول اتکاء به نیروي خود و استقالل همه جانبه در تعیین خط مشی آتی همگام و هم عقیده بودند

 

ومله و ک ضرورت در ایجاد نیروي فزاینده و متشکل از جانب جناحهاي چهارگانه خطی پان، جنبش سوسیالیستی کردستان

ه میهن پرستان اتحادی«مارکسیست ـ لنینیست کردستان و حزب دمکرات کردستان عراق ( کمیته تدارکاتی ) منتج به تاسیس 

اي که موجودیت خود را بعنوان سازمان نیمه جبهه اي رسماًطی بیانیه 1975در عراق گردید. این اتحادیه در ژوئن » کردستان

 .اعالم داشت کند،ي و سیاسی مختلف را فراهم میهاي فکرامکان همزیستی جریان

 

خط مشی اتحادیه که از انتشارات اتحادیه گرفته شده بوجود طبقات متعدد اقرار دارد و نیاز هر طبقه را به حزب سیاسی خاص 

 .خود مورد تاکید قرار داده است

 

 .دادندطبقه براي رهبري انقالب می ترین طبقه و شایسته ترینطبقه کارگر را انقالبی  ·                   

 

 .تکیه بر تحلیل طبقاتی براي مشخص کردن وضع نیروهاي انقالب و هم پیمانها و دشمنان ·                   

 



انحصاري نبودن میدان مبارزه و آمادگی براي برقرار کردن محکم ترین شکل هم پیمانی با هر نیروي کردستانی  ·       

 .احزاب مترقی عراقی در کردستان هايهمترقی و یا شعب

 

 ايکه از تزریق افکار مترقی انقالبی به جنبش توده» حزب پیشگام«به منظور والدت » صبورانه و آگاهانه«مبارزه  ·       

 .انقالبی زاده میشود

 

بعنوان راه آزادي تمام عراق بحساب آوردن انقالب کرد، چون جزئی از انقالب عراق با هدف سرنگونی رژیم مرکزي  ·       

 .و تاکید هم پیمانی با نیروهاي مترقی چپ و با جنبش آزادیبخش عرب

 

اتحادیه این حقیقت تاریخی را که آزادي خلق کرد از یوغ امپریالیزم، ستم ملی و استثمار طبقاتی، نمی تواند بدون تکیه بر مبازه 

 .خلق عرب تحقق پذیرد هايو بدون اتحاد با مبارزات توده ايانقالبی توده

 

لی هاي مخلق عراق ( عرب و کرد ) و دیگر اقلیت هايمیهنی و نیز انجام انقالب دموکراتیک که فراورده هايتحصیل خواسته

 :قرار دارد، انجام وظایف زیر را درجه اول اهمیت قرار داد

 

 .سیاسیاقتصادي و  هايالف ـ آزاد ساختن عراق از قیود استعمار نو، از جنبه

 

 .ب ـ سرنگون کردن رژیم دیکتاتوري بعث

 

 .ج ـ استقرار یک رژیم ائتالف ملی و دموکراتیک تا بتواند دموکراسی واقعی را براي تمامی خلق عراق تأمین سازد

 

 .د ـ شناسائی حقوق خلق کرد در داشتن خودمختاري واقعی در چارچوب یک جمهوري مستقل در عراق

 



اي به نفع توده دهقانان، صنعتی کردن کشور، بهرده برداري از منابع طبیعی کشور در جهت ریشههـ ـ انجام رفرم ارضی 

پیشرفت جامعه عراق بعنوان مرحله انتقالی، در جهت پیشرفت جامعه عراق بعنوان مرحله انقالبی در جهت استقرار ساختمان 

 .سوسیالیستی در کشور

 

انجام وظایف مذکور، موقعیت عراق را در مبارزه ملت عرب علیه امپریالیزم، اتحادیه میهن پرستان کردستان اعتقاد دارد 

 .صهیونیزم و ارتجاع مستحکم می نماید

 

امتیازاتی که حکومت بغداد در شط العرب و خلیج فارس به حکومت ایران داد و نیز اعالم آمادگی براي امضاء یک پیمان 

ي مردم عراق منافات دارد، نشان میدهد که بورژوازي بورکراتیک عراق هاکه با خواست» امنیت خلیج«جدید در زیر پوشش 

هاي از نظر تاریخی قادر به حفظ استقالل ملی نیست و همانند حکومتهاي دست نشانده سابق راهی سواي مصالح عالی خلق

 .عراق در پیش گرفته است

 

آنها را در قبال مسئاله کرد آشکار ساخت. سیاست ارتجاعی ایران و عراق ماهیت واقعی ضد خلقی  هاياتحاد دوگانه رژیم

اخراج صدها هزار نفر از کارگران، دهقانان و روشنفکران کرد  ،شوونیستی رژیم بعث در حل مشکالت داخلی نیز برمال شد: اوالً

ان. ثالثا اري کردستاز مندلی، خانقین، کرکوك، شیخان، عین زاله و سنجار. ثانیا، تقلب در ماهیت واقعی و محتواي رژیم خودمخت

تقسیم نیروهاي ملی کرد و از  ،هاي مرکزي و محلی حکومت. رابعاًجلوگیري از احقاق حق خلق کرد در شرکت و اداره ارگان

از طرف حکومت بغداد و نیز طرح  1970میان بردن نیروهاي مسلح آن. شناسائی لفظی خودمختاري کردستان در مارس 

 .نبود هاجز پوششی براي نیات شووینیستی بعثیچیزي  1974خودمختاري در مارس 

 

ها و مشکالت که با آن دست به گریبان است بوسیله اتحادیه میهن پرستان کردستان اعتقاد راسخ دارد علیرغم تمام سختی

دموکراسی براي عراق و خودمختاري براي "رزمندگان پیشمرگه تا تحقق اهداف اساسی خلق که در شعار معروف 

 .تجلی گشته است، بمبارزه خود ادامه می دهدم"کردستان

 

 فسلفه انقالبی اتحادیه میهن پرستان ·                   

 



هاي الزم براي شورش کرد در عراق ضمن غور و بررسی 1974مارس  11اتحادیه میهن پرستان کردستان، بعد از فروپاشی 

 :واقعی براي کردستان وارد عمل شداحیاي انقالب و تحقق شعار دموکراسی براي عراق و اتونومی 

 

ود را نو، اصول فلسفه انقالبی خ هاياتحادیه با جمع بندي مجموعه تجارب کسب شده و ترکیب و تلفیق آن با درسها و اندیشه

 :براي مبارزه با رژیم بعث بشرح زیر پیاده کرده است

 

وجه قادر به حل مساله کرد نژادپرستانه دارد، بهیچالف: اتحادیه معتقد است که بوروکراتیک عراق چون در اساس ماهیتی 

هاي قبلی بعث گواه صادق بر این اصل است و معلوم شد چگونه دولت بطریق دموکراتیک و عادالنه نیست. اقدامات و سیاست

 .ه استاي کیسینجر براي امحاء شورش کردها گام برداشتعراق در موافقتنامه الجزایر همدوش ایران و سیاست خاورمیانه

 

است که سنگر خویش را با نیروهاي مترقی عراق در یک  ايب: اتحادیه براي کسب حقوق دموکراتیک و ملی به انقالب توده

 .بوجود آید اي. تا بدان وسیله عراق از دیکتاتوري رها گردد و حکومت دموکراتیک ائتالفی تودهگشایدجبهه می

 

دارد و آن اصل اتکاء به خود است که برایش اصل درست و مقدسی صریح بیان میج: اتحادیه، یک اصل انکارناپذیر را بطور 

 گشتاست. نیروي اتکاء بخود در گذشته خیلی ضعیف بوده است. بهمین جهت دستگاه رهبري همیشه به دنبال حامی قوي می

پنداشت و نتیجه آن همیشه به نفع بیگانه خاتمه یافته و از وجود نیروها در درون خود بی خبر بود و یا آنرا ناچیز و بی اثر می

 .است

 

ولی اتحادیه، خلق را منبع نیرو و توانایی عمده خود میداند. اما اصل اتکاء بخود را بمعنی انزوا طلبی و قطع رابطه با نیروهاي 

پا را از گلیم خود فراتر گذارد. میخواهد با هوش و ذکاوت خود منبع نیروهاي  خواهد. اتحادیه نمیکندلقی نمیمترقی ابدا ت

 .نامرئی خویش را کشف کند و آنها را بخدمت بگیرد تا از درجه وابستگی کم کند

 

طه خلق کرد که در تضاد با سلد: توجه اتحادیه به این امر معطوف است که بعلت چند پارچگی کردستان و نیز وحدت منافع 

هاي حاکم بر آنها است تنها سه اصل معروف انقالب براي پیروزي انقالب کافی نیست و الزم است دو شرط دیگر جوئی دولت

 :گرددضمیمه آنها شود که بترتیب در زیر منعکس می

 



 وجود حزب پیشرو انقالبی ·                   

 

روي الیزال خلق را هر چهار قشر یعنی کارگر، دهقان، خرده بورژوازي و بورژوازي ملی در بر وجود وحدت ملی که نی ·       

 .میگیرد

 

وجود نیروهاي مسلح خلق که کردها آن را نیروي پیشمرگه می نامند. سه اصل مذکور شروط الزم براي پیروزي  ·       

. ولی در مورد انقالب کرد این سه اصل الزم باشدیهاي تحت ستم جهان سوم مانقالب رهائی بخش و دمکراتیک همه خلق

 . این دو شرط آخريگرددتر و انجام وظیفه دشوارتر میاست ولی کافی نیست و با دو شرط مهم دیگر بار انقالب سنگین

 :عبارتند از

 

 .ري استبراي اتحادیه در عراق وحدت مبارزه با نیروهاي مترقی عراق بی اندازه ضرو  ·                   

 

 .اشتراك مبارزه و همکاري متقابل با همه احزاب و گروهاي انقالبی مترقی و دمکرات اجزاء کردستان ·       

 

هـ: اتحادیه میهن پرستان کردستان معتقد است خلق کرد بمثابه خلقی استثمار شده در راه از بین بردن ستم ملی و طبقاتی 

هم درد و هم مبارزه و هم  کنند،که علیه هرگونه استثمار و عقب ماندگی مبارزه می یهائ. خلق کرد با همه خلقکندمبارزه می

 يهاو خلق داندهدف و دشمنانشان مشترك است. خلق کرد استثمارگران ملت خود را استثمارگران سایر ملتها دشمن می

 .آوردتحت ستم را یار و یاور خود بحساب می

 

و شرایط نامساعد داخلی و بین المللی را با نقش ارزنده  شناسدنیروي محرك تاریخ میرا سازنده و  هااتحادیه تنها خلق

 .دهدبه نفع خود تغییر می نیروهایش مساعد می سازد و اردوگاههاي سیاسی و اقتصادي و نظامی در جهان را مجدداً

 

ده و استثمار شده جهان میداند. این جنبش ستمدی هاياتحادیه جنبش آزادیخواهانه خلق کرد را جزء الیتجزائی از مبارزه خلق

 هايتواند در میان جناحهاي مترقی جهان و جنبشهاي رهائی بخش و نهضتمسیر تاریخی خود را می پیماید و بدین ترتیب می

 .داري دوستان مطئمن خود را بیابدکارگري و ترقیخواه کشورهاي سرمایه



 

مساله کرد بوسیله سازمان ملل متحد و یا فرمان واشنگتن و کرملین باقی در این روند سیاسی جائی براي حل یک جانبه 

نخواهد ماند. یعنی مساله کرد تنها توسط خود ملت کرد و در داخل کردستان به رهبري حزبی پیشرو و نیروي انقالبی خلق 

 )19/4/1358هاي عرب، ترك، فارس حل خواهد شد.(هیوا کردستان ضمن همبستگی با مبارزات خلق

 

 :دکتر جالل طالبانی

 ي شرق» چه گوارا«جرج حبش،

 

حزب مهم عراق تشکیل شده  7این کشور که اخیرا با ائتالف » جبهه ملی«دکتر جالل طالبانی رهبر کردهاي عراق و دبیر اول 

وت گرفته قاست. گفت که شایعه مربوط به سفرهاي پنهانی دکتر جرج حبش به خوزستان که در ارتباط با وقایع این استان 

سال پیش با او  20است بهیچ وجه صحت ندارد. دکتر طالبانی افزود: در این اواخر در روابط من و دکتر جرج حبش که از 

ارتباط خانوادگی دارم. بدالیلی تیرگی مختصري ایجاد شده ولی با این همه، از حق نباید گذشت و من صد درصد مطمئنم که او 

یرا که دکتر جرج بعلت بیماري مزمن روماتیسم قلبی قادر به سفرهاي طوالنی و ماجرا جویانه هرگز به ایران نیامده است. ز

نیست و از سوي دیگر در روزهایی که گفته میشد جرج حبش به خوزستان آمده، وي براي مداواي خود در سوریه و لبنان بسر 

ت علیه اسرائیل متجاوز نبرد میکند و او نه تنها دکتر جرج حبش سالهاست که دوشادوش یاسر عرفا« میبرد. طالبانی افزود:

خش رهایی ب هايپشتیبانی خود را از جمهوري اسالمی ایران برهبري امام خمینی ابراز داشته، بلکه در تمام عمر خود از جنبش

 )19/4/1358هیوا».(ي شرق است»چه گوارا«جهان حمایت و جانبداري نموده و به یک عبارت او

 

 .زنندجنگ شدیدي دست میکردهاي عراق به 

 

 .پسر مال مصطفی به جاي پدر انتخاب شد و شبانه به عراق رفت

 

آسوشیتد پرس: جنگجویان کرد طرفدار بارزانی بار دیگر به کوهستانهاي شمال عراق بازگشتند -هاي کردستان عراقکوهستان

 .تا جنگ با دولت عراق براي بدست آوردن خودمختاري را از سر بگیرند

 



ساله مال مصطفی بارزانی (رهبر جنگی کردهاي عراق که چند ماه پیش در بیمارستانی در واشنگتن   33ود بارزانی، پسر مسع

این حزب برگزیده شد و به در یک اجتماع سري حزب دموکرات کردستان عراق (قیاده موقت) به رهبري درگذشت) اخیراً

روي و ساخت غرب و تعدادي از آنها هم سالحهایی با خود داشتند که هاي ساخت شواین گروه به سالحجانشینی پدر رسید. 

 .از جنگ اول جهانی تاکنون برایشان مانده است

 

مسعود بارزانی به خبرنگار آسوشیتد پرس گفت: ما تصمیم داریم به جنگ شدیدي با دولت عراق دست 

 )25/4/1358بزنیم.(کیهان

 

 نبرد کردها ودولت عراق

 

ند مالمصطفی بارزانی، رهبري چند صد نفر از جنگجویان کرد را که در مرز ایران و شمال عراق هستند، و مسعود بارزانی فرز

سال دارد پس از مرگ پدرش  33داراي مدرن ترین سالحهاي سبک هستند بعهده گرفت. مسعود بارزانی که اینک 

. ان تشکیل شد، بجانشینی وي انتخاب گردیدمالمصطفی بارزانی در واشنگتن، سال گذشته در یک جلسه محرمانه که در تهر

مسعود بارزانی چندروز پس از انتخاب برهبري کردهاي عراق، در راس گروهی از جنگجویان خویش از راههاي صعب العبور 

اظهار  برابر» الحوادث«شمال عراق که نیروهاي عراقی قادر به گذشتن از آن نیستند، عبور کرد و به عراق رفت. طبق نوشته

اتر کردها در خارج، در آینده بسیار نزدیکی نبردهاي سختی میان کردها برهبري مسعود بارزانی و نیروهاي عراقی شروع دف

 )30/4/1358خواهد شد. (تهران مصور

 نامه سرگشاده ي اتحادیه میهنی کردستان (عراق) به مهدي بازرگان

 

 ستـون پنجم»: قیاده موقت  »

 

در مورد ضررها و خطرهاي ناشی از سیاست غیرانقالبی همکاري کردن با قیاده موقت وابسته به  وظیفه انقالبی خود میدانیم که

  .ساواك ـ سیا و موساد هشدار بدهیم

 

  .بطور مخفیانه روابط خود را با موساد اسرائیل استحکام بخشید 1960ـ  1966بارزانی از سالهاي 



 

یکا کند و مجددا نفت را به آمرپیروز شود،  ملی کردن نفت عراق را لغو می بارزانی  اعتراف کرد اگر آمریکا به او کمک کند و

  .خواهد داد

 

 جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان نخست وزیر محترم

 

 دولت موقت انقالبی جمهوري اسالمی ایران

 

 :همراه با سالم گرم انقالبی

 

ئی گام بردارد تا به همه هدفهاي مقدسی که در راه تحقق امیدواریم که انقالب اسالمی ایران همچنان در مسیر ترقی و شکوفا

  .هزار شهید خون پاکشان را فدا ساختند،  نایل آید هاآن ده

 

حدود یکسال پیش، بهنگامی که آنجناب درگیر مبارزه بر علیه رژیم شاه بودید نامه اي را تقدیم داشتیم و در ضمن آن بنام  

لح و پیشمرگ، پشتیبانی کامل خود را از انقالب ایران اعالم کردیم و نیز اعالم کردیم اتحادیه میهنی کردستان و نیروهاي مس

که آماده ایم تا بهر شکلی که رهبري انقالب امام خمینی و دیگر سرکردگان جنبش مایل باشند و مصلحت بدانند بصورت 

خطاب به امام خمینی و آیت اهللا شریعتمداري و  هائیعملی در میدان مبارزه انقالبی مشارکت نمائیم.  قبل از آن نیز در نامه

  .همین آمادگی را اعالم داشته بودیم» کریم سنجابی«جناب دکتر 

 

د.  مالقات کردن» دکتر یزدي«همچنین یک هیئت نمایندگی از طرف ما در پاریس به حضور امام خمینی رسیدند و با جناب 

قطعا بر سبعیت و خشونت رفتار رژیم خائن بر علیه ما  هائیین روشمسلما ما این واقعیت را درك میکردیم که اتخاذ چن

خواهد افزود و به تشدید و توسعه خصومت خواهد انجامید،  لیکن با توجه به اصول اعتقادیمان مبنی بر لزوم همکاري و وحدت 

وم عملی بودن و جدي بودن این مبارزاتی با انقالبهاي ملل خاورمیانه و در راس آنها انقالب فلسطین و انقالب ایران و لز

  .همکاري و وحدت،  عوارض و عواقب این سیاست و ضررها و خطرهاي ناشی از آنرا با صبر و ایمان انقالبی پذیرفتیم

 



طبیعتا در پاسخ به اعمال چنین سیاستی از جانب ما، شاه خونخوار نیز به دو طریق عکس العمل نشان داد: از یکسو همکاري با 

ستی بغداد را هر چه بیشتر توسعه داد،  بوسیله نیروهاي مسلح خود موسوم به ارتش شاهنشاهی، مستقیما دخالت حکومت فاشی

 نفر از دوستان و هاکرد و بهنگام درگیري ما با ارتش عراق در پشت جبهه ما نیرو پیاده کرد و به نبرد با ما برخاست، ده

سپرد که همگی محاکمه شدند و بدار آویخته شدند و از دیگر سو مزدوران همرزمان ما را دستگیر کرد و بدست جالدان بغداد 

به صحنه سیاست و میدان مبارزه گسیل داشت » قیاده موقت « قدیم خویش یعنی دارو دسته بارزانی خائن را زیر پرشش نام 

  .دو به جنگ با اتحادیه میهنی کردستان و انقالب مسلحانه خلق کرد در کردستان عراق وادار کر

 

و مدارك موجود در آرشیو ساواك و ژاندارمري و ارتش ـ چیزي که براي آن جناب و همکاران محترم  هامطالعه پرونده

انقالبیتان هم ممکن و هم ضروري است ـ نشان خواهد داد که هم دستگاه رهبري بارزانی و هم آنچیزي که بعدا بنام قیاده 

و سیاي آمریکا و موساد اسرائیل بوده اند و در منطقه خاورمیانه از آنها بصورت  موقت تشکیل شد ساخته و پرداخته نقشه شاه

  .ژاندارم شاه و صهیونیزم و امپریالیزم استفاده میشده است

 

 هايهروزنام هاياز کنگره آمریکا و نوشته» اوتیس بایک«این حقیقت را همچنین چندین سند و مدرك دیگر از جمله گزارش 

  .آمریکائی و عربی و اسرائیلی ـ که مختصر و منتخبی از آنرا تقدیم می داردـ به اثبات می رساند

 

پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران و فرار خانواده خونخوار پهلوي، باز هم قیاده موقت از جانب سه نفر از عمال سیا و ساواك 

رهبري » سامی«معروف به » محمد محمود عبدالرحمن«و » ود بارزانیمسع«، »ادریس بارزانی«و موساد اسرائیلی به نامهاي 

  .گیرندگردیده و بصورت ستون پنجم از طرف امپریالیزم و صهیونیزم و ضد انقالب مورد استفاده قرار می

 

م از با توجه به این مراتب و مقدمات، جاي تعجب و تاسف فراوان است که دولت آنجناب، همرزمی و همکاري ملت عراق اع

اداش و از انقالب اسالمی را بدینگونه پ هاعرب و کرد و پشتیبانی بیدریغ اتحادیه میهنی کردستان و نیروهاي مسلح پیشمرگ

پاسخ دهد که سیاستها و روشهاي شاه خونخوار در سطح وسیع تر به نحو آشکارتري در دوران کنونی و در جمهوري اسالمی، 

  .امکان اجرا و تحقق بیابد

 

راهزنان قیاده موقت بارزانی که تحت نظر موساد اسرائیلی و ساواك ایرانی و سیاي آمریکائی پرورش یافته اند و  امروز

رهبرانشان مزدور امپریالیسم و صهیونیزم و شاه هستند، آزادانه در داخل خاك ایران فعالیت می کنند و این در حالی است که 

شت ماده اي تقدیمی به نمایندگان دولت موقت انقالب اسالمی ایران در شهر خلق کرد در کردستان ایران در ضمن تقاضاي ه



مهاباد، به صراحت تقاضاي محاکمه رهبران خائن قیاده موقت را نموده است،  و نیز همه نیروهاي انقالبی ایران از روحانیت 

گر فدائی خلق ایران و دی هايان و چریکمترقی نظیر آیت اهللا خلخالی و آقاي جالل فارسی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق ایر

اند و نیز همه اینها درحالی است که قیاده نیروهاي انقالبی همه و همه به نوبه خود پرده از رخسار خائنانه قیاده موقت برگرفته

مدلی اري و هموقت آشکارا با نیروهاي سیا و اهریمنی ضد انقالب مانند پالیزبان و دیگر روسا و رهبران مرتجع عشایري، همک

  .دارد

 

جناب نخست وزیر جمهوري اسالمی ایران،  ما وظیفه انقالبی خود میدانیم که در مورد ضررها و خطرهاي ناشی از سیاست غیر 

انقالبی همکاري کردن با قیاده موقت ـ وابسته به ساواك و سیا موساد ـ هشدار بدهیم و مطلعتان سازیم که این امر به سود 

  .ر ایران و مبارزه ملت عراق ـ اعم از عرب و کرد ـ نخواهد بودمصالح انقالب د

 

ما از شما تقاضا داریم هر چه زودتر بدین سیاست خاتمه داده شود و رهبران خائن و جاسوس قیاده موقت به دادگاههاي 

کردستان شروع به کار کرده تحویل داده  هايانقالب اسالمی ایران و یا به دادگاههاي انقالبی عراق که اکنون در کوهستان

شوند تا به موجب مدارکی که در ادارات رکن دوم ارتش و ژاندارمري و ساواك دولت شاهنشاهی موجود بوده و هم اکنون در 

و مقاالت روزنامه نگار مشهور » اوتیس بایک«اختیار دولت انقالبی جمهوري اسالمی قرار دارد و به استناد مدارك گزارش 

و اعتراف روزنامه یدیعوث احرونوت اسرائیلی محاکمه گردند و به سزاي خویش برسند، » استاد محمد حسین هیکل«ب عر

اسالمی به  انقالب» رژیم شاه در دادگاههاي«همانگونه که دیگر خائنین به انقالب و وابستگان به امپریالیزم و صهیونیزم و عمال 

مسعود و سامی و جاسوسی کردنشان براي سیا و ساواك و موساد به هیچوجه از  سزاي اعمال خود رسیدند.  خیانت ادریس و

اند، کم اهمیت تر نیست و به همین علت، وجودشان براي انقالب خیانت خیانتکارانیکه در دادگاههاي انقالب اسالمی اعدام شده

ه اینها می توانند در تمام کشور ایران اسالمی ایران و عراق خطرناکتر از این معدومین است،  لذا میپرسیم چگونه است ک

 آزادانه بگردند و فعالیت کنند و به توطئه چینی بپردازند ؟

 

 کمک به پناهندگان کرد عراقی

 

ما همچنین از آن جناب تقاضا میکنیم که از همه طریق ممکنه، به پناهندگان کرد عراقی که رهبري خائنانه بارزانی، آواره شان 

ر شرایط بسیار ناگواري در خاك ایران به سر میبرند، کمک بنمایند.  تعجب آورتر از همه اینست که ساخته است و امروز د

ادریس و مسعود بارزانی همانگونه که در دوره شاه خونخوار سبب بازداشت و زندانی شدن دهها نفر گردیده اند ـ که از آن 

کنم که در پیدا کردن آنها به ما کمک آن جناب خواهش می جمله هفت نفر از برادران ما هنوز مفقوداالثر می باشند و از



بفرمایند ـ اکنون نیز در بسیاري از نقاط و منجمله در کرمان و یزد و دیگر جاها بوسیله مزدوران بارزانی این پناهندگان مورد 

 سامی عبدالرحمن شخصا، یکتعقیب و آزار و بازداشت و اخراج واقع میشوند.  کار به جائی رسیده است که مسعود بارزانی و 

را در اشنویه بازداشت و به قتل رسانیدند زیرا اسرار زیادي درباره دزدیها و نیز رابطه » محمد هرسین«پناهنده کرد عراقی بنام 

  .با اسرائیل میدانست

 

ده در اسرائیل دی، یک دوره ویژه را »شکیب عقراوي«باتفاق سامی و مسعود و » محمد هرسین«الزم به توضیح است که همین 

» اراستنپ« و به رموز جاسوسی و اقدامات امنیتی به نفع اسرائیل و وابستگان اسرائیل وارد شده بودند و نیز همین باند در 

شعبه اي از سازمان امنیت و اطالعات ایران بود که در میان شورشیان کرد » پاراستن « مصدر امور بودند و میدانیم که 

حفظ رهبري بارزانی و مراقبت در ادامه خط مشی طرفداري از اسرائیل و شاه بود.  این خائنان و  تاسیس شده و هدف آن،

جاسوسان حتی در دوره شاه نمی توانستند به این سهولت و بدین آشکاري به زندان و کشتار مردم بپردازند و چنین اعمالی زیر 

 سایه جمهوري، آیا تعجب آور نیست ؟

 

 !گانجناب آقاي مهندس بازر

 

زیر را  هايواقعیت» تنفع المومنین …و « چون جناب شما نخست وزیر جمهوري اسالمی ایران هستید،  لذا به مفاد آیه شریفه 

 :به یادتان می آوریم

 

 دار و دسته بارزانی و ساواك شاه

 

بود. نه تنها اخذ اسلحه و تماس و وابستگی دارو دسته بارزانی با شاه جالد و ساواك بصورت یک جیره خواري کامل درآمده 

پول،  بلکه عالوه بر آن ایفاي نقش جاسوس و ژاندارم براي شاه و ساواك جزو کارهاي این گروه بود.  در این کار، بارزانی و 

فرزندانش ادریس و مسعود و عبدالرحمان، دبیر کل قیاده موقت و چندین نفر از رهبران حزب بارزانی شخصا مشارکت داشتند 

 :الصه اي از چند نمونه را به اطالع می رسانمو اینک خ

 

،  »نصیري«ـ یک کمیته همکاري بطور مداوم روابط بین بارزانی و ساواك را تنظیم میکرد. اعضاي این کمیته عبارت بودند از  1

اینده و نم "سامی"از طرف ساواك و ادریس و مسعود و محمد محمود عبدالرحمان معروف به » معتضدي«،  و »منصور پور«



بارزانی در تهران از طرف بارزانی.  این کمتیه، نوع همکاري را تعیین میکرد و به مبادله اطالعات میپرداخت و مسائل امنیتی و 

جاسوسی را هماهنگ میساخت و امر مبارزه با انقالبیون را در میان کردهاي ایران و عراق و نیز در سطح تمام ایران و عراق 

  .تنظیم میکرد

 

یشه یک نماینده ساواك در دربار بارزانی وجود داشت که روزانه و بطور مرتب، اخبار و اطالعات الزم را در خصوص ـ هم 2

  .جنبش کردستان عراق بدست آورده و اطالعات الزم در خصوص ارتش و پایگاههاي نظامی عراق را نیز کسب مینمود

 

ی در سرکوب مبارزه، مسلحانه کردستان ایران برهبري شهدا: ـ همکاري افراد مسلح بارزانی و نیروهاي مسلح شاهنشان 3

شریف زاده،  مالآواره سلیمان معینی و غیره.  در این مورد صدها نفر از افراد مسلح بارزانی با همکاري اویسی جالد علیه 

  .انقالبیون همکاري کردند

 

) از انقالبیون کردستان ایران و تسلیم 46فر (و چهل و شش ن» سلیمان معینی«ـ دستگیري و کشتن و تسلیم کردن شهید  4

  .به شاه جالد هایشانکردن خود یا جنازه

 

ـ حمله به مبارزین و مخالفین ایرانی شاه که در عراق بودند و حتی کوشش جهت ترور برخی از این مبارزین از ناحیه  5

  .بارزانی هايتروریست

 

دیدار شاه و صدام حسین در الجزایر که بهترین دلیل اثبات این ادعا، معدوم  ـ پایان دادن به انقالب کردستان عراق پس از 6

کردن دهها هزار قبضه اسلحه و متفرق کردن دهها هزار پیشمرگ کرد و متالشی کردن ارگانهاي انقالبی جنبش کرد بدستور 

ی ه طی نامه اي دیدار شاه و بارزانعضو دفتر سیاسی حزب بارزانی ک» محمود علی عثمان«شاه ایران می باشد که شهادت دکتر 

را که در حضور وي صورت گرفته است،  شرح میدهد یکی از دالیل اثبات خیانت بارزانی است.  دکتر محمود علی عثمان می 

ما خلق شما هستیم و چون شما « بارزانی پس از اینکه دست شاه را بوسیده مراتب اطاعت خود را اعالم داشت، گفت: «نویسد: 

افق الجزایر راضی هستید و این توافق منابع ایران را که سرزمین مادري ماست،  تامین میکند ما هیچ چیزي علیه آن از تو

نداریم و ما تحت فرمان شما هستیم،  بما بگوئید بمیرید،  میمیریم،  بگوئید بزنید،  میزنیم،  ما به شما وفادار بوده ایم، هنوز هم 

 .«اهیم بودهستیم و در آینده نیز چنین خو

 



ـ پس از شکست انقالب کردستان عراق و پس از آنکه دست شاه رو شد،  دار و دسته بارزانی همچنان در ایران ماندگار  7

عاونان یکی از م» ژنرال هاشمی«مستقر ساختند و سپس بدستور » عظیمیه کرج«شده و ستاد جاسوسی و خرابکاري خود را در 

طرفدار خود را مسلح کرده آنان را بر علیه انقالب نوینی که در کردستان عراق آغاز شده  اي از پناهندگان کردنصیري، عده

و عریف یاسین و یونس روژبیانی را جهت  ئیبود،  تحریک نموده دهها نفر مانند نادر اوراي، حمید حسین و مصطفی نیروه

، راه رسیدن اسلحه و مهامت را بر انقالب بستند و »تمی«و » ساواك«مخالفت با انقالب، از ایران به عراق فرستادند و با کمک 

دهها پیشمرگ را کشته و یک نیروي هشتصد نفري از پیشمرگان انقالب نوین خلقمان را سربه نیست کردند و با اینکار، 

 .بزرگترین خدمت را به رژیم فاشیستی کردند

 

اه و مزدوران پیشین ش» پالیزبان«همچنان با کسانی مانند اینان تا زمان سقوط شاه، از یاران شاه بودند و پس از سقوط نیز 

همکاري می کنند و در صورتیکه باقی بمانند روزي خواهد رسید که مراتب همکاري و نوکریشان را نسبت به شاه به مثابه یک 

  .نیروي ضد انقالب به نحو آشکاري نشان دهند

 

 همکاري دار و دسته بارزانی با موساد اسرائیل

 

بطور مخفیانه روابط خود را با موساد اسرائیل استحکام بخشید.  در این خصوص اسرار زیادي 1960-1966 هايی از سالبارزان

 :هست که تاکنون آشکار نشده ولی

 

که  1978/ 5/ 10یکی از معاونین وزراء و نماینده پارلمان (کنیست) اسرائیل در مقاله اي به تاریخ » الیاف«یا » اریه لو«ـ  1

نخست وزیر وقت اسرائیل » لوي اشکول«کند که وي بدستور اسرائیل چاپ شده،  اعتراف می» یدیعوث احرونوت«وزنامه در ر

با هیئتی به مالقات بارزانی آمده و ادریس و مسعود را مالقات کرده است و بارزانی، دو قبضه خنجر دسته  1966در سال 

ل و نخست وزیر اسرائیل فرستاده و قول داده است تا آخر همچنان به طالئی جهت هدیه به رئیس کنیست (پارلمان) اسرائی

  .اسرائیل وفادار خواهد ماند

 

به بعد، یک هیئت نظامی و اطالعاتی اسرائیلی مرتبا  در بارگاه بارزانی حضور داشته و اطالعات الزم را با  1966ـ از سال  2

  .اندهمدیگر مبادله میکرده

 



و مسعود، پسران بارزانی و محمد محمود عبدالرحمن (سامی) و شکیب عقراوي و محمد هرسین و ادریس  1966ـ در سال  3

دهها نفر دیگر از دارودسته بارزانی که برخی از آنا در حال حاضر در بغداد هستند (مانند عزیز عقراوي وزیر مشاور دولت 

 .عراق) از اسرائیل بازدید به عمل آورده اند

 

 «و هرسین در اسرائیل دوره اطالعات و جاسوسی دیده و پس از بازگشت به کردستان، سازمان  ادریس و مسعود و شکیب

را که در واقع ساواك بارزانی بود تاسیس کردند که به مثابه شعبه اي از موساد و ساواك فعالیت میکرد و هرگونه » پاراستن

  .اطالعاتی را براي ساواك و موساد جمع آوري مینمود

 

که سرپرستی ظاهریش به عهده مسعود بود و در واقع محمد محمود عبدالرحمن (سامی) مسئولیت مخفی آنرا به  »پاراستن  »

 1967عراق و سوریه و سپس در مورد جنبش مقاومت فلسطین بخصوص پس از سالهاي  هايعهده داشت، در مورد ارتش

ورد پایگاههاي انقالب فلسطین در جنوب لبنان و براي اسرائیل جاسوسی میکرد و کار بجائی رسید که اطالعاتی هم در م

  .پایگاههاي موشکی سوریه و نیروي دریائی عراق جهت اسرائیل جمع آوري مینمود

 

محمد محمود عبدالرحمن همراه با مسعود بارزانی، هفده دستگاه بی سیم خیلی دقیق و کوچک را که ایستگاه  1973از سال 

در شهرهاي عراق مانند بغداد،  موصل،  » پاراستن«له اطالعات در بین افراد عضو مرکزیشان در اسرائیل بود جهت مباد

  .کرکوك،  بصره و نقاط دیگر توزیع کرده و بدین وسیله مستقیما با اسرائیل مرتبط شده بودند

 

تاب افت.  در کپس از شکست اعراب در جنگ با اسرائیل، رابطه رهبري بارزانی و اسرائیل توسعه زیادي ی 1967ـ در سال  4

، بارزانی« رئیس موساد میگوید: » ژنرال رفی شاهیر«نوشته است،  » ژنرال موشه دایان«اسرائیل که مقدمه اش را  هايحصار

 بارزانی دوست ماست و من شخصا چندین بار او« کند: و اضافه می» بخاطر پیروزي ما بر اعراب، تلگرام تبریک فرستاده است 

  .اندر در همان کتاب، بارزانی و نیروهایش به دیواري از دیوارهاي اسرائیل تشبیه شدههمینطو» را دیده ام 

 

اعراب و اسرائیل، مصطفی بارزانی با یکی از اعضاء دفتر سیاسی حزب و نماینده اش در تهران به اسرائیل  1967پس از جنگ 

آنان منعقد کرده است.  ژنرال دایان به بارزانی قول  رفته و در آنجا همه سران اسرائیل را مالقات کرده و پیمان همکاري با

سبک و متوسطی که اسرائیل از اعراب به غنیمت  هايرا به وي بدهد و از آنجمله قسمتی از اسلحه هاداده بود که انواع اسلحه

  .ان مانده بودتا آنزمان هم عالمت سوریه و مصر برویش هاگرفته بود، براي بارزانی فرستاده که بعضی از این اسلحه



 

اعراب و اسرائیل،  اسرائیل از بارزانی خواسته بود که به عراق و سوریه حمله کند.  رهبري بارزانی هم  1973ـ در جنگ  5

آمریکایی باین امر راضی شده و از آمریکا » هامآرول الت«طبق گزارش اوتیس پایک و مقاله محمد حسین هیکل و مقاله 

 :ویددر این مورد چه می گ» هامالت«یسینجر اجازه این کار را به بارزانی نداده بود.  اکنون ببینیم موافقت خواسته بود ولی ک

 

تمام کشورهاي عرب ـ حتی عراق دشمن کردها ـ در این جنگ درگیر بودند بارزانی احساس کرد که وقت  1973در سال  »

یسینجر به بارزانی دستور داد که از اینکار خودداري کند و مناسبی است براي اینکه ضربت خود را فرود آورد،  منتها هنري ک

با این دستور به دستاوردهاي دو دوست آمریکا که اسرائیل و کردها بودند،  زیان رساند.  کردها را از ضربتی که ممکن بود 

آنان را  رکت کرده وپیروزي بزرگی برایشان بیاورد بی نصیب ساخت و اسرائیل هم از بارزانی خواسته بودند که در جنگ ش

 .«یاري کند ولی از پشتیبانی کردها در جنگ بر علیه اعراب بی نصیب گشتند

 

همینطور استاد محمد حسین هیکل به تفصیل توضیح داده است که چرا و چگونه کیسینجر مانع شرکت بارزانی در این جنگ 

  .خاورمیانهشد و آنرا وسیله اي ساخت براي پیشبرد سیاست آمریکا و اسرائی در 

 

اند.  قبل از آنهم مسعود بارزانی غیر از همچنان پیوندشان را با اسرائیل حفظ کرده هاـ پس از شکست جنبش، بارزانی 6

وزنامه ر» جاك اندرسون«میگرفت ماهانه پنجاه هزار دالر از اسرائیل دریافت می نمود.  بطوریکه » پاراستن« حقوقی که براي 

پنتاگون را رسوا کرد.   هاياین مسئله را اعالم و توطئه 17/9/1972در مورخه » واشنگتن پست«نامه نگار آمریکایی در روز

هزار دالر افزایش داد که محمد محمود  250دوست بارزانی سرکار آمد، این مبلغ را به » مناخیم بگین«پس از اینکه 

بارزانیها در حال حاضر نیز همچنان پیوندشان با موساد   گرفتند.عبدالرحمن در لندن و یا مسعود در واشنگتن آنرا تحویل می

   .قطع نگردیده است

 

 رهبري بارزانی و آمریکا و سیا

 

بارزانی قصد  1946سفیر آمریکا در تهران شهادت میدهد که در سال » جرج آلن«مدتها بارزانی مشتاق پیوند با آمریکا بود.  

 1962 در سال» دانا آدم شمیدت«ناهنده شود.  روزنامه نویس آمریکائی بنام داشته بعوض پناهندگی به شوروي، به آمریکا پ

بارزانی به وي اعالم کرده «مینویسد:  Journey Among Brave men در روزنامه نیویورك تایمز و در کتابش بنام



ایگاه و کردستان را به پ است که آماده است به عامل آمریکا تبدیل شده و به هر نوعی که الزم باشد به آمریکا خدمت بکند

رهبري بارزانی بوسیله سفارت  1972و سپس در آغاز سال  67-70 هاينظامی و سیاسی آمریکا تبدیل نماید.  اما در سال

امریکا در تهران و سازمان سیا کوشش کرده که رابطه اش را با آمریکا محکمتر کند ولی تا زمان سفر نیکسون به تهران و 

در مورد بارزانی،  رسما با آمریکا رابطه اي نداشت و قبل از آنهم فقط با سیا رابطه داشت و این رابطه تنها  مذاکرات شاه با وي

 پارت دمکرات کردستان«در رد و بدل کردن اطالعات و اخبار بود ولی بعدها ادریس بارزانی و یکی از اعضاي دفتر سیاسی 

  .مسائل زیادي با مقامات امریکائی بحث نمود طرفدار بارزانی به واشنگتن رفته و در مورد» عراق

 

مراتب وفاداري و نوکري « مجددا در دو نامه اي که به جیمی کارتر نوشته است  1977پس از شکست جنبش در سال 

که بخاطر منافع امپریالیزم امریکا انقالب کرد را به نابودي کشانده » خودش را به آمریکا اعالم داشته و خاطرنشان میسازد

است و امیدش تنها به آمریکاست و با مدح و ثناي زیادي پیوندش را با امریکا مستحکمتر میسازد.  آخرین جمله نامه اش به 

 :شرح زیر است

 

 .«مکنمردم من براي بیش از نیم قرن به من اعتماد و اعتقاد کامل داشته اند من اکنون این اعتماد را به شما منتقل می »

 

شدن نفت عراق، بارزانی اعتراف کرد اگر امریکا به وي کمک کرده و او پیروز شود، ملی کردن نفت  همینطور پس از ملی 

عراق را لغو خواهد کرد و آماده است نگهبانی از نفت را بدستور آمریکا به عهده گیرد.  خالصه بارزانی خوب دوره نوکري و 

  .جاسوسی کردن براي آمریکا را دیده بود

 

 !مهوري اسالمی ایرانجناب نخست وزیر ج

 

اینها خالصه ایست از قسمتی از مدارك اثبات این واقعیت که دار و دسته قیاده موقت طرفدار بارزانی، نوکران امپریالیزم 

امریکا و صهیونیزم اسرائیل و ساواك شاه هستند و اینها ستون پنجم و بخشی از نیروي ضد انقالب اند و همیشه به مثابه نیروي 

ژیم ر هايدمت امپریالیزم اسرائیل بوده اند.  در اینصورت چگونه ممکن است جمهوري اسالمی که بر روي ویرانهکمکی در خ

کند به اینها که عامالن امریکا و اسرائیل هستند، امکان شاهنشاهی بنا شده و دشمنی اش را با امریکا و اسرائیل پنهان نمی

ساندن به قیاده موقت و زنده کردنشان بضرر انقالب اسالمی و اصول و فعالیت بدهد و یا کمکشان کند.  براستی کمک ر

دستاوردهاي انقالب ایران و دشمنی کردن با خلق عراق و انقالب عراقی ما که در کردستان عراق آغاز شده است، میباشد.  به 



اق اعم از کرد و عرب و انقالب عراق همین جهت، امیدواریم که امکان فعالیت را به اینان نداده و دوستی خودتان را با خلق عر

  .بر علیه حکومت فاشیستی بغداد از بین نبرید

 

  .همیشه شاد و پیروز باشید                                                              

 )7/5/1358تر سیاسی (آیندگاناتحادیه میهنی کردستان (عراق).          دف                                                 

 

 .جالل طالبانی شرکت در حوادث پاوه را تکذیب کرد

 

جالل طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق، در پی حوادث پاوه دخالت اتحادیه میهنی کردستان را در حوادث چند 

 :وزنامه اطالعات  ارسال شده به شرح زیر استکه به بدین منظور به ر. متن تلگرامیروز اخیر شهرستان پاوه را تکذیب کرد

 

 اهللا حسینعلی منتظري گرامیآیتقم ـ 

 

 ایرانوزیر جمهوري اسالمیتهران ـ نخست

 

 اهللا طالقانیآیتتهران ـ

 

اتحادیه میهنی کردستان پخش  هايایران تبلیغات دروغین علیه پیشمرگوزیربرادر مجاهد شیخ محمد منتظري و نخست

ایران و به رهبري امام خمینی هستیم کند. ما در رویدادهاي پاوه دخالت نداریم، ما همیشه پشتیبان و دوست انقالب اسالمیمی

نماییم چون و در تایید ادعایمان دوباره پیشنهاد فرستادن هیات تحقیق و بررسی و سرکردگی سید حسین خمینی را دوباره می

وذ ایران نفوزیريایران و عراق نیز که در نخستهايالمللی علیه وحدت مبارز انقالبامل امپربالیسم و صهیونیسم بینعو

ا مزدوران اتحادیه میهنی کردستان را ب هايمرگالمللی را علیه کسانی که پیشاند در توطئه امپریالیسم و صهیونیسم بینکرده

خاورمیانه هستند.  هايایران و انقالب فلسطین و خلقگذارند دشمن انقالب اسالمییف میهم رد هاپالیزبآنها و ساالر جاف

        )29/5/1358(اطالعات

 



 :کندمحمد حسین هیکل روزنامه نگار معروف مصري براي اولین بار فاش می

 

 میلیون دالر سالحهاي سیا  براي کردهاي عراقی  چه شد ؟ 25

 

 .براي کردها سالح تهیه کند  "سیا"به ایران،به درخواست شاه مخلوع قرار شد در سفر   نیکسون و کسینجر 

 

 .ماجراي هنري کسینجر و دولت آمریکا به افراد عراق، داستان جالبی دارد

 

 اوتیس«و گزارشهاي کمیته ویژه اي که کنگره آمریکابه ریاست هامدارك و اسناد  محرمانه این داستان همگی در پرونده

 .محرمانه دستگاههاي اطالعاتی تشکیل داده بود، ضبط است هايینده ایالت نیویورك در کنگره براي بررسی فعالیتنما» بایک

 

 :در اینجا سعی بر این دارم که این اسناد را بادقت و امانت خالصه کنم

 

ي آمریکا در ایران به اي شروع میشود که رییس شعبه سیابخشی مربوط به مساله کردهادراین گزارشهاي محرمانه با نامه

رییس سیا  در واشگتن ارسال داشته و یادآور شده که مال مصطفی بارزانی، رهبر وقت نهضت کردها در عراق، وي تماس 

گرفته و از وي در جنگ خود علیه دولت عراق تقاضاي کمک کرده است. در این نامه قید شده است که جنگ مزبور بنفع 

زیرا دولت عراق در آن هنگام، با اتحاد شوروي، همکاري میکرده است. (تاریخ نامه مزبوراوت  باشدایاالت متحده آمریکا می

میباشد ). مال مصطفی بارزانی بار دیگر با رئیس شعبه سیا در ایران تماس گرفته و مصرانه تقاضاي کمک کرده و رئیس  1971

مک به بارزانی اهمیت زیادي دارد باید این کمک صورد سیا آمریکا در ایران به مرکز سیا در واشنگتن تاکید کرد که چون ک

بود ) این دو نامه به کمیته چهل نفره که روي تمام فعالیتهاي محرمانه دستگاههاي  1972گیرد. ( تاریخ نامه دوم، مارس 

مهوري و مشاور امور امنیت ملی رئیس ج» هنري کیسینجر« امنیتی آمریکا نظارت دارد و ریاست آن در آن زمان با دکتر

رئیس شوراي امنیت ملی بوده تسلیم شد. کمیته مزبور هر دو نامه را به دقت مورد بررسی قرار داد، ولی در این باره، هیچگونه 

نشان میدهد، کمیته مزبور تصمیم خود را در اسناد مزبور ثبت نکرده است. در ماه  هاتصمیمی اتخاذ نکرد و یا چنانکه پرونده

ارد نیکسون رئیس جمهوري امریکا باتفاق هنري کسینجر از ایران دیدن کرد شاه سابق ایران مساله که پرزیدنت ریچ 1972

کمک به کردها را با رئیس جمهوري آمریکا مطرح کرد و گفت که او به مال مصطفی بارزانی وعده داده است که امریکا باو 

داده و امریکا هم باید باید به وعده خود جامه عمل »ت دوس« کمک خواهد کرد. و افزوده بود که وي این قول را بعنوان یک 



که مال مصطفی به آن نیاز داشت به ریچارد نیکسون داد. نیکسون قول داد به  هائیبپوشاند. سپس شاه سابق صورتی از سالح

، تصمیم مهم دولت عراق 1973مورد بررسی قرار دهد.در اول ماه » با نظري مثبت« محض مراجعت به واشنگتن این مساله را

کی «و » نیکسون« خود را دایر بر ملی کردن نفت عراق اعالم کرده بود. در شانزدهم ژوئیه همانسال در جلسه با حضور

سالی اولین پارتی سالحهاي ار هايتصمیم گرفته شد که به کردها کمک شود و مبلغ شانزده میلیون دالر براي هزینه» سینجر

، که وکیل تعدادي از شرکتها بود و بعدا توسط »جان کانالی«براي کردها تامین اعتبار شد. همچنین تصمیم گرفته شد که 

نیکسون به وزارت خزانه داري منصوب شده بود به تهران اعزام و موافقت آمریکا را براي کمک به کردها و ارسال سالحهاي 

هیچگونه مدرکی بدست نیاورده است که نشان دهد تصمیم دولت » با یک« نان به اطالع شاه سابق برساند. کمیته مورد نیاز آ

آمریکا براي دادن کمک به کردها به کمیته چهل نفري، ارائه شده است و بهمین جهت، جزئیات این تصمیم، روي سندي ثبت 

ی که بدست کمیته رسیده نشان میدهد که این تصمیم، در درجه دالیل«قیدشده است: » با یک«نشده ولی در گزارش کمیته 

اول بدان جهت گرفته شده تا با دوست خویش رژیم ایران که با خلوص نیت با ما همکاري مینماید و خطر همسایه اش عراق، 

 هايگرایشتهدیدش میکند همراهی کرده با شیم عداوت میان طرفین، یک شیوه سنتی است. اختالف اساسی آنان در جهت 

ت آنگاه میپرسد که هدف و خواسته ایاال» بایک« آیدئولوژیکی و همچنین در باره روابط با ایاالت متحده آمریکا است. کمیته 

: هدف ایاالت متحده امریکا از کمک خود به اکراد این نویسدمتحده آمریکا از این روش چیست؟ در اینجا گزارش مزبور می

ي برسند و در اثر این پیروزي به خودمختاري  برسند.زیرا اگر روي کردهاي ایران هم اثر بگذارد این نبود که بتوانند به پیروز

موضوع براي شاه مشکالتی ببار می آورد.هدف این است که میزان کمک به مال مصطفی بارزانی، در حد معینی باقی بماند، 

فرماندهی و افرادش را فرسایش دهد و از طرف  هايو ستاد میزانی که با استفاده از آن بتواند از طرفی نیروي ارتش عراق

دیگر میزان آن به آندازه اي نباشد که به آن حد پیروزي برسد که به استقالل دست یابد و روي اکرد ایران اثر بگذارد. کمیته 

ع کرد که اسرائیل کسب اطال 1973در تهران در اکتبر » سیا«با یک همچنین در گزارش خود اشاره کرده است که رئیس « 

کردند از فرصت عزیمت ارتش عراق به سوریه جهت شرکت در جنگ که با مال مصطفی بارزانی در تماس بوده به او اسرار می

اکتبر استفاده کند و دست بیک حمله وسیع در شمال عراق بزند. این گزارش رئیس سازمان سیا در تهران در کمیته چهل نفره 

مورد بررسی قرار گرفت. نظر کی سینجر این بود که مال مصطفی بارزانی ممکن است در این اوضاع  بر یاست هنري کی سینجر 

و احوال بیش از آنچه تصور میکنند بنفع ماست پیروز شود. و بدنبال آن هنري کی سینجر نامه اي براي مال مصطفی فرستاد و 

به این  اي را براي وي تشریح نکرد و فقطچنین توصیه بوي توصیه کرد که از فرصت بدست آمده سوءاستفاده نکند ولی ملت

کمیته چهل  1974تر سازد.در ماه فوریه چنین اقدامی از جانب شما، مشکل اکراد را پیچیده ترسممطلب اکتفا گرد که من می

براي  ج میلیون دالرنفره، راهبردهاي تازه اي را براي کمک به اکراد بررسی کرد در ابتداي این امر قرار شد مبلغ بیست و پن

هم از طریق یک کشور ثالث اختصاص داده شود و براي اکراد ارسال گردد. یکی از خرید سالح از یک کشور کمونیستی آن

دالیل اسرار کمیتهاي که هنري ریاست آنرا داشت این بود که کمک به اکراد براي آمریکا الزم است زیرا عراق مرتبا با 

ورمیانه که هنري کی سینجر در راهش تالش میکند شدیدا مخالفت مینمآید لذا افزایش دادن حل اختالف خا هايقرارداد

فعالیت اکراد علیه دولت عراق بحث میشود تا ایت دولت درگیر مشکالت داخلی خود بشود و فرصتی براي مخالفت با سیاست 

هاي خود رسیدند که رژیم شاه مخلوع همه کمکدر دولت ایران و عراق به توافق  1975ایالت متحده نداشته باشد. در مارس 



خودش را  هايرا به کردها متوقف کند و از کمک رسانی از طریق مرزهاي خود و جلوگیري نماید و ظرف مهلت معینی مرز

بق ماه تشکیل شد. طبروي هرگونه فعالیت کردها ببندد. در جلسه کمیته چهل نفره به ریاست هنري کیسنجر که در همان

یرا ها برسند زکمیته هنري کی سینجر گفت: ما از کردها دست خواهیم شست تا عراقیان نتوانند به حساب سوري گزارش

دولت سوریه حاضر نیست در گفتگوهاي دومین مرحله جدا سازي شرکت کند. کمیته ما با یک لحن اعتراضی شدید به این 

ت. ما به آنها کمک کردیم و نه اجازه دادیم که اختالفات خویش در قبال اکراد غیر اخالقی بوده اس» سیاست«نویسد. روش می

را با دولت عراق حل کنند. ما ابتدا آنها را تحریک کردیم و سپس رهایشان ساختیم.اسناد کنگره آمریکا در سخنانی که براي 

فت اینکه دولت عراق نبراي رضایت رژیم ایران به کردها کمک کرد. پس از » کی سینجر«گوید: ما وحشتناك است چنین می

که به اکراد داده  هائیهاي مزبور این بود که نیروي عراق را فرسایش دهد. کمکخود را ملی کرد و هدف کی سینجر از کمک

 رساند و عراق هم نمی توانستمیشد حد معینی داشت تا به پیروزي نرسند (زیرا پیروزي آنها به رژیم شاه مخلوع آسیب می

بد) یعنی اینکه هدف کی سینجر ادامه جنگ و فرسایش منابع و نیروي انسانی بود. کی سینجر از کردها آنها را در هم بکو

خواست که فعالیت خود را شدید تر کند تا عراق فرصتی براي مخالفت با قرارداد جدا سازي نداشته باشد. کی سینجر کردها 

کرد برسد. گذشته از این طبق مدارك داسازي مخالفت میرا تحریک کرد تا بتواند حساب سوریه را که با قرارداد دوم ج

موجود سازمان سیا سالحهایی به مبلغ  بیست و پنج میلیون دالر از کشورهاي کمونیستی خریداري کرده بود تا براي کردها 

یافت و این عراق فرستاده شود و در جنگ آنها علیه دولت عراق مورد استفاده قرار گیرد. ولی جنگ عراق و کردها خاتمه 

 )18/6/1358اسلحه هنوز هم در اخنیار سازمان سیا است و معلو م نیست به کجا خواهد رفت؟منبع: االنوار(اطالعات

 

 جزییات مذاکرات وزیر خارجه با صدام حسین درباره کردستان عراق

 

 مالقات با صدام حسین

 

 :اولین سوال از سوي خبرنگار کیهان مطرح شد...

 

به اهمیت ویژه و حساسیت خاصی که در مورد مساله خوزستان و کردستان مطرح است، مذاکرات شما با  پرسیدیم: با توجه

صدام حسین بر چه محوري دور میزد و اصوال چه  مسایلی در گقت و گوي فی مابین مطرح شد؟  یزدي گفت:من دوبار با 

ر مالقات با صدام حسین مسایل ما درباره موضع جمهوري عراق مالقات کردم. دوزیر خارجه و یک بار با صدام حسین رییس

عراق نسبت به ایران پس از پیروزي انقالب ایران مطرح شد و اینکه چرا در حالی همه اعراب از انقالب ایران پشتیبانی و 

دند. رهاي خود را بیان کاستقبال میکنند، عراق ننسبت به ایران چنین موضعی دارد. عراقی ها نیز در این گقتگو نگرانی



هاي آنها مقداري ناشی از توهمات و مقدار کمی هم ناشی از تاثیر طبیعی انقالب ایران در جهان است. وقتی مردم نگرانی

مستضعف دنیا می بینند که انقالب ایران بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی توانست پیروز شود تحت تاثیر قرار میگیرند. ما نیز 

وگیري کنیم. ولی دولت ایران و انقالب ایران هیچ گونه دخالتی در هیچ کشوري و منجمله عراق توانیم از این تاثیرات جلنمی

 نکرده و نخواهد کرد

 

در سالهاي قبل مصر، لیبی، سوریه و عراق هر کدام گروهی تربیت کرده بودند که با شاه مقابله «یزدي سپس توضیح داد:

انقالب دست ازحمله به ایران برداشتند،اما عراق همچنان مشغول تقویت جبهه کنند.مصر پس از ناصر و لیبی و سوریه پس از 

آزادي بخش خوزستان که سالهاست آنرا بوجود آروده است.ما به عراق این مساله را توضیح دادیم و گفیتم اگر ایران اسناد 

ت یش از آنچه بر علیه آن کشور اسدخالت آن کشور را منتشر نکرده است، به این جهت است که نخواستیم افکار عمومی را ب

تحریک کنیم.عالوه بر این قبل از این مالقات نیز ما مسایل را به سفیر عراق گفته بودیم و آنها گفته بودند که مساله خوزستان 

تان سو کردستان باید یکجا حل شود که ما نپذیرفتیم.وزیر خارجه همچنین توضیح داد که بعد از حادثه پاوه و وقایع اخیر کرد

تند. هاي خود را گفدست عراق در این حوادث درگیر بود که این مسایل با صدام حسین مطرح شد  گفتم که آنها نیز نگرانی

ها این بود که به عراق گفتیم که اگر دست از اقدامات خود برندارید، ما مجبور به وزیر خارجه سپس گفت نتیجه این صحبت

 .اتخاذ تدابیر دیگري خواهیم بود

 

اگر پیروزي ارتش در کردستان مفید بود و ما نیز منتهاي استفاده را در مذاکرات از فرار سران حزب «یزدي توضیح داد:

او ضمن اشاره به اینکه هیچگاه از صدام حسین  به نام براي سفر به ایران دعوت نشده است ».دموکرات به کردستان کردیم

از مساله اعراب جدا نیست،اما ما به آنها گفتیم که آنها را به عنوان نماینده  گفت:حزب بعث عراق عقیده دارد که مساله عراق

آنها اشاره داشتند که چرا امام  هاي دو طرف بود.ضمناًشناسیم و بهر حال صحبت ما در مورد نگرانیو سخنگوي اعراب نمی

ر مورد د را ما نباید پاسخگو باشیم. ضمناًاند و خواست مردم رهبر کلیه شیعیان جهان است که گفتیم این را مردم پذیرفته

کنند و روش عراق را هاي عراق به کشورهاي کویت، سوریه و الجزایر توضیحاتی دادم که آنها از ما پشتیبانی میدخالت
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 مصاحبه با بازرانی ها

 

ان پناهنده شدند هنوز در شهرهاي ایران،بخصوص در منطقه غرب گروهی از کردهاي بارزانی که پس از توافق الجزیره به ایر

 .کشور بسر میبرند و رهبرانشان نیز هنوز در ایران هستند



 

چندي قبل فرصتی پیش آمد تا با ادریس و مسعود بارزانی گفتگویی داشته باشیم. کردهاي بارزانی که ادریس و مسعود 

اند بدور آنها جمع شده و نظراتشان را می پذیرند. قبل از شروع گفتگو،  ادریس بارزانی را به جاي مصطفی بارزانی قبول کرده

بمحض اینکه شاه سایق از ایران رفت مالمصطفی بارزانی تصمیم گرفت به «بارزانی با اشاره به انقالب اسالمی ایران گفت: 

د و مک به انقالب اسالمی ایران را داشته باشایران برگردد تا از حضرت آیت اهللا خمینی پشتیبانی نماید و آمادگی همه گونه ک

تلگرافاتی هم به حضرت امام،  نخست وزیر و سایر رهبران انقالب ایران فرستاد. و نمایندگانی نیز جهت دیدار با امام به 

ین ان اما چون میهم« وي افزود:». پاریس فرستاد، متأسفانه مرگ فرصت نداد تا او در خدمت به انقالب اسالمی ایران باشد

ملت هستیم بهیچوجه در امور این کشور دخالت نمی کنیم و توصیه می کنیم که هر نوع مشکل مردم کرد ایران، از طریق 

مذاکره و مسالمت و گفتگو حل شود و توصیه اي که داریم اینست که کردهاي ایران، مشکالت خود را برهبري امام خمینی و 

کنند تا فرصتی به دشمنان ملت ایران و دشمنان کردهاي ایران براي سوءاستفاده  از طریق مسالمت و برادري می توانند حل

 .داده نشود و هر توافقی که در این راه بدست آید به وحدت ارضی و ملی ایران کمک خواهد کرد

 

ري است داکنون بیشتر مسائلی که می شنویم در چارچوب اسالمی و برا« بارزانی سپس در مورد خودمختاري کردستان گفت:

باز هم حقوق برادر » همه مسلمین برادرند«و همانطور که در قران نیز خداوند تبارك و تعالی میفرماید: انماالمومنون اخوه 

کوچک باید بوسیله برادر بزرگ چه از جنبه سیاسی و چه اقتصادي و فرهنگی مشخص شود ولی میزان حقیقی این حقوق را 

شاید پس از خود مختاري مشکالتی «وي افزود: ».  دولت اسالمی ایران تعیین خواهند کردنمایندگان واقعی کردهاي ایران و 

:« بارزانی همچنین گفت». پیش آید ولی ما امیدوارهستیم با هشیاري که در تمام ملت ایران وجود دارد همه مشکالت رفع شود

لی از نظر نظامی، اقتصادي و سیاست خارجی در این خود مختاري تصور میکنیم اداره امور محلی دست خود کردها باشد و

 .امورشان با دولت مرکزي باشد

 

 روابط بارزانی و جالل طالبانی

 

با ما مخالفت میکرد زیرا در این  1964نیروهاي جالل طالبانی از فرصتهاي پیش آمده نهایت استفاده را می کنند او از سال 

شروع کرد و  1961مکاري کند و یا روابط او را با شاه سابق که از سال سال قبول کرد که بر علیه ملت کرد با دولت عراق ه

 یکی از افسران ساواك رابط بین طالبانی» عیسی پژمان«شروع آن، اینطور بود که بارزانی در جریان این همکاري قرار نگیرد و 

عراق و سوریه -ایران هايا دولتبه صورت مشترك ب» ماهوت«در  1963و ساواك باشد.  طالبانی در این توافق که در سال 

نیز بعمل آورده بود  تعهد داشت همه نیروهاي مسلح کرد را فلج کرده و مانع اجراي کامل فرمان بارزانی دایر بر مبارزه ملت 

تصمیم گرفتند با دولت عراق وارد مذاکره شوند چون دولت ایران با  هاکه بارزانی 1964کرد علیه دولت عراق شود.  در سال 



یروهاي که ن توجه به عدم وجود روابط دوستانه با عراق مخالف بود لذا طالبانی سعی کرد کردها را به عصیان وادار کند.  بعداً

طالبانی پی بردند،  طالبانی و افرادش به سردشت ایران گریختند و یک تیپ کامل از ارتش ایران از  هايپیشمرگه به توطئه

دهکده  400اري دولت عراق باعث کشتار هشت هزار پیشمرگ کرد و به آتش کشیده شدن آنها حمایت کرد طالبانی با همک

مارس بین بارزانی و صدام حسین صورت گرفت دوباره تقاضاي بخشش کردند  11که تواق  1970کرد نشین شد و در سال

 .که طالبانی و افرادش به کردستان عراق باز گردند

 

ارس، عراقیها براي خودمختاري کردستان عراق، طرحی تهیه کردند که فقط اسمش م 11بعد از گذشت چهار سال از توافق 

خودمختاري بود که اگر ما قبول می کردیم این امر خیانت به ملت کرد تلقی می شد و چون دولت عراق در آن زمان به 

در آن زمان با دولت عراق مخالف  بهترین سالحها مجهز بود و ما از عهده مقابله بر نمی آمدیم ناچار از دولت وقت ایران که

بود کمک گرفتیم نه اینکه با شاه موافق بودیم و شاه قول داد که به ملت کرد کمک کند. متأسفانه کار در نیمه راه بود که شاه 

ق ابا صدام حسین در مادرید وکی سینجر مذاکره کرد تا با همکاري آمریکا جنبش ملی کرد را از بین ببرند، به شرط اینکه عر

 .از اردوگاه بلوط شرق دور شود وبه شاه و منافع امریکا در خاور میانه کمک کند

 

می گویند چرا مال مصطفی بارزانی به آمریکا رفت؟چرا رفت؟ براي اینکه او به مرض سرطان مبتال بود. بهر جا می خواست 

ي معالجه به آمریکا برود و پس از چندي هم برود دولت ایران موافقت نمی کرد مگر به آمریکا بهمین جهت او ناچار شد برا

سویس و فرانسه برود دولتهاي آنها صدور ویزا را منوط به موافقت دولتهاي ’ سوئد’که مایل بود به یکی از کشورهاي انگلییس 

ه به دي از او خواست کبناچار در امریکا ماند  و شاه سابق قبل از اینکه از ایران برود بوسیله اردشیر زاه ؛ایران و عراق میکردند

خود و  و در عوض نمایندگان»! وقتی بایران برمی گردم که شاه در ایران نباشد« ایران برگردد ولی بارزانی به زاهدي گفته بود:

نمایندگان پارت دمکرات کردستان را براي تماس با امام خمینی همراه نامه اي به پاریس فرستاد و این نامه بوسیله آقاي قطب 

تقدیم امام شد.  در این نامه مالمصطفی بارزانی همه گونه آمادگی خود را براي کمک به امام اعالم کرده بود. ادریس و زاده 

-عراق و عراق-مسعود بارزانی در اینجا اضافه کردند که در آنموقع ما هزاران پیشمرگ مسلح در مرزهاي مشترك ایران

برضد شاه شود اقدام کنیم زیرا شاه بزرگترین خیانتها را در مورد ما نیز مرتکب ترکیه داشتیم و آماده بودیم اگر چنانچه جهاد 

 .شده بود

 

که مصر، اسرائیل را مورد حمله قرار داد در روز دوم جنگ، شاه به مالمصطفی بارزانی  1973گفتند در جنگ اکتبر  هابارزانی

اسرائیلی به پایگاههاي عراق و تأسیسات نفتی آن حمله خواهند کرد چون فرصت مناسبی است خوب  هاياطالع داد که فانتوم

ا ملتهاي ب است شما هم در این فرصت به پایگاههاي نظامی عراق حمله کنید تا به هدفهاي خود دست پیدا کنید و چون ما قلباً



ه اي از ما خواسته بود که بخاطر اسالم و بخاطر وحدت اعراب سادات طی نام مسلمان بستگی داشتیم، حمله نکردیم البته قبالً

 .مدتی وحدت اعراب ، عراق را آرام بگذاریم

 

 پارت دمکرات کردستان

 

 :بارزانی در مورد پارت دمکرات کردستان گفت

 

اشد و میب پارت دمکرات کردستان که تشکیالت آن در عراق است مربوط به کردهاي بارزانی است و فرماندهی آن در عراق»

هم در اروپا دارد و اما حزب دمکرات کردستان که در  هائیدر مناطقی از مرز عراق و ایران به فعالیت می پردازد و شعبه

کند مربوط به ایران است. ما با آنها و همه کردها روابط دوستانه داریم و مسئول اقدامات حزب دمکرات مهاباد فعالیت می

 .«کردستان ایران نیستیم

 

 :ادریس بارزانی در پایان این گفتگو به خبرنگار ما گفت

 

ما دوستانی در امریکا داریم که اطالع دقیق دارند مرگ زودرس مالمصطفی بارزانی در اثر یک توطئه که باهمکاري سیا و 

ا از بین بود که ب ایران می ترسید و گفته هايساواك صورت گرفت انجام شد زیرا شاه سابق از نفوذ بارزانی در بین بارزانی
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 (3)اتحادیه ي میهنی،حزب دمکرات کردستان عراق و انقالب

 

  



 

 رویاي کردستان بزرگ

 

 .یجاد یک کردستان بزرگ زیر پرچم ایران استمالمصطفی:آرزوي من ا

 

نام او با تاریخ معاصر کردستان عجین شده است. میگویند در کودکی، یک بار هنگامیکه در کوهستان اسب سواري می کرد، 

مردانی از قبیله مخالف بسویش تیر انداختند تا پدرش را که اورا بیشتر از جانش دوست میداشت سوگوار کنند.او بیست 

اعت بر اسب تاخته بود گاه در زیر شکم او پنهان شده بود و گاه بر شانه اسب ایستاده بود مردان مخالف، هزاران تیر شلیک س

کرده بودند، اما هیچ کدام به او اصابت نکرده بود. بدین گونه مال مصطفی از کودکی با اسب و گلوله پیوندي عاشقانه برقرار 

که بر خالف آرزویش به جاي آنکه پشت سنگر بمیرد، در طبقه سی و سوم بیمارستانی کرد، اما دست تقدیر چنین خواست 

مدرن در ینگه دنیا و روي دستهاي یک پرستار زیباي آمریکائی جان دهد.  مردي را که گلوله مقهور نکرده بود، سرطان از پا 

داشت. یکبار در کردستان ایران به وزارت انداخت.  مال مصطفی در همۀ حرکتهاي انقالبی خلق کرد در سالهاي اخیر حضور 

با او دیداري داشت » جهانگیر بلوچ«رسید و در عراق، همیشه رهبر کردها بود و در اوج جنگهاي کردها ودولت مرکزي عراق 

در پناهگاهش در در کوهستانهاي شمال عراق و حاصل این دیدار، مصاحبه اي بود که به سبب سانسور شدید آن روزها چاپ 

شود و ما اسم این کار را و امروز پس از مرگ بارزانی و با توجه به حرکت کردهاي ایران، بدست چاپ سپرده می نشد

 .میگذاریم بازي تقدیر نه کم و بیش

 

به او گفتم اولین بار با نام شما به هنگام معرفی کابینه خودمختاري قاضی محمد آشنا شدم که شما را به وزارت جنگ انتخاب 

. بعد از آن نام شما را که در همه جا،  عنوان رهبري ملی و مذهبی کرد را تداعی می کردید همچنان دنبال کردم تا کرده بود

آنجا که به هنگام شکست انقالب،  خیلی راحت و آسان، سه قدرت نظامی ایران و عراق ترکیه را به بازي گرفتید و بیش از 

را از بین این سه قدرت نظامی پیمودید تا خود را به آنطرف ارس برسانید.  دوهزار کیلومتر راه پرفراز و نشیب و خطرناك 

را از رهبران شوروي دریافت کردید،  سپس با “ ژنرالی“در کردستان به سر بردید و در همان جا بود که عنوان افتخاري هاسال

مونیستهاي عراقی، قرارداد دوجانبه و ک هابود که به عراق مراجعت کردید و با حمایت و پشتیبانی شوروي هاکمک همان

با عبدالکریم قاسم امضاء کردید و براي اولین بار، این آرزوي دیرین » وطن عراق«خودمختاري کردستان را در محدوده 

کردهاي بارزانی و عراقی،  براي رسیدن به خودمختاري را عملی ساختید. اما یکی دوسال بعد،  باز هم سر به عصیان برداشتید 

قالب دیگري را علیه قاسم آغاز کردید و این جنگ را همچنان تاکنون حتی با جانشینان او هم ادامه داده اید،  درحالیکه این و ان

نظامی، مواضع سیاسی حزب دمکرات کردستان را تغییر داده است.  بگونه اي که شوروي  هايجنگ بهمراه تغییر تاکتیک



و امپریالیزم خون آشام آمریکا، دشمن دیروز، به سیماي دوست امروز  هازانیدوست و حامی آنروزي شما دشمن امروزي بار

 !درآمده است، چرا؟

 

این پرسش همان سوالی است که این روزها،  گاهی خودم هم با آن روبرو می شوم.  جناح  اتفاقاً«مال مصطفی بارزانی گفت: 

کنند،  این مواضع سیاسی من نیست که تغییر چه که تصور میچپ حزب،  مرا در اینمورد، سئوال پیچ میکند،  اما بر خالف آن

) هاه اندیشه(ن هاتاکتیک بلکه این سیاستهاي دیگران است که جابجا شده،  در نتیجه ما را مجبور ساخته که ظاهراً» کرده است

 .را تغییر دهیم

 

 چگونه؟                      ·

 

برنامه حداقل، یعنی خودمختاري در کوتاه مدت هستیم،  حاال هر دولتی،  هر حکومتی،  من و همه کردها بدنبال یک         ·

ما خواهد بود و آنکس که مخالفت کند،  سرش را همچون “ دوست“هرگروهی یا هر فردي از این آرمان کهن ما حمایت کند، 

 .مارهاي این کوهستان، به سنگ خواهیم کوفت

 

عراقی حمایت کردند،  هايو کمونیست هاستهاي خودمختاري شما، قبل از هر کس، شوروياز انقالب شما و از خوا        ·

 !!ولی شما با آنها در افتادید

 

تا دیروز، یعنی تا نخستین ماههاي پیروزي انقالب مردم عراق علیه ملک فیصل و نوري السعید، شوروي بزرگترین         ·

در زمانی که بصورت تبعیدي به شوروي پناهنده شده بودیم،  را مخصوصاًحامی ما بود هیچگاه ما ارزشهاي این حمایت 

 هابغداد را بیش از ما حمایت می کنند و به همین دلیل هم بغدادي هافراموش نمی کنیم.  اما متاسفانه چندي است که شوروي

 .کم کار را به جنگ دوباره کشانیدقراردادهاي خودشان را زیرپا گذاشته اند،  و از همین جا اختالفات ما پدید آمد و کم 

 

 چه دلیلی براي این کار دارند؟                      ·

 



دیگر، تالش میکند خودمختاري ما را  هايمختلف، به بهانه افزایش قدرت دولت مرکزي و به بهانه هايبغداد به بهانه        ·

 هايمحدودتر سازد،  درحالیکه این خودمختاري هم اکنون براي ما وجود دارد.  ما در تمام منطقه، حتی تا پشت دروازه

ارزیابی کند.  این را هم اضافه کنم که ما  این قدرت ما را دقیقاً» بغداد«حکم میرانیم. بنابراین باید » موصل«و » کرکوك«

خواهیم در خارج از مناطق کرد و به آنطرف شهرهاي کرد نشین تجاوز کنیم.  اما میخواهیم که در شهرهاي کردنشین از مین

، سهم خود را داشته باشیم.  این سهم در حکومت و در تقسیم درآمدهاي نفتی باید محترم شمرده شود در »موصل«جمله 

را در نظر بگیرد.  کردستان براي احیاي خود و تامین زندگی کردها به حالیکه بغداد بهیچوجه حاضر نیست که این مسائل 

درآمدهاي خود نیاز فراوان دارد.  موصل شهري است که حداقل نیمی از جمعیت آن را کردها تشکیل میدهند و در صنایع 

 .یب بغداد می روددرصد، کارگران کرد فعالیت دارند.  در حالیکه حاصل همه این زحمات به ج 70نفت آن نیز بیش از 

 

 و حرف مسکو؟                      ·

 

و حرف مسکو این است که باید از تضعیف دولت انقالبی بغداد خود داري شود. آنها ما را تحت فشار گذاشته اند تا         ·

وق ط آنکه به حقبا بغداد سازش کنیم.  در سازش حرفی نیست.  ما هم بدنبال همزیستی مسالمت آمیز هستیم، اما به شر

خود) در ایران،  عراق و ترکیه داده  هايخودمختاري،  به حقوق مردم کرد تجاوز نشود کردها هزاران کشته (در همه سرزمین

م کردها را باز ه» حق مشروع«اند تا دستکم در این کوهستان به قسمتی از اهداف خود رسیده اند. حاال چگونه می توانیم این

ري بر معیار براب هابعقیده ما عبارت از آن نوع همزیستی خواهد بود که همه رابطه» زیستی مسالمت آمیزهم«محدودتر سازیم. 

نوري «ارتجاعی  هايرعایت شود،  نه آنکه بغداد هنوز هم بدنبال سیاست درگیر کامالً هايو مساوات باشد و حق طرف

 .برود» السعید

 

عماري و ضد ارتجاعی خود،  کشوري که حتی در داخل مرزهایش،  مسئله وقتی که شوروي با سیاستهاي ضد است        ·

نتواند به خواستهاي شما پاسخ مثبت بدهد، چگونه شما به امپریالیزم آمریکا  را خیلی آسان حل کرده است، ظاهراً هاملیت

 اطمینان پیدا میکنید؟

 

کند. گاهی اسلحه و پول در اختیار ما میگذارد. در ران میامریکا،  در شرایط کنونی،  قسمتی از کمبودهاي ما را جب        ·

المللی در معرض افکار عمومی سراسر جهان بگذاریم،  در مراجع بین دهند تا مسائل کرد را دقیقاًآمریکا به ما فرصت می

اند و اگر ما دست همکاري و یاري را کنار بزنیم چه دست دیگري به حمایت ما بر می سیاستی متمایل را در پیش گرفته



پذیریم که از خواستهاي ما حمایت کنند ولی آن روزي که  سیاست  دیگري خیزد؟ از سوي ما این همکاري را تا زمانی می

 .بین المللی "ژاندارم"خواهد بودو» ریالیزم امپ« انتخاب کنند، طبیعی است که بازهم

 

،به آرمانهاي آزادیخواهانه و مترقی کردها لطمه "ژاندارم بین المللی"کنید که حمایت آمریکا،  این  شما تصور می        ·

 بزند؟

 

و  ضد استعماري هايباستقالل طلبانه و انقال هايممکن است آمریکا گاهی سوء تفاهماتی را پدید آورد و یا نهضت        ·

ضد امپریالیستی را نسبت به انقالب ما بدبین سازد،  اما چاره دیگري نداریم.  چون در شرایط فعلی یکی از منابع تأمین 

 .نیازهاي مالی و تسلیحاتی ما آمریکا است

 

 اید؟شاه ایران چطور ؟ با او چگونه کنار آمده                      ·

 

پیوند » ملت ایران«ماست همه عالئق ما، زبان ما، همه و همه با » وطن تاریخی« ایم ایران ران کنار آمدهما با ای         ·

خورده است.  ما جزیی از ایران هستیم.  کردستان قسمتی از ایران بوده و خواهد بود.  پس ما به وطن خودمان نیاز داریم و از 

ي ملی، مارا یاري دهند اگر ایران به کمک ما برنخیزد،  طبیعی است که هموطنان خودمان هم توقع داریم که در این جنگها

 .کارمان خیلی مشکل خواهد شد

 

 ایران یا شاه ایران؟                      ·

 

نژادان کند.  این شاه نیست که به ماکمک میدهد، بلکه ملت ایران،  خلقهاي ایران،  همدر ایران، شاه حکومت می فعالً        ·

دهند،  بنا براین شاه هم راهی ندارد جزء ا،  بستگان،  دوستان،  یاران و همرزمان ما در خاك ایران هستند که به ماکمک میم

 .آنکه به خواستهاي اکراد ایرانی، تحقق بخشد

 

و وجود دارد که ها نباشد اما این بیم و هراس هم براي ااز طرفی این را هم در نظر بگیرید که شاه،  شاید راضی به این کمک

هرلحظه ممکن است همرزمان ما در خاك ایران،  براي او مشکالت بزرگی پدید آورند.  بهمین دلیل است که سعی دارد به ما 



کمک کند تا از بروز حوادث مشابه در ایران جلوگیري شود.  شاه در واقع به خلق کرد رشوه میدهد.  رشوه اي مشروع،  براي 

 .مرز گسترش پبدا نکنداینکه نبرد به اینسوي 

 

 و شما؟                      ·

 

هاي مالی و تسلیحاتی ایران نیاز داریم،  بدلیل اینکه گاهی و ما هم به دلیل مشابه دیگري،  به دلیل اینکه به کمک        ·

ر ما ناچا» پیشمرگان« گاهی  هاي خودمان را بوسیله برادرانمان در خاك ایران معالجه کنیم،  بدلیل اینکهناچار هستیم زخمی

مالی و تسلیحاتی  هايهاي او را بپذیریم،  زیرا هم به این کمکهستند در جنگ و گریزها از خاك ایران استفاده کنند،  کمک

 .ایران فوق العاده نیاز داریم و هم اینکه نمی توانیم یا شرایط فعلی در چند جبهه بجنگیم

 

شما در داخل محدوده کردستان عراق محدود خواهد شد، یا اینکه به » خودمختاري« و آخرین سئوال اینکه  …        ·

 سرایت منطق کرد نشین هم سرایط خواهد کرد؟

 

کنیم  کردستان یک سرزمین است این،خیلی طبیعی است که ما خود مختاري را براي همه مردم کردستان طلب می        ·

غرب ایران و شمال عراق، امتداد دارد.  این سرزمین باید یکی شود،  ولی با ایران که از شمال سوریه،  جنوب شرقی ترکیه،  

خواهیم دولت مستقلی جدا از ایران تشکیل پیوند داشته باشد،  چون ما ایرانی هستیم،  و هرگز نمی

  )25/8/1358دهیم.(اطالعات

 

 درگیریهاي خونین در کردستان عراق،

 

 .شد کشته»سید صادق«رییس حزب بعث شهر

 

کرمانشاه ـ مناطق کردنشین و مرزي عراق دستخوش ناامنی و درگیري است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس به نقل از 

گزارشهایی که از مناطق مرزي رسیده است در دو هفته گذشته شهرهاي حلبچه و سلیمانیه عراق دستخوش ناامنی و اغتشاش 

» غب«ز چهارم دیماه پیشمرگان کرد عراق با توپ و سالحهاي دیگر به پادگان بوده است. همین گزارشها حاکیست که در رو



واقع در دو کیلومتري حلبچه حمله کردند و بعد از نیم ساعت پنج فروند هلیکوپتر عراقی وارد پادگان مذکور شد و کشته 

آذرماه در مسجد  27رد عراق در روز مرگان کشدگان و مجروحان را به سایر نقاط این کشور انتقال داد. یکدسته دیگر از پیش

هاي ضد رژیم بعث عراق تشکر کردند. جامع حلبچه به پخش اعالمیه پرداختند و از مردم حلبچه به خاطر تظاهرات و اعتصاب

حمله به قرارگاه سازمان حزب بعث در شهر سید صادق استان سلیمانیه از جمله رویدادهاي دیگري است که در جریان آن 

دیماه به قرارگاه پلیس واقع  8ان حزب بعث محل و همراهانش کشته شدند. آخرین گزارش حاکیست که در روز رییس سازم

در پولی ظالم بین سید صادق و حلبچه حمله شد و در این حمله چهار نفر از نگهبانان پاسگاه مذکور کشته 

 )16/10/1358شدند.(اطالعات

 

 .عراقی را از پاي در آوردندپیشمرگهاي متحد کردستان عراق دویست نظامی

 

 خودمینظا فعالیتهاي از گزارشی عراق کردستان متحد سوسیالیست حزب سخنگوي حاجی جمال: پارس گزاري خبر –ارومیه 

در داخل عراق که در اختیار خبر گزاري پارس قرار داد وي گفت:در هجوم پیشمرگان متحد کردستان به  گذشته ماه یک طی

مزدوران عراقی،چهار  نفر از رهبران مزدوران رژیم بعث بنامهاي کاله  بیچاوشین و عمر مصطفی و صمد کچل و انور بیگ بیت 

 .الشینکف ساخت شوروي بدست پیشمرگها افتادنفر از مزدوران کشته شدند و مقدار زیادي اسلحه ک 18واتا 

 

با پرتاب نارنجک و سالحهاي سبک به یکی از رهبران رژیم بعث » کویه«در بیست و دوم همین ماه نیز پیش مرگها از دشت 

ک نجقبضه تفنگ بر نو و کالشینکف و تعدادي فشنگ و نار 12نفر از مزدوران او را کشته و   13عراق به نام قاسم آقا حمله و

 تحدم سوسیالیست حزب پیشمرگان به عراق ارتش گیرنگ، –همان ماه در منطقه سقین و سوماقلی  24به غنیمت گرفتند. در 

 عراق هلیکوپتر فروند یک گیري، در ساعت 6 از پس و داده پاسخ حمله اینبه بشدت پیشمرگها و کردند حمله عراق کردستان

سرباز عراقی کشته شدند که اجساد  200این درگیري بیش از ر سخنگوي حزب، دراظها به بنا کردو سقوط درگیري میدان در

  .نفر انان بدست پیش مرگان افتاد و بر اساس شرع اسالم به خاك سپرده شدند 100

 

فروند اسلحه  5فروند توپ و تعداد زیادي فشنگ و  4قبضه کالشینکف و شش قبضه اسلحه کمري و  107این جنگ، در

 .«پیشمرگان افتاد سنگین بدست

 

نفر از  9و شینه بوله شهید شدند و » سید سلیم«این جنگ دو نفر از اعضاي برجسته  پیشمرگها به نامهاي در« وي گفت:

 .«گردیدندپیشمرگها نیز زخمی



 

به وسیله مورد عملیات نظامی 72در طول چند ماه گذشته، « سخنگوي حزب سوسیالیست متحد کردستان عراق افزود:

این عملیات غیر از عملیاتی است که در داخل شهرهاي عراق صورت اند کهشمرگها در داخل خاك عراق انجام شدهپی

ـ ـ جییـ پوي گفت: در آخرین حمله، پیشمرگهاي حزب سوسیالیست در داخل استان سلیمانیه  پیشمرگها با آر». گیردمی

افسر و چند درجه دار و سرباز  16این حمله،د حمله قرار دادند که درهفت و نارنجک انداز، باشگاه افسران سلیمانیه را مور

 )23/10/1358جمهوري اسالمی ».(کشته شدند

 

 تکذیب خبر

 

اي، دخالت افراد این حزب در شد، طی اطالعیهنامیده می» قیاده موقت«حزب پارت دمکرات کردستان عراق که قبال  

دج هاي سننکرد. در این اطالعیه آمده است گزارشی از قول سخنگوي دمکرات کامیاران و غرب کشور را تکذیب هايدرگیري

کامیاران شرکت داشتند  وتعدادي از آنها کشته شده ویا به  هايدرج گردید که گویا افرادي از قیاده موقت، در درگیري

ي این گزارش را به شدت تکذیب شد، محتوااسارت در آمده اند.حزب دمکرات کردستان عراق که سابقا قیاد موقت نامیده می

هاي غرب کشور، دخالت نداشته و ندارد و به آگاهی ملت الوجوه، در هیچ یک از درگیريوجه مندارند به هیچو اعالم می

رساند که حتی یک نفر از ما در حزب مذکور، در کامیاران موجود نبوده و نیست وضمن تکذیب خبر، از مسلمان ایران می

 .الی تقاضاداریم که در این باره، تحقیق کافی بفرمائید تا صدق قول ما بر همگان روشن گردداولیاي امور م

 

 )17/11/1358پارت مسلمان کردستان عراق(اطالعات   

 

 .ها را تکذیب کردپارت دمکرات کردستان عراق،اخبار برخی روزنامه

 

کنید مبادا از نادانی و به گروهی آسیب برساند و از کرده خود اید اگر فاسقی خبري آورد تحقیق ایمان آوردهاي کسانی که)

 (.پشیمان گردید.قرآن مجید آیت ششم سوره حجرات

 

هاي وزین اطالعات و بامداد گزارشی از به اصطالح دمکراتهاي سنندج درج گردید که گویا روزنامه 14/11/58در تاریخ 

 .اندجسته و تعدادي از آنها کشته شده یا به اسارت درآمده افرادي از قیاده موقت در درگیرهاي کامیاران شرکت



 

وجه نماید به هیچاین گزارش به شدت تکذیب و اعالم میشد محتواي قیاده موقت نامیده می حزب دمکرات عراق که سابقاً 

رساند که حتی ران میایهاي غرب کشور دخالت نداشته و ندارد و به آگاهی ملت مسلمان الوجوه در هیچ یک از درگیريمن

یک نفر از اعضاي پارت دموکرات در جریانات کردستان دخالت ننموده است. ضمن تکذب خبر، از اولیاي امور تقاضا داریم که 

 58/ 17/11چهارشنبه -علی من اتبع الهدي. والسالم باره تحقیق کافی بفرمایند تا صدق قول ما به هر گمان روشن گرددایندر 

 )19/11/1358(جمهوري اسالمی16/11/58ت کردستان عراقپارت دمکرا

 

 .حزب دمکرات کردستان عراق از انقالب اسالمی پشتیبانی کرد

 

 "عودعراق مس"خبرگزاري پارس:به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس به نقل از سخنگوي حزب دمکرات کردستان،  -ارومیه 

به با مخابره تلگرامهائی به حضور امام امت بنیان گزار جمهوري بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان عراق روز پنج شن

اسالمی ایران و ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوري، پشتیبانی حزب دمکرات کردستان عراق را در شرایط حساس کنونی از 

 :رح استجمهوري اسالمی ایران مورد تاکید قرار داد متن تلگرام که به حضور امام خمینی مخابره شده به این ش

 

امام خمینی رهبر انقالب اسالمی پیروزمند ایران و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران! بنام دفتر سیاسی حزب دموکرات 

کردستان عراق و به نام خودم، پشتیبانی همه جانبه و کامل خودرا در شرایط  1976می  26کردستان عراق و رهبري انقالب 

از آن حضرت اعالم  کندند و پیروز ایران به رهبري حضرت عالی، آن راطی میحساس و خطیر کنونی که انقالب شکوهم

و در رأس آنها رژیم بعث عراق  خاورمیانه خصوصاً درمیدارم. در این موقع که امپریالیسم امریکا و و نوکرانش در جهان عموماً

با اجراي آنها نه تنها منافع نامشروع  انندددر مقابل اهداف عالی و انسانی انقالب مقدس ایران بایستند که می خواهندمی

بخاطر همین است که حمله شدید امپریالیسم  شود،بلکه آخرین روزهاي حکمرانی شان هم نزدیک می دهندخودرااز دست می

یه لامریکا با قطع رابطه دیپلماسی با جمهوري اسالمی ایران و محاصره اقتصادي ایران و حمالت وحشیانه رژیم بعث عراق بر ع

اهللا محمدباقر صدر و تبعید خود و خانواده اش بجاي نامعلوم و برادران مسلمان و شیعه مان در عراق و دستگیري حضرت آیت

هزار نفر از مسلمانان ایرانی از عراق و حمالت نظامی به مناطق نفتخیز کرمانشاه بخصوص نفت  15اخراج و راندن بیش از 

در پناه دادن به عمال و نوکران شاه خائن و ساواك براي ضربه زدن به جمهوري  هایشطئهشهر و خرابکاري در منابع نفتی وتو

رژیم فاشیست عراق که در مقابل اعمالی که  اسالمی ایران بهترین دلیل و گواه بر رسوائی امریکا و عمالش است، مخصوصاً

همکاري با جمهوري اسالمی ایران با تمام نیرو و نسبت به کردها که از 1974نسبت به مسلمانان جنوب و مرکز عراق در سال 

امپریالیسم و نوکرانش و در رأس همه انها رژیم  هايتوانائی مان، پاسداري از انقالب مقدس ایران و دوستانش در مقابل توطئه

دشمنان علیه جمهوري اسالمی ایران،  هايسفاك و خونریز عراق از هیچ کوششی دریغ نورزیم. ما براي خنثی کردن توطئه



آماده هرگونه مساعدت و همکاري با شما هستیم. والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته مسعود بارزانی(جمهوري 

 )25/11/1358اسالمی

 صدرتلگرام جالل طالبانی براي بنی

 

  .صدر مخابره شدآقاي بنیاین تلگرام از طرف جالل طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق براي 

 

ایران پس از اسالم و درودهاي انقالبی انتخاب شما را به عنوان نخستین جمهوري صدر رییسبرادر دکتر سید ابوالحسن بنی

 واي علمی ایران در زمان ریاست جمهوري شما با شیوهگویم و امیدوارم همه مشکالتایران تبریک میجمهور اسالمیرییس

ایران به رهبري قاطع امام خمینی و خط مشی ضد امپریالیستی آن به نمونه حل و فصل شود و انقالب اسالمی  دمکراتیک

ایران به یاري جنبشهاي رهایی بخش جهان و بویژه اي در تاریخ جدید خلقهاي منطقه تبدیل شود و جمهوري اسالمیارزنده

رزهاي جغرافیایی براي تاثیر و تاثر خلقهاي منطقه از اوضاع و مبارزات این اعتقادیم که در عصر ما ممنطقه همت گمارد ما بر 

ها رژیم به اینهمدیگر سدي آهنی نیست بقاء و استمرار رژیم دمکراتیک و کشوري با ثبات و مترقی مستلزم آن است که 

اي هقه را از توطئهکمک کنند در کشورهاي دیگر خلقها سرنوشت خود را به دست گیرند و متحد و متفق استقالل منط

 .امپریالیسم صهیونیسم و ارتجاع وابسته حفظ کنند و پرچم ثبات و پیشرفت کشور و خلقهاي خود را برافراشته دارند

 

این کشور اعم از کرد و عرب و دیگر هموطنان براي روي کارآوردن یک حکومت پرستما هم در عراق همراه با نیروهاي میهن

 .کنیماین کشور را حل و فصل کند، مبارزه میواند مشکالت ائتالفی دمکراتیک که بت

 

ران ایایران گره خورده و از همین روست که در پیروزي انقالب اعتقاد داریم مبارزه ما با مبارزه خلقهاي دیگر منطقه و از جمله 

 .باشیمو نیز حل مشکالت آن به سهم خود شریک می

 

ایران را در مقابله با امپریالیسم جهانی را با سرکردگی امپریالیسم آمریکا خلق قهرمان یک بار دیگر پیروزي شما و پایداري 

 .خواستاریم

 

 )27/11/1358برادرتان جالل طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان.(جمهوري اسالمی



 

  .عراقی را از پاي در آوردندسرباز  478افسر و  6عملیات نظامی،حزب دمکرات کردستان عراق  50در چند ماه اخیر طی 

 

این حزب در ـ  خبر گزاري پارس: سخنگوي حزب دمکرات کردستان عراق اعالم کرد در چند ماه اخیر پیشمرگان ارومیه 

اند بنا به اظهار این سخنگو در انجام دادهعملیات نظامی 50هاي دهوك،  اربیل و سلیمانیه و فرمانداري خانقین بیش از استان

این وسیله نقلیه عراق نابود شده است در  6نفر جاسوس رژیم بعث اعدام و  4افسر عراقی و  6سرباز و  487ملیات، این ع

نفر  82سرباز کشته و  71درگیرها در استان دهوك در مناطق زاخو و عمادیه که در مرزهاي ترکیه و سوریه قرار دارند، 

 .شدندزخمی

 

سرباز  53آباد و مرکز شهرستان اربیل بوده است که طی آن ور، شکلمناطق چمران میرگه در استان اربیل درگیریها بیشتر در

 .افسر عراقی به نام یاسین نیز کشته شد 1شدند در همین درگیري نفر زخمی 72عراق کشته و 

 

 93نفر کشته و  87در استان سلیمانیه نیز تعداد تلفات رژیم بعث در درگیري با پیشمرگان حزب دمکرات کردستان عراق 

 .استزخمی

 

هاي استان سلیمانیه بیشتر در مناطق حلبچه و خورمال و طویله پیاده و سید صادق بوده است در منطقه سید صادق در درگیري

پیشمرگان به مقر سازمان بعث حمله کرده و یک سرگرد عراقی به نام رعد را به قتل رساندند در فرمانداري خانقین نیز تلفات 

بوده است سخنگوي حزب دمکرات کردستان عراق افزود که در چند روز اخیر نیز نفر زخمی 11کشته و  9عث، رژیم ب

درگیریهاي سختی بین نیروهاي مسلح بعث عراق و پیشمرگان حزب در مناطق دیاله، رواندوز، بادینان و حاودیان و چند 

ربازان رژیم بعث کشته و چندین قبضه اسلحه مسلسل و اسلحه نفر از س 22این درگیریها روستاي دیگر عراق روي داده که در 

 )8/12/1358.(جمهوري اسالمی نفر از عوامل رژیم بعث عراق نیز دستگیر شدند 4مرگان افتاده و کمري به دست پیش

 نبرد کردها با رژیم بعثی عراق

 

 بیانیه دفتر نظامی اتحادیه میهنی کردستان عراق

 



اي از آن در اختیار خبرگزاري پارس گذاشته شده اعالم کرد اي که نسخهی کردستان عراق طی بیانیهدفتر نظامی اتحادیه میهن

که در فاصله بین چهارم تا هفتم فروردین ماه همزمان با اعتصاب و تظاهرات مردم شهرهاي کردستان عراق علیه رژیم 

 عراق در درگیري با پیشمرگان اتحادیه میهنی فاشیستی این کشور بیش از صد نفر از نیروهاي دولت فاشیستی حاکم بر

 .اندکردستان عراق کشته شده

 

داغ کالله در منطقه چومان به وقوع پیوسته که ها در روستاي قزلر از توابع سورداش سلیمانیه منطقه چوارتا و قرهاین درگیري

ه مزدوران محلی که با رژیم بعث حاکم در عراق ها یاسین یاخیانی فرمانده نیروهاي دولتی و حمله صوله فرمانددر یکی از آن

 .اندکنند کشته شدههمکاري می

 

بیانیه دفتر نظامی اتحادیه میهنی کردستان عراق حاکی است که یک گروه پنجاه نفري از رزمندگان اتحادیه میهنی روز هفتم 

 هاي سبک و سنگین قرار داده که طیالحفروردین یک واحد رژیم فاشیستی بعث عراق را در منطقه چومان زیر رگبار شدید س

قبضه اسلحه به دست نیروهاي میهنی افتاد. در این درگیري  35آن نزدیک به پنجاه نفر از نیروهاي دولتی کشته شده و 

هواپیماهاي ارتش عراق نیز پیشمرگان را که در چومان با قواي دولتی درگیر بودند بمباران کردند که بر اثر آن چند تن از 

 .شمرگان زخمی شدندپی

 

دفتر نظامی اتحادیه میهنی کردستان عراق در بیانیه خود گفته است مبارزات نیروهاي اتحادیه میهنی در سراسر کردستان 

هاي عراق هر روز گامی تازه براي سرنگونی رژیم تکریتیها عراق علیه نیروهاي رژیم فاشیستی حاکم در عراق ادامه دارد و توده

 )18/1/1359یهاندارند.(کبر می

 حمله به کردهاي عراق

نژادپرست، حمالت ناجوانمردانه خود را  هايبعثی کرد اعالم ارومیه در ق، عرا کردستان دمکرات حزب سخنگوي –ارومیه 

علیه ملت عراق، شدت بخشیده و عالوه بر ویران ساختن صدها روستاي کردستان عراق و آتش زدن و تخریب مزارع، اقدام 

 )23/1/1359به اخراج دانش آموزان، دانشجویان و جوانان کرد کرده است.(اطالعات

 جنگهاي سه روزه پیشمرگان

زب دمکرات کردستان عراق، دیروز در گزارشی به خبرگزاري پارس در ارومیه اعالم کرد که طی ح سخنگوي –ارومیه 

. در این اندنفراز افراد بعث کشته و یا زخمی شده 190جنگهاي سه روزه اخیر پیشمرگان این حزب با نیروهاي بعث، عراق 

در نوزدهم «ت ادامه دارد و اضافه شده است: عراق هم اکنون نیز بشد»دربند«و » چومان«گزارش گفته شده است:جنگ در 



ستاد یک هنگ را در هم » اردبیل«از توابع » بالک«فروردین ماه جاري، پیشمرگان حزب دمکرات کردستان عراق در منطقه 

ر یشده و ضمن دادن شعار، بطرف باشگاه رفته و این باشگاه راز»چومان«کوبیدند و در واحدهاي دیگري از پیشمرگان وارد شهر 

 .اندرگبار مسلسل قرار داده

در این جنگ که بمدت دو  در این حمله، چند خودروي ارتشی طعمه حریق شد و خسارات زیادي به ساختمان وارد آمد. ضمناً

ساعت بطول انجامید، یکی از کادرهاي حزب دمکرات کردستان عراق، زخمی شد و سایر نیروهاي پیشمرگ، به پایگاههاي خود 

ر این گزارش همچنین گفته شده است: در شانزدهم فروردین ماه جاري نیز پیشمرگان حزب، به ستاد و مرکز د». بازگشتند

حمله برده و مواضع هنگ را در » دهوك«در استان » عمادیه«واقع درشهرستان » ریکان«یکی از هنگهاي ارتش عراق مستقردر 

 )25/1/1359هم کوبیدند.(اطالعات

 

 :والدهایمتلگرام طالبانی به 

 

 .رژیم بعث هزاران کرد شیعه را آواره کرده است

 

تحد، دبیر کل سازمان ملل م» کورت والدهایم«دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق طی تلگرامی به عنوان » جالل طالبانی»

ق کرد اق علیه خلخواستار رسیدگی دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر این سازمان به جنایت رژیم بعث عر

 .در این کشور شد

 

 :متن تلگرام به شرح زیر است

 

داند از آنچه دولت آقاي کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد ـ  نیویورك ـ اتحادیه میهنی کردستان عراق الزم می»

 .م را آگاه کنددهد، آن مقاعراق پیوسته با سیاست فاشیستی خود براي نابودي خلق کرد در این کشور انجام می

 

رژیم فاشیستی عراق در چند روز اخیر همزمان با اخراج ایرانیان مقیم این کشور، هزاران کرد عراقی را به این علت که پیرو 

 .پس از ضبط امالك و اموالشان، از این کشور اخراج و آواره کرده است اند،مذهب تشیع بوده

 



گذاشتن قانون اساسی این کشور و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است. ما این عمل وحشیانه رژیم حاکم بر عراق، زیر پا 

در این مساله دخالت کرده و دولت عراق را از ادامه جنایاتش علیه خلقهاي عراق باز  خواهیماز دبیر کل سازمان ملل متحد می

اقداماتی الزم براي محکومیت دولت عراق  دارد. اتحادیه میهنی از سازمان ملل متحد تقاضا دارد کمیسیون جهانی حقوق بشر،

 .بعمل آورد و مانع آن شود که دولت فاشیستی حاکم در عراق، خلق صلح طلب کرد را نابود کند

 )31/1/1359(اطالعات1980آوریل  17با احترام و درود فراوان دبیر کل اتحادیه میهنی  کردستان عراق ـ جالل طالبانی، 

 

 ردستان عراق به امام خمینینامه حزب سوسیالیست متحد ک

 

دفتر سیاسی حزب سوسیالیست متحد کردستان عراق، در نامه اي براي امام خمینی رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی 

اهللا سید محمد باقر صدر، بدست جالدان رژیم فاشیست بغداد ابراز تاسف کرد.متن نامه ایران، از شهادت مجاهد بزرگ، آیت

 :است به این شرح

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 .اهللا روح اهللا الموسوي الخمینیحضرت امام، آیت

 

اهللا سید محمد باقر صدر با نهایت اندوه، ملت کرد و رزمندگان پیشمرگ و اعضاي حزب ما خبر شهادت مجاهد بزرگ، آیت

از  ان اسالم را بلرزه درآورد و یکبار دیگربدست جالدان رژیم فاشیست بغداد را دریافت کرد. این جنایت ننگین، احساسات جه

طبیعت خون آشام حکام بغداد و کینه توزي آنها نسبت به شهروندان وطن پرست و مردان مجاهد دین اسالم پرده برداشت. 

 و در جهت تشدید پیکار بخاطر سرنگونی رژیم ظلم ايما با شما عهد می بندیم که شهادت این فقیه گرانمایه را انگیزه تازه

استبداد در بغداد تلقی میکنیم تا باین ترتیب، رژیمی مردمی و مومن به آزادي ملت، جایگزین آن رژیم استبدادي شود و 

خواستهاي ملی و عادالنه مردم کرد را جامه تحقق بپوشاند.در این راه، ملت عراق در جبهه اي مواجه با صهیونیزم به پیکار 

جات داده و در کار دفاع از ملل ستمدیده و اقدام علیه جباران و اربابان آمریکائی برخواهدخاست تا سرزمین فلسطین را ن

امپریالیستیشان، یار و یاور ما باشد. ما این مناسبت دردناك را مغتنم شمرده، ضمن ارسال درود به بازماندگان آن فقیه و 

خود را به طرف گروههاي ستمگر و آدم کش  برادران مسلمان شیعه خود در کشور عزیز عراق، اعالم میداریم که تفنگهاي



قاتالن سید بزرگ سید محمد باقر صدر و جالدان عرب و کرد رژیم عراق تا پیروزي کامل نشانه خواهیم رفت.   حزب 
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 .کنیمجالل طالبانی: همواره از انقالب اسالمی ایران، حمایت می

 

به دنبال ارسال پیامهاي جالل طالبانی، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق بحضور امام خمینی و رئیس جمهوري و انتشار 

این پیامها، عصر دیروز، خبرنگار خبرگزاري پارس با جالل طالبانی که در تهران به سر میبرد، در مورد موضع اتحادیه وطنی 

بال موضع ما در ق«وي در باره انقالب اسالمی، ایران گفتگویی انجام داد. طالبانی گفت:  هايگاهکردستان عراق و همچنین دید

جداگانه اي که به حضور امام خمینی و برادر مجاهد ابوالحسن بنی صدر، نخستین  هايجمهوري اسالمی ایران و دولت، در پیام

شوم همانگونه که در آن دو پیام، بنام آزادیخواهان عراق، رئیس جمهوري ایران تسلیم شد، تشریح شده است ولی یادآور می

موضع خود را روشن کردیم وگفتیم، همواره از انقالب اسالمی ایران حمایت کرده و پشتیبانی خود را از مبارزه عادالنه ایران 

لمان مبارزه، در کنار برادران مسکه با تمام نیرو دراین  ایمعلیه امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی اعالم کرده و یادآور شده

نفر  1600وي ضمن تکذیب خبري مبنی بر شرکت ». ایرانی خود و تمامی نیروهاي مؤمن به انقالب اسالمی ایران خواهیم بود

 این دروغ بزرگی است زیرا همانطور که گفتم ما با تمام نیرو از انقالب«از نیروهاي وفادار به ایشان در وقایع غرب ایران گفت: 

و به هیچوجه در امور داخلی ایران دخالت نخواهیم کرد و نیروهاي ما همه جا سرگرم نبرد با  کنیماسالمی ایران پشتیبانی می

دولت خونخوار وابسته بعث عراق و امپریالیسم و صهیونیسم است و براي روشن شدن موضوع پیشنهاد میکنیم که یک کمیته 

ن میا خواهدد بررسی قرار دهد تا روشن شود چه دستهایی در کار است که نمیبررسی تشکیل شود تا این موضوع را مور

انقالب اسالمی ایران به «وي در پایان گفت:». نیروهاي انقالبی عراق و جمهوري اسالمی ایران تفاهم و دوستی برقرار شود

آن،           دوخته  هايب و پیروزيرهبري امام خمینی،امید بزرگی براي ما و جهان سوم است و ما چشم به روند این انقال
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 پیام وفاداري جالل طالبانی به امام امت و رئیس جمهوري 

 

بر اساس گزارشی که از مقامات موثق و آگاه تهران، در اختیار خبرگزاري پارس گذاشته شد، جالل طالبانی، نسبت به امام امت 

 :چنین است هاایران، ابراز وفاداري کرده است. متن پیامو رئیس جمهوري کشور اسالمی 

 



اهللا العظمی امام خمینی، مشعل افروز انسانی، رهبر عالیقدر انقالب اسالمی. با خشم و شگفتی فراوان، خبر تجاوز حضرت آیت

ام ن آشامی است براي تمخصمانه امریکا را به جمهوري اسالمی ایران دریافت کردیم. بدون شک، امپریالیزم امریکا، دشمن خو

گروههاي اسالمی و تمام مظلومین و مستضعفین جهان. توطئه چینی امریکا بر ضد انقالب اسالمی، برهبري شما دنباله همان 

کینه توزي اوست، در سراسر دنیا و از جمله دنباله همان کینه توزي آمریکا بر ضد برادران انقالبی شماست در عراق که بحکم 

دست نشانده استعمار صهیونیزم بر ضد انقالب اسالمی انجام میگردد، سراپا غرقه در هر گونه جنایتی است که  اژدهاي جهنمی

اهللا سید محمد باقر صدر است حزب بعث، بر ضد آزادیخواهان عراق انجام میدهد و نیز همان دستی که آلوده به خون آیت

. آزادیخواهان عراق از کرد، عرب و ترکمن که در میان آنها سنی و وحشیانه به شهادت رسید هايکه با بدترین انواع شکنجه

که براي سرکوب کردن استعمار و صهیونیسم، قیام کرده و براي سرنگون  باشندپیرو انقالب اسالمی می شیعه است، مجموعاً

با انقالبیون  شتی ناپذیرکردن حکومت صدام تکریتی خائن دست نشانده امریکا کوشش می نمایند، همان حکومتی که در نبرد آ

فلسطین و ایران و عراق به پیروي از برنامه استعماري صهیونی و دشمنی با مظلومین، قرار دارد. ما اعالم میداریم که تمام 

نیروهایمان را در اختیار انقالب اسالمی ایران قرار میدهیم و با تمام امکانات خود، در صف انقالب اسالمی براي در هم کوبیدن 

 درود بر شما و -تعمار میباشیم. خداوند شما را توفیق دهد، در آنچه که بسود انقالب و مسلمانان و تمام مظلومین استاس

 .کردستان وطنی اتحادیه کل دبیر –برکات خداوند.                            جالل طالبانی 

 

 پیام به بنی صدر

فرستاده است: برادر مجاهد محترم، دکتر سید ابوالحسن بنی صدر، رئیس پیام زیر را براي دکتر بنی صدر، رئیس جمهوري 

م. شما عزیزان دریافت کردی هايجمهوري اسالمی ایران. با خشم و شگفتی فراوان، خبر تجاوز ستمکارانه امریکا را به سرزمین

ر ضد امریکا ب هايگريه توطئهبدون شک، آمریکا دشمن خون آشام ملل شرق و مسلمین و تمام مظلومین جهان است و اینگون

انقالب اسالمی، به رهبري امام خمینی و بر ضد جمهوري اسالمی ایران همان شیوه کینه توزانه ایست که همواره بر ضد تمام 

 نانقالبیون سراسر جهان داشته و دارد و از آنجمله، کینه توزي امریکاست بر ضد این برادران شما در عراق. به پیروي از همی

دستورات جنایتکارانه و خیانتهاست که صدام تکریتی، اژدهاي جهنمی دست نشانده استعمار صهیونیزم، بر ضد انقالب اسالمی 

ایران قیام کرد و همچنین بر ضد انقالب فلسطین و نیز بر ضد تمام اقدامات آزادي خواهانه در سر زمین ماست، بدون تردید، 

 باشند،رد، عرب و ترکمن که در میان آنان سنی و شیعه و مسلمانان و مسیحی، نیز میتمام آزادي خواهان عراق، اعم از ک

و مبارزه ایران را بر ضد استعمار و صهیونیزم و بر ضد حکومت صدام خائن ودست  باشندهمگی طرفدار انقالب اسالمی می

مام و با تمام امکاناتمان و با ت هایمانمام توانائی.ما با تدهندمی هاست،یاورينشانده آمریکا که سراپا غرقه در جنایات و خیانت

و  . خداوند بشما توفیق دهد، تا آنچه خیر انقالبباشیمنیروهایمان، در صف انقالب اسالمی در نبرد با استعمار و صهیونیسم می

ن ر و صهیونیزم و ایمسلمین و مستضعفین است، انجام دهید و نیز شما را در نجات و حمایت و انقالبیون در برابر استعما

اژدهاي جهنمی موفق بدارد. درود بر شما و برکات خداوند   برادر شما،جالل طالبانی، دبیر کل اتحادیه وطنی 
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 (4)انقالب اتحادیه ي میهنی،حزب دمکرات کردستان عراق و

 

  

 

 .طالبانی: عراق در سه استان ایران پول و اسلحه پخش می کند

 

و د رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق که براي پاره اي از مذاکرات با مقامات جمهوري اسالمی ایران، اخیراً» جالل طالبانی»

 اطالعات، درباره مواضع این اتحادیه در قبالهفته در تهران اقامت داشت در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار سیاسی روزنامه 

دولت کنونی عراق و نیز درگیریهاي کردستان ایران مطالبی بیان داشت. طالبانی که حاضر نشد درباره مذاکرات حود با 

ق امقامات ایرانی صحبت کند، در پاسخ به این سئوال که: در حال حاضر موقع اتحادیه میهنی در برابر دولت فاشیستی بعث عر

بعث .«شناسیمدراینجا باید این نکته را تصحیح کنم که ما رژیم فاشیستی صدام حسین را بنام رژیم بعث نمی"چیست؟ گفت:

است که با ما در میارزه علیه رژیم جنایتکار صدام، دوست و همکار » حزب بعث عربی سوسیالیستی«نام یک حزب به عنوان 

میالدي از حزب بعث سوسیالیست اخراج  1966یده است. او خودش در سال است و در واقع، صدام نام حزب بعث را دزد

شد.بنابراین ما میگوئیم صدام و رژیم بعث و رژیم صدام، در نظر ما یک رژیم فاشیستی دشمن با خلق و وابسته به استعمار نو و 

ال است که در کوههاي کردستان، براي چهار س در ارتباط با امپریالیزم آمریکا است البته از طریق کانالهاي جدا ماتقریباً

آنرا تا سرنگونی او ادامه خواهیم داد. انقالب مسلحانه در  کنیم و مسلماًرژیم صدام حسین مبارزه مسلحانه می انداختنبر

کردستان عراق، با اینکه از سوي اتحادیه میهنی کردستان شروع و رهبري شد، ولی تنها یک انقالب کردي نیست، یعنی این 

قط انقالب کردهاي عراق علیه دولت مرکزي نیست بلکه یک انقالب عراقی است، هم از لحاظ آرمانها، هم از لحاظ شعارها و ف

هم از لحاظ رهبري. این انقالب، عراقی است، چون اتحادیه میهنی کردستان عراق با شش حزب دیگر کمیته هماهنگی و 

کنند. هدف مبارزه، ساقط کردن دولت صدام مختلف جداگانه مبارزه می هايهعلیه رژیم به شیو همکاري تشکیل داده که متفقاً

هاي عراق و استقالل براي عراق، دموکراتیک براي خلق«است و به وجود آوردن ائتالفی دموکراتیک و تحقق یافتن این شعار 

 .«خود مختاري براي کردستان عراق

 



 اید؟راي ساقط کردن دولت کنونی عراق چه تدارکی دیدهخبرنگار: در حال حاضر ب ·                   

 

کند که یک جبهه ملی وسیع، متشکل از شش حزبی که با ما همکاري دارد و همچنین طالبانی: اتحادیه میهنی اکنون تالش می

بیاورد. انقالب در دوست و ضد مپریالیزم و صهیونیسم و فاشیزم بوجود احزاب مذهبی انقالبی عراق و همه نیروهاي میهن

کنیم که این انقالب در کردستان عراق، در واقع دانیم و فکر میکردستان عراق را جزء الینفک انقالب سراسري عراق می

 .قسمت اول انقالب سراسري عراق است

 

کند. اق کمک میعراق وبه وجود آوردن زمینه قیام مسلحانه خلق عر هايمبارزه پارتیزانی در کردستان عراق، به بسیج توده

البته اتحادیه میهنی کردستان در مبارزه مسلحانه امروز، نیروي عمده را تشکیل میدهد و هزاران پیشمرگه وابسته به اتحادیه 

در  در شهرهاي کردستان عراق تحت رهبري اتحادیه ادامه دارد، مثالً ايدر نبردهاي روزانه میرزمند و مبارزه سیاسی و توده

ا به دعوت اتحادیه میهنی، در همه شهرهاي کردستان اعتصاب و تظاهرات شد و مردم به جاي جشن گرفتن، نوروز گذشته بن

 .به گورستان شهدا رفته و سرودهاي ملی و شعارهاي انقالبی علیه صدام خواندندکه به زد و خورد با پلیس انجامید

 

 هستند؟ هاي مستقیم دارند کدامشش حزبی که گفتید با اتحادیه میهنی همکار ·                   

 

 .حزب بعث سوسیالیست عرب، حزبی که صدام نامش را دزدیده و حال در کردستان عراق پیشمرگه دارد-1

 

 .حزب سوسیالیست که یک حزب ناصریست ( هوادار جمال عبدالناصر رییس جمهور فقید مصر) است -2

 

 .جنبش سویسالیستی عرب-3

 

 که آنهم ناصریست استکنگره ملیون سوسیالیست -4

 

 ارتش رهایی بخش عراق -5



 

 حزب کمونیست عراق-6

 

بنام کمیته آماده سازي جبهه دموکراتیک درعراق. عالوه بر این  انداي بوجود آوردهاین شش حزب، با اتحادیه میهنی کمیته

 .ه واحد علیه رژیم صدام همکاري داریماز میان برادران شیعه ماهستند، در مبارز احزاب، ما با نیروهاي مذهبی نیز که غالباً

 

 کردستان ایران چیست؟ هايمواضع شما در باره درگیري ·                   

 

گیریم. این اصول عبارتند کنیم و موضع میما در این باره، سیاستی مبتنی بر اصولی داریم که بر اساس آن رفتار می        -

کینم این انقالب، لطمه خیلی بزرگی براي اهمیت بزرگ تاریخی قائل هستیم و فکر میاز: ما براي انقالب اسالمی ایران، 

خیلی پایین جامعه را به جوش و خروش در آورده است  هايامپریالیزم و صیونیسم و ارتجاع در منطقه بود. این انقالب توده

است که سبب به لرزه در آوردن امپریالیزم، صیونیسم و ارتجاع در خاورمیانه شده و یک جو  ايتوده یعنی این انقالب، واقعاً

انقالبی و یک زمینه درست براي انقالب در همه کشورهاي خاورمیانه بوجود آورده است یا حداقل براي بوجود آوردن چنین 

ین اید بفهمیم امروز تضاد عمده عبارتند از تضاد بجوي کمک کرده است، بنا براین باید از این انقالب پشتیبانی بکنیم و ب

 .خلقهاي خاورمیانه و امپریالیزم و صیونیسم و ارتجاع وابسته به اینها و تضادهاي دیگر همه در درجات بعدي هستند

 

ورهاي دیگر دانیم و دخالت در امور کشکنیم. ما ما خود را قیم نمیمی محکوم ایران امور در را خودمان دخالت ما –اصل دوم 

رایک اصل غیر انقالبی میدانیم، چون هر کشور، خلق خودش را دارد که سازنده تاریخ خودش است و شرایط عینی و ذهنی 

 .خاص خودش را دارد، بنا براین، دخالت موجب بروز هرج و مرج میشود حتی اگر باحسن نیت همراه باشد

 

از طریق مذاکرات با دولت جمهوري اسالمی و از طریق سیاسی و کنیم مساله کردهاي ایران باید اصل سوم: ما فکر می

 .کنیممسالمت آمیز حل شود و به این معنا ما جنگ برادر کشی را از طرف هرکس که باشد، محکوم می

 

مان حاضریم به پیشرفت انقالب در ایران و رفع مشکالت و حل سیاسی مساله کردستان کمک اصل چهارم: ما بقدر توانایی

م البته به شرط آنکه دولت انقالب اسالمی، از ما بخواهد و هم کردهاي ایران از ما قبول داشته باشند. اینکار را ما پارسال بکنی

اهللا منتظري و سید حسین خمینی و آقاي ؛ من آنموقع چند نامه براي حضرت آیت ایموقتی جنگ کردستان شروع شد کرده



ا کردم خدمت امام عرض کنند که یک راه مسالمت آمیز و سیاسی به دولت نشان داریوش فروهر فرستادم و از ایشان تقاض

 .دهند و بعد هم خودم در آن شرکت کردم تا داریوش فروهر را به شیخ عزالدین حسینی و گروههاي دیگر رساندم

 

 مد؟درگیریهاي اخیر کردستان ایران به تضعیف دولت مرکزي بیانجا کنیدفکر نمی·                   

 

در این رابطه باید دو نکته را هشدار بدهم: یکی اینست که در وقت فعلی که امپریالیزم آمریکا میخواهد از طریق         -

مختلف، علیه انقالب اسالمی توطئه چینی کند و این کار را با دخالت نظامی و سوق دادن به آن  هايهمه امکانآتش و بشیوه

 از دانند،مرحله شروع کند، باید ازهر نوع برخورد و نزاع مسلحانه میان همه نیروهایی که خود را میهن دوست و انقالبی می

فاشیست عراق دشمن سرسخت خلق کرد است. تا بحال این جمله بین کردها و دولت مرکزي خودداري شود. دوم اینکه دولت 

دهکده کردستان عراق را با خاك یکسان کرده، بیش از هشتصد هزار کرد آواره شده و در اردوگاههاي اجباري  1247دولت، 

ده و دهها یه ش. مناطق نفتخیز از کردها تخلانداسکان داده شده -درست کرده بود هاکه آمریکا براي ویتنامی هاییکمپ مثل –

که نمونه اش را در روزهاي اخیر می بینید. بیشتر این رانده  اندهزار نفر بنام ایرانی بودن و شیعه بودن از عراق رانده شده

. هزاران جوان مبارز عراق را اندشدگان از برادران کرد هستند که حتی قبل از بوجود آمدن دولت عراق، در آنجا ساکن بوده

علیه خلق کرد در کردستان عراق ادامه دارد. دولت عراق  ايهم جنگ نابود کننده و فعالً اندتن را زندانی کرده اعدام و هزاران

میخواهد قسمتی از نقشه و توطئه امپریالیزم آمریکا علیه انقالب ایران را اجرا کند. با درك واقعی این دو نکته راه براي حل 

. البته فهمیدن این نکات و درك این موقعیت خطیر، هم از طرف دولت شودز میسیاسی و مسالمت آمیز کردستان ایران با

 .کنممرکزي و هم از سوي نیروهاي سیاسی کردستان ایران ضرورت دارد، من قضاوت یکجانبه نمی

 

 پیشنهاد خاصی براي پایان یافتن درگیري در کردستان ایران دارید؟ ·                   

 

این است که هر چه زودتر، این جنگ برادر کشی خاتمه پیدا کند و آتش بس اعالم شود و به میز پیشنهاد خاص من  -

درباره اعالم آتش بس منتشر  هامذاکره بازگردند و کلید آن همین خبري است که از سوي دفتر ریاست جمهوري در روزنامه

تش بس عملی شود و هم برادران کرد و هم برادران که این آ کنمشد که حزب دمکرات هم آن را قبول دارد. من پیشنهاد می

ارتش و پاسداران آن را رعایت کنند تا راه حل مسالمت آمیز و سیاسی پیدا شود. دوم اینکه شش اصل پیشنهادي حزب 

دمکرات کردستان که با اصالحاتی مورد تصویب ریاست جمهوري قرار گرفته است، در شکل نهایی خود بزودي اعالم شود و 

ن را چهارچوب مذاکرات سیاسی براي حل مسالمت آمیز مسأله قرار دهند. سوم اینکه تنک نظري و تندروي کنار گذاشته همی

 .شود و طرفین با واقع بینی و آینده نگري با مساله مواجه شوند



 

اط با گروههاي سیاسی چه دولت عراق علیه ایران از طریق ارسال اسلحه و پول و یا ارتب هايدرباره دخالتها و توطئه ·       

 اطالعاتی دارید؟

 

مساله دخالت عراق درکار دولت ایران، واقعیت دارد. عراق چه در کردستان، چه در آذربایجان و خوزستان، اسلحه و پول  -

ه ب . ما درباره جزئیات آن اطالعات دقیق نداریم، اما واقعیت این است که رژیم عراق، شیوخ و روساي قبایل راکندپخش می

داخل عراق برده و به آنها پول و اسلحه میدهد. این مساله، فقط مربوط به کردها نیست که هرکس برود بگوید من علیه 

از شاهپور و بختیار گرفته تا ساواکیهاي فراري، دولت عراق به او پول و اسلحه میدهد. خوانین و  کنمانقالب اسالمی فعالیت می

 .که نیروهاي سیاسی به عراق بروند و پول و اسلحه بگیرند ایما تا بحال ندیدهولی م کنندشیوخ، اینکار را می

 

 چیست؟» قیاده موقت«مواضع اتحادیه میهنی و احزاب همکار آن در برابر  ·                   

 

ت . این ثابکنندبه جز حزب کمونیست عراق که یکجور رابطه اي با قیاده موقت دارد، شش گروه دیگر آن را محکوم می -

شده که بارزانی و پسرانش ادریس و مسعود، رابطه خیلی نزدیکی با شاه مخلوع ایران و با امریکا و اسرائیل دارند. در این مورد 

که در کنگره نهم آمریکا بسرقت رفت و در جهان انتشار یافت وجود » اوت اسپایک«هم مدرك مشهور و معتبري بنام گزارش 

دیک قیاده موقت با اسرائیل و صهیونیزم بوسیله آن کشف شد، رابطه اي که قبول آن براي خلق عرب، دارد که روابط خیلی نز

بدلیل حساسیتی که روي مساله فلسطین، دارد خیلی مشکل و حتی بدتر از ارتباط با شاه مخلوع است. قیاده موقت از لحاظ 

رتجاعیون هستند بنابراین جزء نیروهایی نیستند که اتحادیه اجتماعی هم نماینده دستجات عقب مانده جامعه یعنی فئودالها و ا

و  اندآن را محکوم کرده هايوابستگی هایشان،حزب دیگر، آن را بعنوان نیروي ملی و مترقی قبول کنند ودر اعالمیه 5میهنی و 

 .حاضر به همکاري با آن نیستند، مگر آنکه یک تغییر اساسی در خط مشی این گروه بوجود بیاید

 

 .گویا قیاده موقت دچار انشعاب هم شده است ·                   

 

در کنگره اخیر قیاده موقت که در ایران تشکیل شد، دو جریان مختلف حضور داشت: یکی روشنفکران به رهبري  بله مثالً -

از کنگره نهم آمریکا و و جناح دیگر به رهبري پسران بارزانی و فئودالها و عشایر. جناح اول پس » محمود عبدالرحمن«

 .افشاگري علیه قیاده موقت انشعاب کرد



 

 کنید؟نیروهاي سیاسی و نظامی قیاده موقت را چگونه ارزیابی می ·                   

 

در کردستان عراق، هیچ نفوذ و قدرتی ندارد و تشکیالتی هم که در  ايبنظر من قیاده موقت، از لحاظ نیروي سیاسی و توده -

بصورت خیلی محدود داشتند با جناح روشنفکران رفته است. از نظر نظامی، اینها در ایران هستند و شامل آن عده از  آنجا

پناهندگان عراقی هستند که در اینجا مسلح شده و بسر میبرندو در اینصورت هم بیشتر بشکل یک نیروي خارج از 

 .فعال باشندبتوانند در داخل عراق  کنمکشور(عراق) هستند و فکر نمی

 

 کنند؟اینها در ایران چکار می ·                   

 

 )16/2/1359این سئوالی است که من باید از شما بپرسم.(اطالعات                        -

 

 به جالل طالبانی» قیاده موقت«پاسخ 

 

ه ک» جالل طالبانی«ن قسمت از سخنان سخنگوي حزب دمکرات کردستان عراق(قیاده موقت) در نامه اي براي اطالعات، به آ

اردیبهشت عنوان کرده پاسخ گفته است. در نامه مزبور، ضمن رد سخنان  16درباره این حزب در مصاحبه اي با اطالعات 

است که  دازيانتفرقهموضع کنونی ایشان(طالبانی)«طالبانی درباره قیاده موقت و اشاره به سوابق مبارزاتی این حزب آمده است: 

این موضوع نیز از طرف ملت عراق غیر قابل قبول و در نظر آنها ناپسند است و معتقدیم احزاب و گروههاي سیاسی هم که در 

 این موضع آقاي طالبانی را مورد تائید قرار نخواهند اندبا آقاي طالبانی به توافق رسیده» کمیته آماده سازي جبهه دمکراتیک«

سال قبل ایجاب کرد ودر این  34خی ملت کرد در کردستان عراق، تشکیل حزب ما را حدود اجتماعی و تاری هايداد. ضرورت

مردم برخوردار و  هاي. ما از اعتماد و پشتیبانی تودهاندزحمتکش مردم از اساسی ترین ارکان حزب ما بوده هايمدت، توده

ما را در  هايبانی سعی نموده است که سیاستموجودیت حزب خود را در گرو عقیده و نظر این و آن نمی بینیم. آقاي طال

مقابل ملت برادر عرب و مساله فلسطین دچار شک و تردید کند، ولی با خوشوقتی و اعتقاد کامل اعالم میداریم که با نیروهاي 

زه خلق مبارز عرب مخالف رژیم عراق، چه در داخل و چه در خارج عراق، روابط مبارزاتی دوستانه داریم و خود را در مبار

فلسطین در راه رهایی خلق و تشکیل دولت مستقل و دمکراتیک فلسطین سهیم میدانیم و نیز در مبارزه علیه امپریالیزم و 

در ادامه نامه، ضمن تکذیب این مساله ». دانیمآزادیخواه جهان می هايصهیونیسم و ارتجاع،خود را همسنگر خلق عرب و خلق



اه رهایی که تنها ر کنیمنفوذ و قدرتی ندارد، آمده است : ما بار دیگر باین نکته تاکید میکه قیاده موقت در کردستان عراق 

ملت عراق اتحاد نیروهاي مبارز، اعم از کرد و عرب، تشکیل یک جبهه واحد و پرهیز از هر گونه تفرقه و جلوگیري از 

ري علیه دشمن مشترك، یعنی رژیم بعث عراق اختالفات داخلی است تا بتوانیم نیروهاي داخلی خود را در صفوف فشرده ت

 )20/2/1359بکار گیریم.(اطالعات

 

 :جالل طالبانی، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق

 

 .ایجاد کشور منفصل کرد، امري خیالی در حکم عدم است

 

را از سفر به ایران و جالل طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق، در مصاحبه اي با خبرگزاري پارس، هدفش 

دیدگاههایش را نسبت به انقالب اسالمی ایران و تاثیر آن در منطقه و بخصوص عراق تشریح کرد. طالبانی گفت: انقالب 

در جهان اسالم و بویژه عراق به جاي  اياسالمی ایران به رهبري امام خمینی، سراسر خاورمیانه را تکان داد و تاثیر گسترده

». سالمی ایران، مردم عراق و برادران شیعه ما را در جنوب کشور بیدار و آنها را به مبارزه تشویق کردگذاشت. انقالب ا

هدف نخست من از این دیدار، عادي کردن و تحکیم روابط میان انقالب اسالمی «طالبانی درباره هدفش از سفر بایران گفت: 

ق، نقش بزرگی در انجام آن دارد، زیرا عناصر ارتجاعی و مزدور و ایران و انقالب عراق است که اتحادیه میهنی کردستان عرا

میان انقالب اسالمی ایران و انقالب کردستان عراق، خرابکاري کنند. عادي کردن این روابط، به  کوشندوابسته به استعمار می

ول ایرانی درباه مسائل نفع طرفین است و خوشحالم که این هدف تحقق یافته است. هدف دوم تبادل نظر با مقامات مسو

مشترك عراق و ایران و اوضاع خاورمیانه و بررسی چگونگی متحد ساختن نیروهاي انقالبی منطقه در مقابل یورش وحشیانه 

 .«استعمارگران به انقالب اسالمی و انقالب فلسطین و انقالب عراق است

 

 راه حل سیاسی و مسالمت آمیز

 

قایع کردستان و ارائه تصویري واقعی از جریانات است، به این امید که بتوانیم در پیدا الزم درباره و هايهدف دیگرم توضیح

کردن یک راه حل سیاسی و مسالمت آمیز و پایان دادن به جنگ میان برادران کرد و ایران سهمی داشته باشیم، البته با 

ه و هستیم. حتی مساله شرکت ما دریافتن یک مراعات اصل عدم دخالت بهر شکل در امور ایران که همیشه به آن پایبند بود

راه حل سیاسی و مسالمت آمیز براي اوضاع کردستان ایران، دو شرط دارد: یکی موافقت حکومت مرکزي و دیگر موافقت 

 :. سئوال شدکنیمطرف مقابل که کردها باشند و جز این، ما هیچگونه دخالتی نمی



 

 منطقه کردنشین کشور شما چه تاثیري داشته است؟ انقالب اسالمی ایران در عراق به ویژه در 

 

انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی، سراسر خاورمیانه را تکان داده و تاثیر وسیعی در جهان اسالم بویژه «طالبانی پاسخ داد:

و  ردم عراقدر عراق که اکثریت ساکنان غرب آن شیعه هستند، به جا گذاشته است. تاثیر انقالب اسالمی این بود که م

برادران شیعه ما را در جنوب کشور بیدار کرد و آنها را به فعالیت و مبارزه تشویق کرد همچنین کردهاي عراق تشویق شدند 

که به مبارزه مسلحانه خود ادامه بدهند،بویژه اینکه از پشت سر، دیگر خطري متوجه آنها نیست،زیرا رژیم ارتجاعی شاه از 

ما خنجر می زد. این خطر رفع شد و حاال بعکس انقالب اسالمی ایران، فضاي تازه اي پدید آورد و  پشت سر، ناجوانمردانه به

اکراد ایرانی نیز که در کنار دیگر برادران ایرانی خود علیه رژیم شاهی قیام کردند، شروع به همدردي با برادران کرد خود در 

وي دیگر، انقالب اسالمی ایران، مردم را متقاعد کرد که می توان از س«عراق کردند. جالل طالبانی در ادامه گفتگویش گفت:

 هاياین اعتقاد بود که رژیم، قوي است و شاه و صدام حسین تکریتی، ارتش دارندو از پول قبالً». را سرنگون کرد هاطاغوت

، مردم میل به انزوا و نا هنگفت برخوردارند و با داشتن دستگاههاي سرکوبگر، نابودي آنها غیر ممکن است.به همین خاطر

امیدي داشتند، اما انقالب اسالمی ایران، امید به پیروزي را زنده کرد و با پیروزي انقالب اسالمی مشخص شد سرنگونی 

و قیام علیه این رژیمها امکان پذیر است. انقالب اسالمی  هارژیمهاي سرکوبگر و ستمکار و طاغوتی در صورت متحد شدن توده

و داد و یک روحیه انقالبی در دل کردها و عربها در عراق بوجود آورد. تاثیر دیگر انقالب اسالمی ایران این بود که به مردم نیر

ماهیت زشت و پلید رژیم صدام حسین تکریتی را بر مال ساخت. صدام با شاه مخلوع همکاري داشت و مبارزان ایرانی را 

و موضع گیري خصمانه عراق نسبت به انقالب ایران براي ملت عراق، این . پس از تبعید امام خمینی از نجف دادشکنجه می

پرسش مطرح شد که صدام حسین، چرا با انقالب اسالمی که از انقالب فلسطین و اعراب در مبارزه شان علیه استعما و 

و صهیونیسم  ران آمریکائیدشمنی میورزد؟ در حالی که رژیم شاه با صدام که هم پیمان استعمارگ کند،صهیونیسم پشتیبانی می

. این وقایع نقاب از چهره پلید رژیم بعثی و صدام حسین به عنوان یک عنصر ضد کردو دوستی می دادبود، به اسرائیل نفت می

مکاري ه کندخلقی و عنصري که با استعمار و صهیونیسم مخالفتی ندارد، اما با انقالب فلسطین و مسائل اعراب حمایت می

 .تمیکرد برداش

 

 کردستان آزاد و مستقل؟

 

سئوال شد: اتحادیه میهنی کردستان عراق براي کسب خودمختاري در چارچوب جمهوري عراق مبارزه میکند آیا کسب 

خودمختاري یک هدف مرحله اي یا استراتژیکی است. به کالم دیگر آیا اکراد در چهار کشور ایران، عراق ترکیه و 

 ست که یک کردستان آزاد و مستقل ایجاد کنند؟هدف درازمدت شان این نیسوریه،



 

کردهاي نسل فعلی ما نمی تواند چیزي بیشتر از خودمختاري در چارچوب جمهوري عراق که باید یک "طالبانی پاسخ داد: 

 و نه شاعران خیال پرداز، معتقدیم که سیاست گراجمهوري دمکراتیک خلق باشد، بدست آورد. ما به عنوان انقالبیون واقع

است. به نظر من امکان یکی شدن کردها در یک کشور منفصل کرد، امري »هافن ممکن«واقعی و منطقی، سیاست بکاربردن 

خیالی و در حکم عدم است. طالبانی افزود: سیر تحول در شرق به نظر من در جهت منفصل شدن ملل شرق است و جدا شدن 

با جدا شدن کردستان عراق از این کشور و یا جدا شدن مناطق کردنشین ایران از  آنها از هم. بهمین دلیل است که من شخصاً

 ."کنمجمهوري اسالمی ایران، مخالفت می

 

 رفع اختالف هايراه حل

 

به نظر شما چه راه حلی براي رفع اختالف « جالل طالبانی، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق در پاسخ این سئوال که:

در این زمینه با رهبران  هائیرکزي جمهوري اسالمی ایران و کردها در کردستان ایران متصور است و آیا تماسمیان حکومت م

 جمهوري اسالمی و کردهاي ایران داشته اید؟

 

به عقیده من، باید از راه سیاسی و مسالمت آمیز، مشکل را حل کرد. جنگ میان کردهاي ایرانی و برادران ارتشی و « گفت:

ن، یک جنگ برادرکشی است، در حالی که برادران، باید هم پیمان یکدیگر باشند و یکدیگر را در آغوش بگیرند، بویژه پاسدارا

فاشیستی عراق قرار گرفته است. انقالب اسالمی ایران،  هاياستعمارگران آمریکائی و توطئه هايکه ایران در معرض توطئه

ن همه نیروها در ایران در مقابل استعمارگران آمریکائی و رژیم فاشیستی اکنون به یک وحدت متین ملی از طریق متحد شد

و  را خونین و جریحه دار میسازد. یتیم ها. دلکندبلکه آنرا پیچیده تر می کنددارد. جنگ، مشکلی را حل نمیعراق، نیاز مبرمی 

یاسی و مسالمت آمیز و دموکراتیک موجود . به عقیده من زمینه یک راه حل سگذاردبیوه زن و حس انتقامجوئی به جاي می

است، زیرا طرف کرد، همگی میگویند حاضرند به جنگ برادر کشی پایان دهند. آتش بس را محترم بدارند، پاره اي 

دولت مرکزي مثل خروج افراد مسلح از شهرها و نیز مقاومت در برابر رژیم فاشیستی عراق را اجابت کنند. از  هايخواست

رف مسوول دولت مرکزي، یعنی شخص دکتر ابوالحسن بنی صدر رییس جمهوري اسالمی ایران همچنین بارها سوي دیگر، ط

اعالم کرده که خواهان راه حل سیاسی و مسالمت آمیز است و مخالف جنگ برادر کشی است و حقوق مشروع کردها از جمله 

 .«خودمختاري در چارچوب جمهوري اسالمی ایران را می پذیرد

 

 با اصل خودمختاريموافق 



 

دکتر بنی صدر گفته است ما مخالف اصل خودمختاري نیستیم، حرف مان این است که چه کسی « طالبانی ادامه داد:

صادقانه اي از سوي دو طرف مبذول شود، نظرم و  هايخودمختاري را بگیرد و کیفیت این خودمختاري چگونه است. اگر تالش

امیدم این است که مشکل حل خواهد شد. منهم بر حسب امکانات و توانائی خود، ضمن مراعات اصل عدم دخالت در امور 

ر ممسائل را براي طرفین توضیح دهم و تصویري واقعی از اوضاع و مقاصد، به طرفین ارائه دهم، بلکه ا کنم،داخلی، تالش می

آتش بس و راه حل سیاسی تسهیل شود. در خالل اقامتم در تهران و تماس با مقامات مسوول و سپس تماسهایم با برادران 

کرد، البته با آگاهی قبلی طرف مرکزي برایم روشن شد که زمینه فراهم است و خوش بینی وجود دارد و معتقدم که طرفین در 

که بزودي، به جنگ پایان داده خواهد شد و  کنمو پیش بینی می کنندمیجهت پایان دادن به جنگ برادر کشی حرکت 

بازگشتی خواهد بود به منطق و عقل سالم و زبان گفت وشنود ورها کردن زبان آتش و جنگ. این راه حل سیاسی و مسالمت 

 تعماراس نفوذ راههاي تمامی زیرا بود خواهد -ایرانیان همه و ترك کرد،فارس –آمیز و دمکراتیک به نفع انقالب اسالمی ایران 

 از یاسالم ملل به خوبی الگوي سپس و بخشید خواهد استحکام را ایران ملی وحدت بست، خواهد را عراق فاشیستی رژیم و

 .آن است نه حرف و شعارهایش هايمشکالت ارائه خواهد داد، زیرا قدرت انقالب در داده بااسالمی جمهوري برخورد شیوه

 

 عراقاوضاع کلی 

 

رژیم و دار و دسته صدام حسین، اقلیتی بسیار کوچک هستند که با آتش و خون در عراق «وي درباره اوضاع کلی عراق گفت: 

. اینان سیاست فاشیستی فجیعی علیه تمامی نیروها و احزاب و گروهها و شهروندان عراق، چه عرب، چه کرد، کنندحکومت می

.در عراق، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، آزادي سندیکاها،  برندشیعه بکار میچه مسلمان، چه مسیحی، چه سنی و چه 

. ارتباط رژیم فاشیستی عراق، با استعمار نو و استعمار گران کنندندارد.آنها مردم را هزار هزار بازداشت می وجودمطلقاً

وو م حسین تکریتی را رژیمی مزدور استعمار نآمریکائی دیگر مساله اي نیست که از دید کسی پنهان مانده باشد. ما رژیم صدا

انی و مختلفی، از جمله ارتجاع سعودي، روابط بازرگ هاي. این وابستگی از طریق پوششدانیموابسته به استعمارگران امریکائی می

 .مناسبات نفتی مشهود است

 

 سیاست شوونیستی

 

رفته و آن را از طریق عربی کردن مناطق نفت خیز این رژیم در قبال ملت کرد عراق، یک سیاست شوونیستی در پیش گ

دهکده کردنشین را با خاك  1247. بر اساس همین سیاست، آنها کندکردنشین و کوچ دادن کردها از مناطق خود اعمال می



سترده گآب را با سیمان بستند. این رژیم، با مقاومت  هايیکسان کردند، کشتزارها و جنگلها را به آتش کشیدند و حتی چشمه

مواجه شده است.همه نیروها و احزاب ملی، همه کردها همه شیعیان، مخالف این رژیم بوده و به مبارزه با آن  ايتوده

چهار سال است که مبارزه مسلحانه خود را علیه این رژیم آغاز کرده که در  . اتحادیه میهنی کردستان عراق تقریباًاندبرخاسته

اسري عراق بشمار می رود، زیرا چند حزب عراقی بنام تجمع ملی عراق، هم اکنون در کنار ما عین حال، بخشی از انقالب سرت

با رژیم می جنگند. بعد از انقالب اسالمی ایران و پیوستن برادران شیعه ما در مبارزه علیه رژیم فاشیستی عراق، دامنه مقاومت 

ی حزب کمونیست عراق که چند وزیر در هیات حاکمه داشت، مردم عراق در برابر را این رژیم بسیار گسترش یافته است، حت

رژیم را ترك کرده و هم اکنون در کنار ما می جنگند. بعد از برکناري احمد حسن الکبر و نمایشنامه کنار رفتن وي، در داخل 

داشت کرد. بهر حال تن از رهبران حزب را اعدام و صدها نفر دیگر را باز 22خود حزب بعث نیز انشعاباتی رخ داد و صدام ،

 .«رژیم صدام حسین، اینک چون پرکاهی در معرض توفان قرار گرفته سقوط آن بسیار نزدیک است

 

 موضع ارتش عراق

 

 جالل طالبانی در پاسخ این سئوال که:موضع ارتش عراق در قبال رژیم حاکم در بغداد چیست؟

 

اکدامن همچنین عناصر کرد و شیعه اکثریت، افراد این ارتش به رغم تصفیه گسترده و اخراج عناصر مترقی وملی و پ«گفت:  

مخالف رژیم حاکم و مخالف صدام حسین هستند، زیرا صدام حسین با اخراج بهترین افسران، ارتش عراق را تضعیف کرد. او 

حالی که  او داد. دررا یکباره به ارتشبدي رسانید. بدتر اینکه رتبه ستادي هم به » عدنان خیراهللا طلفاح«برادر زنش سرگرد 

ان می .بعالوه ارتشیشودبراي افسر ستاد شدن باید دوره خاصی را گذراند. این کارها توهین و تحقیري براي ارتش تلقی می

 هاي. ماموریت ارتش عراق همانطور که ما بارها گفته ایم باید در تپهدارندبینند که آنها را از وظایف اصلی خود باز می

در کوهستانهاي کردستان. ارتش عراق، باید در صف مقدم مقابله با تجاوز صهیونیسم و استعمار باشد نه  باشد نه» جوالن«

اینکه برادران کرد عراقی، و برادران شیعه عراقی خود را سرکوب و کشتارکند. نقش ارتش عراق، مشخص است. دفاع از 

ب با این انقال و دفاع از انقالب فلسطین که صدام عمالًاستقالل ملی عراق که صدام آنرا به استعمارگران آمریکا فروخت 

تا کی باید در پادگانها در کردستان عراق بمانند، در حالی که برادران  کننددشمنی می ورزد. افسران ارتش عراق احساس می

دامه گفتگویش بانی در اطال». شوندفلسطین و برادرانشان در جنوب لبنان و در فلسطین، زیر پاي صهیونیستهاي جنایتکار له می

ده را که فرمان» ولید محمود سیرت» دهها افسر الیق ارتش عراق ازجمله سپهبد صدام حسین اخیراً«درباره ارتش عراق گفت: 

یک لشکر عراقی در کردستان و همچنین یکی از اعضاي قدیمی حزب بعث بود، اعدام کرده است. دهها افسر دیگر در 

رتش ساختگی اتومبیل کشته شدند. هم اکنون در ا هايفاشیستی در تصادف هايیاري نیز با شیوهبازداشت بسر می برند و بس

. دهدیانتشار م هائیو اعالمیه کندعراق، نهضت افسران آزاد تشکیل شده است که براي سرنگونی رژیم بعث عراق تالش می



رجه و فعالند. عالوه بر همۀ اینها افسریان و د حتی افسران بعثی مخالف حکومت فاشیستی صدام حسین نهضتی تشکیل داده

داران و سربازان ارتش، بیشترشان شیعه و کرد هستند که با رژیم مخالفند. بعنوان نمونه، همین دو ماه پیش، دو افسریار عرب 

ه از آنها وقتی ککه شیعه هستند با تمامی تجهیزات و سالحهاي خود به ما پیوستند و در کنار ما علیه رژیم عراق می جنگند. 

لذا می بینید که صدام، از انقالب ایران و امام خمینی واهمه ». از حزب خمینی«پرسیدم شما از کدام حزب هستید پاسخ دادند:

بسیار دارد.انقالب اسالمی ایران، انعکاس وسیعی در ارتش عراق بویژه در میان درجه داران و سربازان بجاي گذاشته است و ما 

 )22/2/1359اطالعات».(گذشته دیگر با ما نمی جنگد هايکه ارتش عراق، برخالف زمان ایممتوجه شده

 

 :طی پیامی براي مقابله با امپریالیسم

 

 .جالل طالبانی کلیه نیروهاي خود را در اختیار امام گذاشت

 

ی، جالل طالبانی نسبت به امام اي از مقامات موثق و آگاه در تهران طی پیامهایتهران ـ خبرگزاري پارس: بر اساس گزارش عده

 .جمهوري کشور اسالمی ایران ابراز وفاداري کرده استامت و رییس

 

 :متن پیامها چنین است

 

افروز انسانی رهبر عالیقدر انقالب اسالمی با خشم و شگفتگی فراوان خبر تجاوز اهللا العظمی امام خمینی مشعلحضرت آیت

 .ایران دریافت کردیمخصمانه آمریکا را به جمهوري اسالمی 

 

بدون شک امپریالیسم آمریکا دشمن خوناشامی است براي تمام گروههاي اسالمی و تمام مظلومین و مستضعفین جهان 

توزي اوست در سراسر دنیا و از جمله دنباله همان چینی آمریکا بر ضدانقالب اسالمی به رهبري شما به دنبال همان کینهتوطئه

ضد برادران انقالبی شماست در عراق که به حکم اژدهاي جهنمی دست نشانده استعمار صهیونیسم بر توزي آمریکا بر کینه

اهللا سید محمد باقر است که با بدترین انواع گیرد و نیز همان دستی که آلوده به خون آیتضدانقالب اسالمی انجام می

 .هاي وحشیانه به شهادت رسیدشکنجه

 



باشند که براي سرکوب کردن پیرو انقالب اسالمی می عرب و ترکمن و سنی و شیعه مجموعاًخواهان عراق از کرد و آزادي

 .نمایداستعمار و صهیونیسم قیام کردند و براي سرکوب کردن حکومت صدام خائن دست نشانده آمریکا کوشش می

 

یستی و اي استعماري و صهیوناز برنامه ناپذیر با انقالبیون فلسطین و ایران و عراق به پیرويهمان حکومتی که در نبرد آشتی

دهیم و با تمام داریم که تمام نیروهایمان را در اختیار انقالب اسالمی ایران قرار میدشمن با مظلومین قرار دارد ما اعالم می

 .باشیمامکانات خود در صف انقالب اسالمی براي درهم کوبیدن استعمار می

 

ه به سود انقالب و مسلمانان و تمام مظلومین است درود بر شما و برکات خداوند. جالل خداوند شما را توفیق دهد و آنچه ک

 )23/2/1359دبیر کل اتحادیه وطنی کردستان(کیهان-طالبانی

 

 .جالل طالبانی: انقالب ایران به رهبري امام سراسر خاورمیانه را تکان داد

 

 هایش را نسبت بهصاحبه هدفش را از سفر به ایران و دیدگاهجالل طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق در م

در منطقه و بخصوص عراق تشریح کرد. طالبانی گفت: انقالب اسالمی ایران به رهبري امام آن انقالب اسالمی ایران و تاثیر 

گذاشت. انقالب اسالمی ایران اي در جهان اسالم و به ویژه عراق به جاي خمینی سراسر خاورمیانه را تکان داد و تاثیر گسترده

مردم عراق و برادران شیعه ما را در جنوب کشور بیدار کرد و آنها را به مبارزه تشویق کرد. طالبانی درباره هدفش از سفر به 

ایران گفت: حتی هدف نخست من از این دیدار عادي کردن و تحکیم روابط میان انقالب اسالمی ایران و انقالب عراق است 

دارد. زیرا عناصري ارتجاعی و مزدور و وابسته به استعمار آن دیه میهنی کردستان عراق نقش بزرگی در انجامکه اتحا

کوشند میان انقالب اسالمی ایران و انقالب کردستان عراق خرابکاري کنند. عادي کردن این روابط به نفع طرفین است و می

 .خوشحالم که این هدف تحقق یافته است

 

رنگون توان طاغوتها را سنی در ادامه گفتگویش گفت از سوي دیگر انقالب اسالمی ایران مردم را متقاعد کرد که میجالل طالبا

این اعتقاد بود که رژیم قوي است و شاه و صدام حسین ترکیبی ارتش دارند و از پولهاي هنگفت برخوردارند.  کرد. قبالً

ن است و به همین خاطر مردم میل به انزوا و ناامیدي داشتند اما انقالب واداشتن دستگاههاي سرکوبگر نابودي آنها غیرممک

اسالمی ایران امید به پیروزي را زنده کرد. با پیروزي انقالب اسالمی مشخص شد سرنگونی رژیمهاي سرکوبگر و ستمکار و 

 .پذیر استها و قیام علیه این رژیمها امکانطاغوتی در صورت متعهد شدن توده



 

ه مردم نیرو داد و یک روحیه انقالبی در دل کردها و عربها در عراق به وجود آورد. تاثیر دیگر انقالب اسالمی ایران انقالب ب

این بود که ماهیت زشت و پلید صدام حسین ترکیبی را برمال ساخت، صدام با شاه مخلوع همکاري داشت و مبارزان ایرانی را 

گیري خصمانه عراق نسبت به انقالب ایران براي ملت عراق این ز نجف و موضعداد. پس از تبعید امام خمینی اشکنجه می

شان علیه استعمار و پرسش مطرح شد که صدام حسین چرا با انقالب اسالمی که از انقالب فلسطین و اعراب در مبارزه

هیونیسم مارگران و آمریکایی و صپیمان استعورزد در حالی که رژیم صدام با شاه که همکند دشمنی میصهیونیسم پشتیبانی می

 .کردداد دوستی میبود و به اسراییل نفت می

 

یا کند. آسوال شد آقاي طالبانی اتحادیه میهنی کردستان عراق براي کسب خودمختاري در چارچوب جمهوري عراق مبارزه می

ا در چهار کشور ایران و عراق و اي یا استراتیژیکی است. به کالم دیگر آیا کردهکسب خودمختاري خود یک هدف مرحله

 ترکیه و سوریه هدف درازمدتشان این است که یک کردستان آزاد و مستقل ایجاد کنند؟

 

تواند چیز بیشتري از خودمختاري در چارچوب جمهوري عراق که باید یک جمهوري طالبانی پاسخ داد: نسل فعلی ما نمی

پرداز معتقدیم که سیاست واقعی و گرا و نه شاعران خیالقالبیون واقعدمکراتیک خلق باشد به دست آورد. ما به عنوان ان

شدن کردها در یک کشور منفصل کرد امري خیالی و در منطقی سیاست به کار بردن فن ممکن است. به نظر من امکان یکی

 .حکم عدم است

 

ر شما چه راه حلی براي رفع اختالف میان جالل طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق در پاسخ این سوال که به نظ

حکومت مرکزي جمهوري اسالمی ایران و کردها در کردستان متصور است و آیا تماسهایی در این زمینه با رهبران جمهوري 

آمیز این مشکل را حل کرد اما طرف اید. گفت: به عقیده من باید از راه سیاسی و مسالمتاسالمی به کردهاي ایران داشته

جمهور اسالمی ایران همچنین بارها اعالم کرده که خواهان صدر رییسوول دولت مرکزي یعنی شخص دکتر ابوالحسن بنیمس

آمیز است و مخالف جنگ برادرکشی و حقوق مشروع کرد از جمله خودمختاري در چارچوب راه حل سیاسی و مسالمت

که ما مخالف اصل خودمختاري نیستیم حرفمان این است که صدر گفته است پذیرد. دکتر بنیجمهوري اسالمی ایران را می

 .چه کسی خودمختاري را بگیرد و کیفیت این خودمختاري چگونه است

 

وي درباره اوضاع کلی عراق گفت رژیم و دارودسته صدام حسین اقلیتی بسیار کوچک هستند که به آتش و خون در عراق 

ها و شهروندان عراق چه عرب و چه کرد و چه امی نیروها و احزب و گروهکنند. اینان سیاسی فاشیستی علیه تمحکومت می



برند و در عراق آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، آزادي سندیکاها مسلمان و چه مسیحی و چه سنی و چه شیعه به کار می

 سپارندهاي اعدام میمعی به جوخهکنند انقالبیون را به طور دسته جوجود ندارد. آنها مردم را هزارهزاربار بازداشت می مطلقاً

یست که از اي نکنند. ارتباط رژیم فاشیستی عراق به استعمار نو و استعمارگران آمریکایی دیگر مسالهها هزار نفر را آواره میده

دانیم. می یدید کسی پنهان مانده باشد ما رژیم صدام حسین تکریتی را رژیم مزدور استعمار نو وابسته به استعمارگران آمریکای

 .این وابستگی از طریق پوششهاي مختلف از جمله ارتجاع صعودي و روابط بازرگانی و مناسبات نفتی مشهود است

 

خیز را از طریق عربی کردن و مناطق نفتآن این رژیم در قبال ملت کرد عراق یک سیاست شوونیستی در پیش گرفته و

 .کنندال میکردنشین و کوچ دادن کردها از مناطق خود اعم

 

زارها و جنگلها را به آتش کشیدند و دهکده کردنشین را با خاك یکسان کردند. کشت 1247بر اساس همین سیاست آنها 

 .هاي آب را با سیمان بستندحتی چشمه

 

این  اي مواجه شده است. همه نیروها و احزاب ملی، همه کردها، همه شیعیان مخالفاین رژیم با یک مقاومت گسترده توده

چهار سال است که مبارزه مسلحانه را علیه این  برخواستند اتحادیه میهنی کردستان عراق تقریباًآن رژیم بوده و با مبارزه با 

رود زیرا چند حزب عراقی به نام تجمع ملی رژیم آغاز کرده که در این حال بخشی از انقالب سرتاسري عراق به شمار می

 .جنگدا رژیم میعراق هم اکنون در کنار ما ب

 

دهها افسر الیق ارتش عراق از جمله سپهبد محمد  طالبانی در ادامه گفتگویش درباره ارتش عراق گفت: صدام حسین اخیراً

سیرت را که فرمانده یک لشکر عراقی در کردستان و همچنین یکی از اعضاي قدیمی حزب بعث بود اعدام کرده است. دهها 

نون کهاي فاشیستی در تصادفهاي ساختگی اتومبیل کشته شدند. هم ابرند و بسیاري با شیوهافسر دیگر در بازداشت به سر می

ار هایی انتشکند و اعالمیهدر ارتش عراق نهضت افسران آزاد تشکیل شده که براي سرنگونی رژیم بعث عراق تالش می

دهد. حتی افسران بعثی مخالف حکومت فاشیستی صدام حسین، نهضتی تشکیل داده و فعالند. عالوه بر همه این افسران و می

و کرد هستند که با رژیم مخالفند. به عنوان نمونه همین دو ماه پیش دو افسر  داران و سربازان ارتش بیشترشان شیعهدرجه

که از  جنگند. وقتیعرب که شیعه هستند با تمامی تجهیزات و سالحهاي خود به ما پیوستند و در کنار ما  علیه رژیم عراق می

نید که صدام از انقالب ایران و امام خمینی بیآنها پرسیدم که شما از کدام حزب هستید پاسخ دادند از حزب خمینی. لذا می

داران و سربازان به جاي واهمه بسیار دارد. انقالب اسالمی ایران انعکاس وسیعی در ارتش عراق به ویژه در میان درجه

 )25/2/1359جنگد.(کیهانهاي گذشته دیگر با ما نمیایم که ارتش عراق برخالف زمانگذاشتنه است و ما متوجه شده



 

 ات عراقیهاتلف

 

اعالم داشت که در زدو خوردهاي اخیر  دیروز عراق، کردستان متحد سوسیالیست حزب سخنگوي –نوار مرزي ایران و عراق 

. این سخنگو اندنفر مجروح شده 100تن از نیروهاي دولتی کشته و بیش از  77پارتیزانهاي این حزب با نظامیان بعث عراق،

قبضه کالشینکف در نتیجۀ زد و خوردها  33 و جمعاً اندمزدور بعثی را به گروگان گرفته9 ،»سوسه«اضافه کرد که در منطقه 

 6منهدم ساخته و » دوکان«. وي خاطر نشان ساخت که ساختمان بخشداري و ستاد حزب بعث را در ناحیه اندبدست آورده

 )25/2/1359.(کیهاناندخودروي ارتشی را به آتش کشیده

 

 عراقیمصاحبه با یک مجاهد 

 

نفت کشورهاي منطقه، از همه ارزانتر شده است، و رژیم اخیر تولید نفت  هايقیمت نفت عراق اکنون در میان قیمت ظاهراً  ·

 را باال برده، نظر شما در این مورد چیست؟

 

کا وارد نمود، لیسم آمریج) بعد از اینکه رژیم جمهوري اسالمی ایران تولید نفت خود را پایین آورد و لطمه بزرگی بر پیکر امپریا

طبیعی است که دولت بعث عراق، نقش مطلوب خویش را ایفا کند، لذا تولید نفت را افزایش داد. ابتدا از سه میلیون بشکه به 

یشتر نفت عراق که ب کنندبگوییم که متخصصان وزارت نفت عراق تاکید می چهار میلیون و سپس به چهار میلیون و نیم و دقیقاً

 چقدر تولید وبا چه قیمت دانندتا بحال، ملت بیچاره عراق نمی اند،روي کار آمده هاو از روزي که بعثی شودا داده میبه آمریک

از سوي دیگر بیشتر متخصصین عراقی در وزارت نفت  شود؟فروش و به چه کسی بزرگترین سرمایه خود، یعنی نفت داده می

 .اندآنان در خارج مشغول کار هستند و متخصصین آمریکائی، جایگزین آنان شده و بیشتر اند،به خارج از کشور مهاجرت کرده

 

 کنید؟وضع مردم کرد در عراق و جنبش کردها را چگونه توصیف می-

 

غیر متعهد و غیر مسوول و وابسته به شاه مخلوع ایران در  ايج)در واقع جنبش مردم شریف کرد عراق که به رهبري عده

آمریکا نقش بسیار مؤثري باشکست روبرو شد و در قرارداد الجزیره که در آن سال میان شاه و صدام امضاء شد، 1975سال 

دام قرار کنار شاه و ص. توطئه آمریکا که در شودایفاء نمود. نتیجه توکل و اعتماد بر غیر خدا این است که باشکست روبرو می



وجود مرد مستضعف کردعراق را در خطر جدي قرار داد و یکسال، هیچ مقاومتی از خود نداشت.از یکسال، یعنی گرفته بود،

مردم  که بررهبران» کرد گرایی«به شهر بارزان بازگشته و به مبارزه پرداختند. در واقع دید ناسیونالیستی  اي، عده76سال 

دو مساله را از هم جدا کرد: مردم مسلمان  بایست(اینجا یک مساله مهم وخود دارد و آن اینکه می باشدیشریف کرد حاکم م

 . حتی یکی از رهبران کردباشددید تعصب آمیز ناسیونالیستی عربیت می العملکرد و رهبران مردم کرد) در واقع عکس

د و بعقیده من دی!» کرد کرد ! کرد !«ما هم گفتیم » !  عرب!عربعرب !: «گویندها می:، ما شنیدیم و دیدیم که عرب گفتمی

. در زمان حزب اشدبدید ناسیونالیستی ترکیه تورانی در زمان دولت عثمانی می العملناسیونالیستی تعصب آمیز عربیت، عکس

که  اي. در مقابل آن، عدهشدکه در رابطه با فراماسونري بود، مساله قومیت ترکی مطرح و بر آن تأکید می» اتحاد و ترقی«

 که در کشورهاي بینیمو می انداختندو فریاد قومیت عربی براه می زدندقومیت عربی دم می ازکردند،مرموزانه حرکت می

میان مردم  و در کندرا تعقیب می» فارس گرائی«و همچنین شاه مخلوع نیز در ایران، ناسیونالیسم  گیردعربی، این دید قوت می

و آنگاه استعمار و ابرقدرتها به هدف خویش  افتندو باالخره همه به جان هم می کنندرا مطرح می» کرد گرائی« ايعدهد،کر

مسلمانان جهان را دوباره به وحدت و . اسالم،شودهمه این حرفها باطل و جمع می. ولی با مطرح کردن اسالم،رسندمی

 .کندیکپارچگی دعوت می

 

همه مسلمانند و مؤمن و متعهد و وفادار به اسالم هستند و آرزوي حکومت اسالمی دارند. ولی متأسفانه مردم شریف کرد، 

 و تا روزي که رهبران کرد، دست از شرق و آیندکه گاهی با روسیه و گاهی با آمریکا کنار میرهبران آنها افراد صالحی نیستند

شاهد حرکت و  ادامه دارد. ما اخیراً هانشوند، همه این بدبختی ،باشدغرب نکشند و راهی خط وسط که اسالم راستین می

که این تحرك و جنبش، براساس مبادي عالیه اسالم استوار است.  اینان  باشیمجنبش جدیدي در میان مردم مسلمان کرد می

ی از می عراق هستند. یکاز برخی رهبران نهضت اسال بلکهباشند،اکنون داراي نقشی بسیار مؤثر در نهضت اسالمی عراق می

: اي مردم غیور کرد، شما به همه مذاهب و افکار و گفتبرادران مجاهد کرد در یک سخنرانی در کردستان عراق،  می

به این دین حنیف خدمت  بایستخدمت کردید و در این راه زحمت کشیدید، ولی اکنون روز اسالم فرا رسیده و می هااندیشه

 .یدکنید و برایش زحمت بکش

 

و به هیچ وجه،   به فکر تجزیه و  اندزیادي کرده هايمردم کردستان مسلمان هستند و براي اسالم  هم فداکاريبطور کلی،

. و آن، مساله تبلیغات است آیداستقالل قومی نیستند و با آن مخالفت شدیدي دارند، ولی اینجا یک مساله مهم پیش می

در )ت. که بیشتر برادران مجاهد ما در کردستان از آن گله دارند و نسبت به آن، به مامنظورم برنامه کردي رادیو تهران اس

 توجه ندارد مثالً گذرد،. بخش کردي رادیو تهران به هیچوجه، به آنچه در عراق میکردندشکایت می (نجا بودیممدتی که آ

حدود دو هزار روستاي کردستان عراق را منهدم  اتفاق افتاده براي ما نقل کردند که رژیم بعث عراق، اخیراً که اخیراً ايواقعه

کرده و مردم مستضعف ومسلمان آنرا به مناصق وسط عراق (القري العصریه) انتقال داده که با وضع این مردم از هر لحاظ 

دو هزار روستا، ایجاد یک نوار مرزي است که از سی کیلومتري مرز  سازگار نیست. هدف از این اقدام یعنی منهدم کردن این



عراق با ترکیه شروع و تا مرز ایران با عراق ادامه دارد، یعنی از شهر خانقین تا شهر زاخو. رژیم عراق، این منطقه را منطقه 

ورد م ی در این منطقه پیدا شود، فوراًو هر انسانی یا حیوان باشدممنوعه اعالم کرده. و تحت نظارت نیروهاي نظامی عراقی می

. این اقدام رژیم بعث، اندحدود دویست قاطر در این منطقه کشته شده حتی اخیراً شود،حمله قرار گرفته و کشته می

وجه نکرد. ت و رادیو تهران به ویژه بخش کردي آن، به این مساله اصالً باشدبسیار مؤثري بر پیکر این مردم بیچاره میضربۀ

 تا صداي مظلومیت خود را به همه برسانند و رادیو و تلویزیون، آنرا منتشر کند، ضمناً خواهندمردم مظلوم کردستان عراق می

اگر  شوند،کشته داده، اما کسانی که دستگیر می 95منطقه پینجوین تا به حال  . مثالًاندافرادي هم در این منطقه کشته شده

 .شوندبه حبس ابد محکوم می سوادهاو بی وندشاعدام می سواد داشتند فوراً

 

 ي عراق چیست؟به عنوان آخرین سئوال پیام شما به عنوان یک مجاهد عراقی به ملت مسلمان و رزمنده

 

ج) حرکت نوین اسالم که اکنون از ایران و به رهبري رهبر انقالب اسالمی جهان امام خمینی آغاز شده است، بر جاهلیت 

با همکاري و وحدت مسلمین، بر جاهلیت کنونی عربیت پیروز خواهد  که شاه سمبل آن بود، پیروز شد و حتماًفارسی در ایران 

اقوام جمع شدند. من آرزو دارم ي شد، همانطوري که در صدر اسالم شد که همه در زیر لواي اسالم، از عرب و فارس و همه

 . انقالب اسالمی از ایران آغاز شدهکنندها از آن غفلت میبلکه بعضی تا ملت شریف ایران خود به آنچه انجام داده آگاه باشد

ي مهمی است، اینکه پاسخ امر نکته آیدوي جهان سرایت خواهد کرد. چیزي که به نظرم میو توسط ملتهاي مسلمان، به همه

 خواهندا در دامی که دشمنان میتا م باشددر ایران به تحریکات و دروغ پردازیها و تهمتهاي منافقین و دشمنان اسالم می

از موازین غیر اسالمی مثل ایران گرایی، فارس گرایی و غیره صحبت کنیم. در واقع ما از ملت شریف ایران  نیفتیم که مثالً

انتظار نداریم تا هم خود و هم ملتهاي دیگر را به پیروزي برسانند، بلکه مسوولیت هر ملتی است که خودحرکت کند و شهید و 

سالمی ا بایستبانی تقدیم کند و به پیروزي نائل گردد.  ما آنچه  آرزو داریم اینست که چیزي که از ایران صادر شود، میقر

روهی رادیو گ هايبگویم که تابحال، این مساله بحد مطلوب نرسیده، تبلیغات و نقش رسانه توانممحض باشد و متاسفانه می

که این  کنمتلویزیون مانند بخش عربی رادیو تهران از حرکت شتابزدة سریع اسالم، بسیار عقب مانده است. من انکار نمی

شتر بی اشبرنامه، موثر و محرك باشد ولی جوي برآن حاکم است که نباید باشد. یکی از برادران مجاهد در عراق که برنامه

 .گفت  مبارزه با رژیم عراق به اینصورت درست نیست فحش دادن به صدام است، می

 

ومتاسفانه باید بگویم که رادیو عربی تهران نتوانسته است تا بحال نقش مهمی که برعهده دارد ایفا کند. موضوعات و مطالب 

باشد،  همند اسالمیبراي صدور انقالب شکو ايوسیله بایست. این رادیو که اکنون میباشداز نظر فکري پایین می هاوبرنامه

. بهر حال مجاهدین عراقی از مسوولین امر در زندهاي دیگر عمل کرده است و به گروه گرایی دامن می متاسفانه در جهت



گروهی که نقش بسیار موثري دارند، از هر لحاظ و در اسالمی بودن آن آنها کوشش  هايایران انتظار دارند تا به تمام رسانه

 )24/3/1359اطالعات»(کنند.

 

 .اتحادیه میهنی کردستان عراق سه مزدور بعثی را محاکمه و اعدام کرد

 

خرداد در  22تا  19دفتر نظامی اتخادیه میهنی کردستان عراق گزارش از عملیات پیشمرگان این اتحادیه را در فاصله بین 

رار مورد حمله ق» ناصح«عراق به نام  اختیار خبرگزاري پارس گذاشت. بر اساس این گزارش خانه یکی از مزدوران فاشیستی

دو تن از مزدوران محلی کشته و یک پیشمرگه زخمی شده است. » لوقلعه خان«گرفته است. در یک درگیري دیگر دروستاي 

همین گزارش حاکیست سه تن از مزدوران رژیم بعث عراق به نام فتاح احمد، بکر اسماعیل، نعمان اسعد توسط پیشمرگان 

هاي ساعت زیر آتش شدید پیشمرگان متحمل تلفات و زیاننیز به منظور نیم» خاتونازدار«نی اعدامشدند. پادگان اتحادیه میه

وي افرد از س»چوارقورنه«افسر شهربانی منطقه » سالم«سنگینی شد و یک پیشمرگه نیز کشته شد. و همچنین منزل ستوان 

 )24/3/1359دت مجروح شد.(کیهاناتحادیه میهنی مورد حمله قرار گرفت و این ستوان به ش

 

 :اتحادیه میهنی کردستان عراق اعالم کرد

 

 .عامل دولت بعث عراق در درگیري با پیشمرگان کرد عراق کشته شدند 8

 

دفتر نظامی اتحادیه میهنی کردستان عراق گزارش داد که: در حمالت نظامی چهار روز اخیر پیشمرگان کرد به عوامل مزدور 

 .مزدور و افسر عراقی به هالکت رسیدند 5ها و جاشرژیم بعث عراق 

 

اتومبیل  50هایی بسته و براي سرنشینان این گزارش حاکیست که گروهی از پیشمرگان جاده سلیمانیه ـ کرکوك را بر اتومبیل

خنرانی از س هاي دولت عراق و رفتار فاشیستی دولت حاکم بغداد سخنرانی کردند و پسمشی و خواستهو اتوبوس راجع به خط

اتحاد  5اي دیگر از پیشمرگان منطقه چنین دستههاي خود مراجعت کردند. همپیشمرگان راه را باز و مسافرین سالم به محل

هاي فتاح احمد، بکر اسماعیل و نعمان اسعد را محاکمه و به سه تن از مزدوران حاکم به نام» شوان«میهنی درگیري ناحیه 

 .ه خود رسانده و اعدام کردندمجازات اعمال جنایتکاران

 



بر اساس این گزارش در حمله به سه نقطه سلیمانیه ـ قلغان نو و چوارقورتنه، پیشمرگان کرد با آر پی جی هفت مواضع 

 )26/3/1359ها وارد کردند.(کیهانها را مورد تهاجم قرار دادند و خسارت زیادي به آنجاش



 روحانیت و کردستان

 

 

 بهزاد خوشحالی

 

  



 محکومیت جنایت پاوه

حضرت آیت اهللا جلیلی سرپرست حوزه علمیه کرمانشاه در گفتگو یی با خبرنگار ما در کرمانشاه ضمن اظهار تأسف از تجاوز 

براي من، این اقدام ساالر جاف و افراد مسلح او به مردم بیگناه پاوه اظهار داشت: مردم پاوه ضمن فرستادن تلگرامی 

نماینده آبادان در مجلس شوراي ملی متن کامل » اخالق پور«که من براي  اندناجوانمردانه و حادثه درد بار را عینا شرح دا ده

 )10/8/1357آن را قرائت کردم تا این فرد وقیح و بی وطن را که در ضمن وکیل مجلس نیز هست رسوا سازد.(اطالعات 

 

 .ما هستنداهل تسنن برداران 

 

با ارسال تلگرامی بعنوان روحانیون اهل سنت در مهاباد و سنندج، همه روحانیون دنیاي اسالم را به » روحانی«حضرت آیت اهللا 

زرم عباس آ«امام جماعت حسینیه سنندج و » علی صفدري«وحدت و یگانگی دعوت کردند.آیت اهللا روحانی خطاب به آقایان 

اباد که در مورد چاپ مطالبی در یکی از جراید از آیت اهللا روحانی استعالم نظر کرده بودند امام جماعت حسینیه مه» خویی

.در مبارزات یکسال اخیر، گرددکه موجب سوء تفاهم می شوددر جراید چاپ می و عمداً گاه مطالبی سهواً«اعالم داشتند: 

و دراین راه نباید خللی ایجاد شود.( اطالعات  دانبرادران سنی با برادران شیعه علیه مبانی ضد اسالم مبارزه کرده

17/11/1357( 

 

 .اندآیت اهللا طالقانی: برادران کرد همیشه در محرومیت بوده

 

 .ما را از سرنوشت موسی صدر آگاه کنند بایداسالمی هايدولت

 

ت ی دیدار کردند و درباره نهضپریشب چندي از علماي شیعه لبنان در در حضور خبرنگاران لبنانی با حضور آیت اهللا طالقان

انقالبی ایران و سرنوشت امام موسی صدر گفتگوهایی به عمل آمد حضرت آیت اهللا طالقانی در آغاز طی سخنانی اظهار داشت: 

همانگونه که به برادرم یاسر عرفات چند شب قبل که به منزل ما آمده بودند گفتم این تحولی که در ایران پیش آمد در تحت 

یت اهللا امام خمینی و دیگر رهبران اسالمی در ایران براي دنیاي اسالم و خاورمیانه بسیار شکوهمند و منشاء یک رهبري آ

تحول تاریخی عظیم خواهد بود بشرط اینکه با بیداري و هوشیاري و وحدت و همبستگی و پشت سر گذاشتن اختالفات کوچک 

امن زده با یک دست و یکصدا و با وجدانی بیدار بتوانیم براي به ثمر ناچیز که استعمار و صهیونیسم در بین ما مسلمانان د

رساندن نهضتی که در ایران شروع شده در برابر دشمن قهار ایستادگی کنیم. و این نهضت براي همه مسلمین است و 



و برخورد افکار و عقاید لبنانی آزاد. آنچه که مایۀ تاسف و اندوه و  هاستبخصوص لبنان عزیز. لبنانی که مرکز بزرگ استقامت

ین ا ایدما همه شمابرادران از علما اسالمی که اینجا هستید و ودیگر برادرانی که از جنوب لبنان از خانه و کشور خودمان آمده

حدت مسلمانها در برابر دشمنان و در و زحمات و رنجهائی که در لبنان براي و هااست که امام موسی صدر با آنهمه کوشش

صیت و این که این شخ کنیماستغاثه می خواهیم،برابر اسرائیل کشیده است االن بین ما نیست شما و ما نیز از خداي تعالی می

 تماسباید از به آنها به هر وسیله اي که هست  کنماسالمی تقاضا می هايو ملت هاگوهر اسالمی را برگرداند و هم از دولت

بگیرید تا از سرنوشت امام موسی صدر ما را آگاه کنند. مسائل بسیاري است در ایران مطرح است که از آثار شوم استعمار و 

. اذا سمی فی االرض.. این ایه فرمایدهمانطوري که قرآن می هاو دزدي هااستبداد نیم قرن خاندان پهلوي است. فسادها خرابی

خاندان پهلوي هم نسل ما و هم زراعت و اقتصاد ما را نابود کردند. و اقتصاد ما سبب تقویت  به تمام معنا در این طاغوت

دشمنان ما شد و شاید شما از نزدیک ناظر این گرفتاریهاي ما هستید. ما هیچ گاه غافل از گرفتاریهاي شما نیستیم و در هر 

 از گرفتاریهایی که از ناحیه اسرائیل بوجود آمده بکار فرصتی آنچه امکانات داریم براي پیشرفت مسائل اسالمی و جلوگیري

تا اسرائیل را مانند برادرش محمد رضا شاه منکوب و محکوم نمائیم. در پایان سخنرانی حضرت آیت اهللا طالقانی به  بریممی

 .سئواالت خبرنگاران لبنانی پاسخ گفتند

 

 همکاري نظامی ایرانیان و انقالبیون لبنان

 

 دهید جوانان مسلمان ایران با جوانان مسلمان لبنان همکاري نظامی نمایند؟آیا اجازه می-

 

 .نیم در جاي خودشدانه تنها اجازه میدهیم بلکه واجب می -

 

 .که آن قسمت را از ایران جدا کنند کنندگروهی در کردستان کوشش می شودشنیده می-

 

ه را دامن بزنند برادران کرد ما همیشه تحت فشار و در اختالف بیندازند و مسئله تجزی کنندنه. بعضی کوشش می -

 هااز آنها را کشتند و تحت فشار قرار دادند.بدو جهت یکی از نظر اینکه در سر حدات بودند. آن اي. عدهاندمحرومیت بوده

جزیه هم به د فکر تتحت فشار بودند و از اینرو از دولت مرکزي ناراضی بودند ولی وقتی که دولت مرکزي بآنها رسیدگی کنن

 .کندذهنشان خطور نمی

 



 آیا به شما اخباري در مورد زنده بودن امام موسی صدر رسیده است؟-

 

 .دانماطالع دارید من نمی بیش از آنچه عموماً -

 

 دولت انقالبی ایران در صورتیکه مسئله امام موسی صدر ادامه پیدا کند چه خواهد کرد؟-

 

باشد در صورتیکه ایشان زنده باشند در استخالصشان کوشش میکنم. حتی خود من حاضرم آنقدر که در امکانات ما  -

 .مسافرت کنم که تالش کنم ولی اگر خداي ناخواسته پیش آمدي شده باشد ایشا شهید شده باشند کاري نمیشود کرد

 

 )6/12/1357بی ایراد کرد. (کیهاندر پایان یکی از سخنرانان مذهبی لبنان سخانی درباره نهضت انقالبی اسالم به زبان عر

 

 بر اساس موافقت نامه هیئت اعزامی از تهران با رهبران مذهبی و ملی کرد،شوراي منتخب مردم، سنندج را اداره می کند

 

 .براي تعیین نمایندگان شورا، یک هیات پنج نفري مامور برگزاري انتخابات شد

 

 و ژاندارمري تحت نظر شوراهاي شهر اداره می شود وزیر کشور: در برخی از شهرهاي کردستان شهربانی

 

 نفر است 99تعداد کشته شدگان بر اساس آمار بیمارستان 

 

 .آیت اهللا طالقانی: از نظر مفهوم،خودمختاري همان چیزي است که ما می خواهیم

 

 .ابراهیم یونسی استاندار کردستان شد

 



 ساعت مذاکره 24

 

ساعت مذاکره با رهبران مذهبی و ملی کرد که با حضور حضرت آیت اهللا شیخ  24ز هیئت اعزامی دولت به کردستان پس ا

روز جنگ مسلحانه 5عزالدین برگزار شد به توافقهایی دست یافت. اولین نتیجه این مذاکرات اعالم آتش بس و پایان دادن به 

 .بین مردم و گروهی از نظامیان بود

 

ی و دولت مهندس بازرگان دیروز انجام شد و در پایان این مذاکرات اطالعیه اي آخرین دوره مذاکرات هیت اعزامی امام خمین

 .از طرف هیئت اعزامی منتشر شد

 

 :متن این اطالعیه چنین است

 

 بسمه تعالی

 

هیئت اعزامی رهبر عالیقدر انقالب اسالمی آیت اهللا العضمی امام خمینی براي بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به حوادث جاري 

وارد سنندج شد و بیدرنگ تماس و گفتگو با مردم و  1358دقیقه روز چهارشنبه اول فروردین ماه  30و  21ساعت  سنندج

سرشناس مذهبی، سیاسی و اجتماعی را آغاز کرد. در این تماسها و گفتگوها عالوه بر  هايعلماي اعالم کردستان و چهره

کردستان، این نتایج نیز بدست آمده است: حوادث اسف بار سنندج که  آشنایی با رنجها و محرومیتها و خواستهاي مردم منطقه

منجر به شهادت جمعی از برادران مسلمان گردید از هیجان و التهابی ناشی شده که دستهاي غرض آلود از آن بهره گیري 

 .کرده است

 

ه درباره تخلیه سیلو آغاز شده و با با شایعه بی اساس و مغرضان خوردکهدر موضوع این حوادث رد پاي توطئه اي به چشم می

تیراندازي مرموز به سوي گروهی از مردم در مقابل استانداري اوج داده شده است. در این میان تحریکات و تبلیغاتی که مردم 

را براي دریافت اسلحه و مهمات به هیجان درآورده بود زمینه را براي دخالت و بهره گیري عوامل رژیم سابق و مغرضان 

آماده ساخته و توانستند این آشوب پر خسارت را  بیندگري که پیروزي انقالب اسالمی ایران را با منافع خود در تضاد میدی

بوجود آورند و با حمله به مراکز ژاندارمري و پادگان نظامی سنندج و تصرف رادیو و تلویزیون و مراکز دیگر دولت قانونی 

د آورند. خوشبختانه سرعت عمل رهبري انقالب وهوشیاري مردم شریف و آزاده انقالب اسالمی ضایعات تاسف باري بوجو



سنندج و حسن نیت جمعی از رهبران کرد مانع توسعه آشوب و تحقق اهداف مغرضان آشوب طلبان شد. مطلب بسیار مهمی 

اف و برنامه حکومت که در جریان مذاکرات چند روزه هیئت با مردم کردستان بدست آمد اینست کم اطالعی آنان از اهد

عدل اسالمی در زمینه تأمین همه آزادیهاي اساسی براي مردم هر منطقه در تعیین سرنوشت خویش باعث دلهره و شتاب 

آنان شده و اگر میدانشتند که رهبري انقالب اسالمی از پیش و به حکم وظیفه اسالمی و انسانی تصمیم گرفته تبعیضها و مظالم 

رد برادر کرد و دیگر برادران ایرانی را ریشه کن کند، چنین زمینه اي در اختیار مغرضان فتنه انگیز رژیم ستمگر پهلوي درمو

که انقالب اصیل اسالمی ایران  کنیم. ما با صراحت و صداقت کامل به برادران و خواهران کردستان اعالم میگرفتقرار نمی

 :کندتحقق آرمانهایی را به این شرح تضمین می

 

ین و تصویب قانون اساسی ایران شما نیز شریک و سهیم خواهید بود، و در این قانون حقوق همه مردم ایران از در تدو-1

 .جمله مردم شریف کردستان تأمین خواهد شد

 

مردم کردستان براي اشاعه فرهنگ اصیل کردي آزادي کامل دارند و زبان کردي درکنار زبان فارسی در مناطق کردنشین -2

 .یافتوسعت خواهد 

 

در کردستان همچون استانهاي دیگر امور منطقه با اراده و انتخاب مردم اداره خواهد شد و هیچ مقام اداري به آنان تحمیل -3

 .نخواهد شد

 

تا منابع اقتصادي منطقه را در راه رفاه خود بدون هیچگونه استثمار به کار  شودبه مردم کردستان همه گونه امکان داده می-4

 .گیرند

 

براي مردم کردستان همچون مردم سراسر کشور حق دخالت در سیاست عمومی و تصمیم گیري در سرنوشت مملکت -5

 .گرددبدون هیچ گونه تبعیض رعایت می

 

 هايدولت اسالمی مرکزي حمایت بی دریغ اقتصادي، اجتماعی از مردم محروم و مستضعف کردستان را در راس برنامه-6

 .گذشته آنان کوشش به عمل خواهد آورد هايخود قرار خواهد داد و در جریان عقب ماندگی

 



 .به آزادي مردم کردستان در استفاده از لباس و انجام سنتهاي خاص کردي کمترین خدشه و خللی وارد نخواهد آمد-7

 

 6پنج نفر اداره موقت امور شهر را به مدت در مذاکره با نمایندگان گروههاي مختلف همچنین مقرر گردید شورائی مرکب از 

مد. عالوه بر این مقرر گردید اماکنی از مورد قبول قرار گرفت و به مرحله اجرا درآ ماده تعیین کند عالوه بر این خواسته فوراً

داکثر ود و حقبیل فرودگاه و ستاد ارتش و تلویزیون که باشغال گروههاي مختلف درآمده به مسئوالن قانونی تحویل داده ش

کوشش بعمل آید تا سالحهائی که در حوادث اخیر بدست گروهها و افراد غیر مسئول مسترد گردد و از هرنوع برخورد 

نامطلوب با برادران ارتش جلوگیري بعمل آید درخاتمه الزم میدانیم از مهر فراوان و مهمان نوازي برادرانه مردم سنندج و 

کنیم که در کمک به  خواهشمجدد نظم و آرامش سپاسگزاري و از عموم برادران اسالمی همکاري صمیمانه آنان در برقراري

را نشان دهند و با هوشیاري کامل بکوشند تااز نفوذ  خودتعهد اسالمی آسیب دیدگان حوادث اخیر و همدردي با آنها عمالً

 )6/12/1357یري نمایند.(کیهانعوامل رژیم ساقط شده پهلوي و همگامان آنها درو مسایل منطقه کردستان جلوگ

 

 اعتراض

 

 تماعاج در کردستان و کرمانشاهان غربی، آذربایجان استانهاي در دولت العاده فوق نماینده اردالن اسماعیل دکتر –سنندج 

 واجهم شهر این در بشر حقوق و آزادي از دفاع جمعیت اعضاي اعتراض با داشت سخنرانی قصد که هنگامی به سنندج، مردم

شد. علت اعتراض، فعالیت وي در حزب منحله رستاخیز ذکر شد. در اجتماع مردم سنندج حضرت آیت اهللا محالتی نماینده 

امام خمینی حجت االسالم صفدري و سید جالل حسینی رهبر مذهبی شهرستان بانه حضور داشتند و طی آن آیت اهللا محالتی 

 .ردم سنندج وارد این شهر شده استطی سخنرانی متذکر شد که براي بررسی خواستهاي م

 

ما خواهان خودمختاري هستیم ضمن اینکه «سید جالل الدین حسینی رهبر مذهبی شهرستان بانه در یک مصاحبه اظهار داشت: 

بین رهبران کرد منطقه در اصول، «وي افزود: ». ارتش، امور اقتصادي و سیاست خارجی در سطح کشور باید مشترك باشد

بیطرف  و اندروحانیونی که در انقالب مردم کوشش نکرده«و آقاي حسینی گفت: » باشداختالف نظرها حزبی میتفاهم هست و 

اعضاي شوراي دانش آموزان سنندج بعنوان اعتراض به سانسور در رادیو و  اندبودند، خطا کار نیستند بلکه قصور کرده

 .تلویزیون، سر کالس درس حاضر نشدند

 

سال تعهد  6ادانی پسر منقضی خدمت در سنندج ضمن مراجعه به دفتر اطالعات در این شهر گفتند که سپاهیان ترویج و آب

 )26/12/1357خدمت اداره کشاورزي از آنان گرفته شده در حالی که شش ماه است که بیکار هستند.(اطالعات



 

 در مورد کردستان ايماده 3توافق نامه

 

ی از طرف رهبران مذهبی و مل ايدر باره ترك مخاصمه در سنندج، امروز بار دیگر بیانه بدنبال انتشار اعالمیه آقاي مفتی زاده

 :که امروز انتشار یافت به این شرح است ايکرد از صداي انقالب اسالمی ایران پخش شد. متن بیانیه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحین

 

ملت  هايدر مورد تشریح خواسته» سید عزالدین حسینی«و جناب آقاي » احمد مفتی زاده«بواسطه تفاوت تعبیر بین اینجانب 

افرادي، تصور وجود اختالف به زیان ملت است. در بعد ازظهر روز یکشنبه  هايمسلمان کرد با وجود اتفاق در اصل خواسته

د را مطرح امام جمعه سقز نظرات خو» مال عبداهللا محمدي«با حضور چند نفر از رهبران دینی در منزل آقاي  57اسفند  27

. شودامضاء شده و تکثیر می ايماده 3کردیم و بر مسائل اساسی ملت به توافق رسیدیم. این توافقنامه بصورت قطعنامه 

بنام هر یک از ما علیه دیگري منتشر کند. در مورد  ايکه کسی حق ندارد هیچگونه اعالمیه کنیمبنابراین هر دو اعالم می

زیرا در این شرایط  داریماعالم می هاود را مبنی بر ترك مخاصمه و خود داري از حمله به پادگانواقعه سنندج به اتفاق، راي خ

را مردود و به زیان  آمیزتالش ما براي حل مسائل سیاسی، مسائل روز و محو آثار حکومت طاغوتی است و اقدامات خشونت

که همه برادران از اطراف پادگان سنندج دور بشوند و  کنیمیتأکید م . بنابراین قطعاًشناسیمملت و جمهوري اسالمی ایران می

 .در آید ايکاري نکنند که مسأله فعلی ما بصورت پیچیده

 

عبدالرحمن -امام جمعه سقز  -عبداهللا محمدي-احمد مفتی زاده -امضا کنندگان:سید عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد 

 )28/12/1357ات(اطالع1357اسفند 27طاهري  و محمد ربیعی.سقز 

 

 استمداد شوراي موقت انقالب سنندج از امام خمینی

 

رونوشت جناب مهندس بازرگان نخست وزیر  -حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر انقالب اسالمی ایران

اند که این ی رسرونوشت تیمسار سرلشکر قرنی. با درود و سالم در توضیح جریانات دیروز و دیشب شهر سنندج باستحظار م

ب انقال هايدرگیري مسلحانه به مردم تحمیل شده است. جریان از این قرار است که بر سر تقسیم فشنگ بین کمیته



تحت ریاست آقایان صفدري و مفتی زاده اختالفهایی پیش آمد که منجر به درگیري شده و چند عابر بی  2و  1 شمارهاسالمی

تبی . این شورا طبق دعوت کاندو دو نفر بشهادت رسیدنده اندرد اصابت گلوله قرار گرفتهسالح از طرف افراد آقاي صفدري مو

که اصل نسخه آن موجود است. تشکیل گردیده و منظور از آن فقط جلوگیري از  28جناب سرهنگ صفري، فرمانده لشکر 

ان ان موجب تاسف است این بود که پادگعمق و گسترش بی نظمی و سوءاستفاده عوامل ضد انقالبی بوده است و آنچه در پادگ

ژاندارمري وقتی اسلحه خود را به مردم داد تا از شهر و محله در برابر عوامل ضد انقالب که در منطقه از طریق افسران و 

مردم  هدفاع کنند و یا کاري کنند که دیگر واقعه تاسف بار دیروز تکرار نشود، در این اثناء ک اند،فراري مسلح شده هايژنرال

شکر شهید شدند. این بود که فرمانده ل اياز طرف پادگان لشکر مورد تیراندازي قرار گرفتند و عده گرفتند،اسلحه را تحویل می

پیشنهاد تسلیم بدون قید و شرط نفوذ تا بلکه عوامل نا آگاه یا ماجراجو در پادگان مزاحم مردم نباشندو در واقع ضد انقالب 

ر برابر دآن کسانی هستند که بدون هیچ دلیلی مردم بیدفاع را در خیابان کشتند،نه انقالبیونی که بخاطر پاسداران از انقالب 

ضد انقالبی ایستادگی می نمایند.لذا بدینوسیله به آن جناب اطمینان میدهیم که نیت اصلی مردم سنندج و جوانان  هايتوطئه

مبارزش تنها پاسداري از انقالب است و مردم کرد بطور کلی و اهالی سنندج باالخص به اصول انقالب ایران وفادار بوده و 

. لذا استدعاي ما این است که دستور فرمایند مسئولین و اندزیري مهندس بازرگان را قبول کردهرهبري امام خمینی و نخست و

شوراي موقت انقالب  -فرماندهان لشکر بیش از این موجبات کشتار اهالی را فراهم ننمایند. با احترام

 )29/12/1357(کیهان28/12/57سنندج

 

 تی زادهبه مال احمد مف» مرعشی«تلگرام آیت اهللا العظمی 

 

ال احمد م«در باره وقایع اخیر کردستان، تلگرامی به سنندج براي آقاي » سید شهاب الدین مرعشی نجفی«حضرت آیت اهللا 

 :که متن آن بشرح زیر است اندفرستاده» مفتی زاده

 

 .جناب مستطاب، ذخر االسالم، آقاي مال احمد مفتی زاده زیدت توفیقه-سنندج 

 

 از برادران مسلمان آن دیار گردید، شدیداً ايه اخیر شهرستان سنندج که منجر به قتل و ضرب عدهبعد از تحیات، از حادث

ر و شخص سرکا متأثر و متأسف هستم. بدینوسیله از هوشیاري و اقدامات سریع و بموقع رهبران مذهبی کردستان عموماً

ست همانطور که اطالع دارید چنین حوادثی گاه به در فرو نشاندن این غائله کمال سپاسگزاري حاصل است. بدیهی ا خصوصاً

. از خداوند متعال دفع شر اجانب و نابودي دشمنان اسالم و گیردتحریک عوامل ناشناخته دربعضی نقاط مملکت صورت می



شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی   1399ربیع الثانی  20مسلمین را خواهانیم. والسالم، خیر ختام. 

 )29/12/1357(اطالعات

 

 .حمله به پادگانها محکوم شد

 

این اطالعیه از سوي احمد مفتی زاده عبدالرحمن طاهري محمد ربیعی محمد محمدي و سید عزالدین حسینی رهبران مذهبی 

 :کردستان با این شرح انتشار یافت

 

که ما در منزل جناب آقاي مال عبداهللا محمدي امام جمعه سقز نظارت خود را مطرح کردیم و  رسانیمبدینوسیله به اطالع می

. گرددامضاء شده و تکثیر می ايبر مسائل اساسی ملت به توافق رسیدیم که این توافق نامه به صورت اساسنامه سه ماده

 .نام ما علیه دیگري منتشر کندکه کسی حق ندارد هیچگونه اطالعیه اي ب کنیمبنابراین هر دو اعالم می

 

در مورد واقعه اي که هم اکنون در سنندج جریان دارد باالتفاق راي خود را مبنی بر ترك کخاصم و خودداري از حمله به 

زیرا در این شرایط تالش ما براي حل سیاسی مسائل روز و وآثار حکومت طاغوتی است و اقدامات  داریمپادگانها اعالم می

تاکید میکنیم که همه برادران از اطراف  بنابراین قطعاً دانیمز را مردود و به زیان ملت و جمهوري اسالمی میخشونت آمی

 -احمد مفتی زاده 25/12/1357پادگان سنندج دور شوند و کاري نکنند که مسئله فعلی مشابه صورت پیچیده درآید سقز 

 .سید عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد -م جمعه سقزمال عبداهللا احمدي اما -محمد ربیعی -عبدالرحمن طاهري

 

 متن اعالمیه

 

با حضور نمایندگان مذهبی شهرستانهاي مهاباد سنندج بوکان اشنویه نقده بانه کرمانشاه و سایر شهرهاي کردستان  ايجلسه

در  ايهنظر گردید و اعالمی ایران در سقز تشکیل شد و پیرامون هماهنگی برنامه تالش قشرهاي مختلف کردستان ایران تبادل

 .سه ماده به شرح زیر اعالم شد

 

 در کار پیش نویسی و تدوین قانون اساسی باید دانشمندان اهل تسنن و تشیع شرکت داشته باشند-1



 

-ملی(در تدوین قانون اساسی ایران باید تصریح شود که همه ملت ایران در جمهوري اسالمی داراي حقوق متشاوي باشند. -2

 اقتصادي)-اجتماعی-فرهنگی-سیاسی

 

از بین بردن فاصله طبقات قرار گروهی به عنوان نمایندگان خلق کرد براي مذاکره با امام خمینی تعیین -3

 )29/12/1357شوند(کیهان

 

 تالش براي پایان نبردها در سنندج

 

آرام است و آتش  ا نفر شد امروز نسبتاًساعت درگیري شدید که منجر به کشته و مجروح شدن دهه 24شهر سنندج بعد از 

بس متزلزل به پیشنهاد شیخ عزالدین حسینی و احمد مفتی زاده برقرار شد این آتش بس چندبار وسیله جمعی از نظامیان و 

کشته حوادث سنندج اعالم شد و جسد شهدا به  27نفر از  22افراد مسلح شکسته شد. در همین حال دیروز اسامی 

تعداد کشته شدگان حوادث سنندج بیش از تعداد اعالم شده است، ولی به علت  شودنان مسترد شد.گفته میآ هايخانواده

حتی  هابسته بود و همۀ مغازه هاتیراندازي شدید در اطراف پادگان امکان بیرون آوردن اجساد ممکن نیست دیروز کلیۀ مغازه

در سنندج در جریان بود و آمبوالنسها و اتومبیلهاي امداد بدون وقفه نانواییها نیز بسته ماند. در سراسر دیروز نبرد شدید 

را به بیمارستانها می رساندند. دیروز صبح و بعدازظهر چند فروند هلی کوپتر آسمان شهر به پرواز درآمدند  هازخمیها و کشته

ساختمانها فرو ریخت  هايی شیشهو چند بار تیر اندازي کردند. در این حوادث چند نفر مجروح شدند. در این یورش هوای

به منزل شخصی بنام  هامیلی متري در شهر به گوش رسید و در اثر اصابت یکی از خمپاره 81 اندازهايهمزمان صداي خمپاره

بعدازظهر دیروز  7نامداري یک نفر به نام ناصر نامداري کارمند آموزش و پرورش کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. ساعت 

لدین حسینی امام جمعه مهاباد که براي وساطت به سنندج آمده بود از رزمندگان کرد و ارتش خواست آتش بس را شیخ عزا

 .رعایت کنند

 

 کنیمما محکوم می

 

روحانیون کرد در رادیو و تلویزیون اشاره کرد و گفت: کار مردم نه تنها  هايآیت اهللا شیخ عزالدین حسینی به تحریف اعالمیه

گشودند  که بر روي آنها آتش هاییانقالبی بوده و تمام مردم یک شهر به جز ضد انقالبی نیست بلکه علمی،کامالًضد انقالبی 



و تنها از اهالی و ارتش خواسته ایم که براي پایان  ایمدر آن شرکت دارند وي گفت ما این عمل مردم سنندج را محکوم نکرده

درگیري ارتش و مردم بر اثر یک سوء » گوییدچرا به مردم ضد انقالبی می« دادن به خونریزي نبرد را قطع کنند. وي گفت:

تفاهم از جانب نظامیان صورت گرفته و باید تحقیق شود چه کسی اول مردم را به گلوله بسته است. سرپرست جدید 

ت: واقعه مطلب گف استانداري کردستان دیروز سرلشکر قرنی را از لشکر کشی به کردستان برحذر داشت و ضمن اعالم این

سنندج بر اثر اختالف بین دو کمیته انقالب که ریاست آنها را حجت االسالم مفتی زاده و صفدري به عهده دارند بوجود آمد و 

ارتباطی با اقدامات ضد انقالبی ندارد. کلیجی اضافه کرد: این اختالف بین مسئوالن دوکمیته انقالب اسالمی بوده و نباید آن را 

ام شیخ . با بخش پیشودیعه و سنی نیز نامید. او اضافه کرد: من به رئیس ستاد ارتش اطمینان داده ام اوضاع آرام میاختالف ش

که  انداز مردم به خط محاصرة پادگان رفته و از طرفین خواسته هاییعزالدین حسینی و مفتی زاده دایر بر ترك مخاصمه گروه

 ولی هنوز نظامیان و بعضی از رزمندگان کرد انداز محاصره کنندگان به شهر برگشتهآتش بس را اعالم کنند. گرچه گروههایی 

ید و در میان صداي تیراندازیهاي شد شدمرتب به هواپرتاپ می هابه تیراندازي به سوي یکدیگر ادامه میدهند. دیشب نورافکن

 رعایت آرام است و امید می رود آتش بس کامالً در فضاي شهر می پیچید. هم اکنون شهر نسبتاً 50کالیبر هايرگبار مسلسل

نفر از آنها روشن شده است. در همین  22جسد به بیمارستانهاي سنندج تحویل شده که هویت  27شود. تاکنون دست کم 

به  اولی امکان آوردن آنه اندحال منابع سیاسی کرد فاش کردند که چندین نفر از کردها و نظامیا در داخل پادگان کشته شده

بیرون پادگان وجود ندارد.دیشب بین منابع سیاسی و مذهبی کرد و ارتش آتش بس برقرار شد ولی تاکنون چند بار این آتش 

. دیروز اعالم شد که در داخل اندبس نقض شده است شوراي موقتانقالب نظامیان را متهم کرد که آتش بس را نقض کرده

لفات درگیري ت شودبر روي هموطنان خود شلیک کنند. گفته می اندوهی حاضر نشدهپادگان بین نظامیان دو دستگی افتاده و گر

 اندنفر از تیرخوردگان به بیمارستانهاي سنندج مراجعه کرده 250گروههاي مخالف و موافق مقابله سنگین بوده است. تاکنون 

روز مردم شنندج از شیخ عزالدین حسینی و مال . دیاندنفر به تهران اعزام شده 3نفر از آنها به کرمانشاه و  30که بیش از 

ت از طرف نظامیان بازداش شودکه گفته می هایشاناحمد مفتی زاده تقاضا کردند براي نجات جان افراد محلی پادگان و خانواده

هداشتی مکانات باقدام سریع به عمل آورند.دیروز مردم سنندج به یاري زخمیان شتافتند ولی به علت تعداد زیاد آنها ا اندشده

و درمانی شهر تکافو ندارد.بهمین جهت گروههایی از مردم شهرهاي مختلف کرمانشاه و کردستان و آذربایجان با آذوقه و مواد 

غذایی، سرم و دارو عازم سنندج شدند.دیروز در تمام شهرهاي کردستان مردم به کشتار اهالی سنندج اعتراض کردندو در 

انقالب اسالمی نباید باعث شود که ارتش به جان مردم بیفتد.دیروز  هايختالفات بین مسئوالن کمیتهسقز و مریوان اعالم شد ا

در مریوان گروه کثیري از اهالی در اطراف پادگان گرد آمدند و حرکت نظامیان را زیر نظر گرفتند.مردم شهرهاي مختلف 

و ممکن است تراژدي سنندج را در  دهدبه حادثه می کردستان اعالم کردند: هر نوع نقل و انتقاالت نظامی بعد وسیعی

شهرهاي دیگر تکرار کند. ارتباط تلفنی و تلکس و تلگراف سنندج با کرمانشاه قطع شدو از دیشب برق سنندج چندین ساعت 

 )29/12/1357قطع بوده است.(کیهان

 

 ماجراي سنندج چگونه آغاز شد؟



 

ه انقالب اسالمی که زیر نظر شیخ احمد مفتی زاده رهبر مذهبی سنندج اداره واقعه سنندج از آنجا شروع شد که افراد کمیت

براي پاسداري و نگهبانی شبانه با کمبود مهمات و فشنگ روبرو شده وبراي دریافت فشنگ به حجت االسالم صفدري  شودمی

با این درخواست موافقت نشد و که او هم یک کمیته انقالب در شهر بوجود آورده است مراجعه و تقاضاي مهمات کردند.ولی 

افراد پاسدار با ناراحتی از آنجا خارج شدند در همین جریان بازاریان سنندج براي گماردن نگاهبانان بیشتري در بازار به کمیته 

انقالب اسالمی مستقر در استانداري مراجعه کردند و از حجت االسالم صفدري خواستند براي حفظ جان و مال آنها به 

ان ترتیب اثر داده شود. تا در نگهبانی و حفاظت شهر اشکالی پیش نیاید.آقاي صفدري به میان مردم رفت ولی خواستش

او با اعتراض مردم روبرو شد و یکی از افراد به نام شاطر محمد رحمان پور به روي مردم تیراندازي کرد که یک نفر  هايگفته

مفتی زاده تلفنی از گروههاي دیگر استمداد کردند و بالفاصله مانع درگیري  کشته و دو نفر مجروح شدند. افراد کمیته اسالمی

بیشتر در استانداري شدند. اما در همین حال مردم با شاطر محمد مجادله کردند و در صدد دستگیري وي برآمدند.مردم که 

 کردند. در پادگان به مردم جواب ردبر اثر این حادثه تحریک شده بودند راهی پادگان شده و از فرمانده لشکر تقاضاي کمک 

داده و به انان گفته شد که دادن اسلحه ومهمات به مردم باید باصالح دید ارتش باشد. مردم به این مسئله اعتراض کردندو 

اضافی تحویل مردم شد. سرهنگ صفري به  هايبه پادگان ژاندارمري رفتند در ژاندارمري بدون هر نوع برخوردي اسلحه

وگیري از برخوردهاي خشونت آمیز جلسه اي با حضور نماینده جمعیت دفاع از آزادي و انقالب و گروههاي مختلف منظور جل

ترتیب داده واز نماینده گان واحدهاي مختلف درخواست شد که با شوراي موقت انقالب همکاري کند، ولی فرماندهان واحدها 

 )29/12/1357ري کردند و ماجراي سنندج پیش آمد(کیهانبرخالف سلسله مراتب از دستورات فرمانده لشکر خوددا

 

 هیات اعزامی امام خمینی

 

هیات اعزامی امام خمینی مرکب از حضرت آیت اهللا طالقانی و آقایان دکتر بهشتی،  حاج سید جوادي (وزیر کشور)،  ابوالحسن 

 )6/1/1358را آغاز کردند.(اطالعاتبنی صدر،  و هاشمی رفسنجانی وارد سنندج شدند و رسیدگی به مساله کردستان 

 

 اولین اعالمیه کمیته موقت اداره شهر سنندج

 

 :سنندج ـ کمیته موقت اداره شهر سنندج اولین اعالمیه خود را بشرح زیر اعالم کرد

 



وهها و ربر اثر ارشاد و راهنمایی حضرت آیت اهللا العظمی طالقانی و با توجه به عالقه مندي کلیه نمایندگان گ-بسمه تعالی

سازمانهاي سیاسی و ستاد عملیاتی انقالب در سنندج در زمینه پیدا کردن راه حل فوري براي مشکالت اداره شهر سنندج و 

در محضر  1358حفظ امنیت که از ضروریات ادامه زندگی است در جلسه متشکله در تاریخ یکشنبه پنجم فروردین ماه سال 

ضور آیات محترم دکتر بهشتی و هاشمی رفسنجانی جنابان آقایان صدر حاج سید حضرت آیت اهللا العظمی طالقانی و با ح

جوادي وزیرکشور ینی صدر و یونسی امضاء کنندگان زیر نمایندگی شوراي موقت انقالب در سنندج و ستاد عملیاتی اسالمی 

 .سنندج مواردي مورد توافق واقع شد

 

وراي موقت انقالب و دو نفري منتخبی ستاد عملیاتی انقالب اسالمی و نفر که دو نفر آنها منتخب ش 5ـ کمیته مرکب از  1

یک نفر منتخب حضرت آیت اهللا العظمی طالقانی از بین کردهایی که فعال در کردستان اقامت ندارند بعنوان کمیته موقت 

 .اداره شهر سنندج تشکیل می گردد

 

 .شودر علی البدل انتخاب میتبصره ـ براي هریک از اعضاي اصلی از هر طرف منتخبی یک نف

 

کمیته موقت اداره شهر سنندج بالفاصله مسئولیت حفظ نظم را در سراسر شهر عهده دار خواهد گردید و مسئول  – 2

 .جلوگیري از وقوع هر گونه حادثه در شهر می باشد و انجام انتخابات شوراي موقت شهر سنندج را عهده دار می گردد

 

شهر موجبات اعاده وضع عادي شهر و باز شدن ادارات و دکاکین و موسسات عمومی را فراهم خواهد کمیته موقت اداره  – 3

 .کرد

 

 .ـ تصمیمات کمیته موقت باید در صورت مجلس هم به امضاي حاضران ثبت شود و اکثریت آراء قابل اعتبار می باشد 4

 

شود و حق ملیاتی انقالب اسالمی منحل اعالم میـ با تشکیل کمیته موقت اداره شهر شوراي موقت انقالب و ستاد ع 5

 .هیچگونه مداخله در اداره امور شهر را ندارند

 

 )6/1/1358صدر حاج سید جوادي،  ابراهیم یونسی بانه،  احمد مفتی زاده،  یوسف اردالن و چند امضاي دیگر.(اطالعات



 

 .د تائید مردم باشنداهللا طالقانی به مردم کردستان:فرماندهان ارتش باید مورپیام آیت

 

 تهران قصد به را سنندج هواپیما با) فروردین5( دیروز بامداد 12 ساعت کردستان به اعزامی هیات: کیهان خبرنگار –سنندج 

ن فرستاد ردستاک مردم به خطاب سنندج مرکز به تلویزیون از پیامی پریشب سنندج، ترك از پیش طالقانی اهللاآیت. کرد ترك

اي در این شهر برافروخته شدکه ما نگران توسعه آن بودیم ولی به حمداهللا با آن چنین است: متأسفانه شعلهي که برگزیده

یاري برادران و خواهران کرد به تفاهم رسیدیم. امیدواریم دیگر از این مسایل پیش نیاید. شما برادران و خواهران با وحدت و 

اهللا هستند در این نهضت بزرگ شرکت کردید و بحمداهللا پیروز شدید. آیتدیگر برادرانی که در سرحدات ایران  باهمگامی

طالقانی اضافه کرد بعد از پیروزي، دشمنان ما که منافعشان به خطر افتاده دست بردار نیستند و من نگران این دسایس هستم. 

نون شما مسوول ادامه این انقالب و اهللا خمینی تا این مرحله پیش رفته و اکاین انقالب به رهبري روحانیت و بخصوص آیت

اهللا طالقانی اضافه کردند: من مانند یک برادر و پدر دردمند که دردهاي مسوول نسل آینده مردم این سرزمین هستید. آیت

ام و امیدوارم که هاست لمس کردهبخصوص دردها و رنجهاي ملت محروم کرد را سال کنداین ملت را سالهاست لمس می

د بخصوص که من اکنون در میان آنها هستم با وحدت نظر و هوشیاري بتوانند این منظور و این هدف مشخص را همه ملت کر

به ضعفا،  خواهمکه همبستگی خود را حفظ و تحریکات خود را خنثی کنند. از شما می خواهمحفظ کنند. من از شما می

ز کردها خواست اهللا طالقانی اها را از بین ببرید. آیتحرومیتمحرومین و مستضعفین برسید و بکوشید با پشتیبانی همۀ مردم م

اهللا آید و در امکانات دولت است تقاضا کنند. آیتمشخص کنند و آنچه را که از دولت بر می هارا در خواست هااولویت

از  ارم این تقاضاها راطالقانی گفت: من بعنوان یک پدر روحانی و دردمند شما که همیشه نظري به گروه یا جمعیت خاصی ند

شما دارم. ما به این نتیجه رسیدیم که باید شوراي موقتی در این شهر تشکیل شود و وظایفی که محول شده است انجام دهند. 

اي باشد براي سراسر ایران. انتظار دارم در آینده مردم آزادانه نمایندگان خود را تعیین کنند و شوراي شهر سنندج نمونه

ی بودند. روي سوءتفاهمات هااز برادران کرد گروگان ارتش ايري که در این جا مشکلی پیش آورد این بود که عدهي دیگمساله

خود برگردند. امیدوارم که سوءتفاهماتی که پیش  هايکه بین ارتش و مردم پیش آمد. در هر حال ما سعی کردیم آنها به خانه

و همان روحیه و همان طرز تفکر و  اندعواملی از ارتش که از رژیم باقی ماندهو مردم حل شود. همچنین  هامی آید بین ارتشی

اهللا باید تصفیه بشوند. آیت اند،پندارند یا دچار لغزش و اشتباه شدهغرور و تکبر در آنها هست و خود را جدا از مردم می

ارشان به آنها کردم و آنها را متوجه رفت بایده میداران مدتی به مذاکره نشستم، نصایحی کطالقانی گفتند من با افسران و درجه

نمودم فرماندهان ارتش باید مورد تایید مردم هر منطقه باشند. مردم هم اگر گله و شکایتی دارند به مرکز ستاد فرماندهی 

 طالقانی اهللا. آیتبا دید سابق به ارتش نگاه نکنند خواهمتهران بدهند. یقین دارم رسیدگی خواهد شد من از مردم کردستان می

سپس از مردم کردستان خواستند که در رفراندوم شرکت کنند تا فرصت عمل به خرده گیران داخلی و خارجی داده نشود. 

 خواهندولی مردم آزادند آراي خود را به هر حکومتی که می دهداهللا طالقانی گفتند او خود به جمهوري اسالمی رأي میآیت
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 سخنرانی آیت اهللا طالقانی

 

هزار نفري سنندج ابتدا آقاي ربیعی نماینده کردهاي کرمانشاه در موردلزوم خود مختاري کردستان در چارچوب 10در اجتماع 

ایران آباد و آزاد سخنرانی کرد و سپس حضرت آیت اهللا طالقانی در میان اجتماع پر شور تظاهر کنندگان اظهار داشت: من 

زندان با برادران هم زنجیر کردمان آشنا بودم و با سرکوبی و محرومیت شما بدست عوامل استبدادآشنایی دارم.  ما سالها در 

 .باید عللی که باعث ایجاد وقایع دردناك سنندج را که عموم مردم را متأثر ساخت کشف کنیم

 

(آقاي صفدري نماینده کمیته انقالب  000در اینجا مردم یکصدا فریاد زدند (این عامل صفدري است،  صفدري،  صفدري 

 اسالمی قم در سنندج است) آیت اهللا طالقانی پرسیدند،  این وقایع عمدي بوده یا اشتباهی ؟

 

 .و مردم فریاد زدند: عمدي بوده

 

سب چآیت اهللا طالقانی افزودند: مردم کرد عضوي از پیکرجامعه ایران هستندکه هرگاه حرکت حق طلبانه از آنان سرزد بر 

قرن پیش  اختیار بر سر نوشت و  14تجزیه طلبی بر آن نهادند.  ایشان در مورد خودمختاري کردستان گفتند،  قرآن مجید 

تصمیمات مردم را عنوان کرده است.  خواستهاي اساسی خلق کرد اصوال دو قسمت است: خودمختاري در زبان،  فرهنگ و 

قع،  سربازان شروع به تیراندازي هوایی کردند تا از هجوم مردم به پادگان سرنوشت و رفع محرومیتهاي اقتصادي در این مو

متري اتومبیل ما مجروح شدند که بیدرنگ به کمک مردم بیمارستان  20جلوگیري کنند.  در این ماجرا دو نفر در فاصله 

یزر از آن محل دور شدیم.  ما شهدا انتقال یافتند.  در همین موقع از پشت مورد حمله اشخاص مشکوکی قرار گرفتیم و ناگ

سپس خود را به بیمارستان رساندیم تا وضع مجروحین را بررسی کنیم  در بیمارستان ضمن تناس با کسانی که مورد اصابت 

و  اند که نشانه این بود که افراد مشکوكگلوله قرار گرفته بودند که متوجه شدیم هنگام فرار از روبروهدف گلوله قرار گرفته

 .ئولی براي دامن زدن به حوادث،  دست اندر کار بوده اندغیر مس

 

 .اصل قضیه بنا به اظهار مردم سنندج،  اشتباه پشت اشتباه  بود است و این حوادث را ببار آورده است

 



از  هاو این که مردم فشنگ می خواستند و کمیته هاابتدا شایعه خالی شدن سیلوها مطرح شد و بدنبال آن اختالف بین کمیته

شود و بدنبال آن تحریک مردم از طرف گروههاي چپ براي حمله به پادگان آغاز اند شایع میتحویل فشنگ خودداري کرده

می گردد.  البته این گروهها اقرار به اشتباه خود می کنند ولی آیا این اقرار به اشتباه که باعث بروز حوادث ناگوار و فاجعه 

 سنندج شده است کافی است ؟

 

له اي که بعنوان راه حل مطرح شده این است که شورایی تشکیل داده اند که مؤظف به برگزاري انتخابات واقعی مردم در نسا

آینده نزدیک خواهند بود و با تعیین نمایندگان مردم،  می نوان مشکالت شهر و محل را حل کنند و همانگونه که آیت اهللا 
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 اجتماع بزرگ مردم کردستان

 

 این شهر» آزادي«و نیم بعدازظهر دیروز اجتماع بزرگی از مردم کردستان بدعوت جامعه بازاریان سنندج در میدان  3ساعت 

 .گسترش امر صلح برپا شد بمنظور قدردانی از زحمات حضرت آیت اهللا طالقانی در

 

در این اجتماع که زیر بارش باران برگزار شد،  ابتدا چند تن از نمایندگان مردم کردستان از جمله ربیعی نماینده کردهاي 

 .کرمانشاه سخنرانی کردند

 

یاسی ینده مذهبی و سربیعی از اقدامات هیات اعزامی خاصه آیت اهللا طالقانی تشکر کرد و ضمن ستایش از عالمه مفتی زاده نما

 .مردم سنندج،  از جمهوري اسالمی پشتیبانی نمود

 

سپس حضرت آیت اهللا طالقانی در میان ابراز احساسات شوانگیز مردم،  به اجتماع کنندگان پیوست و طی سخنانی از مردم 

 .کردستان تمجید کرد

 شوراي موقت انقالب

 



موقت انقالب در این شهر تشکیل شد.  این شورا به محض تشکیل،  بدنبال مذاکراتی که در سنندج صورت گرفت،  شوراي 

طی اعالمیه اي مقر خود را شهربانی سنندج ذکر کرد و تصمیم گرفت براي اعضاي مسلح کمیته نظامی وابسته به شورا کارت 

افراد مشکوك و مخصوص صادر کند.  این شورا از مردم خواست از خلع سالح کردن دیگران بپرهیزند و در صورت مشاهده 

 .مسلح،  جریان را به کمیته نظامی مستقر در شهربانی اطالع دهند

 

سنندج و امدادگران داوطلب این شهر، بدنبال وقایع سنندج قطعنامه اي صادر  هايپزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان

و  مجروحین سنندج،  محکوم و تقبیح کردند تراشی بعضی از مقامات و مسئولین امر را در جهت کمک رسانی بهکردند و اشکال
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 .پیام آیت اهللا طالقانی به مردم کردستان:غارتگران دست بردار نیستند

 

 ند که متن آنسنندج ـ حضرت آیت اهللا طالقانی در مدت اقامت خود در سنندج، پیامی خطاب به مردم کردستان فرستاد

 :بشرح زیر است

 

 !برادران،خواهران

 

همه ملت ایران، در این انقالب بزرگ و تاریخی و سرفصل جدید زندگی همیشه نگران بودیم که عوامل در میان ما و در میان 

مد آملت شریف ما اختالف، دشمنی و درگیري پدید آورند، بخصوص همیشه نگران این منطقه خاص و این بازوي قوي و کار

اي در این منطقه و در شهر سنندج برافروخته شد که ما نگران توده این شعله در همه ایران شریف بودیم.  متاسفانه، شعله

منطقه، بلکه همه ایران بودیم، بحمداهللا با حسن تفاهم و با حسن نیت و صداقت در میان این برادران و خواهران ساکن سنندج،  

شامدها و مسایل دیگر را از نزدیک لمس کردیم و امیدوارم که با هوشیاري و بیداري و آگاهی همه مسایل و گرفتاریها،  علل پی

 .دیگر در شرف وقوع نباشد هاملت ایران ما،  و همه برادران و خواهران کرد، چنین پیشامد

 

فارس، ترك، عرب و برادران شما برادران، خواهران، با وحدت و همگامی، همقدمی، همفکري و هم فریادي، با دیگر برادران 

ترکمن و برادران سیستانی و بلوچستانی که در سرحدات و نقاط دیگر ایران هستند در این نهضت بزرگ شرکت مردانه و 

آگاهانه نموده و بحمداله این انقالب عظیم ایران در مرحله شکستن بت طاغوتی،  سرافراز و پیروزمند گردید و همه توجه دنیا 



ت متوجه ایران کرد و دشمنان ما را مات و مبهوت گردانید.  ما انتظار داشتیم که دولت پس از مرحله پیروزي را به این سرع

انقالب این وحدت و یگانگی را فقط در مرحله بازسازي بعد از آنهمه ویرانیها بمرحله اجرا در آورند و می دانیم که بعد از این 

ما تسلط داشتند دست بردار نیستند و از پا نخواهند نشست. از این  هايو استعداد پیروزي، دشمنان ما و غارتگران که به منافع

جهت، ما همیشه نگران دسایس بوده و همیشه وضع این نگرانیها و خنثی کردن آنها وابسته به هوشیاري و بیداري و حفظ 

 .وحدت شماست

 

 دردهاي ملت کرد

 

و اکنون شما مسئول ادامه انقالب و از سرفصل تازه آن،  و مسئول آینده و  این انقالب، برهبري امام خمینی و ملت ایران بود

،  کنمنسل آینده می باشید.  از این جهت مانند یک برادر و یک پدر دردمند که دردهاي این ملت را که سالهاست لمس می

که همبستگی،  وحدت،  خود را نگه بخصوص دردهاي این ملت کرد،  اتهامات،  کشتارها و محرومیتها را من از شما می خواهم 

را از میان  هادارید و مراقب دشمنان انقالب بوده و تحریکات را خنثی نموده،  به ضعفا،  محرومین و مستضعفین برسید،  فاصله

بردارید.  من از شما می خواهم که با همت شما سرزمینمان را خرم و سرسبز نگه دارید و بکوشید که با پشتیبانی دولت 

مشروع را اعالم  هايخود و خواست هايکزي این محرومیت را از میان بردارید و شما مردم کردستان مسئولید که خواستمر

کرده و تنظیم نمایند و آنچه را که اولویت داشته از هم تفکیک کنید و آنچه که امروز از دولت برمی آید تقاضا نموده و 

 .مطرح نمایید را که در آینده عمل خواهد شد،  هاییخواست

 

 شوراي موقت

 

من بعنوان پدر شما هیچ نظري به هیچ گروهی ندارم و در این شهر سنندج که مرکز استان این قسمت از کردستان است، باید 

به کوشش دوستان و همکاري صمیمانه و احساسات پرشور خواهران و برادران کرد به نتیجه برسد. باید شوراي موقت تشکیل 

که محول شده براي حفظ امنیت و براي احتیاجات انجام بدهد.  این شورا بزودي انتخابات آزادي را شروع و شده و وظایفی 

براي تشکیل انجمن شهر انتظار داریم که مردم آزادانه نمایندگان انجمن شهر را براي مدتی انتخاب نموده، انتظار داریم که این 

ما و ساکنین شهر و روستا که نمودار رشد و نمونه یک شوراي آزاد و  هايوهاي باشد براي سرتاسر مملکت،  و گرشورا نمونه

 .عالی و افراد آن نمایندگان واقعی مردم باشند،  تشکیل شود

 



این مرحله اول بود که به نتیجه هم رسیدیم. وهله دیگر مشکل برادران ما بود که گروگان افراد ارتش روي سوء تفاهمی که 

خود برگردند و تذکر می دهم بمردم  هايهم به خانه هاآمد،  بود و در حال سعی هستیم که آنبین مردم و ارتش پیش 

 .را از میان خود بردارند هاکردستان و تمام ایران که این سوء تفاهم

 

 هامذاکره با ارتشی

 

خوردار شدم و نصایحی که و من با برادران ارتشی، افسر، درجه دار، سرباز به مذاکره نشستم و از حسن نیت آنها نیز بر

خودشان می دانستند،  بیان کردم و متذکر شدم که ارتش،  ارتش ملی است و باید قدرت خود را در راه خواستهاي مشروع 

است  شد و این در حالی هاییخلق بکار گیرد و در کردستان نیز سوءتفاهمی بین مردم و ارتش وجود داشت که باعث ناراحتی

دانیم که بارها و بارها در تظاهرات در است.  موضوع دیگر اینست که ما در مرحله رفراندم هستیم و میکه ارتش با ملت برا

مردم راي خود را گفته و سعی بر اي اینکه همه خرده گیري بیگانگان و دشمنان داخلی نباشد باید رفراندم انجام بگیرد و 

عنی آراي عمومی مردم در انتخاب مسئولین دولت اسالمی یعنی هرکس ازاد راي خود را بگوید (جمهوري اسالمی). جمهوري ی

اسالمی و انتظار دارم که همه برادران و خواهران در این وظیفه اسالمی و تاریخ ساز ما  هايدر معیارهاي مترقی و قانون

ایه ایزد منان و در راه شرکت کنند و من اعالم میدارم که به جمهوري اسالمی راي میدهم. از خداوند توفیق همه شما را در س
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 .شودآیت اهللا طالقانی: سنندج اولین شهري است که داراي شوراي شهري می

 

سنندج ـ حضرت آیت اهللا طالقانی در اجتماع بازاریان شهر سنندج که بعدازظهر شنبه در میدان آزادي این شهر برگزار شد،  

 :سپاسگزاري از مردم کردستان گفتندضمن 

 

در جریان سه روزي که میان مردم کردستان بودم، پیوسته کوشیدم مشکالت این بخش از مملکت حل شود و از مردم »

 «.خواستم از هر گونه تفرقه و تشتتی بپرهیزند

 



ان این این کشور سرایت کند و در میبیم آن میرفت آتشی که در کردستان شعله کشید، به همه جاي «آیت اهللا طالقانی فرمود:

و اختناق پروریهاي  هاجوالنگه غارتگري دود و آتش و سوز و گداز ناشی از آن،  دشمنان ما بتوانند این کشور را مجدداً

 .شیطانی کشف گردید هايخودسازند که البته علتها و عوامل آن که بیشتر جنبه روانی دارد و آنگاه جنبه

 

شهیدان کردستان، شهداي همه ما هستند و جراحاتی که مجروحان «در بخش دیگري از سخنان خود گفتند: آیت اهللا طالقانی 

برداشتند زخمی بر پیکر تمامی کشور است. امیداورم بهمین زودي، زندانیانی که در پادگان سنندج بسر می برند و همین امر 

 .د بازگردندخو هايوسیله تبلیغات و تحریکات مغرضین شده است،  به خانه

 

مختلف بعنوان شوراي موقت  هايهیاتی از سوي گروه«آیت اهللا طالقانی در مورد امنیت و آرامش سنندج اظهار داشتند:

انتخاب شده و این هیات یک هفته مهلت دارد تا مقدمات اخذ آراي عمومی مردم در جهت گزینش نمایندگان شوراي شهري 

 .فراهم کند

 

امنیت منطقه را حفظ نماید و مشکالت مردم را گزارش، تا از مردم و ملت خواسته شود بیشترین سپس این شورا موظف است 

منطقه کردستان کند.  سنندج اولین شهري است که داراي انجمن شهري  هاينیروهاي خود را متوجه رفع دردها و مسئولیت

شور اي براي شهرهاي دیگر کد است بتوانند الگو و نمونههاي واقعی مردم باشد و امیشود، انجمنی که باید نمایانگر نمایندهمی

 «.باشد

 

 :شود اشاره کرده و گفتنداهللا طالقانی آنگاه به مساله رفراندوم که روز جمعه آینده برگزار میآیت

 

مساله  ینبزرگی که در سطح کشور انجام شده است رفراندوم معنایی نخواهد داشت ولی براي اینکه ا هاياصوال با راهپیمایی

اهللا آیت«بصورت قانونی دنیا پسند در آید، رفراندوم انجام خواهد شد و البته این رفراندوم با آزادي کامل باید صورت گیرد. 

در بخش دیگري از سخان خود گفتند: ما اقتصاد را زیر بناي زندگی انسانها نمیدانیم بدلیل اینکه انسان حاضر است 

حمل کند، ولی آزاد باشد. اقتصاد و رفاه در سایه آزادي میسر است. اسالم اقتصاد را نفی را ت هاو گرسنگی هامحرومیت

 «.کند،  بلکه آنرا مالزم با آزادي می داندنمی

 

 :آیت اهللا طالقانی در پایان گفتند



 

و امیدوارم در  خواهد به جمهوري اسالمی راي دهد،  آزاد است.  اما من به جمهوري اسالمی راي خواهم داداگر کسی نمی»

مردم  هايپی رفراندوم،  مجلس موسسان براي تنظیم قانون اساسی کشور تصویب شود و سپس دولت ملی منطبق با خواست

 )6/1/1358اطالعات»(مصادر امور را در دست گیرد.

 

 : ماجراي کردستان لحظه به لحظهدهندخبرنگاران اطالعات گزارش می

 

برادران کرد ما را در صفحات غرب کشور عزادار کرد و باعث تاثر دیگر هموطنانمان در در آستانه سال نو، واقعه سنندج 

 .سراسر ایران شد

 

نفر شد، بالفاصله هیاتی از سوي 200نفر و مجروح شدن بیش از  130بدنبال این واقعه که منجر به کشته شدن دست کم 

ی به سنندج عزیمت کرد و رسیدگی به جریان امر و همچنین کمیته انقالبی، امام خمینی به سرپرستی حضرت آیت اهللا طالقان

 .مناطق کردنشین ایران را آغاز نمود هايخواست

 

در سنندج و مهاباد تنظیم شده، مروري است بر وقایع سنندج از ابتدا تا پایان » اطالعات«گزارش زیر که با همکاري خبرنگاران 

 :تعطیالت نوروزي که در زیر میخوانید

 ماجراچگونگی 

 

 28/12/57دوشنبه 

 

کردستان و ژاندارمري سنندج از شب پیش آغاز شد و رادیو سنندج به اشغال حمله  28ـ درگیري پیرامون پادگان لشکر 

 .کنندگان درآمد

 



 نفر مجروح شدند . ستاد ملی ارتش اسالمی ایران در اعالمه اي که بدین خاطر صادر 50نفر کشته و  8در تیراندازیهاي اولیه 

کرد، اعالم نمود که با ضد انقالبیون بشدت مقابله خواهد کرد آقاي مفتی زاده رهبر ملی و مذهبی سنندج نیز در اعالمیه اي از 

 .مردم این شهر خواست از اطراف پادگان سنندج دور شده و مسئله را بشکل پیچیده در نیاورند

 

 29/12/1357سه شنبه

 

هبران مذهبی کردستان نبرد شدید به ویژه در اطراف پادگان سنندج ادامه یافت ـ علیرغم صدور دستور آتش بس از سوي ر

و هفت هلی کوپتر و چندین کامیون از کرمانشاه، مهاباد و شهرهاي اطراف به سنندج مواد غذایی و دارو حمل کردند. سخنگوي 

گونه اعمال ضد انقالبی بشدت سرکوب دولت وقایع سنندج را نتیجه دخالت عوامل ضدانقالبی ذکر کرد و اعالم نمود که هر

 .خواهد شد

 

 .مردم سنندج ادعاي دخالت ضدانقالبیون را در واقعه این شهر رد کردند و به این مسئله اعتراض نمودند

 

آزاد و مختار هستند و اعالم  گیري،مورد اول هیچکس نمیتواند با آن مخالف کند، چون همه ملت ایران در فرهنگ و تصمیم

ه با این معانی شما مختار و ازادید. در مورد دوم، این درست نیست که حاصل کوشش اکثریت مردم نجیب، به جیب میکنم ک

 هايشمال تهران و یا آسفالت خیابان هاياقلیت برود. این بی معنی است که برادران کرد ما رنج بکشند و براي شکم گنده

 .تهران مالیات بدهند

 

با  خواهمل از اینکه از دولت توقع خود مختاري داشته باشید، بنشینید و مسایل خود را حل کنید، میقب "آیت اهللا طالقانی گفت:

( عده اي جوابدادند شیخ عزالدین حسینی و عده اي دیگر احمد مفتی  "نماینده تان در اینمورد بحث کنید، این نماینده کیست؟

 . زاده )

 

استعمار گران همواره میخواهند بین آحاد ملت اختالف و بدبینی بیندازند، مگر ": آیت اهللا طالقانی در ادامه سخنان خود گفتند

 "ساواك و سیا نبود که وحشت تولید کرد تا همه از هم بترسیم که مبادا دیگري ساواکی باشد؟

 



ه باشیم، از بدبینی به دولت فعلی جنبه روانی دارد، زیر هر کدام از ما از هرکس ظلمی دید "آیت اهللا طالقانی افزود:

ضدخلقی ژاندارمري، ارتش، ساواك و شهربانی در گذشته، امروز وقتی ما حقی یک را  هاياو میترسیم، از فعالیت هايهمچهره

ارتش پاك شده و کامال تصفیه شده، در خصوص ارتش من با شما  گویممن نمی افتیم،گذشته می هايبه یاد ظلم بینیمندارم می

( عده اي فریاد زدند ارتش ملی برپا کنید نه ارتش ضد خلقی، و عده اي دیگر نیز بانگ زدند ـ کشته ندادیم  "هماهنگ هستم.

 .که سازش کنیم، امیر ارتش را نوازش کنیم)

 

 گزینیمیما از میان خود شورایی بر م "ها تجزیه طلب نیستند، گفت:سپس یک دانشجوي کرد ضمن تأکید بر این نکته که کرد

مختلف  هايو ایدئولوژي هاتا اداره امور شهر را بدست گیرد، ما براي آزادي مبارزه کرده ایم و ملت ایران داراي اندیشه

تا مردم بنا به سلیقه خود، نوع  هستند و این افکار باید ازادانه از طریق وسایل ارتباط جمعی در اختیار همگان قرار گیرد

 ".حکومت را تعیین کنند

 

ر ارتش اینها را بعنوان عیدي ب"که در دست چندین تن از حاضرین بود، گفت:  هاییاین دانشجو پس از اشاره به پوکه خمپاره

 ".روي بام منزل شهید شد هاسر مردم سنندج ریخته و برادر من نیز در انفجار همین خمپاره

 متعدد شعارهاي

 

 ".بزرگترین اصل جمهوري اسالمی اصل آزادي اندیشه، بیان، قلم و اجتماعات است "آنگاه دکتر بهشتی طی سخنانی گفت:

 

با سخنرانی وي مخالفت کردند. آنها ادعا کردند که بنی صدر گفته،  ايرسید که عده» بنی صدر«سپس نوبت به سخنرانی 

کردستان در صورت خودمختاري به دامن شوروي یا آمریکا خواهد افتاد، اما بنی صدر این ادعا را رد کرد و عده اي از 

 ".این حرف را در دهان مردم بیندازید خواهیدشما می"حاضرین فریاد زدند: 

 

نظیر: تشیع، تسنن پیوندتان  خورد،م سنندج در میدان آزادي این شهر، شعارهاي متعددي به چشم میدر میان اجتماع مرد

و  …خدایی است، شلیک و خمپاره اندازي بطرف مردم بیدفاع حتی از عهده ارتش ضدخلقی آریامهري نیز برنیامد، اما 

 .میداریمباالخره: مقدم حضرت آیت اهللا طالقانی را به شهر خونین سنندج گرامی 

 



نیز حاکیست که بمنظور اعتراض به کشتار مردم سنندج، هزاران نفر از کردهاي این » مهاباد«گزارش خبرنگار اطالعات از 

 .شهر دست به راه پیمایی زدند

 

 )7/1/1358جمعه و شنبه گذشته نیز مذاکرات و بررسی هیات اعزامی امام خمینی به سنندج ادامه یافت.(کیهان

 

 .شوندهزار نفري سنندج:عامالن وقایع خونین سنندج معرفی می70اهللا طالقانی در اجتماع سخنرانی آیت

 

 دوم شنبه روز بعدازظهر 4 ساعت کردستان، به اعزامی هیات سرپرست طالقانی، اهللاآیت حضرت: کیهان خبرنگار –سنندج 

طی یک سخنرانی مفصل مواضع دولت انقالبی و  شهر این آزادي میدان در سنندج، ازمردم تن هزار 70 اجتماع در فروردین،

هلوي رژیم پ اندازیهاياهللا طالقانی با اشاره به تفرقهمردم کردستان تشریح کرد. آیت هايجامعه روحانیت را در قبال خواست

بین مردم ایران گفت: بر شما مردم شریف و عزیز است که از چنددستگی و رخنه عوامل سرپرست رژیم در صفوف خود 

 هاجلوگیري کنید، ما با کمال دقت مشغول بررسی و پی جویی عوامل و علل هستیم که جرقه را در اینجا روشن کردند و سرنخ

. اما هرچه بوده و هرعلتی بوده مساله اول براي شما گذاریمو تمام ملت ایران می شما. ودر معرض افکار عمومیکنیمرا پیدا می

حدت و همبستگی خود را حفظ کنید. قبل از اینکه این حوادث را مربوط به جمع یا دولتی فرزندان دلیر کرد این است که و

 طالقانی اهللاهایی فریاد زدند: صفدري... صفدري.) آیتبدانید باید منشاء را از داخل خودتان پیدا کنید. (از میان جمعیت، گروه

خود چنین  اهللا طالقانی به سخناناشتباه بوده یا عمد؟ آیتطرفه قضاوت کرد باید دید تقصیر بوده یا قصور، گفت: نباید یک

ادامه داد: شما در طول تاریخ محرومیت کشیدید، شهدا دادید و رژیم هر وقت خواست نهضت ایران را بکوبد یکی از مسایلی 

رد در خاطر زن و م تجزیه طلبی دانیمي تجزیه کردستان بود درحالی که ما میکه در بوق و کرناي تبلیغات جار زده مساله

اهللا طالقانی در ادامه سخنان خود به نقش عمال رژیم در اختالف اندازي بین شما جایی ندارد. (جمعیت: صحیح است). آیت

از هر مساله گذرا که انشاءاهللا حساس نخواهد  اندخود خزیده هايرژیم که در النه هايمردم ایران اشاره کرد و گفت: باقیمانده

اهللا طالقانی در مورد خودمختاري کردستان گفت: از نظر مفهوم و معنا و محتوا، خودمختاري همان . آیتکنندشد خنده می

قرن  15. قرآن کتاب آسمانی ما داندهر انسانی خودمختار است و نظام اسالمی همه را آزاد می خواهیم،چیزي است که ما می

خودمختار سرنوشت خود هستند. چه کسی می تواند منکر آزادي فرهنگ، پیش این مساله را عنوان کرده که مردم آزاد و 

ید. مختار و آزاد هست گیریهاي اقتصادي خود کامالًسرنوشت و زبان مردم کردستان باشد؟ شما، در فرهنگ و زبان و تصمیم

ن، مردان و زنان کرد ما شود. تواند وسیله تحریف جواناکه این کلمه خودمختاري دیگر نمی کنممن، امروز با صراحت اعالم می

هاي معنوي و مادي در دست شما است و دیگر معنا ندارد که برادر کرد ما رنج بکشد و کشاورزي کند و مالیآتش را ثروت

هاي آنها، باید در مرحله اول زندگی کردها تأمین شود و از شمال تهران یا براي آسفالت کردن خیابان هايبفرستد براي عیاش

اي را که دولت مرکزي براي گردش زندگی مردم خواسته بپردازند، کافی استفاده کنند و آن سهم عادالنه اندازهود بهمنابع خ



اهللا طالقانی افزود: اگر هموطنان کرد ما با دولت تمایلشان را صادقانه در میان نگذارند و حل اگر کردستان مستقل شود. آیت

ما دوباره  و شودم اگر کردستان مواجه با شکست شود و مشتعل شود، ایران مشتعل مینکنند، هر روز باید منتظر حوادث باشی

اهللا طالقانی اضافه کرد: بزرگترین دارتر خواهد بود. آیتگرفتار طاغوت و جالدي خواهیم شد. که از آریامهر بدتر و تجربه

ما، اهل  يکه همه به هم بد بگویند. امروز باید همه دسیسه استعمار و استکبار این بود که مردم را از هم جدا کند و کاري کند

گیري؟ چرا تحقیر و چرا تهدید؟ ما باید بکوشیم برخالف هر ملتی که هستیم زبان خودمان را داشته باشیم، اما چرا موضع

گذشته  هايیستیزه جویاهللا طالقانی، با اشاره به اثرات روانی جویی و تحریک را کنار بگذاریم. آیتاستبدادیان دشمنی و ستیزه

گفت  شودکلیت داد؟ می شوداما آیا این را می اند،گفت: ما میدانیم سپهبدها، ارتشبدها و تیمسارها در گذشته چه کسانی بوده

 تصفیه شده، در بین ارتش عناصر مشکوك ارتش کامالً گویمپاك شده، نمی ارتش کامالً گویمکه همه اینطور هستند؟ من می

ور دست خواهیداهللا طالقانی: خیلی خوب، همین االن می. من با شما هماهنگم. (جمعیت ارتش باید منحل شود) آیتوجود دارند

اهللا طالقانی آنگاه از مردم پرسید: شما را به خداي توانید خودتان را حفظ کنید؟ آیتدهم به مرکز ارتش از اینجا برود، ولی می

اهللا طالقانی در پایان سخنرانی آمده در میان مردم یا در پایگاه خودش بوده؟ آیت خودتان، شما را به شرافتتان ارتش آیا

طوالنی خود که به استقبال مردم سنندج روبرو شد مردم را به صبر و بردباري دعوت کرد وگفت: شما نمایندگان واقعی خود 

ن انتخاب کنید و آنها را بفرستید ما با را که زبانشان زبان حال شما باشد چه از سنندج و چه از دیگر شهرهاي کردستا

اهللا دکتر اهللا طالقانی آیتو این مسایل انشاءاهللا همه قابل حل است. پس از سخنرانی آیت کنیمنمایندگان واقعی شما مذاکره می

ی و لبهشتی، ابوالحسن بنی صدر و احمد صدر حاج سید جوادي سخنانی ایراد کردند و مردم کردستان را به تفاهم، یکد

بار در میان سخنان بنی صدر چند بار اهللا دکتر بهشتی و یکمذاکرات تفاهم آمیز فراخواندند. هنگام شروع سخنرانی آیت

 .قطع گردید هاجمعیت متشنج شد و سخنرانی

 

 اهللا طالقانیسپاسگزاري از آیت

 

ر پایان دادن به مخاصمات سنندج مراسمی در فروردین ماه بازاریان سنندج به نشانه قدردانی از هیات اعزامی د 4روز شنبه 

میدان آزادي سنندج ترتیب دادند. در این مراسم چند تن از مردم سنندج طی سخنانی بر مودت ملت ایران و لزوم ایجاد 

 اهللا طالقانی نیز از حسن نیت مردم درجمهوري اسالمی تاکید کردند و زحمات هیات اعزامی را ستودند. در همین مراسم آیت

القانی به اهللا طها سپاسگزاري کرد و یکبار دیگر ضرورت یکپارچگی ملت را مورد تاکید قرار داد. آیتپایان دادن به درگیري

حاضران هشدار داد که دستهاي ناپاکی در کار است تا امنیت کشور و اتحاد ملت را بر هم زند. وي از مردم خواست توطئه 

 )7/1/1358را خنثی کند.(کیهان هاي آنانچینان را شناسائی و دسیسه

 

 سپاس مردم کردستان از آیت اهللا طالقانی



 

اهالی کردستان طی تلگرافی بحضور حضرت آیت اهللا طالقانی، از سفر ایشان به سنندج و مجاهدات در جهت رسیدگی به 

 :مردم این منطقه، تشکر و سپاسگزاري کردند،  متن تلگرام بشرح زیر است هايخواست

 

یم عالیقدر و مجاهد ارجمند و متعالی حضرت ایت اهللا طالقانی: تبلور اندیشه وتاللو روح واالي ان روحانی بزرگوار و محضر زع

نیز مساعی بی شائبه آن گرامی رهبر اسالمی در زمینه توجه به حقوق مظلومین و مردم داغدیده این سامان را در کشاکش 

ی خطه استان کردستان وبویژه قلبهاي افسرده و ماتم زده مردم سنندج را حیاتی تازه ادبار و نابسامانی و کشتار امیدوار و براست

بخشید.  با این توصیف و اذعان سیادت نفس و مکارم اخالقی و مجاهدات مستدام ان نستوه بزرگوار در طول توقف چند روزه 

ست،  نتوانست حق سپاس خویش را ابراز در سنندج ملت داغدیده این سامان،  چنانچه شایسته و بایسته شان آن ادیب  ا

دارد،  لکن بطور یقین مساعی و عنایات بی دریغ حضرتعالی و سایر همراهان پیرامون استقرار حقوق حقه مردم بالکش 

کردستان نه تنها فراموش نخواهد شد بلکه همواره بر جبین روزگار پایدار خواهد ماند.  اینک بار دیگر ضمن عرض امتنان از 

سیادت و قبادت،  سالمت و بقاي عمر ان وجود ذیجود را از حضرت باري آرزو می نماییم.قاطبه اهالی داغدیده استان  انهمه

 )7/1/1358کردستان.سنندج.(اطالعات

 

 تلگرام امام جمعه سقز

 

بره کردو از امام خمینی مخا بامال عبداهللا محمدي امام جمعه سقز از طرف گروههاي مختلف مردم این شهر تلگرامی -سقز

ایشان خواست تا مواضع جمهوري اسالمی را درباره خودمختاري کردستان و حقوق اهل تسنن اعالم دارند در قسمتی از این 

هر نوع توصیه و قولی که از جانب امام اعالم گردد داراي ضمانت اجرایی است لذا ما نمایندگان اقشار «تلگرام آمده است: 

د و بطور خیلی روشن درموار گروهی صراحتاً هاياز طریق رادیو و تلویزیون و سایر رسانه م شخصاًتا اما خواهیممختلف سقز می

قایل  -2اعالم تساوي حقوق تسنن و تشیع در تدوین قانون اساسی مربوط به جمهوري اسالمی، -1زیر اعالم و تضمین فرمایند: 

شدن حق اسالمی و طبیعی خودمختاري براي خلق کرد و سایر ملتهاي ایران.در غیر اینصورت از شرکت در رفراندوم 

 «.خودداري می نماییم

 

صبح امروز گزارش داد، هنوز پاسخی به این تلگرام که دو روز قبل مخابره شده، داده نشده است،  10خبر نگار کیهان ساعت 

دست به  انداز سوي دیگر دیروز گروه زیادي از مردم سقز و بانه به حمایت از کسانیکه در مسجد جامع متحصن شده



 هاي سنگین در اطراف سقز صورتاعتراض به کشتار سنندج و استقرار توپراهپیمایی زدند. تحصن در مسجد جامع بعنوان 

 )9/1/1358گرفته است.(کیهان

 

 .شرایط عضویت در شوراي شهر سنندج اعالم شد

 

 .هاي راي جمع آوري شددر مهاباد پس از چند ساعت صندوق

 

است امام جمعه، آماده راي دادن بودند مورد گیري سقز در حالی که مردم این شهر بدنبال درخوراي هاينیمی از حوزه -سقز

رفراندوم به سرقت رفت. بدنبال تلگرام مال عبداهللا محمدي  هايها و ورقهحمله افراد ناشناس قرار گرفت و تعدادي از صندوق

ون اساسی امام جمعه سقز به امام خمینی، ایشان در سخنرانی خود اعالم کرد که حق مردم کرد و سایر ملتهاي ایران در قان

اي که بعدازظهر پنجشنبه در شهر پخش شد از مردم خواست که منظور خواهد شد و بهمین جهت امام جمعه سقز طی اعالمیه

ها رفتند ولی هنگام ظهر به جمهوري اسالمی راي بدهند. در پی صدور این اعالمیه مردم دیروز براي دادن راي به پاي صندوق

 هايمحتوي راي و کارت هايگیري در مسجد جامع و چند نقطه دیگر حمله کردند و صندوقهاي رايناشناس به حوزه ايعده

رییس انتظامات شهر و مسوول » مال سید احمد حسینی«به » حاجی صفري« پر نشده رفراندوم را ربودند. مهاجمان در مسجد

ان سقز پخش شده بود که نیمی از آنها به هزار ورقه رفراندوم در سطح شهر و شهرست 58حوزه حمله و او را مجروح کردند. 

صندوق برگشت داده شده است.امام جمعه سقز در 3صندوق مستقر در روستاهاي سقز،  45سرقت رفت. تا صبح امروز از 

هاي راي فقط در مسجد جامع قرار داده شده است و تعدادي کارت صندوق تماسی با خبر نگار کیهان گفت: امروز مجدداً 

 .ال خواهد شدرفراندوم ارس

 

 شیخ اهللاتآی. نکردند شرکت رفراندوم در حسینی عزالدین شیخ اهللاآیت اعالمیه انتشار بدنبال مهاباد مردم طبقات –مهاباد 

اي عدم شرکت خود در رفراندوم را بخاطر روشن نبودن وضع جمهوري اسالمی اعالم نکرده شار اعالمیهانت با حسینی عزالدین

 )13/1/1358بود.(کیهان

 

 نامه سرگشاده آیت اهللا مکارم شیرازي به آیت اهللا سیخ  عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد :دعوا بر سر چیست ؟

 

 .خواهد سر سوزنی یک اهل قم را بر سر یک ساکن مهاباد ترجیح دهدمن ازآن جمهوري اسالمی بیزارم که می



 

کنم چهل روز ار اقامتم در آنجا نزدیک به فضل و دانش شما آشنا شدم،  فراموش نمیبرادر: در دوران تبعید در مهاباد از 

گذشت که دائما همین میل دیدار جنابعالی بودم و هم شما،  ولی بر اثر فشار فوق العاده ساواك قادر به مالقات،  نبودیم،  خدا 

ته و از شر حکومت خودکامگان تبهکار که هم به شما را شکر که آن فشار و خفقان به این آزادي وسیع و همه جانبه مبدل گش

ظلم و ستم روا مداشتند و هم به ما آسوده و راحت شدیم،  ولی نمی توانستیم این واقعیت را کتمان کنم که نظر منفی  شما 

داد و  ت تکاناسالم عزیز را در کشورمان تحکیم میکرد مرا سخ هاينسبت به رفراندومی که نه تنها این آزادي،  بلکه پایه

 .نگران ساخت، دالئل نگرانیم را براي شما ذکر میکنم شاید راهی به سوي اخوت بیشتر بگشاید

 

ـ ما می دانیم سالیان دراز،  بر برادران کرد ما که مردمی دوست داشتنی و شجاع و مهمان نوازند و من با چشم خودم این  1

تر از ظلم و ستمی که به سایر آحاد ملت باشد،  ولی براي جبران و تدارك سجایا را دیدم، ظلم و ستم فراوان ذفت،  شاید بیش

آن، آیا بهتر نبود که به شکرانه این رهائی معجز آسا،  از شر آن ستمگران نیرومند که پشتیبان بسیار قدرتمندي نیز در خارج 

ا دشمن نتواند از تفرقه میان ما سودي ت شدیمداشتند،  دست برادري به همه می دادیم و زیر پرچم جمهوري اسالمی جمع می

 ببرد.و مارا به برادر کشی دعوت کند ؟

 

ت دهد بپیوندیم و حقوق از دست رفته را در وحدآیا بهتر این نبود که به این اقیانوس عظیمی که اکثریت ملت را تشکیل می

 .بجوئیم نه در جدائیها.  چرا که جبران آن مظالم در وحدت بسیار آسانتر است

 

ـ یقین بدانید همانگونه که  (رهبر انقالب)،  بارها تأکید کرده، در جمهوري اسالمی،  شما مهاباد از همان حقوقی برخوردار  2

خواهید بود که من در قم برخوردار م.  همچنین برادران شما و برادران ما و ساکنان بلوچستان و ترکمن صحرا همه در این 

میکنم،  بیزارم از آن جمهوري اسالمی که بخواهد سر سوزنی مرا بر شما ترجیح دهد،  و  حقوق یکسانیم و من آشکارا اعالم

کشور ي مانند آن مزینی قائل شود.  با  هايبراي برادران شیعه ما بر برادران اهل تسنن در حقوق فردي و اجتماعی و آزادي

ار دهد.  من به جمهوري اسالمی بگویم آري،  شما این حال اصوالمن هیج دلیلی نمی بینم که ما و شما را در مقابل هم قر

 .بگوئید نه،یا اصال رفراندوم را تحریم کنید،در حالی که تقریبا بیشتر برادران اهل تسنن نیز آنرا پذیرفته اند

 

رد،  اـ شما از حقوق برادران کرد سخن می گوئید،  مگر حقوق آنها با برادران فارس و ترك و عرب و ترکمن و بلوچ فرقی د 3

مگر شما خواهان امتیازي بر ما هستید،  مسلمانه مگر ما خواهان امتیازي بر شما هستیم،  یقینا نه،  پس دعوا بر سر چیست ؟ 

من دلیلی بر اختالف یا دعوا نمی بینم شما فرموده بودید محتواي جمهوري اسالمی برایتان مبهم است،اگر این سخن را شاپور 



اي تعجب نبود زیرا او از اسالم خبر نداشت اما شما که میدانید یک عالم اسالمی هستید چگونه بختیار می گفت (که گفت) ج

ممکن است برایتان مبهم باشد، مگر جمهوري اسالمی چیزي جز حکومت مردم بر مردم اساس تعلیمات قران و اسالم می 

شمن مشترك ما و شما با دامن زدن به احساسات باشد؟ما یقین داریم،شما تجزیه طلب نیستید،ولی  این را هم می دانیم که د

خواهند با عمال کشور را تجزیه کنند،  و یا وضع سابف را باز گردانند.  وهردو به زیان ماست،  اگر خداي نکرده یک نژادي می

من بود.  دشروز کردستان از ایران جدا شود آغاز مشکالت طاقت فرسا براي برادران کرد و تی نابودي این بخش عزیز خواهد 

ماسم فریبنده به چهره می زند ولی شما آگاهتر از آن هستید که چهره زشت دشمن را از پشت این ماسکها نبینید،  آیا بهتر 

نیست کردستان در کنار ایران واحد نیرومندي باشد تا یک واحد ضعیف جدا از آن،  و یا یک واحد نیمه پیوسته،  و در حال 

 ویزانی ؟ جنگ و ستیز و طبعا در حال

 

ـ اصوال شما و ما میدانیم در اسالم مساله نژاد مطرح نیست و گفتار معروف پیامبران را در نفی ناد پرستی،  همه به خاطر  4

در آن مراسم بزرگ و ود صفوف نماز جماعت درس  هاداریم،  مراسم حج و (اجتماع میلیونها مردم مسلمان از همه ن. اد

جهان امروز ما اسرائیل را به خاطر نژادپرستی اش محکوم می کنیم،  از آفریقاي جنوبی به خاطر بزرگی براي همه ماست.  در 

سیاست نژادي اش قطع رابطه کردیم،  فکر نمکنم شما با آن اطالعات اسالمی هرگز بخواهید مسائل نژادي را زنده کنید،  چرا 

 هااعضاي یک پیکریم.  و اگر مساله حفظ زبان و لباس و دخالت که همه مسلمانیم و زیر پرچم اسالم،  و بحکم ایرانی بودن نیر

در ساختن سرنوشت خویش و اداره منطقه خود مطرح باشد،  اینها مطلبی نیست که کسی مخالف آن باشد و با مذاکره حل 

(آري) و  یم همه بگوییمنشود.  با این حال انتظار دارم که بار دیگر دست یکدیگر را بفشاریم و همه زیر لواي اسالم اجتماع کن

مشت محکمی به دهان بداندیشان و تفرقه افکنان بزنیم همانگونه که گروه عظیمی از علماي مذهبی در مهاباد و سنندج و 

مریوان و بلوچستان و گنبد و سایر نقاط زدند.  به امبید دیدار مجدد نشستن و مسائل را در محیطی پر از تفاهم حل 

 (19/1/1358ندازان را نقش بر آب کردن.   برادر شما :مکارم شیرازي.(اطالعاتتفرقه ا هايکردن،ونقشه

 

 مذاکره هیات اعزامی امام خمینی با نظامیان متحصن پادگان سقز

 

سقز ـ هیات اعزامی امام خمینی به سرپرستی آیت اهللا حاج آقا حسین کرمانی بمنظور مذاکره با افسران و ورجه داران و 

اند وارد سقز شد.  در اجتماعی که در مسجد جامع سقز با پادگان سقز که در مسجد جامع این شهر متحصن شدهسربازان کرد 

شرکت طبقات مردم برپاشد خواستهاي متحصنین مورد بررسی قرار گرفت.  نماینده درجه داران در باره علت تحصن نظامیان 

 .ر پادگان سقز باعث رنجش دیگر برادران ما شودکرد گفت: با توجه به اوضاع کنونی امکان داشت بودن ما د

 



کنم از تحصن بیرون آمده اند زیرا همین آیت اهللا کرمانی نیز گفت: خواسته شما بسیار ساده است و من شما را تحسین می

 .مسائل ساده و کوچک ممکن است حادثه نظیر سنندج بوجود آورد

 

 )20/1/1358امه دارد.(اطالعاتمذاکرات براي بررسی خواستهاي نظامیان همچنان اد

 

 .اي سنگر جهاد را خالی نگذاریدپیام عالمه مفتی زاده به آیت اهللا طالقانی:بخاطر نادانی عده

 

سنندج ـ عالمه احمد مفتی زاده رهبر مذهبی سنندج در پیامی به حضرت آیت اهللا طالقانی ضمن ابراز تأسف از سوي خود و 

عروس و فرزندان ایشان از آیت اهللا طالقانی مجاهد بزرگ خواست تا سنگر جهاد را به مردم کردستان از واقعه دستگیري 

 .اي خالی نگذاردخاطر نادانی عده

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 .مجاهد نستوه عالمه بزرگوارحضرت آیت اهللا العظمی طالقانی دامت برکاته

 

سبت به فرزندان آن حضرت مردم کردستان و همه مسلمنان ایران حادثه اسفبار اسائه ادب از طرف افرادي بد نیت یا نادان ن

جسمی و روحی آن بزرگمرد را در راه اسالم که راه  هايهاوشکنجهرا پریشان و متاثر گردانید.  ملت ایران هرگز تحمل زندان

کند و بخصوص مردم سرزمین کردستان خاطره سفر پر برکت آن حضرت را به آزادي و بهروزي انسان است فراموش نمی

سنندج همیشه زنده نگاه می دارد و بخاطر دارند که در کمال حسن نیت و صراحت به نمایندگی از طرف امام خمینی حق 

خود مختاري را براي مردم این منطقه در اجتماع با شکوه میدان آزادي بعنوان حق دینی و خددادي نه منصبی اعطائی  مشروع

اي خالی نگذارد  فرمودید.  کردستان و سراسر ایران امیدوار است که آن مجاهد بزرگ هرگز سنگر جهاد را بخاطر نادانی عده

مرزي و سیاسی به کمین است و دامهاي  هايبین المللی است هنوز در روزنامه يهازیرا دشمن اساسی ملت ایران که استعمار

تزویر و مردم فربیش گسترده ! و براستی دریغ است خالی گذاردن سنگر از مردي که طاقت و پایداري عمار و بالل و تقوي و 

ه سنگر مبارزه بی امانت برگرد و راه را تا کاردانی و شجاعت عمرو علی را از او انتظار داشتیم.  سرورم ! طالقانی محبوب ! ب

 )20/1/1358سنندج ـ احمد مفتی  زاده(اطالعات0000پایان با ملت باش که ملت با تو است. 

 



 تلگرام امام جمعه مهاباد به آیت اهللا طالقانی:تمامی کردستان،خانه خودتان است

 

زندان حضرت آیت اهللا طالقانی،تلگرام زیر از سوي شیخ خبرنگار اطالعات:در پی دستگیري و آزاد شدن عروس و فر -مهاباد

 :عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد بحضور ایشان مخابره شد

 

 26/1/58بسمه سبحانه تعالی 

 

 حضرت آیت اهللا طالقانی دامت برکاته

 

ف ردانه که نسبت به توقیبا تقدیم سالم و اکرام،  مردم مبارز کردستان همدردي خود را با آن حضرت در قبال رفتار ناجوانم

فرزندان گرامی شما شده ابراز و برادرانت در کردستان با آغوش باز آنحضرت و همراهان مجاهدش را می پذیرد و تمامی 

 )27/1/1358اطالعات(حسینی عزالدین شیخ برادرت –کردستان خانه خودتان است.با تقدیم احترام 

 

 .نی از انقالب ایران پشتیبانی کردندامام جمعه اهل تسنن کرمانشاه:فرزندان بارزا

 

خبرنگار اطالعات:  مال محمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن کرمانشاه که براي شرکت در مراسم چهلمین روز  -کرمانشاه

 .رفته بود به کرمانشاه بازگشت» اشنویه«درگذشت مال مصطفی بارزانی در رأس هیأتی به 

 

عراق و ترکیه ادریس و مسعود بارزانی فرزندان  هايداشت: در این مراسم نمایندگان کردوي در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار 

 .مال مصطفی و بیش از بیست هزار تن از مردم اشنویه و کردهاي دیگر مناطق شرکت داشتند

 

 .کردنیز از سوي ژاندارمري کشور جمهوري اسالمی ایران تاج گلی نثار آرامگاه مال مصطفی » تازه بهار«سرهنگ 

 



در این مراسم فرزندان بارزانی ضمن تأیید انقالب اسالمی از جمهوري اسالمی ایران به رهبري امام « مال محمد ربیعی افزود:

 )28/1/1358کیهان»(خمینی پشتیبانی کردند.

 

 میتینگ در مهاباد

 

أسف آوري را که توسط تعدادي از واقعه ت» عزالدین حسینی«مهاباد ـ شوراي انقالب اسالمی مهاباد در نامه اي به امضاي 

 .محکوم کرد عوامل ضد انقالب و ارتجاعی در مورد فرزندان حضرت آیت اهللا طالقانی پیش آمده است،  شدیداً

 

 قاضی«هزار نفر از اهالی مهاباد.  بعنوان پشتیبانی از برادران کرد اورمیه و حضرت آیت اهللا طالقانی در میدان  40حدود 

ند.  بعد از پیوستن شیخ عزالدین حسینی به این گروه،  سرود (اي رقیب) وانده شد و  وي در ادامه برنامه اجتماع کرد» محمد

گفت: ملت کرد همیشه پشتیبان حق و حقیقت بوده  و انزجارخود را از رفتار ناجوانمردانه نسبت به کردهاي ارومیه اعالم 

دن شعارهایی به طرفداري از آیت اهللا طالقانی و شیخ عزالدین میدارد. سپس راهپیمایی شروع شد و راه پیمایان ضمن دا

حسینی مجددا به میدان قاضی محمد باز گشتند و بازداشت فرزندان آیت اهللا طالقانی را محکوم کردند.  در پایان قطعنامه اي 

اسالمی مهاباد در نشست  صادر گردید این اعالمیه نیز از سوي شوراي انقالب اسالمی مهاباد انتشار یافت: شوراي انقالب

اي از خدا بی خبر که موجبات خود،  اعالمیه اتحادیه جوانان روستاها در مورد محکوم کردن اعمال عده 27/1/58مورخ 

برحق  يهاناراحتی تعدادي از هموطنان مارا در روستاها فراهم نموده اند (تأیید نموده).  بدینوسیله پشتیبانی خود را از خواست

 )29/1/1358م میدارد.  شوراي انقالب اسالمی.  مهاباد عزالدین حسینی. (اطالعاتآنان اعال

 

 .روحانی کردستان خواستار خودمختاري شدند 300

 

سنندج ـ حدود سیصد نفر از روحانیون منطقه سقز، تکاب و دیواندره، طی نشستی که روز گذشته در مسجد کریم آباد سقز 

 :ماده صادر کردند. متن قطعنامه باین شرح است 14اي در ري بحث و قطعنامهفکصورت گرفت پیرامون اتحاد و هم

 

ـ تایید جمهوري اسالمی،اسالم واقعی که عدالت، مساوات، دموکراسی، حق ملی و مذهبی تمام خلقهاي ایران در آن منظور 1

 .گردد

 



 .ین سرنوشت تمام خلقهاي ایرانـ فعالیت همه جانبه شوراي هماهنگی روحانیون براي کسب و بدست آوردن حق تعی2

 

ـ باید در قانون اساسی آینده مذهب رسمی ایران اسالم تعیین گردد که در آن حق تسنن و تشییع بطور مساوات رعایت 3

 .گردد

 

 .ـ نظارت مستقیم شوراي هماهنگی و روحانیون برکلیه امور جاریه در ادارات دولتی و مراکز آموزشی و فرهنگی4

 

کشاورزان،کارگران و دفاع از حقوق  هايمساعدت مادي و معنوي به فقرا و مستضعفین و پشتیبانی از خواستـ کمک و 5

 .آنان

 

فردي و اجتماعی دفع و رفع هرگونه اختناق و  هايـ نشر معارف اسالمی و شناساندن سیماي واقعی اسالم با حفظ آزادي6

 .استبداد و مبارزه با آن

 

 . بنحوي کهباشداالجرا و قطعی میشوراي روحانیون براي کلیه روحانیون منطقه و پیرامون آنان الزمـ آراء صادره از طرف 7

 .گرددتخلف از آن موجب سلب روحانیت و خلع لباس می

 

ـ شوراي هماهنگی و روحانیون مسوولیت دارد که مرکزي براي بحث شورا در سقز تأمین نمایند و هر ماه حداقل جلسه اي 8

تا برنامه کار خود را با توجه به مواد مشروحه فوق بمرحله اجرا بگذارد و برسمیت شناختن شوراي انقالب اسالمی و  را تشکیل

 .مرکز و دولت

 

وابستگی ندارد. آنها بر تمام فعالیت آنان نظارت خواهند کرد و از تالش آنان در راه کسب  ـ شورا به هیچ حزبی مستقیما9ً

 .و رفاه حال کشاورزان و کارگران پشتیبانی خواهد کرد خود مختاري کردستان ایران

 

ضد  ايایران و تقبیح اعمال ناشایست عده هاياهللا طالقانی پدر روحانی مستضعفین خلقـ پشتیبانی از مجاهد بزرگ آیت10

ه ک» وستسوماي براد«سنی و ضد دینی درباره فرزندان مجاهد بزرگ و محکوم نمودن استبداد غاصبانه مالکین مناطق 



و باید هر چه زودتر از آنان رفع ستم ملی و دینی و  اندخود بیرون نموده و آواره کرده هايبرادران کشاورزمان را از آبادي

و منافقان و اخالل گران ضد ملی و ضد اسالمی و تالش پیگیر  اندازانچنین مبارزه با اعمال تفرقهاجتماعی و اقتصادي شود. هم

 .اصول اسالم و حکومت مردم بر مردمبراي اجراي واقعی 

 

چریکی مجاهدین و فدایی خلق و حزب دمکرات کردستان و سایر  هايمردمی سازمان هايـ پشتیبانی خود را از فعالیت12

تقدیمی از طرف نمایندگان مذهبی و ملی و سیاسی  هايمترقی ایران و همچنین پشتیبانی خود را از کلیه قطعنامه هايجمعیت

 .داردهیات دولت اعالم می کرد به

 

 .و کارگران آزاد شهرها هاـ ایجاد کار براي خوش نشینان آبادي13

 

ـ اعطاي وام بدون بهره به کشاورزان و احیاي کشاورزي و دامداري بطرزي نوین که با خواست اقتصاد منطقه مطابقت 14

 )29/1/1358داشته باشد.(کیهان

 

 .سنندج متشنج شد

 

سالمی ا هايو جمعیت هاالم نتایج انتخابات شوراي شهر سنندج و پیروزي قابل توجه گروه ائتالفی انجمنباوجود اع -سنندج

دهند. این کثیري در اعتراض به انتخابات، همچنان در مسجد جامع به تحصن ادامه می هاينماینده)گروه 11نماینده از  8(با

 .تحصن، وارد ششمین روز خود شده است

 

نفري اداره امور شهر سنندج و مسئول برگزاري انتخابات شوراي شهر،  بدنبال جلسه مشورتی  5کمیته موقت دیروز سرانجام 

طوالنی با دکتر یونسی،  استاندار کردستان،  عالمه مفتی زاده،  رهبر مذهبی سنندج و چند تن دیگر، اسامی انتخاب شدگان را 

 .اعالم کرد

 

قانی و عالمه احمد مفتی زاده به مسجد جامع سنندج رفتند تا نتیجه انتخابات را باطالع بعدازظهر دیروز نماینده آیت اهللا طال

متحصنین برسانند و آنان بخواهند که به تحصن پایان دهند،  اما متحصنین از اینکه نتیجه انتخابات قانونی اعالم شده خشمگین 



.  جمعیت که هر آن بر تعدادشان اضافه می شد، همراه شدند و پس از خروج از مسجد در خیابانها به راهپیمایی  پرداختند

اي از دراویش که ذکر می گفتند و شمشیر و قمه و سالح گرم در دست داشتند به طرف میدان آزادي حرکت کردند. عده

و گروههایی از جمعیت می خواستند به سوي محل هواداران چریکهاي فدایی خلق و جمعیت دفاع از آزادي و انقالب بروند 

چند نفر از روحانیون را مأمور جلوگیري » عالمه احمد مفتی زاده«دفاتر آنان را تخلیه کنند،  اما چون احتمال برخورد می رفت 

از حرکت جمعیت به طرف این محل کرد و خود نیز در میدان آزادي به جمعیت پیوست و از آنان خواست که از تصمیم خود 

 .منصرف شوند و مهلتی را تعیین کنند

 

اي دیگر از آنان به مسجد جامع مراجعه کردند و جمعیت پس ازبجا آو ردن نماز مغرب در میدان آزادي متفرق شدند و عده

 .صبح امروز به جمع متحصنین پیوستند 8با تعیین مهلت براي 

 

 گفتگو با استاندار کردستان

 

شایعاتی که در شهر مبنی بر جهاد مسلمانان و قصد حمله به دکتر ابراهیم یونسی،استاندار کردستان نیز در تماسی پیرامون 

اي در شهر شایعات زیادي وجود دارد و عده«مراکز و دفاتر جمعیت دفاع از آزادي و چریکهاي فدایی وجود دارد،  گفت: 

ال اند.  در حهشایعه پرداز و ضد انقالبی در پراکندن شایعات دست دارند و شهر را به تشنج کشیده و مردم را متوحش کرد

ین دهند.  در این جا آئاي از اهالی سنندج نسبت به برگزاري انتخابات اعتراض دارند و حساسیت عجیبی نشان میحاضر عده

 .شود و دیگر احتیاجی نیست این مساله کوچک را بزرگ کنیمنامه اي وجود دارد که طبق آن به اعتراضات رسیدگی می

 

خواهیم.  من از آقاي مفتی زاده خواسته ام که به آنها تفهیم کنند و اطمینان شورا را نمی یند اصالًاي هستند که می گوالبته عده

 .دهند که شورا می تواند نظم و امنیت را در شهر برقرار کند و در جهت رفاه و آسایش مردم قدمهایی بردارد

 

نفري داشتیم  5ق آقاي مفتی زاده و اعضاي کمیته دیروز در جلسه اي که به اتفا«یونسی درمورد خواستهاي متحصنین گفت: 

 .در مورد آن دسته از خواستهاي متحصنین که در استان قابل حل است،  مذاکراتی بعمل آمد و روي سه مساله مهم توافق شد

 

 آخرین اخبار از سنندج

 



هاي تعطیل و تخلیه دفاتر چریک بامداد امروز در شرایطی که مهلت تعیین شده از سوي متحصنین در مسجد جامع سنندج براي

فدایی خلق و جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان،  پایان گرفته بود،  گروه کثیري از مردم بسوي مسجد جامع بحرکت 

 .درآمدند ودر مقابل دفتر جمعیت دفاع از آزادي و انقالب اجتماع کردند

 

 .شنج است.  و بیم برخوردهایی میرودبامداد،  اوضاع شهر مت 9به گزارش خبرنگار ما در ساعت 

 

 گفتگو با سخنگوي جمعیت دفاع از آزادي

 

ار ما مردم با ک« سخنگوي جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان، طی تماس تلفنی با کیهان گفت:» صدیق کمانگر»

یم.  ر نگهبانی شهر هیچگونه دخالتی ندارآشنایی دارند.  ما فقط در مورد نگهبانی تلویزیون و پلیس راه، مداخله داشتیم و در امو

رفتند و افراد وابسته به ما را خلع سالح کردند و اسلحه آنها را بردند،  ولی » گریزه«دیروز افراد مسلح به پاسگاه پلیس راه 

 .کمترین مقاومتی هم صورت نگرفت

 

یزیون افراد وابسته به جمعیت ما نگهبانی تلو در مورد تلویزیون نیز موضوع به همین ترتیب بود،  یعنی بدون واکنشی از طرف

 .«به آنها واگذار شد

 

ما بهیچوجه،  دفاتر خود را تعطیل نمی کنیم و از آنها دفاع خواهیم کرد.  اگر حادثه اي پیش آید مقصر، بعضی « کمانگر گفت:

مقصر خواهد  مالًاز رهبران این شهر هستند و در این جا دولت نیز با سکوت خود در برابر این فشارها ع

 )30/1/1358بود.(اطالعات

 یک نظر |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)روحانیت و کردستان

 



  

 

 .شودایالتی تشکیل میاهللا طالقانی در مدرسه فیضیه قم :انجمنهاي والیتی وآیتسخنان

 

 .مردم در سرنوشت خود باید حاکم باشند

 

 .ایراد کرداهللا طالقانی در محل مدرسه فیضیه قم سخنانیآیتدیروز حضرت 17ساعت 

 

این شهر مقدس روزي در انزوا اهللا طالقانی در سخنان خود ضمن سالم و درود به مردم و طالب و مراجع مسوول قم گفت:آیت

القانی افزود: با حرکت انقالبی که پدید آمد، دو اهللا طآیتساز نه تنها کشور ما، بلکه جهان شده است.بود و امروز سرنوشت

مساله مطرح است مواجه شدن با دشمنی قوي و نیرومند و نیز بزرگ نشان دادن دشمن از آنچه که بود و فرد انقالبی در 

ر راه اینها دمرحله اول پیروزي خود را بزرگ دیدن از آنچه است. شرایطی که انقالب براي او فراهم آورده است که هر دو

اینها راه انقالب را اهللا طالقانی آنگاه گفت: دروغ ـ خود سري تحمیل شدن بر مردم همهآیتانقالب خطرناك است. حضرت

بندد. در تائید انقالبی، آلودگی و خودنمایی و خودبینی مرحله دیگري است از فرد انقالبی ـ جمعیت انقالبی و پیشرو انقالبی می

الب داشته باشند خود را باید پاك نگهدارند مبادا آلوده به گناه، آلوده به جمال پرستی، آلوده به که فقط توجه به مسیر انق

امعه اینها که یک جها مرحله خطرناکی از همهپرستیموضع گیري در برابر دیگران،آلوده به خودبینی، صنف پرستی و گروه

ینجاست که اشود.رود یعنی دچار غرور و نخوت میوست انقالب مییافته وقتی است که آب توي پانقالبی و افراد انقالبی قدرت

م خواهیهایی که اکنون در گذر آن هستیم و میایم و مرحلهانقالبی تبدیل به ضد انقالبی خواهد شد ما مراحلی را گذرانده

این اشیم و درزده نبم. باید هیجاناین است که از نخوت حضر کنیم. باید هنوز کارمان را زیاد نبینیم باید بردبار باشیبگذاریم

مرحله انقالب گمان نکیم که کار ما به پایان رسیده و انقالب پیروز شده است و مرحله انهدام آسانتر از مرحله سازندگی است 

اي راین انقالب بتواند وارد کند همین مرحله است که شایع کند کهاي که استعمار میما هنوز در همین مرحله هستیم. ضربه

 .ایران شایستگی آن را ندارندمردم زود بوده و مردم

 

ا اي از جوانان ما بکنند و ما باید مواظب باشیم، عدهگیري میهاي شرق و غرب بکار افتادند و دارند انقالب ما را اندازهروزنامه

رند. امروز ما گرفتار خوارجی گیهمه احساسات پاك، با همه خلوص نیت، شاید خودشان هم ندادند ولی تحت تاثیر قرار می

این کنند. نگرانی ما ازهایی که من را هم نصیحت میدهند. همانهستیم که نه به نصایح امام و نه به پندهاي ناصحیح گوش می

نده در اي فریببرند، زیاد است خیلی آسان است که یک ساواکی با چهرهدر گوشه و کنار کشور بسر می که دائماًگروه مردمی



ن اي شیطانی مخوفشان انساهایی روحانی داشتند و چون شیطان با چهرههایی که چهرهیان جوانان ساده لوح نفوذ کند. ساواکیم

 .فریبندرا می

 

 رخنه جاسوسان

 

این روزها بوجود آمده، احساس کردم که در میان جوانان ما چنین جاسوسانی رخنه اهللا طالقانی افزودند: حوادثی که درآیت

این ام برايام، اگر از مردم دور شدهام هجرت کردهاین خطر، خطر بزرگی است من اگر از خانهدند، مساله آسانی نیست.کر

اهللا طالقانی در بیان بیانات خود گفت: ما با آیتاین خطر بود.ام برايها را بشناسم اگر به قم آمدهاین چهرهاست که خودشان

وفقیت این مگونه سالح توانستیم چنین طاغوتی را سرنگون بکنیم.خارجی و نداشتن هیچدست خالی و نداشتن هیچ پناه 

نند چه اند که ببینیست، موفقیتی است که همه ملل اسالمی، مسلمانان زجر دیده، و دنیاي زجر کشیده به ما چشم دوختهکمی

د. کنشت پرده در بین صفوف ما دارد رخنه میاي هستیم دشمن در کمال قدرت در پکردیم و چه خواهیم کرد و در چه مرحله

دهد . اقتصاد مختل است، ولی دشمن چند برابر مسایل اقتصاد ما را بیشتر بیکار هست ولی دشمن آنرا چند برابر نشان می

ت با ینماید ما نباید خودمان را در مقابل آن ببازیم دولت با نهایت حسن نکند. اختالف است ولی اختالفات را بزرگ میمی

ه اهللا افزودند: چه کسانی بودند کآیتکند. مشکالت زیاد است، البته کارشکنی هم زیاد است.کمال خلوص شب و روز کار می

ها، ها، مغازهاندیشند. ماهها تجارتخانهاین قیام از چه بود. از توده مردم از آنهایی که به پست و مقام نمیقیام کردند اصالت

کنم ایمانی و وجدان مسوولیت. من فراموش نمیایمان،وجداناین چه بود؟ایا خواسته آنها اقتصادي بود؟ودند.ها، تعطیل بکارخانه

 .این چه بود وجدان اصیل مردمتر کردند،این انقالب گذاشتند و بهشت زهرا را بهشتجوانانی که جان خود را در راه

 

رود. مردم این رو کار دولت کند پیش میکشند. ازرا بدنبال خود میاي شوند و هر گروهی عدههایی تشکیل میامروز گروه

خواهید بدانید که این که میزده کرده است. براياین انقالب شمار را هیجاناینجا جمع شدید، چونزده هستند. چرا شماهیجان

نیم؟ چه کاري که کارگران بکار مشغول خواهیم بکنیم. ما انقالب کردیم  و ما غوا از پاي در آوردیم حاال چکار کما چه می

را شوند، چه کار کنیم که زمینهاي ما کشت شوند و صنایع ما رونق گیرند. چکار کنیم که کمکی براي دولت باشد و بار آن 

دان که سالها مالکی بر سرنوشت خود نبودند و دزها را بگیریم؟ مردمیکمتر کنیم؟ چه کنیم که جلو خودسري بعضی از کمیته

 گرفتند والحال ریاست را به عهده میدادند، یک مشت دلقک و معلومکردند و اگر حزبی تشکیل میبر آنها حکومت می

هاي آرایش کرده و مردهاي شیک پوشیده شرکت زنطور مجلس ما محل دلقکها بود. مجالس جشن آنها که یک مشتهمین

رد. دولت در خدمت شماست روحانیت در مسیر شماست زمینها و منابع این مردم رسوبات آنها وجود دابراي کردند. مسلماًمی

ا باور ایطبیعی مال شماست، نیروهاي انسانی بسیار عمیق در خدمت شماست پلیس و ارتش و ژاندارمري در خدمت شما است.

این شده ولی چگونه ها دادهاین وعدهکنید که ارزش پیدا کردیم و سرنوشت بدست خود ما است. ازطرف امام و مراجعنمی



باید به حساب بیایند مردم ما  رسد راه شرعی و قانونی راه دنیا پسند مردم، واقعاًها پیاده شوند. من یک راه به نظرم میوعده

ه علماي ما اي است کاین مسالهباید سرنوشت خود را به دست گیرند. مردم باید بتوانند راهی براي زندگی خود پیدا کنند واقعاً

ایالتی در هر شهر در هر روستا و در هر دهکده باید هاي والیتی وتاد و چند سال با آن مواجه هستند به نظر من انجمنهف

 .بوجود بیایند و افراد مورد اطمینان مردم بوسیله مردم انتخاب شوند و سرنوشت خود را با نظارت خودشان بدست گیرند

 

 حاکمیت مردم

 

 سخنان خود گفتند: چرا امام خمینی مورد تایید مردم است؟اهللا در ادامه آیتحضرت

 

ست بایاین مردم هستند که میاینکه حرف اول و آخرشان یکی است.اند برايایشان انگشت روي دردها گذاشتهاین کهبراي

ه این پایم برسد.حاکم باشند و ال غیر. حکومت باید در خط و مشی مردم پیش رود. روحانیت با همه نظارت خود به درد مرد

توان همه مشکالتی را این راهی است که نمیبندد.بخشد و راه نفوذ را از همه عوامل میاست که به ما استحکام میمحکمی 

اینها گوش اي کرد، ترك، فارس و بلوچ را راضی نگه دارد. من در کردستان بودم وتعجب کردم که چرا به حرفمنطقه

 اینها اگر همدانستنداین مردم را تجزیه طلب میاي خصلتی خاص مردم خوش اخالق، با غیرت اصیلرا که داردهد مردمی نمی

ملیت  اینها یک حرف داشتند منطقه وشوندایران ملحق میتجزیه بشوند به کجا بروند ؟ اگر به آنها بگویید جدا شوید، بازهم به

خواستند که ما به زبان خودمان حرف بزنیم. آنها از ما مالیات خودمان و سرنوشت خودمان دست خودما باشد. طاغوتیان نمی

این حرفها درست نبود اما هم به درد دل آنها هم گوش دادیم و گفتم که ایاکردند.گرفتند و شمال تهران را زیبا میمی

که هم پیش بیایید رسد و هر اشکالی سرنوشت خودتان دست خودتان و مال خودتان و اکنون هم انتخاباتش به پایان می

، بکنند، وحشتی کننداي گفتند که کمونیستها نفوذ پیدا میاین مساله باید در همه ابعاد مملکت پیاده شود. عدهدانند.خودشان می

وجود ندارد وحشتی که رژیم سابق از کمونیست داشت االن هم هست در حالیکه کمونیست هیچ چیز نیست هر چه تو سري 

شود. چون اسلحه مظلومیت از هر سالحی قویتر است کمونیست مولود بیشتر به او فشار بیایید قویتر می بیشتر بخورد هر چه

ل این مسخ شد، کمونیست تشکیاستبداد سیاسی و اجتماعی و دینی است و در هر کشور که استبداد و محرومیت بود و چهره

توانیم ریالیسم است اگر ما در مقابل کمونیست بگوییم که نمیماتو یا غیرعلمیشود. مساله کمونیست غیر از مساله علمی می

ایالتی اهللا در پایان سخنانش گفت: مساله انجمنهاي والیتی وآیتایم.دانیم و یا نشناختهمقابله بکنیم در واقع اسالم را ناقص می

د در سرنوشت خود باید حاکم باشن بحمدهللا شب گذشته با امام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چاره اندیشی شد که مردم

ایشان که امر معتبر و مرجعی است و مردم و مرجعیت تواند مقابل امرامام امر فرمودند که باید تشکیل شود. نه دولت می

ایشان مخالفت با دین اسالم است. گروههاي هم قبولش دارند مخالفت کنند و یا هر کس دیگر. مخالفت با رهبري و شخص



اهللا طالقانی آیتدهند و به زودي طرح آن اعالم خواهد شد. حضرتزارت کشور موضوع را مورد بررسی قرار میاکنون با و

 )1/2/1358باشد.(کیهاناضافه کردند که دفاتر من در تهران از فردا شنبه باز خواهد بود و در خدمت عام می

 آخرین خبر از زدوخورد نقده

 

امام جمعه اهل تسنن شهر نقده و نیز میرزا ابراهیم محرر روحانی مال صالح رحیمی  االسالم حاجدر حالی که از سوي حجت

 11این ساعت شوند،ولی تیراندازي قطع نشده و تااین شهر مردم دعوت به حفظ آرامش، قطع تیراندازي و مذاکره میشیعی

 و یا کشته بجايرسد و تعدادي زخمی میصبح همچنان ادامه دارد . هر لحظه صداي انفجار خمپاره و شلیک مسلسل به گوش 

 توان تعداد دقیق مجروحان و: به علت تیراندازي شدید و وضع آشفته شهر نمیگذارد. خبرنگار کیهان از نقده گزارش دادمی

، یاین شرح است: قادر زاکار سه ساله، علی سلطانی، حوزه رسولتعدادي از مجروحان بهکشته شدگان را بدست آورد. اسامی 

محمد امین مرادي،احد جنیده،سلیمان فتح، علی آذر طاهري، محمد کاشان آذر طاهري،محمد کاشان قارنایی،شریف مردانی، 

پور، حسین حسنقلی، عثمان صمدي، حوزه تجاري، حسنقلی علی اکبري، عرب فکري، بابا فتحی، نوروز عبداهللا و اسماعیل حاجی

ی، هاشم رزانی، مجید خالدي، محمد رسولی، علی خلیلی، فتحعلی پیرمرد، هوشنگ مصطفی احمدپور، غالم سوکاري، محمد حقیق

ساله، علی کاظم پور، فرامرز واحدي، عباس مجرد، نقد علی مجرد، حسن سلطانی،  25زادعلی، یوسف یوسفی، مصطفی حیدري 

 .لی و جعفر سلیمانیاسماعیل پیر اوجی، محمد جعفري، تورج ریفیانی، محمد کرده، فرامرز بشیري و دکتر زینا

 

 :این شرح اعالم شداسامی تعدادي از کشته شدگان به

 

نژاد از پاسداران انقالب ارومیه، محمد عباس علی آبیاري، عوض آبیاري، رحمت قاسم زاده، یوسف کارگر، علیرضا فسی

 .ساله و قربانعلی عبدالعلی کارمند دخانیاتساله ساکن مهاباد، معصومه هاشمی 25دادي

 ام پاسداران به نقدهاعز

 

از طرف کمیته پاکسازي ارومیه موفق شدند. قسمتی از تپه نقده را که مسلط به شهر نقده است و اهمیت پاسداران اعزامی

اند در فرودگاه ارومیه پیاده شده تا بسزایی دارد به تصرف درآورند. در حال حاضر پاسدارانی که از تهران به ارومیه اعزام شده

 )1/2/1358جوانان نقده مقیم ارومیه به نقده بروند.(کیهانبه اتفاق 

 انتشار اعالمیه در پاسخ حزب دموکرات کردستان در ارومیه

 



بدنبال چاپ اعالمیه حزب دموکرات کردستان که روز یکشنبه هفته گذشته منتشر شده بود جمعی از مردم ارومیه به دفتر 

ز بعنوان یکی ا» غالمرضا حسنی«ی از اینکه در اعالمیه این حزب از آقاي نمایندگی اطالعات مراجعه کرده،  ضمن توضیحات

نام برده شده بود،  اظهار تاسف شدید کردند و افزودند که مردم آذربایجان غربی از مجاهدت »نقده« عوامل ایجاد فاجعه 

 .نستوه رزمنده آقاي حسنی آگاهی کامل دارند

 

زب دموکرات کردستان پاسخ داده شده وقایع نقده و بطور کلی کردستان مورد که به اعالمیه ح هائیهمچنین در اعالمیه

 )4/2/1358تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سئواالتی از حزب دموکرات مطرح شده است. (اطالعات

 

 اهللا طالقانیآیتاعزام اکیپ پزشکی

 

ن پزشک جراح ـ متخصص بیهوشی، نرس و اهللا طالقانی شامل چند تآیتاکیپ گروه امداد پزشکی 2طی دیروز و پریروز 

 .این دو شهر مستقر شدندپرستار همراه با مقادیر زیادي و به شهرهاي نقده و مهاباد اعزام در

 

جراح متخصص بیهوشی، نرس  4آمبوالنس و مقداري دارو که  3نفر و  16اهللا طالقانی متشکل از آیتاولین اکیپ گروه امداد

 .این شهر مستقر شدنداین اکیپ بودند به شهرستان نقده حرکت و دراتاق عمل و پرستار همراه

 

پزشک از جمله دو جراح و تعدادي پرستار و نرس درحالی که مقدار زیادي داروهاي ضروري به  4اکیپ دوم روز گذشته با 

 )4/2/1358قر شدند.(کیهاناین شهر مستهمراه داشتند با هواپیما به سوي مهاباد حرکت کردند و طبق اطالع از صبح امروز در

 

 .پیام آیت اهللا طالقانی به مردم نقده:با تشکیل شوراها،  سرنوشت خود را به دست گیرید

 

حضرت آیت اهللا طالقانی شب گذشته اعالمیه اي خطاب به مردم نقده صادر فرمودند و طرفین درگیر را به آرامش دعوت 

 .کردند

 

 :متن پیام آیت اهللا طالقانی



 

 العزیز المتعالبسم اهللا 

 

برادران و خواهران و فرزندان عزیز کرد و ترك نقده سالم بر شما،  حوادث خونین چند روز آن سامان موجب نگرانی و رنج 

وتاسف اینجانب و دیگر برادران و خواهران شما گردید،  تاسف از اینکه حادثه سنندج و گنبد که با شلیک یک گلوله آغاز شد 

ن رنج کشیده و محروم ما به خون غلطیدند و با صدها امید چشم از دنیا بستند،  چرا شما نباید هشیار و اي از مرد و زو عده

شود و آگاه باشید تا چهره انقالب اسالمی ما اینگونه نمایان بشود،  آیا با گشودن آتش و گلوله به روي هم مشلکی حل می

خی)که همه مردم این سرزمین می توانند رشد و آگاهی استعدادهاي خود نابسامانیها پایان می یابد ؟ (آنهم در چنین فصل تاری

ارتجاع و عوامل پلید رژیم سابق و استعمار جهانخوار را به خودشان برگردانند و  هايرا بنمایانند و توطئه و فریبها و دسیسه

که از آثار جاهلیت است برتر آرند و  دست خون آلود غارتگران را قطع کنند و خود را از تعصبها و اختالفات نژادي و زبانی

 .چهره اصیل اسالمی و ایرانی خود را بنمایانند و سازنده زندگی با شکوه و تاریخشان باشند

 

برادران، خواهران آینده نگر باشید و به ریسمان توحید اسالم اعتصام یابید و با انتخاب افراد آگاه و مسئول و خدمتگزار و 

د را بدست گیرید و مشکالت خود را حل و فصل نمایید و پایه زندگی خود را محکم سازید و به تشکیل شوراها سرنوشت خو

زندگی برادرانه و پر از صفا و محبت روي آرید.  با توفیق و یاري خدا و هوشیاري و آگاهی شما به پیش.والسالم علی من التبع 

 )4/2/1358الهدي(کیهان

 .روستاهاي اطراف نقده تخلیه شد

 

حالی که هنوز تعداد دقیق قربانیان واقعه خونین نقده اعالم نشده،در نقده و شهرهاي اطراف شایع است که در وقایع نقده،  در 

 .انداند و همین گزارش تأیید نشده حاکی است که صدها نفر نیز مجروح شدهبیش از یکصد نفر کشته شده

 

 اند که احتمال میرود این عدهنقده،  ناپدید شده هاير جریان ناآرامیدیروز همچنین گفته شد که نزدیک به دو هزار نفر نیز د

 .چند روز گذشته،  به شهرهاي دیگر روي آورده اند هايبخاطر نا امنی

 



این گزارش که وسیله خبرنگاران اطالعات در ارومیه،  مهاباد و نقده تهیه شده است،  حاکی است: با اقدام نمایندگان حضرت 

نفر از قربانیان پیکارهاي خونین نقده،  به مهاباد انتقال یافت و با شرکت بیش از چهل هزار نفر از  47انی اجساد آیت اهللا طالق

 .مردم این شهر،  تشییع و در قبرستان شهر مهاباد،  بخاك سپرده شد

 

ل آنها را به گورستانها و پریروز ـ سه شنبه ـ یازده آمبوالنس کار جمع آوري اجساد و مجروحین حوادث خونین نقده و انتقا

 .بیمارستانها،  آغاز کرد

 

امام »سید عزالدین حسینی «مهاباد ـ در حالیکه شهر مهاباد دیروز سومین روز تعطیل سراسري خود را پشت سر نهاد از سوي 

 .پی در پی انتشار یافت و طی آنها لزوم برادري کرد و ترك یادآوري شد هايجمعه مهاباد اعالمیه

 

آمده است که فجایع نقده ناخواسته بوده و توسط دشمنان ملت بر مردم تحمیل شده است بنابراین عموم  هااعالمیه در این

رسیده کلیه روستاهاي اطراف نقده تخلیه شده است و  هاياهالی باید آرامش خود را حفظ کنند.  بموجب آخرین گزارش

 .روستائیان به مهاباد و پیرانشهر روي آورده اند

 

.  مذاکرات آقاي عزالدین حسینی با شونداین عده هم اکنون در منازل و اماکن عمومی این دو شهر نگهداري و پذیرایی می

 .ادامه دارد» عباس آزرم«حضرت آیت اهللا العظمی شریعتمداري و آیت اهللا طالقانی از طریق حجت االسالم 

 

له نقلیه دیگر حامل خواربار و مواد سوختنی از کمیته امداد مهاباد نقده ـ  در حال حاضر روزانه بیش از یکصد کامیون و وسی

شود.  در حال حاضر که محل تجمع آوارگان می باشد،  فرستاده می» پسوه وشاوله«(حزب دموکرات کردستان) به روستاي 

 .اندبراي انعکاس رویدادهاي نقده حدود سی خبرنگار خارجی در مهاباد اجتماع کرده

 اهللا طالقانیتشکر از آیت 

 

مهاباد ـ شوراي انقالب اسالمی مهاباد طی تلگرامی به حضرت آیت اهللا طالقانی بخاطر اعزام مجاهدین و اکیپ پزشکی به 

 .شهرستان نقده از ایشان تشکر کرد

 



 :متن تلگرام به این شرح است

 

ین و اکیپ پزشکی به شهرستان نقده که شوراي انقالب اسالمی مهاباد مراتب تشکر و سپاس خود را به مناسبت اعزام مجاهد

کمک نموده و تا حدود امکان جان انسانهاي بی گناه  هاوظایف خود را به نحو احسن انجام داده با فداکاري به گروگانها و زخمی

 نگرا نجات داده اند به حضور آن جناب تقدیم می دارد.  امید است با مال اندیشی جنابعالی و دیگر رهبران مذهبی به ج

خانمانسوزي که عوامل ارتجاع بین برادران مسلمان نقده به وجود آورده اند براي همبیشه در تمام مناطق ایران عزیز خاتمه 

 .داده شود

 رئیس شوراي انقالب اسالمی مهاباد ـ سید عزالدین حسینی

 کشته 40اسامی 

 

نفر از انها به  42اباد به خاك سپرده شد.  اسامی تن از کشته شدگان وقایع خونین نقده،  در گورستان مه 47دیروز اجساد 

 :شرح زیر اعالم شده است

 

فتین، رسول کریم مجروحی، علی پاشائی، محمد پاشائی،حاج رحمان احمدي،کدخدا عبداهللا،علی  پناه،جاللفریدون حبیب »

هرزن،محمد داودي،احمد رشی،علی ماملی،محمود امینی،محمد خالقی،فاطمه پیروتی،امنه قادري،یحیی فتوحی،(نماینده اسبق 

 ،حسن سقی،ابوبکر پاسبانی،عثمان خضري،فتاحمجلس شوراي ملی)،سعید پهلوان،رحیم استواري،  جعفر گودرزي،قادر کبابچی

سهرابی،حسین حسن زاده،حسن پورمندي،محمد خضرپیرمردي،سیف اهللا عبداهللا،محمد عزیز قادري،استاد احمد بلباسی،رحیم 

پیروتی،حاج رسول پورمندي و حمزه مینائی،درویش قادربلکه عمر خضرپور،محی الدین بالداره،  حاج محمود بقایی،قادر 

 )5/2/1358ناشناس.(اطالعات 5حمدرحیم پسوهی،طه کرباسیان،استاد رحیم ریحانی و لرزه،م

 توافق رهبران مذهبی

 

نقده ـ خبرگزاري پارس:اوضاع در شهر نقده پس از چند روز اغتشاش و زد و خورد امروز آرام تر شد و خبرنگار خبرگزاري 

و واحدهائی از ارتش که براي برقرار نظم به شهرستان نقده  پارس از شهرستان نقده گزارش داد اوضاع شهر کامال عادي است

و واحدهاي دیگري از ارتش در سه راه مهاباد به نقده و واحدهاي دیگر در اطراف  انددر خارج از شهر مستقر شده اند،رفته

ت. ب اعزامی از تهران اسشهر و تعدادي نیز در داخل شهر مستقر هستند. ولی بطور کلی انتظامات شهر بر عهده پاسداران انقال

هلیکوپترهاي ارتش بر فراز شهر نقده و روستاهاي اطراف در پرواز هستند و گفته شده است پس از اعالم آتش بس دیروز از 



طرف رهبران مذهبی، بین طرفین درگیر هیچگونه برخوردي روي نداده و این آتش بس کامال اجرا شده است. ایرچ تبریزي 

ر نقده از اخی هايرهبران طرفین درگیري« رت کشور به نقده به خبرنگار خبرگزاري پارس در این شهر گفت:نماینده اعزامی وزا

. داناقدامات پاسداران انقالب در حفظ و بی طرفی و برقراري نظم ابراز رضایت کرده و اقدامات آنان را مورد تائید قرار داده

 .«یروز ) فقط یک تیرهوائی براي متفرق کردن مردم شلیک شددر شهر نقده اوضاع همچنان آرام است و امروز ( د

 

به اتفاق نماینده اعزامی وزارت کشور و » مال صالح رحیمی« و» حجت االسالم ابراهیم محرر«و کردها  هارهبران مذهبی ترك

ر نقده بررسی کردند. آنها اي راههاي رفع کلیه موجبات بروردها را در شهفرمانده پاسداران انقالب اعزامی از تهران در جلسه

 .اندچشمگیري دست یافته هايتاکنون به توافق

 

مورد، کنترل مختصري از عابران بعمل می آید. در  2رفت و آمد در مسیر راههاي اصلی شهر نقده افزایش یافته و تنها در 

ت تعطیل است و مدارس و نیز ادارات براي تأمین نیاز مردم باز شده ولی بطور کلی شهر در حال هاداخل شهر برخی از مغازه

 :. نماینده اعزامی وزارت کشور اضافه کرداندهنوز کار خود را آغاز نکرده

 

این آرامش با همکاري صمیمانه علماي مسلمان ترك و کرد شهرستان نقده بدست آمده و تاکنون گزارشی از برخوردهاي  »

نیازهاي پزشکی و داروئی شهر نقده تأمین است ولی هنوز از تعداد  که کلیه«وي گفت: ». احتمالی از روستاها نرسیده است

 )5/2/1358آیندگان».(اخیر آمار دقیقی تهیه نشده است هايبرخورد هايکشته شدگان و زخمی

 .براي پایان دادن به ناآرامیهاي نقده،شوراي انقالب اسالمی مهاباد ازحضرت آیت اهللا العظمی شریعتمداري یاري خواست

 

مهاباد ـ شوراي عالی انقالب اسالمی مهاباد طی تلگرامی به حضرت آیت اهللا العظمی شریعتمداري براي رفع واقعه نقده از 

 :ایشان یاري خواست.  متن تلگرام به این شرح است

 

 .قم ـ حضرت آیت اهللا العظمی شریعتمداري

 

ارد متاثر،  امید د توسط عمال ارتجاع به وجومد آمده قلباً شوراي انقالب اسالمی مهاباد از واقعه تاسف آور شهرستان نقده که

متمادي با  هايآن جناب موجب مودت و برادري بیشتر بین برادران و خواهران ترك و کرد که سال هايارشاد و راهنمائی



کر خواهد بود.رئیس همدیگر به طور انسانی و اخوت رفتار نموده اند،  گردد.  صدور اعالمیه اي در این مورد موجب کمال تش

 )6/2/1358شوراي انقالب اسالمی مهاباد ـ سید عزالدین حسینی(اطالعات

 

 . گروگان نقده با تصمیم شوراي انقالب خروج مردم از نقده ممنوع شد 300اسامی 

 

 .گروهی ار گروگانها در نقده و مهاباد آزاد شدند

 

بخاطر  این تصمیماین شهر ممنوع شد. اتخاذانقالب نقده خروج مردم ازارومیه ـ نقده ـ خبرنگاران کیهان: بنا به تصمیم شوراي 

این شهر به ساکنان آن دست داده است. روز گذشته اسامی در جلوگیري از وحشتی است که در اثر خروج بی وقفه مردم از

 .اند اعالم شدتن افرادي که گروگان گرفته شده 290حدود 

 

طلب اي از نیروهاي مستقر در شهر خواست که از غارت اموال مردم توسط افراد فرصتاالسالم محرر با صدور بیانیهحجت

ها، بستگان آنها را به سختی نگران نموده است. به طوري که با خبري از سرنوشت گروگانجلوگیري نمایند در حال حاضر بی

نمایند. و گاهی نگهبانان براي خود، تجمع می استقرار اندك، آرامش افراد خانواده گروگانها براي اطالع از سرنوشت عزیزان

 .زنندپراکنده ساختن آنها و جلوگیري از وقایع احتمالی ناچار به تیراندازي هوایی دست می

 

به دنبال یک هفته جنگ و گریز در نقده با استقرار ارتش و پاسداران انقالب، نقده آرامش نسبی خود را باز یافته است و آنچه 

حاصل و این جنگ بیایست که عزیزان خود را درشی شوم باقی مانده ضجه و زاري مادران و برادران داغدیدهاز آن برادر ک

 .اندخانمان برانداز از دست داده

 

اج میراز االسالم حاند، در برابر خانه حجتهایی که بستگان آنها به گروگان گرفته شدهصبح جمعه (دیروز) صدها نفر از خانواده

محرر خواستار بازگرداندن زنان و کودکان بی پناهی شدند که از جانب افراد ناشناس به ارتفاعات کردستان برده ابراهیم 

 .اند و هیچگونه اطالعی از سالمت آنان در دست نیستشده

 

 .ندایفاي ارتش در نقده تا برپائی آرامش و استقرار نظم در منطقه شداي خواستاراجتماع کنندگان با صدور قطعنامه



 

قی شمار که تاکنون آمار دقیزیاد و مجروحین و مصدومین بی هاي نسبتاًاین حادثه خونین به جاي مانده عالوه بر کشتهآنچه از

طلب به هایی که از طرفین درگیر مخاصمه به آتش کشیده شد. و اموالی که بوسیله افراد فرصتاز آن ارایه نشده است خانه

ن، نشین و کردنشیهاي تركهاي مردم، در محلهکند. بدنبال یورش افراد فرصت طلب به خانهغارت رفته است جلب توجه می

اي هر گونه چپاول و غارت و تعدي به مال مردم را مغایر با دین مبین اسالم شمرده و از االسالم محرز با صدور بیانیهحجت

موال آوري اهر خواستار دستگیري افراد غارت کننده و گردغارتگران به عنوان ضد انقالب نام برده و از واحدهاي مستقر در ش

این قبیل افراد در چند نقطه شهر به دقت مراقبت و نگهداري آوري شده ازمردم شد. به طوري که هم اکنون از اموال جمع

 12شود در گفته میهایی است که خبري از اوضاع و احوال خانوادهشود. آنچه بیش از همه باعث نگرانی و التهاب شده بیمی

روستاي کردستان به اسامی یایزآباد،ده شمس، نالوس صوفیان، چپرآباد، شیخان، هی، قارنه، گردبین، محمدشاه ولیج بین به 

 .اندگروگان برده شده

 

ون از روحانیریزند و با ضجه و زاري زده میاین افراد به خیابانهاي جنگرود وابستگانمیهر لحظه که شهر اندکی رو به آرامی 

 .شوندو افراد ارتش و پاسداران انقالب خواستار بازگرداندن عزیزان خود می

 

از سوي دیگر در محله کردنشین،افراد نیروهاي مسلح و پاسداران انقالب از ورود افراد ناشناس به شدت جلوگیري و اوضاع را 

 .کنندکنترل می

 

کنند و هلیکوپترهاي ارتشی اوضاع را زیر نظر دارند، این منطقه پرواز میزهايدر طی روز هواپیماهاي فانتوم بر فراز نقده و مر

بیش از همه موجب نگرانی مردم شده به همین دلیل شوراي آور روستاییان به شهر و خروج افراد غیر بومی هجوم سرسام

 .انقالب نقده مقر داشت، از اخراج مردم ممانعت شود

 

مشغول پاکسازي و ضد عفونی نمودن نقاط مختلف شهر هستند و تا امروز و بهزیستی اعزامی  هاي بهداشتی شبکه بهداريگروه

 .از بروز هر گونه بیماري مسري جلوگیري شده است

 

مدیر عامل جمعیت شیروخورشید سرخ نقده به خبرنگار کیهان گفت: تلقیح واکسن و یا در منطقه نهایت ضرورت را دارد و 

 .ام شوداقد الزم است که سریعاً 



 

هاي شهر همچنان تعطیل است و شهر با کمبود آذوقه و خواربار مواجه است. عصر پنجشنبه کمکهاي مدارس، ادارت و مغازه

ها توزیع شد و با بار بود، به نقده رسید و در درجه اول بین بیمارستانوانت 42جنسی مردم سلماس (شاهپور سابق) که محموله 

 .ز، و اوضاع ناآرام گذشته شهر همچنان با کمبود آذوقه روبروستتوجه به قطع ارتباط چند رو

 

هایی را تن از خانواده 290اند تا ظهر دیروز (جمعه) اسامی بیش از کمیته مامور بررسی اسامی افرادي که گروگان گرفته شده

ت راي بازگرداندن آرامش نسبی، نسبها خواستار شد باند اعالم نمود و از همه دست اندرکاران کمیتهکه به گروگان گرفته شده

 .به تحویل گروگانها اقدام جدي معمول دارند

 

هایی سرپرست شوراي انقالب در گفتگویی به خبرنگاران کیهان گفت به علت نداشتن وسیله ارتباطی از اوضاع و احوال خانوده

 )6/2/1358گونه اطالعی نداریم. (کیهاناند، هیچکه مفقود و یا به گروگان برده شده

 

 استمداد امام جمعه مهاباد از امام براي پایان دادن به واقعه نقده

 

 نقده به حضور هايدرگیري به دادن پایان براي مهاباد جمعه امام حسینی عزالدین شیخ سوي از دیروز تلگرام این –مهاباد 

 .امام خمینی مخابره شد

 

 تهران –قم  …اقرابسم ربک

 

رونوشت حضرت آیت اله طالقانی.  رونوشت جناب آقاي مهندس بازرگان نخست وزیر.  حضرت آیت اله امام خمینی، 

استحضار دارید از چند روز قبل به تحریک ناخواسته بین ساکنان ترك و کرد شهرستان نقده بوجود آمده که منجر به از بین 

سارات بیشتر و لطمات جبران ناپذیر به رفتن تعدادي مردم بیگناه مسلمان گردیده.  از آنجا که ادامه این حالت، موجب خ

یس رئ« باشد تقاضا دارد در اتخاذ تدابیر شایسته، اقدام مقتضی و عاجل معمول فرمایند.طرفین و انقالب راستین خلق ایران می

 )6/2/1358اطالعات.(»عزالدین سید –شوراي انقالب اسالمی مهاباد 

 



 علل وقایع نقده نشست مشترك رهبران مذهبی ترك و کرد براي بررسی

 

از تهران در حفظ نظم ارومیه ـ مهاباد و نقده (خبرنگاران کیهان):در شرایطی که واحدهاي ژاندارمري، به همراه پاسداران اعزامی

 .و آرامش نقده مشارکت دارند و بر اساس اظهارات رهبران مذهبی شهر، روستاها نیز آرامش نسبی برقرار شده است

 

غربی خبر داد که علل رویدادهاي خونین نقده، در نشست مشترك رهبران مذهبی ترك و کرد مورد استاندار آذربایجان 

 .بررسی و شناسایی قرار خواهد گرفت

 

هاي شهر فعالیت خود را از مغازهاین حال از روز گذشته رفت و آمد در نقده به صورت عادي در آمده است و تعداد کمی در

شود، وضع اینکه مواد غذایی از خارج تامین میها و با توجه بهها و نانواییه بسته بودن اکثر مغازهاز سر گرفتند، اما با توجه ب

االسالم حاج ابراهیم محرر، روز گذشته به بازاریان نقده، توصیه عرضه خواربار و نان رضایتبخش نیست، به همین دلیل حجت

دهد، که با وجود آرامش نسبی در شهر، هنوز مچنین گزارش میکرد که فعالیت خود را از سر بگیرند. خبرنگار کیهان ه

مدارس و اکثر ادارات دولتی تعطیل هستند. از دیروز همچنین به منظور جلوگیري از هر گونه برخورد احتمالی، پاسداران 

هام غارت اموال کند،در همین حال چند تن به اتاند و رفت و آمد مشکوك را کنترل میانقالب بر شدن کنترل خود افزوده

ایجاد تشنج ظرف چند روز اخیر توسط پاسداران دستگیر و تحویل زندان شدند، بر اساس گزارش خبرنگار کیهان رفت مردم و

تر شده است و تنها در چهار نقطه در مسیر سه راهی مهاباد به نقده از طرف نیروهاي هاي اصلی نقده عاديو آمد در مسیر راه

 )6/2/1358از مسافران و عابرین کنترل به عمل می آید. (کیهان و مجاهدین،انتظامی 

 

 .امام جمعه شیعیان نقده:مردم نقده نباید با اسباب و اثاث از شهر خارج شوند

 

اي خطاب به مردم نقده، خروج ساکنین شهر نقده را با نقده ـ حاج ابراهیم محرر امام جماعت شیعیان نقده طی صدور اعالمیه

منزل به منظور تغییر محل سکونت تحت هر عنوانی ممنوع اعالم کرد و تاکید کرد در صورت مشاهده چنین  اسباب و اثاث

 :این اطالعیه آمده استجلوگیري خواهد شد در قسمتی از  این قبیل حرکات شدیداً وضعی از

 



 مراجعانی که به دالیل امنیتی خانه واز کلیه برادران مسلمان انتظار دارد که به منظور تقویت حسن اخوت و هم دینی از کلیه 

اند در نهایت محبت و انسانیت استقبال و در پذیرایی از همشهریان کرد از کلیه امکانات استفاده کاشانه خود را ترك کرده

 .کنند

 

الم محرز االساز سوي دیگر به دنبال شایعه عدم استقرار هنگ ژاندارمري در نقده، گروهی از مردم نقده در جلوي منزل حجت

 .این شهر شدنداجتماع کردند و خواستار استقرار هنگ ژاندارمري در 

 

این خواسته توجه نشود، به دالیل امنیتی ما مجبوریم از شهر و کاشانه خود کوچ اجتماع کنندگان تاکید کردند، چنانچه به 

 )17/2/1358کنیم.(کیهان

 

 دیدارهاي مهم رهبران حزب دمکرات کردستان در قم

 

 .آینده نزدیک هیاتی از سوي امام خمینی به نقده اعزام خواهد شد در

 

ه دو دیدار جداگان» آیت اهللا العظمی شریعتمداري«و » امام خمینی«نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران دیروز در قم با 

رات، اسناد و مدارکی را در داشتند.  در این دیدارهاي مهم، مسائل مربوط به رویدادهاي خونین نقده مطرح شد و حزب دمک

یکی از نمایندگان حزب در گفتگوي تلفنی با آیندگان، مذاکرات را آمیخته با حسن نیت و » جلیل گادانی«این زمینه ارائه داد. 

در آینده ي نزدیک هیاتی از سوي امام خمینی عازم نقده خواهد شد تا مسائل منطقه را مورد «تفاهم توصیف کرد.  وي گفت: 

جلیل گادانی در مورد نتیجه دیدار با آیت اهللا شریعتمداري اظهار داشت که حضرت آیت اهللا قول داد از ».  قرار دهد بررسی

و کردها استفاده  هانفوذ معنوي خود براي ایجاد آرامش در نقده و برقراري احساسات برادري هر چه بیشتر در میان ترك

 .کند

 

ز یک مصاحبه ي مطبوعاتی برپا می کنند و پیرامون رویدادهاي منطقه و گفتگوهاي نمایندگان حزب دمکرات کردستان،  امرو

 )19/2/1358خود با امام خمینی و آیت اهللا شریعتمداري سخنانی ایراد خواهند کرد.(آیندگان

 



 :در تظاهرات و راهپیمایی در ارومیه

 

 .مردم نقده خواستار تامین امنیت منطقه شدند

 

هزار نفر از مردم نقده روز گذشته در خیابانهاي ارومیه دست به تظاهرات و راهپیمایی  2کیهان: بیش از ارومیه ـ خبرنگار 

 :زدند و ضمن اجتماع مقابل استانداري، خواهان اجراي خواستهاي زیر شدند

 

از سوي دولت  تا تشکیل کامل هنگ ژاندارمري در نقده،اعزام هیاتی ذي صالحتامین امنیت منطقه،بقاي نیروهاي نظامی 

 .مرکزي براي بررسی علل وقایع و تحلیل اوضاع و احوال فعلی و شناسایی مسببین واقعه مرگبار نقده

 

 .راهپیمایان همچنین طی اجتماعی مقابل دفتر سرپرستی کیهان، خواهان انعکاس کامل حوادث نقده، در کیهان شدند

 

هدین ارومیه طی سخنانی خواستار تامین امنیت با قاطعیت از سوي االسالم حسنی فرمانده پاسداران و مجاازسوي دیگر حجت

هاي گروهی از درج مطالب غیر مقامات و سرکوبی هرگونه تجاوز به حقوق مردم نقده شد. وي همچنین در اعتراض به رسانه

 )23/2/1358واقع راجع به حوادث نقده انتقاد شد. (کیهان

 

 .ستم ملی،کردها را بی صبر کرده است

 

که  رسیمدها،ناسیونالیست تنگ نظر نیستنددر مقایسه وضع اقتصادي کردستان با قسمتهاي دیگر ایران به این نتیجه میکر

دستگاه طاغوتی پهلوي تبعیض زیادي نسبت به مردم این ناحیه از ایران روا داشته است و بهمین خاطر عقده اي شدید ناشی از 

از ایران روا داشته است که مردم این سرزمین در مورد بدست آوردن  ستم ملی باعث شده است که مردم این ناحیه

 .هایشان بی صبري بیشتري نشان دهندخواست

 

کنیم.  شاید براي عده زیادي از مردم این سؤال پیش بیاید که چرا ما کردها این همه روي گرفتن خود محتاري پافشاري می

 آیا حس خود پرستی محرك ماست؟



 

کنیم همان فکر جبران سریع ذکر شویم آنچه ما را واداشته است که در گرفتن حقوق حقه کرد،  پا فشاري میدر جواب باید مت

ر دل که در طول تاریخ د هائیستاقتصادي با استفاده از حس ناسیونالیستی مردم کرد و همچنین وجود عقده هايعقب ماندگی

ه از با استفاد هاو ژاپنی هاباشد.  آلمانی هابراي تالش بی امان در رفع کاستیتواند مردم این دیار انباشته شده استکه محرکی می

کردند و توانستند،  کشورشان را که در بحران ساعت کار می 16ساعت  8همین حس ناسیونالیستی بود که بعد از جنگ بجاي 

تواند محرکی باشد در تسریع بوجود می عجیب اقتصادي بدر آورد و جامعه اي مترقی و سازنده بوجود بیاورد و همین نیرو

آوردن نظام بی طبقه توحیدي،  چرا که اقتصاد بی ریشه این ناحیه از ایران جز با اشتراك مساعی بیش از حد مردم هم از نظر 

تواند کار ارزان تواند سروسامانی بگیرد و تنها حسن نظر شوراي خود محتاري است که میمادي و هم از نظر معنوي نمی

متخصصین را بدون توسل به جبر براي صنعتی کردن و مکانیزه کردن کشاورزي کردستان بکمک فراخواندن و کردستان را از 

بیکاري و فقرنجات دهد و امکان شکوفایی استعداد فرزندان این ناحیه از ایران زمین را فراهم آورد و گورستان استعداد را براي 

کنند،  جایگزین کردن استانداران و فرماندران و اي فکر میین نکته ضروري است که عدههمیشه نابود سازد.  در اینجا ذکر ا

اند که باید شود مرهمی برروي زخمها گذاشت و بارها این مطلب را عنوان کردهسایر مأمورین کرد بجاي مأموران قبلی می

 .ها ناسیونالیستی تنگ نظر هستنداند و فکر می کنند کردگفت این افراد هنوز مشکل مردم کرد را درك نکرده

 

مراد از خود مختاري فقط جایگزین کردن کردها در همه پستهاي اداري نیست،  چون در خود مختاري ساماندهی اداره امور،  

کند،  تا مردم را براي فعالیت بی امان جهت سازندگی بسیج کند و بدیهی است،  انقالبی که مردم ایران در تغییر پیدا می

د آوردن آن خون داده اند انقالبی است که محرك آن رنجها و دردها و فرهنگ اصیل اسالمی است و بنا براین انتظاري بوجو

هم که مردم دارند همان از بین بردن درد و رنج و توسعه فرهنگ  و دادن آزادي به همه مردم در تعیین سرنوشت خود 

د ناریخی اصیل است.عبداله محمدي امام جمعه سقز.(کیهان خواسته مردم کرد که بنا بر شواه باشد.  خصوصاًمی

25/2/1358( 

 

 پیام آیت اهللا طالقانی

 

متن پیام آیت اهللا که صبح روز پنجشنبه توسط نماینده ایشان در کمیته موقت پنج نفري خطاب به متحصنین مسجد جامع 

 .قرائت شد بشرح زیر است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم



 

 .اهالی محترم سنندج سالم میرسانمدوستان عزیز: 

 

هم ترتیب داده اند  هائیدر این روزها که عده زیادي از مردم ایران نگران،  وضع شخصی من و خانواده ام بوده اند و راهپیمایی

و در  ممن در اثر دریافت اخبار ضد و نقیض از سنندج خیلی در باره وضع کردستان نگران هستم و از خداوند متعال در نمازهای

ام که برادران و خواهران عزیز کرد را یاري فرماید تا کاري نکنند که شهر سنندج به آشوب کشیده خارج از آن التماس کرده

شود. خواهشمند م ضمن ابالغ سالم به همه اهالی شهر و بخصوص به متحصنین،  از آنها از قول من خواهش کنید که به دو 

 :نکته زیر توجه دقیق بفرمایند

 

ـ چون این شورا که در سنندج انتخاب شده اولین شورائی است که در راه رسیدن به جمهوري اسالمی در ایران انتخاب کرده 1

اید باید کاري بکنید که با همبستگی و حسن نیت و همکاري آنرا طوري تقویت کنید که نمونه مناسبی براي شوراهاي شهرهاي 

که اهالی محترم سنندج با رشد فکري و رشد سیاسی که دارند در پذیرفتن شورا که دیگر ایران شود و البته اطمینان دارم 

 .خدمت بزرگی به انقالب ایران است و تقویت آن با یکدیگر همکاري خواهند کرد

 

کنم و در ضمن نفري هرچه زودتر شروع بکار بکند و االن دقیقه شماري می 11ـ من شخصا منتظر آن هستم که شوراي  2

و تولید  هارفتن امکانات الزم از دولت براي سنندج هستم که بتوانم در تکمیل سد (قشالق) و براه انداختن کارخانهمشغول گ

کار براي مردم کمکی انجام دهیم من خیلی نگران کردهاي آوراه اي هستم که در منطقه کردستان و شهرهاي مختلف ایران 

ر بتوانیم این برنامه اشتغال را با سرعت پیاده کنیم.والسالم علیکم و رحمت اهللا اند و امیدوارم که هر چه زودتکاري پیدا نکرده

 و برکاته

 

 اعزام هیات از کرمانشاه

 

 .روز گذشته هیاتی از سوي کمیته مرکزي انقالب اسالمی کرمانشاه عازم سنندج گردید

 

در کرمانشاه میباشد میانجیگري بین گروههاي نماینده امام » حاج مجتبی آخوند«هدف از اعزام این هیات که سرپرستی آن با

 )25/2/1358درگیر و رفع اختالف و ایجاد همبستگی بین آنان اعالم شده است. (کیهان



 

 .کسی که انقالب را رهبري کرد، شایسته ریاست جمهوري است

 

ان یجان غربی وارد شهرستاهللا ربانی شیرازي که در راس هیائی به منظور بررسی مشکالت و مسایل استان آذرباآیتحضرت

ران در راه ایاین منطقه با سایر مناطق ارومیه شده است پریروز در یک گفتگوي رادیوتلویزیونی گفت براي هماهنگی کردن 

آینده جمهوري اسالمی الزم بود که به اتفاق هیاتی به آذربایجان غربی مسافرت کرده و از نزدیک برد اهداف انقالبیپیش

ه با از این کاینکه موجب بعضی تشنجات در منطقه شده آن علل هم بررسی بشود تا را بررسی کنیم و علل مشکالت مردم 

تواند این منطقه باین که مردم ایجاد کنیم تا بین بردن علل تشنجات بتوانیم آرامش و هماهنگی در سطح آذربایجان غربی 

 .ایران سهیم گردندو به ثمر رسانیدن انقالب مردمبرد اهداف علیه جمهوري اسالمی رسالت خود را در پیش

 

. آورددهد به دنبال خود یک رویدادهایی را میاهللا ربانی درباره مساله نقده گفت: هر انقالبی که در کشوري روي میآیت

بینیم از انقالب می مان هم استثنائی است. ما بعدچیزي که در مملکت ما انقالب استثنائی در جهان بوده روزهاي بعد از انقالب

 .االن یک ناامنی چشمگیر نداریم یک خونریزي و غارت و چپاول نداشتیم

 

خواستند از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کنند ولی بحمدهللا تا آن اندازه ممکن است در بعضی از نقاط مملکت فرصت طلبانی می

 .که من توجه دارم نه چندان مهم نبوده است

 

این جریان آسیب دیدند و هیچگاه از اي از برادران ترك و کرد ما دراینکه عدهموجب تاسف است براي مساله نقده البته 

ه شد و هیاتی که شناخت باین مساله توجه میدیدگاه ما صحیح نبوده که چنین برخوردي پیش بیاید اگر در روزهاي اول به 

لی حاال یک جریانی واقع شده ما باید سعی کنیم که عوارض آن شد ورفت زودتر حل میاوضاع منطقه دارد به این منطقه می

را برطرف کنیم. اگر ناراحتی در منطقه نقده بوجود آمده، باید از بین برود. در همین جلسه اول باید سعی کنیم همان ائتالفی 

 .ازیماین ائتالف و اخوت اسالمی را برقرار سکه در گذشته بین برادران ترك و کرد بوده دو مرتبه 

 

آینده کشور گفت تا آنجا که من اطالع دارم هنوز اقدام سریع راجع به جمهوري اهللا ربانی شیرازي در مورد انتخاب رییسآیت

وجود ندارد. براي این موضوع نشده است. شاید هنوز هم در مراحل بررسی و تفکر باشد ولی از نظر شخص من هیچ ابهامی

این طرف و آن طرف بگردیم اینکه ما بدنبال آن، ست که چه کسی باید باشد و احتیاج جمهور معلوم ااینکه شخص رییس



جمهوري انتخاب ایران بارها به او راي دادند و او را به رییسنیست شخص آن محرز است. شخصی است که تمام مردم 

اي جمهوري برنیم براي چه است. رییسخواهیم انتخاب کجمهوري که میاند. کاندیدا کردند. ما باید به بینیم رییسکرده

 .هایی باشد براي جمهوري اسالمیتواند داراي خصلت و ویژگیحکومت جمهوري اسالمی است ما باید به ببینیم چه کسی می

 

جمهور شود که بتواند تمام ابعاد اسالم را چه از نظر اجتماعی ـ سیاسی و اهللا ربانی شیرازي گفت فردي باید رییسآیت

دي درك کند و بفهمد. در مرحله اول باید شخصیتی باشد که پس از آن که اسالم را شناخت بتواند پیاده کند. صالحیتی اقتصا

. اینها چیزي است که در یک شخص براي پیاده کردن داشته باشد شجاعت و شهامت و درایت و هوشیاري و مدیریت

 .جمهوري الزم استرییس

 

تواند ایدئولوژیک چه کسی است در جامعه ما، یعنی جهان بینی اسالمی را چه کسی خوب می کنیماین اصل وقتی فکر میروي 

بینی اسالمی را درك کند شاید فرد منحصر بفردش را تواند جهاندرك کند. اگر از شماها سئوال کنند که چه کسی خوب می

حیاء و زنده کرد. همانگونه ملت را زنده کرد و اسالمی این کشور اهاي اسالمی را در بگوئید امام، همان کسی که همانگونه پیش

 ایران گسترشگونه توانست انقالب را در سراسر اي از آن باقی نمانده بود باو مغز داد و هماناین مملکت جز پوستهکه در

 )29/2/1358بدهد و نظرات اسالمیش را پیاده کند و مردم را متحرك و دیدار نماید.(کیهان

 مردمی کردستان در تهران رهبر دینی و

 

در تهران سیدعزالدین حسینی دیدارهایی با دانشگاهیان و دانشجویان و پزشکان و انجمن آذربایجانیها و نویسندگان داشتند. در 

تمام این مالقتها رهبر دینی و مردمی کردستان با صراحت و قاطعیت موضع روشن و استوار خلق کرد را براي برادران ایرانی 

دادند و آشکارا به همه گفتند که مبارزه مردم کردستان از مبارزه سراسري ایران علیه امپریالیسم و استبداد جدا  توضیح

نیست، ایشان بکرات لزوم وحدت صفوف انقالبیون و آزادیخواهان را یادآور شدند و در این زمینه رهنمودهاي مشخص اعالم 

 .کردند

 

ردمی کردستان در جلسه جمعیت کردهاي مقیم مرکز شرکت کردند. اجتماع روز اردیبهشت رهبر مذهبی و م 28روز جمعه 

اردیبهشت جمعیت کردهاي مقیم مرکز با اینکه همراه با هیچگونه تبلیغات و آگهی قبلی نبود، بسیار پرشکوه بود.  28جمعه 

می هر چه تمامتر از عزالدین هزار نفر در سالن بزرگ ورزش و محوطه اطراف اجتماع کرده بودند و با گر 25متجاوز از 

حسینی و هیات همراه ایشان استقبال کردند شور و احساسات واقعا بی نظیر بود. این جلسه در دنباله جلسه گذشته و به منظور 

تجلیل از خاطره شهداي کرد بر پا گردیده بود ولی حضور سید عزالدین حسینی در آن چهره مجلس را هر چه باشکوه تر 



ضار مجلس منحصر به کردها نبودند برادران فارس و آذربایجانی و ترکمن و طالش و خالصه همه در آنجا ساخته بود، ح

حاضر بودند و این خود معناي خاصی به جلسه داده بود در حقیقت این مجلس مظهر اتحاد و یکپارچگی همه آزادیخواهان و 

 اندازهکه عناصر آگاه و مسوول تا چه داده نشان میمظهر وحدت انقالبی خلقهاي ایران بود.حضور گرم و پرشوردر جلس

باهمیت اتفاق و وحدت انقالبی خلقها وقوف دارند. بیهوده نبود وقتی که سید عزالدین حسینی به سخن برخاست مجلس 

می و دمدتها فضا را پر کرد بیانات شیواي ایشان و تکرار مواضع مر» درود بر حسینی«یکپارچه شور و احساسات بود و غریو 

هاي اساسی مردم و لزوم تاکید هر چه بیشتر بر آزادي مطبوعات و احزاب و دموکراتیک در مورد حقوق خلقها و آزادي

در موضع بسیار مثبتی قرار دارند و این خود ویژگی نه تنها براي  اجتماعات نشان داد که رهبر مذهبی و مردمی کردستان واقعاً

آینده انقالب و تداوم آن در سراسر ایران و بخصوص براي دموکراسی بسی گرانقدر و در  امر خودمختاري کردستان بلکه براي

 «امام جمعه و قاضی اشنویه،» مال محمد خضري«خور اهمیت است. در این جلسه یکایک اعضاي هیات روحانیون یعنی آقایان: 

» حاج مال علی یونسی«امام جمعه نقده، » یحاج مال صالح رحیم« امام مسجد مولوي در مهاباد،» مال محمد کریم شهر کندي

آقاي سید «امام جمعه بند رضائیه، » مال عبدالقادر«امام جمعه سقز، » مال عبداهللا محمدي« امام جمعه دیزج دول رضائیه،

ت ینماینده روحانیون سرپل ذهاب و غیره به حضار معرفی شدند که مورد استقبال گرم و پرشور قرار گرفند، جلسه جمع» جالل

کردها واجد اهمیت بسیار بود و بقول یکی از علماي عضو هیات رنج سفر در مقایسه با آثار این جلسه و اجتماع براي آقایان 

گزارش نسبتا  انددر تمام جریانات نقده حضور داشته امام جمعه نقده که شخصاً» حاج مال صالح رحیمی«گوارا بود. بسی

سور مطبوعات و رادیو تلویزیون را در نشر یک جانبه اخبار یا عدم انتشار اخبار مربوط مختصري باستحضار رسانید و شیوه سان

مصاحبه دیگري با مخبرین داخلی و خارجی داشتند » سید عزالدین حسینی « 29به نقده مورد انتقاد قرار دادند. در روز شنبه 

 .مطبوعات و غیره شمردند که در آن نظرآتشان را در مورد لزوم واگذاري کار مردم بمردم و آزادي

 

سرانجام پس از هشت روز اقامت در تهران بدنبال دعوت شام آقاي وزیر کشور که آقایان طالقانی و فروهر نیز شرکت 

 .با آقاي بازرگان گذاشته شد 30روز یکشنبه  11داشتند، قرار مالقاتی براي ساعت 

 

داراي نتایج مثبتی بود زیرا هر چند مذاکرات رسمی سیاسی  به تهران و قم» سید عزالدین حسینی«رویهمرفته سفر حضرت 

صورت نگرفت ولی تبادل نظرهاي دوستانه و آشنائی از نزدیک خود قطعا داراي آثار مثبتی خواهد بود. این مسافرت یک 

حق آن  زه برحقیقت را هر چه عریان نشان داد و آن اینست که رهبران مذهبی کردستان پیوند بسیار نزدیکی با خلق و مبار

دارند و هیچگاه این نقش خود را کم اهمیت نمیگیرند. مقارن اقامت رهبر مذهبی و مردمی کردستان در تهران تظاهرات بسیار 

دامنه داري در شهرهاي مختلف کردستان به طرفداري از ایشان و هواداري پر شور از امر خودمختاري و اعتراض به سانسور 

کردي صورت گرفت که در این تظاهرات در مجموع صدها هزار نفر شرکت داشتند و این  هاينامهرادیو و تلویزیون و قطع بر

 )1/3/1358خود نشانه دیگري از همبستگی انقالبی خلق کرد در سراسر کردستان است.(صداي معاصر



 

 .استاهللا ربانی شیرازي در اجتماعی در نقده گفت:برادر کشی در منطقه، ارمغان مکتب هاي خارجی آیت

 

اهللا ربانی شیرازي در هفتمین روز اقامت خود در شهرستان ارومیه جهت رسیدگی مشکالت آیتارومیه ـ خبرنگار کیهان: 

االسالم حاج مقدس االسالم قریشی و حجتاهللا محمد فوزي و حجتآیتنیت که در راس آن مردم نقده، به همراه هیات حسن

هللا ربانی در شهر ابتدا به آرامگاه شهر رفت و نسبت به شهدا اداي احترام کرد و فاتحه اآیتقرار دارد به نقده عزیمت کرد.

هایی که خانه و کاشانه خود را در حوادث اخیر نقده از اهللا شیرازي با خانوادهآیتخواند و به خانواده بازماندگان دلداري داد.

دانستم با چنین مصیبت بزرگی روبرو خواهد شد که اشت من نمیاند گفتگو کرد و از وضع آنان متاثر شد و اظهار ددست داده

هاي این فاجعه عظیم آن طور که الزم بود در رسانهاند و چراهاي زیادي پدر و برادر و عزیران خود را از دست دادهخانواده

 .گروهی منعکس نشده است

 

هاي اسالمی محاکمه شوند و به سزاي اعمال خود گاهدهم جنایتکاران حادثه نقده در داداهللا گفت من به شما قول میآیت

هاي خود برگردند و اطمینان داد هیاتی ماموریت خواهند یافت که تلفات و اهللا از مردم نقده تقاضا کرد که به خانهآیتبرسند. 

خانواده و حدود سه  420دهد در چادرهاي مستقر در نقده خسارات وارده به نقده را بررسی کنند. خبرنگار کیهان گزارش می

انم و امام داین مصیبت خودم را با شما شریک میاهللا ربانی شیرازي، اظهار داشت من درآیتکنند. در پایانهزار نفر زندگی می

اهللا ربانی عصر دیروز براي مردم نقده سخنرانی کرد و پیرامون مکتب تشیع و آیتاین فاجعه متاثر و متاسف است.خمینی نیز از

م تداوم انقالب تا رسیدن به مرحله نهایی سخن گفت و اظهار داشت تداوم یک انقالب بدون انتظار شهادت و اهداء خون لزو

را از سر  این موانعکنند باید ایجاد میگران ضد انقالبی در مسیر انقالب سدهاییاهللا اضافه کرد امروزه توطئهآیتامکان ندارد.

مال این جنگ تحمیلی ارمغان عاندازند ولی باید بدانید که رادرکشی در آذربایجان غربی راه میگران جنگ براه برداریم توطئه

اهللا ربانی نیز آیتاالسالم شیرازي یکی از همراهان این اجتماع حجتهاي خارجی است. در خائن و رژیم طاغوتی و مکتب

 :و ضد انقالبیون مطالبی گفت و اظهار داشتگران پیرامون فلسفه انقالب اسالمی و چگونگی مبارزه با اخالل

 

اید و باید براي جهاد اکبر که مبارزه با نفس است شما مردم مسلمان در نخستین مرحله انقالب که جهاد اصغر بود پیروز شده

 .خود را آماده کنید

 

 .جازات خواهند شداالسالم افزود:  نباید در نقده کسی آواره باشد و مطمئن باشید مسببان حادثه نقده محجت

 



 .اندازان مهلت اخالل و فعالیت ندهندطلبان و تفرقهاالسالم از مردم نقده خواست به فرصتحجت

 

اهللا ربانی شیرازي که دیروز از نقده به ارومیه بازگشته بود صبح امروز براي رسیدگی به مسایل و مشکالت مردم آیت

 )2/3/1358این منطقه شد. (کیهانسردشت عازم

 

 اهللا ربانی شیرازي از ارومیهآیتدیدار 

 

اهللا ربانی شیرازي در هشتمین روز اقامت خود در ارومیه به شهرستان سردشت عزیمت کردند و آیتارومیه ـ خبرنگار کیهان: 

 .این شهر به ارومیه بازگشتندپس از رسیدگی به مشکالت مردم 

 

دن کردند اند، دیروستاهاي اطراف به فرمانداري آمده بودند و متحصن شدهایشان سپس به پیرانشهر رفتند و از جمعیتی که از 

آواره ترك که بعلت ناامنی محل  1500اهللا آنگاه در پادگان پیرانشهر از آیتو مقرر داشتند به مشکالت آنان رسیدگی شود، 

ایجاد و استقرار پاسگاههاي ژاندارمري است این عده، امنیت در منطقه و هاياند دیدن نمودند خواستهاقامت خود را ترك کرده

 )3/3/1358که امنیت را برقرار نماید.(کیهان

 توضیح امام جمعه نقده

 

 تهدید جدي در راه بازگشت

 

 »گزارش هیات اعزامی مردم نقده به تهران و قم «مال صالح رحیمی امام جمعه شهرستان نقده پیرامون خبري که تحت عنوان 

 :عصر تهران چاپ شده بود،  توضیحاتی داد.  امام جمعه نقده در نامه خود نوشته است ايهدر یکی از روزنامه

 

در خبر مذکور چنین ادعا شده که گویا اهالی کرد نقده به میل خود، خانه و کاشانه را ترك کرده،  علی رغم اعالمیه و  »

ین خبر سراپا خالف واقع است.  زیرا روز شانزدهم اند.  ادعوت هیئت اعزامی حاضر به مراجعت به خانه و کاشانه خود نشده

اردیبهشت هیئتی از برادران ترك خوش نیت باتفاق اینجانب جهت برگرداندن برادران کرد نقده به مهاباد عزیمت نمودیم و 

اعالم  در خانه جوانان با آنان مذاکرده شد که عموما آمادگی خود را براي بازگشت به نقده و از سر گرفتن زندگی عادي



اي افراد فرصت طلب از برداران ترك، داشتند.  فرداي آنروز که قرار بود کردهاي آواره شهر به نقده برگردند،  متاسفانه عده

دیگري که در صالحیت حکومت  هايمیتینگی سه چهار هزار نفري دایر به تحریم جلسات حسن نیت و عنوان کردن بهانه

نان، در نقده برگزار کردند و در این اجتماع اعالم کردند،  چنانچه خواستهاي آنان جمهوري اسالمی بود نه در صالحیت آ

 .برآورده نشود میباید یا خلق ترك در نقده زندگی نمایند یا مردم کرد

 

را آتش زدند.  بدیهی است این اعمال دلیل کافی بود براي » ساوجبالغچی«مقارن همین تحصن و تظاهرات، افرادي، خانه آقاي 

نکه ثابت شود هر گونه قصد مراجعت کردهاي آواره نقده اي واقعا مواجه با تهدید جدي است.  در چنین شرایطی چگونه ای

متصور است آنطور که در خبر مزبور ادعا شده کردها خود خانه خود را به آتش بکشند و داروندار خود را بسوزانند؟ واقعا این 

دي است و چگونه یک انسان عاقل براي مصلحت اندیشی، خانه و کاشانه چندین چه مصلحتی است که حاصل آن تباهی و نابو

شود و سرانجام هم خانه خود را به آتش میکشد. آیا افکارعمومی در کند و در شهرهاي دیگر آواره میصدساله خود را رها می

ی امام جمعه شهرستان مال صالح رحیم -کذب چنین خبري تردید بخود راه میدهد؟  فاعتبروا یا اولی االلباب

 )5/3/1358(هیــوا

 

روزه خود به آذربایجان غربی گفت:مردم خود را آماده مقابله با اخالگران  20اهللا ربانی شیرازي درباره نتایج سفر آیت

 .اندکرده

 

 .کنددادگاه انقالب ارومیه بزودي آغاز بکار می

 

خمینی به آذربایجان غربی که به اتفاق هیات نمایندگی دولت سرگرم  اماماهللا ربانی شیرازي نماینده اعزامیآیتارومیه ـ 

روزه خود ارومیه را به قصد  20این استان بود روز گذشته در پایان سفر ها و بررسی مشکالت مردم بازدید ازشهرستان

غربی  ا هللا اوضاع آذربایجاناي اظهار داشت: انشاءاهللا ربانی شیرازي پیش از ترك ارومیه طی مصاحبهآیتکرمانشاه ترك گفت

شود. وي گفت: در طول رود و چهره کریه دشمنان اسالم و انقالب اسالمی روز به روز بیشتر آشکار میرو به بهبودي می

مسافرتم در اکثر شهرستانها و بخشها دریافتم که مردم جدا خواهان برقراري پاسگاهها و پادگانهاي ژاندارمري و همچنین 

 خواهند از آبپرست وجود دارد که میاي چند نفر اخاللگر و بیگانهدر هر نقطه مات و امنیت هستند و مسلماًبرقراري انتظا

اهللا ربانی شیرازي در مورد آغاز بکار .آیتآلود ماهی بگیرند ولی مردم خود را آماده کردند که زیر بار اخالل گران نروندگل

این کار از روزهاي اول دگاه انقالب ارومیه ازابتدا مسامحه شده است و الزم بوددادگاه انقالب ارومیه گفت: براي تشکیل دا

این گفتگویی که با دادستان کل انجام شده ظرف کردند ولی اخیراًانجام گیرد و علت آن را نداشتن کادر دادستانی تلقی می



ی شیرازي در مورد مسایل نقده گفت باید بگویم اهللا ربانآیتهفته با آمدن دادستان و قاضی شرع دادگاه تشکیل خواهد شد. 

ی این همه حاضرند در کنار یکدیگر زندگاین که طرفین دعوا با مسایلی روبرو شدند با اي وجود ندارد با بین مردم نقده مساله

رادري دو افق و بگذارند تواند و همانها هستند که نمیکنند ولی مشکل وجود کسانی است که مصیبت براي مردم به بار آورده

اي سیاسی در هدفهاي خواهند بهرهاي میمرتبه بین گروههاي مردم نقده بوجود آید.در منطقه کسانی هستند که از هر پدیده

 کنند تا مردم در وحشت و اضطراب بسرافکنی شایعاتی پخش میاندازي و نفاقاین رو با تفرقهخود بگیرند و از ضد مردمی 

ها امنیت اهها و پاسگافکن از وظایف دولت است که با استقرار و تقریت پادگانو سرکوب کردن عوامل نفاقبرند البته همیشه 

 .را در منطقه بوجود آورد تا شایعات نتواند اثر غیرمطلوب ببار آورد

 

اسالمی اظهار اهللا ربانی شیرازي در پایان گفت: در طول سفرهاي خود به آذربایجان غربی اکثریت مردم به جمهوري آیت

ود هاي خبینیم که پایبند وعدههم می وفاداري کردند و قول دادند با کوشش بسیار جلوي عوامل مخرب را بگیرند و عمالً

 )14/3/1358هستند.(کیهان

 

 .اهللا ربانی شیرازي از ارومیه وارد کرمانشاه شدآیت

 

اهللا امام خمینی به مناطق غرب و شمال غرب آیتحضرت اهللا ربانی شیرازي که به نمایندگی از طرفآیتکرمانشاه ـ حضرت

اهللا حاج آیتدیروز با هواپیما از ارومیه وارد کرمانشاه شد و مورد استقبال حضرت 45/11کشور مسافرت کرده بود، ساعت 

 لی قرارمجتبی حاج آخوند حاج سید محسن خرم شاهی، معاون کمیته مرکزي جمهوري اسالمی و سرپرست اداره کل ارشاد م

 .گرفت

 

ه بررسی باهللا اشرفی اصفهان، معاونان استاندار، و مقامات انتظامیآیتاهللا شیرازي بالفاصله پس از ورود در منزل حضرتآیت

 .مسایل سیاسی اجتماعی، عمرانی و مشکالت استان کرمانشاهان پرداخت

 

ی که در جهت رفع مسایل بیکاري، حزب و استقرار امنیت هایی از اقداماتدر این جلسه معاونان استانداري کرمانشاهان گزارش

 .ایجاد حسن تفاهم بین عشایر به اطالع رساندنددر راهها و

 



ایران به صورت یک معجزه، مورد توجه اهللا ربانی شیرازي طی سخنانی خطاب به حاضران در جلسه گفت انقالبآیتحضرت 

 .همگان قرار گرفت

 

بایست در ادارات ما، رسوخ پیدا کند تا افراد این انقالب میمردم و بویژه جوانهاي مؤمن انجام گرفتانقالبی که بوسیله توده 

تر و رفع نیازهاي مردم بکوشند شنیده شد که در استان  کرمانشاهان هاي وسیعمؤمن با کار بیشتر بتوانند در جهت سازندگی

ا این نویدبخش است که مرایگان یا با حقوق کم در اختیار بگذارند، اند که تخصصهاي خود را بطور بسیاري از جوانان آماده

عامل اصلی که موجب  2هاي عمرانی اطمینان داشته باشیم، بر خالف گذشته برابر ثمردهی برنامه 5توانیم با خرج کمتر می

 2ین رفته و همین عدم وجود این هاي انقالب اسالمی از بشد. یعنی تشریفات و حیف و میل بودجه در برنامههرز اعتبارات می

 .دهدریزي وسعت میعامل به کارآیی برنامه

 

ریزي در سطح روستاها براي جلب مهاجرین روستاها در شهرها به بازگشت اهللا ربانی شیرازي آنگاه توجه به برنامهآیتحضرت

دهیم و آب و برق و رفاه اها را وسعت میبه روستاها را مورد تایید قرار داد و گفت چنانچه خدمات زیربنایی در سطح روست

براي روستاییان فراهم آوریم و به کشاورزي و دامپروري آنها الویت دهیم از روستاییان مهاجر از شهرها به روستاها باز خواهد 

 )14/3/1358این طریق حاصل خواهد شد. (کیهانگشت و بسیاري از مسایل مملکتی در 

 

 آغاز کار گردهمایی سنندج

 

فرانس بررسی طرح مساله خودمختاري کردستان از دیروز کار خود را در سنندج آغاز کرد. پیش از یک هزار و پانصد کن

هاي هاي کردستان ـ کرمانشاهان و آذربایجان غربی و نمایندگان انجمننماینده از شهرستانهاي مختلف کردنشین در استان

 .داشتنداین گردهمایی شرکت سیاسی و اسالمی و احزاب در 

 

ه بر کردها از هایی کزاده نخستین سخنران کنفرانس با تشریح هدف گردهمایی در نخستین جلسه کنفرانس از ستمعالمه مفتی

این اجالس ابراز تاسف پادشاهان رفته است، سخن گفت و از عدم شرکت گروهی از صاحبنظران سیاسی و مذهبی کرد در 

ایدیولوژي خاصی نیست، بلکه آن بررسی مساله خودمختاري در چارچوب دفاع ازکرد. وي تاکید کرد که هدف گردهمایی 

 .جمهوري اسالمی است

 



اهللا جلیلی از کرمانشاه بود که بر لزوم کار بستن هوشیاري و بیداري براي اتفاق و اتحاد تاکید کرد و گفت آیتدومین سخنران 

وري اهللا جلیلی افزود در جمهآیتبه توصیه پیامبر (ص) عملی شد،  رمز موفقیت در صدر اسالم اتفاق و اتحادي بوده است که

گونه تفرق و تشتتی به عنوان تشیع و تسنن وجود نخواهد داشت و هر کس به این ایران اسالم و دین حاکم است و هیچاسالمی 

 )21/3/1358داشت.(کیهان بهانه دست به تفرقه و اختالف بزند خائن است. جلسات گردهمائی سنندج دو روز ادامه خواهد

 .براي دعوت مجدد از مخالفان،کنفرانس سنندج دو روز دیگر تمدید شد

 

 از کنفرانس نتیجه اي نگرفته ایم و همه خود را عزادار حس می کنیم ـ ربیعی نماینده ي کردهاي کرمانشاه

 

 دچهار تن از روحانیون کنفرانس،براي گفتگو با عزالدین حسینی رهسپار مهاباد شدن

 

سیاسی در این  هايسنندج ـ خبرنگار آیندگان: در دومین روز کنفرانس سنندج،عدم شرکت پاره اي شخصیتها و گروه

کنفرانس، مورد اعتراض قرار گرفت و چند تن از شرکت کنندگان خواستند دعوت دوباره اي بنام ملت کرد و مردم سنندج از 

 .رار بود دیروز پایان یابد دو روز دیگر تمدید شدآنان به عمل آید.  بهمین علت مدت کنفرانس که ق

 

در پی تائید دعوت دوباره از مخالفان کنفرانس از سوي جمعیت شرکت کننده، کمیته برگزار کننده کنفرانس به نام ملت کرد و 

اشته اند، به که مخالفت خود را با این کنفرانس اعالم د هائیو شخصیت هاو جمعیت هابدرخواست مردم سنندج از سازمان

رسما دعوت به عمل آورد.  بهمین علت کنفرانس سنندج که قرار بود دیروز به پایان برسد دو روز دیگر  هائیوسیله تلگراف

 .تمدید شد و بدین ترتیب کمیته برگزار کننده در اعالم نتیجه نهائی به بن بست رسید

 

ن در کنفرانس طرح مساله خودمختاري سنندج، با قاطعیت شرکت کنندگا« درقسمتی از تلگراف دعوت کنفرانس آمده است: 

و ایمان به طرح خودمختاري از. . .  دعوت می نماید که در این فرصت حاصل از حیات ملت کرد، اختالفات مسلکی را کنار 

 .«گذاشته و بخاطر احقاق حقوق خلق کرد در کنفرانس شرکت فرمائید

 

ر فرستاده شد: شیخ عزالدین حسینی، حزب توده، حزب دموکرات کردستان، دکتر زی هاياین تلگراف براي اشخاص و سازمان

فدائی خلق شاخه کردستان،  جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان،  سازمان زحمتکشان  هايقاسملو، سازمان چریک

 .کردستان،  جمعیت و کردهاي مقیم مرکز



 

ی این کنفرانس یا شادي در پ«ردهاي کرمانشاه ضمن سخنانی گفت: نماینده ک» ربیعی«در دومین جلسه کنفرانس سنندج، 

شود و چون در این دو روز نتیجه اي نگرفته ایم خواهد داشت و یا عزاداري که با کمال تاسف مفهوم دومی بیشتر استنباط می

س تعیین ست تا یک کنفرانهمه، خود را عزادار احساس می کنیم و با کمال تاسف کنفرانس بیشتر به یک اجتماع ادبی شبیه ا

 .«کننده

 

می شد  آنطور که قبال پیش بینی«اند گله مند بود اضافه کرد: وي که بشدت از خط مشی کنفرانس و افرادي که شرکت نکرده

و انتظار می رفت گردهمائی سنندج نتوانست مشکل گشا باشد و از مسیر اصلی خود خارج گردیده و بجاي ارائه نظریات و 

حیح ص« به وعظ و خطابه و مشاعره تبدیل شد و هر کس حرفی زد با  هااصولی در مورد خودمختاري بیشتر سخنرانی هايطرح

شاهنشاهی را تجدید کنیم.  اینجا سرنوشت خلق ستمدیده  هايخواهیم خاطره کنفرانسهمواره بود.  ما که نمی» است احسنت 

پیشرو خالی است و من به عنوان یک کرد از آنها گله مندم زیرا آنها  هايو جمعیت هاکرد مطرح است،  واقعا جاي شخصیت

 .«خارج از هرگونه ایدئولوژي می بایستی به سرنوشت خلق کرد توجه کنند

 

ماده اي حزب  27بنظر من باید شورائی از رهبران کرد تشکیل شود و این شورا قطعنامه «وي در ادامه مطالب خود گفت: 

ه چند سال پیش اعالم شد و در حوادث فروردین ماه گذشته در اختیار آیت اهللا طالقانی و وزیر کشور دموکرات کردستان را ک

 .«سیاسی قرار گرفت، با دولت در میان بگذارد هايو گروه هاگذاشته شد و مورد تائید همه سازمان

 

و قم  نوان نماینده خلق کرد به تهرانقبال نظیر چنین جلسه اي می بایستی تشکیل می شد و بعد کسی به ع«وي یادآور شد: 

خواهیم می رفت.  من نمی دانم اگر آقاي مفتی و آقاي حسینی آشتی نکنند، تکلیف خلق کرد چیست؟ ما خود مختاري را می

 .نه اینکه بیائیم اینجا و مساله تاسیس دانشگاه و مسجد را عنوان کنیم

 

 جاي گروهها خالی است

 

ارائه یک طرح فهرست وار در خصوص تعیین سرنوشت خلق کرد «یوان در این کنفرانس گفت: نماینده مر» محمد جوانرودي»

و سران کرد جمع هستند، اما حاال  هامنطقی بنظر نمی رسد. من خیال می کردم در کنفرانس سنندج، همه رهبران و جمعیت

بودند خط مشی سیاسی را بهتر براي ما  می بینیم که جاي خیلی از آنها خالی است. واقعا جاي تاسف است چون اگر اینها



کردند. با این روش که در پیش است، شاید سرنوشتی مانند برادران کرد عراقی در انتظار ما باشد (جمعیت: صحیح روشن می

 .است)

 

نی در شرایط کنو«که بطور آزاد شرکت داشت، طی سخنانی گفت: » فرج محمودي«در دومین جلسه کنفرانس دیروز، دکتر 

ی توانیم به نام خلق کرد تصمینی بگیریم چون تا هنگامی که مرز واقعی کردستان در چارچوب ایران آزاد مشخص نشود و نم

درصد خودمختاري دیکته کنیم، آن یک درصد باقی مانده حق  99رهبران و نمایندگان واقعی خلق کرد معلوم نباشند اگر بنام 

 .اعتراض دارند

 

 روحانیان بانه تحریم کردند

 

 :گروهی از روحانیان شهرستان بانه با انتشار اعالمیه اي کنفرانس سنندج را تحریم کردند.  متن اعالمیه چنین است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

تصویب شکل خودمختاري و سپس تقدیم پیشنهاد به دولت وقتی صحیح است و در نظر دولت و ملت کرد مورد اعتماد  »

ماینده بحق همه افشار ملت و همانا خود ملت کرد باشند و این  شیوه بحق انجام پذیر نیست مگر است که تصویب کنندگان،  ن

کردستان و از طرف همه اقشار مردم کرد انتخاب و در یک مکان جمع شده و در  هاياینکه هیات نمایندگی از تمام شهرستان

ء مردم منطقه خود به محل اجتماع بروند.  کنفرانسی که عین حال، هر یک از اعضاي هیات نمایندگی با دست پر از چکیده آرا

دعوت به تشکیل و انعقاد آن در شهرتسان سنندج شده است چون مسبوق به  1358اي در بیستم خردادماه از طرف عده

رد و ک شرائط و مقدمات فوق نیست،  لذا ما علما و روحانیون منطقه بانه از حضور و شرکت در این کنفرانس خودداري خواهیم

و سپس تعیین زمان و مکان تشکیل چنین  هاخواهان هر چه زودتر تهیه مقدمات و انتخاب نمایندگان واقعی شهرستان

 )21/3/1358کنفرانسی در تاریخ دیگر هستیم.والسالم(آیندگان

 

 .ي کنفرانس سنندج گفته شد: کردها نژادپرست نیستنددر سومین جلسه

 



ي طرح خودمختاري کردستان با تالوت آیات قرآن مجید روز ـ دوشنبه ـ  سومین جلسه تهیهخبرنگاران اطالعات: دی -سنندج

و سرود ملی کردستان آغاز شد. در ابتداي جلسه پیشنهاد شد که تنها کسانی سخن بگویند که طرحی براي رفع ستم مضاعف 

شد و مال ربیعی رهبر مذهبی اهل تسنن اند آنگاه که رسمیت جلسه اعالم در کردستان و چگونگی خودمختاري تهیه دیده

کرمانشاه بعنوان نخستین سخنگوي این کنفرانس آغاز سخن کرد. وي با اشاره به اینکه نخستین روز کنفرانس نتیجه بخش 

انتقاد، مسایل کلی و طرح پیشنهاد ارائه خواهد داد. ربیعی در خصوص  هاينبوده است، اظهار داشت که سخنان خود را بر پایه

تقاد گفت: کنفرانسی که به منظور تهیه طرح خودمختاري بر پا شده است، دربحث از مسیر اصلی خود منحرف گردیده و به ان

و  قهرآمیز هايیا کردستان یا مردن، بدانند شیوه زندي ادبی و شعرخوانی تبدیل شده است. کسانی که فریاد میجلسه

. باید متحد بود و با هر آیدئولوژي و مسلکی در راه احقاق حقوق مبارزه کنندبرادرکشی را براي رسیدن به هدف هموار نمی

ي حقوق قانونی خود گامی فراتر نهیم هم کرد. وي در بخش دیگري از سخنان خود گفت: ما نژادپرست نیستیم و اگر از دایره

را تاریخ  ایم اینز تجزیه طلب نبودهتراز نژادپرستان صهیونیسم خواهیم بود ما تنها خواهان خودمختار کردستان هستیم و هرگ

توانست می ردکبه اثبات رسانیده است صالح الدین ایوبی بزرگترین پادشاه اسالم که خود از تبرة کرد بوده است اگر اراده می

ل از بوفادارم اما بهتر بود ایبشان ق زاده کامالًافزود: من به آقاي مفتی» مال ربیعی« یک کشور مستقل کرد بوجود آورد.

. متهم به تک روي نمی شد و اما آقاي شیخ عزالدین چرا به این کنفرانس دادها را ترتیب میعزیمت به قم این نوع کنفرانس

زاده را درست تشخیص ندادند، آنرا اصالح اینجا باشد و اگر طرح آقاي مفتی ايتوانستند با هر آیدهنیامده است؟ ایشان می

زاده و شیخ عزالدین آشتی نکنند مسئلۀ کردستان حل نمی شود، اکنون پیشنهاد مادامی که آقاي مفتی گویندکنند، همه می

اي ماده 27در این کنفرانس که نمایندگان اکثر مردم کرد شرکت دارند یک شوراي بزرگ تشکیل دهند و طرح  کنممی

ت کردستان هم آنرا تائید کرده است در صورت لزوم خودمختاري را که به آیت اهللا طالقانی نیز پیشنهاد شده و حزب دمکرا

د دور هم ي این کنفرانس بایتري تهیه کند. در خاتمهتصحیح شود و به تصویب این شورا برسد با این که این شورا طرح جامع

ا ملت ب به شیخ عزالدین خواهم گفت چرا جمع شویم که کسانی که در این کنفرانس شرکت نکردند اعتراض کینم. من شخصاً

را  هاولی کمونیست گذاریماید؟ ما حتی به برادران علی اللهی هم احترام میاید و داس و چکش به دست گرفتهکرد قهر کرده

بود نامبرده  »مال شیخ عبداهللا سوري«خواهیم ما را وابسته به اجنبی قلمداد کنند دومین سخنران کنفرانسنمی پذیریم زیرا نمی

ینده قصر نما» شیخ عبدالعزیز حسینی« ست طرح خودمختاري کردستان به رسمیت شناخته شود. سپساز مقامات مسئول خوا

ساله نسبت به کردها و آوارگی این قوم در قسمتهایی از ترکیه، عراق و سوریه و گفت:  2500شیرین با اشاره به ستم 

داده شده بود. وي سپس به تشریح قسمتی خودمختاري مسئلۀ بغرنجی نیست. در زمان حضرت عمر به یهودیان خودمختاري 

ي خودمختاري پرداخت و آنگاه نیم ساعت تنفس اعالم شد. سید عبدالمجید سجادي وکیل خود در حاشیه هاياز خواسته

دادگستري و عضو انجمن حقوقدانان ایران سخنرانی بعدي کنفرانس بود که طی سخنان به پیروزي حق در رابطه با منطق اشاره 

ن گریزي به مکاتب عقیدتی گوناگون از عزالدین حسینی که در کنفرانس شرکت نکرده است انتقاد کرد. ضم

 )22/3/1358کرد.(کیهان

 



 .کنفرانس سنندج با صدور قطعنامه اي پایان یافت

 

د شدر ادامه اولین کنفرانس سنندج دیروز طرح خودمختاري آماده و به تصویب رسید.  در آخرین جلسه که دیروز برگزار 

بوسیله سخنرانان جلسه خواسته شد که مذهب رسمی در قانون اساسی آینده بایستی اسالم باشد و نه تشیع یا تسنن و در 

 .تدوین آن نماینده هر استان شرکت بجوید

 

 هايدر این کنفرانس خواسته شد که اختالفات عزالدین حسینی و آقاي مفتی زاده برطرف شود و کلیه تشتتها و دو دستگی

کردستان از بین برود یکی از سخنرانان دیروز عالمه مفتی زاده بود که طی سخنانی حزب دموکرات را بعنوان حزبی ملی و 

ما « مردمی یاد کرده و جداي از احزاب کوچک و تکرو قلمداد کرد و بر علت عدم شرکت انجمن شهر اشاره کرد.  وي گفت:

 .«براي آنها دعوتنامه فرستاده بودیم

 

سیدالشهدایی در سخنان،  خود طالبانی را همچون بارزانی دانست و یاد آور گشت که این بسیار قبیح است که هررهبري دکتر 

شکست خورد و پیروانش او را طرد کنند.  سخنرانان دیگر دیروز دکتر سردوشی،  دکتر رسول آبادي،  محمد سعید پیر 

رح خود مختاري نمایندگان کنفرانس آقایان مال محمد ربیعی و شیخ خضران بودند.  در آخرین جلسه دیروز قبل از تصویب ط

ابراهیمی که جهت ایجاد حسن تفاهم نزد عزالدین حسینی رفته بودند گزارش کار خود را داده و یاد آور شدند که سوء 

هنگی افرانس همجوید طرح تصویبی اولین کنتفاهمات زایل گردیده و در جلسه آینده آقاي عزالدین حسینی نیز شرکت می

 .کردستان بشرح زیر است که قرار شد پس از تصویب در اختیار گروههایی که در جلسه حضور داشتند قرار داده شود

 

 قطعنامه کنفرانس

 

ماده یک ـ با توجه به اینکه ملت بزرگ ایران از چند ملت کوچک تشکیل یافته و به اقتضاي موازین اجتماعی اسالم، هیچ ملتی 

بر ملت دیگر ندارد،  جمهوري اسالمی ایران باید براي هر یک از این ملتها حق خودمختاري را بطور قانونی و حق برتري 

متساوي بشناسد و قانون اساسی و دیگر قوانین عمومی مملکتی براین مبنا تدوین ووضع گردد و این راهی بسوي بر طرف شدن 

 .اختالفات و تجدید حیات است

 



شود،  اما تسنن و تشیع دو شاخه ار اسالمند غیر اسالمی اطالق می هايی برابرقوانین اسالم براي دیانتماده دو ـ اقلیت مذهب

که در میان آندو تعبیر اقلیت و اکثریت مصداق اسالمی ندارد.  بنابراین هر دو شاخه در کنار هم در کار تدوین قانون اساسی 

 .کشور بدون امتیاز فعالیت خواهند داشت ووضع قوانین مختلف مملکتی و در اداره امور عمومی

 

ـ جامعه ایران به اقتضاي طبیعت طاغوتی گذشته،  جامعه ایست طبقاتی لذا جمهوري اسالمی براي تبدیل این جامعه به  3ماده 

جامعه اسالمی باید سیاست اجتماعی و اقتصادي کشور را بطوردقیق تنظیم و اجرا شود که فواصل طبقاتی یعنی اطراف و 

 .استکبار از یکطرف و استضعاف طرف دیگر از میان برداشته شود

 

ـ در گذشته کردستان از نظر صنعت و عمران و کمکهاي اقتصادي مورد ستم فراوان بوده است لذا باید حکومت  4ماده 

لکت را به عمومی ممجمهوري اسالمی براي این منطقه اولویتی قایل باشد تا با مناطق پیشترفته هم سطح بشود و آنگاه در آمد 

 .نسبت جمعیت و نیازها بین مناطق خودمختار تقسیم خواهد کرد

 

ی مسلمان ایران هايـ چون حکومت در اسالم عبارتست از شورا یا قوه مقننه،طریقه معقول تامین خودمختاري براي ملت 5ماده 

وه مجریه یعنی دولت قوه قضائیه و قوه مالیه بوجود آمدن شوراهاي خود مختار است که هر یک از این شوراها در هر منطقه ق

را جدا از هم تاسیس خواهد کرد و سپس نمایندگان این شوراها به نسبتی معقول به نسبت اهلیت یا جمعیت شوراي مرکزي یا 

 حکومت مرکزي را تشکیل میدهند.  شوراي مرکزي قوه دفاعیه یا ارتش را تشکیل میدهد.  خط مشی سیاست خارجی ایران را

کند،  اقتصاد عمومی را تنظیم می نماید،  در آمد را به نسبت احتیاج بطوري تعیین میکند قوانین عمومی را وضع و تدوین می

 .مملکت در یک سطح زندگی کنند هايتقسیم میکند که مردم در همه خود مختاري

 

ر امور فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی و ـ حکومتهاي خودمختار در عین محکوم کردن هرگونه حرکت تجزیه طلبانه د 6ماده 

اقتصادي داخلی در حد قوانین عمومی داراي آزادي کامل هستند،  چون حدودآزادي براي عموم روشن نیست،  و غالبا با بی 

 .شود.  حدود آن باید دقیقا در قوانین معین شودبند وباري و سلب آزادي دیگران اشتباه می

 

رسمیت زبان ملی خود در همه سطوح و شئونات یرخوردارند منتهی زبان فارسی در همه جا  ـ حکومتهاي خودمختار از 7ماده 

در کنار زبانهاي محلی رسمیت دارد و قدرت این خودمختاري در چار چوب جمهوري اسالمی بوسیله وحدت آئین اسالم و 

 .تفرقه انداز در همه جا جلوگیري شود زبان فارسی روز افزون میگردد.  و بخاطر این وحدت باید از تبلیغات ملی و مذهبی



 

ـ پلیس خودمختار به خاطر امنیت داخلی در اختیار قوه قضائیه است ولی ارتش براي مقابله با خارجیان و در امور  8ماده 

 .داخلی حق مداخله ندارد

 

 .جمعیت و احتیاج بهره گیرند ـ همه مناطق خودمختار از مزایاي روابط بین الملل مانند روابط فرهنگی باید به نسبت 9ماده 

 

ـ حدود خودمختاري کردستان و سایر مناطق به مقتضاي خاك و تمایل مردم بدون کمترین تحمیلی معین خواهد  10ماده 

 .شد

 

 .ـ دولت جمهوري اسالمی ایران باید همه قراردادهاي مخالف مصالح ایران و بر ضد ملت کرد را ملغی اعالم نماید 11ماده 

 

ـ تمام اقلیتها ي مذهبی و ملی در حکومت خودمختاري داراي حق اختیار کامل در امور فرهنگی و سیاسی و اجتماعی  12ماده 

 .شودو مذهبی میباشند و این حق براي آنها تضمین می

 

نس اـ پس از پایان کار این کنفرانس بخاطر جلوگیري از تفرقه تالش خواهد شد که زمینه براي برگزاري یک کنفر 13ماده 

 .اند فراهم گردددیگر با شرکت برادرانی که در این اجتماعات شرکت نکرده

 

ـ نمایندگانی که در این کنفرانس انتخاب میشوند کوشش خواهند نمود تا با مشورت اشخاص متخصص طرحی دقیق  14ماده 

 دي تشکیل گردد تا ملت ازو مفصل براي خودمختاري کردستان تهیه نمایند و پس از کنفرانس دیگر که امیدواریم بزو

سرگردانی و تفرق نجات یابد نمایندگان دیگري نیز به نیت معقول انتخاب خواهند شد تا عموما کاملترین طرح را براي تصویب 

 .آماده سازند

 

 ماده تنظیم شده و 15در  8ساعت  22/3/58ـ این قطعنامه در پایان کنفرانس خودمختاري سنندج در روزسه شنبه  15ماده 

که در طول قرون بر ملت کرد تحمیل شده است. توفیق انقالب اسالمی ایران در رفع  هائیگامی مؤثر است در راه رفع ستم



همه گونه استثمار فردي گروهی و طبقاتی را از خداي متعال خواستاریم به امید پیروزي و بهروزي همه 

 )25/3/1358(کیهان22/3/58جانبه.

 

 تلگرام امام جمعه سقز

 

امام خمینی مخابره کردو از  بامال عبداهللا محمدي امام جمعه سقز از طرف گروههاي مختلف مردم این شهر تلگرامی -زسق

ایشان خواست تا مواضع جمهوري اسالمی را درباره خودمختاري کردستان و حقوق اهل تسنن اعالم دارند در قسمتی از این 

جانب امام اعالم گردد داراي ضمانت اجرایی است لذا ما نمایندگان اقشار  هر نوع توصیه و قولی که از«تلگرام آمده است: 

د و بطور خیلی روشن درموار گروهی صراحتاً هاياز طریق رادیو و تلویزیون و سایر رسانه تا امام شخصاً خواهیممختلف سقز می

قایل  -2اساسی مربوط به جمهوري اسالمی، اعالم تساوي حقوق تسنن و تشیع در تدوین قانون -1زیر اعالم و تضمین فرمایند: 

شدن حق اسالمی و طبیعی خودمختاري براي خلق کرد و سایر ملتهاي ایران.در غیر اینصورت از شرکت در رفراندوم 

 «.خودداري می نماییم

 

ده نشده است، صبح امروز گزارش داد، هنوز پاسخی به این تلگرام که دو روز قبل مخابره شده، دا 10خبر نگار کیهان ساعت 

دست به  انداز سوي دیگر دیروز گروه زیادي از مردم سقز و بانه به حمایت از کسانیکه در مسجد جامع متحصن شده

 هاي سنگین در اطراف سقز صورتراهپیمایی زدند. تحصن در مسجد جامع بعنوان اعتراض به کشتار سنندج و استقرار توپ

 )25/3/1358گرفته است.(کیهان

 

 عزالدین حسینی درباره گزارش آیت اهللا ربانی و قانون اساسینظر شیخ 

 

اي سرگشاده خطاب به مطبوعات گزارش آیت اهللا ربانی شیرازي را در مورد کردستان که شیخ عزالدین حسینی با صدور نامه

ز دشمان قسم در مطبوعات چاپ شد و از رادیو و تلویزیون پخش گرددید، غرض ورزنه خواند و اعالم کرد که هیچ یک ا

 هايکنند.متن نامه سرگشاده عزالدین حسینی به این شرح است: پس از انقالب شکوهمند خلقخورده خلق چنین کاري نمی

تحت ستم ایران انتظار داشتند که صداقت و عدالت اسالم را بار  هايایرانی و مخصوصا پس از اعالم اسالمی بودن آن خلق

که این امیدها عالی به تحقیق نپیوندد و  رودتی را از دوش آنها بردارد اما بیم آن میطاغو هايسنگین وانگ ننگین رژیم

ه افتم ک. به یاد اروپاي قرون وسطامیروندهنگامی که برخی ازروحانیون غیر مسلح وارد جهت حل و فصل امور به مناطق می

ته تا و پولی در اختیارشان گذاش فرستادندکشیش می ي چنداستعمارگران همراه با نیروي اشغالگر خود به میان مردم ستمدیده



ي آنان به استثمار روحی این مردم نیز اقدام نمایند ولی چون از سیاست و اوضاع اجتماعی بی همگان با استثمار جسمی بوسیله

اوضاع  و گرفتندمی. زیرا با عناصر مرتجع و ضد خلقی تماس آورندبهره بودند نتایج نامطلوب و غیر قابل جبران به بار می

. گویند تاریخ تکرار نمی شود ولی  به گمان ما هم اکنون در ایران دادندمنطقه را از آنها جویا شده و مالك شناخت قرار می

ي روحانیان به کردستان است. که در حین ي این تکرار تاریخ فرستادهنمونه شوددارد وضع اروپایی قرون وسطی تکرار می

هیچ دشمن  که کنندولی هنگام بازگشت وضع منطقه را چنان توصیف می شوندم و استقبال فراوان برخوردار میبازدید از احترا

اش مسافرت آیت اهللا ربانی به مناطق کردستان شمالی، ارومیه، نقده، مهاباد، کند نمونهي خلق کرد چنین کاري نمیقسم خورده

ي ي خود را در اختیار رادیو تلویزیون گذاشته و آنها نیز طبق وظیفهرزانهبوکان و غیره است که پس از بازگشت نتایج غرض و

ضد مردمی خویش، گزارش آقاي ربانی را مبنی بر تجزیه طلبی و چگونگی تسخیر پادگان مهاباد و جنگ فاشیستی و تحمیل 

روهی گ هايحقوق خلقها باشد رسانه ولی هنگامی که مطالب درستی در جهت احقاق کند،اعالم می نقده از ناحیه خلق کرد مرتباً

و اظهارات آیت اهللا ربانی پاسخ میهمان نوازیهاي مردم کردستان است. پرسش این است که پس از  زنددرباره آن کمتر دم می

سوزاندن و منهدم ساختن پادگانها صدها هزار اسلحه ایی که در تهران و سایر شهرستانها پس از انقالب به دست مردم افتاده 

چرا آنها را تجزیه طلب و آتش افروز به حساب نیاوردند ولی  و فروخته شده کاخها و سازمانهاي دولتی ویران و تاراج گردیده

قیام خلق براي متالشی کردن سیستم منحوس ارتش  شودیک هزارم این کار در کردستان سبب تجزیه طلبی آنها محسوب می

ع ان روحانیان واق اند بازي در فیلمها و تأترها امید ما این است آقايضد خلقی و سایر دستگاههاي ضد مردمی و طاغوتی بوده

د و رسید اید اگر از فاسق خبري شاي کسانیکه ایمان آورده« بین تر و آگاه تر باشد تا آیۀ شریفه یا ایها الذین آمنو آناجائکم... 

 و سپس از کردة خودتان پشیمان بشوید بر آنها اطالق نگردد» تحقیق کنید مبادا از روي نادانی بر قومی آسیب برسانید کامالً

تدعاي ما این است که رهبر عالیقدر امام خمینی به این مسئله بیشتر توجه داشته باشد و دیگر چنین آیات تفرقه آنگیز و اس

 )28/3/1358مغرض و متعصب را به کردستان نفرستد.  والسالم علیکم سید عزالدین حسینی.(اطالعات

 .دوازده هزار کرد ایرانی تهدید به ترك کشور کردند

 .از کشورهاي همسایه پناهنده خواهند شدآنهابه یکی 

 

 .اهللا شریعتمداري اطالع دادبه بازرگان، وزیر کشور و آیت خرداد موضوع را رسماً 23کمیته آوارگان نقده، در 

 

 .تیرماه (فردا) سر می رسد 3مهلت تعیین شده از سوي آوارگان کرد،روز 

 

 .رد امتناع کردشیر و خورشید سرخ، از دادن هرگونه کمک به آوارگان ک

 



 . روز پنج شنبه گذشته در یکاندپنج تن از نمایندگان آوارگان کرد نقده. که براي مالقات و مذاکره با دولت به تهران آمده

هزار آواره کرد نقده توجهی نکند،  12 هايتیر دولت به خواست 3ي مطبوعاتی اعالم کردند: چنانچه تا روز یکشنبه مصاحبه

 .ه یکی از کشورهاي همجوار پناهنده خواهند شدي آوارگان بهمه

 

خرداد در تلگرافی به مهدي بازرگان ـ نخست وزیر، وزیر کشور، استاندار آذربایجان  24کمیته ي آوارگان نقده، در تاریخ 

دگی به زن نزدیک به دو ماه است بیش از یازده هزار کرد نقده، با کمال مشقت«اهللا شریعتمداري اعالم کردند: غربی، و آیت

اسف آور مشغول هستند. در این مدت هیچ گونه اقدامی در جهت بازگشت آوارگان صورت نگرفته لذا چنانچه ظرف ده روز، 

دولت موقت جمهوري اسالمی در این زمینه اقدام الزم معمول ننماید، ناچار از ترك تابعیت بوده و به یکی از کشورهاي 

 «.زیمت خواهیم کردهمجوار که پناهندگی ما را بپذیرد، ع

 

سرزمین خود را ترك کنیم، براي آخرین بار تصمیم گرفتیم با  خواستیماز آنجائیکه ما نمی«نمایندگان کردهاي آواره گفتند: 

ماه  2آوارگان مذاکره کنیم. و به همین منظور به تهران آمدیم. اما در نخست وزیري براي  هايمقامات دولتی در مورد خواسته

قت مالقات دادند. سرانجام توانستیم با جمشید حقگو، استاندار جدید آذربایجان غربی، مالقات کنیم. ایشان حسن دیگر بما و

ي مالقات و مذاکره ي ما را با دولت فراهم آورند. در غیر اینصورت مجبور نیت نشان دادند و امیدواریم بتوانند وسیله

 «.ورهاي همجوار حرکت کنیم و پناهندگی بخواهیمبه طور دسته جمعی به طرف مرز یکی از کش شویممی

 

فروردین  31روز جمعه «یکی از نمایندگان آوارگان، در مورد علت آوارگی کردهاي نقده اظهار داشت: » محمد مراد رسولی»

کمیته  فماه ـ حزب دموکرات کردستان در شهر نقده میتینگی در نهایت آرامش برگزار کرد. متاسفانه بدون هیچ دلیلی، از طر

شماره یک و گروهی از برادران ترك که ناآگاهانه آلت دست عوامل ارتجاع قرار گرفته بودند، به طرف جمعیت حاضر در 

راف اط هايمیتینگ تیراندازي شد و جنگی ناخواسته به برادران ترك و کرد تحمیل شد. جنگ سه روز ادامه داشت و از شهر

ردنشین نقده اعزام شدند و حمله و تیراندازي شدیدي در منطقه صورت گرفت. که ما پاسداران و نیروهاي نظامی به منطقه ک

با ارتشی که مدعی است ارتش جمهوري اسالمی است، درگیر شویم، در  خواستیمچون قدرت مقابله نداشتیم، و در ضمن نمی

 «.زیر رگبار شدید شهر را ترك کردیم تا جان خود و فرزندانمان را نجات دهیم

 

بسیاري غارت شده و یا بکلی  هايو مغازه هادر این جنگ تحمیلی خانه«یکی دیگر از نمایندگان گفت: » اعیل امامیاسم»

مزارع کشاورزي که دو ماه است آبیاري نشده در معرض نابودي است. و امنیت براي بازگشت کردها در شهر  اند،سوخته

سالم مانده بود  هایشانخود مراجعت کنیم. ما گروهی را که خانه هايخانهوجود ندارد. زیرا پس از اینکه از ما خواسته شد به 



تشویق به بازگشت کردیم ولی متاسفانه به محض رسیدن به نقده گروهی از برادران ترك که تحریک شده بودند، آنها را تا 

 «.حد مرگ کتک زدند، بطوري که نیمه شب به مهاباد بازگشتند

 

در مرحله ي اول عوامل رژیم گذشته که حاکم بر «براي بازگشت به نقده را چنین عنوان کردند:  نمایندگان شرایط پیشنهادي

اند تصفیه و مجازات شوند. شوراي مشترکی از برادران ترك و کرد به جا زده هاسرنوشت ما بودند و فعال هم خود را در کمیته

 .نسبت مساوي تشکیل شود و با کمک پاسداران بجاي ژاندارمري، امور شهر را تأمین کنند

 

 وانتخاب پاسداران انقالب از کرد و ترك بطور مساوي براي تأمین امنیت شهر جبران خطرات مادي از طرف دولت (در مورد

 .مزارع، باغات) و تأمین زندگی بازماندگان شهداي ترك و کرد ها،خانه

 

ید اگر به کشوري دیگري پناهنده شو کنیدمناف خسروي، یکی دیگر از نمایندگان. در پاسخ این سئوال که: آیا شما فکر می

تراض دارد. ما در وهله دوم ي اول پناهندگی ما به کشورهاي همسایه جنبه اعدر وهله«وضع بهتري خواهید داشت؟ گفت: 

کشوري که به ما پناهندگی بدهد حداقل نیازهاي اولیه زندگی ما را تأمین خواهد کرد. در حالیکه در مدت دو ماهی که ما 

. تنها مردم شهرهاي مهاباد، اشنویه، پیرانشهر و اندهیچ یک از موسسات دولتی و یا مقامات به ما کمکی نکرده ایمآواره شده

هزار زن و مرد و کودك از  12«ي زندگی در اختیار ما گذاشتند وي افزود: وانان مهاباد تعدادي چادر و وسائل اولیهخانه ج

بهداشت، تغذیه و مسکن محرومند. ما از جمعیت شیر و خورشید سرخ که به جاي آوارگان و پناهندگان کشوریهاي دیگر 

به  ايکردیم ولی مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سردشت در نامهدرمانی  هايتقاضاي مواد غذائی و کمک کند،کمک می

به غیر از سوانح طبیعی که در صورت بروز ـ با کمک مردم و دولت، و در صورت وسعت «کمیته آوارگان نقده نوشته است: 

که به علت  این گونه مسائل امدادي باشد،ي شیرو خورشید سرخ میحوادث ـ با مساعدت مراجع بین المللی به عهده

جمعیت، چنین امکاناتی را که  هايمحلی حاصل شده، خارج از وظایف شیر و خورشید است. و هیچ کدام از شعبه هايدرگیري

 «.در اختیار ندارند اید،درخواست فرموده

 هاگزارش خبرگزاري

 

ه تابعیت ایرانی خود را ترك ک اندکرد ایرانی تهدید کرده 12000تهران ـ آسوشیتدپرس :سخنگویان کرد گفتند بیش از 

 .محافظت کنند هاخواهند کرد و به کشورهاي همسایه پناهنده خواهند شد مگرکه آنها را از جنگ احتمالی بین کردها و ترك

 



 که تا دوشنبه دولت مرکزي به اندآوارگان اتمام حجت کرده«یک هیات پنج نفري کرد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:

 .«ن رسیدگی کندآنا هايدرخواست

 

اي که کردهاي ایران ممکنست به آن پناهنده شوند، عراق و ترکیه هستند که داراي جمعیت کثیر کرد کشورهاي همسایه

 .هستند

 

و هلیکوپترهاي  هاکردهاي نقده در سومین روز جنگ در این شهر که تانک«یکی از اعضاي هیات گفت:» محمد مراد رسولی»

 هارسولی افزود از آن زمان تاکنون کرد». آواره شدند اند،اي کردنشین منطقه را مورد حمله قرار دادهو روستاه هادولتی خانه

کردکشته 200در نبردهاي نقده بیش از«.وي افزود:کننددر چادرها و شرایط بسیار بد زندگی می

 )5/4/1358آیندگان»(یاناپدیدشدند.

 .هزار نفر راهپیمایی کردند 5تعطیل و بیش از  هادرسقزادارات و مغازه

 .نویس قانون اساسی دست از کارکشیدندمردم سقز به عنوان اعتراض به پیش

 

اجتماعی و  هايو فعالیت هانویس قانون اساسی، دیروز کلیه ادارات،مغازهسنندج ـ خبرنگارآیندگان:در اعتراض به پیش

 .درآمد اقتصادي در شهرستان سقز به حالت تعطیل

 

سیاسی و جامعه روحانیت در  هايو گروه هاهزار تن از مردم سقز و حومه با پشتیبانی جمعیت 5تظاهراتی با شرکت بیش از 

 .این شهر برگزار شد

 

 .ماده خوانده شد 5اي در در پایان، شرکت کنندگان در مسجد جامع سقز گردآمدند و قطعنامه

 

همچنان که ثابت و روشن است مردم مسلمان و مبارز ایران در راه به ثمر رسیدن انقالب و رهایی از «در قطعنامه آمده است:

بند استعمار از هیچ گونه کوششی دریغ نورزیده و براي بدست آوردن آزادي و رفع ستم ملی چند ساله که مردم ایران به 

ه و شهیدان کردستان براي رسیدن به حقوق واقعی و شرعی خود که همانا خصوص ملت کرد را فراگرفته بود، خون ریخت



بر اساس قرآن و بدون کوچکترین اغماض و اعمال  بایدخودمختاري کردستان است، چشم به راه بوده و هستند. جامعه اسالمی

 .نظر به اجرا در آید و از هر نوع تفرق و امتیاز خودداري شود و همگی متحد باشند

 

 سلمان کردستان در انقالب عظیم ایران صداي شعار ضد استعماري و امپریالیستی خود را کهمردم م

 

، به گوش جهانیان رسانیده است و بیش از این شعار جامع، شیعه و سنی »قانون ما قرآن است«، » دین ما اسالم است »

 .مطرود و محکوم است

 

المی تنها کلمه اس دانیمین برادران مسلمان به وجود آورده بودند و همه میزیرا این برنامه را استعمارگران براي ایجاد تفرقه ب

 .می تواند پیوند ناگسستنی بین مسلمانان بوجود آورد

 

ان الدین عنداهللا «در پیش نویس قانون اساسی که همانا مذهب رسمی ایران جعفري است به مفاد آیات  13بنابراین ماده 

. از این رو در اجتماع مسجد شهرستان سقز قطعنامه باشدمحکوم و خالف قرآن کریم می» ناالسالم و رضی لکم السالم الدی

 :زیر به تصویب رسید

 

 .داریمـ ما مردم مسلمان پشتیبانی خود را از انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی اعالم می1

 

 .ذف کلمه مذهب در قانون اساسی هستیمو ح 13ـ ما مردم مسلمان سقز قاطعانه و مجدانه خواستار حذف ماده 2

 

 .شیمباـ ما مردم مسلمان سقز خواستار در نظر گرفتن حقوق واقعی و شرعی ملت کرد که خودمختاري کردستان است، می3

 

ـ ما مردم مسلمان سقز، خواهان توجه به مستضعفین ایران به خصوص کردستان که سالها در زیر فقر اقتصادي و فرهنگی  4

 .فته ند و تاکنون در این مورد انقالب اسالمی ایران مثمر ثمر نبوده است، هستیمقرار گر

 



و از اعتراض عالمه احمد مفتی زاده و  دهیمـ ما مردم مسلمان سقز قطعنامه مرکز استان کردستان را مورد تائید قرار می 5

م جمعه سقز عبداهللا سایر رهبران کرد پشتیبانی می نمائیم.از طرف مردم مسلمان سقز و حومه.اما

 )5/4/1358محمدي(آیندگان

 

 قضاوت تاریخ

 

االسالم دکتر حسن روحانی نماینده امام در اداره سیاسی و ایدئولوژي ارتش جمهوري اسالمی ایران و نماینده حجت -ارومیه

تان رده است، در شهرسسمنان در مجلس شوراي اسالمی که براي انجام چند برنامه سخنرانی به استان آذربایجان غربی سفر ک

سئواالت مختلف خبرنگاران پیرامون وظائف اداره ارومیه، در یک گفتگوي مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت کرد و به 

 مساله کردستان و وضععدم تشکیل جلسات علنی مجلس،رسالت ارتش در جمهوري اسالمی،سیاسی و ایدئولوژیکی ارتش،

جمهوري و شایعات مربوط به خست وزیر و اختالف بین حزب جمهوري و اسالمی و رییستعیین نگروگانهاي آمریکائی،

 .خیابانی پاسخ داد هايدرگیري

 

 :نفر از نمایندگان مجلس در مورد کرستان گفت 120وي با اشاره به اعالمیه 

 

باشد که  بیشتر توانستکنندگان میدر موقع جمع آوري امضاء، اکثر نمایندگان، در مجلس حضور نداشتند واال تعداد امضاء »

مسلح غیرقانونی مدتها مهلت دادیم ولی اینها در این مدت  هايدیگر مساله کردستان حل شده و ما به گروه کنمالبته فکر می

 )9/4/1358تاریخ قضاوت خواهد کرد.(اطالعاتفقط با زبان اسلحه صحبت کردند و در این مورد،

 نظر بدهید |لینک ثابت  |ی  نوشته شده توسط بهزاد خوشحال
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 (3)روحانیت و کردستان

 

  



 

 .در جلسه بررسی مسائل آوارگان نقده، فرماندارمهاباد از بی توجهی دولت به وضع آوارگان نقده انتقاد کرد

 

 و حقوقدانان جمعیت ایندگاننم دولت اعزامی نماینده شرکت با ايجلسه در نقده آوارگان مسائل:اطالعات خبرنگار –مهاباد 

ک به نزدی« ر مهاباد و نمایندگان آوارگان در مهاباد بررسی شد.فرماندار مهاباد مهاباد در این جلسه گفت:فرماندا وکال، کانون

 اند. اما جمعیت شیروخورشید حتیاند و خانه و زندگی خود را از دست دادههزار کرد ایرانی آواره شده 12هفتاد روز است که 

یک چادرهم نفرستاده است. حسابی براي کمک به آوارگان باز شده. اما هیچ دستگاه دولتی حتی یک ریال به این حساب واریز 

اند. توجه کنید کیلومتري را تا مهاباد بخود نداده 110نکرده است نماینده دولت در ارومیه حتی زحمت پیمودن جاده آسفالته 

اند و سیل کمک سرازیر شده خانواده را آواره کرده. بوق و کرنا برداشته 25خانه را و  10تا  8سیل تبریز به گفته خودشان، 

سري  خواهممی گفتاند تازه امروز آقاي استاندار میهزار کرد اواره شده 12روز است که  70است که البته حق همین بودولی

ئیس وقتی به آقاي حسنی ر« دثه این شهر توضیح دادوگفت:در این جلسه یکی از آوارگان نقده پیرامون علل حا». به آنجا بزنم

گر ملتی غارت هاایم که کرداید وي گفت:درطول تاریخ دیدهکمیته ارومیه گفتم چرا ترکها را در مقابل کردها مسلح کرده

و به  ه اعتراض کردیمایم.ما به این گفتاند و اکنون که دولت از بین رفت است از ترس غارت کردها، ترکها رامسلح کردهبوده

اي از عده اندگمان نکنید که فقط کردها آواره شده«تمامی مراجع دولتی گفتیم اما آنچه به جایی نرسید فریاد بود.وي افزود: 

 )11/4/1358اند شاید وضعشان از ما هم بدتر باشد..(اطالعاتترکها هم آواره شده

 

 نجفی زاده به آیت اهللا العظمی مرعشیپاسخ عالمه مفتی

 

 »شیعه اثنی عشري « سنندج: در پی انتشار پیام حضرت آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی پیرامون مذهب رسمی ایران که

یکی از رهبران مذهبی کردهاي ایران » زادهعالمه مفتی«تصریح فرمودند ومذاهب رسمی دیگر کشورهاي مسلمان، از سوي 

ی نجفی به قم مخابره شد در متن این تلگرم که پاسخی است به اظهارات تلگرافی به عنوان حضرت آیت اهللا العظمی مرعش

اید  واقعیتی است آنکار ناپذیر، آیت اهللا مرعشی نجفی آمده است: آنچه در مورد مذهب رسمی بعضی از کشورها فرموده

 . حضرت آیت اهللا نباید،گریز از تفرقه است کنمواقعیتی که امت واحد را دچار تفرقه ساخت اما آنچه که من پیشنهاد می

فراموش بکنیم که حکومت دیگرکشورها اسالمی ادامه همان حکومتهاي طاغوتی قرون پیشین است هر چند در هر یک از 

 حکومت انقالب اسالمی است. انقالب یابدکشورها بارها کودتا شده باشد. اما حکومتی که به امید خدا در کشور ما استقرار می

مها و نباید فراموش کنیم که انتظار از حکومت اسالمی نه چنان است از حکومت طاغوتی... و اگر به خاطر نجات از ست

خصوصیت حکومت طاغوتی، امتیازات وتفرق است، خصلت حکومت توحیدي، مساوات و وحدت است. آقاي مرعشی ! من 

ز به خاطردارم که برادران اهل تشیع در راه . و نیدهندکه در ایران اکثریت مسلمان را برادران اهل تشییع تشکیل می دانممی



توانم دریک همه پرسی این روح و وحدت و برادري انقالب اسالمی بیشتر جانبازي کردند و اگراز این جهت تردیدي هست می

ا هرئیس دانشگاه االزهرا در مصر در شرایطی طاغوتی و سال» شلتوت «مرحوم شیخ  را اسالمی را بار دیگر احساس کنم ضمناً

پیش از نظام انقالبی، ما مساوات تشیع و تسنن را اعالم کرد ولی چون قدرت انقالبی و عمومی پشتوانه این اقدام نبود این اعالم 

وحدت آفرین، ایشان قدرت قانونی به دست نیاورد دیگر اینکه هرگز تصور نفرمایید که درپاداش عمري مبارزه با طاغوت و 

مسلمان و جلوگیري از سرکوب شدن انقالب بدست طاغوت بوسیله ایجاد جنگ مذهبی  تالش براي توحید صفوف هاسال

رورانم و پبراي اهل سنت امتیازي بگیریم. هرگز حتی براي لحظه آرزوي نا پخته تفاخر مذهبی را در سر نمی خواهیماکنون می

قرون طاغوتی را به دورریزند. باید آن  انتظارم از مراجع معترم تشیع نیز چنین است که با درك انقالبی، رسوبات فکري

تواند نشانه سؤ نیت باشد. زیرا از اهداف نادرست همیشه تفرق بدست حضرت متوجه باشد که دعوت به وحدت هرگز نمی

منهم اطمینان دارم که هنوز سؤ نیت را از  سازدچنان که وحدت است دشمنان و بدبینان را نوید میدرست هم آید،می

ابیم که ملت را بسوي عدم تفاهم و بیگانگی و تنفرمی کشاند. اما وحدت اسالمی و عدم تفاخر مذهبی، درست اقداماتی بی

ذاردواکنون گکه مجالی براي نفوذ سؤنیت دشمنان انقالب نمی سازدسال اخیر، صفوف مسلمانان را فشرده و مستحکم میمانند،

که انقالب باید سرمشق دیگران باشد، نه دنباله روي ارتجاع.  کنممی با تایید آن حضرت نظر جناب عالی را باین مطالب جلب

دیگر راه وحدت را که تنها رمز قدرت است  هايواگر امروز مادر ایران روي انواع امتیازات خط بطالن بکشیم فردا و فردا

ز توان تکیه کرد،راه گریی مذاهب میایم. اما اینکه براي تدوین یا وضع قوانین بر یکبروي همه مسلمانان در همه جا باز کرده

دارد.زیرا تا آنجا که به محدوده قانون اساسی ارتباط دارد. خوشبختانه اختالف محسوس در مذاهب مورد بحث ما نیست اما 

وضع شود سه راه حل وجود دارد اول اینکه شوراهاي خود مختار هرمنطقه قوانین مناسب مذهب  بایددر مورد قوانینی که بعداً

اي که در مذاهب، اي ضعیف به این مطالب دارد.) دوم اینکه قوانین موضوعهمورد بحث اشاره 13(اصل  کنندجارا وضعآن

وم و س شوداند که در هر حال در مورد پیرو هرمذهبی متبع وي حکم میمختصر اختالفی با هم دارند بیشتر در احوال شخص

ا بحث هر جا اختالفی یافتند ب پردازدرادرانه به بررسی یک یک مسائل میاینکه در شوراي عالی دانشمندان تسنن و تشیع ب

و(یتبعون احسنه) واین امررا هم راهی است.آنها و بی تردید در چنین شرایطی صحیح  شنوندصمیمانه آراء گوناگون و ادله را می

به خاطر این حقایق بر واقعیات تحمیلی خط  آنکه پیرو حق است، از چنین اجتماعاتی واهمه ندارد. شوندوو سقیم از هم جدا می

( با اقرار به اینکه شما بخواهید حکومت اسالمی دنباله رو ارتجاع بسازید و رسمیت دادن به یک مذهب از  کشمبطالن می

که مذهب جعفري را به رسمیت بشناسید )اما تالش طوالنی من بدان منظور نبود که  دهممصر یا.....پیروي کنید بشما حق می

شاهنشاهی سقوط کند و حکومتی دنباله روو مقلد ارتجاع روي کار آید که در حال و آینده امت متفرق اسالمی اثري انقالبی 

مضمون مکرر قرآن است استوار و بخاطر  نداشته باشد. و لذا برعقیده به وحدت اسالمی و حذف امتیازات مذهبی که متقضاي

 هايآینده تبعات مشقات این استواري عزم را نیز تا زمانی که همه مسلمانان ایرانی علیه انواع خصلت هايسعادت نسل

و یقینا جهاد بدون مشقت نخواهد بود.... و کاش دوران مقاومت رژیم سابق  دهمطاغوتی به هر صورت قیافه برخیزند، ادامه می

.               »و دور میانداختند شناختندمی بیشتر پخته شوند و هرچه را که بوي تفرقه میداد فوراً هاتا انقالبی شدتر میطوالنی

 )14/4/1358اطالعات.(زادهمفتی احمد –والسالم

 



 اي رهبران مذهبی و سیاسیاطالعیه دو ماده

 

زاده از شهر سنندج به دهات اطراف بوکان به نام بوهده کندي ه احمد مفتیمهاباد ـ خبرنگار کیهان: روز چهارشنبه هفته گذشت

اي از روحانیون منطقه کرد و آقاي شیخ عزالدین حسینی نیز دعوت به عمل آمده بود در قریه مذکور آمده بود و از عده

 بسته درباره مسایل مهم به طورزاده حدود یک ساعت در اطاق در این مالقات عزالدین حسینی و مفتیمالقاتی صورت گرفت. 

 .داي به امضاء همگان رسیخصوصی صحبت کردند و بعد با حضور روحانیون با هم به مذاکره نشستند و یک اطالعیه دوماده

 

 :این اطالعیه دو ماده اي عبارت است از

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ایران به خصوص به منظور بررسی مسایل مهم کنونی این ورقه ما امضاءکنندگان ذیل در  13/4/58در روز چهارشنبه 

اق این دو موضوع اتفایرادهایی قانون اساسی نسبت به کردستان، در منزل حاج مال علی در قریه بوهدکندي جمع شده در مورد

 .نظر حاصل نمودند

 

اسالم و تشکیل جمهوري اسالمی در شرایط مختلف اعم از دوران مبارزه و دوران پس از پیروزي انقالب همیشه بحث از  -1

این اصل مورد قبول و نویس قانون اساسی بر خالف پیش 13اینکه درباره مذهب سختی باشد،اما متاسفانه در اصل بودو بدون 

تایید عموم پس از اشاره به رسمیت اسالم به عنوان دین جمهوري و مذهب جعفري در بین مذاهب اسالمی به رسمیت 

 .شناخته شده است

 

این که به عنوان اختیارات شورا در قانون اساسی ایران تایید شد. اما هاي آزاد ـ همیشه در حقوق مساوي براي همه ملت2

ایران، انتظار داریم کلمه آخر که کلمه امام خمینی باشد نارساست. با توجه به صداقت و عزم استوار رهبر انقالب اسالمی می

ازد و قانون اساسی ما را به قانون صددرصد اسالمی تبدیل نماید و حقوق خودمختاري براي این دو نقیصه را برطرف ساست،

ایران به خصوص ملت کرد واضح و روشن تامین نماید تا بتواند اختالف طبقاتی را چه مادي و چه معنوي مرتفع هاي همه ملت

زاده ـ عزالدین می برخوردار باشد. احمد مفتیسازد تا همه مردم زحمتکش جامعه ما از مساوات و آزادي و برابري اسال



حسینی ـ مال عبداهللا محمدي ـ ابوبکر شفیعی ـ محمد صادق عالئی مال سعید رسولی ـ و سید جالل حسینی. (کیهان 

16/4/1358( 

 

 مالقات رهبران مذهبی و سیاسی کردستان

 

عی امام جمعه بوکان و مال عبداهللا محمدي امام جمعه بوکان ـ خبرنگار کیهان: در نتیجه وساطت آقایان حاج مال ابوبکر شنی

ایجاد حس تفاهم و رفع هرگونه شبهه مالقاتی بین دو نفر از رهبران مذهبی زاده به منظورسقز با تمایل قلبی عالمه مفتی

ن منطقه در ایهاي يزاده در قریه (بومده کندي) یکی از آباداهللا شیخ عزالدین حسینی و مال احمد مفتیآیتوسیاسی کردستان 

باشد، انجام گرفت. ابتدا در حضور چندتن از روحانیون و افراد منزل حاج مال علی که از روحانیون مورد احترام مردم می

مسایل مربوط به منطقه کردستان انجام شد، سپس هر دو  مملکت، خصوصاًسرشناس منطقه، مذاکرات پیرامون  وضع عمومی 

مذاکرات در حضور حاضرین در جلسه، شروع  دقیقه با هم مذاکره داشتند پس از آن مجدداً 30حدود رهبر در اطاق دربسته، 

که جعفري نوشته شده و ـ موضوع مذهب رسمی 13نویس قانون اساسی ماده در نتیجه پیرامون دو مساله مربوط به پیش

 هایی امضا، و به مقامات ارائه شد. ضمناًض نامهبدان اشاره نگردیده اعترا دیگري مربوط به خودمختاري کردستان که اصالً

زاده و حسینی که منتشر خواهد شد، از کلیه روحانیون مترقی اي به امضا، آقایان مفتیگفته شد که به زودي طی دعوتنامه

 اکردستان و رجال سیاسی حزبی، گروهی و غیره دعوت به عمل خواهد آمد تا در گردهمایی و تشکیل کنفرانس بزرگی ب

این جلسه چند نفر از روحانیون و افراد سیاسی و مورد این اجتماع شرکت داشته و در مشارکت کلیه طبقات کردنشین در 

کرد  هاي مذهبی و ملی خلقنویس قانون اساسی و خواستهاعتماد طبقات کردنشین انتخاب خواهند شد تا در مورد بررسی پیش

 )16/4/1358ت کرد و اقدامات الزم را به عمل آورند.(کیهان ضمن تماس با مقامات مسوول مملکتی فعالی

 

 .نماینده دفتر امام براي رسیدگی به موضوع روحانیون عازم کردستان شد

 

االسالم سید موسی موسوي از سوي دفتر امام ماموریت یافت براي رسیدگی به وضع روحانیون کردستان به این منطقه حجت

 .سفر کنند

 

روي نیروهاي انتظامی و پاکسازي مناطق ها از غرب کشور و منطقه کردستان حاکیست که پیششهمچنین آخرین گزار

همچنان ادامه دارد. در این عملیات روستاهاي مناطق نوسود و دوآب توسط نیروهاي انتظامی پاکسازي شد و طی آن یک 

 .پاسدار شهید شد



 

موسی موسوي از سوي دفتر امام خمینی مأموریت یافت براي االسالم سید گزارش از خبرگزاري پارس حاکیست که حجت

 :رسیدگی به وضع علماي اعالم کردستان به این منطق عزیمت کند.متن طالعیه دفتر امام چنین است

 

 تعالیبسمه

 

ي ظراهللا منتبا حضرت آیت االسالم آقاي سید موسی موسوي دامت افاضاته، پیرو مذاکراتی که حضوراًجناب مستطاب حجت

عالی مسافرتی به کردستان نموده و از نزدیک به موضوع علماي اعالم آن منطقه اید مقتضی است جنابنمودهدامت و برکاته

وسیله به حضور امام خیمنی مدضلله گزارش دهید تا چنانچه کمبودي احساس شود در رفع آن رسیدگی نموده و نتیجه را بدین

عالی را مسئلت داریم.  والسالم علیکم و رحمت اهللا دفتر امام فیقات جنابي تواقدام شود. از خداي تعالی ادامه

 )24/4/1359خمینی(کیهان

 

 .اهللا طالقانی به مریوان رفتآیتنماینده

 

 .طرفین متخاصم در مریوان به توافق رسیدند

 

رسیدگی به اختالفات و هاي درگیر در مریوان و هیاتی که از سنندج براي خبرنگار کیهان:گروه-سنندج و کرمانشاه 

از سنندج را معاون استانداري کردستان و چند عضو این شهر رفته بوند به توافق رسیدند. اعضاي هیات اعزامی جیگري به میان

 .دادشوراي یازده نفري سنندج تشکیل می

 

ان بود، فرماندار مریوان، نمایندگ هاي درگیر و پایان دادن به بحران مریوان تشکیل شدهاي که براي توافق بین گروهدر جلسه

این جلسه، ابتدا علل حزب دموکرات، چریکهاي فدایی خلق، معتمدان محل و فرمانده پادگان مریوان شرکت داشتند. در 

به شرح زیر  اينامهدرگیري بین سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تظاهرکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سپس توافق

 :به امضاء رسید تنظیم و

 



 .پاسداران به پادگان مریوان به مرکز باز گردندـ به علت آرامش فعلی در شهرستان مریوان، گروه اعزامی1

 

 .شهر باشدـ کنترل و مراقبت فعلی از شهرستان مریوان و راههاي ورودي به آن که کماکان به عهده کمیته انتظامی 2

 

به جان و مال کسی نشود و مزاحم تردد افراد غیر مسلح در داخل و خارج شهر کند هیچگونه تعرضی ـ کمیته تعهد می3

 .نباشد

 

این که هیچ کس حق حمل اسلحه در داخل شهر را اي پخش خواهد شد مبنی بر ـ از طرف کمیته در شهر مریوان، اعالمیه4

 .به غیر از پاسداران کمیته نخواهند داشت

 

ي یازده نفري شهر سنندج که فتوکپی آن براي فرمانداري مریوان ارسال شده دادگستري و ـ با توجه به الگوي انتخابات شورا5

هاي مختلف نسبت به انتخاب پنج نفر اعضاي انجمن نظارت براي فرمانداري مریوان، ضمن تماس با معتمدان محل و گروه

 .برگزاري انتخابات شوراي شهر مریوان اقدام خواهد کرد

 

 .از دادستان شهرستان مریوان ندارندکمیته، حق ورود به منازل افراد و جلب آنان را بدون اجازه رسمی ـ پاسداران و اعضاي 6

 

 .ـ مقامات مسوول، در حفظ انتظامات و برقراري نظم و آرامش با کمیته پاسداران همکاري الزم را به عمل خواهند آورد7

 

از اعضاي شوراي شهر سنندج براي کمک به حصول توافق بین آقاي کلیجی معاون استانداري کردستان که همراه چند تن 

این شهر اعالم کرد: در بازدید از بیمارستان شیروخورشید مریوان مشاهده گروههاي درگیر به مریوان رفته بود در بازگشت از 

 .این باشدبیش ازها شدگان و زخمیو ده کشته در بیمارستان بود و احتمال ندارد که تعداد کشتهشد که نوزده زخمی 

 

اند حاکی است که هم اکنون با گزارش خبرنگار کیهان از کرمانشاه به نقل از کسانی که دیروز از مریوان به کرمانشاه آمده

 هیچگونه وجود آرامش نسبی در شهر، کلیه نقاط شهر در اختیار دو گروه درگیر است و ارتش و ژاندارمري و شهربانی عمالً

اند همچنین به خبرنگار کیهان در کرمانشاه گفتند: گروههاي وضاع ندارند. مسافرانی که از مریوان آمدهدخالتی در کنترل ا



ي درگیر به اسلحه سبک و سنگین مجهز هستند، اما دیروز و امروز هیچ برخوردي در مریوان روي نداده است. به گفته

پاسدار از تهران و سایر شهرها براي تقویت پادگان  500د حدود پاسدارانی که دیروز با هلیکوپتر از مریوان به کرمانشاه آمدن

این عده از پاسداران با هلیکوپترهاي نیروي زمینی از طریق اند. این شهر آمدهمریوان و جلوگیري از حمله به پادگان به 

 .اندکرمانشاه به مریوان اعزام شده

 

 اطالعیه حزب دموکرات

 

تاد آن در سنندج است دیروز در یک تماس تلفنی با خبرنگار کیهان در کرمانشاه، دفتر حزب دموکرات کردستان که س

این حزب را در وقایع اخیر مریوان تکذیب کرد، متن اطالعیه حزب دموکرات کردستان که در اختیار خبرنگار کیهان شرکت 

 :این شرح استقرار گرفت به 

 

حزب دموکرات  58تیرماه  24و  23هاي خبري آن سازمان در بخشاین که ایران نظر برصدا و سیماي جمهوري اسالمی 

دج دارد، تشکیالت سننهاي سیاسی و کمیته پاسداران اسالمی مریوان معرفی نموده اعالم میکردستان را عامل درگیري جناح

 ان، بخاطر اعتراضبا مسوول حزب، در مریوان تماس گرفته، نامبرده اظهار داشت، حزب دموکرات کردستان ـ تشکیالت مریو

هاي سیاسی را به انجام تظاهرات و راهپیمایی براي ایران، سازمانبه اخبار و تفاسیر نادرست صدا و سیماي جمهوري اسالمی 

این دلیل اعضاي حزب در مریوان اند، به هاي سیاسی از شرکت خودداري کردهتیرماه دعوت نموده، ولی سازمان 20روز 

این خصوص رد تیرماه و مداخله در ماجراي درگیري امتناع ورزیده و هرگونه ادعایی را در  23تظاهرات از شرکت در  متقابالً

 ویاًایران را قنمایند. علیهذا حزب دموکرات کردستان ـ تشکیالت سنندج ـ خبر مغرضانه صدا و سیماي جمهوري اسالمی می

ز دولت بازرگان خواستاریم عوامل محرك در رادیو تلویزیون را محکوم و ا تکذیب و روش خصمانه آن رسانه گروهی را شدیداً 

 .مورد مؤاخذه و تحت تعقیب قانونی قرار دهد

 

این اطالعیه گفت: درگیري خونین مریوان، ابتدا از طرف پاسداران کمیته مسوول دفتر حزب دموکرات کردستان بدنبال اعالم

ز تظاهرکنندگان کشته شدند، سپس تظاهرکنندگان نیز که مسلح بودند. صورت گرفت و نخست با تیراندازي پاسداران، دو تن ا

 .نفر از آنها را کشتند 17به ستاد پاسداران حمله کرده و 

 

این این شهر دیروز از ارتش خواست از ورود به مریوان و دخالت در به دنبال آرامش نسبی در سطح شهر مریوان، فرماندار

 .واقعه خودداري کند



 

 پاسداران مرکزنظر سپاه 

 

هاي مسلحانه مریوان دانست. سخنگوي سپاه پاسداران مرکز، دیروز افراد مسلح حزب دموکرات کردستان را مسوول درگیري

کردند که عضو حزب دموکرات نبودند و چون این حزب در روستاهاي مریوان، اقدام به خلع سالح افرادي میوي گفت: افراد

 .پاسداران روبرو شدند درصدد برآمدند که آنان را از سر راه خود بردارند این مورد با مقاومت سپاهدر 

 

اند تایید کرد که تعدادي پاسدار شهید شده 13تا  10داشت در زدوخورد مریوان سخنگوي پاسداران انقالب که اظهار می

ب اسالمی با هواپیما از تهران به فرودگاه اند. ورود یکصد پاسدار انقالپاسدار از تهران با هواپیما به قصد مریوان عزیمت کرده

سنندج از سوي خلیقی عضو شوراي یازده نفري شهر سنندج نیز تائید شد، اما وي گفت: مذاکراتی در جریان است تا براي 

 .این گروه را از حرکت به مریوان منصرف سازندجلوگیري از وخامت بیشتر اوضاع،

 

ضو تشکیالت سنندج حزب دموکرات اعالم کرد: در ماجراي پریروز، حزب اما به هیچ ع» غریقی«در ارتباط با حوادث مریوان، 

و کمیته پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفته و » اتحادیه کشاورزان«عنوان مداخله نداشته و زدوخورد، بین جمعیتی بنام 

این عضو حزب ده است. به اظهار این درگیریها را تکذیب کرفرماندار مریوان نیز، شرکت حزب دموکرات کردستان در

دموکرات، ارتش نیز تاکنون در ماجراي مریوان دخالتی نکرده، فقط هلیکوپترها به حمل و نقل پاسداران و مجروحان پرداخته 

 .است

 

 گفت و گو با مجروحان

 

ار گو با خبرنگ یکی از مجروحان حادثه مریوان بنام علی احمدي که در بیمارستان قانع سنندج بستري است در گفت و

خبرگزاري پارس گفت: ساعت یازده و نیم پریروز، یکی از اعضاي حزب دموکرات و تعدادي از پیشمرگان جالل طالبانی به 

هاي آرـ پی ـ جی، روي سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در محل ساختمان ساواك منحله مریوان مستقر بودند با سالح

این بودند کشته شدند. در  3تش گشودند و در نتیجه بیشتر پاسداران که مسلح به یوزي و ژ ـ انداز آانداز و نارنجکخمپاره

این د. شدنتیراندازي که نیم ساعت به طول انجامید تعدادي از دسته مقابل و نیز گروهی از مردم بی گناه کشته و یا زخمی

 :این گونه بیان داشتشخص، علت حمله گروه مهاجم به پاسداران را 



 

گروه مذکور چون از تشکیل سپاه پاسداران انقالب که در چند روز اخیر در مریوان تشکیل شده و از قدرت قانونی دولت 

 .اندبرخوردار است ناراضی بودند اقدام به حمله کرده

 

 ردم از سويهاي فدایی خلق سنندج علت درگیري مریوان را قصد خلع سالح ماز سوي دیگر ظهر دیروز دفتر هواداران چریک

صد مجاهد از کرمانشاه به مریوان رفته، و این درگیري ارتش تاکنون مداخله نکرده، ولی یکدر«پاسداران دانست و گفت: 

اند تا به مریوان اعزام شوند. ولی اعضاي شوراي شهر سنندج دیروز هم حدود یکصد و ده پاسدار از شیراز به سنندج آمده

 .رودتر میروه به مریوان نرود، چون امکان درگیري در ابعاد وسیعاین گسرگرم مذاکره هستند تا

 

 اهللا طالقانی به مریوان رفتآیتنماینده

 

این شهر شد. هنوز نتیجه اقدامات اهللا طالقانی براي مطالعه اوضاع و بررسی حوادث خونین مریوان عازمآیتنماینده حضرت

 .ریوان اعالم نشده استاهللا طالقانی به مآیتحضرتنماینده اعزامی 

 

 .ازظهر دیروز وارد مریوان شدعبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان نیز پیش

 

آمیز این مورد را اغراقتن ندانست و ارقام منتشر شده در 12شدگان پریروز مریوان را بیش از فرماندار مریوان، رقم کشته

مریوان که مجروحان درگیري پریروز در آن، بستري هستند با کمبود پزشک  خواند. در حال حاضر بیمارستان شیروخورشید

این کمبودها گروههاي پزشکی با لوازم مورد نیاز از شهرستانهاي سقز، بانه جراح، دارو و وسایل تزریق روبرو است و براي رفع 

 .اندو سردشت عازم مریوان شده

 

 :این شرح اعالم شداین شهرستان به ز مریوان، ازسوي فرماندار اسامی تعدادي از کشته شدگان حادثه خونین پریرو

 

پوش آموز ـ داراب کهنهرشید ناهیلی کاسب ـ عبداهللا پرتوسی راننده ـ محمدصالح رشیدي معلم ـ حسن حیدري دانش

آموزـ محمد صالح بالکی کاسب ـ محمد ناهیدي ـ اقبال محمدي شاگرد خیاط ـ محمد پوش دانشآموز ـ رئوف کهنهدانش



اند حمد چاوه و ده تن دیگر که از اهالی روستاهاي اطراف مریوان بودهشود که برادر و پدر مدرسید کارگر شهرداري ـ گفته می

این اند، ولی هنوزاند که بوسیله بستگان خود به روستاها انتقال یافتهدر زدوخورد خونین پریروز، جان خود را از دست داده

 .گزارش از سوي فرماندار مریوان و دیگر مسووالن دولتی مورد تایید قرار نگرفته است

 

 :شدگان پریروز مریوان نیز به این شرح اعالم شدتن زخمی 18اسامی 

 

رشید فتاحی ـ جبار عزیزي ـ محمد مرادي ـ محمود باسامی ـ کیومرث آذري ـ سعید طارام، یونس قبادي ـ همایون غالم 

ـ عثمان عبداهللا ـ عبداهللا  ویسی ـ محمد هادي احمدي ـ احمد کانی سانانی ـ عبداهللا مرداي ـ رحمان همجرانی ـ علی حیدري

 .زارعی ـ سعید حیدري ـ حبیب اهللا مرادي ـ و ابراهیم امامی

 

دقیقه دیروز به نقل از فرمانده لشکر کردستان اعالم کرد که کلیه پاسداران انقالب  20/45خبرنگار خبرگزاري پارس، ساعت 

 )25/4/1358مریوان اعزام شدند.(کیهاناسالمی که از تهران به سنندج اعزام شده بودند، با هلیکوپتر به 

 

 .گیرندپاسدار نظم مریوان را بر عهده می 150

 

اهللا حاج آخوند، سرپرست کمیته انقالب اسالمی کرمانشاه در پایان یک جلسه مهم امنیتی که خبرنگار کیهان:آیت-کرمانشاه 

 .نفر تشکیل شد150ران مریوان مرکب از دیروز در استانداري کرمانشاه تشکیل شد، اعالم کرد، بزودي سپاه پاسدا

 

کرمانشاه  81اي که با شرکت استاندار کرمانشاه، معاون لشکر زرهی وي افزود: پیشنهاد تشکیل چنین سپاهی در جلسه

 حاج اهللاآیتنمایندگان پاسداران مریوان، سنندج، مسوول آموزش پاسداران کرمانشاه و خود من، تشکیل شده بود، مطرح شد.

این سپاه را افراد محلی تشکیل خواهند داد، وظیفه آن مبارزه با ضد انقالبیون در جهت منافع مملکت د گفت: اکثریت افرادآخون

 .و اسالم است

 



صمیمات این توي با اشاره به تصمیماتی که یک روز پیش توسط معاون استانداري کرمانشاه در مریوان اتخاذ شده بود، گفت:

این حزب را به صورت تنها حزب مسلط بر امور شهر مریوان جلوه داده بود که وکرات کردستان بود و به سود حزب دم تماماً

 .این یک اشتباه بزرگ استالبته به نظر ما 

 

اهللا حاج آخوند افزود: معاون استانداري کرمانشاه تنها به افراد حزب دموکرات کردستان حق حمل اسلحه داده بود و آیت

 .بود که شوراي شهر مریوان هم از افراد حزب دموکرات کردستان تشکیل شد همچنین قرار شده

 

این تصمیمات بود که جلسه امنیتی دیروز تشکیل شد و مساله تشکیل سپاه پاسداران در مریوان وي تاکید کرد که در پی 

به مرحله اجرا گذاشته  ها و پیشنهادات دیگري هم مورد بحث قرار گرفته است که پس از تصویبمطرح شد. البته طرح

 .خواهد شد

 

نظر حزب اهللا حاج آخوند در پایان گفت: وجود پاسداران در شهر مرزي مریوان براي جلوگیري از ادامه نفوذ و اعمالآیت

شوند، بسیار ضروري است. زیرا به عنوان مثال،افراد مسلح حزب دموکرات دموکرات که توسط افراد جالل طالبانی تقویت می

خواهی از کشاورزان کردند و بنا به در برخی از روستاهاي استان کرمانشاهان و مناطق مرزي شروع به باج ان اخیراًکردست

 .خواهندتا ده درصد محصول آنان را به عنوان باج می 5گزارشهاي رسیده از هر کشاورز بین 

 

ایل اند که با مقاومت افراد مسلح د آوردهبوجو» سنجابی«ایل این عده هم چنین در چند روز گذشته مزاحمتهائی براي 

 )26/4/1358نشینی کردند. (کیهانعقب

 

 ماموریت امام به موسوي اردبیلی

 

االسالم عبدالکریم موسوي اردبیلی در پی حوادث اخیر مناطق آذربایجان،امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران به حجت

 .اطق را بررسی و برطرف سازدماموریت داد تا مسایل و مشکالت مردم این من

 

 :متن دست خط امام بشرح زیر است



 

ود امید است خ-االسالم آقاي حاج سید عبدالکریم موسوي اردبیل دامت برکاتهخدمت جناب مستطاب حجت-باسمه تعالی

یگر و مناطق دآنجناب از بلیات محفوظ و به انجام وظایف الهی مشغول باشید. ضمنا با توجه به اوضاع منطقه مشکین شهر 

آذربایجان شرقی و غربی و مشکالت و گرفتاریهاي اهالی محل، مقتضی است جنابعالی مسافرتی به آن منطقه بنمائید و از 

 اقدام نمائید و در هر دانیدنزدیک، اوضاع مردم و گرفتاریهاي آنان را بررسی نموده و در رفع مشکالت، بهر نحو مصلحت می

دریغ نفرمائید. از خداي تعالی، ادامه توفیقات آن جناب را در  ـدامت برکاتهمـ  با علماي اعالم محلمنطقه از همکاري و تفاهم 

 )1/5/1358روح اهللا الموسوي الخمینی(کیهان99-شعبان  27راه خدمت به اسالم و مسلمین خواستارم. والسالم علیکم 

 

 64راهپیمایی مردم ارومیه براي تائید اقدامات لشکر 

 

روز غربی، پیش از ظهر دیي اعزامی امام خمینی به استان آذربایجانالسالم سید کریم موسوي اردبیلی نمایندها حجت – ارومیه

ارومیه طی سخنانی گفت: من در اینجا با پاسداران انقالب اسالمی ایران و با  64وارد ارومیه شده و در اجتماع افرا لشکر 

که، کاله سربازي به سر گذاشته و حافظ جان و مال و ناموس ملت مستضعف ایران انسانهاي برتر روبرو هستم. با کسانی 

ي آنهایی که انقالب را یاري ي گروهها و همههستند. وي ادامه داد: من حامل پیامی از طرف امام خمینی براي شماها و همه

یران پدیده اي است جدید که تمام محافل کردند و آنرا به ثمر رساندند هستم. حجت االسالم موسوي اردبیلی گفت: انقالب ا

علمی جهان باید این انقالب را زیر ذره بین بگذارند تا به مفهوم واقعی آن دست یابند.انقالب ایران، خط بطالن بر تمام 

شما  و اي قابل حساب نیست. درود فراوان خدا و پیغمبر خدا بر همۀ انقالبیون و شهداانقالبهاي دنیا کشید که با هیچ محاسبه

و  اید شما در قلب مردمباد بر شما مجاهدینی که با یک آمادگی شبانه روزي براي پاسداري از چنین انقالبی به پا خواسته

چه ارتش امروزي ما در نظام جمهوري اسالمی با ارتش سابق فرق دارد ارتش سابق بریده همراه و هماهنگ آنان هستید. چنان

بوده و در خدمت مردم نبود. بلکه در برابر مردم بود. حجت االسالم موسوي اردبیلی افزود: ما از مردم، جدا از خلق و جمعیت 

 یمکنایم و از انقالب اسالمی ایران پاسداري میگره کرده براي نابودي استعمار خار جهانی آماده هايهمواره همراه شما با مشت

اده آنها مشغول توطئه چینی هستند و شما بدانید این مزدوران به وي خاطر نشان ساخت منافع بیگانگان در ایران به خطر افت

هدف شوم خود نخواهند رسید. انقالب اسالمی ایران مرزها را نادیده گرفته است. مؤمن برادر مؤمن است چه یکی در شرق 

کی است و با هم منان یباشد یکی دیگر عرب، یکی دیگر کرد و یکی دیگر ترك باشد و این یکی بلوچ و آن یکی فارس. آیدة مو

در مرز آیدئولوژي قرار دارند.وي گفت: در نظام اسالمی، نیروي مسلح و غیر مسلح نداریم و باید همه حضور خود را در راه 

حفظ اسالم به ثبوت برسانیم نماینده رهبر انقالب اسالمی ایران در پایان سخنان خود گفت: ما در انقالب اسالمی ایران، دخالت 

و امیدواریم که روزي  نهیمنجات بخش اسالمی ارج می هايو به نهضت کندسیاسی در امور کشورها را محکم مینظامی و 

 64خود پیروز شوند. سپس سرهنگ ظهیر نژاد فرمانده لشکر  هايمستضعفین فلسطین ـ فیلیپین ـ  صحرا و اریتره در نهضت



 فرستیمایم و به امپریالیسم جهانی نفرین میدر راه انقالب اسالمی آمادهارومیه گفت: ما با نثار خون و جان و مال خود فداکاري 

ارومیه، با شعارهاي مرگ بر صهیونیسم جهانی ـ  امپریالیسم آمریکا، مرگ بر دروغ پردازان  64و د راین اجتماع افراد لشکر 

ز انقالب اسالمی ایران پاسخ دادند. پیش اانگلستان و ما همه سرباز توایم خمینی گوش به فرمان توابم خمینی به نداي رهبر 

ظهر دیروز همچنین حجت اسالم موسوي اردبیلی در گورستان باغ رضوآن اروملیه از مقبره شهداء دیده کرد و به روح آنان 

 درود فرستاد. سپس ضمن دیدار از کمیته انقالب تگهبان انقالب و مهدیه ارومیه با آقاي ان علما و فرمانده لشکر ارومیه

 .پیرامون مسائل مربوط به منطقه بگفتگو پرداخت

 

 غربی به منظورتظاهرات در ارومیه بمناسبت سفر حجت اسالم موسوي اردبیلی نماینده اعزامی امام خمینی به آذربایجان

 ارومیه 64و لشکر پشتیبانی از اقدامات استاندار آذربایجان

 

دم شهرستان ارومیه تظاهراتی در این شهر بر پا کردند. تظاهر کنندگان بعداز ظهر دیروز هزاران نفر از گروهان مختلف مر

ضمن دادن شعارهاي در تایید اقدامات روحانیون مجاهد و مبارز ارومیه و استاندار و فرماندار لشکر و تائید بر رهبري امام 

قرائت شد. در همین اجتماع نماینده  ايماده 8اي خمینی در استادیوم ورزشی تختی این شهر اجتماع کردند درپایان قطعنامه

اعزامی امام خمینی حجت اسالم موسوي اردبیلی آقاي چمران معاون نخست وزیر پیرامون دستاوردهاي انقالب اسالمی و 

 )4/5/1358استعمارگران و فرصت طلبان سخن گفتند.(اطالعات هايتوطئه

 

 آیت اهللا مکارم شیرازي: چرا بر سر مذهب دعوا کنیم؟

 

وران انتقال قدرت از یک رژیم پوسیده و خودکامه، به یک رژیم مترقی و مردمی که انقالبش زودتر از آنچه تصور در د

العاده براي مردمی که سالیان دراز در قفس بودند به ثمر رسید نابسامانی فراوان وجود دارد. از یک سو آزادي فوق رفت،می

. و آثار هرج و مرج در شئون مختلف روندمرز آزادي معقول و منطقی فراتر میکه گروهی از  کندچنان آنها را هیجان زده می

 بینند،. از سوي دیگر عولمل رژیم پیشین که جان و مال و همه منافع و هستی خود را در خطر میشوداجتماعی آشکار می

نه که در حادثۀ وحشتنام مسجد جامع . همانگوزننددیوانه وار براي متشنج ساختن اوضاع دست به هر کاري و به هر جنایتی می

حادثه دلخراش قطار دیدیم. و از سوي سوم عجله و شتاب بسیاري از مردم رنجدیده براي تغییر سریع  خرمشهر و احتماالً

قوانین ضد مردمی نظام سابق که انجام صحیح آن جز با صبر و حوصله ممکن نیست. درگیري مداومی میان مردم و دولت 

ال اگر شرایط و اوضاع در کشوري باشد که از اقوام و زبانها و مذاهب مختلف تشکیل شده باشد و بخاطر دور ایجاد میکند ح

العاده ماندن از یکدیگر در طول حکومت فاسد پیشین حس بدبینی نیز میان آنها وجود داشته باشد، در این صورت وضع فوق



ي دستاوردهاي انقالب را به خطر اندازد. بهترین و همه . که یک اشتباه کوچک ممکن استگیردتري به خود میحساس

این است که گروهها و مذاهب به هم نزدیکتر شوند و یکدیگر را »درگیریهاي خطرناك«نزدیکترین راه براي پیشگیري از این 

ت دست به مشکال نگري براي حل اینبهتر درك کنند و شرایط زندگی داخلی و مشکالت را از زبان یکدیگر بشنوند و با واقع

کنند. واال اگر هر گروهی دور بنشیند و دوپاي خود را در یک کفش کند که من تمام » تعدیل«را  هادست هم بدهند و خواسته

ام تامین نشود بگوید، اگرهم تمام خواسته خواهدو یک ذره هم عدول نخواهم کرد و هرکس هر چه می خواهمرا می هایمخواسته

در این صورت باید در انتظار این بود که انقالب به خزان وحشتناك و مرگباري مبدل گردد. االن  برمدست به اسلحه می

وجود دارد هر گروهی ممکن است »قانون اساسی«سروصداي زیادي درباره ي مسایل مربوط به مذهب و چگونگی درج آن در 

تنها واقع بینی و درك شرایط خاص همه مناطق  اصرار کند که تمام مسائل مربوط به مذهبش در آن درج شود و الغیر!

گروهی از علماي برادران اهل تسنن از مناطق مختلف  تواند جلو اشتباهات و درگیریهاي حاصل از آن را بگیرد. اخیراًمی

را »عفريج مذهب شیعه«که کلمه  کردندکردستان براي دیدار امام به قم آمده بودند، در مالقاتی که با بنده داشتند اصرار می

از قانون اساسی جدید باید برداشت. عرض کردم برادران ! من نه بعنوان اینکه یک روحانی شیعه بلکه بعنوان یک برادر ایرانی 

روي این یک کلمه اصرار نکنید نه من و نه بزرگتر از من ـ اگر فرض هم بخواهید این کلمه را بردارید ـ قادر  گویمبه شما می

ک و نه شما! بعالوه خواسته ی مانیمکه نه ما می افتدکسی دست به چنین کاري زند چنان خونریزي به راه می نخواهیم بود، اگر

اکثریت قاطع ـ با حفظ احترام و حقوق اقلیت ـ یک خواستۀ غیر منطقی نیست، بخصوص اینکه در تمام دنیاي اسالم سابقه 

 -اندو این عذر که آنها هم طاغوتی نویسنددارد که هر کشوري از کشورهاي اسالمی مذهب اکثریت را در کنار اسالم می

ـ مسموع نیست. سپس اضافه کرد شما به سراغ یک  دانندمی» اولواالمر«کسانی که هیات حاکمه آنها را  طرف ازمخصوصاً

مسئله غیر عملی نروید برداشتن مذهب شیعه از قانون اساسی به هیچ وجه عملی نیست. بیایید در بارة حقوق برادران اهل 

توانیم در این جا با برادرا اهل أم با واقع نگري ما میسنت بحث کنیم. این یک مسئله عملی است چیزي است منطقی و تو

 منظورتشیع صحبت کنیم و آنها را قانع سازیم که باید احترام و حقوق برادران اهل تسنن و مساوات ما و آنها در حقوق کامالً

حانیون این جهاد کوبنده را روگویم گردد. باید به آنها امتیازاتی بیش از گذشته داده شود ولی به همان شرط که گفتم. من نمی

و جوانان طاق باز از جان گذشته شیعه آغاز و رهبري کردند، من نمی گویم آنها همه گونه قربانی و کشته گانند و شکنجه و 

گویم گویم جلسات سازندة حسینی و تاسوعا و عاشورا و اربعین آغازگر این قیام عظیم مردمی بود. من نمیتبعید دیدند. من نمی

گویم هم اکنون نیز اگر آنها میدان را خالی کنند ر قیام اینها نبود هرگز طاغوت و حامیانش به زانو در نمی آمدند. من نمیاگ

گویم به هنگامی که ما را به منطقه بلوچستان و سپس کردستان تبعید کردند دشمن عرصه را بر همه تنگ خواهد کرد. من نمی

الیکه در ح راندندحتی بعضی از افراد ما را به عنوان کسی که به شاه خیانت کرده از خود میخاموش بود و  این دو منطقه کامالً

مناطق دیگر یکپارچه شور و هیجان انقالب بود. چرا که اینها مسائلی است مربوط به گذشته و هرچه بود سرانجام شما و ما 

فرض  اگر دانیدآیا می گویمر هماهنگ شدیم. ولی میدست به دست یکدیگر دادیم و براي مبارزه با دیو استبداد و استعما

یان و چه اختالفات وحشتناکی م آیدالعشر از قانون اساسی برداشته شود چه انفجاري در این مناطق بوجود میمذهب شیعه اثنی

دتان را جاي ما . خوبست شما خوگرددي ما خارج میچنان که کنترل از دست همهآن شودمبارزین و مجاهدین توده تولید می

 حاج مال عبداهللا«بگذارید و در این مسئله پیش از این اصرار نکنید تا راه را براي سایر امتیازات دیگر باز بماند. برادر 



واعظ شهیر اهل سنت در مهاباد که در دوران تبعید آشنایی با ایشان و سایر علما و وعاظ این شهر پیدا کردند در » احمدیان

که در اطالعات بود اظهار نگرانی کرده بودند که رسمی بودن مذهب شیعه ممکن است سبب شود که در  اينامه سرگشاده

 مکناحکام فقهی، ازدواج و طالق و حدود و سایر احکام فرعی، احکام فقه شیعه بر اهل سنت تحمیل گردد ولی من عرض می

جمله در پیش نویس قانون اساسی تصریح شود که هر  ممکن است به این این مسئله به هیچ وجه جاي نگرانی نیست، کامالً

اي در پیش نویس قانون اساي در این زمینه است ولی به گفتۀ مذهبی در احکام فقهی تابع قوانین خویش است.(هم اکنون اشاره

الزوموهم «روف که از حدیث مع» قاعده الزام« در فقه شیعه قاعده مهمی داریم به نام  توان نوشت).اتفاقاًشما صریح تر می

پیروان هر مذهبی را در امور مربوط به مذهب خویش باید به اقتضاي مذهب  گویداین قاعده به ما میگرفته شده،» بانفسهم

ي اینها قابل تفاهم است. به شرط اینکه با ذکر خودشان منظور ساخت. به هر حال اگر راه را براي مذاکره باز گذاریم همه

ایم، م که هیچ زیانی براي شما نخواهد داشت. همانگونه که تاکنون نداشته و برادروار زندگی کردهمذهب رسمی بعد از اسال

 )4/5/1358مخالفت نکنید.(اطالعات

 

 .حجت االسالم الهوتی: نتوانستیم به توافق برسیم

 

 .نمایندگان امام و دولت بدون نتیجه از مریوان باز گشتند

 

 .ت به گردن عضو شوراي انقالب مریوان استالهوتی: تقصیر عدم نرمش در مذاکرا

 

 .سنندج ـ اعضاي هیا ت اعزامی ازسوي امام خمینی دولت در پی عدم موفقیت در مذاکرات مریوان به تهران بازگشتند

 

نمایندگان وزارت کشور،  سپاه پاسداران و ارتش که به سرپرستی حجت االسالم الهوتی با گروهاي مختلف مریوان به مذاکره 

 .دیقیه بعدازظهر دیروز از فرودگاه سنندج عازم تهران شدند  30/20داخته بودند ساعت پر

 

کوچ کنندگان اظهار داشتند تا « مسوول اطالعات ستاد انتظامات مریوان در مورد این مذاکرات به خبرگزاري پارس گفت:

 .«حاضر به بازگشت نیستند را آزاد نسازند هاهنگامیکه مجاهدان پادگان مریوان را ترك نکنند و گروگان

 



ارتش جمهوري اسالمی در اوضاع دخالتی ندارد و افراد مستقر در پادگان جاده ورودي  مریوان را براي جلوگیري « وي افزود:

از وخامت وضع در کنترل دارند و در همین حال انتظامات شهر در دست ستاد موقت اداره شهر است و از شهرهاي مهاباد،  

 .«ن،  سقز و بانه کمکهاي داروئی و غذایی به مریوان می رسد ولی هنوز تحویل اردو نشده استسنندج،  بوکا

 

مریوان تعطیل است و تنها بیمارستان شهر که وابسته به شیر و خورشید است موادغذائی  هاياین منبع گفت: ادارات و مغازه

 .ندارد

 

ساعت مذاکره به هیچگون  24سنندج گفت: با کمال تاسف پس از حجت االسالم الهوتی در گفتگوئی با خبرگزاري پارس در 

توافقی نرسیدیم ولی قرار است در مورد پیشنهادهائی که ما به آنان ارائه دادیم پس از تبادل نظر مان مجدا ما را براي از 

 .سرگرفتن مذاکرات در جریان بگذارند ولی در حقیقت آنان چنین کاري نخواهند کرد

 

نفر از افراد مسلح بازداشت شده، خروج کلیه پاسداران اعزامی به مریوان و تحویل  16خواستهاي آنان آزادي وي افزود: 

 .اند به آنان استپاسدارانی که پس از حمله با پاسدارخانه اسالمی مریوان به پادگان مریوان پناهنده شده

 

نفر بازداشت شده تأکید  16من شخصا در مورد  حجت االسالم الهوتی گفت: اي سه خواسته بهیچوجه عملی نیست زیرا

قبضه اسلحه همراه داشته اند مدارك با ارزشی نیز از آنان به دست آمده  40ام که آزاد نشوند چون آنها عالوه براینکه کرده

 .است که نشان میدهد یکی از آنان شکنجه گر معروف ساواك است

 

 :ورد استم 5که ما ارائه دادیم در  هائیوي گفت: خواست

 

اند به منازل خود مراجعت کنند و زندگی عادي خود را از کلیه افرادي که به خاطر سوء تفاهم اخیر شهر مریوان را ترك کرده

 .سر بگیرند

 

 .کلیه افراد بازداشتی با تصویب شوراي انقالب اسالمی مریوان آزاد شوند

 



گروه  پاه پاسداران به تشخیص شوراي انقالب اسالمی مریوان و تأییدکلیه افراد مسلح  بومی تا اطالع بعدي مکلفند با تشکیل س

تحقیق سپاه پاسداران کلیه سالحهاي خود را در منازل خود نگهداري کرده و در تمام ساعات شبانه روز بدون اسلحه رفت و 

بافرادي با اسلحه دیده شوند آمد کنند و حق عبور و مرور مسلحانه در تمام ساعات شبانه روز را نداشته و چنانچه فردي با 

 .بعنوان ضد انقالب بازداشت شوند

 

حفظ امنیت و پاسداري از شهر بعهده پادگان به فرماندهی سرگرد شیبانی باشد که بوسیله پرسنل نظامی پادگان مریوان این 

 .مأموریت انجام خواهد شد

 

می مریوان و تصویب و تأیید گروه تحقیق سپاه پس از تشکیل سپاه پاسداران که به پیشنهاد اعضاي شوراي انقالب اسال

 .پاسداران خواهد بود در اولین لحظه تشکیل سپاه پاسداران مریوان ارتش مکلف است به پادگان مراجعت کند

 

تقصیر این عدم نرمش به گردن « حجت االسالم الهوتی در پایان ضمن اشاره به عدم نرمش از سوي افراد مورد مذاکره گفت:

 )5/5/1358کیهان».(از اعضاي شوراي موقت انقالب اسالمی مریوان که اخیرا تشکیل شده است می باشدتنی چند 

 

 ! سال در تبعید بودند 57نفر سنی مذهب  هابه آیت اهللا مکارم شیرازي: میلیون»کانون اسالمی جوانان«پاسخ

 

به قلم "چرا بر سر مذاهب دعوا کنیم ؟"عنوانمقاله اي تحت  1/5/58به تاریخ  4روزنامه اطالعات صفحه  15911در شماره 

آیت اهللا مکارم شیرازي درج گردیده بود که الزم دانستیم در پاسخ به ایشان نظر خود را ارائه کنیم. در دوران مبارزه حق خلق 

ها و از جان فشانیمسلمان ایران علیه طاغوت و استبداد کلیه گروههاي اعم از، فارس، ترك، بلوچ، و ترکمن، و سایر گروهها با 

استبداد را به لرزه انداخته و سر انجام تا  هاياند و هر کدام به نحوي پایهوصف ناپذیري شرکت داشته هايخود گذشتگی

و با یکپارچگی و وحد ت کلمه و نیز وحدت  بایستاند. از همان وآغاز مینابودي کامل دیو استبداد داخلی و خارجی پیش رفته

از وجود سرکشان و طاغوتیان پال نمود و این کار با کنار گذاشتن هیچ یک از گروههاي و پیروان  مذاهب عمل و جامعه را 

نتوانست  ترین سالحترین افراد و نیروهاي و پیشرفتهنخواهد شد. رژیم مستند و منفور ضد اسالم پهلوي با وجود داشتن ورزیده

ایران مقابله نماید ما هم با نویسنده مقاله هم عقیده هستیم که در مورد   با نیروي ایمان و مشت خالی خلق قهرمان و مسلمانان

توان تبعیض قائل شد ونیز نظر خود را به دیگران تحمیل کند. ما پیروان مذهب تسنن منطقه هیچ یک از پیروان مذاهب نمی

 :داریمخراسان با اتفاق نظر کامل ذیال نظرات خود را اعالم می



 

پیش نویس قانون اساسی، راه هر گونه برتري طلبی و  13ز رهبران انقالب انتظار داریم که با اصالح ماده ـ مصرا و موکدا ا1

سلطه جویی و انحصارطلبی تنگ نظرانه را مسدود کنم و حقوق پیروان مذهب تسنن را بر حسب کالم خداوند که کلیه 

 رعایت نمایدمسلمین برادر برابر هستند و ار حقوق متساوي برخوردار دارند و 

 

ـ بیان، عقیده،قانون مطبوعات و اجتماعات وبطور صریح در قانون اساسی بیان گردد تا راه هرگونه سؤ استفاده و تجاوز به 2

 .حقوق دیگران کامال بسته شود

 

یري به نحو درگ اي. هر منطقهکنیماند، تایید میـ  ماهم نظر آیت اهللا را در مورد اینکه جوانان شیعه قربانی و کشته نداده3

توان به صحت موضوع پی برد.در منطقه بلوچستان کردستان خراسان و سایر نقط مظالم طاغوت بود. با یک بررسی کوتاه می

رفاهی، بهداشتی.آموزش و  هايسنی نشین، مردم با مرك تدریجی و شکنجه روحی و جسمی درگیر بودند. از کلیه برنامه

سال حکومت جابرانه و ضد مردمی پهلوي،  57وسائل اولیه زندگی بی بهره در طول مدت پرورش محروم و از ابتدایی ترین 

شاید کمتر از یک صد نفر از روحانیون شیعه در نقاط فوق در تبعید بودند و جاي آن چند میلیون  سنی مذهب در تبعید دائم  

 !هم با این مقایسه جاي شکرش براي شما باقیست ؟ بردندبسر می

 

پیش نویس قانون  13اند: نه من نه بزرگتر از من قادر نخواهد بود در مورد اصالح  اصل سنده مقاله اظهار داشتهاینکه نوی

تواند آیا از چه قدرت مرموزي خوف دارند ؟! مگرنه اند بسیار متاسفیم. نمیاساسی اقدامی نماید و مارا تهدید به کشتن نموده

پس چطور بزرگتر از شما که این چنین  گیرد؟د از امام زمان از خداوند دستور میاین است که طبق عقاید شیعه، مراجع تقلی

 که اگر کلمه وذهب اثنی گویمتوانم راي بر حق صالح دین اسالم صادرنماید ؟ ولی ما میارتباطی ما فوق الطبیعه دارد نمی

اد و همبستگی کامل در سطح ایران به وجود گنجانده شود، اتح» اسالم «عشري از قانون اساسی برداشته شود. و به جاي آن 

اندازان شرق وغربرا به لرزه خواهد انداخت که هرکز خیال باطل و واهی را در مورد خواهد آمد که پشت استعمارگران و تفرقه

دارد ی وجود نوجود اختالف و تفرقه را درسر بپرورواند. به نظر ما در نتیجه انقالب اسالمی ایران، در میان مردم غالب و مغلوب

نه ملت واحدي بنام ملت ایران به امید اینکه به  باشدکه بر سر امتیازات گفتگوي شود. این روال کشورهاي در حال جنگ می

گفته رهبر انقالب امام خمینی، کلیه مسلمانان و پیروان سایر ادیان، تحت لواي اسالم راستین، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه 

دگی و ساختن ایرانی آباد، در پناه، اسالم با از خود گذشتگی و وحدت عمل در کنار یکدیگر به زندگی خود زیاد، در جهاد سازن

 )10/5/1358اطالعات»(کانون اسالمی جوانان خواف«ادامه دهند.

 .عشایر کرمانشاه براي مقابله با ضدانقالب مسلح می شوند



 

با ماموران انتظامی و پاسداران در جهت سرکوبی عوامل ضد انقالب، کرمانشاه ـ شوراي هماهنگی کرمانشاهان بمنظور همکاري 

 .از صبح دیروز در کرمانشاه کار خود را آغاز کرد

 

امپریالیزم جهانی در نقاط مختلف ایران از  هايطی سخنانی، توطئه» اهللا عبدالجلیل جلیلیآیت« در مراسم گشایش این شورا

 :را برشمرده و افزود …جمله، گنبد، خرمشهر، مریوان و 

 

با توجه به حساسیت منطقه غرب کشور این شورا براي همکاري با ماموران انتظامی و پاسداران براي سرکوبی عوامل ضد  »

 .«انقالب چه در داخل و چه در خارج کشور تشکیل میشود

 

 .یل این شورا قرائت کردانقالب را مبنی بر لزوم تشک هاياهللا مهدوي کنی رییس کمیتهوي سپس متن نامه آیت

 

در همین جلسه سران عشایر کرمانشاه از جمله عشایر کلهر، لهون قبادي، ولد بیگی، باباخان، جوانرود، عثمان وند و.... مسایل و 

 )16/5/1358مشکالت خود از جمله مساله مسلح کردن عشایر را براي مقابله با عوامل ضد انقالب مطرح کردند.(کیهان

 

 م ارومیه بر علیه ضدانقالبتظاهرات مرد

 

ارومیه ـ دیروز حجت االسالم آقاي غالمرضا حسنی مجاهد بزرگ و رییس کمیته انقالب اسالمی ارومیه که نماز جمعه به 

مردادماه در داخل  16شود در خطبه نماز حوادث و اتفاقاتی که روز سه شنبه امامت ایشان هر هفته در مسجد جامع برگزار می

میه توسط تعدادي مزدور و سرسپرده رژیم طاغوتی پهلوي انجام گرفته بود فاش کرد و اضافه نمود که پس از ارو 64ستاد 

ور و اینکه ایشان را به همراه یکی از مجاهدان کمیته در اطاق فرماندار لشکر بازداشت کردند گروهی از مزدوران به اطاق حمله

انند حکومت اسالمی نابود باید گردد، رژیم شاهنشاهی ایجاد باید گردد، درب اطاق را شکستند و شروع به دادن شعارهایی م

که با  گردیدندفاشیست و حسنی نوکران، قاضی شرع اعدام باید گردد و غیره نمودند و خواستار خلع سالح میمرگ بر خمین

ویی از زیاد شدن آتش ممانعت مخالفت من اقدام به آتش زدن اطاق فرمانده لشکر نموده و ما با استفاده از شیر آب دستش

و کلت چندین مرتبه با رگبار به اطاق حمله ور و خواستار تحویل دادن  3کردیم. در همین حال مهاجمان با استفاده از تفنگ ژـ

 6شد (ماجرا تا ساعت اسلحه کالشینکف نزد من بودند که در هر نوبت با تک تیراندازیهاي اینجانب این حمالت دفع می



تیر فشنگ تیراندازي کرده ولی قصد کشتن مهاجمان  80همان روز ادامه داشت. حجت االسالم آقاي حسنی بیش از بعدازظهر 

غربی و تعداد زیادي از مردم مبارز ارومیه که در را نداشته است و باالخره با وساطت فرمانده لشکر و استاندار آذربایجان

دادند، مزدوران راضی به بیرون رفتن ایشان از ستاد لشکر شدند. ار میمقابل ستاد لشکر تجمع کرده و بنفع آقاي حسنی شع

خبر پس از شنیدن اظهارات آقاي حسنی مردم ارومیه به شدت انزجار و تاسف خود را از این گونه اعمال مشتی از خدا بی

دند به طرف ساختمان اعالم و پس از قرائت نماز جمعه گروه زیادي از مردم در حالی که بسیار خشمگین و عصبانی بو

کلت و دستگاه موتور سیچریکهاي فدایی خلق رفته و اقدام به خراب کردن ساختمان و شکستنن درب و پنچره و آتش زدن یک

یک دستگاه اتومبیل ژیان نمودند. در حمله به ساختمان مذکور به کسی آسیبی نرسیده و چند تن از هوادران چریکهاي فدایی 

دادند که ما کشاورزان و شکستند، شعار میند. مردم در حالی که با عصبانیت در و پنچره را میخلق از ساختمان گریخت

زخمتکشان حامی و پتشیبانی مثل شما را بنا به قول شما که اینجا خانه زخمتکشان است خانه خود را خراب کرده و خانه 

 (20/5/1358.(جمهوري اسالمیسازدجدیدي که صداي اهللا اکبر و تالوت قرآن از آنجا شنیده شود می

 .براي حل مشکالت مردم: نماینده امام به آذربایجان رفت

 

 .شریعتمداري درباره حوادث پاوه: ارتش و ملت، باید علیه ضد انقالب قیام کننداهللا العظمیآیتاطالعیه حضرت

 

 .دولت باید نقش انقالبی خود را نشان دهد

 

. متن اطالعیه اي صادرکردندشریعتمداري دیشب درپی وقوع حوادث پاوه اطالعیهحاج سید کاظم اهللا العظمیآیتحضرت

 :این شرح استبه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ه ایم کبا کمال تاسف و تأمل اخبار ناگواري از قتل عام مردم مسلمان و پاسداران انقالب در شهرستان پاوه دریافت داشته

رحمانه مردم مسلمان در پاوه به قدري با وحشیگري و قساوت صورت رفته توان به سادگی از کنار آن گذشت. کشتار بینمی

یز که وظیفه آنان پرستاري نجات مصدومین و مجروحین است فروگذاري نکرده است که حتی از قتل پزشکان و پرستاران ن

ور ما ایران را در کشتوانند برقراري جمهوري اسالمیاست شک نیست که ضد انقالبیون و عوامل بیگانه و دشمنان اسالم نمی

مخالف بوده و جلوي یه جامعه اسالمیگري و تجاوز فاسد و توطئه علدانند که اسالم با هر نوع یاغیمشاهده کنند زیرا می



که با  این چیزي استکنند وبرداري نامشروع را گرفته و با ظلم و بی عدالتی بشدت مبارزه می. چپاولگري و بهرهتجاوزگري

این است که هر روز در گوشه و کنار مملکت و امروز در پاوه ماهیت خود را با اندیشه و مکتب ضد انقالب سازگار نیست و

و کشتارها و پایمالی حقوق مستضعفین چه بایدکرد؟ به نظر من  ها. دربرابر چنین دسیسهسازدوحشیگري و تخریب ظاهر می

مشی انقالبی و استحکام همبستگی و پیوند پرتوان همه مردم در مقابله با ضد انقالب مبارزه با مهاجمین بجان و مال مردم 

ه دلخراش پاوه دولت باید نقش تاریخی و انقالبی خود را به بهترین وجه نشان دهد و ضروري است امروز در برابر حادث کامالً

ه با کنیم کایران نیز اعالم میبا قیام به وظایف قانونی که دارد آرامش کامل را به منطقه بازگرداند و به ملت مسلمان و آزاد

نام افراد الیق و کارآمد باز شود تا افراد آمادگی کامل ها دفاتر جهت ثبت در شهر و مراکز استانیکپارچگی و وحدت عمومی 

خود را در مقابله با تهاجمات ناجوانمردانه ضد انقالبیون پاوه اعالم دارند تا در تحت نظر دولت از و خود آنان به موقع استفاده 

و علیه استقالل و می که علیه جمهوري اسال هائیتعالی مسئلت داریم که فکر و حیله و دسیسهشود و از درگاه باري

را براي رسیدن به پیروزي کامل مدد فرمایید و  هاگیرد به طراحان و کارگزاران آنها باز گرداند و ملتایران صورت میعظمت

 سید کاظم شریعتمداري 99رمضان مبارکه 24. ایران را محو ونابود سازددشمنان اسالم و

 

 ام خمینیگلپایگانی به اماهللا العظمیآیتتلگرام

 

حاج سید محمد رضا گلپایگانی به عنوان رهبرانقالب اهللا العظمیآیتاین تلگرام دیروز از سويخبرگزاري پارس: -مشهد

این شرح است:  جناب مستطاب آقاي حاج آقا روح اهللا الموسوي ایران امام خمینی به قم مخابره شد متن تلگرام بهاسالمی

اطع و جامع حضرت عالی به مناسبت روز قدس در پایان راه پیمایی عظیم مردم مسلمان و خمینی دامت برکاته ـ بیانات ق

اینجانب است فقط و فقط نهضت مردم مسلمان بپاخاسته براي برقراري نظام اسالم و دفاع از قرآن و . مورد تاییدمجاهد قم

ري از ضد اسالم وجلوگی هايو عامل بیگانه و مکتب ایاديهايایران و حمایت از جوامع مستضعف و عقیم ساختن توطئهاستقالل

ریف قرار دارد ملت شخائن وابسته به استعمار و وابسته مطبوعات فتنه سازو دراس مسایل انقالب اسالمی هايو دسته هاگروه

اعالم و سالمی ایران در جریان برگزاري مراسم روزقدس، بار دیگر فداکاري و پایداري خود را در راه تحقق اهداف امسلمان

این تظاهرات پرشکوه و اجابت دعوت روحانیت از جانب را در داخل خارج محکومضد انقالب و ضد وحدت اسالمی  هايگروه

ل مردم است از خداوند متعااهللا ارواح العالیمن له الفداه و نشانه رشد اسالمیآمیز و موجب مسرت انور حضرت بقیهملت افتخار

ین موفقیت ملت مجاهد و وحدت وقوت کامل صفوف مسلمانان جهاد را در برابر کفر الحاد و استضعاف نصرت اسالم و مسلم

 1399رمضان مبارك 24 -نماییم و السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته.محمد رضا موسوي گلپایگانیشرق و غرب مسئلت می

 )28/5/1358(جمهوري اسالمی

 

 شیرازيربانیاهللاعالمیه آیت



 

 :ربانی شیرازي صادر شدعبدالکریماهللاي بدین شرح از طرف حضرت آیتدیروز اعالمیه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 برادران و خواهران مسلمان انقالبی

 

نیروي مختصر ضد انقالبی که در هر لحظه به فکر حادثه آفرینی وایجاد آشوب و خونریزي در گوشه وکنار ایران است اینک 

خواهد در برابرانقالب اظهار وجود نماید و بدستور اربابان خارجی منطقه کردنشین برادر را به خاك و خون ري میبنحو چشمگی

 .کشاند

 

برند و همه جان برکف آماده  حرکت مردم همه به دنبال فرمان بزرگ رهبرانقالب و فرمانده کل قوا در حالت خاصی بسر می

 .انتظار اجازه هستنداند وبا بی صبري خاصی در به سوي پاوه

 

امروز صبح مردم فارس و عشایر غیور استان طی تلفنهاي متعدد آمادگی خود را براي جانفشامی در راه اسالم و مسلمین و 

باشند نیروهاي نظامی اعم از ارتش نویسی و در انتظار دستور حرکت میاند و در حال اسمحریم میهن اسالمی اعالم داشته

ارند که مهاجمان ناجوانمرد را در اسرع وقت مجبور به تسلیم کنند و براي همیشه محیط کردستان و ژاندارمري وظیفه د

افروزان مسامحه روا ندارندما اطمینان آذربایجان غربی  را از شر عمال اجانب پاکسازي نمایند و بیش از این در برابر آتش

بوي تعفن آنها ساکنان همجواررا آزرده و ناراحت داشته است  هاي گندیده کهداریم که بزودي محیط کردنشین از این تفاله

هاي فاسد در گوشه وکنا رایران محیط را براي گرددو بطور جزم مردم غیور ما اجازه نخواهند داد که سایر جرثومهپاك می

است زمان آن. قم خود برسندما درانتظار مرگ آنها و چه زود پرورش ضدیت با انقالب آلوده سازند و بخواست ضد مردمی

 )28/5/1358ربانی شیرازي(جمهوري اسالمی -27/5/58

 

 .بر اقشار ملت است که در برابر این توطئه ایستادگی نمایند

 



ایران ایران جمهوري اسالمیاهللا سید عبداهللا شیرازي به عنوان رهبر انقالبی اسالمیایتـ دیروز تلگرافی از سوي حضرتمشهد 

 :این شرح استخابره شد متن تلگرام بهامام خمینی به قم م

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

اهللا آقاي خمینی دامت برکاته شریف به ابالغ سالم و تحیت، حوادث اخیر منطقه پاوه موجب تاثر و آیتحضرت مستطاب -قم

در ظامیانتنیروهاي نظامیتالم شدید گردید فرمایشات قاطع حضرتعالی در جهت لزوم انقالبی بودن کلیه سازمانها به ویژه 

باشد البته همان طور که فرمودید وظیفه عموم مسلمانان و اقشار ملت است که در این چنین حوادثی مورد تایید همگان میبرابر

هضت ایستادگی نمایند و بر حفظ نسوء بیگانگان و با قاطعیت تمام و روح خستگی ناپذیر هاياین توطئه شوم و نقشهبرابر

و برقراي نظام اسالم و حفظ استقالل کشور و حمایت از حریم مقدس اسالم و پشتیبانی از مستضعفین و افشاءگري  اسالمی

. ملت مسلمانی که با برگزاري مراسم روز قدس و پاسخ خوداري ننمایندضد اسالم از هرگونه اقدامی هايمنویات سؤ مکتب

مبارزه با دشمنان اسالم در خارج اسالمی هايظ استقالل دیگر کشوردادن به نداي رهبران مذهبی نشان داد که براي حف

ایادي سوء اعمال بیگانه در داخل کشور دست به جنایاتی علیه اسالم دهدازکشور آمادگی کامل را دارد، هیچوقت اجازه نمی

ملت  تاییدات حضرتعالی و موفقیتدهیم از خداوند متعال مزید ترین شرایط نیز به فداکاري خود ادمه میبزنند. بلکه در سخت

. والسالم و نماییمایران و شوکت و عظمت اسالم را در پناه خاص حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مسئلت میمسلمان و مبارز

 )28/5/1358.(جمهوري اسالمیسید عبداهللا شیرازي 1399علیکم ورحمت اهللا و برکاته. مشهد مقدس بیست وچهار صیام 

 

 .پاسداران:چهره دیگر امام،قاطع تر از چهره دوران مبارزه با طاغوت استسرپرست سپاه 

 

اي در زمینه چگونگی هدایت سپاه پاسداران حجت االسالم الهوتی نماینده امام و سر پرست سپاه پاسداران انقالب، طی مصاحبه

برند و بدن آنها را و سرشان را می ودشاین سپاه در حوادث پاوه گفت: سپاه پاسداران که امروز در پاوه قتل عام مینقش

مان ایترین جوانهاي ما چه از نظر اندیشه و فکري و عقیده و چه از نظرگذرند از پاكسوزانند و حتی از جسد مرده آنان نمیمی

هادت از ش. اعضاي سیپاه پاسداران هرگز ترس گیرندکنند و کمترین مزد را میبیشترین کار را می هااینشدندانتخاب می

اند. و در جوار دانند اگر زنده بمانند، در زیر پرچم اسالم با آزادي کامل زندگی خواهند کرد و اگر شهید شدهندارند و همه می

. الهوتی در جاي دیگر از سخنان خود گفت: این ست فرق بین یک پاسدار و یک سرباز معمولی. ورحمت خداوند خواهند بود

کردند ولی ملت ما و ارتش ما و سپاه پاسدارانی که از مرکز و جاهاي دیگر اعزام کردیم مساله قتل عام میدر پاوه پاسداران را 

کنند اما امام دیروز چهره راحل کردند وي همچنین گفت سپاه پاسداران مجري دستورات امام است و زیر نظر امام فعالیت می



اند و حتی پاسدارانی را هم مورد خطاب مات مسوول انقالبی عمل نکردهدیگري در مورد انقالب نشان دادند و گفتند کلیه مقا

این پس انقالبی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که ضد انقالب دیگر بار اند که نه تنها پاسداران بلکه تمام ملت ازقرار داده

محل حمله به انقالب را انتخاب کرده است، زیرا این بار خیلی عجوالنه و ناآگاهانه ابراز وجود کند. الهوتی افزود: ضد انقالب

. درست است که پاوه جزء شهرستآنهاي مرزي و کردنشین است ولی مردم پاوه به انقالب و رهبریت انقالب عالقمند هستند

 ردم، پاوهکردند و اکنون ضد انقالب و امام ماین سپاه در آغوش پر مهر مردم خدمت میایم وما هم در آنجا سپاه تشکیل داده

این مردم پاوه هستند که آمادگی خود را براي دفاع را محاصره کرده ونه سپاه را چون از سپاه در پاوه دیگر باقی نمانده است و

اند ایران که براي عزیمت به پاوه اعالم آمادگی کرده. الهوتی همچنین گفت: من ضمن تشکر از همه ملتانداز سپاه اعالم کرده

. این نیروي عظیم کمک خواهیم گرفتاگر به وجود آنان احتیاجی باشد آنها را در جریان خواهیم گذاشت و از مشویادآور می

و غیر ایران اعم از اسالمی ایران دارم و از همه ملتایران گفت: من یک پیام به ملتوي در پایان سخنان خود خطاب به ملت

برد امور مملکت استفاده کنند و آنهایی که یش آمده است براي پیشخواهم که از فرصت و موقعیتی که پمیاسالمی 

است که  ايتر از چهرهاین حوادث هستند از خدا بترسند و اگر نه از ملت بترسند و بدانند که چهره دیگر امام قاطعگردانندگان

 )28/5/1358.(جمهوري اسالمیدر مبارزه علیه رژیم طاغوتی دیده شده است

 

 درباره وقایع پاوهاهللا قمیآیتاعالمیه

 

 :. درباره وقایع پاوه در مشهد انتشار یافتاهللا حاج آقا سید حسن طباطبایی قمیآیتاین اعالمیه از سوي حضرت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

گرانی ف و تاثر و نایران حوادث خونین رقت بار و وحشیانه پاوه مایه تاسالذي اصطفی، ملت مسلمانالحمداهللا و سالم علی عباده

این جنایت خونین و غائله و حشتناك خاتمه خواهیم که هر چه زودتر بهایران شد. جدا میاین جانب و عموم ملتو اضطراب

خواهیم که آمادگی خود را براي دفاع از حقوق ملت و تجاوز به حق مستصعفین به دولت اعالم دارند دهد و از همه ملت می

ایران اشد به سرعت در تحت نظر دولت به یاري هم وطنان خود بشتابند و نیز از ارتش مسلمان و غیورکه هر وقت احتیاجی ب

و انسانی خود تسامح و تکامل نورزند به خصوص که اکنون فرماندهی کل قوا در ید توانایی خواهیم در ادامه وظیفه اسالمی می

ایرانی ري باقی نخواهد ماند موفقیت دولت ملت و ارتش و مسلماناناهللا خمینی قرار گرفته است به هیچوجه راه عذایتحضرت

را در ظل توجهات خاصه حصرت ولی عصر ارواحنا فداه از خداوند ومتعال خواستاریم و السالم علیکم ورحمت اهللا و برکاته 

 )28/5/1358سید حسن طباطبایی قمی(جمهوري اسالمی 27/5/58بیست چهارم شهر و رمضان ـ مشهد مقدس 



 منتظري به مناسبت فجایع اخیر کردستاناهللاپیام آیت

گستر کردستان برادران و خواهران مسلمان حوادث خونین و دلخراش پاوه و تشنجات دامن-بسم اهللا الرحمن الرحیم 

الیسم یهاي جبران ناپذیري است که امپرالعمل ضربهکند عکسوآشوبهاي گاه و بیگاهی که در گوشه و کنار ایران بروز می

اند تصادف و همزمانی جنایت خونین پاوه و حمله به المللی و دشمنان خدا و مردم از انقالب اسالمی ملت ایران خوردهبین

العظمی امام خمینی در برابر آمریکا و اسراییل اعالم اهللامراکز نظامی سنندج با مواضعگیري قاطع رهبري انقالب حضرت آیت

اي چون حزب دمکرات و رهبران خائن آن الم نماینگر دست نشاندگی احزاب خود فروختهروز جهانی قدس در دنیاي اس

باشد این تالشهاي مذبوحانه که سلسله جنبان آن سیاي آمریکا و سازمان اطالعاتی صهیونیسم و اجرا کنندگان عنصرمزدور می

گ انقالب اسالمی ما را سریعتر خواهد ساخت. اند هیچگاه به جاي نخواهند رسید بلکه آهنهاي ورشکسته رژیم گذشتهو مهره

ه هاي گذشتها و مصاحبهگردد. اینجانب کرارا در اعالمیهملت رشید ایران راه خود را تشخیص داده و هیچگاه به عقب برنمی

 رخود موضوع ضعیف و بیش از حد دمکراتیک  دولت موقت را گوشزد ساخته و خواستار برخورد قاطع و اسالمی ان با عناص

ها و گذشتهاي بیمورد روزي کاسه صبر مردم لبریز شده دیگر بار ام چه اینکه روشن بود با اینگونه چشم پوشیضد انقالب بوده

 .فریاد حق طلبانه رهبري انقالب بلند خواهد شد

 

شتابد می به نجاتو باز هم سپاس که موقع شناسی و دور اندیشی امام خمینی بیش از آنچه انقالب به ضد انقالب تقدیم بشود 

ترین یورشها را به اجرا اي که دشمنان قسم خورده چپ و راست که با انقالب خود طرح ناجوانمردانهو درست در لحظه

 کند. دشمنانها را خنثی میها نقشهفرماندهی کل قوا را به دست گرفته و با آگاهی کامل از توطئه گذارند امام شخصاًمی

انند که ملت مسلمان ما نهضت شکوهمندي را که بهاي سالها تجربه تلخ و با دادن دهها هزار شهید و انقالب اسالمی ایران بد

مجروح به پیروزي رسانده است آسان از دست نخواهد داد اگر در این چند ماهی که از انقالب گذشته است در برابر تبلیعات 

به انتظار فرمان امام و به پاس احترام به دولت موقت انقالب  آرام مانده است تنها و تحریکات ناجوانمردانه دشمنان ظاهراً

اسالمی بوده است و من امیدوارم حوادث دردآور در این روزها درسی براي دولت و بیدار باشی براي ملت باشد که از این پس 

ن اینکه شهامت و از خود اي را در ظرف خود نقش بر آب کنند در خاتمه ضمها بی تفاوت نمانند و هر نقشهدر برابر توطئه

گذشتگی پاسداران انقالب اسالمی و نیروهاي انتظامی و نظامی درگیر در حوادث پاوه را ستایش کرده از مردم غیور و مبارزه 

 نشینی وادشتند به مقام رهبري ونماییم شهادت برادران مسلمانی را که با جانبازي خود ضد انقالب به عقبپاوه تقدیر می

ي بازمانده آنان و همه ملت ایران تسلیت میگویم و از خداي بزرگ صبر جمیل و جزیل براي آنان خواستارم به امید هاخانواده

پیروزي اسالم و مسلمین و مستضعفین در سطح جهانی. و السالم علی من التبع اهللا.حسینعلی منتظري 

 )29/5/1358(کیهان25/5/57

 

 ایرانسالمیاهللا شیرازي به رهبر انقالب اآیتتلگرام



 

 اطالعیه نماینده امام

 

اي که خطاب به افراد مسلح استان آذربایجان غربی ارومیه ـ حجت االسالم حسنی نماینده امام خمینی در ارومیه در اطالعیه

هاي امجاهدین و سپاه پاسداران شهرستآنهاي ماکو، خوي، سلماس، اسالم آباد، نقده و میاندوآب و روست ها،صادر کرد به کمیته

تابع آنها، براي حفاظت مراکز حساس شهرها و روستاها آماده باش داد. در همین اطالعیه به کسانی که پرسنل گروهان قطور و 

غارت شده را تحویل  هايساعت مهلت داده شده است که سالح48اند پاوه را خلع سالح کرده هايپاسگاه

 )1358/ 30/5دهند.(اطالعات

 

 نماینده امام در غرب کشور هايبازدید

 

کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام که به منظور بازدید و بررسی اوضاع منطقه 

اي با خبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه این منطقه مسافرت کرده بود امروز در مصاحبهغرب کشور و رفع مشکالت به

 :گفت

 

گذشته به اتفاق سرهنگ اخیانی فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه با هلیکوپتر عازم منطقه نوسود ـ جوانرود و پاوه شدیم روز 

 .پس از ورود به مناطق مذکور آنچه که مشاهده شد بر خالف آنچه که شنیده بودیم بود

 

بر انقالب امام خمینی کور باد مخالفین انقالب از ما این شهرستانها مردم با شعارهاي درود بر خمینی درود بر رهدر هریک از

 .استقبال کردند

 

 . از ضروریات اولیه زندگیکننداي نداشت در فقر مادي و معنوي زندگی میاین منطقه چون رژیم شاه سابق به آنان توجهمردم

هستیم و تا خواهان جمهوري اسالمیداشتند که ما . همگی اعالم میحتی از قبیل آب آشامیدنی برق و نان محروم هستند

 .به رهبري امام خمینی نثار خواهیم کردآخرین قطره خون خود را در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمی 

 



را به ستاد پاسداران اند آناینکه اسلحه خود را با قیمت گزافی خریداري کردهاین منطقه پس از اعالم رهبر انقالب بامردم

 .ددهنتحویل می

 

حجت االسالم کرمانی افزودند: که وضع شهرستآنهاي مزبور بطور کلی آرام است و براي تعمیر مسجد جامع شهر جوانرود که 

میلیون ریال برآورد شده است مبلغ یکصد هزار ریال براي کارهاي اولیه آن پرداخت  10هزینه آن 

 )30/5/1358.(اطالعاتشد

 

 اطالعیه

 

ا مسایل کردستان از طرف حقگو استاندارآذربایجان غربی حجت االسالم حسنی فرمانده کمیته انقالب این اطالعیه در ارتباط ب

هاي آذربایجان غربی ارومیه و دکتر سرهنگ وزیري رییس شهربانی 64اسالمی ارومیه، سر هنگ ظهیر نژاد فرمانده لشکر 

 :انتشار یافت

 بسمه تعالی

 

ظات حساس و ساعت سرنوشت ساز که دولت موقت انقالبی و ارتش اسالمی ایران به اهالی محترم آذربایجان غربی؛در این لح

گران و ضد انقالبیون نواحی غرب را یکسره کند و مرزها را تحت فرمان رهبر انقالب امام خمینی تصمیم گرفته که کار توطئه

عموم خواستاریم از تکروي و عملیات خود  یاورد هرچه بیشتر احتیاج به همکاري و هماهنگی دارد. بنابراین ازکنترل در به

سرانه بپرهیزند و آرامش شهر ما را حفظ کنند و به عناصر ضد انقالب و اولیاء کفر و نفاق و مفسدین فی االرض اجازه ندهند 

زفه نکه با شایعات دروغین به تشنج شهرها و روستاها بیافزایند. نباید محدودیتی در رفت وآمد برادران کرد یا ترك در م

ایجاد کنند. افراد انتظامی و پاسداران انقالب و مجاهدین مامور خدمت به مردم بوده و نباید بگذارند که به هیچ وجه به حق 

کسی چه کرد و چه ترك تعدي و تجاوز بشود. از عموم مردم خواستاریم در صورت مشاهده هر گونه اعمال خشونت آمیز و 

باشد مراتب را به مقامات مسوول استان و نیروي انتظامی و پاسداران انقالب اطالع دهند تا ایذاء و ازار مردم از هر گروهی که 

 .متخلفین مورد تنبیه قرار گیرند

 

در یک میزگرد تلویزیونی با شرکت وزیر کشور، سخنگوي دولت و فرماندهان ارتش، مسایل امنیتی کشور مطرح 

 )31/5/1358شد.(کیهان



 نظر بدهید |لینک ثابت  |الی  نوشته شده توسط بهزاد خوشح
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 (4)روحانیت و کردستان

 

  

 

 .اهللا طالقانی: کسی که روبروي انقالب بایستد،باید هالك شودآیت

 

دانشگاه تهران دیروز شاهد برگزاري شکوهمند نخستین نماز عید سعید فطر پس از نماز پیروزي انقالب اسالمی کشورمان بود. 

هاي متعدد نماز عید فطر تشکیل شده بود، معهذا باز هم  محوطه دانشگاه با آنکه دیروز در نقاط مختلف شهر تهران برنامه

اهللا طالقانی با شکوهی خاص برگزار نمازعید سعید فطر را به امامت حضرت آیت ازجمعیت موج می زد. این جمعیت مراسم

 اي به این شرح ایرادکرد: بعد ازاهللا طالقانی در جایگاه مخصوص قرار گرفت و خطبهکردند. پس از پایان نماز عید فطر آیت

لی سلیم شدند. رسول خدا در خطبه مفصتوسط پیامبر فتح شد. بتها فرو ریخت و همه مشرکین ت» مکه«آن که مرکز توحید 

فرمود: هر افتخاري در جاهلیت و هر امتیازي در جاهلیت زیر پاي من محو شده است. همه افتخارات ملغی، همه امتیازات 

ترین شما ترین شما آن هم نزد خدا نه امتیاز دنیوي، متقیملغی، عرب بر عجم، عجم برعرب، سفید و سیاه بر یکدیگر، گرامی

دند. پیچیند. به همین جهت همه قریش و سران قریش و آن کسانی که باد افتخارات جاهلیت دردماغشان بود به خود میهست

شان خورده بود در دستگاه خالفت نفوذ زمان گشت رسول خدا وفات یافت. به تدریج همه آن کسانی که مارك به پیشانی

ال و المها و چه در تقسیم بیتاز عرب بر عجم چه در مقامات و پستکردند. امتیازات شروع شد امتیاز قریش بر عرب، امتی

هاي اصیل را به حرکت درآورد و در این میان خلیفه قربانی شد. مردم با علی هاي اقتصادي تا به آنجا رسید که مسلمانزمینه

روان رانده سفیان ماو معاویه بن ابیبیعت کردند. اما حزب اموي در دستگاه نفوذ پیداکرد. یزیدبن ابوسفیان در شام و پس از 

شد همه کار دستگاه خالفت شد. علی مواجه بود با اجتماعی که اسالم آنرا از هر امتیازي و از هر افتخاري پاك کرده بود اما 

 گشت این بود که ایستاد و خطابه معروفش را خواند. علی در مقابل چشمان مردم به صراحتدومرتبه به وضع جاهلیت بر می

ین ها خواهد شد. اها و انقالبها چگونه منجر به خونریزيکند که ظلم، سرکشی و خودخواهیموضوع تاریخ و گذشته را بیان می

ز انگیها و شعارهاي شبههها، مسایل، برنامههاي تاریخی که مردم داراي تقواي اجتماعی و روحی از فرو رفتن در مکتبنمونه

هاي شما دوباره برگشت، گرچه به ظاهراسالم و در لباس تاریخ گذشته تکرار نشود، فرمود: گرفتاريخود را نگه دارند تا دوباره 



ها و امتیازات منبعث شد. این گريها، وحشیها، خودخواهیاسالمند ولی همان گرفتاري است که پیامبر در مقابل آن شرك

عار اسالم و لباس اسالم هستند ولی آن بصیرتی که خداوند گرفتاري شما همان گرفتاري است. گرچه اینها (مخالفین من) در ش

بینم. این مردم که در لباس اسالم و در پناه اسالم و به هاي جاهلیت و کفرآمیز اینها را میبه من عنایت کرده باطن و اندیشه

 پس از این دو تذکر، علیدهند خوانند، درصف جماعت هستند و شعار قرآن مینگرم که حتی نماز میاند میجاهلیت برگشته

فرماید: پس برنامه چیست؟ همه باید به هم آمیخته شوند. این دیوارها و سدهاي طبقاتی بین قریش و عرب و عجم و موالی می

هاي درشت متعهد و متقی و آنهایی که اسالم را ریختگی غربال شود. دانههمه باید برداشته شود. پس از آن این به هم

ن آن نظامات ریختها بیرون بروند. این برنامه انقالبی علی است. به هماند شناخته شوند و نخالهاي اسالم ایستادهاند و پدریافته

 طلب و بعد یکهاي خودخواه و فرصتهاي متعهد و از میان رفتن و برکنارشدن نخالهها و باال آمدن شخصیتفاسد و فاصله

. امروز هم ما دچاریم. اگر این مسیر و برنامه علی در انقالب اسالمی ما پیش نرود ترتیب اجتماعی نو، اجتماع انقالبی و پیشرو

ها، پایین فرماید: آنقدر باید زیر و رو شود که پایینیباید به طور یقین بدانیم که به جاي اول برخواهیم گشت. علی سپس می

 هایی که برگردهرسد باال بیایند و خودخواهان به گوش نمیشها، آنهایی که نفس ندارند، نالهها، زیر پا ماندهها، محرومشهري

مردم سوارند به زیرکشیده شوند. گرچه طلحه و زبیر باشند. گرچه در مقابل پیغمبرشمشیر زده باشند. گرچه خویش نزدیک 

 اید؟اي از رهبري در دنیا شنیدهتر شما هیچ خطبهپیغمبرباشد. باید بروند کنار، از این انقالبی

 

 کسی مجري قانون اساسی باشد؟ چه

 

یدا رسد تداوم پاهللا طالقانی افزود: اگرانقالبی که علی آن روز گفت و امروز هم صدایش به گوش همه مسلمانان و شما میآیت

ش اي سال پیاثر خواهد بود. مگر ما در مشروطیت هفتادوخوردهاثر یا بیاي و هر تقنین قانونی کمنکند هر کاري، هراندیشه

غیر از چند قسمتش همه مسایل زنده، ولی چه شد؟ براي این که همینقدر قانون اساسی  …قانون اساسی ننوشتیم؟چقدرمترقی 

ار هایی که در اطراف دربتدوین شد توده انقالبی مردم خیال کردند کارتمام شده و رفتند دنبال زندگی خودشان. دوباره همان

و طبقات آمدند داخل مجلس و از این میان رضاخان آمد بیرون. اگرانقالب تداوم پیدا محمدعلیشاه و قاجار بودند، آن اشراف 

خواهم اي، هرکاري که بکنیم عالج ارتجاع و برگشت به وضع جاهلیتی که علی اعالم خطر کرده نیست. من نمینکند هر اندیشه

روي  اي است و اصولیاین قانون اساسی مسالهنفی کنم. باید قانون اساسی هم نوشته و هم تدوین بشود ولی هشیار باشیم. 

اش کیست؟ شما مردم. شما مردم چه وقت می توانید یک قدرت اجرایی قوي باشید و این اصول آزادیبخش کاغذ، مجري

ها به تدریج به جاي این که انسان سوار برکار و مسلط بر ها، اشتباهات و کجرويراپیاده کنید؟ وقتی انقالبی باشید. لغزش

کشند. جهت انحرافی تا شود. چشم و گوش بسته افراد و جماعات و امت را به  یک جهتی میوضاع باشد بر انسان حاکم میا

هاي چموشی است که سوارانی بر ها مانند اسبها و کجرويفرماید: اشتباهات، لغزشرسانند. علی میاین که به حد سقوط می

اختیار از دست سوارکار بیرون رفته و یکسره سوارکار را به طرف پرتگاه و جهنم  اند و افسارها گسیخته شده وآن سوار شده

نشدن، گول نخوردن، تقواي فکري، تقواي برد. اما تقوي خودداري از گناه، ضبط نفس، در تحت هر شعاري نرفتن، تحریکمی



توان به مقصد خود رسید و زمام انی میهاي رهرو و رهواري هستند که سوار بر آنها به آساخالقی، و تقواي اجتماعی مکتب

 .را به طرف بهشت سوق دادامور را به دست گرفت و آن

 

 خاطره بدنام دمکرات

 

امیدواریم این عیدبزرگ و باعظمت براي همه ما منشاء خیروبرکت باشد. اجتماعات بسیارعظیم، نمازهاي جمعه بسیار باشکوه 

ها همه برکت و خیر براي ما بود. ولی متاسفانه در اواخر این ماه پر برکت نو پرمعنی، وحدت در هدف، وحدت در رهبري، ای

عده مردم جانی این برکت و خیر را آلوده کردند. ها، یکماه روزه، ماه تقوي، ماه توجه به خدا، ماه همبستگی وجدان مسلمان

گذارند. دمکراتی که مردم را به گلوله رات میمردمی که در آنجا از هیچ جنایتی فرو گذار نکردند و تازه اسم خود را هم دمک

برسرشان. چقدر نام دمکرات همیشه براي این طرف، پاسدارها و بیمارها، خاكبندد. مردم مظلوم، مردم بیچاره، مردم بیمی

. همه تعده دمکرات پیدا شدند. سرنخشان معلوم نبود کجا هسالمللی اول یککشور خاطره بدي داشته است. بعد از جنگ بین

چیز را به هم ریختند، ترور کردند و بعد از آن که قدرت متمرکز شد آنوقت پیروان بیچاره و مستضعف را تنها رها کردند و 

که قدرت مرکزي هاي آذربایجان چه کشتارهایی کردند؟ همین) دیدید دمکرات1320المللی دوم (گریختند. پس از جنگ بین

ها هستند، به اسم دمکرات یکعده افراد را مقابل گلوله قرار دادند. امروز هم همان چهرهقوي شد فرارکردند و مردم بیچاره 

د. اینها چه کننبیچاره و مستضعف را با شعارهاي فریبنده جمع کردند، اگر یک مقدار فشار زیاد شد که شده سران آنها فرار می

ه که شما برادرهاي کرد هر پیشنهادي دارید بیایید مطرح خواهند؟ مگر بارها اعالم نشدگویند؟ چه میمکتبی دارند؟ چه می

خواهند کردستان را خواهند اینها؟ اگر میشود دیگر چه میکنید تا رسیدگی شود. آنقدر که در امکان هست انجام داده می

ن؟ من یقین دارم خواهند قراربگیرند؟ بهتر از دامن اسالم، رهبران اسالمی و مردم مسلماتجزیه کنند در دامن چه کسی می

طلبی و بلندپروازي مثل همه اند. جز خودخواهی، جاهاي در توده مردم کردستان نیست و بارها نیز اعالم کردهچنین اندیشه

کنند تا شعاري بدهند و کاله دیگران پس معرکه باشد پیش از اینکه ارتش دخالت اي را جمع میبازیها چیست که عدهحزب

کنند؟ اي برادران مسلمان، اي خواهران ن انتظار داشتیم خود آنها این آتش را خاموش کنند. چرا نمیکند از برادران کردما

دانید دل من براي شما و فشارهایی که بر شما وارد شده دلسوز هستند چرا باید آلت دست مسلمان کرد. اي کسانی که می

و مرزدار کرد باید آلوده شود؟ خدا لعنت کند آنهایی را  مشتی خودخواه و خودپرست شوید؟ چرا اینطور چهره مردم بزرگوار

کنند در این روز عید صد بار بر آنها لعنت ما چقدر سعی کردیم با مذاکره، مهربانی و دور هم ها را ایجاد میکه این فتنه

ساله  30ساساتی هاي داخل خودمان و چه با آنها یک مشت جوان احنشستن مسایل را حل کنیم. چه با این جوجه کمونیست

توانند پایداري کنند. کنند قیم همه مردمند. قیم همه زنان ما هستند، زنها حقشان پایمال شده، مگر خودشان نمیخیال می

هاي مسلمان ما هستند که در دهی؟ این جواناي و فقط اشعار میکارگرها حقشان به تو چه که به دستت نه زده و نشسته

دهی؟ من خودم را براي دفاع از اینها اي و فقط شعار میکنند. آنجا نشستهوزه در روستاها کار میآفتاب تابستان با زبان ر

در  کنیدفرمود چرا مسامحه میکردند. خود رهبر به من میها مرا متهم میبیننظرها و اندكکردم. حتی تنگداشتم فدیه می



ع و شرایط جذب مردم شوند. اما حوصله همه را سر آوردند، رهبري برابر اینها؟ گفتیم شاید به نصیحت، موعظه و تغییر اوضا

 .دلسوز را به خشم آوردند. حاال جزاي اعمالشان را بکشند. دیگر در میان مردم جایی ندارند، بروند فکر دیگري کنند

 

 خطبه دوم

 

آن گفت: مردم بصیر داراي بینش که  به خطبه  انقالبی علی  پرداخت و به نقل از اهللا طالقانی در خطبه دوم خود مجدداً آیت

ها خود را دور نگهدارند و در این مسیر نهایی حرکت ها و انحرافجوییبهشت و دوزخ را در مقابل خود می بینند باید از فتنه

ام وظیفه، جآیند در انیابند. آنهایی که کوتاه میرا در نظر داشته باشند. مردم پیشرو و شتابان بسوي کمال، خیر و حق نجات می

افروزند سقوط خواهند کرد. راست روي و چپ روي بسوي گمراهی است. اینها اصطالحات هایی که خود بر میدر میان آتش

اي از نمایندگان و برادران عرب قرن اخیر است اما علی در آن روز مسایلش زنده و امروزي است. من این عبارت را براي عده

اي ایم منطق شیعه را به دنیالبالغه خبر ندارند، ما نتوانستهها از نهجند از کیست؟! بیچارهخواندم که پرسیدسفراي آنها می

. آیا البالغه و از علی استجعل شده است گفتیم این عبارت از نهج خودمان برسانیم. خیال کردند این عباراتی است که اخیراً

یان متعصب جامد و یا از خوارج نهروانی و چپ گراهاي مکاتب دیگر این تجربه را ما ایرانیان نداشتیم؟ همیشه یا از راست گرا

رساند. علی اي است که کاروان بشر را به سر منزل نجات و سعادت میایم. راه وسط، صراط مستقیم جادهضربه خورده

یب کار در فرماید: قرآن بر همین مبنی است. عاقبت خیر در همین طریق وسطی است. مردم پر ادعاي کم کار و فرمی

توانند روند.آنها که تهمت میزنند و دروغ می با فند دستشان خالی است.  فقط مردم عبادت این وسط میحکومت، از بین می

راه انقالب علی را پیش ببرند. کسی که روبروي انقالب بایستد باید هالك شود،باید نابود شود، انقالب،انقالب محرومین،توده 

وحید است. هرکس از این مسیر منحرف شد باید پایمال شود.در محیط تقوا ریشه زراعت هیچکس مسلمان، پیروان قرآن وت

رسند. در خطبه انقالبی خطاب به ضدانقالبی ها آمده است: بروید خشک نخواهد شد، همه به آمال دنیوي و اخروي خود می

ت و توبه کردید و برگشتید، توبه پشتیبان شما اس عاًدرخانه بنشینید. خودتان را اصالح کنید تاجامعه شما را بپذیرد. اگر واق

شما را دستگیري خواهد کرد اگر کسی کار خیري کرد و خیري به او رسید از هیچکس جز خدا ستایش نکند. اگر کسانی 

د همان نامنحرف شدند و گناه کردند فقط خودشان را سرزنش کنند. من به همه برادران ارتشی و پاسدار که به پاوه اعزام شده

اند باید معدوم شوند. آنهایی که فریب کنم. فقط کسانی که معترض جان و ناموس و حیثیت مردم شدهتوصیه امام را می

ها از آنها خواهیم ها و همه مسلمانخورده اند هما نطوري که علی فرمود: رحمت خدا باالي سرشان هست و ما مسلمان

 .گذشت

 

 در قیطریه

 



پیش در همین روز، میعادگاه هزاران مسلمان جان بر کف نهاده بود امسال نماز عید گزارده نشد. در قیطریه، که سال 

برگزارکنندگان محلی باوجودي که زمین قیطریه ازقبل هموار و آماده شده بود بهتر دانستند که به دلیل گرماي هوا و نبودن 

نند و این موضوع از صبح به وسیله بلندگوهاي سیار به اطالع سایه در این قسمت محل نماز را به محوطه کاخ نیاوران منتقل ک

اجتماع کنندگان رسید. و به این ترتیب در محوطه کاخ نیاوران، در چند قدمی کاخ هاي مجلل شاه مخلوع و فرزندانش نماز 

(اطالعات اهللا مصطفوي در زیر سایه درخت هاي تناور و برروي چمن سرسبزکاخ برگزارشد. عید فطر به امامت آیت

3/6/1358( 

 

 .اطالعیه فرمانده پاسداران انقالب ارومیه:افراد و گروههاي غیر مسوول،حق خلع سالح دیگران را ندارند

 

 که انقالبی ضد و طلب فرصت عناصر به ارومیه اسالمی انقالب پاسداران فرمانده »حسنی غالمرضا« االسالم حجت –ارومیه 

 و محاکمه انقالبی دادگاه در که داد هشدار اورند وارد لطمه ایران اسالمی انقالب به کارانهتجاوز اعمال به ارتکاب با بخواهند

ارتش جمهوري اسالمی  64که بهمین منظور انتشار یافته آمده است در مواردي که لشکر  اطالعیه در. شد خواهند مجازات

ایران با ضد انقالبیون و سران خائن حزب دموکرات در گیري پیدا کنند و فرصت طلبان بخواهند با غارت و سرقت و تهدید و 

نند مجاهدین مسلح موظف به دستگیري و قطع درختان و اهانت نسبت به برادران کردما به تهضت اسالمی ایران لطمه ز

 .تحویل آنان به دادگاه انقالبی هستند

 

در همین اطالعیه گفته شده خلع سالح عمومی از وظایف ارتش جمهوري اسالمی و یا سپاه پاسداران و دیگر قواي انتظامی 

 .دگاه خواهند شداست و در صورتی که کسی ویا گروه دیگري مبادرت به آن کار نماید دستگیر و تحویل دا

 

در این اطالعیه ضمن تاکید بر برادري دینی مردم مسلمان کرد با دیگر برادران دینی ایران از آنان » حجت االسالم حسنی»

خواسته است با دستگیري و تحویل مقامات خائن حزب منحله دموکرات کردستان بوظیفه شرعی خود عمل کنند. 

 )4/6/1358(کیهان

 

 اهللا العظمی شریعتمدارياسالمی مهاباد به آیتنامه شوراي انقالب 

 

 !اهللا العظمی حاج سید کاظم شریعتمداري دامت برکاتهحضورحضرت آیت



 

ساز که ملت مسلمان ایران بیش از هر وقت احتیاج به وحدت دارد ما نمایندگان مردم در این لحظات حساس و سرنوشت

جلوگیري از نفاق و خونریزي و رودررو قرار دادن برادران مسلمان شیعه و سنی و مهاباد از آن مقام روحانی تقاضا داریم براي 

ترك و کرد با استفاده از نفوذ معنوي و مرجعیت خود اقدام عاجل مبذول فرمایند تا توطئه افراد ناپاك و مغرض نتوانند تخم 

به زیان ملت خواهد بود  مسلماً کینه و عداوت را در میان مردم پاشیده و باعث بوجود آمدن فاجعه دردناکی که

 )4/6/1358ازطرف رییس شوراي انقالب اسالمی مهاباد(اطالعات -نگردد.عبدالرحیم عباسی

 

 .شوندافرادي که  اسلحه غیر مجاز خود را تحویل ندهند تیرباران می

 

کرد: هر یک از گروهها یا افرادي اهللا آذري قمی دادستان انقالب اسالمی مرکز در پی مالقات با امام خمینی دیشب اعالم آیت

که اسلحه غیرمجاز داشته باشند و آنرا مخفی کنند و تحویل مقامات دولتی یا سپاه پاسداران انقالب ندهند، به عنوان مفسد فی 

ه ک شوند. دادستان دادسراي انقالب اسالمی مرکز، اضافه کرد: یکی از احکام اسالم این استاالرض شناخته شده و تیرباران می

اهللا تشود. آیاگر کسی مجهز به سالح شود و علیه اسالم بخواهد اقدام کند، مفسدفی االرض شناخته شده به مرگ محکوم می

ها را آذري قمی، در مورد زمان مقرر براي تحویل اسلحه گفت: این دستور فوري است و نیاز به زمان دارد، زیرا تمام اسلحه

اد ها و افریک از گروهها و یا سازمانمسوول داد. و در این امر، هیچگونه استثنایی براي هیچ توان در یک روز تحویل مقاماتمی

اهللا آذري قمی هاي خود را تحویل مقامات دهند. آیتشود و کلیه افراد غیر مجاز، باید هر چه زودتر سالحدر نظر گرفته نمی

ظامی ها و ماموران انتیه اعضاء سپاه پاسداران، پاسداران کمیتههمچنین افزود: این دستور، به منزله یک حکم رسمی است و کل

ه را اي ظنین شدند آن وسیلکشور موظف به اجراي آن هستند و باید در تمام ساعات شبانه روز اگر به کسی یا وسیله نقلیه

مچنین اهللا آذري قمی هیتاي غیرمجاز باشد، توقیف کنند. آمتوقف کنند و پس از بازرسی در صورتی که در آن وسیله اسلحه

کان ام که مگفت: من خدمت امام بودم و ایشان گفتند هیچکس حق ندارد اماکن دولتی را غضب کند و من هرگز دستور نداده

هاي دولتی ام سازمان مجاهدین خلق در ساختمانغضبی در تصرف گروهی یا سازمانی باشد و این مطلب را که من اجازه داده

 )4/6/1358کنم. (اطالعاتاند و من تکذیب میسبت دادهبمانند، به من ن

 

 :کندکیهان براي نخستین بار فاش می

 

 .مواضع مهاجمان سقز چگونه در هم کوبیده شد

 



محمد نریموسایی خبرنگار کیهان، دیروز به سقز رفت و ضمن دیدار از این شهر جنگ زده و گفتگو با مقامهاي مسئول محلی و 

 :ن سقز، گزارشی فرستاد که با هم می خوانیمفرمانده جدید پادگا

 

حدود ظهر دیروز، با یک هلیکوپتر نظامی در معیت عکاس کیهان از کرمانشاه به مقصد سقز، پرواز کردیم.  وقتی هلیکوپترها، 

کوپتر یبراي سوختگیري در پادگان سنندج فرود آمد، شاهد سقوط یک هلیکوپتر (شنوك) نظامی در این پادگان بودیم. این هل

که متعلق به هوا نیروز و حامل حدود دو تن اسلحه و مهمات براي حمل به پادگان سقز بود در محوطه پادگان سنندج به علت 

اي پرتاب شد و به دنبال آن، صداي انفجار مهمات اي از آن به گوشهنامعلومی سقوط کرد. با سقوط این هلکوپتر، هر قطعه

 .. که تمام پادگان سنندج را به لرزه درآوردداخل هلیکوپتر، بقدري شدید بود

 

بر اثر وقوع این حادثه،  حدود دو ساعت در پادگان سنندج معطل شدیم و سپس در حالیکه دو هلیکوپتر جنگی،  هلیکوپتر 

 .کردنداز پادگان سنندج به سوي سقز پرواز کردیمحامل ما را اسکورت می

 

اهللا العظمی شریعتمداري را در همدانی که نمایندگی امام خمینی و حضرت آیتدر سنندج، حجت االسالم امینی واعظ مشهور 

سقز بر عهده دارد همراه ما، سوار هلیکوپتر شد. وي از جمله سرنشینان هلیکوپتري بود که در پادگان سنندج سقوط کرده بود و 

ر از سرنشینان اي دیگبیرون پرت کند و جان عدهقبل از اینکه هلیکوپتر منفجر شود توانسته بود بطرز معجزه آسایی، خود را به 

 .را نجات دهد

 

 .من در داخل هلیکوپتر و در فاصله سنندج تا سقز با حجت االسالم امینی در باره حوادث خونین سقز،  گفتگو کردم

 

ز زا در امی شهر سقاهللا العظمی شریعتمداري به من (نریموسایی) گفت: کسانی که تا دیروز و دیشب،  تمنماینده امام و آیت

کنترل خود داشتند افراد مسلح حزب منحله دموکرات کردستان،  فدائیان خلق،  کمونیستها و عمال امپریالیسم و آمریکا بودند 

 .و همین افراد،  طی چند روز گذشته،  شهر سقز را به آشوب و خاك و خون کشیدند

 

 کمک امریکائیان به ضد انقالب

 



د: طی مدت یک ماهی که در سقز بودم، گزارشهاي زیادي در باره منطقه کردستان عموما و شهر سقز حجت االسالم امینی افزو

کند و این کمکها از طریق خصوصا در یافت داشتم.  براساس این گزارشها،  بودجه و مهمات افراد مهاجم را آمریکا تامین می

راد ضد انقالب در کردستان،  برادر ساالرجاف نماینده معدوم شود رابط اصلی بین عمال امریکا و افمرز عراق ماوارد کشورمی

 .کندمجلس شوراي ملی است و او با عواملی که در اختیار خود دارد،  هر نوع کمک الزم را به ضد انقالب می

 

 بحران درحجت االسالم امینی اضافه کرد: واقعه خونین سقز از آنجا شروع شد که ضد انقالب میخواست کانون جدیدي از 

کردستان به وجود آورد و کسانی که خواستار به وجود آوردن چنین بحرانی بودند از هر لحاظ مسلح بودند و حتی تانک، 

کامیون، لندرور و سالحهاي سنگین نیزدر اختیار داشتند و بر اساس تحقیقاتی که کردیم مسلم شد کلیه وسایل جنگی از طریق 

 این بدان جهت بود که پادگان مهاباد در اختیار حزب دموکرات کردستان است شود ومهاباد به سقز فرستاده می

 

 در نبرد هانقش فانتوم

 

حجت االسالم امینی سپس به نقش فانتو مهاي ارتش جمهوري اسالمی اشاره کرد و گفت: زمانی که از نقشه این افراد آگاهی 

توسط هلیکوپترهاي عظیم شنوك،  مورد شناسایی قرار گرفت و یافتیم براي انهدام وسایل جنگی مهاجمان ابتدا مواضع مهم 

سپس فرمانده پادگان سقز،  ضمن تماس با فرمانده نیروي هوایی،  درخواست اعزام چند فروند جت فانتوم براي بمباران این 

ود ل مهاجم را سریعا نابمواضع کرد و در پی آن،  فانتومهاي نیروي هوایی موفق شدند تانکها،  کامیونها و تجهیزات جنگی عوام

 .کنند

 

 توطئه شهادت فرمانده تیپ

 

نماینده امام و آیت اهللا العظمی شریعتمداري در این گفتگو جزئیات توطئه خائنانه اي را که منجر به شهادت فرمانده تیپ سقز 

 :شد تشریح کرد و گفت

 

اي از افراد محلی سقز،  به بهانه،  استقبال و گلباران افراد تیپ به وقتی ستون اعزامی ارتش قصد ورود به سقز را داشت عده

خارج شهر رفتند.  هنگامی که سرهنگ فراشائی فرمانده تیپ،  با پرچم سفید که عالمت صلح است با خوشحالی به سوي این 



اي دیگر از ي او وافراد تیپ باریدن گرفت و طی آن،  عالوه بر فرمانده تیپ،  عدهعده آمد،  ناگهان رگبار مسلسل به سو

 .افسران و درجه داران به شهادت رسیدند

 

نشان میدهد که در این توطئه،  مال عبداهللا محمدي امام جمعه سقز نیز دست داشته  هاحجت االسالم امینی افزود: بررسی

 .هید را دو روز نزد خود نگهداشته و از تحویل آن خودداري میکردنداست.  مهاجمان،  حتی جنازه سرهنگ ش

 

وي در مورد تقویت نیروهاي پادگان سقز گفت: سه ستون زرهی از شهرهاي خرم آباد، زنجان و همدان براي کمک به افراد 

د، اما آنها توانستند نیروهاي اعزامی در بین راه، حمله ش هاياند.  اگر چه به ستونمستقر در پادگان سقز وارد این شهر شده

 .خود و پاسداران را زیر رگبار شدید مهاجمان وارد پادگان سقز کنند

 

اند،  اما او هر بار حجت االسالم امینی در پایان تأکید کرد که عوامل مسلح حزب دموکرات،  چند بار به او سوء قصد کرده

مجاور حسینیه سقز که محل اقامت او بوده آسیبی نرسد به  هايخانه توانسته است از مهلکه بگریزد و بخاطر اینکه به ساکنان

 )5/6/1358پادگان سقز، پناه برده است.(کیهات

 

 .اي به کردستان فرستادندامام خمینی نماینده

 

 ایران حجت االسالم حسنی کرمانی ماموریت یافت براي از میان برداشتن مشکالتاز سوي امام خمینی رهبر انقالب اسالمی

مساله کردستان با همکاري مسووالن مربوط اقدام کنند امام تاکید کردند که جنایتکاران منطقه کردستان و سران آنها باید 

 :. متن دستور امام خمینی خطاب به حجت االسالم حسینی کرمانی چنین استسرکوب شوند

 

 بسمه تعالی

 

 :افاضاته جناب مستطاب حجت االسالم آقاي حاج شیخ حسین کرمانی دامت

 



با توجه به آشنائی که جنابعالی نسبت به منطقه کردستان دارید مقتضی است مسافرتی بدانجا نموده و با علماي اعالم و 

صالح در رفع مشکالت و کمبودهاي منطقه روحانیون محل و هم چنین ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران و کلیه افراد ذي

ست . مقصود آن نیهر نحو به نظر جنابعالی و آقایان مصلحت بود،. در حل مساله اقدام نمائیدسعی کافی را مبذول دارید و به 

. از خداي تعالی موفقیت همگان را در راه که با جنایتکاران که بر سران آنها هستند مذاکره کنید آنان باید سرکوب شوند

روح اهللا الموسوي الخمینی(جمهوري - 1499شهر شوال5.خدمت به اسالم و مسلمین خواستاریم. والسالم علیکم و رحمت اهللا

 )6/6/1358اسالمی 

 

 .هاي دیگر دارند کردستان هم داردشریعتمداري:هر حق قانونی که استاناهللا العظمی آیت

 

 .اي که دارد امنیت را در تمام مملکت برقرار سازدمجبور است بر حسب وظیفهدولت جمهوري اسالمی

 

آقاي حاج سید کاظم شریعتمداري که چند روز قبل از ماه مبارك رمضان اهللا العظمی ایتپارس: حضرت مشهد ـ خبرگزاري

ایام به مشهد آمده بودند ساعت هشت و ده دقیقه بامداد دیروز با اینالسالم و گذراندنبراي زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه

. در فرودگاه گروه زیادي از علما و روحانیون و طبقات مختلف مردم مشهد این شهر ره به مقصد تهران و قم ترك گفتندهواپیما

 .شریعتمداري را بدرقه کردنداهللا العظمی آیتحضرت

 

 این شهر در یک مصاحبه اختصاصی بااین شهر در فرودگاهشریعتمداري قبل از ترك مشهد در فرودگاهاهللا العظمیایتحضرت

ظرهاي خود را در مورد مساله کردستان میان داشتند و گفتند کردستان و اهالی آن عضو از خبرگزاري پارس در مشهد نقطه ن

ایراند و هیچ وقت مردم مسلمان کردستان اجازه نخواهد داد که یک عضو سالم بدست جراحان جنایتکار با عمل اعضاي جامعه

 .مورد بریده شودجراحی بی

 

ان در خصوص کردستالعظمی اهللایتاین سئوال خبرگزاري پارس نظر حضرتشریعتمداري در پاسخاهللا العظمیآیتحضرت

ا این جنگ و درگیري به آنهایرانی و همه آنان برادران و خواهران ما هستند وچیست گفتند مردم کردستان اکثر ا مسلمانند و

نطقه گند اگر آنان حقوق قانونی استان و مجناند باید فکر کنند براي چه میاین جنگ را افروختهتحمیل شده و کسانی که آتش

 شناسد و هر حقایران میهاياینان کردستان را یکی از استانخواهند احتیاج به جنگ و درگیري ندارد دولت و ملتخود را می

انفعال  تدیگري در کار است مثال صحب هاياین صحبتهاي دیگر دارند آنجا هم دارند و اگر پیش ازقانونی و شرعی که استان

کرد و  موافقت نخواهد هاایران بهیچ وجه باین نوع خواستهاین کار شدنی نیست زیرا ملتو تحریه در کار است باید بدانند که



ع طلبی عملی شود و آنان به موقایران بوده و هیچ گاه نخواهد گذاشت که مساله تجزیهاز طرفی ارتش هم پاسدار تمامیت ارضی

افروزي جنگ کردستان به اعتبار قدرت خودشان ایا آتشاین است کهاهند کرد موضوع دیگربه وظیفه خود عمل خو

ایران از عهده ایران و ارتشاین جنگ را ادامه دهد یا تکیه به قدرت خارجی دارند اگر به اعتبار خودشان باشد دولتمیخواهند

د دولت شناسکه (الملک عقیم) سیاست پدر و مادر نمیآید و اگر به تحریک یک قدرت خارجی باشد باید بداند آنان بر می

ور ماند و ما تصگران بی کاله میکنند و بعد سر آشوبشود و سؤ تفاهمات را حل میفردا با مسخر کردن آنها وارد مذاکره می

واهد ا دست نخایرانست و هیچ وقت مردم مسلمان کردستان رکنیم که کردستان و اهالی کردستان عضوي از اعضاي جامعهمی

 .مورد بریده شودداد که یک عضو سالم بدست جراحان خیانتکار با عمل جراحی بی

 

کنیم براي مردم کردستان دارید گفتند: ما نصیحت میاین سئوال که چه پیامی شریعتمداري در پاسخ بهاهللا العظمی ایتحضرت

اي این بین خونهشود و راضی نشوند که درشکلی حل نمیآنان که در سر فکر آشوبگري دارند بدانند که با جنگ هیچ م

اي عم عاید نگردد بهتر است که بر باد رود و نتیجهگناهی ریخته شود مادرهایی داغدیده شوند، و خرمن هستی مردمی بی

 .ایه شریفه عمل کننداینمردم کردستان به

 

ات اهدیهما علی اال خري فقاتلوالنبی تبعی حتی ثعبی علی امراهللا فان فو ان طائفان من المومنین اقتلوا فاصلحو ا بینهما فان نعت 

 .. انماء المومنین تخوت فاصلحوا بین اخویکمفااصلحو ا بیتهما بالعدل و اقسطوا ان اهللا یحب المقسطین

 

نمود و  بسد آتشیعنی دو گروه از مؤمنین وقتی که هم در جنگ درآمدند سعی کنید که بین آنها صلح برقرار شود لذا بای

این را صلح را برقرار ساخت و اگر مطلبی دارند نمایندگان بفرستند که با دولت مذاکره کرد و سوء توهمات را رفع کنند و

د و اینکه به فرمان خدا گردن نهنفرماید که اگر یکی از گروهها حاضر به صلح نشدند با آنان جنگ کند تابداند که قرآن می

این است که گروه متعددي باید صلح کنند یا قبل از ادامه این معنایشبین آنان با عدل وارد سازش شویداگر گردن نهادند 

جنگ و یا بعد از مغلوب شدن و البته صلح اول بهتر از صلح پس از جنگ و مغلوب شدن است و به صرفه آنهاست و باعث 

اند باید سالحهاي خود را بر ا مشغول درگیري و جنگ شدهاند و یحفظ دماء مردم است لذا کسانی که آتش جنگ را افروخته

اي که به مردم ایند زیرا  باالخره روزي باین کار مجبور خواهند شد و با تمام عالقهزمین بگذارند و از در صلح و آشتی در

اي که هت برحسب وظیفمجبور اساین مساله را نیز نباید فراموش کنیم که دولت جمهوري اسالمیمسلمان کردستان داریم ولی

 )6/6/1358.(جمهوري اسالمی دارد امنیت را در تمام مملکت برقرار سازد

 

 اظهارات حجت االسالم حسنی در نقده



 

ارومیه که براي بازدید از االسالم غالمرضا حسنی فرمانده شوراي انقالب اسالمیحجت 6/6/58ارومیه ـ خبرگزاري پارس: 

این شهرستان از همکاري برادران کرد و ترك در سازندگی این شهر شده بود در مسجد جامعدوضع منطقه شهرستان نقده وار

ر در اند اگمنطقه یاد کرد و گفت آن عده از برادران کرد که تحت تبلیغات گمراه کننده حزب منحله دموکرات فریب خورده

خواهد شد وي یادآور شد کسانی که به هر عنوان  ایران قرار بگیرند با آغوش باز از آنان استقبالمسیر انقالب اسالمی 

محاکمه خواهد اند فراهم سازند در دادگاه عدل اسالمیاین منطقه که بما پیوستهمزاحمتی براي خواهران و برادران کرد ما در

 .شد

 

وقوع  د و ترك بهاالسالم محرر یکی از روحانیون نقده از جنگ تحمیلی شهرستان نقده که چندي پیش بین برادران کرحجت

پیوست و طی آن خسارات مالی و جانی فراوانی به منطقه وارد کرد اظهار تأسف نمود و آمادگی مردم نقده را در حراست از 

 )7/6/1358. (جمهوري اسالمیاعالم داشتدستاوردهاي انقالب اسالمی

 اعالم همبستگی پیروان طریقه نقشبندیه با جمهوري اسالمی

اري پارس: دکتر محمد عابد سراج الدینی، شیخ عدنان یاسین حسینی و مال عمر صالحی که از سوي شیخ کرمانشاه ـ خبرگز

خ اهللا حاج شیاهللا العظمی خمینی عازم قم هستند،در کرمانشاه با آیتمحمد عثمان نقشبندي جهت مالقات با حضرت آیت

ه ایشان رساندند. به گزارش خبرگزاري پارس نمایندگان عبدالجلیل جلیلی مالقات کردند و پیام رهبر طریقه نقشبندیه را ب

شیخ محمد عثمان نقشبندي در این مالقات همبستگی پیروان طریقه نقشبندي را با جمهوري اسالمی ایران به رهبري امام 

 )7/6/1358خمینی اعالم داشتند.(کیهان

 

 اظهارات حجت االسالم حسنی

 

نده شوراي انقالب اسالمی ارومیه که براي بازدید از وضع منطقه شهرستان نقده ارومیه ـ حجت االسالم غالمرضاحسنی  فرما

وارد این شهر شده بود در مسجد جامع این شهرستان، از همکاري برادران کرد و ترك در سازندگی منطقه یاد کرد و گفت: 

 اند اگر در مسیر انقالب اسالمیدهآن عده از برادران کرد که تحت تبلیغات گمراه کننده حزب دمکرات کردستان، فریب خور

ایران قرار گیرند، با آغوش باز از آنان استقبال خواهد شد. وي یادآور شد: کسانی که به هر عنوان مزاحمتی براي خواهران کرد 

از  االسالم محرر یکیاند فراهم سازند در دادگاه عدل اسالمی محاکمه خواهند شد. حجتما در این منطقه که به ما پیوسته

روحانیون نقده از جنگ تحمیلی شهرستان نقده که چندي پیش بین برادران کرد و ترك به وقوع پیوست و طی آن خسارات 



مالی و جانی فراوانی به منطقه وارد کرد، اظهار تأسف نمود و آمادگی مردم نقده را در حراست از دستاوردهاي انقالب اسالمی 

 )8/6/1358ایران اعالم داشت. (اطالعات 

 

 اطالعیه

 

 :این اطالعیه امروز از سوي حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در منطقه کردستان و کرمانشاهان منتشر شد

 

 بسمه تعالی

 

کردستان و کرمانشاهان میرساند که با توجه بفرمان عفو عمومی امام خمینی جز سرکردگانی  هايبااطالع اهالی محترم استان

که عامل آشوب و کشتار مردم بیگناه بودند، کلیه کسانیکه اغفال و به عضویت حزب دموکرات در آمده اند در صورتیکه به 

می از هر گونه تعقیب و محاکمه در امانند.  در محل خود باز گشته و اسلحه خود را تحویل دهند در پناه دولت جمهوري اسال

 .شوداین مورد به شکایت افراد مغرض که ناشی از اختالف نظرهاي شخصی است هیچگونه ترتیب اثر داده نمی

 

حقگو استاندار آذربایجان غربی دیروز در گفتگویی با خبرنگاران اعالم کرد: برابر اطالع واصله گویا سران عمده حزب منحله 

اند و به نقطه دیگري رفتند.  استاندار آذربایجان غربی افزود: اوضاع در حال حاضر آرام است و کرات از مهاباد خارج شدهدم

نیز مشکلی که وجود دارد کمبود مواد نفتی در بعضی از مناطق است و طبق اظهار فرماندار مهاباد کمبود مواد نفتی در این شهر 

 .است شود ووضع منطقه آراممشاهده می

 

رانندگان نفتکشها حاضر به حمل نفت و  هاوي در مورد تامین مواد نفتی مردم منطقه گفت: متاسفانه به علت ناامنی در جاده

دیگر مواد نفتی نیستند. حقگو همچنین گفت: هنوز از نتیجه اقدامات تحویل چهار جسد برادران ما که اعدام شده بودند 

 )9/6/1358گزارشی نرسیده است.(کبهان

 

 .اهللا صدوقی:اگر دشمن سرکوب نشود؛ امام  به کردستان می رودآیت

 



 ندنکن منکوب و سرکوب رودتر هرچه را دشمن و آید بعمل کردستان درامر کوتاهی مختصر اگر«: کیهان خبرنگار –یزد 

انده کل قوا در آخرین  این بخشی از سخنان امام رهبر انقالب اسالمی ایران و فرم».به کردستان حرکت خواهم کرد شخصاُ

 .اهللا طالقانی و هاشم صباغیان وزیر کشور در قم بوددیدارشان با حضرت آیت

 

روز که دی» مجلس خبرگان«اهللا صدوقی رهبري مذهبی و نماینده مردم یزد در مجلس بررس نهایی قانون اساسی حضرت آیت

ن از مرم این شهرستان در بخشی از خطبه نماز جمعه گفت؛ براي برگزاري نماز جمعه به یزد رفته بود در حضور صدها هزار ت

هاشم صباغیان وزیر کشور نیز اهللا طالقانی و مهندسبعدازظهر روز پنجشنبه موقعی که بخدمت امام رسیدم حضرت آیت

در  اگر مختصر کوتاهی«حضور داشت در محضر امام بیشترین بحث در اطراف کردستان بود و امام خطاب به حاضرین گفت: 

امر کردستان به عمل اید و دشمن را هر چه زودتر سرکوب و منکوب نکند شخصا به طرف کردستان حرکت خواهم کرد. 

 .«توانیم شاهد باشیم که کشور ما را تجزیه کنند و جوانان مسلمان ما را شهید نمایندمات نمی

 

ر با امام خمینی گفته شد که شورشیان کرد مهلت اهللا طالقانی و وزیر کشواهللا صدوقی افزود: در مالقات آیتحضرت آیت

کنند بخدا قسم شما را اغفال می«هاي آنها عمل کنیم. اما رهبر انقالب اسالمی ایران در پاسخ گفت:  خواسته اند تا به خواست

ی در ادامه اهللا صدوقآیت» خواهند از شما مهلت بگیرند  تا تهیه و تدارك ببینند و بیشتر مجهز بشوندگویند میآنها دروغ می

 :خطبه نماز جمعه ضمن تایید اظهارات امام خمینی گفت

 

اد هاي امام را انجام ندخاطرتان هست دولت بختیار هم که روي کارآمدگفتند دو هفته به بختیار مهلت بدهید اگر خواسته »

ز نوشته شد اي به من نیبه یزد هم رسید و نامهآنوقت او را سرکوب کنید و در مقام مبارزه با بختیار برآیید همین پیغام بختیار 

انقالب عظیم اسالمی ایران را که در دنیا بی نظیر بوده و نهضت مقدسی را که در اقطار عالم بیمانند است آرامکنید تا به 

برسیم در  يمقصود خود برسید ولی ما این نهضت را تا رسیدن به هدف نهایی با شدت تعقیب می کنیم تا انشاء اهللا به پیروز

 .«خواهند تا مفاسد شوم وخود را عملی سازندحال حاضر هم عوامل شورشی مهلت می

 

اغی اگر به اشخاص خدانشناس و ی«اهللا طالقانی و وزیر کشور امام خمینی گفت:اهللا صدوقی اضافه کرد: در شرفیابی آیتآیت

اند مقصود آنها این است ما را ا قسم شما را اغفال کردهمهلت بدهید و با آنها مذاکره بکنید و یک طوري کنار بیایید بخد

آرامکنند و اگر یک روز هم هست دست از جنگ برداریم تا آنها تجهیز قوا بکنند و آخرین  ضربه خود را به ما بزنند. اما من 

 سالمی درنیاید از پايتا اوضاع کردستان آرامنشودآرام نخواهم نشست و تا تمام گوشه و کنار این منطقه در اختیار دولت ا

 .«باید حرکتی بکنم به کردستان خواهم رفت و غائله را خواهم خوابانید  نخواهم نشست و اگر خودم شخصاُ



 

پس از پایان مراسم نماز جمعه هزاران تن از مردم یزد علیه حزب دموکرات و شورشیان به تظاهرات پرداختند و خواستار 

 .سرکوبی رهبران این حزب شدند

 

اهللا صدوقی پس از انجام مراسم نماز جمعه براي شرکت در مجلس خبرگان با هواپیما از یزد به تهران آیت

 )10/6/1358بازگشت.(کیهان

 

 نماینده امام در غرب کشور هايبازدید

 

طقه منکرمانشاه ـخبرگزاري پارس حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمان نماینده امام که بمنظور بازدید و بررسی اوضاع 

اي با خبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه غرب کشور و رفع مشکالت، به این منطقه مسافرت کرده بود، امروز در مصاحبه

کرمانشاه با هلیکوپتر عازم منطقه نوسود ـ جوانرود و پاوه فرمانده ناحیه ژاندارمري» روز گذشته به اتفاق سرهنگ اخیانی« گفت:

ق مذکور آنچه که مشاهده شد بر خالف آنچه که شنیده بودیم بود.در هریک از این شهرستانها، شدیم پس از ورود به مناط

مردم با شعارهاي درود بر خمینی درود بر رهبر انقالب امام خمینی کور باد مخالفین انقالب از ما استقبال کردند.مردم این 

معنوي زندگی می کنند. از ضروریات اولیه زندگی، حتی از  اي نداشت در فقر مادي ومنطقه چون رژیم شاه سابق به آنان توجه

قبیل و آب آشامیدنی برق و نان محروم هستند. همگی اعالم میداشتند که ما خواهان جمهوري اسالمی هستیم و تا آخرین 

نطقه پس ار اعالم قطره خون خود را در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمی برهبري امام خمینی، نثار خواهیم کرد. مردم این م

السالم حجت ا«اند، آنرا به ستاد پاسداران تحویل میدهند. رهبر انقالب با اینکه اسلحه خود را با قیمت گزافی خریداري کرده

 10افزودند:وضع شهرستانهاي مزبور بطور کلی آرام است و براي تعمیر مسجد جامع شهر جوانرود که هزینه آن »کرمانی

 )10/6/1358ده است مبلغ یکصد هزار ریال براي کارهاي اولیه آن پرداخت شد.(کیهانمیلیون ریال برآورد ش

 

 .علماي مهاباد، خواستار قطع جنگ در منطقه شدند

 

تن از آقایان و علما و نمایندگان طبقات مختلف مردم و  20سوخت زیرا حدود مهاباد: دیشب شهر مهاباد در تب انتظار می

ن شهرداري گرد آمده بودند تا تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. از جزییات مذاکرات اطالعی در اعضاي شوراي انقالب در سال

تهران و  هایی بهدست نیست اما پس از اتمام جلسه، آقایان علما به شرکت مخابرات رفتند و در آنجا متحصن شدند و تلگرام



هاباد غیر از اینکه کرد و سنی هستند، گناه دیگري کلیه دول اسالمی مخابره کردند. در این تلگرامها آمده است که مردم م

ها براي چیست؟ بهتر است نمایندگانی از مرکز جهت بررسی اوضاع مهاباد و کردستان به این ندارند و این همه لشکرکشی

رت حض اهللا العظمی خمینی ـمناطق اعزام شود و از برادرکشی در شرایط فعلی خودداري گردد. این تلگرامها به حضرت آیت

سالمی و هاي دول ااهللا منتظري ـ سفارتخانهوزیر ـ آیتاهللا طالقانی ـ نخستاهللا العظمی ـ سید کاظم شریعتمداري ـ آیتآیت

 )11/6/1358هاي اطالعات ـ کیهان و بامداد مخابره شده است.(اطالعاتروزنامه

 .هیاتی به دستور امام خمینی به کردستان رفت

 

بدستور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران حجت االسالم معادیخواه باتفاق نماینده وزارت کشور : پارس خبرگزاري –قم 

 .روند متن دستورامام باین شرح استجهت بررسی  وضع عمرانی کردستان به این منطقه می

 

ده اق نماینده وزارت کشور و نماینبسم اهللا الرحمن الرحیم. جناب حجت االسالم آقاي معادیخواه دامت افاضاته. جنابعالی به اتف

اند براي رسیدگی بوضع عمرانی کردستا ن به آن منطقه بروید و از احتیاجات برادران جهاد سازندگی و گروهی که انتخاب شده

                               عزیز کرد اطالع پیدا کرده و گزارش تفصیلی از کار این گروه را بدهید.                                               

 )11/6/1358روح اهللا الموسوي الخمینی(کیهان 10/6/58تاریخ 

 

 .اهللا العظمی شریعتمداري رفتنددر تهران هزاران نفر به دیدار حضرت آیت

 

 .الزم است اهللا العظمی شریعتمداري :از نظر دینی،احترام به ارتش، فعالًآیت

 

هاي مختلف به العظمی شریتمداري در تهران هزاران نفر از مردم تهران و شهرستانها در گروه اهللادر دومین روز اقامت آیت

دیدارشان رفتند. در میان دیدارکنندگان دیروز، نمایندگان جامعه یهودیان ایران و همچنین گروههایی از پرسنل نیروهاي زمینی 

ن ضمن آرزوي سالمتی براي رهبران مذهبی و آرزوي موفقیت خوردند. نمایندگان یهودیاو هوایی جمهوري اسالمی به چشم می

اهللا شریعتمداري خواستند تا روحانیت، مثل همیشه به حمایت از اقلیتها ادامه بدهد. پرسنل براي انقالب اسالمی ایران، از آیت

 العظمی اهللاد و حضرت آیتاهللا العظمی شریعتمداري آمکشید ارتش فداي ملت،به دیدار آیتنظامی نیز در حالی که فریاد می

 :شریعتمداري نیز سخنانی به شرح زیر خطاب به ارتش و پرسنل ارتش ایراد فرمودند

 



 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

ها و افراد نظامی تشریف آوردند زحمت قبول فرمودند، اینجا آمدند، براي تبریک از این که برادران اسالمی ما آقایان ارتشی

 کند از جمله معانیشود، انقالب همه چیز را عوض میدانید همانطورکه گفته میو ممنونیم. البته می آمدند، بسیار متشکر

شود البته نه به این معنی که آن معنی که مورد نظر اهل کند، یعنی به یک لحاظ لغت هم عوض میکلمات را هم عوض می

از معنی عبارت از آن حالتی است که بعد از شنیدن ادب است که ماهیت کلمه عوض شود. به آن معنی خیر، چون مقصود 

توانیم بگوییم که معنی ارتش هم مثل سایر می بندد. اگر این حالت را مالحظه بکنیم قطعاًکلمه در ذهن مخاطب نقش می

کلماتی که عوض شده معنی آن عوض شده است و همین توجه به عوض شدن معنی ارتش را به وظایفی که در مقابل خدا و 

کنند چون سابق وقتی لفظ ارتش شنیده میشد یک معنی پیغمبر مملکت دارند خوب متوجه می

وحشت،جدایی،بیگانگی،ظلم،معانی که خوشایند هیچ بشرسالم الفطره نیست و از این جهت بین مردم،مسلمانها و بین ارتش ایران 

قایان د ارتشی اگردر واقع هم مایل بود منزل یکی از آفاصله زیاد بود،بطوریکه حتی مالقاتها تحت کنترل بود،سانسوربود،یک فر

روحانی ها یا مسلمانهاي حقیقی برود و رفت و آمد کند عواقب خوبی براي ایشان نداشت و از طرف دیگر مالقات با رؤساي 

 شوند وارتش براي روحانیهاچندان عکس العمل خوبی نداشت.از این جهت ازطرفین پرهیز و احتراز بود که با هم متصل ن

ست. براي کردند که ارتش براي ملت نیصحبت نکنند و یک نوع ارتباطی پیدا نکنند که مورد تعقیب بشود چون آنها تصور می

 ها براي حفظ دستگاه دیکتاتوري است، یعنی دستگاه دیکتاتوري براي اعمال نفوذحفظ منافع مسلمانها نیست. مثل سایر دستگاه

داشت و قواي انتظامی بیشتر در خدمت دیکتاتوري و گروه مخصوص بود، تا در خدمت مسلمانها خود احتیاج به قواي انتظامی 

و از این نظر شنیدن کلمه ارتش، نظامی، سپهبد، امیر لشکر و سرلشکر و غیره این چیزها خاطره خوبی، تصورات خوبی در ذهن 

و معنی این کلمه فرق کرده است االن دیگر کسی که  کرد. ولی بحمداهللا بعد از انقالب حاال مطلب عوض شده استایجاد نمی

اند شود آن فاصله، آن بیگانگی آن نفرت، البته در ارتش اشخاص خوب بودهکلمه ارتش را می شنود آن وحشت در او پیدا نمی

کنم به عرض میاین که  گفتند، قطعاًگرفتند و مشکالت خود را میپرسیدند و اجازه میآمدند مسایل شرعی میها میو بعضی

این معنی نیست که در ارتش مردمان خوبی نبودند، بلکه دستگاه دستگاه خوبی نبود. االن برعکس هر کسی که اسم ارتش و 

 دانند همانطور که آقایان در شعار خود گفتند فعالًکند چون میکند احساس احترام میشنود احساس محبت مینظامی را می

در خدمت گروه، در خدمت استبداد، در خدمت دیکتاتوري. وظایفی که ارتش دارد باید سر ارتش در خدمت ملت است. نه 

حدات را حفظ کند، باید امنیت مملکت را برقرار کند، باید مسلمان باشند و احکام اسالمی را تایید کند، و برنامه اسالمی را 

، سرباز اسالم محسوبند، احترام به خصوص دارند. سبیل اهللا محسوبندجاري کند. در این صورت است که اینها مجاهدین فی

شان را خواستند ارتش را به کلی منحل کنند، یا روحیهها فهمیده یا نفهمیده میهایی یا بعضیالبته بعد از انقالب یک دسته

ها احبهر ضمن مصموقع در اول کاضعیف کنند یا آنها را تحقیر کنند و یک مطالبی که باعث ضعف روحیه آنها بشود. ما در آن

مان همین است که کار اول ضرورت اولی که در مملکت الزم وظیفه خودمان را در این خصوص ادا کردیم و االن هم عقیده

است تقویت و سازماندهی قواي انتظامی است که کمی وکیفی باید سازمان داده شود. کمی یعنی از لحاظ مقدار، هر تعدادي که 



شان قوي بشود هم میان ملت احترام داشته باشند و هم ود نداشته باشد، کیفی یعنی هم روحیهبراي مملکت الزم است کمب

اش را فرض کنید که فالن مملکت در معنی خونش را، جانش را، ارده خودشان به وظایفی که دارند آشنا بشوند ارتش مثالً

بالغی حقوق و مزایا و مقام از آن دستگاه دریافت کنند گذارد تا در مقابل آن ماش را در اختیار یک دستگاهی میمواهب طبیعی

رساند اما سرباز این یک نوع معامله است یک نوع خرید و فروش است که در معنی خودش را در مقابل مادیات به فروش می

اینها با  وشکند بلکه خرید و فراسالم این طور نیست. این طور نیست که خونش را در مقابل مبلغ ناچیز خرید و فروش نمی

کند و کنند، یعنی یک آدم هدفی است یک آدمی است که طبق وظیفه عمل میخداست. اینها سرباز اسالمی با خدا معامله می

پیاده شود این است که تمام کارکنانش اعم از ارتش تمام وزرا تمام رؤساي ادارات همه  بنابراین اگر حکومت اسالمی واقعاً

گیرند این براي اداره امور معاش الزم است ولی آنچه براي آنها مهم است کنند البته حقوقی که میاینها طبق وظیفه عمل می

وظیفه است و دیگر الزم نیست که هر کدام یک مراقبی داشته باشند محاسبی داشته باشند تحت کنترل باشند، تحت سانسور 

ی خود آن وظیفه مجري قوانین است، ضامن اجراي قوانین دهند یعنباشند اینها خودکار هستند و خودشان تشخیص وظیفه می

است و همین است که در هیچ حکومتی غیر از حکومت اسالمی در روي زمین این مزیت نیست اگر انشاءاهللا تعالیم اسالم 

و در نتیجه   خیلی راه داریم البته این مزایا هم همانقدر خود را جلوه خواهد داد نجاخوب ودرست پیاده بشود که هنوز تا آ

 کنم که خداوند متعال مملکت ایرانپیشرفت مملکت از هر نظر خیلی زیادتر و بیشتر از حاال خواهد بود. در هر صورت دعا می

کند.  کردستان برقرار را حفظ کند مسلمانها را قوت و عنایت کرامت فرماید و امنیت را در تمام استانهاي این مملکت خصوصاً

اهللا تعالی فرجه حفظ کند و برادران ارتشی ما عجلمملکت شیعه را خدواند متعال و عنایت  حضرت حجتانشاءاهللا استقالل 

متوجه باشند احترام ارتش  همیشه متوجه وظایف خودشان باشند و خود را سرباز اسالم بدانند و مردم هم الزم است که عموماً

رام آنها از هر جهت تایید آنها که براي حفظ مملکت شیعه هر اقدام حتی از نظر دینی هم الزم است. تقویت آنها، احت  فعالً

مثبتی در این مملکت انجام دهند، هر برنامه اسالمی برنامه خوبی را بخواهند پیاده کنند این احتیاج به قدرت دارد و این قدرت 

درت حکومت اسالمی عالقمند است هاي اسالمی به قوت و قهم درارتش متمرکز است بنابراین هرکس به پیاده کردن برنامه

اول باید ارتش را احترام بگذارد تایید بکند و ارتش هم انشاءاهللا به وظایف خود خدا توفیق بدهد عمل کند.والسالم علیکم و 

 )11/6/1358رحمت اهللا و برکاته(اطالعات

 

 ورود الهوتی

 

ساعت توقف در کرمانشاه وارد  24بعدازظهر دیروز پس از اهللا الهوتی نماینده امام در سپاه پاسداران انقالب اسالمی آیت

 .سنندج شد

 



اي با خبرنگاران نقطه نظرهاي خود را پیرامون اوضاع کردستان و نیز هدف از این دیدار تشریح کرد و گفت: وي در مصاحبه

از اعزام براداران پاسدار  هدف سرکشی و بررسی وضع پاسداران اعم از اعزامی و بومی ونیز روشن کردن هرچه بیشتر منظور

به این منطقه براي مردم کردستان است. وي افزود تا فردا در سنندج خواهم بو وسپس به تهران بازخواهم گشت و هر موقع 

 .به منطقه خواهم آمد الزم باشد مجدداُ

 

ال ز برادران پاسدار استقبمردم مناطق مختلف کردستان برخالف شایعات منتشر شده ا: اهللا الهوتی خاطر نشان ساختآیت

یابند که هدف از اعزام پاسداران تنها و تنها براي سرکوبی اشرار و افراد فرصت طلب و ضد کرده به ویژه پس از اینکه درمی

دانند که تنها اند باید بخلقی است بیشتر نسبت به پاسداران ابراز محبت میکنند. وي تاکید کرد همانطوریکه بارها امام فرموده

افرادي به کیفر خواهند رسید که دستشان به خون آغشته شده باشد و سایر افراد از هر دسته و گروه و نیز افراد حزب 

هاي خود و بازگشت واقعی انان به اند در صورت تحویل اسلحهفریب فرصت طلبان و خائنان را خورده دموکرات که اکثراً

میدهیم که هیچکس به هیچ عنوان حق مزاحمت براي آنان را ندارد ودولت  داریم و اطمینانسوي ملت وقدمشان را گرامی می

برابر امر امام مکلف است نیازمندیهاي عمومی منطقه را در اسرع وقت تامین نماید و مطابق خواسته امام دولت براي منطقه 

رزي، دامداري و غیره اهمیت هاي گوناگون، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، کشاوکردستان از نظر رفاهی و برطرف کردن سم

راز اهللا الهوتی در پایان این گفتگو ابخاصی قائل است و در جهت تحقق این نیازها دولت از هیچ کوششی فروگذار نیست. آیت

امیدواري کرد که تمام برادران کردمان از این فرصت مناسب و اسالمی و انسانی استقبال کرده و از آن استقبال کنند و کینه و 

 )11/6/1358ق را به دور ریخته و بجاي اصفا و صمیمت و برادري را همانطوریکه اسالم امر میفرماید برقرار سازند.(کیهاننفا

 

 اهللا الهوتیورود آیت

 

عضو شوراي فرماندهی سپاه » علی بشارتی«فرمانده سپاه پاسداران انقالب و » آقایان جواد منصوري«و » اهللا الهوتیآیت»

ور بررسی و رسیدگی به اوضاع منطقه غرب کشور، وارد کرمانشاه شدند و بالفاصله در استانداري با محمد انقالب، به منظ

اي تشکیل دادند، این هیات قرار است براي بررسی و رسیدگی بیشتر اوضاع منطقه به پور استاندار کرمانشاهان، جلسهسپهري

 )11/6/1358شهرهاي دیگر سفر کند. (اطالعات

 

 اهللا الهوتیبیانات آیت

 



اهللا الهوتی که براي سرکشی و بررسی وضع پاسداران به سنندج آمده بود در این شهر اعالم کرد که مردم کردستان آیت

یابند که هدف از اعزام پاسداران سرکوب اشرار و برخالف شایعات منتشره، از برادران پاسدار استقبال کرده و وقتی در می

اهند کنند. وي تاکید کرد: تنها کسانی به کیفر خوست، بیشتر نسبت به آنان ابراز محبت میطلب و ضدخلقی اافراد فرصت

هاي رسید که دستشان به خون آغشته شده باشد و سایر افراد و هر دسته و نیز افراد حزب دمکرات در صورت تحویل اسلحه

 )11/6/1358آنان را ندارد. (اطالعاتخود و بازگشت به سوي ملت هیچکس و به هیچ عنوان حق ایجاد مزاحمت براي 

 

 .هاي کرمانشاه از ادامه فعالیت معاف شدندکمیته

 

ها را از قبیل کمیته مرکزي، کمیته ژاندارمري و اي، کلیه کمیتهکرمانشاه ـ دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه با صدور اطالعیه

موجب نتیجه گرفته شده از جلسه بعدازظهر روز شنبه دهم گروههاي فعالیت معاف کرد. متن اطالعیه از این قرار است: به 

شهریور ماه در استانداري کرمانشاهان که با حضور حجت االسالم آقایان الهوتی ـ حاج مجتبی حاج آخوند نماینده امام خمینی 

 پاه پاسداران انقالبدر کرمانشاه ـ معاون سیاسی استانداري ـ رییس شهربانیهاي استان و فرماندهان ارتش و ژاندارمري و س

 هاي منشعب کههاي کمیته اعم از مجاهدین و پاسداران و شاخهتشکیل شد. ضمن سپاس از فداکاري و جانبازي افراد و گروه

زي ـ ها از قبیل کمیته مرکاند، از این تاریخ، کلیه کمیتهبراي حفظ دستاوردهاي انقالب از بذل جان و مال خود فروگذار نکرده

ن شوند. بدیهی است که اعضاي ایهاي وابسته مانند گروه ضربت و غیره از هرگونه فعالیتی معاف میارمري و گروهکمیته ژاند

ها باید سالحهاي خود را در مقابل اخذ رسید، حداکثر تا مدت یک هفته تحویل مرکز سپاه پاسداران انقالب دهند. قصور کمیته

 )11/6/1358تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. (اطالعات کاراندر این مورد، خالف شرع بوده و مسامحه

 

 اطالعیه

 

 :این اطالعیه امروز از سوي حاج شیخ حسن کرمانی نماینده امام خمینی در منطقه کردستان و کرمانشاه منتشر شد

 

 بسمه تعالی

 

خمینی جز سرکردگان که عامل رساند با توجه بفرمان عفو امام به اطالع اهالی محترم استانهاي کردستان و کرمانشاهان می

 اند در صورتی که به محلآشوب و کشتار مردم بی گناه بودند کلیه کسانیکه اغفال و به  عضویت حزب دموکرات درآمده



خود بازگشته و اسلحه خود را تحویل دهند در پناه دولت جمهوري اسالمی از هر گونه تعقیب و محاکمه در امانند. در این 

شود.حاج حسن د مغرض را که ناشی از اختالف نظرهاي شخصی است هیچگونه ترتیب اثري داده نمیمورد شکایت افرا

 )12/6/1358کرمانی نماینده امام خمینی در کردستان و کرمانشاهان.(کیهان 

 

 ورود به سنندج

 

توقف در کرمانشاه وارد  ساعت 24آیت اهللا الهوتی نماینده امام در سپاه پاسداران انقالب اسالمی بعدازظهر دیروز پس از 

 .سنندج شد

 

وي در مصاحبه اي با خبرنگاران نقطه نظرهاي خود را پیرامون اوضاع کردستان و نیز هدف از این دیدار تشریح کرد و گفت: 

هدف سرکشی و بررسی وضع پاسداران اعم از اعزامی و بومی و نیز روشن کردن هر چه بیشتر منظور از اعزام  برادران پاسدار 

 .به این منطقه براي مردم کردستان است

 

 .وي افزود: تا فردا در سنندج خواهم بود و سپس به تهران باز خواهم گشت و هر موقع الزم باشد مجددا به منطقه خواهم آمد

 

 لآیت اهللا الهوتی خاطر نشان ساخت: مردم مناطق مختلف کردستان بر خالف شایعات منتشر شده از برادران پاسدار استقبا

یانبد که هدف از اعزام پاسداران تنها و تنها براي سرکوبی اشرار و افراد فرصت طلب و ضد کرده به ویژه پس از اینکه در می

کنند.  وي تأکید کرد همانطوریکه بارها امام فرموده اند،  باید بدانند تنها خلقی است بیشتر نسبت به پاسداران ابراز محبت می

رسید که دستشان به خون آغشته شده باشد و سایر افراد از هر گروه و دسته و نیز افراد حزب منحله افرادي به کیفر خواهند 

خود و بازگشت واقعی آنان به  هايدموکرات که اکثرا فریب فرصت طلبان و خائنین را خورده اند در صورت تحویل اسلحه

به هیچ عنوان حق ایجاد مزاحمت براي آنان را ندارد  سوي ملت،  مقدمشان را گرامی میداریم و اطمینان میدهیم که هیچکس

عمومی منطقه را در اسرع وقت تامین نماید و مطابق خواسته امام،  دولت  هايو دولت برابر امر امام مکلف است نیازمندي

،  فرهنگی اقتصادي،  اجتماعی،  هايگوناگون از جمله ستم هايبراي منطقه کردستان از نظر رفاهی و بر طرف کردن ستم

بهداشتی،  کشاورزي،  دامداري و غیره اهمیت خاصی قائل است و در جهت تحقق این نیازها، دولت از هیچ کوششی فرو گذار 

 .نیست

 



آیت اهللا الهوتی در پایان این گفتگو ابراز امیدواري کرد که تمام برادران کردمان از این فرصت مناسب و اسالمی و انسانی 

آن استقبال کنند و کینه و نفاق را به دور ریخته و بجاي آن صفا و صمیمیت و برادري را همانطوریکه اسالم استفاده کرده و از 

 )12/6/1358امر میفرمایند برقرار سازند.(کیهان

 .اهللا العظمی شریعتمداري: می گویند عراق هم در حوادث کردستان دستی داردمصاحبه آیت

 

کا خواهد از آمریکند و از طرف دیگر میشنویم که ایران میبستگی به آمریکا تعطیل میها وبه اتهام وااز یک طرف روزنامه

 .نفت سفید و اسلحه بخرد

 

در  ات خودرااهللا العظمی شریعتمداري در محل اقامت خود در تهران طی یک مصاحبه مطبوعاتی نظرصبح دیروز حضرت آیت

 .مورد مسایل مختلف مملکتی ابراز داشت

 

اهللا العظمی شریعتمداري درباره اعزام از حزب ایران و نویسنده روزنامه جبهه ملی نظر آیت» ل مهریانابتدا رسو»

 .هاي از جبهه ملی به منظور و گفتگو به کردستان پرسیدشخصیت

 

 :اهللا شریعتمداري پاسخ دادآیت

 

ن مسیر د. باید قولی دیگر مملکت هم در ااول باید یک برنامه خوب تنظیم بشود تا حسن تفاهم ایجاد کنند تا بعد گفتگو شو

شود رفت و صحبت کرد باید طرف مقابل هم استقبال کند  باید کارها باشد وگرنه وقتی که جنگ باشد ودو طرف بجنگند نمی

 هخواهند االن برخی از مقامات حرفهاي نقل میکنند کطوري باشد که با صلح جور دربیاید باید بروند ببینند که آنها چه می

 .قابل تحمل نیست

 

شود بس کنند بنشینند حرفهایشان را بزنند. دستور اسالم است که مادامی که میکنم که طرفین اعالم آتشمن پیشنهاد می

صلح کرد از جنگ نباید حرفی در میان باشد. ولی باید شرایط صلح را فراهم کرد در تمام کارهاي جنگی همیشه اول صحبت از 

 .ید منطقه آرام باشد تا بعد بشود صحبت کردآتش  بس است اول با

 



 :خبرنگار رویتر پرسید

 

 درباره حوادث کردستان شایعات زیادي است و آیا ممکن است که حوادث کردستان در آذربایجان غربی هم تکرار بشود؟

 

ا را خواهند کردهاي مآنها هم میکنند شوروي از این نظر که ایرانیان ملت افغان را تایید می«گویند: اهللا شریعتمداري میآیت

گویند که عراق هم در این حوادث شنویم. و البته این را هم میهاي است که میتقویت کنند. البته همه اینها حرف و شایعه

 اکنند که در کا رایران دخالتی ندارند. آنها باید بدانند که جنگ دردي ردستی دارد. در حالی که هردوي این دولتها ادعا می

: مسلمانان برادراند باید میان برادران صلح باشد چندي پیش یک خبرنگار خارجی هم پیامی از من گویدکند. قرآن میدوا نمی

ران کشور شود) سخواست من پیام دادم که براساس یک مثل ایرانی (باحلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیبمناسبت عیدشان می

 .«ما کارهایشان روبه تشدید جنگ باشدما نباید ظاهرا دك از صلح بزنند ا

 

 .کنند چه طرف پیروز و چه طرف مغلوب استجنگهاي اول و دوم ثابت کرد که در جنگ هم ضرر می

 

 .ردبینی کحال کردها در کردستان ودر تهران مسووالن کاري نکنند که جنگی درگیر بشود که عاقبت آن را نتوان پیش

 

کنم که در قضیه کردستان اگر تدابیري اتخاذ نشود بعدها پشیمانی سودي حاال اخطار می باید از جنگ پیشگیري کرد. من از

اي را از ایران جدا کنند. شاید حاال آنطور نخواهد داشت. البته زمانی جنگ ضرورت دارد و آن زمانی است که بخواهند منطقه

 .. تا راه صلح باز است جنگ نباید کرداند که دستی به این طرف وآن طرف دراز کنندنباشد و آنها مجبور شده

 

 زندکنند که باید قدرت نشان بدهند اما آدم با اوالد خودش از قدرت حرف نمیبرخی خیال می

 

 اهللا را درباره مساله مسکن سوال کرد؟خبرنگار کیهان نظر آیت» ایران مقدم»

 

 :این پرسش داد و گفتاهللا شریعتمداري از این سوال استقبال کرده و جواب مفصلی به آیت



 

 .گویند شرطش این است که با قوانین مملکت و اسالم وفق بدهددر کلیه اقدامات مثبت حتی اقدامهاي که امر خیر می

 

شان را حرفهاي خود بعداًاند، چنین گفته در اسالم و قوانین مدنی ما گرفتن اموال مردم صحیح نیست حتی آنهاي که همه قبالً

 .ایماند ما چنین نگفتهتهپس گرفتند و گف

 

میلیون تومان پول براي مسکن دارد. این مقدار پول کمی نیست پس با این پول و این  20اند وزارت مسکن حدود به من گفته

کارگرها  شود وتوان صدها خانه ساخت. در مملکتی که بیکار زیاد است و فعالیتهاي اقتصادیش دارد فلج میهمه زمین بایر می

شود  کار براي اینها بوجود آورد و نیز براي افراد فاقد خانه، خانه تهیه کرد حاال یا قسطی و یا خواهند با خانه سازي میکار می

 .مجانی. البته دولت تمام ضروریات زندگی افراد ایران را تهیه کند

 

ر بودجه اسالمی اختصاص سهمی شود. داهللا شریعتمداري اضافه کرد: در جکومت اسالمی طبقه محروم پیدا نمیحضرت آیت

ترحم نیست این بودجه فقرا الزامی است هیچ لزومی ندارد  که ما زمین وپول مردم را به زور براي فقرا الزامی است. صحبت

اي بگیریم و مردم رغبت نکنند که در تجارت و ساختمان پیش قدم بشوند و بگیریم مردم را نگران سازیم هر روز تصمیم تازه

مال وارد کنند. دولت باید بگوید که تمام قوانین شرعی به قوت خود باقی است. باید مجلس شورا براي قوانین تصمیم  از خارج

بگیرد باید دولت موقت قررار موقت صادر کند نه قانون  قوه مقننه از قوه مجریه جدا است بنابراین در این که رییس دولت 

صادي است. استقالل اقتگوید اساس استقالل سیاسی، م را راضی کند راست میآدم خوبی است شکی نیست. اگر نتوانسته مرد

حاال  کردبنابراین در اظهارات و تصمیمات دولت باید تامل کنند در سابق اگر رجولی حرف می زد رجول دیگر تکذیب می

 .نباید چنین  باشد یکی از عوامل رواج رکود اقتصادي شایعات است

 

اهللا شریعتمداري در پاسخ گفت: از یک طرف حضرت آیتایت در مورد آزادي مطبوعات سوال کرد:در این هنگام دکتر عن

خواهد اند و از طرفی دیگر می شتویم که ایران میاند به آمریکا وابستهآیند و کی گویند برخی از مطبوعاتی که تعطیل شدهمی

 دوست ما است یا دشمن ما؟ دادند که آیا آمریکانفت سفید و اسلحه بخرد. مردم هنوز نمی

 

اهللا اضافه کرد ما بجاي اینکه متوجه خودمان باشیم متوجه خارج هستیم مطبوعات باید متوجه وظایف دینی و حضرت آیت

سیاسیشان باشند مطبوعات باید اخبار را بدون کم و کاست در اختیار مردم بگذارند بسیاري از مردم ضروریات کارهاي 



تند مطبوعاتی که جنبه ضرر و بد آموزي ندارند و حتی سرگرم کننده هستند باید کار کنند و درج شوند اجتماعی را بلد نیس

 .اهللا را درباره احزاب پرسیدآقاي رستم خانی نظر آیت

 

: در کارهاي اجتماعی انسان باید هدف داشته باشد. هر هدف و هرحزبی باید هدف داشته باشد اهللا جواب دادحضرت آیت

ضد  گویند که فالنیگیرند و میکنند و ایرادي می) یعنی هدف جاهل حق ندارد تصمیم بگیرد گاهی برخی کارهاي می(آخرت 

انقالب است در حالی که آن شخص خودش ضد انقالب است. انقالب یعنی از تاریکی به سوي آزادي و روشناي رفتن. ضد 

 .انقالب کسی است که نظر دیگري را قبول ندارد

 

 کنند؟بامداد درباره وضع مالی دولت پرسید و وجود صندوقهاي متعددي که مردم کمک می خبرنگار

 

اهللا جواب داد: من فکر نمی کنم این حرف صحیح باشد زیرا در جنگی حضرت علی فرات را گرفت اجازه داد که حضرت آیت

 .معاویه و یارانش بیایند و آب ببرند

 

در کردستان صورت می گیرد سوال کردو پرسید که آیا این اعدامهاي سریع جزو خبرنگار اطالعات درباره اعدامهاي که 

 قوانین شرعی است یا نه؟

 

 .اهللا در جواب این سوال پس از کمی سکوت گفت: اعدام قوانینی داردکه باید حتما رعایت بشودحضرت آیت

 

ریعتمداري مالقات کردند در این دیدار آقاي رستم اهللا العظمی شاي از نویسندگان شعرا و فضال نیز با آیتعصر دیروز عده-

خانی عضو جمعیت همبستگی ملی آمادگی این جمعیت را براي شرکت فعاالنه در  انقالب اسالمی ایران اعالم داشت. در پاسخ 

رد مهم موادانشمندان، روشنفکران و اساتید فن در اهللا العظمی شریعتمداري اظهار داشت: اصوال الزم است فضال،حضرت آیت

 )13/6/1358اظهار نظر نمایند و با نظرات خود در پیشبرد هدفهاي انقالب اسالمی کشور کوشش کنند.(کیهان

 

 فرمان عفو عمومی امام خمینی به مردم کردستان و کرمانشاه

 



انشاهان، دستان و کرمکرمانشاه ـ خبرنگار اطالعات: از جانب شیخ حسین کرمانی نماینده تام االختیار امام خمینی در منطقه کر

 :اي به شرح زیر صادر شداطالعیه

 

 اطالعیه

 

رساند با توجه به فرمان عفو عمومی امام جز سرگرد کانی که عامل آشوب و به اطالع استانهاي کردستان و کرمانشاهان می

ود در صورتی که به محل خاند اند، کلیه کسانی که اغفال شده و به عضویت حزب دمکرات در آمدهکشتار مردم بیگناه بوده

اند. در این مورد بازگشته و یا اسلحه خود را تحویل دهند، در پناه دولت جمهوري اسالمی از هرگونه تعقیب و محاکمه در امان

ن االسالم کرمانی همچنیشود. حجتنظرهاي شخصی است ترتیب اثري داده نمیبه شکایات افراد مغرض که ناشی از اختالف

هاي عمرانی و کارهاي اولیه منطقه جوانرود فوري و براي اجراي برنامه«کوتاه به خبرنگار ما اظهار داشت:  در یک گفتگوي

نبال به د«وي افزود: ». میلیون تومان درخواست شده است. این مبلغ رقم کوچکی از اعتبار عمران این منطقه است 10ضروري 

درخواست شد تا مقدار زیادي خواروبار در اختیار این شرکت گذاشته  اًایجاد شرکت تعاونی روستایی در منطقه جوانرود، فور

 )14/6/1358اطالعات».(شود

 

 .یک روحانی سقز به کرمان تبعید شد

 

 به رسیدگی براي شرع حاکم خلخالی صادق شیخ اهللاآیت ریاست به سقز اسالمی انقالب دادگاه: کیهان خبرنگار –سقز 

شد. در این دادگاه مال جالل شافعی به اتهام همکاري ب حزب دموکرات به خلع لباس  تشکیل شافعی جالل مال اتهامات

 .روحانیت و دو سال تبعید به کرمان محکوم شد

 

از سوي دیگر برابر گزارش رسیده شهربانی سقز به ریاست سرگرد امیر احمدي کار خود را آغاز کرد و دیروز افراد شهربانی 

 )14/6/1358م به روي انها گل و شیرینی پاشیدند. (کیهان در خیابانها رژه رفتند و مرد

 

 .سرپرست کیمته مرکزي از ارتش تقدیر کرد

 



اي به رییس ستاد مشترك ارتش و فرمانده ژاندارمري کل کشور فداکاري سرپرست کمیته مرکزي انقالب اسالمی طی نامه

 .افراد ارتش و ژاندارمري در وقایع کردستان تقدیر کرد

 

 :ه سرپرست کمیته مرکزي به این شرح استمتن نام

 

 تیمسار سرلشکر حسین شاکر

 

 کشور کل ژاندارمري فرماندهی –رونوشت 

 

کمیته مرکزي انقالب اسالمی از طرف کلیه پاسداران و کارکنان کمیته انقالب اسالمی از فداکاریهاي چشمگیر ارتش جمهوري 

اسالمی و پرسنل ژاندارمري کل کشور و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تقدیر و پیروزي آنان را در منطقه کردستان به 

ماندهی ژاندارمري کل کشورو پرسنل ژاندارمري تبریک و موفقیت جملگی رادر جنابعالی و پرسنل ارتش جمهوري اسالمی و فر

 )14/6/1358(کیهانکنی مهدوي رضا محمد –خدمت به انقالب از خداوند متعال خواستار است.سرپرست کمیته مرکزي 

 

 ارومیه به اشنویه 64اعزام ستونی از لشکر 

 

ارومیه بدعوت مردم اشنویه عازم این شهر شد. استاندار آذربایجان  64ارومیه ـ  خبرگزاري پارس: امروز ستونی از لشکر 

االسالم ارومیه و همراهان ستون عازم اشنویه بود در محل شهرداري شهرستان نقده با حجت 64غربی که باتفاق فرمانده لشکر 

با  اندار آذربایجان غربی سپسمحرر امام جمعه شیعیان این شهر ستان دیدار و پیرامون مسایل منطقه با وي گفتگو کرد است

 .پیشواي مذهبی کردهاي نقده به گفتگو پرداخت» مال صالح رحیمی«

 

تن از مجاهدین شهرستان نقده شد، از  15که منجر به شهادت » گردنه دوآب«مال صالح ضمن تقبیح اعمال حادثه آفرینان 

مال صالح «روهاي مسلح مسوول را در منطقه تقویت کند. استاندار خواست که بنظور تامین هزینه هر چه بیشتر امنیت منطقه نی

که طی آن گروهی از افراد مسلح غیر مسوول به قصاص خون شهیدان گردنه » قارنا«با اشاره به حادثه تاسف روستاي » رحیمی

ت هم به ملنفر از اهالی این روستا را به قتل رساندند گفت: ما هم معتقدیم که حزب منحله دموکرات کردستان  68دوآب 



کرد و هم به ملت ایران خیانت کرده است ولی هیچ نفسی نمی تواند گناه نفس دیگران را بگردن بگیرد وي در ادامه سخنان 

ود و تنها گناهشان این ب اندخود افزود:افراد بیگناهی که در روستاي قارنا به شهادت رسیدند همه مومن به انقالب اسالمی بوده

ضمن ابراز تاسف عمیق از این حادثه گفت این گونه کارها را به حساب دولت میتوان «آقاي حقگو:  که از نژاد کرد بودند

نه انقالبی هستند و نه پیرو واقعی امام آقاي حقگو  اندگذاشت و نه به حساب اسالم وکسانی که این جنایت را مرتکب شده

قیب قرار داده و به مجارات برسانیم تیمسار ظهیرنژاد فرمانده به شما قول میدهم عامالن این حادثه را بفوریت تحت تع« افزود:

وي به ».ما حامی قاتالن نیستیم بلکه از قانون حمایت می کنیم«ارومیه نیز که در این مالقات حضور داشت گفت: 64لشکر 

کرد در این شهرستان را  نمایندگان کرد نقده قول داد که با استقرار یک نیروي ویژه در نقده امنیت همه برادران و خواهران

 )14/6/1358تامین کند.(جمهوري اسالمی

 

 .نماینده امام در غرب کشور:مردم مریوان از اقدامات دولت بسیار خوشحالند

 

االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام که بمنظور بازدید و بررسی اوضاع منطقه کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: حجت

پس از بازدید و بررسی اوضاع سنندج به مریوان «ت باین منطقه مسافرت کرده است دیروز گفت: غرب کشور و رفع مشکال

رفته عده زیادي از مستمندان کشاورزان و اقشار مختلف مردم اطراف پادگان مریوان گرد آمده و خواستهاي خود را مطرح 

 « .کردند و در رفع نیازمندیهاي آنان اقدامات الزم بعمل آمد

 

نطقه کامال آرام است بر عکس بازدیدهاي قبلی مردم منطقه مذکور بسیار خوشحال بودندو از اقدامات دولت وضع م»

 «.جمهوري اسالمی و عنایات رهبر انقالب اسالمی ایران قدردانی بعمل آوردند

 

جمهوري ».(مایحتاج عمومی از قبیل برنج روغن و سایر مواد غذایی در اسرع وقت در اختیار آنان گذاشته شد»

 )18/6/1358اسالمی

 

 سخنان برادر رفسنجانی

 

 هايشهریور و نقش آن در نهضت با اشاره به توطئه 17رفسنجانی طی سخنانی در تجلیل از روز تاریخی  هاشمیاالسالمحجت

المی سعمال صهیونیسم و امپریالیسم غرب و کلیه کسانی که در این انقالب اصیل و شکوهمند ا«عناصر ضد انقالبی گفت: 



و با تشویق کارگران به اعتصاب و کم کاري بر آنند تا مسیر این نهضت  هابا توطئه در کارخانه اندمنافع خود را از دست داده

را منحرف کنند. اینها همان کسانی بودند که تا دیروز شعار انحالل ارتش را میدادند و ارتش و پاسداران ما را مرتجع و زور گو 

ان ارتش انقالبی و اسالمی ما نش اندمیخواستند شهربانی و ارتش و ژاندارمري ما متشنج شود. آنها کور خوانده . اینهاخواندندمی

 «.داد که مسلمان است. ارتش نشان داد که آماده فرمانبرداري از رهبر است

 

 :وي در قسمت دیگري از سخنان خود اظهار داشت

 

اي اینکه خون بی گناهی ریخته نشود زیرا در آنجا تعصب و مکتب با هم ارتش، هنگام ورود به سقز، دهها شهید داد بر»

شوند. آنها براي هر شود و قرآن در این زمینه میفرماید مبارزان اسالمی هیچگاه از جهاد در راه خدا خسته نمیآمیخته می

نند کفهمد و فکر نمینمی کنند واقدام کوچک خود پاداشی بس عظیم خواهند گرفت ولی دشمن ما این منطق را درك نمی

کشور رو به  انداختهمینکه با کمک عمال ساواك و گروههاي چپ نماي مترقی نما و عمال اسرائیل. آتش کردستان را براه

رود اما خود دیدند که در ظرف یک هفته مقاومت چگونه مثل باد از هر سو متفرق شدند و شکست نیستی و نابودي می

ردم ما اي که مکه با این روحیه کنماز ایران، لبنان دیدید بیافرینند . من به تمام مخالفان اعالم می دخواستنخوردند. آنها می

دارند و با توجه به برداشت آنان از انقالب هر توطئه ایرا که طرح کنند جز اینکه خود را به مرگ نزدیکتر کنند کار دیگري 

خوزستان دیگر فریب نخواهند خورد. دشمنان ما و آنهایی که در این مرز و صورت نمی دهند. برادران ما در گنبد، کردستان و 

بوم براي خود آینده اي نمی بینند اینک مقدمات حمله به مراکز تحصیلی و فتح کردن دانشگاهها و آموزشگاهها را دارند اگر 

بی اساس  ايهیتها و رهبر ان دین شایعهشوند. با اینکه علیه شخصدر گنبد و نقده و کردستان پیروز شدند اینجا هم پیروز می

 «.این نهایت ضعف و پستی آنان است پراکنندمی

 

خالصه کالم اینکه در کشور امام صادق مکتبهاي مادي و الحادي و ضد « رفسنجانی در پایان سخنان خود گفت: هاشمیبرادر

 «.خدایی نمی تواند پیروز شود و به نتیجه رسد

 

. همه نوع امکانات مشروط به اینکه …شود، امکان انتخاب کردن، انتخاب شدن روزنامه داشتن و چند به شما آزادي داده می

 )18/6/1358اکثریت مردم بد خواهی نداشته باشید.(جمهوري اسالمی

 

شود رفسنجانی: مشکل کردستان آن چنان که وانمود می هاشمیاالسالمعنوان مصاحبه اختصاصی جمهوري اسالمی با حجت

 .بزرگ نیست



 

اي بعمل آورد آقاي رفسنجانی در این مصاحبه به سئواالت مختلفی رفسنجانی مصاحبه هاشمیخبرنگار ما در اصفهان با آقاي

د یکی ال حاضر چیست: گفتنگوناگون پاسخ گفتند از جمله در پاسخ به این سئوال که مشکالت عمده دولت در ح هايدر زمینه

از مهمترین مشکالت موجود مساله ادارات است. و این شامل مجموعه نیروهاي انسانی است که در رژیم گذشته بکار گرفته 

میشده اعم از نیروهاي انتظامی و اداري و تا حدودي هم آموزشی، این نیروها بخاطر تربیت خاص خود و علیرغم داشتن 

الزم براي اجراي نقش مناسب در دوران انقالب را ندارند، و با توجه به شرایط موجود تصفیه و بازسازي  استعداد الزم، آمادگی

این نیروها و ایجاد کادري مناسب با سرعت انقالب یکی از مشکالت است. ایشان سپس در رابطه مشکل اول از مشکل دیگري 

ده و گفتند ما اکنون نیروهاي بسیار داریم که خالصانه حاضرند به ما یعنی چگونه استفاده کردن از تیروهاي جوان انقالبی یاد کر

کمک کنند. اما ارتباط دادن این دو نیرو براي ما مشکالت زیادي بوجود آوردند، که نمونه آن جهاد سازندگی است. ایشان 

رهاست در نگیر اکثر کشوسپس با اشاره به وابستگی اقتصادي، این را مهمترین مشکل دانسته و گفتند این مشکل که دام

مختلف مواد غذایی گرفته تا برق و هزاران  هايدرازمدت قابل حل است و در طول چند سال امکان قطع این همه وابستگی

بسیار مشکل است. ایشان در ادامه سخنان خود در مورد مشکالت سیاسی کشور گفتند ( وجود یک اقلیت که خواستار چیزي 

هستند خود مشکلی است. این گروه علیرغم کوچک بودنشان بدلیل تحرك و احیانا شرکت در بعضی غیر از جمهوري ) اسالمی 

از موارد مبارزه با رژیم گذشته در صحنه وجود دارند این افراد در بسیاري از موارد زمینه دخالت و تحریک اجانب را بوجود 

باشند و منافع خویش را از دست رفته فو امام آزاد میآوردند و از طرف دیگر گروهی از وابستگان رژیم گذشته که بدلیل ع

کند. و ما در بسیاري موارد به جاي اینکه به مختلف می هايگروه اول یک ازدواج نامشروع کرده و شروع به سمپاشی بیندبامی

وال که بغیر از این سئ کنیم آقاي رفسنجانی در پاسخ به هاساختن بپردازیم باید وقت خود را صرف از میان بردتن این سمپاشی

اید آیا مشکالت دیگري در آینده ممکن است برایمان پیش آید گفتند، بسیاري از مشکالت که نام بردیم مشکالتی که نام برده

حل آنها تنها بصورت درازمدت ممکن است اما مشکل دیگري که باید از آن یاد کرد مساله وجود نفت در میهن ماست که 

دادن به ما دندانهاي طمع قدرتها را تیز کرده و آنها ما را راحت نخواهند گذاشت. آقاي رفسنجانی بعنوان خود عالوه بر قدرت 

عضو شوراي انقالب و مسوول سپاه پاسداران در مورد مشکالت سیاسی نظامی و اقتصادي در کردستان گفت، مشکل کردستان 

پاسداران با سرعت و قاطعیت عمل کنند مسایل بزودي حل شود بزرگ نیست و اگر قواي انتظامی و آنچنانکه وانمود می

خواهد شد. ایشان گفتند در کردستان یک گروهی که تعداد اصلیشان بسیار کم است ولی از شرایط آنجا استفاده کرده و با 

شاهد آن  اي را فریب داده و نیروهاي ساواك و شرق و غرب هم با آنها هم داستان شده و شرایطی را کهعوام فریبی عده

در وضعیت کنونی اگر کردستان بتواند پول یک روز نفت را که بفرمان امام به آنجا اختصاص داده شده  اندهستید بوجود آورده

جذب کند. وضع کردستان از نقطه نظرهاي اقتصادي و رفاهی تغییر بسیاري خواهد کرد. این در راهها، بهداشت، مدارس و 

اشت و اگر این تغییرات انجام گیرد تمامی شعارهاي گروه مخالف نظیر فقر، عقب ماندگی و کشاورزي اثرات بسیاري خواهد د

شود. ما باید با استفاده از نیروهاي سپاه پاسداران و ارتش که داراي قدرت کافی هستند در آنجا امنیت مظلومیت گرفته می

گی که کارآیی فوق العاده اي دارند به عمران و آبادانی برقرار کرده و سپس با استفاده از جوانان شرکت کننده در جهاد سازند

آنجا بپردازیم در مورد کارآیی جهاد سازندگی باید بگویم که جهاد سازندگی بعضی طرحهاي عمرانی را با شصت تا هفتاد 



یجاد شوراهاي دهد و این براي ما بسیار گرانقدر است. از نظر سیاسی ما باید هرچه زودتر با ادرصد صرفه جویی انجام می

تصویب شده در شوراي انقالب زمینه شرکت هر چه بیشتر مردم منطقه را در امور داخلی خودشان میسر سازیم و با برگرداند 

رفسنجانی در مورد عزالدین حسینی و قاسملو و ترك  هاشمیزبان و لباس ایشان به آنها هویت کردیشان را باز گردانیم آقاي

تا بتوانند عملیات خود را رهبري کنند اگر دست ما  اندو پنهان شده اندمسلم است اینها مرعوب شده آنچه«شهر مهاباد گفتند: 

رفسنجانی در مورد  هاشمیآقاي ها،چون اینها واقعا مجرمند و عامل جنایت کنیمبه آنها برسد بالفاصله آنها را مجازات می

رویهم رفته نتیجه خوب بوده و در یکی دو هفته گذشته کارها بهتر «گفتند: »عملکرد حضور شوراي انقالب در دولت و بالعکس 

فین رفسنجانی در مورد جبهه اسالمی مستضع هاشمیآقاي». از گذشته پیش رفته است و دولت اعتماد بیشتري پیدا کرده است

ل خبر کردند، کسی از قب: وقتی که امام مساله حزب جهانی مستضعفین را طرح و ابالغ گفتندپیشنهادي حزب جمهوري اسالمی

نداشت. حزب جمهوري اسالمی هم براي اینکه به دعوت امام جواب سریعی داده باشد و بعنوان یک نهاد در خدمت امام و در 

خط مشی امام الزم دید یک میدانی را باز کند براي کسانیکه مایلند به جبهه واحد و کلمه ووحدت کلمه برسند. آنطور که امام 

بیشتر نظرشان این بود که این جبهه مستضعفین یک جبهه جهانی باشد. بیش از اینکه یک نقش داخلی داشته توضیح دادند 

 .باشند

 

در یک محیط وسیعتري با همکاري گروههاي دیگر کار کنند  خواهندحزب جمهوري اسالمی اعالم کرد که گروههائی که می»

ا من در تهران بودم اعالم آمادگی کردتد. اما اینکه این جبهه چگونه اي هم تدر خط امام و با ایدئولوژي خالص اسالمی عده

شود و خطوط اصلی همکاري چه چیز باید باشد یک اش چیست و روابط گروهها چه جور تنظیم میباید تشکیل شود و اساسنامه

است.  چه چیزهائی هاد اینچیزهائی بایدوجه مشترك قرار بگیرد مثال کسانی که در این اصول موافقندبیایند. همکاري کنن

بشینند با حزب جمهوري  هایشانو آمادگی شان را اعالم کردند نماینده اندرا باید همین گروههائی که پیشقدم شده هااین

اي تنظیم کنند وقتی که اینها تنظیم شد در دنیا اعالم کنند کسانی که با این اصول اي تنظیم کنند خط مشیاسالمی و اساسنامه

ولی هنوز اساسنامه آماده نشده و حزب هم نخواسته است  پذیریمحاضرند مبارزه کنند. تالش کنند: ما آنها را در این جرگه می

 .ودش تنظیم کندکه خ

 

اي مختلف جلب که نقطه نظره کنیممبادا تحمیل بشود بر دیگران مبادا از دیدگاه اساسنامه بنویسیم، گفتیم یک مقدار صبر می

 )18/6/1358اي تنظیم بشود.(جمهوري اسالمیبشود با توجه افکار دیگران اساسنامه

 

 دعوت نامه رییس مجلس خبرگان از عالمه احمد مفتی زاده

 



حضرت آیت اهللا حسینعلی منتظري رییس مجلس خبرگان دیروز تلگرامی باین شرح خطاب به عالمه احمد مفتی زاده به 

 :سنندج مخابره کردند. متن پیام به این شرح است

 

 بسمه تعالی

 

 دانشمند محترم جناب مستطاب آقاي احمد مفتی زاده دامت تاییده

 

نماید که براي تشریح نظرات خودتان راجع به قانون از جنابعالی دعوت میمجلس خبرگان  7پس از سالم کمسیون شماره 

اساسی تشریف فرما شوید امید است بپذیرید. ضمنا مستدعی است سالم و تحیت گرم مرا به عمده برادران و خواهران 

 )19/6/1358حسینعلی منتظري(جمهوري اسالمی-مسلمان و مجاهد کردستان ابالغ فرمائید.رییس مجلس خبرگان 

 

 تلگراف روحانیون کردستان به آیات عظام

 

 گانیگلپایحضرت آیت اهللا العظمی سید کاظم شریعتمداري رونوشت حضرت آیت اهللا العظمی-بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 رونوشت حضرت آیت اهللا العظمی سید شهاب الدین نجفی مرعشی مدظله. رونوشت روزنامه جمهوري اسالمی

 

و گروهها تقسیم شده و بارها  هابنیان وحدت اسالمی را متزلزل نمود و با گذشتن سالها این امت به فرقهنظامهاي طاغوتی، 

خصومت برانگیخت و دست برادر ایمان و اسالم را با خون برادر بیالود، راستی پس از قرنها  هاهمان نظامها میان این فرقه

بی راه برگشتن از تفرقه به وحدت را بگشاید و امتی که چند دستگی خصومت و برادر کشی زمان آن رسیده که با حرکتی انقال

عزتش را بذلت مبدل ساخت در زیر پرچم وحدت اسالمی عزت خود را با یابد و نداي آزادي مستضعفان را بگوش جهانیان 

د را همت عالی خو برساند. اکنون پیش نویس قانون اساسی انقالب اسالمی در دست تصویب است. جا دارد که آن آیات عظام

در اصالح اصل سیزده که در این دوره پس از انقالب، حربه خطرناك بدست دشمنان اسالم داد به کار گیرند بی تردید با این 

اقدام دست آویز ایجاد خصومت از دست دشمنان اسالم بیرون خواهد آمد و در ثواب جلوگیري از هدر رفتن خون هزاران 

ی نصیب خواهد داشت که در این مسیر گامی بردارد و السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته از مسلمان در حال و آینده کس

طرف هزاران نفر از علماي سراسر کردستان امام جمعه سقز  عبداهللا محمدي، فیض اهللا مرادي، مدرس علوم دینی سنندج، 

فهیمی، مدرس علوم دینی سقز عبدالرحمن حسین عالئی، مدرس علوم دینی در شهرستان سقز، امام جمعه اویهنگ، حیدر 



طاهري، سید ضیاالدین ابراهیمی پیشنماز مسجد نصیر دیوان، عبداهللا کریمی مدرس مسجد قباء در بوکان، محمد سعید حسامی 

 امام جمعه دارالسالم سنندج، محمد رحمن پناه پیش نماز قریه باغلوچه، حاج عبداهللا بهمنیار، محمد امین قشالق سقز، محمد

مسعودي امام جمعه پیر محمد سنندج، مدرس مدرسه قران سنندج، عبدالعزیز امینی، سیدباباحسین ابراهیمی، سید محمد 

ابراهیمی پیشنماز رشید قلعه بیگی سنندج، مدرس مدرسه قرآن محمد معروف الیاسی. مدرس قریه سرواهللا عزیز کریمی، سید 

حسین حسنی امام مسجد قتوندمریوان، مسجد امین آزاد و امام مدرس محمد طاهر ابراهیمی امام مسجد کانی گرمک سقز 

گندالن، محمد امامی امام مدرس مسجد کوچک سقز، عبدالقادر فائض، حاج سید محمد فهیم ابراهیم دبیر و خطیب جمعه 

 )19/6/1358سنندج مسعود قادر مرزي. محمد شریف کریمی امام مسجد امین سنندج.(جمهوري اسالمی

 

 اهللا طالقانی در سنندجحیم آیتمجلس تر

 

 هاي مختلف سنندج دراهللا طالقانمی مجلس ختمی از سوي انجمنسنندج ـ به مناسبت درگذشت مجاهد نستوه حضرت آیت

مسجد جامع این شهر برگزار شد. در این مجلس یادبود فواد روحانی سخنگوي شوراي شهر، آقاي معاضی خواه نماینده امام 

اهللا طالقانی جامعه روحانیت و چند تن دیگر از اندیشمندان سنندج مطالبی در رابطه با در گذشت نابهنگام آیتخمینی، نماینده 

و نیز مبارزات این ابرمرد تاریخ ایراد کردند. سپاه پاسداران انقالب با شرکت در این مجلس و خواندن سرود، شکوه خاصی به 

زاده، شوراي شهر سنندج، جامعه با استاندار کردستان، عالمه احمد مفتیآن دادند. همچنین پیامهاي تسلیتی از سوي شکی

کردستان و دفتر امام خمینی در کردستان به پیشگاه رهبر انقالب به قم مخابره  28پزشکان اعزامی از شیراز، لشکر 

 )20/6/1358شد.(اطالعات 

 

 علما و شخصیت هاي مذهبی در مراسم بزرگداشت ابوذر زمان

 

 .غدار استدا» تمام امت اسالم«زاده بدین معنی است که نه فقط عالم تشیع و نه فقط عالم تسنن، که قلب ه مفتیحضور عالم

 

 .بود» شهید«زاده:طالقانی از دیدگاه قرآن عالمه مفتی

 

و  در مراسم یادبودي که ظهر دیروز از سوي شوراي انقالب،حزب جمهوري اسالمی،کمیته امور صنفی امام، مجلس خبرگان

ها هزار نفر از مردم شرکت کردند و با براه انداختن تشکیل شد ده» سپهساالر قبلی«کمیته مرکزي در مدرسه عالی مطهري 



طالقانی ـ طالقانی درود بر روانت ـ سالم بر «هاي عزاداري در حالیکه به سرو سینه خود میکوبیدند، فریاد میکشیدند:هیت

 «خمینی رهبر و هم امامت

 

اهللا خسرو شاهی و اهللا مهدوي کنی ـ آیتاهللا عالمه نوري ـ آیتاهللا آذري قمی دادستان انقالب ـ آیتراسم که آیتدر این م

اهللا امامی کاشانی سخنرانی کردند. زاده و آیتحجت االسالم ناطق نوري و جمعی از روحانیون شرکت داشتند عالمه مفتی

طالقانی به اعتبار قرآن و از دیدگاه قرآن در طول حیاتش ـ حیات پر برکت و  اهللازاده ضمن سخنرانی مبسوطی گفت:آیتمفتی

 .اش،شهید بود.و به راستی شهادت برقد و اندام سراسر ایمان و هیجان اسالمی او مبارك بادسراسر مبارزه

 

ندگوهاي مسجد آیاتی بعدازظهر با هجوم بی سابقه مردم به سوي مسجد عالی مطهري آغاز شد. از بل 5این مراسم در ساعت 

شد و سیل مردم که وارد مسجد شده بودند، در حالیکه یک پرچم عزاداري را که تصویري از از کالم اهللا مجید پخش می

ها گل نیز به پرچم آویخته شده بود در دست داشتند دور صحن مسجد راه می اهللا طالقانی روي آن نصب شده و شاخهآیت

ه این چریک پیر که ناگهان رخت از جهان بربست اداي احترام نمودند و با فریادهاي لرزاننده و رفتند و با سینه زدن نسبت ب

در جریان دیروز بیش از ».شکن صاحب عزاست امروزعزاـ عزاست امروز،روز عزاست امروزـ خمینی بت«اشک آلود میگفتند:

دقیقه یکی از  15/5را اشغال کرده بودند.در ساعت هزار نفر از زنان مسلمان با چادر سیاه، قسمت بزرگی از صحن مسجد  20

ران اهللا طالقانی را به حاضران و ملت غیور ایگویندگان پشت تریبون قرار گرفت و ضایعه درگذشت مبارز نستوه حضرت آیت

 :و همه آزادیخواهان جهان تسلیت گفت

 

هزار نفر عزادار آنرا همراه  2یات که بیش از پس از پایان سخنان این سخنران هیاتی از ارتش وارد صحن مسجد شد. این ه

اي بین مردم انداختند که چند نفر از شدت تاثر و اندوه حالشان بهم خورد و کردند با شعارهاي جان سوزشان چنان زلزلهمی

 .بیهوش شدند

 

ه حرکت و فصل دربارزاده رهبر روحانی اهل تسنن کردستان پشت تریبون قرار گرفت و طی بحثی ملحطاتی بعد عالمه مفتی

بعد انسانی و ساختن و سوختن و مقایسه آن با حیوان و نبات گفت: نظامی هستی تا آنجاي که ما میشناسیم همیشه با حرکت 

بینیم یک حرکت رسیم نبات، میتر میهمراه است. در جماد یک نوع حرکت وجود دارد دورانی، اما وقتی به موجودي کامل

وي سپس گفت  …حرکت دورانی هست اما حرکت نموـ حرکت مرگ میر و حرکت سوخت و ساز شود. دیگر نیزاضافه می

قرن چند سالی پس از رحلت پیغمبر اسالم در حالیکه رهبر اسالم ودوستان و یاران صادق و راستینش کوشیدند که  14در این 

اد گردد، باز چندي نگذشت که همان نظام نظام اسالمی در زمین پیاده بشود و انسانیت از شر زورگویان و استعمارگران آز



از قیام شاهنشاهی اموي تا انقراض شاهنشاهی پهلوي عالم اسالم چه در ایران و  کش پاي گرفت و مجموعاُاستعمارگر و بهره

چه در جاهاي دیگر راه استفاده صحیح از نیروهاي خود را که همان مسیر معتدل استفاده از وجود دو بعدي خود است گم کرده 

رکتی با این وسعت و عظمت پدیدار شد و قرن چنین ح 14بود. چطور شد که در یک گوشه از سرزمین اسالم در ایران بعد از 

به این پیروزي درخشان تا این مرحله رسید. اگر بخواهیم جواب این سوال را پیدا کنیم باید جواب سوال اول را بیابیم ببینیم که 

چطور شد که شاهنشاهی اموي بجاي حکومت اسالمی نشست وقتی جواب سوال اول را پیدا کردیم جواب سوال دوم نیز به 

زاده سپس بحثی راجع به شهادت و شهید آغاز کرد و در پایان گفت: شهید ان نیست سهولت بدست خواهد آمد.عالمه مفتی

که بدست دشمن بمیرد تا شهید بحساب اید در بستر بمیرد یا در میدان مبارزه بادشمن، به صرف اینکه شخص در تالش 

دا و کوتاه کردن دست دشمنان بشریت این شخص شهیداست. باشد براي نجات جامعه بشري و براي روشن کردن راه خ

مرحوم طالقانی به اعتبار قرآن  و از دیدگاه قرآن در طول حیآتش  شهید بود و تا آخرین  لحظه که هستی را وداع گفت: و به 

ام سراسر ایمان و ان هستی واالي انسانهاي مسلمان رسید شهید بود و شهادتش را ادامه داد و به راستی شهادت برقد و اند

 )22/6/1358هیجان اسالمی او مبارك باد.(کیهان 

 

 مصاحبه با نماینده امام در غرب کشور

 

بامداد  8االسالم حاج آقا شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشور ساعت کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: حجت

خود را در مورد علل حوادث اخیر کردستان و راههاي رفع  هايردیروز در یک گفتگوي اختصاصی با خبرگزاري پارس نقطه نظ

سال در منطقه غرب کشور اقامت  6مدت  1348تا  1342گفت:با توجه به اینکه از سال » آقاي کرمانی«این علتها بازگو کرد.

آیت اهللا العظمی امام اوضاع و احوال مردم این منطقه آگاهی کامل دارم روي همین اصل رهبر انقالب اسالمی داشته ام وبه

آن اقدام الزم بعمل  هايکه اوضاع منطقه را مورد بررسی قرار داده و نسبت به رفع نیاز اندخمینی به اینجانب امر فرموده

گفت: علت اصلی حوادث اخیر منطقه غرب کشور بویژه کردستان که موجب جلب عموم جهانیان » آقاي کرمانی«آورم.

شود فقر مادي، فقر معنوي و فرهنگی در مورد فقر مادي باید بگویم که در کردستان بویژه در می است در دو مورد خالصهشده

صد  هايکه داراي جمعیت هاییبسیاري هستند که حتی قادر نیستند شکم خود را سیر کنند. اکثر دهکده هايخانواده هادهکده

نیست که دهات آنها لوله کشی نشده بلکه آب رودخانه و  تا هزار نفر هستند، آب آشامیدنی در دسترس ندارند مقصود این

اثري نیست زندگی آنها مانند هزار سال قبل است. در مورد فقر معنوي چشمه هم ندارند. از برق و راه و مدرسه هم که خبر و

نتیجه مردم از  رو فرهنگی باید بگویم متاسفانه در این منطقه بخصوص روحانیت فعالیت تبلیغی دینی چشمگیري نداشته و د

بگویم در  فرهنگی باید هايمساعد است در مورد کمبود ااسالم فقط اسمی میدانند و بس و زمینه براي تبلیغات ضد دینی کاملً

تا  کهدرصد مردم بیسوادند و معلوم است مردمی 98بیش از هراز نفر جمعیت هم اکثر ا مدرسه هم وجود ندارد و  هايدهکده

 .«ازخود نشان نخواهنددادوي و مادي بسر میبرند زود سقوط کرده و هیچگونه استقامتیاین حد در فقر معن



 

مساله  دولت اسالمی به اینرهبري و است مقامالزم«خبرنگارخبرگزاري پارس پرسید:پیشنهادشماچیست؟ آقاي کرمانی گفت: 

رمانی االسالم کحجت».ه این منطقه توجه کنندتوجهی خاصی مبذول دارند و هر چه زودتر براي ریشه کن کردن فقر این ملت ب

عمرانی و توسعه کشاورزي و دامداري و صنایع براي این منطقه  هايامکانات منطقه وسیع و بکر است و چنانچه برنامه«گفت: 

هم راتهیه و اجرا شود این منطقه از کشور میتواند سهم عمده اي از نیازهاي مواد کشاورزي و مصرف کلی گوشت کشور را ف

در مورد فرهنگ مردم و گسترش امکانات آموزشی که یکی دیگر از پرسشهاي خبرنگار خبرگزاري پارس بود ».کند

و منطقه  دانو مردم ایران را بسیج کرده انداالسالم کرمانی گفت باید بگویم رهبر انقالب امام خمینی چنانکه امر فرمودهحجت

 هر چه زودتر خودامر فرمایید دبیران و آموزگان انقالبی و متعهد داوطلبانه اندغرب کشور را از خطر سقوط حتمی نجات داده

را به منطقه برسانند و از آغاز سال تحصیلی تازه انقالب فرهنگی این منطقه را بعهده بگیرند اگر از این مورد غفلت شود، دشمن 

خبرنگار ما پرسید:آیا به نظر شما با ». قی نمی ماندکند و روزي میرسد که به جز حسرت و افسوس براي ما بااین کار را می

امر امام به متخصیصن  بایستمینه«بسیج فرهنگی میتوان پاسخگوي همه نیازهاي منطقه بود؟ آقاي کرمانی گفت:

 پیشبرد عمرانی ـ بهداشتی ودرمانی و هايفن،پزشکان،مهندسان و تکنیسنها صادر شود که بموازات توسعه فرهنگی برنامه

در همین مریوان دریاچه ایست با آب شیرین و گوارا و آماده  گویماجراشود براي مثال میوسعه صنایع کشاورزي و دامداريت

 هاییمتر ارتفاع در منطقه اورامانات آب رودخانه 10تا  2 هايتوانیم با ایجاد بندبراي پرورش انواع ماهیها است یا احیانا ما می

است به سطح باالتر آورده و هزاران نفر از مردم بیکار را بکار کشاورزي و باغداري مشغول کنیم. جاري  هاکه اکثرا در دره

 .«توانیم کارخانجات صنایع چوبی و بویژه کبریت سازي در اینجا تاسیس کنیمکردستان پوشیده از جنگل است ما می

 

کرد. خالصه،امکانات نیروهاي انسانی فراوان و توان بهترین سیمان را در اینجا تولید کوههاي منطقه آزمایش شده می

االسالم کرمانی در مورد توزیع خوارو بار و کمکهاي مردم که از نقاط مختلف کشور به کند. حجتگذاري راایجاب میسرمایه

بع بلند و ط اي نیست حداکثر مردم باخوار وبار در منطقه مساله«است، گفت: منطقه اورامانات و استان کردستان فرستاده شده

و اگر هم دریافت کنند براي چند روز بیشتر مصرف کافی نیست  گیرندمساعاتی که دارند خوارو بار رایگان را تحویل نمی

چنانچه ارزش این همه اجناس و خوار وبار و پوشاك که همین دو سه روز پیش که من ناظر ارسال آن از رشت،ري، قزوین و 

و قصبات میرسید و یا حداقل به مصرف تامین آب و یا  هاارهاي عمرانی و آبادي دهکدهسایر نقاط کشور بودم به مصرف ک

ایجاد راه روستایی برسانیم تاثیر دائمی خواهد داشت. این پیشنهاد من متاسفانه پذیرفته نشد و اجناس و خوار و بار برایگان 

اقی است و از مردم ایران میخواهم کمکهاي خود را در شود. در این امر دخالتی نکردم ولی پیشنهادم به قوت خود بتوزیع می
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 .افسران اسراییلی در لباس عراقی در کردستان دستگیر شدند



 

 هشدار شدید نماینده امام درباره اوضاع کردستان

 

این است که غائله کردستان به تمام معنا پایان نیافته است و عقب نشینی افراد حزب دموکرات کردستان و حقیقت مطلب »

 .«وابستگان آنها موقتی است

 

حجت االسالم شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در کرمانشاه ضمن اعالم این مطالب در گفت و گویی با خبرنگار کیهان 

 .«من دوست دارم بی پرده صحبت کنم و حقایق رابا افکار عمومی در میان بگذارم:« در کرمانشاه تاکید کرد که

 

ام افراد مسلح حزب دموکرات که تاکنون به کوهها و روستاهاي اطراف مرز پناه آنطور که من تشخیص داده«نماینده امام گفت:

 .«ه خود را شروع کننداند منتظرند تا فصل زمستان فرابرسد و آنها حمله گسترده و همه جانببرده

 

 :حجت االسالم کرمانی در این گفتگو اضافه کرد

 

براي جلوگیري از جنگ و گریز دموکراتهاي فراري، الزم است از همین امروز، دولت و ملت در فکر باشند وباایجاد سنگرهاي »

 .«محکم و کنترل مرزهاي غربی، اقدامات موثري درمقابل تهاجم دموکراتها انجام دهند

 

کیلومتر مرز مشترك با عراق دارد و به عقیده من، بستن این مرزها و کنترل ان به  1360ایران حدود «ماینده امام تاکید کرد:ن

سربه  هايشکلی که در دنیا معمول است کار بسیار مشکلی است و این بدان جهت است که قسمت اعظم مرزها با عراق از کوه

توانیم مرزهاي سال طول بکشد. اما ما می 10ده و بستن مرز به معناي واقعی،شاید هاي انبوه تشکیل شفلک کشیده و جنگل

 .«خود را تا حدودي کنترل کنیم

 

 خستگی مرزبانان

 



نیروهاي مرزبانی ما که اکنون در نوار مرزي به نگهبانی مشغولند به تدریج «نماینده رهبر انقالب در منطقه کرمانشاه گفت:  

شته ( شنبه ) که به اتفاق استاندار و فرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه براي بازدید به منطقه نوسودو اند و روز گذخسته شده

هاي شبانه روز است در سنگر هستیم و براي تامین آب و حمل زخمی 15اي از مرزبانها براي ما گفتند: پاوه رفته بودیم عده

 .ها منتظر کمک باشیمخود باید ساعت

 

کرمانی در رابطه با دیدار اخیر خود از نوار مرزي گفت:به عنوان مثال وقتی بعضی از مرزبانان،توسط افراد حجت االسالم 

اي براي انتقال ساعت، روي زمین بمانند تا وسیله 8تا 7شوند باید حداقل دشمن،مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و زخمی می

 .«آنها به مراکز درمانی فراهم شود

 

به عنوان یک وظیفه شرعی و ملی به تمام ملت ایران اخطار میکنم که غائله کردستان را پایان یافته، «ام تاکید کرد:نماینده ام

تلقی نکنند و هر کس در هر پست، لباس و مقامی است باید به هر نحو که میتواند در حفظ این منطقه از کشورمان از نظر 

 .«نظامی کمک کند

 

 آیا مذاکره الزم است؟

 

االسالم کرمانی نماینده امام خمینی در منطقه کرمانشاهان در مورد انجام مذاکره با افراد مسلح حزب دموکرات  حجت

ها صورت معموال مذاکره و انجام گفت و گو از طریق دپیلماسی براي رفع درگیري و پایان دادن به این غائله، بین دولت«گفت:

اکنده کنیم و تنها جمعیتی پررا در حال حاضر ما با یک دولت رسمی مقابله نمیمیگیرد، نه بین یک دولت و یک گروه مهاجم زی

 .«ها و مجروحین فراري تشکیل شده است در مقابل ما قرار داردها، ساواکیو مهاجم که از کمونیست

 

 طمینان دارم دستکند،اما اتوانم دقیقا بگویم جمعیت طرف مقابل ما را دولت عراق تحریک میمن نمی«نماینده امام گفت:

 .«شوروي، اسراییل و آمریکا در کار است و افسران اسراییلی که در لباس عراقی دستگیر شدند تایید کننده این نظر است

 

یگانه راه رفع این مشکل،این است که دولت در این منطقه قاطعانه عمل کند و از راه «حجت االسالم کرمانی در پایان گفت:
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 گفتگو با نماینده امام خمینی در غرب کشور

 

االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی روز یکشنبه در یک گفتگوي اختصاصی کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس:حجت

قه اورامانات در مورد جهاد سازندگی در این با خبرنگار خبرگزاري پارس پس از اشاره به فعالیتهاي ضد انقالبیون در منط

عمرانی در اورامانات با توجه به شرایط اقلیمی محل نمیتوان پیش ازدو ماه دیگر  هايمنطقه گفت: از نظر پیش برد برنامه

وان تا تگرمیسر باین منطقه گسیل شوند. تا ب هايفعالیت داشت. لذا الزم است نیروهاي جهاد سازندگی هر چه زودتر از محیط

قبل از رسیدن فصل سرما قسمتی از مشکالت این منطقه را حل کرد. بگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس دراینجا یک شهروند 

بنظر من دو مساله حائز اهمیت بسیار است  یکی اینکه در جهاد «کرمانشاهی که در جلسه گفت و شنود حضور داشت گفت: 

سطح سازمانهاي اداراي که اکثر کار ندارند استفاده شود و براي این منظور امکانات  سازندگی از وجود همه داوطلبان بویژه در

مربوطه مطالعه شود. تا از کاغذ بازي و  هايهزینه هالیستمالی و اجرائی در اختیار آنها گذارده شود. و پس از اجراي برنامه

باید به آن توجه شود، وضع کشاورزان منطقه است  این شهروند افزود مساله دیگري که». تمرکز کارها جلوگیري بعمل آید

ب اند اراضیشان غصاي از کشاورزان که در رژیم گذشته به شهرها مهاجرت کرده بودند اینک که به منطقه خود بازگشتهعده

اي قبلی آنهارا هفئودال اندشده است و این کشاورزان تحت تاثیر تبلیغات دموکراتها قرار گرفته و اینک که دموکراتها رانده شده

ین که دولت به ا کنم. لذا پیشنهاد میاندکنند. و پس از مجازات موجب کوچ مجدد آنها شدهمتهم به همکاري با دموکراتها می

عده با توجه به عفو امام تضمین دهد و آنها بتوانند با خیال آسوده در اراضی خود که اینک عصب شده است به کار کشاورزي 
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 (5)روحانیت و کردستان

 

  

 

 .اصل مربوط به مذهب رسمی کشور تصویب شد

 



ربوط به معصر روز یکشنبه مجلس بررسی قانون اساسی به ریاست آیت اهللا منتظري جلسه علنی داشت در این نشست اصل 

راي  2راي موافق 52مذهب رسمی کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پارلمانی ما این اصل با 

 .راي ممتنع تصویب شد 3مخالف و 

 

در این جلسه که ازساعت شانزده آغاز شد اصلی بعنوان اصل یازده به قانون اضافه شد و اصل یازده قبلی بعنوان اصل دوازده 

 .یز پس از بررسی به تصویب رسیدن

 

هنگام بررسی این دو اصل چند تن از نمایندگان بعنوان موافق و مخالف صحبت کردند و تذکراتی دادنددر اصل یازده که روز 

مسلمانان یک امت  "ان هذه امتکم امۀ واحده و انا ربکم فاعبدون "یکشنبه تصویب شد آمده است: بحکم آیه کریمه 

هوري اسالمی ایران مؤظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش هستندودولت جم

 .پیگیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی ـ اقتصادي و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد

 

 .بصورت اصل یازده در قانون اساسی گنجانده گردیده و تصویب شد که قبالً 12پس از آن اصل 

 

جب این اصل دین رسمی ایران اسالم و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی االبدغیر قابل تغییر است و بمو

باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی،مالکی، حنبلی داراي احترام کامل می

بیت دینی و احوال شخصیه ازدواج، طالق، و ارث و وصیت و دعاوي مذهبی خودطبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تر

اي که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در مربوط به آن رسمیت دارند و در هر منطقه

 .محدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب

 

پشت تربیون قرار گرفت و به سئواالت نمایندگان درباره این اصل پاسخ داد و » پرورش«ابتدا آقاي  12صل پس ازطرح متن ا

و افزودن آن بر محتواي اصل مطالبی بیان   "حق"توضیحاتی در این مورد ارائه کرد. سپس آقاي حائري یزدي درباره کلمه  

 .در متن آن حفظ شود"حق"کرد و پیشنهاد کرد که کلمه  

 

م. ما بایستی تمام مستضعفین دنیا را در آغوش بگیری«درباره اصل مذهب مطالبی بیان کرد و گفت: » مولوي عبدالعزیز«آنگاه 

ساله را بکناري بنهیم. بیائید دست استعمارگران رااز ایران کوتاه کنیم. نبایستی طوري رفتار شود که  1400بگذاریم مشکالت 



یر شود. از علماء اعالم تقاضا دارم که بر این موضوع تاکید داشته باشند که شیعه و سنی خداي ناکرده به انحصار طلبی تعب

برادر هستند. بیائید برادري را ثابت کنید. ما میخواهیم مذهب ما را مثل مذهب خود بدانید و تفاوتی بین اینها قائل نشوید. 

قدم برمیداریم هیچ جاي ترس نیست. چرا وقتی به مساله مذاهب ایم و در راه او نترسید. تا زمانیکه ما را راه خدا باز نگشته

 .شود ؟ لذا از دوستان و برادرانم میخواهم تعصب بخرج ندهنداربعه میرسید. دقت و احتیاطها آغاز می

 

 ممطالبی را مطرح کردند که در جلسات مشترك کمیسیونها ه» مولوي عبدالعزیز«طی سخنانی گفت: برادر ما » مکارم«آنگاه 

ما «مطرح شد. خوشبختانه اصل دین و مذهب بعد از اصلی قرار گرفت که دعوت به اخوت ووحدت اسالمی میکرد. وي افزود: 

 امیدواریم کشورهاي اسالمی با وحدت خود بتوانند

 

نان قدرت سوم جهانی را در برابر ابرقدرتهاي شرق وغرب بوجود آورند. هدف ایجاد حکومت واحد جهانی است. اصل قبل نچ

فلسفه ذکر مذهب یک واقعیت است «دهد که همه برآن اتفاق نظر دارند وي آنگاه اظهار داشت: تصویب شد که نشان می

روع دانیم فشود که اسالم اساس نظام مملکت خواهد بود. وبعالوه میشود جمهوري اسالمی، چنین مستفاد میوقتی گفته می

فقهی اختالف نظرهایی وجود دارد. با این توضیح اگر در طرح قوانین مسایلی  پنچگانه مشترکات زیادي دارند ولی در مسایل

ت: ، مکارم در پاسخ گف»این مورد ا ستثناست«پیش آ مد الگو براي دولت و مجلس شورا چه باشد؟ مولوي عبدالعزیز گفت: 

 ي تشخیص داشته باشد. آینده چهخواهیم براي موارداستثنا دولت معیاري برااي نیست ولی ما میآنجا که مشترکندمساله«

تا به حال حتی یک مورد اختالف بین شیعه وسنی دیده نشده است که به ذکر «وضعی پیش خواهد آمد؟ مکارم افزود: 

رسمیت شیعه در قانون اساسی گذشته اعتراضی داشته باشند و آن موضوع باعث دعوا شود. ما این سئوال را همواره با ایشان 

ی پاسخی به آن داده نشده و آن این بود که اگر پنج مذهب رسمیت پیدا کنند، آنگاه پس از تصویب پنج ایم ولمطرح کرده

و باعث هرج و مرج قانونی خواهد شد آنگاه دکتر شیبانی پشت تربیون قرار گرفت و در باره این مطلب » معیار خواهیم داشت

ه اي را حل نخواهد کرد. بعالوه نوشتید است و وجود آن مسالهکه رییس جمهور بایستی مروج دین باشد گفت: که این تذکر زا

شده است که این اصل الی االبد ال یتغیر خواهد بود. اگر شیعه زنده است، مردم حق طلب شیعه را پابرجا خواهند داشت. آن 

یست. ین مساله در این جا نپدر و پسر هم بایستی مروج این دین بودند ولی در عمل دیدیم که چه دینی داشتند بنابراین جاي ا

گر این استدالل که ا اگر در زمان ان پدر و پسر به این اصل عمل نشد و اساساً«طی مطالبی گفت: » حائري یزدي«آنگاه آقاي 

آنگاه گفتگو در مجلس اوج گرفت و رییس مجلس زنگ را ». به اصلی عمل نشود بایستی حذف شود، استداللی منطقی نیست

» هاشمی نژاد«؟ آنگاه آقاي»زنیدبگذارید حرفمان را بزنیم چرا زنگ می«قاي حائري با عصبانیت گفت: به صدا درآورد. آ

، نیز مبهم است و »دعاوي مربوط به حاکم شرع رسمیت دارد«مساله رییس جمهور در این جا طرح شود و جمله «اظهارداشت: 

م نداشته باشد وي آنگاه اظهار داشت که اگر نام بردن مذهب به احتیاج به توضیح دارد. در صورتیکه قانون اساسی بایستی ابها

غیر مسلمان هم اجازه دارند نامبردن از اسالم را انحصار طلبی تلقی کنند. وي  هايمعناي انحصار طلبی است، بنابراین اقلیت

آنگاه «! که این مساله دیگري است ایجاد کند  هاافزود: در گذشته، این مساله باعث اختالفی نبوده است مگر اینکه بخواهد بعد



ن اگر وضع بدین منوال است و در ای«پیشنهاد کفایت مذاکرات شد و مورد تصویب قرار گرفت آنگاه مولوي عبدالعزیزگفت:

نکار کم لطفی نفرمایید. به جاي ای«آیت اهللا منتظري گفت: » اصل هم اکثریت مالك باشد، بهتر است ما از مجلس خارج شویم

راي گرفته شد و این کلمه حذف شد و در نتیجه آقاي حائري "حقه"ارائه کنید. آنگاه در مورد حذف یا افزودن کلمه راه حلی 

ت می دانید اکثری«یزدي مجلس را بعنوان اعتراض ترك کرد. مکارم برخاست و مولوي عبدالعزیز را مخاطب قرار داد و گفت: 

براي آنکه نهایت تفاهم ایجاد شود، از نوشتن کلمه حقه صرف نظر کردند. موجود در این مجلس شیعه هستند ولی با وجوداین 

ر صالحیت شوراها د«مولوي عبدالعزیز برخاست و گفت:متشکریم،خدا شما را حفظ کند. در مورد مساله شوراها مکارم گفت: 

راي آن گیري شود و این بصمیمامور فرهنگی، بهداشتی و عمرانی است و مواردي پیش میایید که بایستی در محدوه خود آنها ت

شود مقرارات محلی منظور دراین مورد وقتی گفته می«دکتر بهشتی گفت: ». است که دست افراد و اهالی منطقه باز شد

دود شوراها ح«گیري در باره آن در حدود اختیارات افراد منطقه است این که بحث ندارد. بنی صدر: مقرراتی است که تصمیم

ین الزم بنابرا». دهند و اینطور نیست که مرکز براي آنها تصمیم بگیرد و در مورد آنها اجرا شودرا افزایش میاختیارات محلی 

متن  هايو حتی کلمه هااست و به نفع آنهاست که سر چنین موضوعی تاکید شود. آنگاه پس از آنکه قسمت به قسمت، جمله

 3راي موافق  52آرا ریخته شده به گلدان چنین بود گیري شد در نتیجهاصل به راي گذاشته شد، تمام اصل با راي مخفی راي

راي ممتنع. بدین صورت اصل رسمیت مذهب موردتصویب مجلس قرار گرفت آنگاه دکتر بهشتی مدیریت  3راي مخالف 

ذهبی م هايلیتجلسه را بعهده گرفت و آیت اهللا منتظري براي چند دقیق جلسه را ترك کرد و در این موقع اصل مربوط و اق

: ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی تنها 13زردشتی و مسیحی قرائت شد. متن اصل پیشنهادي به این شرح است: اصل -کلیمی

شوند طبق مقررات اسالمی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی اقلیتهاي رسمی شناخته می

. در این مورد از سوي اقلیتهاي مذهبی پیشنهاد شد که کلمه اقلیت بکار برده نشود و در عوض  بر طبق آئین خود عمل کنند

مساله «به حساب آیند. آنگاه اصل پیشنهادي از سوي اقلیتها قرائت شد. دکتر بهشتی گفت: "جوامع رسمی دینی کشور"

هزار  150صرفنظر از این در صورتی که بیش از  ـ 2ـ بطور رسمی معبد داشته باشند  1. گیردرسمیت چند جنبه را در بر می

توانند بیش از یک نماینده در مجلس داشته باشند. درباره این اصل مدتی بحث ادامه داشت و به پیشنهاد دکتر نفر باشند می

بهشتی جلسه براي بررسی بیشتر در این مورد به بعد موکول شد. جلسه علنی بعدي صبح سه شنبه (امروز) خواهد 

 )27/6/1358.(جمهوري اسالمیبود

 

 .در سرکوبی دمکراتها، راه حل سیاسی را نباید فراموش کرد

 

دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع جمهوري اسالمی ایران، امروز براي هماهنگ ساختن عملیات مبارزه با مهاجمان به کردستان 

و مسئوالن ارتش و سپاه پاسداران انقالب و  وزیر کشور» هاشم صباغیان« رفت. دکتر مصطفی چمران دو روز پیش همراه با

حجت االسالم خامنه اي معاون وزارت و دفاع در قم به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران رسید و درباره مسائل 

ک ماه یشود دکتر مصطفی چمران، منطقه غرب کشور بویژه کردستان، با امام گفتگو و تبادل نظرهائی بعمل آورد.  یادآوري می



اي زیاد از مردم درخواست پیش از غرب کشور به تهران بازگشت و سرگرم کارهاي اداري خود بود و در این مدت، عده

کردند که او دوباره به کردستان بازگردد و اوضاع نابسامان آن منطقه را سامان بخشد و باعث دلگرمی رزمندگان و می

مصطفی چمران در گفتگوئی درباره علت بازگشت خود به کردستان گفت: پیشرفت سریع نیروهاي انقالبی گردد.  دکتر 

حقیقت این است که ما در ماه گذشته همه شهرها و مواضع مهم استراتژیک دشمن را به تصرف درآوردیم و بزرگترین «

وقف لیات نظامی متضربات را به آنها زدیم و نیروهاي آنها را بکلی متالشی کردیم آنگاه ارتش در پادگانها مستقر شدو عم

گردید و پاکسازي منطقه از افراد حزب منحله دمکرات به ژاندارمري محول شد و طبق رسوم، ارتش در داخل پادگانهاي خود 

پس از پیروزي نظامی ماه گذشته ارتش، دولت  در خارج شهرها مستقر شد و هیچ نوع درگیري با مردم شهرها نداشت.  ضمناً

ی و اجتماعی در منطقه را گسترش دهد و راه مسالمت و محبت را باز و همه متهمین را عفو کند تا تصمیم گرفت کارهاي عمران

هرچه زودتر زندگی عادي برقرار شود و حتی االمکان از درگیري و جنگ و ستیز بپرهیزد و حسن نیت خود را به برادران و 

به ارتش دستور داده شد که وارد شهرها «یر دفاع افزود: دکتر مصطفی چمران وز».  نشان دهد هموطنان کرد و همه دنیا عمالً

نشود و از درگیري با مردم خودداري کند و باصطالح، روش سیاسی براي حل مسئله در نظر بگیرد زیرا دولت قدرت قاطع 

دهد.  اما  به همه نشان داده بود و دیگر لزومی نداشت که ارتش دست به عمل نظامی بزند و شدت عمل به خرج خود را عمالً

متاسفانه توطئه گران و فریب خوردگان براي هرچه بیشتر به آشوب کشیدن منطقه، راضی به راه حل سیاسی نبودند و از 

کارهاي عمرانی و جهاد سازندگی دل خوشی نداشتند و میخواستند که پیروزیهاي ارتش را با آشوب و هرج و مرج خنثی کنند 

هان زدند و اینجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله کردند و نظم و آرامش منطقه را به هم و لذا دست به ترور و کشتار بی گنا

دکتر چمران در قسمت ».  زدند و حمله به پاسداران در راه سردشت بانه در دنباله همین سلسله عملیات تروریستی بود

نطقه بودند و همه شهرهاي کردستان را زیر قبل از ماه گذشته، دموکراتها قوي ترین قدرت م«دیگري از سخنان خود گفت: 

سلطه داشتند و حتی با اسلحه سنگین و تانکها و توپهاي سنگین، داراي یک ارتش بودند و در حمالت آنان هزاران مسلح 

ارتیزانی پ هايدر اولین مرحله جنگ شرکت داشتند در حالی که بعد از شکست، نیروهاي آنها به طور کلی متالشی شد و فعالً

همانند گذشته هر گاه ارتش «دکتر مصطفی چمران در پایان گفت: ». هستند که ترور و حمله و گریز از ویژگیهاي آن است

تصمیم بعمل بگیرد، قادر است نیروهاي آنها را متالشی کند و البته این درحالی است که ما معتقدیم نباید راه حل سیاسی و 

 )31/6/1358کیهان».(عمرانی را فراموش کرد

 

 پیام آیت اهللا ربانی شیرازي به مردم مسلمان کردستان

 

 بسمه تعالی

 



و گفتگوها متذکر این واقعیت گشتم که  هابرادران و خواهران مسلمان کردستان، بارها در ایام دیدار از کردستان در خطابه

ي شریان اقتصادي، و مرگ ایدئولوژ بیگانگان و آنهایی که در انقالب اسالمی بی نظیر با از کف دادن نفوذ استعماري و قطع

کنند درصددند که بوسیله ضد انقالب و عمال بیگانه مزدور، وضعی در منطقه بوجود آورند که هم دولت با خود را حس می

اسالمی در موقعیتی که مملکت تشنه آن است باز ماند و هم برادران کرد مسلمان، بصورت  هايمشغول شدن بدان، از فعالیت

ضد انقالب ماجراجو، بیگانه پرست و تجزیه طلب جلوه گر شوند.  من در آن ایام، در انتظار بودم که برادران کردم، قاطعانه 

ت را که متحرك به حرکت امپریالیسم چپ و ضد اسالمی و ضد مذهبی کارگردانان حزب منحله دموکرا هايجلو فعالیت

راست میبود بگیرند و نگذارند عملیات ضد انقالبی آنها در مملکت، بحران را ظاهر سازد.  متاسفانه با سهل انگاري برادران 

ید هکرد و ضعف و سستی حکومت مرکزي، آنچه نباید پیش آید، آمد و مردم از برادران ارتشی و پاسداران انقالب را یاري د

تا نظم، آرامش و امنیت را در اسرع وقت در سراسر منطقه برقرار سازند و اصالحات وسیعی که منطقه نیازمند بدان است، 

را در خارج از شهر برقرار  هاعملی گردد. الزم است شما کمک کنید تا شهربانی، مراکز خود را در شهر و ژاندارمري پاسگاه

امان نگهدارد و منطقه را از وجود اشرار و توطئه گرها و ایادي مرموز بیگانه پاك نماید.  کند و لشکر، مرزها را محفوظ و در 

وظیفه عموم مردم است که بخاطر سرعت بخشیدن در ایجاد نظم، گروههاي نظامی و یا انتظامی یاري دهند و مقامات را از 

ر اثر غفلت و یا اشتباه بدامن حزب منحله دموکرات اسلحه و مهماتی که از آنها سراغ دارند بیاگاهند. من بهمه کسانی که د

افتاده بودند و در حال حاضر متواري هستند تذکر می دهیم، که خود را به مقامات صالح معرفی کنند و یا بمنازل و یا آغوش 

مورد عفو و  خانواده خود برگردند و مطمئن باشند که طبق دستور رهبر انقالب، امام خمینی مدظله، از تعقیب درامانند و

اند و به آنها اغماض قرار خواهند گرفت.  من به مقامات صالح نیز توصیه میکنم که نسبت بافرادي که باشتباه خود واقف شده

کنند و یا بسر منزل خود بر میگردند، با کمال عطوفت و مهربانی رفتار کنند و کوشش نمایند هرچه زودتر و بیشتر، مراجعه می

قه شروع کنند و مردم را از فقر و مشکالت زندگی نجات دهند. در خاتمه توفیقات همگی را از خداوند سازندگی را در منط

 )3/7/1358خواهان است.(کیهان

 

 :وزیر و یکی از روحانیوناز سوي نماینده نخست

 

 0مردم مهاباد دعوت به معرفی کاندیداهاي نمایندگی شوراي شهر شدند

 

یري و مال کریم شاریکندي یکی از روحانیون وزنخست نماینده کالم زیبا سوي از دیروز طالعیها این: کیهان خبرنگار –ارومیه 

 :مهاباد انتشار یافت

 بسم اهللا الرحمن الرحیم



 

 درود بر خلق مسلمان کردستان و مردم زحمتکش مهاباد

 

ال حوادث و جریانات اخیر منحل دارید شوراي انقالب اسالمی شهرستان مهاباد به دنبهمانطوریکه اطالع -هموطنان شریف

هاي شدید در سطح شهر و بسته شدن مغازه ها و بازار گردیده است و گردید. حوادث چند روز اخیر که منجر به تیراندازي

 نماید که هر چه زودتر شوراي موقت شهر تشکیل گرددبعالوه مسایل امنیتی و مشکالت شهري ایجاب می

 

ر مسجد جامع با شرکت بیش از شصت تن از نمایندگان روحانیان، فرهنگیان، بازاریان، د 21/6/58در جلسه اي که مورخ 

 وزیري تشکیل گردیداصناف، کارمندان، معتمدین شهر، فرماندار و شهردار و نماینده نخست

 

 پیشنهاد شورايپس از مذاکرات طوالنی درباره اوضاع و احوال نا آرام و نابسامان شهر و مشکالتی که براي مردم پیش آمده 

اهم وزیري فرشهر مجددا مطرح گردیدو مقرر شد که مقدمات تشکیل شورا بوسیله مال کریم شاریکندي و نماینده نخست

نماییم که هر چه زودتر نمایندگان گردد. بدین وسیله از کلیه روحانیون، اصناف، بازاریان، فرهنگیان و کارمندان دعوت می

شهرستان مهاباد معرفی نماید تا شوراي موقت انقالب اسالمی را بتوانیم دراسرع وقت تشکیل  انتخابی خود را به فرمانداري

 )3/7/1358دهیم.(کیهان

 

 .مردم مهاباد،مشکالت خودرا با نماینده امام در میان نهادند

 

حضور مهاباد ـ خبرگزاري پارس: دومین جلسه بررسی مسایل و مشکالت شهر و مردم مهاباد بعدازظهر دیروز با 

االسالم حسین کرمانی نماینده امام خمینی در منطقه غرب کشور و استاندار آذربایجان غربی با تفاهم و صمیمیت حجت

االسالم کرمانی اهداف انقالب اسالمی و ثمرات این انقالب را در ساختن یک جامعه بیشتري برگزار شد. در این جلسه حجت

ن براي برادران کرد کوچکترین خیانتی را تصور نکرده و آنچه که ما را به پیشترفت پیشرو اسالمی را برشمرد و گفت من تاکنو

رساند اتحاد است استاندار آذربایجان غربی نیز با تاکید براین نکته که بایستی سوابق ذهنی خود را کنار بگذاریم و و پیروزي می

ب اسالم داشته باشیم ابراز امیدواري کرد که جلسات از اشتباهات گذشته کمتر یاد کنیم و تکیه بر جمهوري اسالمی و مکت

حل مناسبی براي رفع مشکالت منطقه به وجود آید در همین نیت نیست در شهرستان مهاباد بیشتر تشکیل شود و راهحسن

ند و خود بر شمرد هايجلسه چند نفر از شرکت کنندگان از اهالی مهاباد انتظارات خود را از دولت در جهت تحقق خواسته



ضربتی در آینده نزدیک شدند. در پایان این جلسه مقرر شد که اهالی مهاباد تعدادي نماینده  هايخواستار اجراي برنامه

مه نیت براي رفع مشکالت منطقه ادامردم منطقه انتخاب کنند. تا جلسات حسن هايمردمی از بین خود براي پیگیري خواسته

 )10/7/1358یابد.(جمهوري اسالمی

 

 0اینده امام در غرب کشور:مردم کردستان همان چیزي را می خواهند که ملت ایران خواهانش استنم

 

 به طوالنی سفرهاي پی در کشور غرب در خمینی امام نماینده "کرمانی حسین شیخ حاج االسالم حجت" –کرمانشاه 

 غربی مناطق وضع مورد در را خویش نظرهاي غربی،نقطه آذربایجان و کردستان کرمانشاهان،ایالم، استانهاي شهرستانهاي

 اقداماتی که از نظر رفاه و اسایش مردم این سامان بعمل آورده است بازگو کردونیز کشور

 

حجت االسالم کرمانی گفت: آنچه که در این سفر براي من مسلم شد این است که باید مساله آشوبگران و دمکراتها را از 

مردم کرد مسلمان و طرفدار دولت جمهوري  کردنشین ایران جدا دانست، چون عموماًمساله مردم کردستان در سرزمین 

کند ولی عده کثیري از موضع اسالمی و عالقمند به ایران عزیز هستند، حتی فکر تجزیه طلبی د ر خاطر آنها خطور نمی

ام در آنرا میتوان چنان که بارها گفتهي و مذهبی این قسمت استفاده نامشروع کرده و سرو صدا براه انداختند که علل منطقه

 :این جهات جستجو کرد

 

هاست، فقر مادي، فشارهاي نامشروع رژیم سابق، اختالفات مذهبی، مرزي بودن منطقه و باز فقر فرهنگی که ریشه اکثر علت

 0بودن مرز

 

ام ولی گرچه از سابق به آن ایمان داشتهام حجت االسالم کرمانی که با خبرنگار پارس گفت و گو می کرد،افزود: انچه که گفته

 اي که داشتممهاباد دستگیرم شد بر عقیده هاي حساس کردستان و تماس با مردمش مخصوصاًدر این سفر که از قسمت

راسختر شدم. در برخوردهایی که در جلسات عمومی با مردم مهاباد و نقاط دیگر داشتم آنچه که مورد مذاکره نبود  مساله 

خواهند و آن واگذاري کار مردم به مردم است هاي مردم چیزي است که تمام مردم ایران میلبی بود. اکثر خواستهتجزیه ط

بوسیله شوراها که دولت دست به این اقدام زده است ودر آینده نزدیک به تمام استانهاي ایران بلکه شهرستانها این امتیاز را 

آمد که دولت ایران این چنین آزادي به ملتش عطاء کند. د چون باورشان نمیخواهد داد. نهآیت مردم کردستان عجله کردن

هایی ایجاد کرده بود ولی طبق جهت دیگر آزادي مذهبی بود که رژیم سابق به عقیده برادران اهل تسنن براي آنها محرومیت

زادي عطاء شد که هر فر د شیعه قانون اساسی جمهوري اسالمی به تمام برادران اهل تسنن از هر مذهب که باشند همان آ



مذهب از ان برخوردار است. اما مبارزه با فقر مادي، دولت جمهوري اسالمی توجه خاصی نسبت بمردم این منطقه مبذول 

 .داشته که اینکه اثرات آن محسوس است چنانچه اکثر مردم مستضعف به جمهوري اسالمی عالقه فراوانی پیدا کردند

 

در مورد فقر فرهنگی با  وجود اینکه احتیاج به گذشت زمان و اقدامات اساسی دارد در عین حال فت:حجت االسالم کرمانی گ

دولت باید با تمام قوا وارد عمل شود و در اکثر قصبات و دهات که مدرسه وجود دارد معلمین شایسته و دلسوز بگمارد تا 

 .سایل قرار گیرندریشه فقر فرهنگی قطع بشود ومردم با آگاهی و بینش در مقابل م

 

حجت االسالم کرمانی در مورد مبارزه با فقر مذهبی گفت: اینجانب عالوه بر اینکه از طرف امام و ملت و رهبر عالیقدر 

ام، از طرف دولت و وزیر کشور با اختیار تام به این منطقه آمدم که از اهللا العظمی امام خمینی ماموریت داشتهحضرت آیت

تشکیل مجالس مذهبی مردم هر مذهبی را با احکام و قوانین آن مذهب اشنا سازیم. در مورد اقدامات  طریق روحانیوم و با

رفاهی به وزارت کشاورزي و عمران روستاي در مرکز مذاکرات الزم بعمل آمدو قرار شد که این وزارتخانه تمام امکانات خود 

رگزاري پارس در مورد خرابکاریهاي اخیر و تظاهرات در منطقه را در اسرع وقت در اختیار این منطقه قرار دهد. خبرنگار خب

پرسش کرد و حجت االسالم کرمانی پاسخ گفت: طبیعی است که پس از اقداماتی که براي سرکوبی دموکراتها بعمل آمد، 

ه د کواکنش آنها بصورت عملیات تخریبی موجی از تظاهرات بویژه از طریق تحریک احساسات و عواطف مردم پدیدار شو

اي براي مقابله با آن مورد توجه دولت قرار گیرد و اقدامات همه جانبه و عکس العمل معقوالنه ضرورت دارد این مساله کامالً

 )16/7/1358(کیهان0معمول شود ودر صورت موافقت هیات حسن نیتی از جانب دولت هر چه زودتر به منطقه اعزام شود

 

 .را کشتند ايزن وبچه را قتل عام و زن حامله 11خانه االسالم حسنی: دموکراتها در یک حجت

 

االسالم حسنی نماینده امام در ارومیه در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار خبرگزاري پارس قم ـ خبرگزاري پارس: حجت

ر گویید داالسالم حسینی در پاسخ سئوال خبرنگار خبرگزاري پارس که میدرباره اوضاع غرب کشور سخن گفت. حجت

حزب منحله دموکرات کردستان به بهانه افتتاح دفتر حزب در «حوادث نقده شما و افرادتان شدت عمل نشان دادید گفت: 

نقده تظاهرات مسلحانه براه انداخت ومردم نقده که سه چهارم آن ترك زبان و یک چهارم کرد هستند و تا قبل از درگیري 

تظاهرات وحشت کردند در اینجا الزم است یادآوري کنم که مردم نقده به  کردند با دیدن اینبرادرانه با هم زندگی می

جمهوري اسالمی راي داده بودند و دموکراتها این مردم را به گلوله بستند و علماي نقده پس از چهل و هشت ساعت مقاومت 

و با چهارصد مجاهد پس از چهل و  مسلحانه در مقابل دموکراتها از من استمداد طلبیدند و ما با دو دستگاه  خوردرو نفر بر

می کشته و زخ ايهشت ساعت به کمک اهالی نقده شتافتیم و پس طی شانزده ساعت جنگ مسلحانه دموکراتها با دادن عده



االسالم حسنی افزود: بدنبال این ماجرا افراد عقب نشینی کردند و چند نفر از مجاهدان نیز به درجه شهادت نائل شدند. حجت

رو ف اينفر زن و بچه را بطور فجیعی به قتل رساندند و حتی سیخی را در شکم حامله 11در نقده در خانه آقاي بدلی،دموکرات 

ازماهیت ضد انسانی و ضد انقالبی حزب  دموکرات کردستان است که سران آن یعنی قاسملو بعنوان دبیر  ايکردند. این شمه

سالم االاي فدایی خلق در اینگونه ماجراها همکاري نزدیک داشتند. حجتکل و عزالدین حسینی دبیر حزب کومله با چریکه

حسنی گفت سه روز پیش مهاجمین دموکرات به پایگاه ژاندارمري قریه آقالع دشت جین اشنویه حمله بردند و پس از خلع 

عف ما را ر برادران کرد مستضاالسالم حسینی گفت: به عقیده من اکثسالح پاسگاه افراد این پاسگاه، را به اسارت بردند حجت

نان و در میان آ اندبرخی از مالکان منطقه که سالها اموال آنان را پس ازاصطالحات ارضی بیغما بردند تحت نفوذ خود گرفته

االسالم حسنی افزود: در دیداري که با دکتر مصطفی چمران وزیر دست به تبلیغات سوء  علیه جمهوري اسالمی میزنند. حجت

اوضاع منطقه را رسیدگی کنند و سپس اقدام قاطع بعمل آورند تا مستضعفان کرد از  شتم از ایشان خواستم دقیقاًدفاع دا

جمهوري اسالمی مایوس نشوند و بسوي دموکراتها نروند. ایشان افزودند ما نسبت به برادران کرد که برادران ملی و مذهبی و 

آنان در منطقه از لحاظ مدرسه، حمام و آب لوله  هايااهللا در آینده نزدیک کمبودنگریم و انشدینی ما هستند با دیده احترام می

 )17/7/1358کشی تامین خواهد شد.(جمهوري اسالمی

 

 :اظهارات نماینده امام در غرب کشور

 

 .مسلمان و طرفدار جمهوري اسالمی هستند مردم کرد عموماً

 

 .کندنمی فکر تجزیه طلبی حتی در خاطر مردم مسلمان کرد خطور

 

 .در قانون اساسی بهمه برادران کرد از هر مذهبی باشند مثل شیعیان آزادي اعطا شده است

 

 .دولت باید با تمام قوا در کردستان عمل کرده و با فرستادن معلمان دلسوز  و شایسته، ریشه فقر فرهنگی را درآورد

 

 گفتگو با نماینده امام خمینی در غرب کشور

 



االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشور در پی سفر طوالنی به گار پارس: حجتکرمانشاه ـ خبرن

هاي کرمانشاه، ایالم، کردستان و آذربایجان غربی و پس از مسافرت به قم و تهران براي عرض گزارش هاي استانشهرستان

االسالم کرمانی بعدازظهر دیروز در یک ه بازگشت. حجتحضورمحضر امام خمینی و مقامات دولت، ظهر دیروز به کرمانشا

گفتگوي اختصاصی نقطه نظرهاي خویش را در مورد وضع منطقه غرب کشور و نیز اقداماتی که از نظر رفاه و آسایش مردم 

ت که اسآنچه که در این سفر براي من مسلم شده این «االسالم کرمانی گفت: این سامان بعمل آورده است بازگو کرد. حجت

باید مساله آشوبگران و دموکراتها را از مساله مردم کردستان در سرزمین کردستان این ایران جدا کرد مردم کرد و مسلمان 

 کند. ولیطرفدار دولت جمهوري اسالمی و عالقمند به ایران عزیز هستند. حتی فکر تجزیه طلبی در خاطر آنها خطور نمی

توان چنان که این است استفاده نامشروع کرده و سرو صدا برانداختند که علل آنرا میاي از موقعیت منطقه و مذهب عمده

 .بارها گفته شده است در این موارد جستجو کرد

 

 ـ فقر فرهنگی که ریشه اکثر علتهاست1

 

 ـ فکر مادي2

 

 ـ فشارهاي نامشروع رژیم سابق 3

 

 ـ اختالف مذهبی 4

 

 ـ مرزي بودن منطقه و بازبودن مرز 5

 

. ولی در این سفر که از قسمتهاي حساس امگرچه از سابق به آن ایمان داشته اماالسالم کرمانی افزود: آنچه گفتهجتح

ه در ک هائیکه داشتم راسختر شدم در برخورد ايکردستان و تماس با مردمش بخصوصا مهاباد دستگیرم شد سر عقیده

مردم  هايجلسات عمومی با مردم مهاباد و نقاط دیگر داشتم آنچه که مورد مذاکره نبود مساله تجزیه طلبی بود. اکثر خواسته

خواهند و آن واگذاري کار مردم به مردم است. بوسیله شوراها که دولت دست به این چیزي است که تمام مردم ایران می

به تمام استانهاي ایران بلکه شهرستانها هم این امتیاز را خواهد داد نهایت مردم کردستان  اقدام زده است و در آینده نزدیک

عجله کردند چون باورشان نمی آمد که دولت ایران این چنین آزادي به ملتش عطا کند. جهت دیگر آزادي مذهبی بود که 



رده بود. ولی طبق قانون اساسی جمهوري اسالمی به هایی ایجاد کرژیم سابق به عقیده برادران اهل تسنن براي آنها محرومیت

تمام برادران اهل تسنن از هر مذهب که باشند همان آزادي اعطاء شد که هر فردشیعه مذهب از آن برخودار است. اما در 

وس ساینک اثرات آن محمبارزه با فقر مادي دولت جمهوري اسالمی توجه خاصی نسبت به مردم این منطقه مبذول داشته که 

 .انداست چنانچه اکثر مردم مستضعف به جمهوري اسالمی عالقه فراوانی پیدا کرده

 

در مورد فقر فرهنگی با وجود اینکه احتیاج به گذشت زمان و و اقدامات اساسی دارد. در عین حال دولت باید با تمام قوا وارد 

ته و دلسوز بگمارد. تا ریشه فقر فرهنگی قطع شود و عمل شود و در اکثر قصبات و دهات که مدرسه وجود دارد. معلمین شایس

 .«مردم با آگاهی و بینش در مقابل مسایل قرار گیرند

 

اینجانب عالوه بر اینکه از طرف امام امت و رهبر عالیقدر حضرت «االسالم کرمانی در مورد مبارزه با فقر مذهبی گفت: حجت

کشور بااختیار تام به این منطقه آمدم که از طریق روحانیون و با تشکیل از طرف دولت ووزیر  امامام خمینی ماموریت داشته

مجالس مذهبی مردم هر مذهبی را با احکام و قوانین آن مذهب آشنا سازیم در مورد اقدامات رفاهی با وزارت کشاورزي و 

ت خود را در اسرع وقت در اختیار عمران روستائی در مرکز مذاکرات الزم بعمل آمد و قرار شد که این وزارتخانه تمام امکانا

االسالم کرمانی گفت: هاي اخیر و تظاهرات در منطقه پرسش کرده حجتاین منطقه قرار دهند. خبرنگار ما در مورد خرابکاري

طبیعی است که پس از اقداماتی که براي سرکوبی دموکراتها بعمل آمد واکنش آنها بصورت عملیات تخریبی موجی از 

مورد توجه دولت  از طریق تحریک احساسات و عواطف مردم پدیدار شود که صورت دارد این مساله کامالً تظاهرات بویژه

براي مقابله با آن معمول شود. و در صورت موافقت هیات  ايقرار گیرد و اقدامات همه جانبه و عکس العمل معقوالنه

 )17/7/1358ي اسالمینیتی از جانب دولت هر چه زودتر به منطقه اعزام شود.(جمهورحسن

 

 .کند که احتیاج به قیم نداردنماینده امام در غرب کشور:دولت به ملت ثابت می

 

ایالم ـ حجت االسالم شیخ حسین کرمانی نماینده امام در غرب کشور که به منظور رسیدگی به اوضاع ایالم در مورد انتخابات 

ایالم عزیمت کرده بود در جمع مردم و نظامیان سخنانی ایراد داشت و همچنین شرکت در مراسم صبحگاهی افراد انتظامی به 

 :و گفت

 

کند که از طریق این شوراها به ملت ثابت کند که در امور شهرهاي خودتان احتیاج به قیم دولت جمهوري اسالمی کوشش می

 .دو دخالت داشته باشیدندارید و این شما هستید که باید در سرنوشت شهر خود و عمران و آبادانی رشد پیدا کنی



 

نماینده امام  همچنین در مراسم صبحگاهی که با حضور فرجاد استاندار ایالم در قرارگاه ژاندارمري ایالم برگزار شد، شرکت 

کرد، و گفت: انسانی از جهتی مربوط به خود است و از جهت دیگر مربوط به اجتماع و شما پاسداران و افراد انتظامی جهت 

 .ایدشتر است، چونکه براي خدمت به مردم استخدام شدهمردمیتان بی

 

اي به این انقالب وارد سازندولی این گر سعی دارند که با تالش مذبوحانه خود خدشهمشتی عوامل ضد انقالب و توطئه

و  لزم کوشششود که البته این مستها با وحدت و رهبري امام دیر یا زود خنثی خواهد شد و امنیت وآرامش برقرار میکوشش

مراقبت بیشتر همه شماهاست. در پایان فرمانده هنگ ژاندارمري ضمن اعالم همبستگی و پشتیبانی مجدد از انقالب اسالمی 

ایران گفت: افراد انتظامی اعم از شهربانی، ژاندارمري، پاسداران و جوانمردان این منطقه براي هرگونه فداکاري و جانبازي جان 

 )18/7/1358(کیهان0رمان هستندبرکف آماده  و گوش بف

 

 ورود نماینده امام

 

یه و توج ایالماالسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام در غرب کشور بمنظور رسیدگی به اوضاع و احوال منطقهحجت

سجد جامع مردم در مورد انتخابات شوراهاي شهر به ایالم وارد شد و در اجتماع عظیمی که از طرف اقشار مختلف مردم در م

االسالم حاج شیخ حسین کرمانی در این اجتماع پیرامون شوراهاي شهر مطالبی ایراد ایالم برگزار شده بود شرکت کرد. حجت

کند که از همین طریق وارد شود و به ملت بفهماند که دیگر شما مردم در دولت جمهوري اسالمی کوشش می«کرد و گفت: 

ندارید و این شما هستید که باید در سرنوشت شهر خود و عمران و آبادانی رشد پیدا  امور شهرهاي خودتان احتیاج به قیم

 )19/7/1358اطالعات ».(کنید و دخالت داشته باشید

 

 .آیت اهللا العظمی قمی:از دولت جدا خواستاریم توطئه گران را سرکوب نماید

 

ین منتشر شد متن اعالمیه چن ايسردشت اعالمیهمشهد ـ ازسوي حضرت آیت اهللا العظمی قمی بمناسبت کشتارپاسدران در 

 … است. بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمداهللا و سالم علی عبادالذین

 



اندوهبار کردستان انتشار یافته خواب خوش از ملت قهرمان و حق شناس ایران سلب گردیده و  ايکه فاجعه اياز لحظه

یان برانگیخته است زیرا ملت جمعی از فرزندان و جوانان مومن و مخلص گران و جاناحساسات و عواطف عمومی را علیه توطئه

تا دیگران در راحت باشند این طبیعی  اندو فداکار خود را از دست داده است. جوانمردانی که آسایش را بر خود حرام نموده

است که ملت قدر و ارزش چنین افرادي را دانسته و میداند و در فقدان آنان باید بسوگ بنشیند. اینجانب مراتب را تاثر و 

تواند توصیف کنم با اینکه خود عزادار هستم بجامعه روحانیت و پاسداران انقالب و عموم تاسف خود را از این مصیبت نمی

 .گوییم و براي آن جانبازان راه اسالم آمرزش و علو درجات مسئلت میدارمملت ایران تسلیت می

 

خداوند آن عزیزان را با مجاهدین راستین صدر اسالم محشور فرماید و به پدران و مادران و برادران داغدیده  عموم 

 .بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید

 

جنایات از اعمال وحشیانه خود سودي نخواهند برد جز اینکه ماهیت ضد بشري و غیر اسالمی  توطئه گران و عامالن این قبیل

و بیگانگی خود را نسبت به مردم ایران بر مال سازند و باید بدانند که بدین وسیله در اراده ملت و انقالب اسالمی خللی وارد 

گران را جدا خواستاریم با تمام قدرت و قاطعیت توطئه نخواهند آورد. ما از دولت جمهوري اسالمی و کلیه قواي انتظامی

هاي خود در تمام نقاط بخصوص در غرب کشور بیفزایند. تا چنین فجایعی تکرار نگردد و خداي سرکوب نمایند. بر مراقبت

است  ناسبباشد فتوري رخ ندهد اینجا منکرده در پیشرفت کارهاي اصالحی و عمرانی که ملت بی صبرانه در انتظار آن می

اخطار نمایم ترور بهر صورت و بهر کیفیت در اسالم حرام و از نظر مقررات بین  اندکرده هاییبکسانی که اخیرا دست به ترور

المللی محکوم است و در شرایط حاضر همان نوع بی نظمی و هرج و مرج که هدف عامالن جنایات کردستان و خوزستان 

 .دهدما را در صحنه جهانی بی اعتبار و نا امن جلوه میباشد ببار خواهد آورد و مملکت می

 

تنها مرجع براي رسیدگی و کیفر دادن دادگاههاي صالحه است واز انتقام جوئیهاي شخصی و گروهی مسلکی خودداري شود 

 عنایات همه کوششها و تالشها در راه سازندگی و به ثمر رساندن انقالب صرف گردد از خداوند منان مسئلت دارد در طبق

 .خاصه حضرت ولی عصر اروحاه فدا ء ملت ایران را در این لحظات حساس از خطرها و انحرافات حفظ فرماید

 

 .مشهد مقدس هفدهم ذیقعده الحرام  حسن طباطبائی قمی

 

 االسالم رحمانی نماینده مردم کردستانپیام حجت



 

مردم کردستان در مجلس خبرگان نسبت به انتخاب االسالم حسینعلی رحمانی نماینده تهران: پیامی از جانب حجت

 :کاندیداهاي اصلح جهت شورا بشرح زیر به دفتر روزنامه مخابره شد

 

 بسمه تعالی

 

خواهران و برادران متعهد و مسوول استان کردستان اکنون که با یاري خدا و با همت خلق مستضعف بپا خواسته مردم سراسر 

حیات بخش خود را یکی پس از دیگري پیاده  هايلهام از خون شهداء انقالب اسالمی برنامهایران برهبري امام خمینی و با ا

از وظائف خطیر هر  هايلزوم هوشیاري در پیشبرد و حفظ انقالب تالش در راه به ثمر رسانیدن هر چه بهتر برنامه سازدمی

شوند نقش سازنده خود  در انتخاب افراد کیل میفرد متعهد مسوول است. لذا الزم است در این موقعیت که شوراهاي شهر تش

جز خدمت و قبول مسوولیت ندارند عملی و از میان کاندیداهاي بدون هرگونه  ايگونه داعیهمؤمن و انقالبی فعال که هیچ

غرض شخصی به افراد اصلح راي بدهید و از افراد ضد انقالب و مشکوك و بی تفاوت و فرصت طلب و بی تالش خودداري 

مائید. کاندیداها و مردم با وحدت تمام وظیفه شرعی را ادا نمایند و گرنه در به هدر دادن خون شهدا سهیم خواهند بود. با ن

 )19/7/1358مجلس خبرگان.حسین علی رحمانی(جمهوري اسالمی-درود فراوان به روان شهیدا و فرزند شهیدم.والسالم 

 0شودپاسداران غرب کشور تجهیز می براي سرکوبی افراد مسلح، به فرمان امام سپاه

 

 طحس در ناامنی گونه هر از جلوگیري براي کشور غرب در مستقر پاسداران سپاه امام بفرمان: کیهان خبرنگار –کرمانشاه 

 .شودتجهیز می کامالً مسلح افراد تهاجم سرکوب و منطقه

 

 :خبرنگار کیهان عنوان کرد و به دنبال آن افزوداین مطلب را محمد سپهري پور استاندار کرمانشاهان در گفتگویی با 

 

اران لزوم تقویت سپاه پاسدگزارشی که اینجانب و حجت االسالم شیخ کرمانی نماینده امام در غرب کشور تقدیم امام کردیم،

ه این ادند کدر غرب کشور از لحاظ تدارکات، پتشتیبانی زمینی و هوایی و استقالل عمل پاسداران مطرح شد، و امام دستور د

 .سپاه هر چه زودتر تجهیز و در تمام نقاط بحران زده منطقه بسیج گردد

 



تقویت و گسترش خواهد یافت و دیگر کمتر نیازي به کمکهاي  وي اضافه کرد با این فرمان، عملیات سپاه پاسداران غرب کامالً

 0سایر واحدهاي ارتشی در مواقع اضطراري خواهد داشت

 

فرمایشات امام گفت: امام خمینی همچنین دستور دادند که بمنظور حفاظت و مراقبت کامل از شهرها و  نامبرده به نقل از

ها و روستاها و نقاط مرزي کشور در مقابل عملیات مسلحانه تصیمات الزم گرفته شود و همه واحدها مراقب کوچکترین بخش

 .اعمال افراد ضد انقالب باشند

 

امام،اینجانب امروز(دیروز)  بمحض رسیدن به کرمانشاه به منطقه مرزي قصرشیرین رفتیم و  سپهر پور گفت:در اجراي فرمان

در انجا در یک جلسه امنیتی تقویت پاسگاههاي مرزي و لزوم کنترل مرز قصرشیرین و جلوگیري از تکرار حمالت به این نقطه 

 .مورد بررسی و تصمیم گیري قرار گرفت

 

هاي عمرانی و رفاهی منطقه و شده گفت: در قصرشیرین به لزوم گسترش  و توسعه برنامه وي در مور سایر اقدامات انجام

هاي دیگر تاکید بسیار شد و تمام این هماهنگی در کادر جهاد سازندگی و ایجاد راههاي روستایی مناسب و سایر برنامه

 .تصویب واقع شدگیري ها با حضور حجت االسالم غروي نماینده امام در قصر شیرین مورد تصمیم

 

فرمانده ناحیه ژاندارمري  کرمانشاه نیز در مورد جلسه امنیتی پریروز قصرشیرین گفت: در این جلسه ضمن بررسی همه 

مسایل در مورد تامین خواروبار مردم و سایر تدارکات مورد لزوم بحث و تصمیم گیري شد. در پایان جلسه نیز یک سوم از 

هوا مورد شناسایی قرار گرفت. نامبرده همچنین گروگانگیري چند پاسدار را در منطقه دوآب منطقه مرزي قصرشیرین از راه 

دار و سرباز ارتشی در مورد حمله افراد مسلح به خودرو ارتشی خود را پنهان کردند تکذیب کرد و یادآور شد که چند درجه

ران مستقر در غرب کشور نیز گزارش داده شد که ولی بعدا خود را به واحدهاي مربوطه معرفی کردند. از سوي سپاه پاسدا

پریروز در سه نقطه پاوه، بوکان و مریوان درگیري و تظاهرات صورت گرفت، یکی از وسئوالن سپاه پاسداران در این مورد 

دمکرات مسلح به مدرسه ده ریختند و  100در این درگیري حدود آغاز شد،» زردویی روام«درگیري پاوه در روستايگفت:

فراش مدرسه را به این بهانه که چرا از پاوه معلم آمده است، کتک زدند. وي افزود: در بوکان و مریوان نیز تظاهرات صورت 

. ها اطالع دقیقی در دست نیستگرفت که در بعضی دقایق منجر به درگیري شد، هنوز ار کم وکیف آیت تظاهرات و درگیري

 )20/7/1358(کیهان

 

 .«شت و کشتارهاي کردستان و خوزستان در مسایل جاسوسی استکلیۀ ک«محمد منتظري: 



 

پیش از ظهر سنندج شیخ محمد منتظري طبق اطالع قلبی در یک مصاحبۀ مطبوعاتی در محل ستاد گروه سیاسی چریکی 

ونیسم سال طول بکشد که صهی 10که انقالب دوم را باید هرچه زودتر شروع بکنیم و نگذاریم «شرکت کردند و گفت: »ساتجا«

با ضربات پی در پی خود ما را ناتوان کند. در این مصاحبه که عالوه بر خبرنگاران داخلی و خارجی موجود در تهران گروه 

ساعت مصاحبه حمالت تندي به چمران، قطب زاده، دکتر  3وي در طول ». کثیري از طرفداران شیخ محمد شرکت داشتند

کرد. شیخ محمد همچنین در پایان مصاحبۀ خود یک گروهان از پلیس تهران  یزدي، صدام حسین و همچنین دولت بازرگانان

را که قصد دستگیري او را داشتند ناکام کرد. مصاحبۀ مطبوعاتی شیخ محمد منتظري صبح دیروز در شرایطی انجام گرفت که 

دند به همین دلیل بیشتر دولت و دادسراي انقالب اسالمی از مدتها پیش دستور توقیف و بازداشت وي را صادر کرده بو

بود  در مطبوعات منتشر شده استقبال خبرگزاریها و مطبوعات داخلی از این مصاحبۀ مطبوعاتی که خبرش یک روز قبل رسماً

به عمل آمد. شیخ محمدیک ربع زودتر از وقت مقرر پشت میز مصاحبه نشست و همراه او هیچ مرد مسلحی دیده نشد. شیخ 

د دنیا است این جاسوسان صهیونیسم هستن هايظر ما مسایل امنیتی مهمترین علت تمام نابسامانیبه ن«محمد منتظري گفت:

نکنیم که  فراموش اندکه با لو دادن گروه، گروه از سازمانهاي انقالبی در گوشه و کنار دنیا بسیاري از انقالبها را بی نتیجه کرده

و باید  ایمبا کرد و عرب اختالف نداشته ما اصالً«ۀ همین بحث گفت: منتظري دوباره ادام». منظور از صهیونیسم یهود نیست

جز جاسوسی به نظر ما کلید کشف کشتارها در  اندکشف گردد که چه دستهایی در کار بوده و این اختالفها را بوجود آورده

ی اي عوصی مثل بحث کالمکردستان و خوزستان در مسایل جاسوسی است جاسوسهاي مسلمان نما هم داریم که با ایجاد بحثه

نفر کشته شدند.   خوب اینها  100000مرداد در ایران  28عالئمش در قرآن هم هست بعد از » شوند.باعث اختالف می

سال  20بوسیلۀ جاسوسها آیا اتفاقی بود که لو رفت بود نه در کشور ما  اندچگونه کشته شدند دقت کنیم ببینیم همه لو رفته

از طریق اینان کل مسایل دنیا را حل کنیم ما بایستی بین المللی باشیم ما بایستی  خواهیمردند ما میاست صیادگاه درست ک

 «.براي چهار میلیارد بشر روي زمین کار کنیم و شوراها باید بر این اساس کار کنند

 

 مساله بحرین

 

 گفت: مسئلۀ جاسوسی و صهیونیستی یکی و دووي دربخش دیگر از این سخنان به اختالف عراق و مسئلۀ بحرین اشاره کرد و 

را چه کسی درست کرده یا همین مساله کردستان را. آقاي قاسملو هم در عراق بود. »احوازرا«جبهۀ آزاي بخش  تا نیست، مثالً

به «خبرنگاري شیخ محمد منتظري پرسید: به نظر شما چه عواملی موجب نابسامانیهاي کنونی شده است وي در جواب گفت: 

نظر من هر انقالبی باید دولت انقالبی داشته باشد و دولت بازرگان انقالبی نیست این دولت از نهضت آزادي است و اي کاش 

انست تو«بود. خبرنگاري از سفر بعدي وي پرسید و اینکه با توجه به حوادث فرودگاه آیا دوباره خواهد  40نهضت آزادي سال 

گفت:                                                                                                        از کشور خارج شود، شیخ محمد در جواب



خواهم رفت و مطمئن باشید که هیچ اشکالی هم پیش » لیسبون«تا چند وقت دیگري براي شرکت در کنفرانس خلق عرب به 

گوشتان  همه جا هستند. هاهستند. توده هااشکالی پیش بیاید در فرودگاه هم تودهنمی آید، بنده پاستور ایرانی هم که دارم و اگر 

اند است بدهکار نباشد. خبرنگار خبرگزاري وفا دربارة فیلمی که راجع به جنوب به این جنگ روانی که علیه من راه انداخته

جا را از جنوب لبنان بروند اسرائل آن هاسطینیلبنان از تلویزیون پخش شد سئوال کرد که در آن فیلم اشاره شده بود اگر فل

 :بمباران نخواهد کرد، شیخ محمد در جواب گفت

 

رمضان شعار قدس  23شود بلکه در رابطه است با یک سري مسایل پشت پرده. این فیلم غرض آلود یک مرتبه سبز نمی»

همان روز هم در جنوب لبنان تظاهرات شیعه  زنندمی و به اسم کردها جا برندداده شد، همان روز هیجده نفر را در پاوه سر می

جنوب لبنان مال شیعه است. حال آنکه این  گویدکند و میمرتب مسئلۀ توطئه را مطرح می»امل«و سخنگوي  گیردسر می

رح طقدرت پیدا کنند اینها مسایلی است که آقاي دکتر چمران هم م هاشعار شعار آمریکایی و صهیونیسم است تا فلسطینی

 ايشده شناخته کرده است. آقاي چمران گفته است: ارتش لبنان باید برود جنوب لبنان. حال انکه ارتش لبنان ماهیت کامالً

کیلومتر بروند داخل لبنان تا ارتش 30باید  هابراي حل مساله جنوب لبنان فلسطینی اندگفته» هانی الحسن«هم به دارد و اخیراً

و ما به  هاکند آقاي مهندس بازرگان هم در مورد برادران افغانی ما گفته است اینها بیایند در اردوگاهلبنان بیابد و کارش را ب

 .«به شرطی که حرف نزنند دهیمآنها نان می

 

 پدرم معصوم نیست

 

ار خبرنگار دیگري از شیخ محمد خواست نظرش را در مورد پدرش بگوید: او گفت: در خانواده همه آزادند یک روش و رفت

دمکراتیک وجود دارد و هر کس مسوول خودش است. به نظر من پدرم مرد مبارز و خوبی است اما معصوم نیست بنابراین او 

کند و من هم کار خودم را .... الزم به توصیح است که شیخ محمد در مصاحبۀ مطبوعاتی دیروز به هر کار خودش را می

رفع ابهام  دگویرصتی پیدا نکرد که براي خبرنگاران درباره مطالبی که میخبرنگاري فرصت طرح یک سئوال را داده بود و ف

 .کند

 

 ازدحام جمعیت

 

مصاحبۀ مطبوعاتی شیخ محمد منتظري در ساعت یک بعدازظهر تمام شد و جمعیت وقتی وارد خیابان شدند یک کامیون 

اد مطهري در خیابان است» ساتجا«ابل ساختمان پلیس و چند افسر ارشد شهربانی را دیدند که به قصد توقیف شیخ محمد در مق



موضع گرفتند. در بین جمعیت شایع شده بود که شیخ محمد پس از تعویض لباس از طریق همان ساختمان از محل دور شده 

است.. پلیس میگفت: ما نه حق تیراندازي داریم و نه اینکه داخل ساختمان شویم. در جلوي ساختمان مردم بصورت دسته 

را کنجکاوي کرده و اختالالتی در عبور و مرور بوجود آوردند. جالب اینکه از داخل ساختمان ساتجا یکی از طرفداران جمعی 

برادران و خواهران متفرق شوید با برادران پلیس همکاري کنید. فرداـ امروزـ «شیخ محمد با بلندگوي خود به جمعیت گفت: 

م کند. و سرانجاد منتظري مبارز در زمین چمن دانشگاه تهران سخنرانی میساعت چهار بعدازظهر حضرت آیت اهللا شیخ محم

 )23/7/1358بعدازظهر پلیس از محل خارج شد و جمعیت پراکنده شدند.(اطالعات 2حدود ساعت 

 

 .در حوادث کردستان دخالت کنم انداعالم کردند:خواسته شریعتمداريآیت اهللا العظمی

 

والیت فقیه،اصل رهبري،احکام شرع،  زنان،  اجراي حدود اسالمی،   هايدر گفتگویی در زمینه شریعتمداريآیت اهللا العظمی

خود را بیان کرد.  متن این گفتگو که با روزنامه بامداد انجام شده به شرح زیر  هايروشنفکران کردستان مصادره اموال دیدگاه

 :است

 

مجلس خبرگان مطرح شود و تاکنون نیز نظریات مختلفی در این قانون مربوط به(والیت فقیه) در  س: بناست که مجدداً

 .خصوص بیان شده است خواستم یک بار دیگر سؤال کنم که حضرت آیت اهللا العظمی مقام فقیه را در این رابطه بیان کنند

 

مخالف  میت ملیکه در مساله والیت فقیه مهم است اینست که نباید والیت فقیه طوري تفسیر شود که با حاک نچهجواب: آّ

بوده وتضاد داشته باشد و دلیل آن اینست که رفراندومی که صورت گرفت و مردم راي دادند که جمهوري اسالمی سیستم 

حکومتی ایران باشد و تمام تشکیالت بر روي آن بنا شود این بدین معناست که کارها با رأي مردم و برآن اساس حاکمیت 

می گوییم جمهوري اسالمی،  کلمه جمهوري یعنی اکثریت مردم یعنی توده معظم ملت و  ملی است.  خوب توجه کنید وقتی که

اسالمی هم بدین معناست که امور مربوط به مخالف اسالم نباشد بلکه اسالمی باشد یعنی این حاکمیت ملی مخالف اسالم 

قدرت  اسی نباید بگونه اي تفسیر شود که ایننباشد بنابراین هیچ طرحی و هیچ قانونی خواه والیت فقیه یا مواد دیگر قانون اس

جمهوري و اکثریت ملت را که وضع قوانین و اداره امور باالي اوست خدشه دار و تضعیف نماید چرا که در غیر این صورت 

شود چون مجلس خبرگان براساس رأي ملت تشکیل شده ونمایندگان ان از طرف مردم باین مجلس خود قانون بی اعتبار می

کنند وبنام ملت و از طرف ملت و باحترام به اراء و افکار ملت قانون می نویسند اندو قانون مربوط به ملت را بررسی می رفته

لذا نمی توانند ملت و حاکمیت او را در تنظیم و تدوین قانون اساسی نادیده بگیرند البته حاکمیت ملی هم باید در خطی سیر 

 .کند که مخالف اسالم نباشد



 

 ا اصل تصویب شده والیت فقیه را مالحظه کرده اید؟س: شم

 

والیت امر «اند وجود ندارد وچیزي را که نوشته اند و تصویب کرده ندر اّ» والیت فقیه«را که من دیده ام کلمه  نجهجواب: اّ

اگر یک ماده  الًاست که معلوم نیست که این جمله چه معنایی دارد و از چه مفهوم جقوقی برخوردار است؟ مث» وامامت امت

الم اهللا یا حجت االس یتاهللا یا حجت االسالم است البته اّ یتشخص اّ ناي تصویب شود که هر کس داراي این صفت باشد اّ

از هیچ اعتبار و مفهوم »والیت امر و امامت امت «مقام خوبی است ولی این کلمه اثر و مفهوم حقوقی ندارد لذا همینطور جمله

ت و معلوم نیست که این عبارت یعنی چه ودر کجاي فقه و والیت فقیه ما چنین چیزي داریم همانگونه حقوقی برخوردار نیس

همین دولت موقت چون مملکت  مدنگفته ایم والیت فقیه در جاهایی است که متصدي شرعی ندارد مانند بوجود اّ که کراراً

 .ودآنها را تعیین نم وردووالیت فقیه دولت را روي کار اّدر وضعی بود که احتیاج به دولتی داشت لذا فقیه با استفاده به 

 

 .کنم که منظورتان این است که باید در قانون والیت فقیه تجدید نظر شودس: از گفتار شما چنین استنباط می

 

جمهوري جواب: بله، باید در تجدید نظر آنرا روشن سازند ببینند وقتی که در مراجعه به آراء مردم روشن شد که ملت 

خواهد و این رفراندوم و راءي ملت را پذیرفتیم حال ماده اي در قانون بگنجانیم که با راي این ملت مخالف باشد و اسالمی می

یا اراء ملت را با کاري که می کنیم بی اعتبار سازیم روشنتر بگویم وقتی که نظر اکثریت ملت را بی اعتبار کردیم و بدان 

ایم و این جمهور و اکثریت را نپذیرفته ایم لذا وقتی که جمهوري جمهوري اسالمی بی توجهی کردهتوجهی ننمودیم یعنی به 

د بی اعتبار عمومی و حاکمیت ملی برخوردار نیست و نبای قانونی که در دست تصویب است تماماً اسالمی بی اعتبار شد مسلماً

هر چه هست فقیه است و او باید کار کند و او همه کاره است.  راي ملت را بی اعتبار کنند و بگویند خیر،  ملت کسی نیست و 

 این طرز قانونگذاري و این طرز عمل بنظر ما درست نیست و براساس  لطمه می زند و همه چیز را بی اعتبار میسازد و مسلماً

 .نتیجه خوبی هم در اینده نخواهد داشت

 

ده و تاکنون گفتگو براي راه حل دو جانبه بجایی نرسیده است س: مسله کردستان بصورت یکی از مسایل بغرنج روز در ام

 جنابعالی چه راهنمایی و توصیه اي براي حل مسله کردستان دارید؟

 



د. و این وضع پیش نمی ام شدجواب: االن راه حلی نمیدانم و در گذشته راهنماییهایی کردیم و مطالبی گفتیم که اگر عمل می

راي داشتند ب هاییي انقالب روسهاي انها اینجا امدند، حرفهایی زدند،  درددلهایی کردند،  خواستهدر ان موقع یعنی اوایل پیروز

کردستان که ما هم بدولت گفتیم مسامحه کردند مطالب را جدي نگرفتند و االن نمایندگانی از کردها که به جمهوري اسالمی 

کنم ولی متاءسفانه االن در شرایط موجود امیدواري زیادي  وفادارند از من خواسته اند که براي حل مشکل کردستان دخالت

 .بحصول نتیجه مطلوب نداریم

 

س: باین ترتیب مسامحه و عدم شناخت صحیح از مسایل کردستان که اکنون بوضع حاضر انجامیده است ایا زمینه اي براي 

 نگرانی در سایر مناطق کشور نخواهد بود؟

 

افریده و این وضع را در کردستان پیش اورده کم و بیش در جاهاي دیگر هم هست که اگر  جواب: همان عللی که این حادثه را

حوادثی در استان سیستان و  اخیراً در انها دقت و تدبیر نشود خدا ناکرده وضع خطرناکی در پیش خواهد بود مثالً سریعاً 

اهد شد در حادثه اخیر زاهدان از علماي انجا بلوچستان صورت میگیرد که اگر چاره جویی نشود منجر به اوضاع خطرناکی خو

منجر به حادثه گردیده و از من خواستند که به اقاي مولوي  هاتلفنی اطالع دادند که دخالتهاي بیمورد در کار انتخابات شورا

ه با ایشان تم کعبدالعزیزدر تهران بگویم که در این موضوع دخالت کند و جلو کشتار را بگیرد لذا بنماینده خود در تهران گف

تماس فوري حاصل کنند و اوضاع را ارام سازند االن که شما اذربایجان را می بینید ما در حفظ انجا و ارامش  انجا زیاد زحمت 

کشیده و می کشیم شما می دانید که اذربایجان بعضی از شهرهایش در کنار مرز قرارگرفته و انطرف مرز پیداست و پاره اي از 

ایم ولی فاصله دارند لذا تاجاییکه در امکانمان بوده و هست براي حفظ یکپارچگی و ارامش منطقه زیاد سعی کرده انها هم با مرز

شود زیرا شناخت درستی از وضع جغرافیایی و فرهنگی ومذهبی مردم ندارند تاکنون متاءسفانه در انجا هم دخالتهاي بیجایی می

اند که دولت باید با شما شور کند و در مسایل مربوط به اذربایجان بدون مشورت جمعیتهاي زیادي از اذربایجان باینجا امده 

ه با شما در میان بگذارند و مصلحت اندیشی کنند در جواب به انها گفتم ک شما کاري نکنند وکسی را که به انجا میفرستند قبالً

اذربایجان محرومیتهاي زیادي متحمل  درست است که در زمان طاغوت فشارهاي زیادي به اذربایجان واردشده و مردم

شود ولی براي حفظ یک یکپارچگی وبراي حفظ انقالب مصلحت نیست که بر به انجا می هاییگردیده اند و االن هم بی مهري

مشکالت موجود افزوده گردد و همینطور در خوزستان حوادثی بروز کرد که موجب تاءسف فراوان شد لذا نباید هر کاري که 

به امپریالیزم و صهیونیزم مربوط کنیم و حطاهاي خودمانرا هم  نادرست و خطا صورت می گیرد تماماً یا سهواً ت عمداًدر مملک

به گردن انها بندازیم هر چقدر که انها خرابکاري می کنند و بر مشکالت می افزایند ما باید درست عمل کنیم و خطا نکنیم و 

 .بر طرف سازیممشکالت را با تدبیر و راه حلهاي صحیح 

 

 اجراي حدود



 

س: در رابطه با مثله اجراي حدود اسالمی در بعضی از جاها گفته شده است که اجراي حکم جاري شدنی نبوده ولی اجرا 

در کرمانشاه بیک  اند و حتی در اجراي یک حکم در مناطق مختلف کشور دیده شده که چند نوع عمل شده است مثالًکرده

 نسبت باجراي حدوداسالمی چیست؟ اهللا واقعاً یتبصورت دیگر نظر حضرت اّصورت و در بلوچستان 

 

جواب: درباره اجراي حدود اسالمی یک نظر کلی وجود دارد و یک نظر محلی از نظر محلی البته تعیین حدود مجازات تنها در 

را جاري کند.  از قرار مسموع صالحیت مجتهد عادل است باید براي او جرم ثابت شود و سپس بر اساس میزانهاي شرعی حد 

مجتهد نیستند و معلوم نیست میزان علمی هم در دستشان باشد البته  اینکار یقیناً هايدر پاره اي از شهرها و مناطق متصدي

ممکن است بعضی از جاها کجتهد وعادل باشند.  اما عمومیت ندارد و اما از نظر کلی اجرایی حدود جزو احکام جزایی اسالم 

اسالمی باشد ودر مملکت احکام اسالم جاري شود و محیط  بنظر ما اجراي حدود در جایی است که حکومت واقعاً است و

اسالمی را براي یک جو اسالمی و یک محیط اسالمی در تمام شئون پیاده کرد و  هايکشور اسالمی باشد لذا باید اول برنامه

را در چهار چوب یک دولت و حکومت اسالمی بمعناي واقعی درست محیط سالمی بوجود اورد وضع اقتصادي جامعه اسالمی 

تربیتی و اموزشی اسالم را پیاده کرد مردم را تعلیم و ترتیب اسالمی داد و  هايکرد به طبقات محروم رسیدگی کرد برنامه

مصونیت از کارهاي بد را انوقت آن جو اسالمی که االن تا انجا خیلی فاصله داریم اگر ایجاد شد خود ان جو و خود ان محیط 

و  مذموم شود، کارهاي بد و ناشایست در ان جو کامالًکند اسیب پذیري مردم در برابر فساد و نادرستیها کم میایجاد می

کند و مخالف افکار عامه میگردد.  در ان شرایط که تعلیمات اسالمی عمومیت پیدا کنند در ان شرایط که مطرود جلوه می

عمومیت پیدا کرد مردم همه نماز می خواندند روزه می گیرنند،  ازدواج می کنند، عدالت پیشرفت میکند تعلیمات اسالمی 

مردم به فضائل و ملکات انسانی اراسته می گردند دروغ نمی گویند دزدي نمی کنند گرد فحشا و منکرات نمی گردند اینها 

 .همه از تعلیمات اسالمی و اموزش احکام بوجود می اید

 

اي هم اي تربیت شوند و عدهساختن یک محیط اسالمی باید امر به معروف و نهی از منکر هم وجود داشته باشد که عده براي

اگر کسی امد و  انوقت شدکه قابل تربیت نیستند بترسند بنابراین اگر چنین محیطی بوجود امد و جو کشور یکپارچه اسالمی

و باید مجازات شود. تازه در دادگاه اسالمی شهادت افراد عادل شرط است  شود او قابل تربیت نیستدزدي کرد معلوم می

در حکم زنا باید چهار نفر شاهد عادل شهادت دهند که ما این عمل را با چشم خود دیدیم نه اینکه بگویند این مرد و زن  مثالً

ا کند. باید عین عمل راینها جزم را ثابت نمی را در یک خانه تنها دیده ایم و یا اینکه این مرد و زن را در یک بستر دیده ایم

دیده باشند و شهادت دهند تا حکم صادر شود و یا اینکه مجرم خو چند بار اقرار کند تازه اقرار هم به این سادگی نیست نباید 

رد.  پیغمبر اسالم در مجرم را وادار به اقرار کرد زیرا اگر از مجرم با تهدید اقرار گرفته شود درانجا هم نمی توان حد جاري ک



ام طوري با او صحبت کرد وطوري رفتار کرد که او از یکی از همین موارد که شخصی می خواست اقرار کند که من زنا کرده

 .اقرارش برگردد

 

 س: پس اینطور نیست که هر کس پیش حاکم برود و شهادتی بدهد طرف را محکوم کند؟

 

الزم دارد و عادل بودن هم کار شوخی نیست شما که در تهران زندگی می کنید  جواب: همانطوري که گفتم این شهادت عادل

در همان شهر سه چهار میلیونی چند نفر عادل می توانید معرفی کنید؟ نمی گویم عادل وجود ندارد اما به ان فراوانی نیست که 

ردم با اسالمی مستقر شد و م هاياول برنامهاالن شما بالفاصله چند نفر را معرفی کنید. در سئوال قبلی که گفتیم که باید 

لمان االن اگر چند نفر مس تعالیم و احکام اسالم اشنا شدند و انوقت موقع انست که حدود اجرا گردد مثالی براي شما بزنم مثالً

المی ت اسدر روسیه مشروب بخورند انجا نمی توان به انها حد جاري کردزیرا حد مربوط بحکومت اسالمیست انوقت در حکوم

هم تنها عنوان و تغییر رژیم بحکومت اسالمی کافی نیست بلکه در جامعه باید تمام تعالیم اسالم با هم پیاده شود نه اینکه همه 

 اقعاًکنند انها متوجه نیستند که اگر وکارها را بگذاریم واز حد زدن شروع کنیم. در مورد بریون دیت که غربیها خیلی انتقاد می

دزدي هم  اسالمی هم باشد در ان قفر و محرومیت وجود نخواهد داشت و طبعاً المی داراي مردمی واقعاًیک حکومت اس

متعددي در ان وجود  هايصورت نخواهد گرفت که محتاج به قطع دست باشد.  در کشوري که سالیان دراز فاحشه خانه

هم  هامشروب فروشی فراوان بوده و در بعضی از محلها،  مشروب فروشیها بیشتر از نانوایی هايداشته،  مشروب سازي و مغازه

اند حاال بیشتر بوده،  انواع و اقسام فساد وبیعفتی و گناه رایج بوده وبا یک فرهنگ استعماري مردم را تشویق باینکارها میکرده

ی که را بیاوریم و حد بزنیم البته امروز باستسناي ادم کشبمحض اینکه سیستم حکومتی عوض شد نمی توانیم جمعیت کثیري 

باید قصاص شود یا اینکه اولیاي مقتول به دیه رضایت بدهند و اموالیکه دزدي و غصب شده پس گرفته شود براي اینکه 

را پا محیط فاسد وسسالیان دراز در یک  مجرمین بدون مجازات نمانند می توان انها را تنبیه مناسبی کرد اما افرادیکه اصوالً

اند باید امروز با پیاده کردن تعالیم حیاتبخش اسالم واموزش صحیح وتربیت اند عمل کردهاند تربیت شدهگناه بزرگ شده

اسالمی سالم کنیم تا مردم بسوي خدا بیایند،  بسوي پاکیها گام بردارند توبه کنند و تبیت شوند و اینکه گفته اند حدود باید 

 .اندصوم باشد این معنا را قصد کردهبنظر امام مع

 

 سکوت در مقابل خطاها

 

س: پیروان وعالقه مندان شما در ایران و خارج از ایران بسیارند. آنهاسکوت شما را در مقابل خطاها و اشتباهات سازش کاري 

 .تلقی می کنند و معتقدند که شما آنها را پذیرفته اید لذا بشما اعتراض دارند



 

دو سال با خبرگزاریها و جراید داخلی و خارجی داشته ایم ببینید در تمامی  که مادر عرض تقریباً هاییر مصاحبهجواب: شما اگ

ایم به مشکالت راه حل نشان داده ایم و در جاهاییکه الزم ایم ارشاد کردهایم راهنمایی کردهانها مطالب مختلف را بررسی کرده

خواسته ایم که همواره خدا را در نظر داشته باشند و گفتار و کردارشان در چهار چوب  ایم و از مردم بوده است اعتراض کرده

عدالت انسانیت و اسالم باشد حال اگر مردم بیش از اینها انتظار دارند باید بدانند که ما از دودستگی و اختالف پرهیز می کنیم 

خصوصی مطرح است لذا بخاطر حفظ انقالب و مصالح چون می ترسیم دسته بندي بشود و خداي ناکرده خیال کنند نظرهاي 

انقالب اسالمی صبر می کنیم و با وجودیکه در هیچیک از جریانات مملکت و امور اجرایی بهیچوجه دخالتی نداریم ولی هیچگاه 

 .ایماز اظهار نظر ارشادي و راهنمایی و انتقادهاي بجا و سازنده کوتاهی نکرده

 

 موضعتان تغییر نکرده است؟س: پس می توان گفت که 

 

جواب: همینطور است شما می دانید که من همین حدود اسالمی را چند ماه پیش گفتم و انوقت چاپ شد وچند سال پیش هم 

در زمان طاغوت در مصابحه با کیهان شرح دادم که احکام اسالم اگر پاره اي از انها عمل شود و پاره اي عمل نشود ان اثر را 

ما  هايو مصاحبه هاچون احکام اسالمی ترکیبی است از یک مجموعه و بصورت انفرادي نیست باالخره به نوشته نحواهد داشت

که مراجعه کنید می بینید همیشه مطالب حق را گفته ایم در همین چندي پیش درباره مجلس خبرگان و رفراندوم پس از ان 

 .اظهار نظر و راهنمایی کردیم مفصالً

 

 ندوم شرکت کردید؟س: شما در رفرا

 

جواب:تاکنون یک رفراندوم بیشتر نشده و آنهم در خصوص تغییر سیستم حکومت بود که همانموقع شرکت کردیم و به 

جمهوري اسالمی راي دادیم اما رفراندوم دوم که پس از تصویب قانون اساسی میخواهند انجام دهند گفتم که قانون اساسی را 

زیرا مثل اینست که یک کتاب طبی را در اختیار مردم بی اطالع بگذاریم و بگوییم که اظهار نمی توان بر رفراندوم گذاشت 

نید خواهند یا نه بلکه سؤال کنظر کنند وقتی که ما در رفراندوم اول گفتیم که مردم را مقید نکنند که جمهوري اسالمی را می

شود و از نظر فنی به اشکاالتی برخورد میکند و جواب زیاد میشود زیرا سؤال چه نوع حکومتی را می خواهید اقایان گفتند نمی

خواهند حدود حاال این سؤال مطرح است در جاییکه نمی توان درباره نوع حکومت به چند سؤال و جواب تن در داد چگونه می

اسی،  مطالب حقوقی، سیبه یکصد و شصت ماده قانونی که متضمن  ماده قانونی را بر رفراندوم بگذارند یعنی مردم عموما160ً

 .اقتصادي فرهنگی و مذهبی است راي بدهند یعنی ما مردم بیک یک راي میدهیم حال چگونه راي خواهند داد نمی دانیم



 

گروهی و جراید سانسور وجود دارد بنظر شما این سانسور  هايس: در مصاحبه اخیر خود با تهران تایمز گفتید که در رسانه

 علتش چیست؟

 

در علتش صحبت نکردم در جواب سؤال روزنامه گفتم مردم معتقدند که در وسایل ارتباط جمعی ایران سانسور  جواب: من

کند از اینکار دست بردارد زیرا این وسایل مربوط به عموم ملت است و در حدود قوانین همه وجود دارد و هر کس سانسور می

 .استفاده کنند و رادیو وتلویزیون هامردم باید بتوانند از روزنامه

 

 س: پس گروهها نمی توانند جراید را مجبور به سانسور کنند؟

 

 .کند نباید بکندجواب: گروهها را نمی دانم همین اندازه هست که هر که اینکار را می

 

دغام اس: بنظر میرسد چندگانگی قدرت نظامی چه ارتشی و چه پاسداران ایجاد اشکال میکند بنظر حضرت آیت اهللا اگر اینها 

 شوند و بصورت یک قدرت واحد در ایند بهتر نیست؟

 

جواب: این نوع کارها باید در ست دولت باشد و نباید ذر برابر دولت دولتی بوجود آید.  این صحیح نیست زیرا قدرت دولت 

 .شود لذا باید قدرت اجرایی در یکجا متمرکز باشدشود و نیروي اجرایی او تضعیف میکاسته می

 

کند نظر آیت اله در این مورد یش نویس قانون اساسی طرحی در دست بررسی است که وظایف رهبر را تعیین میس: در پ

 چیست ؟

 

خواهند تصویب کنند اما یکی از مواد آنرا که فرماندهی کل قوا بدست رهبر خواهدبودمطلع جواب: نمیدانم چه چیزي را می

یک مقام رسمی مملکتی را قبول کند چون اگر از نظر مملکتی مسؤل  شدم و این بنظر ما در صورتی صحیح است که رهبر

نباشد و بعد فرمانده کل قوا باشد صحیح نیست این همان اشکالی است که در گذشته وجود داشت و بمانند اشکال دیگریست 

ه ان اشاره ب سابقاً که قدرت رئیس جمهور با نداشتن مسؤلیت و عدم قدرت نخست وزیر با داشتن مسؤلیت بوجود می اورد که



ایم.  لذا بنظر ما این با هیچ منطقی سازگار نیست باید کسی که مسؤل است ضمانت اجرا داشته باشد و قدرت اجرائی در کرده

 .دست او باشد

 

 مورد غرب و غرب زدگی چیست؟ درس: نظر شما اصوالً

 

ید قبول کرد پذیرفت و مورد استفاده قرار داد وانچه جواب:به نظر ما از غرب و شرق و جنوب و شمال انچه حق و نافع است با

باطل و بیهوده است ویا براي جامعه و کشور منفعتی ندارد از انها دوري وپرهیز کرد چنانچه در باب صنعت و علوم مادي و 

لصین)یعنی و باتجربی در هر کجاي دنیا باشد باید استفاده شود در باب کسب دانش پیغمبرما فرموده است (اطلب و العلم و ل

علم را بدست اورید ولو در دورترین مکانها باشد. (ولو در چین باشد) در گذشته چین دورترین نقطه به حساب میاوردند.  در 

 :قران مجید خداوندمتعال میفرماید

 

 فبشر عبادالذین یستمون القول فیبتعون احسنه

 

دهند و بهترین و تیکوترین انرا گرفته و دانند که مطالب را گوش میدر این ایه از خداوند صاحبان عقل و خرد را کسانی می 

پیروي و عمل می کنند خوب حاال مطالب حق و صواب در هر کجا که باشد و از دهان هر که دراید میتوان استفاده کرد اما اگر 

رد مواره جانب احتیاط را مراعات ککشوري نسبت به اسالم نظر استعماري و سوءاستفاده داشته باشد باید از ان برحذر بود و ه

فرموده است اول حق را بشناس تا رجال حق را بشناسی نباشد که حق را با رجال بشناسی لذا  والسالمحضرت امیر علیه الصلو

ملت اسالم باید اول حق وحقیقت را تشخیص دهد و بعد هر قوم و ملتی و هر فرد و شخصی که گویاي حق باشد ولو در غرب 

و شمال یا جنوب زندگی کند اعتبار پیدا کند و نباشد که دوستی و دشمنی یا رفاقت میزان تشخیص حق و باطل یا شرق 

 .گردد

 

اند تصور میکنید که در این برهه از زمان داراي چه شود که در جامعه امروز ما روشنفکران فراموش شدهس: متأسفانه دیده می

 کنید؟مقامی اند و چه توصیه اي در این خصوص می

 

جواب: در مفهوم کلمه،  روشنفکر بر کسی اطالق می کنیم که حقایق امور را درك کند و وضع زمان ومکان را به خوبی 

بشناسند و از طرفی نیز نه جامد باشد نه افراطی لذا اشخاصی که داراي چنین خصوصیاتی باشند و از لحاظ صحت عمل هم 



و طیقه اي را باید طبقه فاصله مملکت به حساب اورد و جامعه باید از فکر و اندیشه مورد اعتماد واطمینان باشند.  چنین گروه 

وجود انها در دولت و دستگاههاي اجرائی و امور اجتماعی استفاده کند و چنانچه با شرحی که گفته شد اگر انها را کنار بگذارند 

ه اسالم نیز تطبیق کند زیرا روشنفکر باید بداند ک مملکت صدمه میخورد البته روش کار و اندیشه روشنفکر باید با احکام

اکثریت مردم ما مسلمانند و احترام به عهده و افکار اکثریت الزم است.  بنظر ما اسالم تعالیمی دارد که هنوز جهان متمدن به 

ز و متعالی اسالم دگی ساان تعالیم دست نیافته و انها را نفهمیده است و روشنفکر واقعی کسی است که با تعالیم حیاتبخش و زن

آشنائی داشته و تمدن واقعی را در فرهنگ غنی و پویاي اسالمی جستجو کند و اندیشه خود را با این مملکت تنوید بخشد لذا 

روشنفکرانی که از این دسته و گروه باشند باید در صف مقدم جامعه قرار گیرند و براي مملکت کار کنند و نباید آنها را 

 .و کنار گذاشت البته اینطور هم اگر هرکسی ادعاي روشنفکري کند روشنفکر استدلشکسته کرد 

 

س: هنر اسالمی از ابتداي ظهور اسالم در میان مردم جایگاه ویژه اي داشته است ولی در حال حاضر در جامعه ما بنظر میرسد 

 که براي هنر جائی نیست نظر شما در این مورد چیست؟

 

ارد. پاره اي از هنرها خوب است وبعضی از انها خوب نیست.  هنرهائی که مربوط به زندگانی مردم جواب: هنر معناي وسیعی د

است و یا بقول مادر تجوید و بهتر شدن زندگی مردم مؤثر بوده و نقش سازنده و یا هدایت داشته باشد خوب است لذا باید 

ز مواردش با اسالم مخالف نیست و بسیاري از مواردش با بعضی از هنرها مورد توجه و تشویق قرار گیرد.  هنر در بسیاري ا

اسالم مخالف نیست و بسیاري از انها براي اسالم و جامعه اسالمی مناسب است اما کارهائی مانند جشن هنر شیراز و انچه که 

 .کنند هنر نیستبه شخصیت انسانی و اسالمی خود لطمه وارد می

 

اقوي بی تیغه است زیرا در مملکت چندگانگی قدرت وجود دارد نظر شما در این س: آقاي بازرگان میگوید که دولت من چ

 باره چیست؟

 

جواب: میگویند قول زوالید حجت است یعنی اگر کسی بگوید من خانه ندارم قبول می کنیم اگر بگوید پول ندارم قبول میکنیم 

تی که اعتراف میکند که چند گانگی قدرت و یعنی اعتراف خود شخص در مورد خود حجت است حال خود اقاي بازرگان وق

مختلف در امور وجود دارد باید قبول کنیم و دلیلش هم این است که دولت اقاي بازرگان قدرت اجرائیش تقسیم  هايدخالت

 .شده و از طرفی گروهی هم برایش کارشکنی می کنند من این حرفها ي اقاي بازرگان را تأیید میکنم

 



تصویب گذشته که از احکام شرع در کار قضاوت در مرکز و شهرها استفاده شود جنابعالی که بصیرت کافی  قانونی از س: اخیراً

 علمیه ایران دارید ایا ما باندازه کافی حاکم شرع رابسامان برسانیم؟ هاينسبت به حوزه

 

 .جواب: من از قانونی که می گویید اطالعی درستی ندارم

 

 .انقالب است هايرع براي دادگاهس: منظور حکام شرع ویا قاضی ش

 

اینکار موقتی است اما اگر مقصود حقوق مدنی باشد مربوط به احوال شخصیه است مانند ازدواج و طالق و  جواب: خوب فعالً

ه یکدر جاهای نفقه و از این چیزها که البته بعضی از اینها احتیاج به اجتهاد ندارد اما محتاج داشتن معلومات است ولی اصوالً

 :اجتهاد الزم است در دو جاست

 

 اول: در حدود

 

 دوم: در قضاوت شرعی

 

 .و ما تصور نمی کنیم اینقدرها مجتهد عادل داشته باشیم که بهمه شهرها و قصبات فرستاده شود

 

ماده اي از احکام را  شود مجدداًاند آیا میشود که برخی از دادگاههاي انقالب احکام شان را عجوالنه صادر کردهس: گفته می

 بررسی کنند و آیا چنین خواسته اي برحق است یا خواسته و انتظار عبثی است؟

 

 .جواب: از دو جهت حق دارد اگر عجوالنه و بی اساس حکم صادر شده باشد

 

 .اول: اگر ثابت شود که در صدور حکم خطا شده باید حکم کننده دیه و خونبها بپردازد

 



 .خانواده مقتول اعاده حیثیت شوددوم: اینکه باید از 

 

 س: در خصوص مالکیت در اسالم نظرتان چیست؟

 

جواب: نظام اقتصادي اسالم نه کمونیستی است و نه سرمایه داري نظام کمونیستی نیست زیرا که انها مالکیت فرد را الغاء 

و جامعه زیان و ضرر دارد زیرا این عمل  اند و وقتی که مالکیت فرد در جامعه جلوگیري شد.  بر جامعه و اقتصاد فردکرده

شود که استعداد انسانها نمو وپرورش نیابد چون اگر کسی بداند محصول کار مال خود اوست بهتر و بیشتر کار میکند  باعث می

دهد و اما نظام ولی اگر بداند محصدل کارش مال  دیگریست ان ذوق و شوق به کار و پشتکار در عمل را از دست می

صادي اسالم نظام سرمایه داري نیست زیرا که این نظام تورم ایجاد میکند و اساس جامعه را از هم می پاشد و گذشته از اقت

اینها یک نظام سرمایهداري مانند نظام سرمایه داري بعضی از کشورها در سیاست هم دخالت میکندو در عزل و نصب مقامات 

 کند.  این نوع سرمایهمی چرخاند لذا به شخصیت و ازادي انسانها لطمه وارد میشود و سیاست جهانی را به نفع خود مؤثر می

داري هم در اسالم نیست بلکه مالکیت در اسالم یک نظام صحیح ودرستی دارد که در حقیقت نظامی بین نظام کمونیستی و 

الم اموال و سرمایه فراوان میشوند اس شود و از طرفی کسانی که دارايکاپیتالیستی است در اسالم سرمایه در یک جا جمع نمی

کند از قبیل حقوق الهی مانند خمس و زکوة که از راههاي براي توزیع ثروت و سرمایه دارد که ان سرمایه را توزیع می

مالیاتهاي اسالمی است عالوه بر این اگر حاکم شرع ببیند که شخصی سرمایه زیاد بهم زده و از سرمایه اش سوء استفاده 

می تواند سرمایه او را محدود کند.  نکته مهم در نظام اقتصادي اسالم این است که طبقه اي بنام محروم و محرومین  میکند

شود و زندگی وجود ندارد زیرا در حکومت اسالمی براي مستضعفین و محرومین از مال دنیا بودجه اي هست که پرداخت می

ی بدون نان و اب و پوشاك بماند اگر شخص استعداد وسالمتی براي کار شود کساولیه انها تأمین می گردد در اسالم نمی

کردن داشته باشد باید کار کند ویا دولت اسالمی او را به کار بگمارد تا زندگیش تأمین شود و اگر علیل و عاجز و ناتوان باشد 

 .دولت اسالمی از بودجه اي که دارد زندگی او را اداره میکند

 

 اسالم چگونه است؟ س: مصادره اموال در

 

وجود ندارد و این مطلب را چند ماه پیش گفتیم که در اسالم قانونی بنام » مصادره اموال«قانونی بعنوان  جواب: در اسالم اصوالً 

اي از مردم که دوراز احکام و قوانین الهی و اسالمی هستند و یا اطالعات و معلوماتشان مصادره اموال نیست دران موقع عده

است تصور کردند ما نظر شخصی داریم پس از مدتی که تحقیق کردند دبدند این موضوع واقعیت داشته و آنها بی محدود 

ر س گاهی اوقات آنها را بطرز خاصی میکشتند مثالً شدندخبر بوده اند ببینید در زمانهاي قدیم افرادي که محکوم به مرگ می



کردند و هست کردند یا زبانش را در می اوردند ویا او را قطعه قطعه میمی کردند یا دست و پایش را قطعاو را از تن جدا می

کردند ولی در اسالم کسی را از هست ونیست انداختن ونیست او را هم از بین میبردند همه این کارها را بخاطر انتقامجوئی می

همان مال را با مدرك و دلیل باید ازاو گرفت و وجود ندارد البته کسی که مالی را غصب کرده،  دزدیده و یا سوءاستفاده نموده 

به صاحبش برگرداند اما بنام محکوم بودن شخص بخواهیم اموال مردم را مصادره کنیم کار صحیحی نیست یک مثال خیلی 

ود که شنداریم و مرتد فطري به کسی گفته می» مرتد فطري «روشن براي شما بزنم: در اسالم جرمی بیشتر و باالتر از 

المش ریشه دار باشدیعنی از پدر و مادر مسلمان بوجود امده و مسلمان بوده و بعد مرتد شده است چنین شخصی قتلش اس

جایز است و می توان او را کشت ولی مالش را نمی توان مصادره کرد بلکه مربوط به ورثه اوست نعوذوباهللا اگر کسی پنجاه 

یه بدهد او را می کشتند ولی بمالش نمی توانند دست بزنند البته بترتیبی عل …فحش و ناسزا هم به پیغمبر اسالم صلوات وا

شود والغیر لذا خیلی جاي که در فوق اشاره شد اموال دزدي و غصب و باالخره آنچه که مربوط بدیگران است از او گرفته می

 شود؟ایی واقع میتعجب است مطلبی که تا این اندازه روشن و مسلم است چگونه مورد تردید و یا بی اعتن

 

آیت اهللا اطالع دارند میخواستم نظرتان را در  شخصی و اجاره اي دارم که حتماً هايس: سؤالی در رابطه با بنیاد مسکن و خانه

 .این خصوص برایمان بیان کنید

 

خانه اي احتکار شده اضافی مردم را میخواهند بگیرند اگر  هايشود که خانهجواب: درباره مطالبی که گاهی اوقات عنوان می

باشد باید بصاحب خانه گفته شود که خودش در خانه بنشیند و یا اجاره بدهد و یا بفروشد و نمی توان به او تعدي کرد اگر 

 .کندعمل نکرد حاکم شرع او را به یکی از این امور الزام می

 

 دواج با چهار زن را عملی می دانند ؟س: در رابطه با دادگاههاي خانواده  و انحالل آنها آیا حضرت آیت اهللا از

 

 کسی جواب: ازدواج و تعدي از یک زن به زن دیگر یعنی با داشتن زن اول زن دوم اختیار کردن داراي شرایطی است مثالً

ه کند و یا اینکزنش عقیم است یعنی نازاست و چون عالقمند بداشتن اوالد است لذا با رعایت کردن عدالت ازدواج دوم می

خواهد او را طالق هم بدهدخوب میرود زن دیگر هم میگیرد و یا اینکه در جایی عیالش یک مرض مسري دارد و نمیکسی 

کند البته مرد با رعایت حقوق این دو زن و براي مرد یک زن کافی نیست خ. ب اینها وجهی است که مرد ازدواج دوم هم می

کسی بتواند اینکار را بکند تا چه رسد به چهار زن و چنین وضعی خیلی  دهد ولی اینطور نیست که هرعدالت بزندگی ادامه می

کم در جامعه اتفاق می افتد که کسی چهار زن داشته باشد اما یک موصوع علمی هم در این میان وجود دارد و ان این است 

 اج با زن دوم میشد بیعدالتی بود وکه امار جهانی حکایت میکند که تعداد زنان از مردان بیشتر است و اگر اسالم مانع از ازدو



از طرفی چون مرگ ومیر مردها در دنیا بیشتر است انهم بخاطر جنگها و کارهاي سنگین لذا زنها تعدادشان در اغلب کشورها 

بیشتر از مردهاست،  در المان پس از جنگ جهانی اماري که از تلفات مردها دادند وحشت اور بود خوب زنان این مردان یا 

بیوه بمانند و یا بفساد کشیده شوند و اسالم با جهان بینی خود بر این مشکل نیز راه حلی گذاشته ولی همانطوریکه عرض   باید

شد با حفظ حدود و مقررات شرع و مراعات عدالت و انصاف متأسفانه در گذشته بخاطر اینکه مردم از حقیقت اسالم و 

در اغلب موارد در این زمینه بزنها ظلم شده و بدرفتاري نموده اند لذا یکی از  دستورات عالیه ان اطالع کافی و دقیق نداشتند

نکات دقیق این است که اگر مرد بداند که وظیفه اش نسبت به همان زن چیست و بخواهد تمام حقوق زن را عمل کند و 

 .دستورات الهی را گردن نهد کمتر رغبت خواهد کرد  که زن دیگر اختیار کند

 

 براي مردم دارید؟ هائیحسن ختام این گفتگو چه توصیه س: بعنوان

 

جواب: گفتنی و توصیه یکی دو تا نیست و مطالب زیاد است اما انچه را که در همه حال بطور موجز و مختصر باید بگویم 

ود ناامنی کشیده شاینست که در همه حال خدا را در نظر بگیرند طالب دنیا و ریاست نباشند از اینکه مملکت بهرج و مرج و 

پرهیز کنند و مانع شوند و بگذارند کشوري که در ابتداي سازندگی است و امیدي براي اسالم و مسلمانان جهان  شدیداً

 )24/7/1358گردیده با اعمال و افکار نسنجیده و عجوالنه خراب شود.(اطالعات 

 

 .اندازداستاندار کرمانشاهان:ضد انقالب،از داخل کشور نفاق می

 

استاندار "احمد سپهري پور"نماینده امام خمینی در غرب کشورهمراه "حاج شیخ حسین کرمانی"رمانشاه ـک

فرماندار قصرشیرین و دیگر مسووالن در اجتماع هزاران نفر از مردم قصر شیرین در مسجد مهدیه این شهر کرمانشاهان،

 .شرکت کرد

 

سوي جامعه اهل تسنن قصرشیرین،مراتب همبستنگی این جامعه را با طی سخنانی از  "در این اجتماع،شیخ محمد عزیر حسینی

تشریفات ظاهري نابود «جمهوري اسالمی اعالم کرد. براساس گزارش خبرگزاري پارس،در این هنگام گروهی از جوانان با شعار 

رشیرین را عنوان وارد مسجد شدند و یکی از آنان،نیازهاي مردم قص» باید گردد ـ حقوق مستضعفین اعالم باید گردد

هر و بود ولی با تشکیل شوراي شکرد.استاندارکرمانشاهان در این مورد گفت: مسایلی که عنوان گردید یکی از صدها نارسایی

ستاد جهاد سازندگی،ما باید دست به دست هم بدهیم و این مشکالت را برطرف سازیم وي ضمن اشاره به انقالب اسالمی و 

خواهند سالح وحدت را از دست ما بگیرند و با نفاق گران خارجی و عوامل داخلی گفت: آنان میئهکوشش ضد انقالبیون و توط



شویم ولی یکنیم از مرزها تهدید مهاي مذهبی و سیاسی و ایدئولوژیکی تفرقه بیاندازند و ما تصور میکوشند بین گروهافکنی می

ار در خورند. استاندهاي به هم پیوسته وحدت ما را میموریانه ریشهباید بگویم این،از داخل کشور است که نفاق افکنان چون 

 .پایان خواست که مردم نیازهاي خود را با فرماندار در میان بگذارند تا رفع بشود

 

حجت االسالم کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشور سپس به تفصیل به لزوم وحدت کلمه اشاره کرد و گفت: 

اي است که ویران کردن آن آسان است و سازندگی آن،دشوار و در سازندگی نیز ما به طرح نقشه همکاري انقالب،مثال خانه«

 .«و هماهنگی و اجرا احتیاج داریم

 

هزار کارشناس آمریکاي را بیرون کرده و همه کارشناسان  50انقالب اسالمی ما دنیا را به شگفتی واداشت زیرا ما «وي افزود:

دیم و استقالل خواستیم و باید آنرا حفظ کنیم چرا که انقالب ما انقالب مستضعفین جهان است و خارجی را بیرون ران

ایم درصدند که انقالب ما را با شکست روبرو سازند. بنابراین ما بینند ما مستضعفین جهان را برانگیختهجهانخواران که می

 .«مردم و بویژه عشایر منطقه نباید فریب این دسایس را بخورند

 

براساس گزارش خبرگزاري پارس،نماینده امام باتفاق استاندار وفرمانده ناحیه ژاندارمري کرمانشاه و فرمانده هنگ ژاندارمري 

واقع در یک منطقه کوهستانی و سوق الجشی در اجتماع هزاران نفر » بزمیرآباد«بخشدارسرپل ذهاب در و مرزبانی قصرشیرین،

» بهرام سلطان اسپري«در اینجا عشایر همبستگی خود را با جمهوري اسالمی اعالم داشتند از عشایر قلخانی حضور یافتند.

هاي عشایر در مورد تامین کامل آسایش،کمک به هاي عشایر را اعالم کرد خواستمورد خواست 7رییس ایل قلخانی 

ن سالحهایی که از طرف عشایر داده خلع سالح و جبراکشاورزي و دامداري،بهبود وضع بهداشت و اعزام پزشک، ایجادمدرسه،

ها راسید نصرالدین حسینی پیشواي جامعه اهل حق به شود وایجاد جاده سراسري و روستاي بود و گفته شد این خواستهمی

اند. استاندار کرمانشاهان در میان عشایر ضمن سخنانی گفت ما در حال جنگ هستیم و باید محضر امام خمینی معروض داشته

اي از عشایر را که به آن طرف مرز هاي شما به انجام برسانیم و عدهاهللا امنیت برقرار شود و خواستهدهید تا انشاء شما یاري

کند و در راه  اش توبهاند بازگردانید. نمانیده امام نیز به عشایر گفت: امام خمینی اطمینان دادند که هر کس از گناه گذشتهرفته

گیرد و همچنین ها ایران پاسداري کند ایمن خواهد بود و مورد لطف و مرحمت قرار میمینحفظ و حراست انقالب واز سرز

باید شما نگهبانان مرز ایران زمین باشید و برادران ارتشی و ژاندارمري وپاسدار را یاري دهیم. نماینده امام سپس با همراهان با 

ساري بخشداري سرپل ذهاب گفت: عشایر این منطقه با اجتماع در رفته و در این جا محمد خوان» گرده نو«کوپتر به منطقه هلی

این محل همبستگی خود را با جمهوري اسالمی اعالم کنند در این هنگام پیشوایان مذهبی منطقه سخنانی ایراد کردند و نماینده 

یرا افسر شیرازي و پاسدار امام نیز ضمن تمجید از احساسات آنان گفت ما از شما حفظ منطقه غرب کشور را انتظار داریم ز

 .توانند اینجا را حفظ کننداصفهانی نمی



 

حجت االسالم کرمانی نماینده امام و استاندار کرمانشاهان و مسووالن منطقه در مسجد جامع سرپل ذهاب حضور یافتند. 

ا از دم وعشایر منطقه باز باستاندار در این مسجد گفت: ما در این سفر به این نتیحه رسیدیم که علیرغم این محرومیتها مر

هاي رژیم طاغوتی و اینکه آنها کنند حجت االسالم کرمانی نیز با اشاره به برنامهخودگذشتگی از مرزها پاسداري می

دادند و کردند و گاز و نفت را میریزي میپنداشتند مردم ما رشد اجتماعی کامل ندارند گفت: آنها پشت درهاي بسته طرحمی

 دند و جاي هیچگونه بحثی براي مردم نمی گذاشتندخریسالح می

 

وي سپس با مقایسه کشورهاي همسایه مردم را به وحدت کلمه و یکپارچگی دعوت کرد حجت االسالم کرمانی و استاندار و 

 )25/7/1358همراهان از تیپ سه زرهی ابوذر سرپل ذهاب دیدن کردند( کیهان 
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 (6)روحانیت و کردستان

 

 .نفر در درگیریهاي خانه به خانه مهاباد کشته شدند74

 

  

 

 .حجت االسالم حسنی در گفتگو با کیهان فاش کرد:طرح ایجاد جمهوري کردستان با کمک مالی اشرف پهلوي ریخته شد 

 

 .حسینی، قاسملو، بلوریان، پالیزبان و اشرف پهلوي ریخته شده استطرح این توطئه با همکاري عزالدین 



 

خبرنگار کیهان:حجت االسالم غالمرضا حسنی روحانی سرشناس ارومیه و منطقه غرب کشور در گفتگو با کیهان، وضع -تبریز

ي از ماکو گرفته تا در حال حاضر، اعضاي حزب دموکرات در نوار مرز«آذربایجان غربی و کردستان را تشریح کرد و گفت: 

ر که ازروساي عشای» محی الدین سیدي«و » محمد امین حاتمی«اي از فئودالهاي محلی مانند سردشت پراکنده هستند و با عده

جلسه مهمی تشکیل دادندکه از طرف حزب دمکرات »زیره«کنند. چند روز قبل این دو نفر در قریه عراق هستند، فعالیت می

دکتر عبدالرحمن قاسملو و غنی بلوریان و پالیزبان شرکت کردند.  در این جلسه پس از گفتگو تصمیم نیز عزالدین حسینی و 

تشکیل شود. البته باید توجه داشت که ترتیب تشکیل این » جمهوري کردستان«گرفته شد، جمهوري مستقل بزرگی بنام

 ه و ایران دومیلیون کرد مرزنشین دارند که جمعاًجمهوري، بدین قرار خواهد بود که هر یک از کشورهاي ترکیه، عراق، سوری

در عراق است، مقدمات کار را  شود و از نظر مالی نیز پالیزبان تعهد کرده است با کمک اشرف پهلوي که فعالًمیلیون می 8

ینند، ی ببراي حمله زمستانی تدارکاتی م هاحجت االسالم حسنی در جواب این سئوال که شایع است دموکرات».  فراهم کند

زمستان کردستان بخصوص نوارمرزي، فوق العاده سخت است و برف سنگین می نشیند و این امر به نفع ماست چون «گفت: 

ه از قم ک«حجت االسالم حسنی در این گفتگو، تبریز را قهرمان دوم ایران توصیف کرد و گفت: ».  آنها پناهگاهی ندارند

سهم ویژه اي دارد و این مردم قهرمان تبریز بودند که بصداي مراجع تقلید، لبیک  بگذریم، تبریز در انقالب اسالمی ایران

گفتند. تبریز موقعی برخاست که کسی را یاراي حرف زدن نبود، یاراي اعتراض نبود. این درست است که کشته زیاد دارد، 

مر از نظر قدرت و اتحاد و اتفاق خیلی این ا« حسنی درمورد یکی شدن دو آذربایجان، گفت:».  بی نتیجه نبود هاولی کشته

اند و یک استاندار مشکل میتواند خوب است اما از لحاظ عمران و آبادي خوب نخواهد بود، چون شهرها خیلی بزرگ شده

برسد.  حجت االسالم حسنی در جواب این سئوال که چرا برخی گروههاي سیاسی با وي میانه خوبی ندارند، گفت:این امر فوق 

طبیعی است و داستان درازي دارد.  در شهریور ماه گذشته که مردم به مسلح شدن دعوت شده بودند، ما هم اسلحه  العاده

تهیه کردیم و چون من به روحیه اعضاي حزب دموکرات آشنائی داشتم و میدانستم که آنها قصد تجزیه دارند، مترصد بودم 

افراد خود را از این لحاظ هشدار دادم که آنها نیز بوئی برده بودند کما  که رژیم سقوط کند و با انگل دیگري مواجه شویم.  من

آذر، رژیم به مسجد اعظم ارومیه حمله نمود و من هم با افرادم، با سالحهائیکه تهیه کرده بودیم، به مقابله با آنها  23اینکه در 

گشتند.  بعد از این حادثه من به تبریز و ماکو و  پرداختیم که تعدادي از آنها کشته شدند و از افراد ما هم چند نفر مجروح

تانک به ما  6شاپور و خوي نامه نوشتم که جوانان را مسلح کنند ولی متاسفانه جواب مثبت داده نشد.  در دوم بهمن، رژیم با 

آنها و چماق نفر از  80تا  70حمله کرد و مسجد اعظم را به توپ بست و من دستور دادم حمله متقابل کند که در نتیجه 

نفر هم از ما شهید و چند نفر مجروح گردیدند و پس از آن ما مرتب با  6بدستان که با آنها همکاري میکردند،  کشته شدند و 

هیه چی اسلحه ت» حاج حمید فاسونیه«کردند، از مرز ترکیه و عراق، وسیله استوار بازنشسته بنام پولی که مردم کمک می

بارها به افراد رژیم حمله کردیم و حتی «حجت االسالم حسنی افزود: ».  کالشینکف بود معموالً کردیم و نوع اسلحه ما هم

نفر از آنها را اسیر کردیم و به تهران فرستادیم.  در این مدت، مرتب من تبلیغ میکردم که کردها برادران دینی و  18روزي 

نظر تجزیه دارند. من  خودمختاري و باطناً ار میکشند و ظاهراًمذهبی ما هستند،  ولی به ما خبر رسید که آنها خودشان را کن

وقتی این امر را شنیدم خیلی ناراحت شدم. بر باالي مسجد اعظم که درس استفاده از اسلحه را میدادم این امر را بیان داشتم 



پنهان نگهدارند و نظرشان را اعالم که آنها بدانند ما هم از قصد آنها باخبر هستیم.  فرداي همان روز آنها نتوانستند خود را 

من با افرادم دو روز پس از «وي درمورد درگیریهاي نقده گفت: ».  کردند، تا مخالفت ما آشکار شد و ماحراي نقده پیش آمد

حادثه به نقده رفتم. افراد حزب دموکرات در این شهر،  زنان حامله را سوراخ سوراخ کرده بودند و به اطفال شیر خوار هم 

م وي درمورد دادگاهها اعال». با آنها روبرو شدیم و آنها را از شهر بیرون کردیم حم نکرده بودند.  وقتی به نقده رسیدیم ناچاراًر

 حجت االسالم حسنی درمورد».  بخاطر شرکت در جنگ و ناتمام ماندن پاکسازي در دادگاه انقالب ارومیه فعالیتی ندارد«کرد: 

اي از دموکراتها در حال حاضر شود مرز را بست.  عدهد هزار مرزبان هم داشته باشیم نمیاگر ما ص«وضع مرزها گفت: 

ست،  اند و آنچه مسلم اهستند که بخش کوچکی است وبقیه در نوار مرزي بازرگان، ماکو تا سردشت پراکنده شده» مرگور«در

المر مجبورند امر امام را اطاعت کنند و زیر پرچم به مبارزه ادامه خواهیم داد و آنها صالحشان در تسلیم شدن است.  آخرا

 اسالم بیایند. دیدار از تبریز بدعوت پرسنل نیروي دریایی و هوائی تبریز صورت گرفته است

 

خبرنگار کیهان: در پی تظاهرات خونین در سنندج، ژاندارمري و شهربانی بر کنترل خود در خارج و داخل شهر -کرمانشاه

گذشته سنندج بصورت کانون در گیري درآمد. فرید مسئول سپاه پاسداران مستقر در سنندج، با اعالم  افزودند و طی دو روز

اند و هم اکنون در داخل شهر مستقر هستند و اطالع دقیق داریم یک گروه از پیشمرگان کرد وارد شهر شده«این مطلب گفت: 

این عده که از عوامل «وي اضافه کرد: ».  را بوجود آورده اند این عده با نفوذ در داخل تظاهرکنندگان، حوادث دو روز گذشته

اسرائیل و صهیونیسم هستند، تنها نقطه امن کردستان یعنی سنندج را به آشوب کشیدند و الزم است که رادیو تلویزیون در 

نها در حال حاضر ت: «مسئول سپاه پاسداران همچنین اضافه کرد».  افشاگري کند مورد نقش مخرب و اخاللگر صهیونیسم جداً

ئول سپاه مس». ارتش و سپاه پاسداران میتوانند امنیت را در این شهر برقرار کنند و اوضاع تا این لحظه تا حدودي متشنج است

در بدن یکی از مجروحین ساچمه اي پیدا شد که که نشان «پاسداران مستقر در سنندج درمورد جزئیات درگیري گفت: 

وي ». انداند و عناصر اخاللگر از داخل صف مردم بسویشان تیراندازي کردهردم شلیک نکردهمیدهد پاسداران بسوي م

یگر رئیس از سوي د».  توبیخ کردیم سه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور تیراندازي هوائی کتباً« همچنین اضافه کرد:

 باوجودیکه به پاسداران اخطار کرده« ان شهربانی گفت: شهربانی سنندج در پی اعتراض پاسداران به عدم انجام وظیفه مأمور

.  وي »بودیم که باید در سطح شهر هماهنگی بوجود آید ولی پاسداران چنین نکردند و بدون هماهنگی با ما وارد عملیات شدند

جام وظیفه در دو روز گذشته، در جریان تظاهرات، ما هم در داخل شهر گشتی داشتیم و مأموران کشیک هم ان«افزود: 

میکردند و همچنین مأموران پلیس سنندج افراد بسیار مومن و انقالبی هستند ولی چون بومی میباشند در تظاهرات شرکت نمی 

رسیده از سنندج حاکیست شب گذشته، انفجارهاي متعددي در شهر صورت گرفته است.  رئیس شهربانی  هايگزارش».  کنند

ر مدارس سنندج تعطیل و قرار است گروهی به عنوان اعتراض به حوادث سنندج، وارد در حال حاض« سنندج در پایان گفت: 

قبلی خود  يهمانطور که در مصاحبه«ازسوي دیگر آیت اهللا العظمی شریعتمداري درباره اوضاع کردستان گفت:».خیابانها شوند

رورت پیدا نمی کرد. آن روزها به دولت گفتیم اگر کارهایی که میشد در کردستان انجام داد انجام میشد، جنگ و ستیز ض

دادند که متاسفانه انجام نشد.  یک روز جمعی از بزرگان کرد، به اینجا آمدند.  هاییتذکراتی دادیم و مسئوالن امور نیز وعده



 آقاي احمد صدر حاج سید جوادي وزیر فعلی دادگستري هم با آنها بود.در آن جلسه از ما خواسته شد به علت نفوذي که

داریم، در اوضاع کردستان دخالت کنیم و هیاتی  را به آنجا بفرستیم.  البته این موضوع،  قبل از عزیمت مرحوم آیت اهللا 

طالقانی به کردستان بود.  بعد هم دکتر قاسملو، نزد ما آمد و همین تقاضا را کرد، به او جواب دادیم: این اولین مالقات ما با 

باید به شما بگویم بطوریکه شایع است یکی از عوامل بی نظمی در کردستان خود شما هستید، شماست،  اما با کمال معذرت 

واري در ن چطور از ما می خواهید که هیاتی را به کردستان بفرستیم. اما قاسملو ادعا کرد که این شایعه درست نیست و بعداً

ه بود و قاسملو بر اساس این نوار،  ادعا میکرد که دولت دستور تیراندازي به مردم کرد داده شد اختیار ما گذاشت که ظاهراً

میخواهد آن منطقه شلوغ شود.  ما سپس از او قول شرف گرفتیم که به ناآرامی در کردستان کمک نکند و او هم رفت.  در 

عظمی شریعتمداري آیت اهللا ال». نفر از علما و بزرگان کرد نزد ما آمدند و تقاضاهایی داشتند 30تهران هم که بودیم حدود 

اکنون حرف ما این است که اگر در عمران و آبادي کردستان، اقدام سریع و همه جانبه اي صورت گیرد، بحران «اضافه کرد: 

آن منطقه،  زودتر خاتمه پیدا خواهد کرد.  زیرا ترس ما این است که خداي نکرده،  غائله کردستان به یک جنگ فرسایشی 

.  »هم سرایت کند.  بدین جهت بهتر است این غائله هر چه زودتر از راه صلح و صفا پایان پذیرد تبدیل شود و بجاهاي دیگر

 با دشمن کاري نکنید که تمام درهاي صلح«آیت اهللا العظمی شریعتمداري سپس حدیثی از پیغمبر اکرم(ص) نقل کرد که: 

به خود بگیریم که تمام راههاي تفاهم بسته باشد.  حال این  ما نباید وضعی«و افزود: » یک راه را باز بگذارید بسته شود، اقالً�َ

چه راهی باشد، با دولت است. نصیحت پیامبر را همه دولتها باید اجرا کنند، چون زمانی پیش می آید که امکان صلح نیست و 

« ت:در اوضاع کردستان گفآیت اهللا العظمی شریعتمداري درباره دخالت کشورهاي خارجی ».  ما نباید کار را به آنجا بکشانیم

کند.  درباره اوضاع کند و یکبار نیز از حادثه اي سوء استفاده میمداخله خارجی دو جور است: یکبار اصل حادثه را اجرا می

کند.  اما این حقیقت دارد که چون مرزهاي ما باز است و کنترل کافی ندارد، شق دوم بیشترصدق می کردستان، ظاهراً

 )27/7/1358کیهان».(دخالت می کنندکشورهاي خارجی 

 

 بررسی مسایل در کردستان

 

لکتی ها بمنظور بررسی مسایل ممدر جلسه هفتگی سخنرانی و پرسش و پاسخ جبهه ملی ایران که هر هفته بعدازظهر پنجشنبه

اهللا آیتشود، این هفته بمناسبت چهلمین روز در گذشت مجاهد بزرگ در محل تشکیالت مرکزي جبهه ملی تشکیل می

طالقانی ضمن گرامی داشت خاطره مجاهدات و مبازات و راه انسانی و اسالمی او،حاضران باحترام روح آن بزرگوار بپاخاستند و 

 .یک دقیقه سکوت کردند

 



این جلسه که با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شده بود ادامه یافت سازمان دانش جویان و دانش آموزان جبهه ملی شعري 

القانی و اهللا طاد پدر طالقانی قرائت کردند. دکتر مهدي آذر عصو شوراي مرکزي به تفصیل درباره نقش ومقام مردمی آیتبی

 .عدل شرکت بیدریغ قاطبه ملت در سکوت اآن چریک و پیرو مجاهد نستوه سخنانی بیان داشت

 

سحنانی ضمن بررسی مسایل مملکتی با اشاره به  عضو هیات اجرایی جبهه ملی طی» دکتر ورجاوند«به دنبال آن،سخنران هفته 

نظریات امام و مرحوم طالقانی و نمایندگان امام و دولت درباره مساله کردستان این مسله را از جهات مختلف مورد تجزیه و 

 .تحلیل قرار داد

 

ودرباره ایجاد بحران و وي در بخشی از سخنان خود به نقش عوامل خارجی و نیروهاي استعماري شرق و غرب اشاره کرد ه 

هاي داخلی بمنظور متوقف ساختن حرکت انقالب در ایران و بمثر نرسیدن اهداف و فراهم ساختن موجبات تسلط درگیري

مجدد بر منابع نفت وثروت ایران سخن گفت و در این زمینه موضوع نفت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس در رابطه با 

 .ش امپریالیسم را نیز به تفصیل مورد بحث قرار دادرویدادهاي سیاسی و نظامی و نق

 

سخنران سپس اشاره داشت به از میان بردن فضاي روانی حاکم بر منطقه در رفع توهین و تحقیر و ضد انقالب نامیدن کردها، 

اي هاندیشهجدا ساختن حساب رهبران مذهبی و مورد احترام مردم کردستان از تنی چند ماجراجو و فرصت طلب سیاسی با 

سازد،انجام هاي تحریک آمیز که موجبات رنجش و ناراحتی مردم کردستان را فراهم میضد اسالمی جلوگیري از اعالمیه

هاي انقالب در منطقه،سپردن اداره امور بیک هیات تام االختیار صاحب قدرت با مشارکت تنی تغییرات اصولی در شکل دادگاه

 )27/7/1358ات مجلس شوراي ملی و روي کار آمدن دولت منتخب مجلس.(کیهان چند از محترمان تا زمان انتخاب

 

 .موج تازه اي از تهاجم،منطقه را فراگرفته است

 

دیشب در یک تماس تلفنی  11کرمانشاه ـ حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشور ساعت 

ود که شاکرات جاري با برخی از سران سیاسی و مذهبی دموکراتها مشاهده میبه خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: علیرغم مذ

اي از تهاجم دموکراتها منطقه را فرا گرفته است بنحوي که گزارشها نشان میدهد در تهاجم دیروز در مهاباد از انواع موج تازه

رسیدن به توافق در مذاکرات را بدست اي از سالحهاي سنگین استفاده شده و تلفات به اندازه ایست که هیچگونه نشانه

تلفات حوادث دیروز مهاباد تا «دهد. حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشور گفت: نمی

شود دردرگیري دیروز در مهاباد خانه به خانه صورت گرفته آنجا که من اطالع دارم هفتادو چهار نفر بوده و حتی گفته می



نی ام مباي صادر کردهماینده امام خمینی در غرب کشور وضع منطقه غرب را وخیم توصیف کرد و افزود: من اطالعیهن».است

توانند با مراجعه به پاسداران براینکه کلیه دمکراتها باستثناي سران مذهبی و سیاسی آنها در امان هستند و می

تحویل داده و امان نامه کتبی دریافت کنند. حجت االسالم کرمانی به  ژاندارمري و نیروهاي انتظامی سالحهاي خود راانقالب،

اس اند و درآخرین  تمها دست از کار کشیدهوضع این شهر آشفته است و حتی سازمان«هاي بوکان اشاره کرد وگفت: درگیري

 .«من ناچارم کارم را تعطیل کنم«تلفنچی گفت:».تلفنی که من با بوکان داشتم

 

 .اینده امام خمینی براي رفع اختالفات تازه راهی قصرشیرین شدصبح امروز نم

 

حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشور صبح امروز پیش از عزیمت به قصرشیرین در یک 

هاب بروز ذگفتگوي کوتاه بخبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گفت: اختالفات جدیدي در منطقه قصرشیرین و سرپل 

 .کرده و من میروم تا به این اختالفات پایان دهم

 

اند. اند که پس از چند ساعت بازگشتهها حمله کرده و حتی سه زن را با خود بردهاي سارق مسلح به اتومبیلهمین دیشب عده

 ندارند. من میروم شاید انشاء اهللاین موضوع را یکی از معتمدان محلی تلفنی به من اطالع دادو افزود که مردم هیچگونه ایمنی 

 )27/7/1358بینند.(کیهان اي را میاي بیایم اطالعاتی که به من رسیده حاکیست که مهاجمان تدارك حمله تازهراه چاره

 .از رسیدن به توافق یا مذاکره نیست ايهیچگونه نشانه

 

علیرغم مذاکرات جاري «پریشب گفت:  23ساعت  االسالم حاج شیخ حسین کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشورحجت

از تهاجم دموکراتها منطقه را فرا گرفته است به  ايشود که موج تازهها مشاهده میبا برخی از سران سیاسی و مذهبی دموکرات

 ايهبه انداز هاي سنگین استفاده شد و تبلیغاتدهد در تهاجم روز شنبه در مهاباد از انواع سالحنحوي که گزارشها نشان می

االسالم حاج حسین کرمانی گفت: تلفات دهد حجتاز رسیدن به توافق در مذاکرات را بدست نمی ايگونه نشانهاست که هیچ

نفر بوده و حتی گفته شده درگیري پریروز در مهاباد خانه به خانه صورت  74حوادث پریروز مهاباد تا آنجا که من اطالع دارم 

م صادر کرد ايده امام خمینی در غرب کشور وضع منطقه را وخیم توصیف کرد و افزود من اطالعیهگرفته شده است نماین

ران توانند با مراجعه به پاسدامبنی بر این که کلیه دموکراتها به استثناي سران مذهبی و سیاسی آنها در امان هستند و می

ه االسالم کرمانی بحجت» داده و امان نامه کتبی دریافت کنند هاي خود را تحویلانقالب، ژاندارمري و نیروهاي انتظامی سالح

ماس و در آخرین ت اندهاي بوکان اشاره کرد و گفت: وضع این شهر آشفته است و حتی سازمانها دست از کار کشیدهدرگیري

 )30/7/1358جمهوري اسالمی».(من ناچارم کارم را تعطیل کنم« تلفنی که من بابوکان داشتم تلفنچی گفت:



 

 گفتگوي اختصاصی حضرت آیت اهللا العظمی شریعتمداري با اطالعات

 

در یک گفتگوي اختصاصی با روزنامۀ اطالعات نظریات و باورهاي خویش را در زمینۀ مسایل جاري کشور بیان داشتند در این 

ماعات تامین آزادي اجت و وقایع کردستان، گذردگفت و شنود حضرت آیت اهللا به چگونگی مسایلی که در مجلس خبرگان می

 .و لزوم بحث سیاسی در مدارس اشاره کردند و نقطه نظرهاي خود را شرح دادند

 

 مسالۀ کردستان

 

در مساله کردستان مداخله کنید و  اندحضرت آیت اهللا شریعتمداري اعالم فرموده بودند که سران کردها از ایشان خواسته   ·

ریزیها انجامیده و نگرانیهاي شدیدي را موجب شده، حل و فصل فرمائید علت آنکه مشکالت این بخش از کشور را که به خون

حسن نیت و دولت هنوز، به  هايدخالت نمی فرمائید چیست؟ بخصوص که اوضاع در کردستان بحرانی است و تالش هیات

 .نتیجۀ نهایی نرسیده است

 

ما تقاضا کنند و به خاطر جمع  هر قراري که گذاشته شد  دخالت ما در صورتی است که طرفین هر دو قبول کنند، هر دو از-

بدان عمل شود مثل ماجرایی که بر مرحوم آقاي طالقانی گذشت، نباشد که گفتیم، رفتیم، حرفهایی زدیم، عمل نکردند. یعنی 

هبران کردها و من کسانی که من از طرف آنها مذاکره کرده بودم عمل نکردند. البته اگر هم دولت تقاضا کند و هم سران و ر

دخالت خواهم کرد البته عده زیادي از کردها وقتی  مطمئن باشم اگر اقدامی کردیم و این اقدام ضامن اجرا داشته باشد حتماً

گروه از بزرگانشان و  40یا  30هم در قم حدود  که من از مشهد بازگشتم و در تهران اقامت داشتم آمده بودند و قبالً

و تقاضا کرده بودند که مداخله کنند. آنها که در کردستان مشغول جنگ هستند نیز با وزیر کشور( آقاي  علمایشان آمده بودند

شد. من اینطور تصور کردم: حالتی بود که اگر  هايصدر حاج سید جوادي در آن هنگام وزیر کشور بودند) آمدند و صحبت

 .رسیدیمو به بن بست نمی کشیدبه اینجا نمیکار  قطعاً گرفتو کارهایی انجام می شدمی هاییآنوقت صحبت

 

مداخله کنید. اگر دولت هم این  اندحضرت آیت اهللا، به هر حال، یک طرف قضیه یعنی رهبران کرد از شما خواسته  ·    

 فرمایید؟تقاضا را داشته باشد آیا دخالت می

 



دخالت کند و نگرانیها را به نحو احسن عالج نماید اما اگر دولت و  ـ البته طبیعی کار این است که  دولت خودش مستقیماً

که  کندچنین درخواستی از ما بنماید و طرفین اجرایی قرارداد بدهند در این صورت وظیفه ایجاب می اهالی کردستان رسماً

بوده است اما من  ايرات امیدوار کنندهخواندیم که مذاک هاکه آقاي فروهر رفته و در روزنامه اندنوشته هااقدام نمایم روزنامه

 .که آقاي فروهر بتواند این مشکالت را به سادگی حل کند کنمتصور نمی

 

 ؟ فرمائیدحضرت آیت اهللا چه راهی را براي حل مشکالت کردستان توصیه می         ·           

 

حال  خیلی مشکل است در عین ل تر شد و فعالًشود ابتدا حل مشکل سخت تر بود و بعد مشکـ مشکالت، هر روز بیشتر می

یأس وجود نداردو امکان اصالح است و گفتگو را تا حدود زیادي همراه با عقل و تدبیر و محبت و اطمینان و حسن نیت 

 کمکجنگد و این به او که در آنجا مرزها باز است. بارزانی، چندین سال در داخل خاك عراق می دانیددنبال کرد. می توانمی

و دیدید که وقتی ایران و عراق از در صلح درآمدند ایران بارزانی را رها کرد و بارزانی سرانجام مرد. اکنون نیز بیم آن  کردمی

رود که تاریخ تکرار شود و صحنۀ قبلی تجدید گردد و اگر صلح و اصالحی در بین نباشد انگشتهاي خارجی دخالت کنند می

. یک طرف کردهاي عراق، یک طرف کردهاي ایران و یک طرف هم ایران دانیدشما بهتر میوضع جغرافیایی آن مناطق را 

کند که صلح و اتحاد و اتفاق با برادران کرد ایرانی هرچه بهتر، هرچه محکمتر برقرار آنجا را ایجاب می

 )30/7/1358اطالعات»...(باشد

 

 اظهارات نماینده امام

 

ماینده امام خمینی در غرب کشور دیشب به خبرگزاري پارس در کرمانشاه اعالم حجت االسالم حاج شیخ حسین کرمانی ن

کرد که رقم هفتاد و چهار کشته و مجروح مربوط به حوادث چند روز اخیر  شهرهاي مختلف منطقه غرب بوده و این آمار 

 .ازمنابع موثق به ایشان داده نشده بود

 

به خبرنگار خبرگزاري اظهار کرده بود در حوادث مهاباد هفتاد وچهار تن شود که حجت االسالم کرمانی دیروز یادآوري می

 .اندشدهکشته و یا زخمی

 



از سوي دیگر ستاد عملیات سپاه پاسداران منطقه غرب مستقر در کرمانشاه دیشب به خبرگزاري پارس گزارش داد که در 

 )30/7/1358شدند.(کیهان درگیري دیروز مهاباد یک پاسدار شهیدو سیزده ارتشی و پاسدار زخمی

 

 .اهللا منتظري: دولت در قضیه کردستان مسامحه کرد و مقصر استآیت

 

 .ترین وسایل جنگی در مقابل دشمن باشندمسلمانان مجهز به مدرن

 

 .بد چیزي است اما وقتی آمریکا و شوروي بمب داشته باشند،در درجه اول مسلمانان باید آنرا داشته باشندبمب اتمی 

 

رد نظرهاي خود را در مواهللا منتظري رییس مجلس خبرگان و امام جمعه تهران در گفت و گویی اختصاصی با کیهان نقطهتآی

اهللا منتظري در مورد سیاست دولت در کردستان یادآور شد دولت مسایل مختلف مملکت اعالم کرد. در این گفت و گو آیت

 اهللا منتظري در مورد مذاکرات دولت با رهبران کرد گفت: من اجماالًدر قضیه کردستان کوتاهی کرد و دیر جنبید. آیت

جنبید. وضع بدین جا کرد و دیر نمیدانم که در قضیه کردستان دولت دیر جنبید و اگر چنانچه دولت مسامحه نمیمی

دار که از همان اول استاندانم براي اینرسید. بنابراین دولت مصامحه کرده است من دولت را در قضیه کردستان مقصر مینمی

کمونیست را در رأس کردستان قرار داده و آنهم رفت و کمونیستها را در رأس کارهاي استان قرار داد و امکانات را در اختیار 

اي بود از اوضاع دمکراتها قرار دادند و وقتی کردستان در اختیار آنها قرار گرفت تازه دولت از خواب بیدار شد این خالصه

اهللا منتظري افزود: ما به دولت از همان اول گفتیم که استاندار کردستان کمونیست است ولی استاندار و ان. آیتکردست

شد در اختیار آنها قرار داد و باالخره کوتاهی شد. فرماندار مهاباد را یک نفر کمونیست قرار داد و هر چه امکانات داده می

االسالم حاج سید احمد خمینی فرزند امام اشاره خود بار دیگر به دو نامه حجتاهللا منتظري در بخش دیگري از سخنان آیت

اشد و گفتم به فرض محال اگر چنین چیزي ب ایمشود ایران بدون فقیه باشد همیشه ما فقیه داشتهنمی کرد و متذکر شد: اصالً

شود که میلیون نفر جمعیت مگر می 35یعنی فقیه در ایران نباشد این فقیه وظیفه دارند که بیاید و تابع ایران باشد. کشور ما با 

اره به سخنان ن اشي گفتگوي خود با کیهان ضماهللا منتظري در ادامهایم آیتفقیه نداشته باشیم ما همیشه فقهاي زیادي داشته

اي در صدر اسالم نظام سه جور بود، ي شریفهي افسري یادآور شد طبق آیهالتحصیلی دانشکدهوزیر در جشن فارغنخست

ها نیز اسب سوار بودند نه پیاده نظام اگر چه امروز ما بخواهیم شدند و بعضیها پیاده نظام بودند بعضی شتر سوار میبعضی

نکه بر روي پیاده نظام ایفه عمل کنیم بایستی که با باالترین وسیله مثل فانتوم در اختیار مسلمانان باشد نهي شریمطابق این آیه

تواند بکند اما آنچه که مسلم است این است که باید مسلمانان مجهز باشند و به تکیه شود پیاده نظام امروز چه کار می

گردنمان را کج کنیم در مقابل آمریکا راست بایستیم سعی کنیم خود ارتش  اینکهترین وسایل جنگی در مقابل دشمنان نهمدرن



باید در مدار این معنا باشد زیرا در زمان شاه ایران و جوانهایی که فکر و ذوق دارند آنها را تشویقشان کنیم. درجات نظامی 

تواند گرفت. باید هر کس که بیشتر میکرد و از این خانواده بود درجه میتر بود بیشتر خدمت میسابق هرکس شاه دوست

ار به جایی کم کو کمفعالیت کند و باید اختراعات جدید داشته باشد و خود ارتش ایران فکرشان بیفتد به اختراعات نظامی 

هللا اخود را مسلمانان تهیه کنند و باالترین سواره نظام را مسلمانان داشته باشند. آیتترین وسایل نظامی برسد که مدرن

کنم که خودشان را مجهز کنند براي اینکه مسلمانان در معرض دشمنان منتظري تاکید کرد: من به ارتش ایران توصیه می

یدا شوند که بیداري در مسلمانان پشوند آنها که استعمارگر بودند تازه متوجه میبزرگی هستند. و مسلمانان دارند بیدار می

جوانهاشان و دولت هم بایستی تشویق کند آنها  یم و این بر ارتش ایران است مخصوصاًشده است و ما خالصه خطر تهاجم دار

را که اهل تشویق و ابتکار هستند تا اینها خودشان با ابزار جنگی سرو کار پیدا کنند و خودشان بتوانند اختراع کنند، ابزار جنگی 

د. ي اول آنرا باید مسلمانان داشته باشنداشته باشند درجه خیلی بد چیزي است و اما وقتی که آمریکا و شورويرا  بمب اتمی 

ا و اختراع کنیم و فقط باید در اختیار آمریکاهللا منتظري افزود: این خیلی حرف غلطی است که نه خیر ما نباید بمب اتمیآیت

د و ریکا داشته باشنگویند چرا؟ چرا شوروي و آمشوروي باشد آنوقت پاکستان که االن صحبتش است که اختراع کند می

پاکستان نداشته باشد؟ بله بمب بد چیزي است اما وقتی که دشمن دارد ما مسلمانان باید بهترش را داشته باشیم تا آنها به ما 

ترند، اگر دولت تشویقشان کند اگر دست استعمار در هوش از آمریکا و شوروي باهوش ضربه نزنند بر جوانان ایرانی که قطعاً

مب اتمی سازند ما باید بمیکه آنها بمب اتمی بسازند و تا مادامیتوانند بمب اتمی تواند داشته باشند میراعات میبگذارد اخت

آمیز شد و آنها دست از اختراعات شیطانیشان برداشتند آنوقت ما البته باید پولمان را صرف بسازیم البته هر وقت جهان صلح

گویند: که آنها بهترین بمب را بسازند اما ما نه. سراغ ود یک امر شیطانی است که آنها میآن جور اختراعات نکنیم. اما این خ

قابل استفاده نیست ما فقط همان را داشته باشیم این یک شیطنت است و  هایی که اساساًنرویم و از تفنگ پوسیدهبمب اتمی 

اهللا منتظري در مورد عملکرد مجلس گفت: کار ن بزنند. آیتخواهند که ما همیشه عقب باشیم تا آنها بتوانند تو سرماآنها می

اهللا منتظري سپس افزود: چهار هزار مجلس خیلی با دقت و خوب بوده منتهی از اول غلط بود که یک ماه وقت قرار دادند. آیت

لبته دو خواهد اادي میپیشنهاد از مردم به مجلس خبرگان رسیده است اینها را اگر بخواهیم بررسی کنیم و دقت کنیم وقت زی

 )2/8/1358تا یک ماه دیگر کار مجلس تمام خواهد شد.(کیهان سوم کار مجلس تمام شده است و احتماالً

 

 .مسببین فاجعه قارنا مجازات خواهند شد

 

آیت اهللا موسوي اردبیلی عضو شوراي انقالب دیشب پس از خاتمه جلسه شورا در فرصتی کوتاه به چند سئوال خبرنگار 

اصل شوراها یک اصل قرآنی است و معنی شوراها،شوراهاي مشورتی «طالعات پاسخ گفت وي در این گفتگو اعالم کرد: ا

تصمیم گیرنده است که در هر منطقه تشکیل خواهد شد و در مسایل مختلف منطقه تصمیم گیري خواهد  هاينیست بلکه شورا

 « :ان با آمریکا لغو شده است. متن مصاحبه به این شرح استوي همچنین گفت: طهمه قراردادهاي استعماري ایر». کرد



 

س: با توجه به پیام امام در مورد کردستان آیا شوراي انقالب تصمیم ندارد اصل یا اصولی در مورد حق تعیین سرنوشت خلق 

 هايالاشته باشد و در سکرد و دیگر خلقهاي ایران در قانون اساسی بگنجاند تا اقدامات فعلی شوراي انقالب تضمین اجرایی د

 آینده دولتهاي بعدي مجبور به اجراي آن باشند؟

 

آیت اهللا موسوي اردبیلی: شما توجه دارید که شوراي انقالب نمی تواند در قانون اساسی دست ببرد قانون اساسی تصویب شده 

اسی دست ببرد قانون اساسی مجلس خبرگان است بعد هم تصویب مردم بنابراین شوراي انقالب نمی تواند در قانون اس

تصویب شده مجلس خبرگان است بعد هم تصویب مردم بنابراین شوراي انقالب نمی تواند قوانینی در سطح قانون اساسی 

 .تصویب کند، ولی این مسایل در قانون اساسی پیش بینی شده است

 

 س:بطور دقیق پیش بینی شده است؟

 

حاال شاید کلمه اش با آن چیزي که شما در نظر دارید یکی نباشد ولی در نظر پیش بینی شده «آیت اهللا موسوي اردبیلی: 

مساله شوراها که یک اصل قرآنی است اصولی در قانون اساسی دارد و معنی   محتوي من فکر میکنم پیش بینی شده است. اوالً

در  . مثالًگیردتقدیرات خودش تصمیم میشوراهاي تصمیم گیرنده. این نیست که درباره کسان دیگر تصمیم بگیرد. بلکه درباره 

دهند و آن شورا هم شوراي تصمیم گیرنده است که مسایلی که مربوط به هر منقطه است اهالی آن منطقه شورایی تشکیل می

همه چیز در آن هست. البته راجع به مسایل دیگر فرض کنید سیاست خارجی مملکت نمایندگان همین محل در یک سطح 

کز در شوراي مرکزي که ممکن است اسمش را بگذارید شوراي ملی شرکت خواهند کردو در این تصمیم گیریها دیگر و در مر

الب به ق هابعضی کنمنیز شریک خواهند بود. و این مسایل نه مربوط به ترك، مربوط به همه ملت ایران است، من فکر می

ار باشید یعنی چه؟ یعنی حق انتخاب داشته باشند. خوب اگر دهند. تا به محتوي، منظور از اینکه خودمختبیشتر اهمیت می

یري گیی درست شود و بر مسایل منطقه نظارت کند و در صالح منطقه تصمیممنظور آنها از خودمختاري این است که اداره

ایی گرنتکند و در مسایل همان نظام شوراهاست اگر مساله دیگري است خوب این مساله چیست؟ اگر معناي خودمختاري س

ي سابق شاید همه اهل ایران است عیبی ندارد ما قبول داریم و هر ملتی باید آداب و سنن خودش را محترم بشمارد در دوره

یم به مردم را مجبور کن توانیممقید بودند به یک زبان صحبت کنند، اما در حال حاضر چنین چیزي اسالمی نیست و نه ما می

ارد البته هر مملکتی باید یک زبان رسمی داشته باشد تا مردم زبان یکدیگر را بفهمند که در یک زبان صحبت کنند. عیبی ند

ان این زبان باید باشد همانطور که ما یک زب ایران زبانی که متداول است و مربوط به اکثریت است زبان فارسی است که طبعاً

 نکاتلی که در قانون اساسی در این باره نوشته شده واقعاً مذهبی نیز داریم خوب آنهم باید باشد. بله ما پیش از این مسای



معقولی که بتواند در قانون بیاید، نمی دانیم چیست. کسی هم که به ما نگفته است که ببینیم آیا مسایلی که در قانون اساسی 

 .در قانون اساسی این مسایل پیش بینی شده است کنیمآمده چقدر تفاوت دارد بنابراین ما فکر می

 

 س:آیا شوراي انقالب دستوري درباره دستگیري مسببین فاجعه دهکده قارنا صادر کرده است ؟

 

آیت اهللا موسوي اردبیلی: تا آنجا که من شنیدم دستور رسیدگی دادند البته باید قبول فرمایند واال در نتیجه این درگیریها و 

دهد روي هر کاري اثر کند و سنگ در سر راه قرار میاد میاسباب زحمتی که امپریالیسم جهانی هر روز براي این ملت ایج

کند با یک جامعه در حال جنگ آنهم در یعنی یک جامعه آرام در یک گوشه این درهم ریختگی پیدا کند فرق می گذاردمی

ولی مگر  تدافمی کند و بعضی مسایل به تاخیربعضی مسایل اولویت پیدا می حال جنگ با ابر قدرت جهان. در این شرایط طبعاً

 .شود در یک گوشه ظلمی شود و مسببین آن مجازات نشوندمی

 

س:نظر شما در مورد قطع رابطه با آمریکا چیست آیا بهتر نیست با قطع رابطه سیاسی و نظامی و اقتصادي خود با آمریکا را 

 اعالم کنیم ؟ رسماً

 

به  خواهیمنه محتوي. آنچه مسلم است ما می کنیمنگاه می هابه قالبآیت اهللا موسوي اردبیلی: اینهم از مسایلی است که بیشتر 

مقام خود کفایی برسیم حتی به مقام خودکفایی نرسیده تصمیم گرفته ایم یک مقدار زحمت را بخودمان هموار سازیم. اما در 

ط اعالم کنیم ما با شما قطع روابرا کمتر کنیم و االن هم بحداقل ممکن رسیده است. اما اگر بیائیم  هایمانمقابل وابستگی

یک احکامی در سطح بین المللی داردو باید رسیدگی شود. ما باید ببینیم آیا چنین  دانیدسیاسی کردیم این قالبها شما که می

ا آنها بشود و چه مقدار به نفع ما تمام خواهد شد. این را بدانید که ما از نظر عمل چیزي را گفتن چه مقدار به نفع ما تمام می

 .نه تنها قطع رابطه کردیم، بلکه در مقابل همدیگر قرار گرفتیم

 

 س:آیا همه قراردادهاي نظامی و سیاسی ما با آمریکا لغو شده است؟

 

ام ایران از بین برود کد هايآیت اهللا موسوي اردبیلی: همه قرار دادهاي ایران با آمریکا لغو شده است. اگر قرار اینست که پول

م چنین دانکند که دارائیش از بین برود البته ریز این قراردادها در نظر من نیست و من نمیب قراردادي را لغو میصاحب منص



اش هم تصویب و اعالم شده قراردادي در آنجا داریم. اما بهر حال کلیه قراردادهاي استعماري لغو شده که الیحه

 )5/8/1358است.(اطالعات

 

 تقاضاي مردم مهاباد

 

به نمایندگی از سوي روحانیون، فرهنگیان، بازاریان و طبقات مختلف مردم مهاباد در تلگرامی که به حضور حضرت  گروهی

هاي عصر تهران وزیر و روزنامهشریعتمداري مخابره کردند و رونوشت آنرا براي مهندس بازرگان نخستاهللا العظمی آیت

شریعتمداري تقاضا کردند براي حل مشکل اهللا العظمی ایران، از آیت فرستاندند، ضمن اعالم پشتیبانی از انقالب اسالمی

اندیشی کنند. در این تلگرام آمده است: اعالم تمایل آنجناب در جهت حل مسایل کردستان، موجبات خشنودي کردستان چاره

و لشکري قرار گرفته فراهم اي از مقامات دولتی مردم ستمدیده کرد را که از همه سو، آماج حمالت شدید و خصمانه پاره

دهد که طلب نبوده و نخواهد بود و اطمینان میدارند ملت کرد هرگز تجزیهنموده است. برخالف آنچه که مسووالن اظهار می

ملت شریف و تمامیت ملت ایران دفاع خواهد کرد. با کمال تأسف، گروهی از تا آخرین قطره از خون خود از انقالب اسالمی 

رسانند.در این تلگرام ضمن تشریح گفتن حقایق، خودداري و همیشه خالف واقع را به اطالع مردم شریف ایران میمقامات از 

شریعتمداري خواسته شده است که بدون فوت وقت به این جنگ ناخواسته و اهللا عظمی مشکالت موجود در مهاباد از آیت

اده و در تحقق خواستهاي بحق ملت ستمدیده کرد اقدام عاجل یابد پایان دبرادرکشی که دامنه آن روز بروز گسترش می

م شیرزاد، ، مال عبداهللا مابارانی، ابراهیمبذول دارند این تلگرام را آقایان سید قادر جعفري، خلیل عسکري، دکتر عبداهللا ابریشمی

 )7/8/1358اند. (کیهانهامضا کردحسن باباطاهري، سید هاشم سیدي، محمد امین داودي، کمال دباغی و مصطفی کریمی

 

 گفتگو با نماینده امام در غرب کشور

 

نیت دولت در مهاباد پیوسته حجت االسالم حاج شیخ حسن کرمانی نماینده امام خمینی در غرب کشور که به هیات حسن

اکرات به اینکه مذمردم مهاباد از است ساعت نوزده و سی دقیقه دیروز در یک تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت:

رسد اظهار خرسندي کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس نماینده امام خمینی در غرب کشور قرار نتایج مطلوبی می

گرفت و مردم شهر به عیادت مجروحان پرداخت. پس از آن وضع بازار شهر مورد بازدید نماینده امام خمینی در غرب کشور 

رد او جمع شدند. حجت االسالم کرمانی خطاب به اهالی مهاباد گفت: امید است که هر چه قرار گرفت و مردم شهر به گ

زودتر مذاکرات به نتایج مطلوب برسد و همه ابرقدرتها را براي عمران آبادي و رفاه برادران کرد بکارببریم. در این اجتماع 



نی در مورد لزوم حفظ و وحدت همبستگی بیشتر اقشار جمع زیادي از دموکراتها نیز شرکت داشتند و سخنان نماینده امام خمی

 )16/8/1358ملت ایران با استقبال آنها روبرو شد.(اطالعات

 

 .براي جلوگیري از عملیات خرابکارانه در اشنویه، حزب دمکرات و ژاندارمري توافق کردند

 

ماس تلفنی به خبرگزاري پارس اظهار نماینده امام خمینی در غرب کشور در یک ت» االسالم حاج شیخ حسین کرمانیحجت»

در اشنویه بین «وي افزود: ». وضع اشنویه پس از یک هفته درگیري و ناآرامی به حالت عادي بازگشته است«داشت: 

نمایندگان ژاندارمري و حزب دمکرات محل توافق شد که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات اصلی بین هیات ویژه حسن نیت 

و مذهبی کردستان، افراد مسلح حزب دموکرات و ژاندارمري براي جلوگیري از عملیات خرابکاران دولت و رهبران سیاسی 

همکاري کنند و مردم بکار عادي خود ادامه دهند. از سوي دیگر رساندن مایحتاج عمومی و خواروبار به اشنویه آغاز شد و 

 آنان را در هايوي همچنین خواست». گفتگو پرداختاالسالم کرمانی پریروز در این شهر با گروههاي مختلف مردم به حجت

اعضاي هیات ویژه «االسالم کرمانی در مهاباد گفت: مورد رسیدگی قرار داد و در اجتماع مردم اشنویه سخنرانی کرد. حجت

به سردشت   حسن نیت اینک (دیروز) در مهاباد اقامت دارند و قرار است براي ادامه مذاکرات مجدداً

 )20/8/1358عاتاطال».(بروند

 

 مذاکرات مهم در سردشت

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: آخرین مرحله مذاکرات کردستان دیروز بین داریوش فروهر و شیخ عزالدین حسینی صورت 

 .گرفت و این مالقات فقط اختصاص به این دو نفر داشت

 

نیت در کردستان که به همراه هیات حسناین مطلب را روز گذشته حجت االسالم شیخ حسین کرمانی نماینده امام در 

رات هیات مذاک مذاکرات مهاباد و اشنویه شرکت داشت در گفتگویی اعالم کرد. وي در توضیح بیشتر این مطلب گفت: قبالً

ي نیت با این جانب با تمام سران حزب دمکرات غیر از شیخ عزالدین حسینی انجام گرفته بود و توافق کامل در زمینهحسن

بس در منطقه به عمل آمد. وي اضافه کرد: آخرین مرحله مذاکرات، مالقات آقاي فروهر و عزالدین حسینی بود که آتش

بعدازظهر فروهر براي انجام این مالقات تعیین کننده و دونفري رهسپار سردشت شد. نماینده امام همچنین  2دیروز در ساعت 

د توافق بس و سایر مسایل مورتی اگر شیخ عزالدین اعالم موافقت با آتشگفت: البته بقیه سران حزب دمکرات اعالم کردند ح

و از سوي خود اعالم خواهند کرد. حجت االسالم کرمانی در ادامه گفتگوي خود با بس را بطور رسمینکند آنها بیانیه آتش



بس در تمام آن اعالم آتش کیهان در مورد جزییات مذاکرات کردستان گفت: از طرف ما تنها یک موضوع مورد بحث بود و

توافق الزم صورت گرفت و آنها به افراد خود دستور دادند که به هیچ وجه  منطقه و به تمام معنی بود و در این زمینه تقریباً

تیراندازي و تعرض مسلحانه نکنند و اگر در نقطه و مکانی نیز تیراندازي صورت گرفت با توجه به توافقی که در این مورد به 

ي تیراندازي را در هم بکوبند. نماینده امام در غرب کشور افزود: در مورد آمد آنها وظیفه دارند که محل و نقطه عمل

بس در یک نشست مطالب و خواستهاي مختلف مورد خواستهاي مردم کرد نیز مقرر شد که بعد از اعالم و تثبیت آتش

شوراي انقالب و رهبر انقالب قرار گیرد تا تصمیم الزم گرفته شود. رسیدگی قرار گیرد و بعد خواستهاي مردم کرد در اختیار 

ره بس کامل در مذاکي آتشنیت اکنون فقط در ادامهحجت االسالم کرمانی به دنبال این مطلب افزود: بنابراین هیات حسن

ر ود. نماینده امام در غرب کشواي براي مذاکره در مورد مسایل نبکند چون با وجود تیراندازي و کشت و کشتار اخیر زمینهمی

در این زمینه اضافه کرد البته ما هنوز از خواستهاي مردم کرد و حزب دمکرات بطور تفصیل و مشروح اطالعی نداریم آنچه 

تابحال از سوي آنها مطرح شد بیرون بردن پاسداران از منطقه و به طور کلی خروج پاسداران از مهاباد بود. در مورد عالقه و 

بال مردم کردستان از مذاکرات صلح حجت االسالم کرمانی گفت: آنچه من در مسافرت به کردستان و مهاباد دیدم استق

ي افراد حزب دمکرات و افراد غیر حرص و ولع و اشتیاق و خواست واقعی تمام اقشار ملت کرد به توافق و اصالح بود و کلیه

ی یک نفر را ندیدم که مخالفتی با مذاکرات داشته باشد. وي سپس گفت: حزبی از مذاکرات صلح استقبال کردند باور کنید حت

ولی شکی نیست که در این میان بعضی از احزاب وجود دارند که صدرصد با توافق و صلح مخالفند و کوشش دارند مذاکرات 

ه با ایجاد درگیري و تیراندازي ب و فداییان خلق را نام برد که» کومله«هایی نظیر توان گروهبه نتیجه نرسد، از جمله آنها می

دهند. نماینده امام در مورد نقش سوي واحدهاي ارتشی و پاسداران آنها را با افراد مسلح حزب دمکرات در مقابل هم قرار می

دولت بعثی عراق در درگیرهاي کردستان گفت: آنچه براي ما مسلم شده آن است که عراقی ها به پناهندگان کرد و افراد 

کنند و بهترین دلیل ورود اسلحه و مهماتی است که عراقیها و احزاب سیاسی کردستان و مزدوران ساالرجاف کمک میمسلح 

هاي زیادي از این سالحها و مهمات عراقی را در ژاندارمري دیدیم که دهند. ما نمونهدر اختیار این حزب و مزدوران قرار می

هم ناشناخته است. وي به دنبال این مطلب افزود: مطلب  ما ارتش براي 18–ام اندازها و تفنگ بعضی از آنها نظیر خمپاره

اندازه کافی در نوار مرزي به ریال ایرانی دیگري که حاکی از دخالت عراق در این درگیریهاست وجود دینار عراقی است که به

 )20/8/1358شود. (کیهانتبدیل می

 

 و اسرائیل، محرك اصلی اغتشاشات کردستان بودند نه شوروي نماینده دفتر تبلیغات امام در کراچی:امریکا

 

 .میلیون تومان اعتبار انتخابات مجلس خبرگان را خرج نیازهاي مملکتی کنند 9آیت اهللا منتظري دستور داد 

 



نماینده دفتر تبلیغات امام خمینی یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران و نمایندگان » حسین عمادي«حجت االسالم 

و » وزمورنینگ نی«، »دان«انگلیسی زبان هايخبرگزاریهاي محلی در کراچی در تاالر حسینیه ایرانیان بعمل آورد که در روزنامه

امام خمینی فرمودند اختالفات میان «انتشار یافت.  وي در سخنان خود گفت: » جسارت«و » مساوات«، »مشرق«اردوزبان 

ان یکی اند و اختالفی ندارند.  البته قدرتهاي استعماري و صهیونیستی میخواهند در شیعی و سنی در بین نیست.  مسلمانان جه

ایجاد کنند، زیرا دشمن مشترك، ما استعمارگران و صهیونیستها می باشند که پیوسته،  هائیمیان ایشان اختالفات و تفرقه

آهنگی و اتحاد بین مسلمین هستند و همین مشغول توطئه چینی علیه کشورهاي اسالمی بوده اند.  امام خمینی خواهان هم 

عقیده شان، بایستی به کشورهاي دیگر و دنیاي اسالم ابالغ گردد.  مسلمانان باید متحد و همدست گردیده، این دسیسه را 

خواهند چنان یک سازمان جهانی بوجود آید که بتوانند به کمک مسلمانان محروم در سرتا سر خنثی کنند.  امام خمینی می

وي سپس درمورد ».  هان برسد و در راه آزادي و نجات مناطق محروم اسالمی، اقدام نماید و از مستضعفین حمایت کندج

تحت کنترل امام خمینی و حکومت انقالب اسالمی است.  اغتشاشاتی که در  اوضاع در ایران کامالً« اوضاع ایران گفت:

شاپور بختیار و شاه مخلوع بوده است. درواقع پشت پرده، کشور پشتیبان طرفداران  هايکردستان بوقوع رسید، در اثر فعالیت

هم با آنها همدست گردیده اند این امر را از این واقعه میتوان  هاشان یعنی آمریکا نیز دستی دارد و تعدادي از مارکسیست

ات ریکا و اسرائیل محرك اصلی اغتشاشاسرائیلی بود. لذا آم استنباط نمود که اسلحه اي که از گنبد قابوس بدست آمد تماماً

در کردستان بوده اند نه روسیه شوروي.  در حالیکه آمریکا چنان وانمود می سازد گویا شوروي این اغتشاش را برانگیخته 

است.  مردم ایران و پاسداران، انقالب یک وجب خاك وطن خود را به دست دشمن نخواهند سپرد.  ملت ایران بمنظور دفاع 

  کند.اند.  دولت ایران در امور داخلی افغانستان دخالت نمیم و انقالب و میهن خود، تصمیم خلل ناپذیري گرفتهاز اسال

خواهند وانمود کنند حرکت مردم .  دشمنان میهاستشورشی که در افغانستان بوجود آمده، در اثر اقدامات خود افغانی

اهی و ایمانی نیست.  این اسالم است که آنها را علیه کفر بحرکت درآورده و من افغانستان، در ارتباط با مردم و انگیزه آزادیخو

مردم افغانستان را که به خوبی قیافه افغانی با مردم دیگر فرق دارد، دیدم که سالح به دست، درصحنه  هايخودم عکس

جریان، دخالت دارد.  ملت افغانستان،  مبارزه علیه نظام ظالمانه حاکم بپا خاسته اند.  غلط است که میگویند ایران در این

بدنبال «نماینده دفتر امام در کراچی، همچنین پیرامون آزادي  مطبوعات در ایران یادآور شد: ».  دوست و برادر ما هستند

ون ا چانقالب، چون اسالم به آزادي  فکر و اندیشه و قلم احترام می گذارد، ما طبع و نشر کتاب و جراید را آزاد گذاشتیم، ام

از این آزادي سوءاستفاده کردند و علیه انقالب اسالمی رفتار نمودند، بنابراین دادستان  هامتوجه شدیم که برخی از روزنامه

یا مجالتی که گزارشات یا مقاالتی علیه عقاید اسالمی انقالبی به  هاانقالب، دستور عدم نشرشانرا صادر کرد.  گرچه روزنامه

کنند نیاز شدید خود مردم روبرو میشوند.  در این موارد چون مردم خودشان این نوع جراید را رد می چاپ رساندند با واکنش

به اقدامی از جانب حکومت نمیباشد و اقدام دادستان انقالب هم بدنبال درخواست مردم میباشد. مدرکی دردست داریم حاکی 

نیون مهاباد نوشته و در آن خواهش نموده بود که از شاه مخلوع بر اینکه، ساواك، حدود هشت سال قبل نامه اي به عنوان روحا

حمایت کنند و اینکه عزالدین حسینی در زمان شاه، از ساواك پول میگرفت و امروز هم با ضد انقالبیون دست دارد و همان 

ل نیافته است. در ایران ارتش جدیدي تشکی« حجت االسالم عمادي همچنین اضافه کرد:».  عناصر اورا تحریک می کنند

طرفداران حکومت سابق و عناصر ضد انقالب، خودشان از ارتش فرار نمودند یا بدادگاه انقالب سپرده شدند.  گذشته از آن هر 



فرد ملت ایران سرباز و پاسدار اسالم است و همه وقت براي مقابله با نیروهاي ضد انقالب حاضر و آماده است.  در زمان شاه 

لیون تومان براي انتخابات خرج میشد، اما مجلس خبرگان حکومت اسالمی که به سرپرستی حضرت آیت مخلوع، مبلغ ده می

میلیون را خرج نیازهاي مملکتی نمایند،  فقط یک میلیون خرج مجلس خبرگان  9اهللا حسینعلی منتظري است دستور دادند که 

ا انجام داد.  از این میتوان قیاس نمود که در سابق چقدر بشود. حکومت انقالبی فقط با هزینه یک میلیون تومان، همین کار ر

میگردد خبرهاي دروغی و تحریفی را که از خبرگزاریهاي خارجی غربی  پول ملت به هدر میرفت.  از مطبوعات پاکستان استد

یران اخبار رادیو ا نشت میکند پخش نکنند، بلکه خبرهاي صحیح را درباره انقالب اسالمی ایران چاپ کنند و در این مورد از

استفاده کنند. میان پاکستان و ایران، روابط دوستانه و برادرانه اي وجود دارد و در آینده محکم تر خواهد شد.  البته دشمنان 

در نظر دارند مسلمانان ضعیف باشند،  ولی باید مسلمانان علیه دشمن متحد شوند، مثل برادران ایرانی شما که با متحد شدن 

امام خمینی پیروز شدند و دست دشمنان را از مملکت کوتاه کردند و هم اکنون ملت ایران با اتحاد و یگانگی در  به رهبري

 )20/8/1358کیهان».(کنند تا بتوانند ایرانی آباد، مستقل، آزاد و اسالمی بسازندجهاد سازندگی شرکت می

 

 .خودمختاري در چارچوب ایران و ایرانی بودن قابل مطالعه است

 

لعظمی آیت اهللا ا«اي با بهمراه خبرنگار واشنگتن پست مصاحبه» لوموند«روزنامه نگار و مفسر سیاسی معروف » اریک رولو»

 :خوانیدبه عمل آورده اند که در زیر می» شریعتمداري

 

 ه چیست ؟نظر حضرت آیت اهللا در مورد اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارمندان این سفارت خان -س

 

مردم ما طی سالیان دراز از استعمار بین المللی فشار و ناراحتی بسیار کشیده و امروز در مقابل استعمارگران حساسیت  -ج

یران ا هايزیادي پیدا کرده اند عقیده عمومی مردم ما بر این است که امریکا در طول تاریخ ارتباط خود با ایران همیشه دولت

سال گذشته از حامیان سرسخت حکومت فاسد و ظالم در ایران بوده است این حمایت گسترده، بی را کمک کرده و طی سی 

مریکا خود را بزرگترین حامی که آ گرفتدریغ امریکا از رژیم سابق و تائید و تقویت اعمال او بیشتر در زمانی صورت می

اما با وجود  شدمعترض می ظاهراً  شدو تجاوز می حقوق بشر میدانست و در هر گوشه دنیا که به آزادي و حقوق بشر اجحاف

علم و یقین کاملی که از تعدیات و ستمهاي بیشماري که در این کشور در عصر پهلوي اول و دوم رخ میداد آگاهی داشت باز 

و  کردمی.و عجیب تر آنکه خود آقاي کارتر در روزهائیکه بر سر انتخابات رییس جمهوري فعالیت کردهم آنان را حمایت می

 روزي در یک گفتگوي تلویزیونی  یا در حقیقت یک پرداختمختلف آمریکا به برگزاري میتینگ و سخنرانی می هايدر ایالت

رییس جمهور پیشین آمریکا اعتراض کرد که شما از چهار دولت فاسد و ضد مردمی در دنیا » فورد«معارضه تلویزیونی به 



آقاي  دادحکومت فاسد و استبدادي ایران بود و هر چه که فورد در این خصوص جواب می هاو یکی از آن کنیدحمایت می

کارتر قبول نمی کرد اما دیدیم زمانیکه خود ایشان بعنوان رییس جمهور برگزیده شدند بیشتر از فورد از شاه مخلوع حمایت 

ه که نکردند و آمریکا هیچگاه ب هامللی در ایران چهکرد و این است که امروز مردم ما بخوبی میدانند که استعمار گران بین ال

 .و پشتیبان رژیم فاسد بوده است هاملت ستمدیده و مظلوم ایران وقعی نگذاشته و همواره موید دولت

 

نیست اما جواب این سئوال را ندادید که آیا اشغال سفارت  هاصحیح  است و تردیدي در آن آنچه را که فرمودید کامالً -س

 .ا در تهران کار درستی است یا خیر؟آمریک

 

از طرف دولت ایران صورت نگرفته بلکه عده اي از دانشجویان به اینکار اقدام کرده اند و دولت آنکار  این کار مستقیماً اوالً -ج

با دعوتی که  اهبناست چهار دیپلمات سفارت سوریه، الجزایر، سوئد و فرانسه براي دیدن وضع گروگان را تائید کرده است. ثانیاً

شود و گروگانگیري آنها نسبت در سفارت نمی هادانشجویان از آنها شده به سفارت آمریکا بروند و ببینند و اذیتی به آن

این کار غیر قانونی است این در مقابل اعمال غیر  گوئیداگر می خودشان آنهم بدون آزار و اذیت تنها جنبه سیاسی دارد و ثالثاً

 .طی سی سال گذشته دولت آمریکا علیه ملت ما روا داشته چیزي نیستقانونی که در 

 

 آیا بنظر حضرت آیت اهللا این عمل از نظر مذهبی کار درستی است ؟ -س

 

این عمل بیش از جنبه مذهبی داراي جنبه سیاسی است اما از نظر اسالم باید بگویم که احکام اسالم بهم پیوسته و مرتبط  -ج

تنهائی یک عمل اسالمی را بررسی و قضاوت کرد. بدون آنکه ارتباط آنرا بار دیگر احکام و دستورات است و نمی توان به 

اسالمی د نظر گرفت. اسالم یک سیستم و نظام کاملی است که باید این مساله را در ارتباط با دیگر احکام و دستورات قوانین 

ارند.و این عمل یک جریان سیاسی است که ظهور آنرا باید در اسالمی بررسی کرد و جواب داد. زیرا مسایل بهم پیوستگی د

 .موجبات و عوامل آن جستجو کرد

 

شود این مساله را حل در حال حاضر ایران مشغول زورآزمائی با بزرگترین قدرت جهانی است. بنظر شما چگونه می -س

 .کرد؟

 



با  تنها از حدود مقررات و قوانین اسالم خارج نیست بلکهبا آمریکا جنگ نمی کنیم بلکه یک سلسله مطالباتی داریم که نه  -ج

شود وانگهی قوانین و حقوق بین المللی نیز مطابقت دارد هر زمانی که آمریکا در مقابل منطق و قانون تسلیم شود مساله حل می

یل انسانیت ت بلکه دلکند و دلیل شکست نیسهیچگاه انسان را کوچک نمی هاتسلیم در برابر حق و صحه گذاشتن به واقعیت

پس از حل این مساله آمریکا به هر اندازه که به  بخشد. و بطرف شخصیت و اعتماد بیشتري میباشدبزرگی و عظمت روح می

خواهد  مراعات از طرف ایران هم احترام آنان متقابالً استقالل ایران احترام بگذارد و مایل به برقراري روابط حسنه باشد مسلماً

 .شد

 

 وضعی که در حال حاضر بوجود آمده ملت آمریکا را با ایران مخالف کرده است.؟ -س

 

ما با ملت آمریکا هیچ مخالفت و دعوائی نداریم بلکه ایراد و اختالف با دولت آمریکاست آنهم به علت سوابق عملشان در  -ج

 .ایران

 

خود اظهار داشته اید که احکام اسالمی هنوز در ایران پیاده نشده است در حالیکه در  هايجنابعالی چندین بار در مصاحبه -س

 .خارج از ایران مردم بر این عقیده اند که نظام اسالمی در آنجا پیاده شده است

 

اکنون اسفانه تالبته نظام حکومتی ایران جمهوري اسالمی است و باید در این نظام اعمال و رفتار تمام ما اسالمی باشد و مت -ج

درصد کمی از اسالم پیاده شده و اکثر دستورات و احکام اسالم هنوز پیاده نشده است. االن وضع ما طوري است که بنائی 

گذشته قرار داریم و از طرفی مشکالت و  هايخراب شده و بنائی جدید در روي آن ساخته نشده است و ما درروي خرابه

و یک دولت نیرومند و مقتدر هم نداریم که بر اوضاع مسلط  باشدمتعدد می هايست گروهزیاد و قدرت هم در د هانارسائی

باشد و سازندگی ایران در چهارچوب دقیق احکام اسالم را نظارت کند خوب اینها هم بخاطر دوره انتقال است و به تدریج 

یا وضع کشور فرانسه به زودي خوب شد  و انشاءاهللا درست خواهد شد. وانگهی وقتی که انقالب فرانسه به وقوع پیوست آ

 کارها با سرعت سامان گرفت ؟

 

 شود؟که کارها چه موقعی منظم می کنیدشما فکر می -س

 



و مراد  افتدشود  و کارها به روي نظم میهر وقتی که یک دولت مقتدر اسالمی بر سرکار بیاید اصالحات ممکن می -ج

اما چه زمان چنین دولتی به روي کار خواهد آمد  افتدجراي عدالت اجتماعی میازاصالحات این است که همه کارها به م

دولت خارجی درآمده  3در این زمینه براي شما مثالی بزنم و آن این است که زمانی که ایران در اشغال  توانمنمیدانم. فقط می

شد باز جواب داده بود وقتی که وضع ایران این سئوال مطرح شد که وضع ایران کی درست خواهد  هابود در یکی از روزنامه

 .درست بشود

 

 .م؟بینمی مأیوس را شما که استن بار اولین این و ام رسیده حضرتعالی خدمت بار چندین گذشته، ماه هجده عرض در –س 

 

 امیدوارمما مأیوس نیستیم، و با فضل خداوند مشکالت هم حل  خواهد شد البته در پی انقالب،، مشکالتی هست که  -ج

 .بزودي از مشکالت بیرون بیائیم

 

که بیش از دو سوم قانون اساسی به تصویب رسیده است به نظر حضرت آیت اهللا ضد و نقیضی در آنها وجود  دانیدمی -س

 ندارد؟

 

اشد ب به تصویب نرسیده است که قضاوت شود ولی البته اگر ضد و نقیضی وجود داشته هنوز مشغول بررسی هستند و تماماً -ج

 .باید اصالح شود

 

 شنیده ام که حضرت آیت اهللا با والیت فقیه مخالف هستید؟ -س

 

من با والیت فقیه به هیچ وجه مخالف نیستم بلکه با تصویر نادرست و برداشت نادرست از آن مخالف هستم. زیرا والیت  -ج

ید آن است و دیگري وفق ندارد من با آن والیت شود که یکی با حاکمیت ملی، وفق دارد و موفقیه امروز دو گونه تفسیر می

 .کند موافقمفقیه که با حاکمیت ملی وفق دارد و آن را تائید می

 

 والیت فقیه در چه مواردي الزم است ؟ -س

 



در مواقعی که تشریفات قانونی امکان پذیر نباشد و در مواردي که متصدي شرعی وجود نداشته باشد. در چنین مواردي  -ج

پس از سقوط سلطنت در ایران دولتی وجود نداشت که اداره مملکت را در دست گیرد لذا دولت  فقیه الزم است. مثالًوالیت 

آقاي بازرگان با استفاده از والیت فقیه روي کار آمد. این در یک وضع استثنائی است. اما وقتی که قوانینی باشد و مجلسی 

اي اعتماد دادن به آن در اختیار نمایندگان مردم است که در مجلس شورا وجود داشته باشد دیگر روي کارآمدن دولت و ر

خواهند بود. در حقیقت آن موقع سرنوشت مملکت و ملت در اختیار مجلس و نمایندگان واقعی مردم است که البته موارد 

 .دیگري هم هست که والیت فقیه در آنجاها مؤثر است

 

ان چیست؟ و آیا اگر به کردستان خودمختاري داده شود آذربایجان هم نظر جنابعالی در خصوص مذاکرات کردست -س

 خواهان آن نمی شود؟

 

دیگر هم سرایت خواهد  هايخودمختاتري داده شود به استان هااز کم و کیف مذاکرات بی اطالعم اما اگر به یکی از استان -ج

 .کردو این احتیاج به تنظیم و تصویب قانون خاصی دارد

 

 کردستان خودمختاري داده شود، این در بلوچستان، سیستان، آذربایجان و خوزستان چه تاثیري خواهد داشت؟اگر به  -س

 

 در پیشرفت کارها و رفع مشکالتشان مؤثر است خودمختاري البته داراي مزایائی است که به نفع کردستان است و مسلماً -ج

یگر هم خواهند خواست البته توجه داشته باشید که خودمختاري د هايولی همانطوریکه عرض کردم این چیزي است که استان

 .فقط در چارچوب ایران و ایرانی بودن قابل مطالعه است

 

دفعه گذشته که به حضور شما رسیدم حکومت روحانیون را نمی پسندیدید ولی اکنون چند بار از نظام اسالمی نام  -س

 بردید.؟

 

ویب شده است و روحانیون هم جزئی از ملت هستند آیا شما روحانیون را جزء در قانون اساسی اصول حاکمیت ملی تص -ج

ملت نمی دانید. اما موضوع والیت فقیه چیزي است و حکومت روحانیون چیز دیگر، والیت فقیه به معناي این نیست که 

 .کنندروحانیون حکومت می

 



 .را به دست گرفته اند با شکست روبرو شده اند؟ یک تاریخ نویس بما گفت: که هر وقت در ایران روحانیون حکومت -س

 

همانطور که گفتم فقیه به معناي حکومت روحانیون نیست و حکومت روحانیون هم در هیچ جاي قانون اساسی،  جواب: اوالً

پیشنهاد نشده است اما آن شخص تاریخ نویس اشتباه کرده است. ما هیچگاه در تاریخ ایران حکومتی به نام حکومت روحانیون 

 )22/8/1358در ایران حکومت نکرده است.(اطالعات نداشته ایم، و حتی از آغاز سال تاکنون. یک شخص روحانی

 

 .رفسنجانی: امیدوارم مساله کردستان بدون خشونت مجدد خاتمه پیدا کندهاشمی

 

رفسنجانی سرپرست وزارت کشور و عضو شوراي انقالب در ادامه پیام امام خمینی به مردم کردستان و حجت االسالم هاشمی

حق ادراه امور داخلی و محلی و رفع هر گونه تبعیض فرهنگی ند در پناه اسالم و جمهوري اسالمیااینکه امام در این پیام فرموده

ي توانم اظهارنظري دربارهو اقتصادي و سیاسی متعلق به تمام قشرهاي ملت ایران است گفت: اگر چه من به طور وضوح نمی

ردم رایی است البته با توجه به اینکه هیچگونه تحمیلی به منیت پاك امام خمینی بکنم ولی به استنباط من منظور همان نظام شو

اي بعد از این پیام در کردستان دارید گفت: نه همان کردستان در این مورد نخواهد شد وي در مورد اینکه آیا گزارش ویژه

نه هستم وي سپس العمل مردم در این زمیاید و منتظر رسیدن گزارش هاي مربوط به عکسخبر رادیو تلویزیون را شنیده

گفت: نیاز به مذاکرات مجددي در مورد رفع این بحران است و من به شخصه امیدوارم که این مساله بدون خشونت مجدد 

 )27/8/1358خاتمه پیدا کند و مردم عزیز کردستان به تمام خواستهاي خود برسند.(کیهان 

 

 اظهار نظر در مورد مسایل کردستان

 

یروز تشکیل شد و در این جلسه که تا ساعت بیست ادامه داشت مسایل مختلف مملکتی مورد جلسه شوراي انقالب عصر د

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بنا به گزارش خبرنگار سیاسی کیهان دکتر حبیبی سخنگوي شوراي انقالب در پایان جلسه 

هاي خود مطرح کردند و مسایل خانهامشب به خبرنگاران گفت: در جلسه امشب (دیشب) وزراي جدید گزارشهایی از وزارت

جاري کشور و روابط ایران و آمریکاـ مسایل مربوط به نفت و بطور کلی مسایل جاري کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت. دکتر حبیبی در پاسخ این سئوال که نقش شوراي انقالب در کردستان پس از صدور فرمان امام چیست  گفت: شورا در 

ژه کردستان نظارت دارد چون شورا مسوول اداره کشور است و این هیات در چهار چوب پیام امام عمل خواهد کار هیات وی

کرد و بطور کلی در جلسه امشب (دیشب) در مورد هیات ویژه کردستان و دستور امام بحث و تبادل نظر فراوان شد و شورا 

ایجاد شده بایستی استفاده کرد و مساله را حل کرد.  وي در مورد معتقد است که بدنبال پیام امام از این محیط حسن تفاهم که



تصمیمات شوراي انقالب در زمینه کشاورزي گفت: واقعیت این است که شورا مسایل مربوط به کشاورزي را که عامل اصلی 

 ل که شوراي انقالب چهکند. در پاسخ این سئواآن زمین است بطور اساسی مورد بحث قرار داده و تصمیمات الزم را اتخاذ می

اي براي به بحث و تبادل نظر گذاشتن قانون اساسی دارد دکتر حبیبی گفت: این یک کار تکنیکی است و اجراي آن به برنامه

در قانون اساسی دخالتی بکند به دلیل اینکه بعضی از اعضاي   و اصوالً ي رادیو و تلویزیون است شورا ممکن است عمالًعهده

اند ولی در اصل این در اختیار مردم است که درباره آن بحث و تبادل نظر نمایند. وي با اشاره به این س بودهشورا عضو مجل

کنند در مورد نحوه عمل شوراي انقالب گفت: خطوط کلی قانون اساسی و انقالب تلقی مینکته که مجموعه شورا خود را دائمی 

ست بنابراین اعضاي شوراي انقالب در این خطوط که روشن است عمل و همچنین خطوط کلی و جزیی امام روشن ااسالمی

کند و در حقیقت به این معنی موقت هستند که کنند و این موضوع که موقت هستند یا دائم در نحوه عمل آنها فرقی نمیمی

جمهوري و رییسکه وضع مملکت از لحاظ مجلس شود. و هنگامیجمهور کارشان تمام میپس از انتخابات مجلس و رییس

پذیرد.  در پاسخ این سئوال که تصفیه ادارات به چه صورت خواهد بود؟ سخنگوي روشن شد کار شوراي انقالب هم پایان می

اي دولت اي قبل از استعفنامهي پاکسازي و روي آنهم آیینتصویب شده بود به عنوان الیحه اي قبالًشوراي انقالب گفت: الیحه

تنظیم شد و این الیحه و آیین نامه به قوت خود باقی خواهد بود. ولی ما یکبار دیگر راجع به آن بحث  آقاي مهندس بازرگان

خواهیم کرد تا به چه ترتیبی آنرا اجرا کنیم. در اینکه این تصفیه باید صورت بگیرد یا خیر باید بگویم به دلیل اینکه این امر 

در این زمینه داریم که قرار بود امشب (دیشب) مطرح بشود ولی به علت جزو وظایف پنجگانه شوراي انقالب است مأمورانی 

کمبود وقت در روزهاي آینده پس از طرح و بررسی نتیجه آن اعالم خواهد شد. در پاسخ این سئوال که اگر کارمندان بعضی 

حمایت خواهد کرد یا خیر دکتر  از مؤسسات و سازمانها بخواهند آنجا را بصورت شورا اداره کنند، آیا شوراي انقالب از آنها

توانم ي شورایی ما هنوز بحثی در شوراي انقالب نکردیم بنابراین چون هنوز مطرح نشده نمیحبیبی گفت: راجع به مساله اداره

تواند مانع از شورا باشد ولی هر شورایی به چه نحوي باید عمل بکند نظر شورا را درباره آن بگویم. بطور کلی شورا نمی

اي است که قابل بحث است. و بنابراین نحوه کار شورا و سندیت تصمیمات یک شورا از جمله مسایلی است که باید لهمسا

 .روشن شود و در اینکه امور باید شورایی باشد بحثی نیست
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 .هاشمی رفسنجانی: هیات حسن نیت باید با جناح عزالدین حسینی و دمکرات به توافق برسد

 

رفسنجانی سرپرست وزارت کشور و عضو شوراي انقالب در گفتگوئی نقطه نظرهاي خود را درباره مسایل مختلف  هاشمیاکبر

انتخابات مجلس شوراي ملی و انتخاب رئیس جمهوري، در دست تهیه است و در حل  هايمملکت بیان کرد و گفت: آئین نامه

زامی براي رسیدن استقرار پاسداران غیر بومی درمنطقه نیست مسئله کردستان اگر مذاکرات با حسن نیت به نتیجه برسد، ال

بعید است بحران روابط ایران و امریکا، منجربه درگیریهاي نظامی شود، زیرا نه براي ما و نه براي امریکا «وي همچنین گفت: 

». دشوتر انجام میآسان تر و سریع هامفید نخواهد بود. وي اضافه کرد با استعفاي دولت و تمرکز قدرت تصمیم گیري

قانونی که توسط نمایندگان واقعی مردم، در «سرپرست وزارت کشور درباره قانون اساسی وبرگزاري رفراندوم اظهار داشت: 

 مجلس خبرگان تهیه شده، از نظر اعتبار مورد شک نیست، چون با معیارهاي صحیح دمکراسی تطبیق دارد. البته من شخصاً

برخی از مواد قانون اساسی دارم که در صورت ضرورت، جمع آوري و بررسی نظرات خود را اعالم ایرادات و پیشنهاداتی به 

بطور کلی در برگزاري این رفراندوم، نقطه ضعفی نمی بینم، زیرا که متن قانون مدتها است که به مردم عرضه ». خواهم داشت

ن کامل قانون و در دسترس بودن آن. در دو هفته اخیر شده، هم از طریق جلسات مجلس از رادیو و تلویزیون و هم انتشار مت

ظر هاشمی رفسنجانی در مورد اعالم نگیري و شرکت در انتخابات، بحد کافی براي همه بوده است.بهمین جهت، فرصت تصمیم

و  يکار صحیحی نیست زیرا وقتی آزادي را«بعضی از گروهها و دستجات سیاسی مبتنی بر عدم شرکت در رفراندوم،گفت: 

توانند شرکت کرده و راي منفی بدهند. لیکن در محیطی آزاد اینگونه ابراز نظر وجود داشته باشد، حتی مخالفین هم می

اکثریت  وقتی ،و اصوالً باشدبرخوردها و اعالم تحریم و عدم شرکت در رفراندوم نه تنها سازنده نیست، بلکه مأیوس کننده می

وي گفت: »تواند داشته باشدعدم شرکت یک یا چند گروه سیاسی تأثیري نمی کنند،رکت میقریب به اتفاق مردم در این امر ش

بهنظر من استقبال و شرکت مردم در رفراندوم قانون اساسی، ممکن است کمی ضعیف تر از شرکت مردم در رفراندوم 

اقل ال خت که امام خمینی، احتماالً.  وي، همچنین خاطر نشان ساشودکه می هائیجمهوري اسالمی باشد. بخصوص با کارشکنی

براي ابراز نظر خودشان، اظهار نظر روشنی در مورد رفراندوم خواهند کرد. سرپرست وزارت کشور، با اشاره به تهیه آیین 

مجلس شوراي ملی و انتخاب رئیس جمهوري  گفت: براي این دو امر مشکل تدارکاتی نداریم، لیکن تهیه و تصویب  هاينامه

تبلیغ کافی براي کاندیداها، نیاز به فرصت بیشتري دارد. وي پیش بینی کرد: کسانی که مورد اعتماد مذهبیون  ها،مهآئین نا

 .«هستند، شانس بیشتري براي نامزدي ریاست جمهوري دارند

 

 حل مساله کردستان



 

و  اي مذاکراتطالقانی، براي پارههاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور که فروردین سال گذشته همراه مرحوم آیت اهللا 

یاسی مورد س هايسیاسی به کردستان سفر کرده است، درباره، مسائل کردستان گفت: از ابتدا اتخاذ راه حل هايبررسی راه حل

نظر دولت بوده است، لیکن عوامل آشوب طلب درگیري نظامی را اجتناب ناپذیر ساختند. به هر حال، پس از خاتمه درگیریها، 

چه هیات حسن نیت با دو گروه ید منطقه ساخته و آباد شود و مشکالت مردم این منطقه رفع گردد. وي افزود: چنانبا

 هايمشخص، یعنی جناح عزالدین حسینی و دمکراتها، به توافق برسند، یعنی موافقت کامل صورت گرفته و حل مسئله گروه

با این دو گروه است. سرپرست وزارت کشور، با تاکید بر اینکه  کنند،کوچک مخالف که حتی در مذاکرات هم کارشکنی می

اي نبود و حتی بدون اطالع امام خمینی و شوراي انقالب صورت گرفت، گفت: استعفاي دولت بازرگان امر از پیش حساب شده

ه آمد، دولت را مجبور بمختلف مردم، به این امر پیش  هايبحرانی که در رابطه با مالقات برژینسکی و حمله و اعتراض گروه

استعفا کرد. با استعفاي دولت و خالء ناشی از آن، شوراي انقالب در اداره امور کشور، نقش حساس تري بعهده گرفت. البته از 

قبل هم مذاکراتی با دولت در جریان بود که که مرکز قدرت یکنواختی به وجود آید. در حال حاضر و در وضع کنونی، تصمیم 

حرف  انقالب، از مرکز رهبري هايو دادگاه هانیروهاي انقالبی مثل سپاه پاسداران کمیته تر و سریع تر شده و ضمناًگیریها آسان

 .شنوي بیشتري دارند

 

 اشغال النه جاسوسی

 

 هاشمی رفسنجانی سپس به مساله اشغال النه جاسوسی امریکا اشاره کرد و اشغال سفارت آمریکا را  کار خوب، بموقع و مفیدي

کا اي دیگر آمریآمریکا اگر عاقل باشد، باید شاه مخلوع را به ایران مسترد دارد و تا همین جا هم مهره«توصیف کرد و گفت:

 هايتواند اعتماد مهرهفهمیدند که آمریکا در حمایت از آنها قدرت بی نهایت دارد و حمایت جدید آمریکا از شاه مخلوع نمی

مورد امکان بررسی جرائم و جنایات شاه مخلوع در آمریکا گفت: محاکم آمریکایی  وي در». دیگرش را استحکام بخشد

صالحیتی براي محاکمه وي ندارند. ما شاکی هستیم و این محکمه باید در ایران صورت بگیرد. وي با اشاره به اینکه ادامه 

ت: جنگ در منطقه خلیج فارس، دنیا را با بحران منجر به درگیریهاي نظامی نخواهد شد، گف بحران روابط ایران و امریکا احتماالً

هاشمی رفسنجانی در مورد سیاست دولت، در رابطه با صنایع شدیدي روبرو خواهد ساخت که رهایی از آن مشکل است.

وانیم تبزرگ و اراضی وسیع کشاورزي گفت: با توجه به اینکه جامعه اسالمی بطرف تعدیل ثروت حرکت میکند، ما نمی

عمیق فقر، تحمل کنیم. مسئله تحدید صنایع بزرگ مطرح نیست، بلکه صنایع مادر  هايعظیم ثروت را در کنار گودال هايکوه

سیاست کلی اسالمی این است که «و سنگین تقویت خواهند شد، لیکن مالکیت، آنها است که مورد بحث است. وي افزود: 

ار میکنند. در حال حاضر گروهی متشکل از نمایندگان دادگستري، اراضی وسیع کشاورزي در اختیار کسانی باشد که روي آن ک

 )7/9/1358اطالعات».(وزارت کشور و کشاورزي مشغول بررسی وضع حقوقی اراضی مذکور ارائه  خواهند داد



 

 متن کامل پیام شیخ عزالدین حسینی به آیت اهللا العظمی شریعتمداري

 

د با ابالغ سالم مراتب تاثر و تاسف خو-دامت برکاته   -ی آقاي شریعتمداري حضرت آیت اله العظم-بسم اهللا الرحمن الرحیم 

و جامعه روحانیت و خلق کرد را از واقعه حمله به منزل آن مرجع عالقدر تشیع که در حقیقت توهین به جامعه روحانیت و 

قالب اسالمی ملت مسلمان ایران بار دیگر و امیدواریم در پرتو تعالیم قرآن و ان داریماعالم می باشد،نقض حریم روحانیون می

دچار سایه شوم دیکتاتوري و خفقان در هیچ شیوه و رنگی نگردد و کلیه خلقها تحت ستم ایران به حقوق ملی و مذهبی خود 

 )19/9/1358(جمهوري اسالمی16/9/1358برسند.والسالم علیکم و رحمت اهللا سید عزالدین حسینی 

 

 .ایجان و کردستان شدندهیات هاي ویژه رهسپار آذرب

 

و  9یابی بحران مذاکرههیات ویژه حل مساله آذربایجان و کردستان امروز راهی این دو منطقه شدند تا براي پیگیري و ریشه

نیت هیات امروز در مهاباد با شیخ عزالدین حسینی و رهبران حزب دمکرات بر سر یک میز خواهند بررسی کنند. هیات حسن

صلح را دنبال کنند. همچنین هیات سه نفري مامور از سوي شوراي انقالب براي بررسی اوضاع تبریز امروز  نشست تا مذاکرات

به این منطقه سفر کرد تا علل و عوامل بحران در این شهر را بررسی کند. هیات مذکور همچنین در گفتگوي رادیو تلویزیونی 

اهللا مهدوي کنی عضو هیات تبریز و مسوول سحابی ن دیشب با آیتدر مرکز تبریز با مردم سخن خواهند گفت: خبرنگار کیها

 :خوانیدعضو هیات وژه کردستان پس از خروج از جلسه شوراي انقالب گفتگویی کرده است که می

 

ه تبریز بهاي انقالب و نیز عضو هیات سه نفري اعزامیاهللا محمد رضا مهدوي کنی عضو شوراي انقالب و سرپرست کمیتهآیت

ب در گفتگویی با کیهان اعالم کرد که هیات طی اقامت دو روزه خود در تبریز و مذاکره نمایندگان مردم و مقامهاي محلی دیش

یل هاي هیات وقایع اخیر تبریز مورد تجزیه و تحلاهللا کنی گفت: در بررسیکند. آیتبه مسایل و جریانات تبریز رسیدگی می

اهللا کنی گفت: هیات ضمن ایران. آیتاي است علیه انقالب اسالمی تبریز توطئهعمیق قرار خواهد گرفت زیرا که حوادث 

ها و عوامل وقایع اخیر تبریز را بررسی خواهد کرد. بررسی اوضاع تبریز و برقرار ساختن آرامش کامل خواستهاي مردم و ریشه

تهران تسلیم امام خمینی رهبر انقالب اسالمی  اهللا کنی اعالم کرد: هیات گزارش کامل اوضاع تبریز را پس از مراجعت بهآیت

 اي که به تصویب شوراياهللا مهدوي کنی در همین گفتگو اعالم کرد: بر اساس الیحهایران و شوراي انقالب خواهد کرد. آیت

به اجرا گذاشته  هاي انقالب درباره آنانایران رسید در پی فرمان عفو امام در مورد زندانیانی که راي دادگاهانقالب اسالمی 

هاي هاي تجدیدنظر تشکیل خواهد شد. و با توجه به فرمان عفو و بخشودگی بخشی از جرایم زندانیان دادگاهشده است دادگاه



در مدت محکومیت این افراد تجدید  هاي تجدیدنظر تشکیل خواهد شد و احیاناً انقالب در صورت محکومان و مجرمان دادگاه

 .نظر خواهد کرد

 

سد: هیات نویهاي جلسه دیشب شوراي انقالب را تعقیب کرده است میگار کیهان که تا آخرین ساعات جزییات تصمیمخبرن-

ویژه مامور رسیدگی به مسایل کردستان که امروز به این نقطه عزیمت کرد ماموریتهاي سنگینی بر عهده دارد.  دیشب 

ستان در گفتگویی با خبرنگار کیهان گفت: امروز پس از ورود به مهندس سحابی عضو هیات ویژه مامور رسیدگی به اوضاع کرد

هیات با عزالدین حسینی و رهبران حزب دمکرات آغاز خواهد شد. مهندس سحابی منطقه کردستان در مهاباد مذاکرات رسمی

انچه سایر دهد ولی چنافزود: بیشتر ماموریت هیات را مذاکره با عزالدین حسینی و رهبران حزب دمکرات تشکیل می

نمایندگان مردم منطقه آماده مذاکره با هیات باشند هیات به مذاکره با آنها نیز خواهد پرداخت. مهندس سحابی اضافه کرد: 

هیات در این سفر عالوه بر مهاباد براي مذاکره به کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز سفر خواهد کرد و نتایج مذاکرات و 

حل م رش کاملی تسلیم امام خمینی و شوراي انقالب خواهد شد.  سحابی در پایان گفت: ظاهراًتصمیمهاي هیات ویژه در گزا

 )19/9/1358مذاکرات هیات با عزالدین حسینی و حزب دمکرات در مهاباد خواهد بود. (کیهان

 اهللا الهوتی: چرا از سرپرستی سپاه پاسداران استعفا کردم؟آیت

 

در یک  مصاحبه اختصاصی با کیهان علل استعفاي خود را پاه پاسداران انقالب اسالمیاالسالم الهوتی سرپرست سابق سحجت

بیان داشت. وي که در گذشته استعفاي خود را ناشی از بیماري قلبی اعالم کرده بود در این مصاحبه به بررسی ضرورت 

بی این ارگان انقالتمالی که اکنون متوجهکرد آن، و وضع کنونی آن و خطرات احتشکیل سپاه پاسداران از آغاز انقالب و عمل

 .است پرداخت

 س: علل استعفاي شما از سرپرستی سپاه پاسداران چه بود؟

 

ه باید به این کنم کبراي ملت ایران باقی نمایند فکر میج: من براي روشن شدن سرپرستی سپاه پاسداران و براي اینکه ابهامی 

 :امهایم را یادداشت کردهصحبتمساله جواب داده شود و به عنوان تیتر 

 

 .ها و مکتبی کردن مبارزهها و زندانـ تحمل شکنجه1

 



هاي مادي گرایش پیدا براي نسل جوان به مکتبگویی در شرایط سخت و دشوار و عنوان کردن ایدئولوژي اسالمی ـ روشن2

 .کند

 

ک خط در پیروزي مبارزه که عبارت از یک حکومت سال گذشته و ارائه ی 20ـ رهبري امام در مقطع تاریخ حساس در طول 3

 .یابددر آن تبلور میاست که جمهوري اسالمی اسالمی 

 

 .ـ انتقال و تبعید امام از عراق به فرانسه و شکل جدید دادن به مبارزه4

 

 .دـ فرار شاه از ایران و مراجعت امام به ایران و سقوط دولت بختیار کمتر از فرار شاه پر اهمیت نبو5

 

درصد شوراهاي شهر و روستا  10اال   8درصد در مجلس خبرگان و  40و درصد در رفراندوم جمهوري اسالمی98ـ شرکت 6

و استان خیلی کمتر از رفراندوم اول در تایید مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی با توجه به این که امام امت با دعوت به 

 .ده بود و غالب از امام متابعت کرده بودندشرکت در قانون اساسی از مردم دعوت فرمو

 

 .ـ ضرورت تشکیل سپاه پاسداران که قبل از همه کس امام به این ضرورت وقوف کامل داشت7

 

اي از امام به عنوان هماهنگی دادن به سپاه وزیر در امور انقالب و نمایندهـ تشکیل سپاه در دولت به سرپرستی معاون نخست8

 .پاهو کمک به تشکیالت س

 

ـ تغییرات جهت یافتن سپاه از دولت به شوراي انقالب و سرآغاز تعابیر و تفاسیر گوناگون منجمله بازوي انقالب یک حزب 9

دادند که انجام میهاي مختلف که اعمال نظامی شدن سپه و مامور شدن یکی از اعضاي شوراي انقالب در هماهنگ کردم گروه

بدیل شود و متأسفانه انتصاب شوراي فرماندهی افرادي که در یک حزب عضویت داشتند در درازمدت ممکن بود به فاجعه ت

ماه باید شوراي  6نامه سپاه آمده است که بعد از ماه یک مقدار بیشتر به این مساله دامن زد و با اینکه در آیین 6به مدت 

 .فرماندهی انتخاب گردد

 



مال نظرات دیکتاتوري ما بانه سپاه به دست شوراي فرماندهی و عدم ماه و اع 6ـ انتصاب مجدد همان افراد بعد از 10

صالحیت شوراي فرماندهی براي اداره سپاه به خاطر مشکالتی که در سپاه بود و عدم هماهنگی و اعمال نفوذ براي تجدید 

نها منجر این کار زیاد همه انتصاب شوراي فرماندهی بعلت عدم آگاهی متصدیان به خاطر پذیرفتن کار زیاد و از عهده بر نیامد

ر به مشکالت سپاه تترین عضو سپاه و از هر کسی دیگر آگاهگرفتن سرپرست پیاده گردید، زیرا سرپرست سپاه قدیمیبه  کناره

کردند که از عامل اجراي دستورات بدون چون و چراي گیري خودداري میبود ولی به عللی شوراي فرماندهی منصوب از کناره

اندازه سپاه در تر بودند تا به یک انسان متفکر ما باید خط امام را شناسایی بکنیم که چهرماندهی بود که به مواد شبیهشوراي ف

بینیم یا داخل در خط امام، و فکر کردم که سئوالی که باید حال حاضر با انتصاب مجددي که شده سپاه را از خط امام خارج می

ا این تیترها باید مشخص بکنم یکی اینکه ضد امپریالیسم بودن مبارزه هست و امام هم رهبر جوابش را بدهم خط امام ر مجدداً

ي خود قرار داده بود ي برنامهبودن مبارزه است. سوم، طرفداري از مستضعفین که امام در سرلوحهمبارزه است دوم، اسالمی

ت. پنجم، اش خود امام اسه انسان نباید آشتی بکند که نمونهناپذیر بودن مبارززیرا نهضت امام پیامبر گونه است. چهارم، آشتی

 .اش خود امام استبا قاطعیت با مسایل روبرو شدن کار باز نمونه

 

 کردید؟هایی را تعقیب میس: شما زمانی که در سرپرستی سپاه پاسداران بودید چه هدف

 

اه گفتم اگر کسی بخواهد براي سپاه و یا تشکیل سپم میج: قبل از هر چیز اجازه بدهید یک شرح مختصري بر این تیترها بده

ها به من خطاب کرده بود و خواسته بود که چون به هر حال من هم مطرح هستم در این که چرا استعفا کردم و یکی از روزنامه

اره کرده بودم م با اششود و دانستن اشکالی ندارد و من هم چون در استعفایسکوت را بشکنم و گفته بود که ندانستن فاجعه می

کنم که براي روشن شدن مردم حتی به رادیو تلویزیون هم اطالع کنم، و فکر میکه در یک مصاحبه علت استعفایم را بیان می

گویم که به رادیو تلویزیون می دانم موافقت کردند یا فرصت پیدا نکردند به هر حال من بوسیله جراید مجدداًدادم و حاال نمی

ت بدهند که در یک مصاحبه سمعی و بصري هم شرکت بکنم و علت استعفاي خود و مقداري توضیحات درباره سپاه به من وق

که براي مردم بیشتر آشناتر است. بگویم من در ابتدا گفتم به این مسایل باید مقداري جواب گفته شود که من چرا استعفا 

 این تیتر یک کم بودار هست چون خودم کسیکردن مبارزه متأسفانه مکتبیها و ها و زندانام تحمل شکنجهام و اول نوشتهکرده

داشت ولی به هر حال این یک مساله داشتم و حتی پسرم هم در زندان و شکنجه سهم مهمی هستم که در زندان هم سهمی 

 ثالًارزه سر در بیآورد. ماست کسی بخواهد مبارزه کند براي رسیدن به یک هدف، این آدم یک دفعه بعد از به ثمررسیدن مب

شناسد اگر در مبارزه به اصطالح از روزهاي اول طلب میبگویم من سردرمدار هستم این را جامعه به عنوان یک آدم فرصت

یافت شرکت نداشته باشد به هر حال یک روز بود که تنور مبارزه گرم بود محصول مبارزه هم پاهاي که مبارزه تکوین می

اي هم که در آن موقع تن به طور بود و عدهاینوقت مبارزه هم کشته شدن زیر کشنجه، یک وخته و احیاناًمجروح و بدنهاي س

مبارزه داده بودند براي تغییر اساسی که در این مملکت براي حکومت بود تن به این مبارزه داده بودند و مبارزه را با این 

ند که این مبارزه را به ثمر برسانند و عرض کردم که نور مبارزه گرم بود مشکالت قبول کرده بودند و خود را آماده کرده بود



. یک آوردندبردند و بعد هم جسد مرده اش را از اتاق بیرون میوگاهی یک انسان سالم را به اتاق شکنجه و یا اتاق حسینی می

هاي آخر افرادي که از زندان بیرون عده از مردم مبارز را از آنجا شروع کردند و این عده هم در مملکت زیادند و روز

اي هزار نفر هم نوشتند و حال فکر کنیم آنها همه برکنار هستند و عده 40و  30آمدند حدود پنج هزار نفر بودند و البته  تا می

ها این مایهشود که در آن روز مبارزهانگیز میکه آن موقع نبودند حاال هم سرکار هستند این مساله براي مردم سئوال

به کار زراعیشان و یا از وقتی  اي هم مایه نگذاشتند و احیاناًداشت و الزم بود مردم متعهد این جور مایه بگارند. عدهرامی

وت کردند و تحصیل زمین و یا تحصیل ثرحاضر نشدند کم کنند در همان وقت فرض بفرمایید یک عده از فرصت استفاده می

ط زندگی در مملکت ما چه جوري است و یک مسلمان چطور باید باشد و این حکومت براي توجه نداشتند که االن شرای اصالً

 خواهد و یک جمعیتی االن روي کار بیاید  و یا بعداً اسالم چقدر خطرناك است و امام که از مملکت تبعید شده از مردم چه می

آور است که اینها تا به حاال کجا اند این تعجبردهکه مبارزه کبیاید روي کار این براي مردم یک مساله است و براي مردمی 

 )20/9/1358بودند. (کیهان 

 

 .در رابطه با حوادث تبریز،دو عضو چریکهاي فدائی خلق و حزب دمکرات دستگیر شدند

 

 اعضاي هئیت اعزامی شوراي انقالب به تبریز، بعد از ظهر در اجتماع قشرهاي مختلف مردم این شهر در استادیوم ورزشی

ی صحه بار دیگر به رهبري امام خمین دادند،تختی تبریز حضور یافتند.در این اجتماع که مردم شعارهاي ضد امپریالیسستی می

. در این "درود بر خمینی سالم بر مراجع"» خمینی رهبر ماست و شریعتمداري مرجع تقلید ماست«گذاشتند و فریاد زدند که 

عضاي هیات ویژه اعزامی در زمینه انقالب اسالمی گفت: ما هیچ تزلزلی نداریم و در ذهن اجتماع ابتدا آقاي بنی صدر یکی از ا

ما این فکر نیست که بگذاریم یک وجب از خاك وطن را از ایران جدا کنند بنا بر این همه آنهایی که گمان کردند با تشکیل 

و این ملت از پاي در خواهد آمد وجود شما در گروههاي چه مسلح و غیر مسلح و با ناسزا و تحریک و توطئه این انقالب 

اند ما آمده ایم تا همه سخنها را بشنویم شما خواهران و برادران که اشتباه کرده دهدلحظات سخت در همه وقت نشان می

و یک  مایم شاهد پیروزي بر توطئه باشیم و مشکالت را بشنویبدانید که ما براي هیچ نوع قرار گذاشتن نیآمده ایم ما آمده

گزارش از روي کمال واقعیت و دوستی و حقیقت خواهی به امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران و حضرت آیت اهللا العظمی 

شریعتمداري و شوراي انقالب بدهیم.من مطمئنم که این گزارش تصمیمی در خیر و صالح کشور برخواهد انگیخت آقاي بنی 

چ قصد نداریم بین مراجع خودمان و مردممآن دو دستگی و جدائی انداخته و اختالف صدر در ادامه سخنان خود افزود: ما هی

و  دکشنداشته باشیم .رفتار شما با همه مراجع و همه کسانی که براي کشور و استقالل کشور جمهوري اسالمی زحمت می

ما بر همین اساس عمل خواهیم باید رفتاري باشد در جهت تحکیم وحدت ملی و وحدت اسالمی و در شهر ش کنند،خدمت می

که حرف حسابی را خواهیم شنید.سپس آقاي مهدوي کنی در همین زمینه صحبت کرد و  دهیمکرد و به شما اطمینان می

شما مردم ایران چه مسلمان و چه غیر مسلمان،  هايحکومت اسالمی حکومتی است که در محدوده اسالم به خواسته«گفت: 

ولی این حکومت در مقابل توطئه و زور گوي تسلیم نخواهد شد ما در مقابل زورگویی امپریالیسم  جامه عمل خواهند پوشاند،



امریکا تسلیم نشدیم و در مقابل مردم ضعیف تر از آنان نیز تسلیم نمی شویم.آقاي مهدوي کنی در ادامه سخنان خود گفت: 

و امیدوار بود که با منطق با روبرو شود و این آرزو را  به دیدار شما آمداین هیات براي شنیدن دردهاي دل ملت آذربایجان

داریم که هر جمعیتی و هر گروهی در حکومت جمهوري اسالمی با منطق ما روبرو شود چنانکه برادر عزیز  بنی صدر گفت 

هند خوامردم ایران چه مسلمان و چه غیر مسلمان جامه عمل می هايحکومت اسالمی حکومتی است که به تمام خواسته

پوشاند ولی این حکومت در مقابل توطئه و زورگوئی تسلیم نخواهد شد ما در مقابل زور گوئی امپریالیسم تسلیم نشدیم حاال در 

و از این  دکننشویم چه بهتر که گروهها و جمعیتهائی که در این مملکت زندگی میمقابل مردم ضعیف تر از آنان تسلیم نمی

کنم شما با منطق و دلیل برهان و آرامش مسائل خود را بیان کند من گمان نمی خواهندمیحکومت رفاه و آسایش و آزادي 

 که راه انقالبی خود خواهیماید در مقابل منطق عمل غیر منطقی نشان دهید و از شما میبرادرانی که در این مجلس حاضر شده

را ادامه دهید و این را هم بدانید که پیروان امام همه منطقی هستند و در راه امام و در راه اسالم تا اخرین مرحله کوشش براي 

آمدن ما در اینجا به خاطر بررسی بدون غرض و بدون توجه به گروه خاصی  دآنیمشنیدن حقایق آماده هستند همانطور که می

ه ک کنمبراي اینکه راه امام و اسالم و راه تشیع راادامه دهیم، علل پیروزي و علل شکست را فهرست وار عرض میاست. ولی 

از امام علی ابن ابی طالب در نهج البالغه ضبط شده بدانید که صد در صد پیروزي با شماست و دشمنان شما نابود خواهند 

ر امت است ما در مملکت دو سیاست نداریم یک سیاست واحد است که شد. یکی از علل پیروزي، پیروي از خط امام و رهب

ملتی پیروز خواهد شد که از امام خود که :« فرمایدرمز پیروزي ما قبل از انقالب و بعد از انقالب خواهد بود و علی (ع) می

و اتحادو اتفاق و » مه دهندو در مسیر خدمت به مردم است پیروي کرده و را ه او را ادا کندبراي آنها خط مشی معین می

 هايبه کمیته انقالب اسالمی هايپیوستگی و هماهنگی نیروها پس از اتحاد و پیوستگی را حفظ کنید. من به عنوان مسئول کمیته

یم و کنکه اگر در مسیر امام هستند مورد تائید ما هستند و اگر در مسیر امام نیستند ما آنهارا تائید نمی کنماین شهر اعالم می

خنرانی شرقی ساستاندار آذربایجان» غروي«بعد مهندس » ملتی پیروز هستند که به یکدیگر خیانت نکنند«در آخر افزود: 

ق در صفوف با تفرقه و نفا کندشرقی لقمه لذیذي براي امپریالیسم امریکا است و فکر میاستان آذربایجان«کردند و گفتند: 

ما باز است و حاضریم با دادن خون خود و  هايشما به تمام دنیا اعالم میداریم که سینهملت رسوخ کند و هم اکنون با صداي 

رکت براي امپریالیسم امریکا بسازیم این حایم گورستان بزرگی به وسعت آذربایجانیا اگر الزم باشد با ریختن خون خود آماده

احترام به مرجع تقلید) آنهایی که از طرف شما اعالم (زیر پوشش  خواهیمکه ما می گفتندکه چند روز پیش آغاز شد و می

در ویالي جمع شده » شاهکاري سابق«رفع ستم شود چند روز قبل، در جاده باغ ملت از مردم آذربایجان خواهیمکردند که می

ویند آنکسی خن بگو نقشه کشیدند و توطئه آفریدند. آمدند تا زیر پوشش مذهب این بلوا را راه بیندازند و از رفع ستم ملی س

به نمایندگی مردم رفع ستم کند دروغ  خواهدهم اکنون می گرفتهزار تومان حق وکالت می 100که در رژیم طاغوت 

اند سعی در آشوب وبلوا در تبریز دارد. زمانی که شما اهللا شریعتمداري رساندهپردازیهاي  که به گوش مرجع بزرگوار آیت

ما و تا زمانی ش کنمتم و اگر شمکا نخواهید من هیچ هستم و این حرف را باز هم تکرار میلبخند رضایت زدید، من راضی هس

بخواهید حاضرم به شما و انقالب خدمت کنم. و در پایان سخنرانی مهندس غروي همه یک صدا تائید خودشان را از مهندس 

ران انقالب اسالمی تبریز سخنرانی کرده و غروي اعالم نمودند در پایان مجلس حجت االسالم سید حسین موسوي رئیس دادس

گفتند در باره دستگیر شدگان که مهاجم رادیو تلویزیون بودند دلیل و مدرك وجود دارد و مدرك به دست آمده که در یک 



مصاحبه رادیو تلویزیونی به مردم اعالم کرد.دو روز قبل که شما ملت قهرمان که رادیو وتلویززیون را گرفتید کسانی که 

روز است که ماموریت داشتند در تبریز بلوا و آشوب کنند  5 کردندررادیو و تلوزیون به نمایندگی از طرف مردم معرفی مید

اي و یک دکتر که دستگیر کردیم هم اکنون که زندان است و اسم ومدارکی دارد که وابسته به دمکراتهاي کردستان و عده

رادیو و تلویزیون حمله کردند در اینکه متاسفانه به گوش بعضی از بزرگان خالف  ناآگاه که در سایه تحریک عوامل وابسته به

توانید این جوانان و پاسداران حقیقی انقالب رادر اند شاهد زنده هم اکنون در بیمارستان خوابیده است و شما میرسانده

 د همان جوانهاي که با یک دعوت تلویزیونی اهللاز طرف باغ جوانان را به گلوله بستن دانندبیمارستان ببینند زخمیها خوب می

هید دهند ش هامردم تبریز دیگر نمی خواهند در برابر توطئه«اکبر گویان به پاسدران کمک کردند در پایان سخنان خود افزود: 

فارسی یا  تند و هیچاند همگی ترك هسبلکه فقط در راه مبارزه با امپریالیسم امریکا شهید خواهند داد پاسدارانی که تیر خورده

 )21/9/1358جمهوري اسالمی».(تهرانی به این شهر نیآمده است

 

 .به دستور نماینده امام در غرب کشور، تحمیل عقیده افراد به خبرنگاران در ارومیه ممنوع شد

 

 .داري کنندها خودآمیز افراد یا سازمانهاي توهینمسووالن رادیو و تلویزیون ارومیه مؤظف شدند از پخش اعالمیه

 

در منطقه غرب کشور که نمایندگی االسالم حاج شیخ حسن کرمانی نماینده امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ارومیه ـ حجت

شریعتمداري را نیز دارد بعدازظهر دیروز در پایان چهار جلسه مذاکره با روحانیون شهرستان ارومیه اهللا العظمی حضرت آیت

ي اختالفات صرفنظر کنند و به اتفاق در راه پیشبرد اهداف دین ه اتفاق تاکید کردند که از کلیهاي بطی امضاء صورتجلسه

مبین اسالم در خط رهبر انقالب حرکت کنند و مبارزه با منافقین و ضد انقالبیون را ادامه دهند.  همچنین مشکالتی که پخش 

و بیشتر جنبه شعار دارد و نتیجه دخالت مقامات قضایی در هاي تحریک کننده که عفت کالم در آنها رعایت نشده اعالمیه

امور سیاسی بوده و تاکنون از رادیو و تلویزیون پخش شده دیگر پخش نشود و به مسووالن رادیو و تلویزیون ارومیه نیز دستور 

د االسالم کرمانی تاکید کرجتآمیز علیه افراد یا سازمانها خودداري کنند. حهاي توهینداده شده که از پخش این گونه اعالمیه

االسالم حاج شیخ حسن کرمانی که هیچکس حق ندارد به خبرنگاران یا مسووالن گروهی محل عقاید خود را تحمیل کند. حجت

در این گفتگوها یادآور شد که پیرو فرمان امام در مورد جلوگیري از غصب اراضی و تخریب مراتع، فردا براي رسیدگی به 

ارومیه در مورد مصادره اموال و تقسیم و اراضی مزروعی شده است به روستاهاي نقده دادسراي انقالب اسالمی  شکایاتی که به

 :اي که به امضاي روحانیون ارومیه رسیده است بدین شرح استعزیمت خواهد کرد. بر اساس این گزارش متن اعالمیه

 

 بسمه تعالی



 

ستیم و جز منویات امام خمینی مقصود دیگري نداریم و از نماینده امام خمینی و ما روحانیون ارومیه همه در خط امام خمینی ه

 خواهیم مشکالت این شهر را حل و فصل کند و مخصوصاًشریعتمداري یعنی حجت االسالم کرمانی میاهللا العظمیحضرت آیت

االسالم محمد فوزي، سید علی اکبر  در کشف مسببین حادثه اخیر و ضاربین و قاتلین اقدام عاجل و مؤثر معمول دارد. حجت

زاده، حبیب مقدس، سید االسالم غالمرضا حسنی، سید علی حسینی، مرادعلی فرجاالسالم قره باغی، و حجتقریشی، حجت

زاده، محمد تقی صاحب الزمانی، سید احمد محمودي و عزیز محمدي، اکبر مولودي، سید ابراهیم سعیدي، ابراهیم علی

 )26/9/1358ی. (کیهانغالمحسین خراسان

 

 .براي جلوگیري از درگیري و ادامه تشنج: پاسداران، کامیاران را ترك کردند

 

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: سپاه پاسداران شهر کامیاران را ترك کرد. این مطلب را سید علی سخنگوي حزب دمکرات در 

این شهر اعضاي سپاه پاسداران بدنبال تشنجات روزهاي گذشتهسنندج در تماسی با خبرنگار کیهان اظهار داشت و افزود:  

مستقر در کامیاران شهر را ترك کردند و انتظامات این شهر به عهده پیشمرگان کرد و سایر سازمانهاي سیاسی این منطقه 

ح ما براي افراد مسلافتاد. نامبرده همچنین اضافه کرد: روز گذشته بنا به تقاضاي بانک ملی شعبه مرکزي سنندج دو نفر از 

محل مستقر شدند. وي سپس گفت: بعد از سرقت پولهاي بانک ملی و بدنبال تعطیل چند روزه بانکهاي سنندج از امروز 

اند و همین امر باعث وحشت مسوولین بانکها از سرقت ها آمده(دیروز) با آغاز مجدد کار بانکها مراجعین زیادي به بانک

رسد که سرقت این اطالعی کرد و گفت: به نظر میات در مورد پولهاي مسروقه اظهار بیمجدد شد. سخنگوي حزب دمکر

اي بیش نبوده و در واقع سرقتی صورت نگرفته است بلکه گروهی از کارمندان و محافظین موجودي بانک را با خود پول، توطئه

اه نیز با تایید خبر خروج پاسداران از کامیاران گفت: سپاه پاسداران کرمانشاالسالم پرتوي مسوول روابط عمومی اند. حجتبرده

روز گذشته سپاه پاسداران مستقر در کامیاران به خاطر جلوگیري از درگیري و ادامه تشنج از این شهر عزیمت کردند. وي به 

کلیه فعل و  با پاسداران دنبال این مطلب گفت: براي کنترل مسیر جاده کامیاران به کرمانشاه، و رفع نگرانی مردم از این به بعد

کنیم. وي این مساله شب بازدید کامل می 10تمام ماشینهاي این مسیر را از ساعت  انفعاالت منطقه را زیر نظر گرفته و دقیقاً

هاي آمریکا و عراق در این منطقه ندانست و گفت: این دو کشور که هر کدام در جهتی با انقالب ما ارتباط با توطئهرا بی

ي کوشند  که در این منطقه یک وضع انفجاراندر کار توطئه بر علیه ملت ما بوده و میدست و دشمنی دارند مشترکاً سرستیز

بوجود آورند. نامبرده همچنین گفت: الزم است مردم کرمانشاه براي کنترل شهر و حفظ امنیت این منطقه با سپاه پاسداران 

نطقه از نفوذ عوامل امپریالیسم و درگیري و تشنج دور شود. (کیهان اي به عمل آورند تا این مهمکاري همه جانبه

28/9/1358( 

 



 اهللا منتظري در گفتگو با اطالعاتآیت

 

خبرگان سابق و محل 4ها،در رابطه با محیط شیک مجلس سناي اسبق، مجلس پیرایگی آدمبیش از هر چیز، سادگی و بی

هاي صاف و براق و کت و شلوارهاي اطو کشیده، خبري نیست. آن صورتشوراي انقالب فعلی است که جلب نظر میکند. از 

ها را پس از لحظاتی مکث و نشستن روي قالی در اتاق انتظار به طبقه باال میروم و با امام جمعه تهران روبرو میشوم. سئوال

 :ها را میشنومکنم و جوابمطرح می

 

 مساله کردستان

 

ظرتان را راجع به موقعیت کنونی کردستان بپرسم، با توجه به آنکه میدانیم هیات اهللا، میخواستم نسئوال: حضرت آیت

نمایندگی خلق کرد، طرح خودگردانی را که از سوي هیات ویژه اعالم شده رد کرده و آنرا جدا از اصل خودمحتاري میداند ؟ 

 نظر جنابعالی چیست؟

 

طمئن بودم، با آنکه این هیات حسن نیت، حسن نیت دارند و جواب: واقعش اینست که در کردستان، من از همان اول هم م

هدف آنها هم این است که کسی آنجا کشته نشود و کار کردستان هم اداره بشود، ولی بعضی از افرادي که در کردستان طرف 

ن اینست الخره منظورشامذاکره هستند، ما از اول هم میدانیستیم که حسن نیت ندارند، آنها واقعا یا مستقیم یا غیر مستقیم، با

رودربایستی، اسمش را خودمختاري میگذارند. یک نیروهایی در وسط هستند که آنها که کردستان را تجزیه کنند، خالصه بی

میخواهند کردستان را تجزیه کنند. تقریبا خطر این بود. منتها چیزي که هست، حاال هیات حسن نیت باید اتمام حجت با اینها 

ان بردارند و شارم که انشاءاهللا وقتی دیدند که نتیجه ندارد، اینها هم به خود بیایند و خالصه دست از سرسختیبکنند و امیداو

ر و هاي خاصی که فقط سام که شما سعی کنید با همه گروها مذاکره کنید نه یک گروه به هیات حسن نیت هم من بارها گفته

حاال تا  الوصفمان، آنها را هم به حساب بیاورند و با آنها مذاکره بکنند. معصدا می کنند. مثال بیشتر با گروهاي مذهبی مسل

اي این گروه حسن نیت اتمام حجت کرده ولی اگر چنانچه اینها بخواهند سرسختی بکنند، ملت ایران نمی تواند در یک اندازه

دیگر نخواهند داشت. براي اینکه ایران، همقابل این مساله ساکت باشد. قطعا آقا هم ساکت نخواهد بود و ملت ایران، وظیف

ست، هاي دیگر هم ممکن ابایستی استقاللش حفظ شود و اگر خداي نکرده کردستان، بخواهد حسابش از ایران جدا شود، استان

نچه ایم. هفت، هشت اصل راجع به شوراها داریم که اگر چناهمین طور بخواهند. در قانون اساسی، ما مساله شوراها را داشته

حسن نیت داشته باشند، همان اصول قانون اساسی درباره شورها که اجرا بشود، آنها یک نحوه اختیاراتی خواهند داشت، تا یک 

 شان با هم تفاوت دارد، بنابراین یک خرده بایستی کهها،احتیاجاتشان، امکاناتشان، شرایطاش هم واقعش اینست که استاناندازه



محول شود، باین معنا که کارهاي عمرانی آنجا و مثال فرض بگیرید،امور دیگري که مربوط به امور هر استانی به خودش 

خودشان است، بایستی در اختیار شوراها باشد که نخواهند براي امور جزئی به مرکز مراجعه کنند و کارها راکد و مختل بماند. 

نه  فقط در کردستان، حساب جدایی باز کردن، غلط است، چه ها، تا یک اندازه واقعش اینست که بایستی باشد و در همه استان

کردستان، چه بلوچستان، چه ترکمن، چه آذربایجان، چه اصفهان، چه شیراز،  باالخره هر استانی شرایطی و احتیاجاتی مخصوص 

راي ارات استفاده کنند. بشان از آن اختیبه خودش دارد  که باید شوراهاي محلی اختیاراتی داشته باشند تا درباره امور منطقه

 .«کردستان، حساب جدا باز کردن، غلط است

 

 تجزیه طلب نیستند

 

اند که بهیچوجه تجزیه طلب نیستند و اخیرا هم در پیامی که در آن طرح هاي مختلف تاکید کردهس: کردها در اعالمیه

براي مردم کردستان صادر کردند، درك نشده. راجع اند اعالم شده که در این طرح، روح پیام امام که خودگردانی را رد کرده

 فرمایید؟اند، چه میهاشان تجزیه طلب نبودن خود را تاکید کردهبه این مساله و اینکه کردها چندین بار در اعالمیه

 

ه است. خواهند؟ این خودگردانی چه کمبودي دارد ؟ روح پیام امام چه بوده ؟ این خودگردانی بنظر آقا هم رسیدپس چه می

علی ایحال، عرض کردم اگر منظورشان اینست یک نحوه اختیاراتی داشته باشند، مربوط به امور عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، 

یک خصوصیاتی که شرائط هر منطقه ایجاب میکند. مثال میخواهند در مدرسه، عالوه بر اینکه زبان فارسی یاد میدهند، کردي 

، اینجور چیزها، اشکالی ندارد، اما اگر طوري است که میخواهند منجر شود به اینکه از مرکز هم یاد بدهند، بسیار خوب، بدهند

پذیرد و آن وقت هیات حسن نیت هم بایستی نه فقط با گروههایی مثل آقاي جدا بشود، آن را ملت ایران، بهیچوجه نمی

 بخصوص گروههاي مذهبی صحبت کنند، یعنی مهابادصحبت کنند، بلکه بایستی با  همه گروهها، » قاسملو«یا آقاي » عزالدین«

فقط مرکز نیست، باید به سنندج هم بروند، سقز هم بروند، سردشت و بانه هم بروند. با همه گروههایی که آنجا هستند، باید 

ت د. این درساناند و آنجا را پاتوق قرار دادهاي که چریکهاي فدائی خلق هستند و آنجا جمع شدهصحبت کنند، نه با یک عده

 .نیست، افرادي که آنجا هستند و محلی هستند، باید با همه آنها صحبت شود

 

 تایید امام

 

 اند؟س: فرمودید که خود امام هم طرح خودگردانی را مالحظه کرده



 

ه نظر آقا شنیدم بام، گویم شنیدهاند. امام تائید کردند ؟ اینکه من میبه نظر آقا رساندند . به من گفتند به نظر آقا رسانده

باالخره ما انتظار داریم که چون این گروه حسن نیت واقعا حسن نیت دارد و آقا هم حسن نیت دارند، اینها هم  …رساندند 

 )11/10/1358انشاءاهللا حسن نیت داشته باشند و بخواهند مساله حل شود و دنبالش را نکشند.(اطالعات

 

 .ساعت تمدید شد 48آتش بس سنندج 

 

 .شویمي سپاه پاسداران سنندج گفت: بدون دستور دولت تحت هیچ فشاري ازمرا کز خودخارج نمیسخنگو

 

ي داد اي در سطح این شهر روکرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: اوضاع شهر سنندج شب گذشته متشنج بود و تیراندازیهاي پراکنده

ند. یکی از مسوولین سپاه پاسداران سنندج ضمن عنوان این اي بسوي مقر سپاه پاسداران و فرودگاه سنندج تیراندازي کردو عده

مطالب به خبرنگار کیهان گفت: شب گذشته چند خمپاره به اطراف فرودگاه سنندج پرتاب شد ولی آسیب کلی به بار نیاورد. 

ی تیکی از سخنگویان حزب دمکرات در سنندج نیز به خبرنگار کیهان گفت در درگیري شب گذشته حزب دمکرات دخال

هایی ازمردم به تیراندازي در سطح شهر پرداختند و قصد حمله به سپاه پاسداران راداشتند وي در مورد نداشته است بلکه گروه

اي که با شرکت استاندار جدید کردستان و نماینده دولت و همچنین نمایندگان بس نیز گفت: روز گذشته در جلسهمهلت آتش

ساعت دیگر تمدید شود. خبرگزاري  48بس تا قه داشتیم  قرار بر این شد که مهلت آتشهاي سیاسی در منطاحزاب و جمعیت

ون شب دیشب به سوي رادیوتلویزیهاي نیمهپارس نیز از سنندج گزارش داد که مسوول سپاه پاسداران گفته است تیراندازي

ي خبرنگار خبرگزاري پارس سوگند یاد کرد کاخ جوانان و فرودگاه که محل استقرار پاسداران است بود. یک دمکرات نیز برا

ها از سوي دموکراتها نیست بر اساس این گزارش همچنین برق قسمتهایی از شهر دیشب قطع بود و صداي که این تیراندازي

رسید خبرگزاري پارس در گزارش دیگري از سنندج اطالع داد مذاکراتی که از صبح دیروز با تیراندازي هر لحظه به گوش می

ور سرپرست استانداري کردستان و نمایندگان گروههاي سیاسی مستقر در سنندج (پیش مرگان ـ چریکهاي فدایی خلق) حض

پایان یافت و ادامه آن به بامداد فردا موکول شد. در این گزارش آمده  24در استانداري آغاز شده بود دقایقی قبل از ساعت 

هاي سنگین که احتمال دارد انفجار نارنجک یا بمب هم باشد به اسلحهبار صداي شلیک  5است که مقارن نیمه شب امشب 

ینی مردم بگوش رسیده است که فضاي خاموش ولی پرالتهاب سنندج را و به  یکباره دگرگون ساخت برخالف انتظار و پیش

نیامد. در مذاکرات  آغاز شود بوجود 18بایست  از ساعت مرگان که میدیشب درگیري مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیش

به طول انجامید نماینده سپاه پاسداران مستقر در سنندج شرکت  24دیروز و دیشب استانداري که ادامه آن تا نزدیکی ساعت 

نداشت و تماسهاي نمایندگان گروهها با سرپرست استانداري و نیز سرپرست استانداري و مسوول سپاه پاسداران با مقامات 

ازظهر دیروز آغاز شد. گروههاي سیاسی در مرحله اول خواستار خروج افراد سپاه پاسداران از ان از پیشمختلف مملکتی در تهر



مراکز رادیو تلویزیون و کاخ جوانان سابق سنندج که محل دفتر امام و جهادسازندگی است و در مرحله دوم خروج کامل 

به خبر گزاري پارس گفت: مادامی که مقامات مسوول مملکتی به  باشد اما مسوول سپاه پاسداران مجدداً پاسداران از سنندج می

پردازند غروب دیروز در جلسه مشترك سرپرست آنها دستور خروج ندهند این مراکز را تخلیه نخواهند کرد و به مقاومت می

د پاسداران جاي خوسنندج و گروههاي سیاسی مستقر در این شهر تصمیم گرفته شده بود که 28استانداري با نمایندگان لشکر 

بس سنندج بسپارند عصر دیروز سنندج خلوت شد چون مهلت آتش 28را در رادیو تلویزیون و کاخ جوانان به نطامیان لشکر 

ساعته به پایان رسیده بود و در نتیجه مردم به خرید مایحتاج مورد نیاز خود پرداختند. سرپرست استانداري نیز ساعت  48

رگزاري پارس گفت براي جلوگیري  از درگیري مسلحانه در سنندج با مقامات مملکتی تماسهاي دقیقه دیروز به خب45و23

باشد خبرگزاري پارس در تهران نیز روز گذشته به مداومی داشته است و کوشش الزم براي رفع این مشکل در جریان می

معاون فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران گفت: ساعته در سنندج گزارش داد در پایان این مهلت جبروتی  48دنبال پایان مهلت 

اي معاون وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و داریوش فروهر عضو هیات ویژه در تماسی که با حجت االسالم خامنه

ویسی سرپرست استانداري کردستان گرفته شد. مقرر گردید که پاسداران انقالب در سنندج در مراکز خود کردستان و شاه

جوانان سابق محل دفتر امام و جهادسازندگی و مرکز رادیو و تلویزیون باقی بماند و طبق قرار قبلی قرار است ما دست به  کاخ

گونه عملی نزنیم و ولی اگر کوچکترین حرکت یا تهاجمی از سوي طرف مقابل صورت گیرد به پاسداران دستور داده شده هیچ

ین حق هر کسی است که در صورت تهاجم از خود دفاع کند وي گفت: که تا ساعت پاسخ دهند و ا است که قاطعانه و شدیداً

کردستان از  28دقیقه شب گذشته به آنان گزارش رسیده بود که اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد لشکر  30/19

ایت کنند. خبرگزاري پارس سوي مقامات دستور داده شده است که در صورت تهاجم به پاسداران افراد ارتش از پاسداران حم

ش بس در جلسه مشترك نمایندگان ارتاي گروه رستگاري مبنی بر اینکه شرط آتشهمچنین گزارش داد در پی انتشار اعالمیه

کردستان  28ساعت بوده است. یک مقام مسوول در لشکر  48و نیروهاي سیاسی خارج کردن سپاه پاسداران از سنندج ظرف 

 اي را تکذیب کرد و گفت: هم اکنون مذاکراتی بوسیله مقامات استانبرگزاري پارس تشکیل چنین جلسهدر تماس با خبرنگار خ

بس اعالم بعدازظهر یکشنبه مهلت آتش 6براي رسیدن به توافقهایی در جریان است. بر اثر گزارش خبرنگار پارس ساعت 

سید. در این زمینه سخنگوي سپاه پاسداران انقالب مستقر شده از سوي پاسداران انقالب اسالمی ایران و پیشمرگان به پایان ر

طرفی شود و این سپاه به دلیل ادامه یافتن مذاکرات اعالم بیوجه از سنندج خارج نمیدر سنندج گفت: سپاه پاسداران به هیچ

ن اند که افراد ایا گفتهصالح به مدهد این سخنگو افزود: مقامات ذيپاسخ می کند اما هرگونه تعرض و تجاوزي را شدیداًمی

سپاه باید در سنندج باقی بماند زیرا ما یک نهاد قانونی هستیم و در حال حاضر نیز به علت وجود پیشمرگان در این شهر 

فعالیتهاي ژاندارمري و شهربانی محدود است. همین گزارش حاکیست: بدنبال درگیریهاي بین پیشمرگان و افراد سپاه پاسداران 

کز رادیو و تلویزیون سنندج کارکنان این مرکز از صبح (پریروز) در سر کار خود حضور نیافتند و اعالم داشتند مستقر در مر

 روند در این مورد یکی ازچون امکان بروز درگیري و گروگان گرفته شدن یا کشته شدن آنان وجود دارد به سر کار خود نمی

این مرکز پریروز تنها یکبار خبر پخش کرد و تلویزیون این شهر نیز هیچ کارکنان قسمت خبر رادیو و تلویزیون سنندج گفت: 

 )11/10/1358اي نداشت. (اطالعات برنامه

 



 .از طرف مقامات کشور به سپاه پاسداران سنندج دستور داده شد:سپاه در مکنها ي خود استوار باشد

 

رادر جبروتی،  معاون فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران ساعته در سنندج ب 48خبر گزاري پارس: در پایان یک مهلت   -تهران 

به خبرنگار خبرگذاري پارس گفت در تماسی که با حجت االسالم خامنه اي معاونت وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و 

سداران اداریوش فروهر عضو هیات ویژه کردستان و شاه ویسی سرپرستی استانداري کردستان گرفته شد، مقرر گردید که پ

انقالب در سنندج در مراکز خود کاخ جوانان سابق محل دفتر امام و جهاد سازندگی و مرکز رادیو و تلویزیون باقی بمانند و 

طبق قرار قبلی قرار است ما دست به هیچ گونه عملی نزنیم ولی اگر کوچکترین  حرکتی یا تهاجمی از سوي طرف مقابل 

شد است قاطعانه و شدیدا پاسخ گویند و این حق هر کسی است که در صورت تهاجم از  صورت گیرد به پاسداران دستور داده

دقیقه دیشب به ما گزارش رسیده که اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد  30/19خود دفاع کند.وي گفت: تا ساعت 

افراد ارتش از پاسداران حمایت  کردستان از سوي مقامات دستور داده شده است که در صورت تهاجم به پاسداران، 28لشکر 

 )11/10/1358کنند.(جمهوري اسالمی

 

 اطالعیه هیأت نمایندگی خلق کرد

 

اخیر سنندج، اینگونه حوادث را ناشی از اقدامات  هايضمن اشاره به درگیري 12/10/58در تاریخ »هیات نمایندگی خلق کرد»

 سیاسی کردستان بخاطر حفظ محیط آرامی هاياجمات، پیشمرگان نیروافراد غیر مسوول دانسته و اعالم داشته در مقابل این ته

که براي مذاکرات ضروري است با صبر و خویشتن داري، از هر گونه درگیري خودداري کرده و براي برقراري مجدد آرامش 

ما یادآوري «آمده است:  . در قسمتی از اطالعیهاندکه در مقام مقابله برآمده اندو این افراد غیر مسوول بوده اندکوشیده

که وخود پاسداران در کردستان، جز اخالل و ناامنی ثمره اي نداشته و خروج آنان از کردستان، همیشه یکی از  کنیممی

فوري خلق کرد بوده است. لیکن دولت بجاي توجه به خواست مردم و اجراي تعهدات خود در این زمینه، با  هايخواسته

 .«کمک میکند هااینگونه ناامنی بهدر نگهداشتن آنان، عمالً تقویت پاسداران و اصرار

 

 اياالسالم خامنهموافقت حجت

 

خود با اعضاي شوراي انقالب و  هاياستاندار کردستان در تماس تلفنی با اطالعات، در مورد تماس»شاه ویسی«صبح امروز 

ي و». بی و داریوش فروهر و صباغیان در میان گذاشتممردم سنندج را با آقایان سحا هايخواست«مقامات هیأت ویژه گفت: 

. »االسالم خامنه اي با این موضوع موافقت کنندبه من گفته شد که در این مورد، باید آقاي حجت هادر این تماس«افزود: 



م کرده گفته شد که آقاي خامنه اي موافقت خود را اعال هاهمچنین در این تماس«استاندار کردستان در پایان گفت: 

 )14/10/1358اطالعات».(است

 

 اياالسالم خامنهاظهارات حجت

 

در صورت خروج گروهاي مسلح از سنندج،پاسداران،نظم شهر را به نیروهاي شهربانی و دژبانی لشکر خواهد سپرد. این »

 خبرنگار اطالعات اي عضو شوراي انقالب و سر پرست سپاه پاسداران در یک تماس تلفنی بااالسالم خامنهمطلب را حجت

تا وقتی گروهاي مسلح از شهر خارج نشده باشند، سپاه همچنان «اعالم کرد. وي در مورد خروج پاسداران سنندج اظهار داشت:

در سنندج خواهد ماند.در صورت خروج آن گروهها، سپاه نظم شهر را به نیروهاي شهربانی و دژبانی لشگر خواهد سپرد و 

 )14/10/1358خارج خواهد شد.(اطالعات

 

 .نماینده امام با شیوه مذاکرات هیات ویژه دولت در کردستان مخالفت کرد

 

ارومیه ـ حجت االسالم حسین کرمانی نماینده امام در غرب کشور اعالم کرد که هیات ویژه در کنار مذاکرات باید به تقویت 

و سوریه بود ضمن ایراد مطلب فوق به خبرنگار مواضع بپردازد. نماینده امام که براي انجام مأموریتهایی عازم ترکیه 

با راه حل سیاسی و دیپلماسی موافق بودم ولی نه به این طریق که هیات ویژه در پیش  همخبرگزاري پارس گفت: من قبالً

یده دگرفت. من معتقد بودم که ضمن تقویت مواضع مذاکرات نییز ادامه یابد ولی متأسفانه هیات ویژه قسمت اول را به کل نا

گرفت. من بارها با طرز مذاکرات هیات ویژه مخالف بودم و مخالفت خود را اعالم کردم. هم اکنون نیز معتقدم ضمن تقویت 

رو و هاي چپی تندمواضع نباید از مذاکرات چشم پوشید. نماینده امام همچنین گفت: در کردستان مناطقی تحت نفوذ گروه

ترین منطقه ت که راضی به برادرکشی نیست قرار گرفته است باید بگویم بحرانیمناطقی نیز زیر نفوذ سیاسی حزب دمکرا

یعنی سنندج تحت نفوذ نیروهایی است که حزب دمکرات در آن نقش چندانی ندارد. حجت االسالم کرمانی با اشاره به 

 هایی در مردم کردستاندبینیها براي خروج پاسداران از کردستان گفت: البته در مورد پاسداران بهاي برخی گروهخواسته

کنم با خروج پاسداران از منطقه کردستان فاجعه غیر قابل جبرانی به وقوع بپیوندد. نماینده امام در اند ولی فکر میایجاد کرده

گفتگو با خبرگزار پارس افزود: (طرح خودگردانی) هیات ویژه با ادامه درگیریهاي لفضی و بدون درنظر گرفتن کسب نظر 

ا تهران قم ی درتهاي سیاسی و مذهبی کردستان تهیه شد و معتقدم که خوب است مذاکرات در خارج از کردستان مثالً شخصی

 )18/10/1358توان در رفع بحران کنار آمد.(اطالعاتبا اعضاي هیاتی جدید ادامه یابد و در همین مسیر می

 



 .رودهاشم صباغیان: هیات ویژه امروز به کردستان می

 

 .سالم اشراقی به عنوان نماینده امام در هیات ویژه تعیین شدحجت اال

 

 .اي رادیو و تلویزیونی به اطالع ملت خواهد رسیداگر در این سفر مسایل حل نشود علل آن در مصاحبه

 

ات یمهندس هاشم صباغیان عضو هیات ویژه براي کردستان امروز در گفتگویی تلفنی با خبرگزاري پارس اعالم کرد که این ه

اهللا اشراقی نماینده امام به منظور ادامه مذاکرات مربوط به حل مساله کردستان امروز به مهاباد خواهد رفت. به همراه آیت

هاشم صباغیان در این گفتگو افزود: چهارشنبه گذشته هنگامی که براي گزارش کارهاي منطقه خدمت امام خمینی رسیدیم از 

وحانی از طرف امام با هیات همکاري کرده و ما را در مسافرتها همراهی کنند. وي با اشاره به ایشان تقاضا شد تا یک نماینده ر

اي از مردم و شخصیتهاي سیاسی مذهبی هم کرده بودند افزود: امام خمینی حضرت این مطلب که این درخواست را عده

 .اهللا اشراقی عازم مهاباد خواهند شدق آیتاهللا اشراقی براي این منظور را تعیین فرمودند و هیات امروز به اتفاآیت

 

هاشم صباغیان افزود: در این سفر ضمن حل بعضی از مشکالت اداري طرحی که از طرف احزاب سیاسی داده شده و در 

 ه اینگردد و نظر بگیرد و نکاتی که مغایر با طرح خودگردانی ارائه شده از طرف ما براي آنها تشریح میبررسی مجدد قرار می

مطبوعات منتشر شده و از کلیه احزاب سیاسی و افراد عالقمند درخواست شده بود که نظرات  درکه طرح خودگردانی قبالً

خود را بدهند این نظرات را هم با آنان در میان خواهیم گذاشت. هاشم صباغیان عضو هیات ویژه در دنباله این گفتگو افزود: 

ایم هیات آماده است و اعتقاد دارد که یشتر همانطور که در گذشته نشان دادهنیت هر چه بهیات براي نشان دادن حسن

مشکل مردم کردستان از راه مذاکره قابل حل خواهد بود لذا چنانچه در مذاکرات این سفر تفاهمی در این مورد به دست آید 

عت تمام مسایل و حقایقی را که سد راه صورت در مراجهاي بعدي را برخواهیم داشت و در غیر اینکار را ادامه داده و قدم

مردم مناطق کردنشین خواهیم  باشد. در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی به ا اطالع عموم مردم ایران و خصوصاًمذاکرات می

 ایم امیدواریم آنها کسانی را که عالقمند به حل مسایل کردستان ازهم از مردم کردستان خواسته رساند. همچنان که قبالً

کنند از خود دور نمایند زیرا جمهوري اسالمی ظرفیت طریق مذاکره نیستند و در عمل همیشه براي هیات مشکالتی فراهم می

ا شده کردستان در گذشته رو مردمآنرا دارد که رفع هرگونه ستم  سیاسی و اقتصادي و فرهنگی را که به اقوام مختلف خصوصاً 

أموریت از طرف امام و شوراي انقالب اسالمی براي کردستان به این هیات داده شده است بر طرف نمایند. و حاال که این م

است، این مردم کردستان هستند که بایستی عالقه بیشتري براي رفع مشکل کردستان از خود نشان دهند. (اطالعات 

23/10/1358( 



 

 .فرماندار مهاباد: حضور نماینده امام در منطقه امیدوار کننده است

 

مدت مذاکرات هیات ویژه در کردستان نامعلوم است و بر خالف نظر آقاي هاشم صباغیان فکر «نشاه ـ خبرنگار کیهان: کرما

باباطاهري فرماندار مهاباد بامداد امروز در گفتگویی با کیهان ضمن ». گیري باشدکنم این آخرین سفر هیات براي نتیجهنمی

کرات و تعیین کننده نتیجه آن نیست و ادامه گفتگوها و زمان معینی ندارد بلکه اظهار این مطلب افزود: این آخرین دور مذا

طرفین خواهند کوشید که به طرف یک نتیجه مطلوب پیش بروند. وي اضافه کرد: مذاکرات رسمی هیات ویژه در مهاباد هنوز 

 .سمی و معمولی بودبه طور جدي آغاز نشده است و آنچه شنبه و یکشنبه انجام شد دید و بازدیدهاي غیر ر

 

ات کنم که هیفرماندار مهاباد آنگاه در مورد تغییر موضوع طرفین در دو طرح خودمختاري و خودگردانی گفت: من فکر نمی

نمایندگی خلق کرد در موضوع خودمختاري تغییر چندانی بدهد ولی بحث در این زمینه ادامه خواهد داشت. وي همچنین 

اسی موجود در کردستان را جدي ندانست و گفت: تنها اختالفاتی در مسایل فرعی وجود دارد که هاي سینظر بین گروهاختالف

اصل مذاکرات و خط مشی آن ارتباطی ندارد. وي وجود حجت االسالم اشراقی را در ترکیب  بهچندان عمیق نیست و اساساً

هیات ویژه امیدوار کننده دانست و گفت: امیدواریم وجود ایشان در این ترکیب به حل مسایل کمک کند. کریم حسامی عضو 

ي دکتر خبرنگار کیهان گفت: مالقات و گفتگووگوي کوتاه تلفنی با کمیته مرکزي حزب دمکرات نیز بامداد امروز در یک گفت

قاسملو و چند تن از افراد حزب دمکرات با نماینده امام دو ساعت طول کشید که بیشتر جنبه خوشامدگویی داشت و مساله 

اي مطرح نشد ولی امیدواریم که مذاکرات هر چه زودتر شروع شود. حسامی همچنین در مورد ترکیب هیات عمده و پایه

گی خلق کرد گفت: در ترکیب این هیات هنوز تغییري داده نشده است ولی البته بعضی اختالفات جزیی وجود دارد که نمایند

 )24/10/1358نیت حل شود. (اطالعات سعی خواهیم کرد با حسن

 

 مالقات شیخ عزالدین حسینی با حجت االسالم اشراقی و هیات ویژه دولت در مهاباد

 

ه کردستان در پنجمین سفر خود مقارن ظهر دیروز به همراه حجت االسالم اشرقی نماینده امام، وارد مهاباد ـ اعضاي هیات ویژ

 .مهاباد شدند و مورد استقبال فرماندار و شهردار این شهر قرار گرفتند

 



دادند بر هاي خود را مورد بررسی قرار گزارش رسیده از مهاباد حاکیست که اعضاي هیات پس از ورود به مهاباد، برنامه

دیروز شیخ عزالدین حسینی همراه مالرحیم عباسی، مال عبداهللا احمدیان، مال محمد احمد  19اساس همین گزارش، ساعت 

اهللا اشراقی و هیات ویژه با ایشان دیدار و گفت عباسی، مال عبداهللا ماورانی، مال سید طماح و مال سید قادر، در محل اقامت آیت

 .د گویی اظهار امیدواري کردند که مساله کردستان هر چه زودتر حل و فصل شودو گو کردند و ضمن خوش آم

 

به گزارش خبرگزاري پارس از مهاباد، در این مالقات، حجت االسالم اشراقی ضمن تشکر از علماي دینی، هیات ویژه را مورد 

دهد. در این دیدار که چهل و امام می بهماًتایید قرار داد و گفت: این هیات مورد تایید امام است و گزارشهاي خود را مستقی

هاي سیاسی پیشنهادي پنج دقیقه طول کشید داروش فروهر عضو هیات ویژه دولت در مورد وضعیت کردستان و راه حل

 .صحبت و ابراز امیدواري کرد با ایجاد فضاي برادرانه و صمیمانه مساله کردستان هر چه زودتر حل و فصل شود

 

ماي دینی از محل اقامت هیات ویژه و حجت االسالم اشراقی آقایان عبدالرحمن قاسملو، غنی بلوریان، احمد پس از عزیمت عل

قاضی و عزیز ماملی، دبیر و اعضاي حزب دمکرات کردستان به دیدار حجت االسالم اشراقی و هیات ویژه آمدند و با آنها به 

یات مذاکرات اطالعی در دست نیست، اما آگاهان مسایل کردستان شب) از جزی 21مذاکره پرداختند. هر چند تا این ساعت (

معتقدند که حضور حجت االسالم اشراقی به عنوان نماینده امام در منطقه، مثمر ثمر خواهد بود، به ویژه اینکه هم شیخ عزالدین 

م را تنها راه حل بحران حسینی و همه اعضاي حزب دمکرات، در اظهارنظرهاي اخیر خود، مذاکره با نماینده مستقیم اما

اند و بدین جهت مالقات شیخ عزالدین حسینی، روحانیون مهاباد و اعضاي حزب دمکرات با  حجت االسالم کردستان، دانسته

 .اندتلقی کرده» مالقات مهم«اشراقی و هیات ویژه را به عنوان یک 

 

سی در مهاباد به خبرنگار خبرگزاري پارس گزارش داد این در پی دیدار و مذاکره هیات ویژه با علما و روحانیون و رهبران سیا

ها هاي این دوره از مالقاتهاي مذهبی و سیاسی مهاباد براي رایزنیاي انجام شد و شخصیترویدادها در محیط دوستانه

هاباد روحانیون ماي در زمینه مالقات خود با آرزوي توفیق کردند. حجت االسالم اشراقی در پایان این گفتگوها ضمن مصاحبه

گفت: علما و روحانیون مهاباد اظهار داشتند که ما همه مسلمان و برادریم و من گفتم که جمهوري اسالمی نیز براي تحقق 

 .اخوت و برادري است

 

هایی که در دوران طاغوت بر آنها رفته است سخن گفتند، و من گفتم جمهوري اسالمی براي ترمیم روحانیون مهاباد از ظلم

دستان ماندگیها کرها بویژه رفع مشکالت مستضعفان است. علما و روحانیون مهاباد از عقبابیها و رفع کمبودها و محرومیتخر

و محرومیت مردم این سامان مطالبی بیان کردند. در پاسخ گفتم که در جمهوري اسالمی براي بازسازي و نوسازي کردستان 



راقی افزود: علما و روحانیون مهاباد وفاداري خود را به امام خمینی اعالم کردند و بایستی اولویت داده شود. حجت االسالم اش

 .اي انجام گرفتمالقات در محیط دوستانه

 

 .روحانیون مهاباد و دبیر اعضاي حزب دمکرات کردستان نیز دیروز با نماینده مخصوص امام و هیات ویژه دیدار کردند

 

 )24/10/1358شراقی، امید ما را به مذاکرات بیشتر کرده است.(اطالعاتعزالدین حسینی: حضور حجت االسالم ا

 

 .مذاکرات رسمی از امروز در مهاباد،آغاز می شود

 

 .اهللا اشراقی مالقات کردندعزالدین حسینی و آیت

 

بح دیروز با ص 11خبرنگار اطالعات: اعضاي هیات ویژه حسن نیت کردستان، به اتفاق آیت اله اشراقی، مقارن ساعت  -مهاباد

هلی کوپتر وارد مهاباد شدند و در حوالی سد مهاباد استقرار یافتند. عزالدین حسینی و دیگر روحانیون و علماي مهاباد، ساعت 

اهللا اشراقی مالقات و گفتگو کردند. دراین بعدازظهر دیروز در محل سد حضور یافتند و با اعضاي هیات و همچنین آیت 4

 :اهللا اشراقی سخنانی رد و بدل شد که متن این گفتگو بشرح زیر استدین حسینی و آیتمالقات بین اعضاي عزال

 

عزالدین حسینی پس از خوشامدگویی گفت: امیدوارم هیات حسن نیت محتویات پیام امام را در مورد خلق کرد، بدرستی پیاده 

ص خال هااز این نابسامانی اند،حصن شدهنماید تا بخصوص مردم سنندج که بخاطر رفتن پاسدارها از سیزده روز پیش مت

 .«شوند

 

اهللا اشراقی دولت اسالمی براي اینست که بخواست همه مردم رسیدگی کند و در حکومت قرآن، انشاءاهللا همه کارها آیت

 .«درست میشود

 

اص الم توجه خعزالدین حسینی:در کردستان موضوع مذهب و روحانیت چشمگیر است و مردم کردستان، بدون پیرایه به اس

 .«مسجد آباد هست که مردم در آنها به عبادت مشغولند 25دارند و در شهري چون مهاباد، 



 

اهللا اشراقی: روحانیت باید تقویت شود و مردم را به اسالم و قرآن هدایت کنند، زندگی روحانیون نیز باید تامین شود، آیت

تر در نقاطی که خرابی و ستم ملی بیش اندیل نیستند و فقط امر فرمودهاهللا امام امت بین مردم ایران هیچ فرقی قاحضرت آیت

 .«جبران خواهد شد هابوده، بیشتر توجه شود، مانند کردستان که محرومیت زیادي داشته و انشاءاهللا عقب ماندگی

 

 نخواهد اپید خرابکاري براي محلی، امپریالیسم و ارتجاع آنوقت و رفت خواهد بین از ملی ستم انشاءاهللا –عزالدین حسینی 

 .«کرد

 

اهللا اشراقی:تا آنجا که امکان هست، تالش میکنیم که موضوع بخوبی فیصله یابد، ولی ما نباید تمام خرابیها را بگردن دولت آیت

 .بیاندازیم

 

ه پیام امام با توجه ب ما هیچگاه تقصیر خرابیهاي گذشته را به گردن این دولت نمی گذاریم، ولی انتظار داریم«عزالدین حسینی:

 .«امت، خرابیها جبران شود

 

که از طرف هیات ویژه به امام داده شده بود، باعث شد که امام، پیام تاریخی خود را اعالم نماید  هائیگزارش«اهللا اشراقی:آیت

 .«و هیات ویژه، کار خود را بخوبی انجام داد

 

دو طرف، حسن نیت وخود دارد، ولی نمی دانم گاهی اوقات اشکال از در هر «سپس داریوش فروهر، طی سخنانی اظهار داشت: 

. آنگاه »که کار، تا اندازه اي گره میخورد، با این حال، امیدوارم که این بار کارها به خیر و خوشی پایان پذیرد شودکجا پیدا می

ي کرده، نماینده خود میداند و کس دیگرخلق کرد فقط هیات نمایندگی را که تعیین «امام جمعه نقده گفت: » مالصالح رحیمی«

 و اگر در دانیمما این مطلب را می«را براي نمایندگی و شرکت در مذاکرات، صالح نمی داند. داریوش فروهر درجواب گفت: 

دلیل این نیست که خداي ناکرده ما نسبت به هیات نمایندگی خلق کرد بی توجه  شود،جاي دیگر با دیگران صحبت می

اهللا اشراقی و سایرین روبوسی کردند و محل در پایان این مالقات یک ساعته، روحانیون و علماي مهاباد، با آیت». هستیم

 .مذاکرات را ترك نمودند

 

 مالقات با دکتر قاسملو



 

و  هدر پی این دیدار، دکتر قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، به همراه چند تن از سران این حزب، با هیات ویژ

اهللا اشراقی دیدار و گفتگو کردند. مالقات و گفتگوهاي دیروز، جنبه آشنایی و تشریفاتی داشت و قرار است مذاکرات آیت

 .رسمی از امروز شروع شود

 

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران و دفتر سید عزالدین حسینی، درمورد خلع سالح یک ستون ژاندارمري که روز 

 هاصادر کردند که متن هر دو این بیانیه هاییي در خارج از شهر مهاباد صورت گرفت، بطور جداگانه بیانیههفدهم دیماه جار

 :رسدبه اطالع خوانندگان گرامی می

 

 بیانیه حزب دمکرات

 

تاثر ) دروازه شهر مهاباد، موجب تاسف و 17/10/58هم میهنان گرامی!  خلق مبارز کرد!  مردم شریف مهاباد! حوادث دیروز(

عمیق کلیه انسانهاي آگاه و مسوول شده و نگرانیهاي زیادي براي عموم فراهم آورده است. لذا ضروري میدانیم در این مورد و 

بطور کلی در رابطه با تشکیل هیأت نمایندگی خلق کرد، اطالعاتی در اختیار مردم کردستان و سراسر ایران قرار دهیم. مردم 

هنگام اعالم آتش بس و خاتمه درگیریهاي کردستان تاکنون، بارها واحدهائی از ارتش بااطالع و مهاباد بخوبی واقفند که از 

بدون اینکه کوچکترین حادثه  اند،موافقت پیشمرگان حزب دمکرات کردستان، به مهاباد وارد و یا از این شهر خارج شده

که در طی این مدت، شهر مهاباد، آرامترین و بی حادثه  نندداناگواري روي داده باشد. این را هم، مردم مبارز مهاباد بخوبی می

ترین شهرهاي کردستان بوده است. دیروز هم طبق معمول، ستونی که به منظور تعویض پرسنل ژاندارمري مهاباد، عازم این 

ده و این بو شهر بوده است، به شوراي نظامی حزب اطالع داده و کسب موافقت کرده است. توضیح اینکه، این موافقت کتبی

ستون، از چند کیلومتري مهاباد تا دروازه شهر، بوسیله عده اي از پیشمرگان حزب اسکورت شده است. متأسفانه وقتیکه ستون 

مزبور به دروازه شهر رسید، افراد مسلح کومله و در اوایل امر، افرادي از چریکهاي فدائی، از ورود آنها به شهر جلوگیري 

مکرر به منزل جناب شیخ عزالدین حسینی و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا و افراد  هايتلفننمودند. تالش پیگیر و 

 آموزان نیز وارد صحنه شدندکومله درباره حل مشکل به جایی نرسید و آخراالمر به تحریک و تشویق کومله، عده اي از دانش

ر نمایندگان کومله در منزل ماموستا از طرف نمایندگان حزب که در نتیجه آنچه نباید بشود، شد. این عمل همچنانکه با حضو

علیه حزب دمکرات کردستان بود که با ورود این ستون، موافقت کرده بود. حوادث دیروز منجر به سرقت  ما عنوان شد، دقیقاً

مقداري از سالحهاي این ستون گردید و متاسفانه در بازگشت ستون بسوي ارومیه، در یک تصادف اتومبیل، چند نفر از 

امی ولکه دار شدن حیثیت و اعتبار مردم کردستان سربازان کشته و یا مجروح شدند که بدون تردید، این عمل موجب بدن

خواهد شد.ما در حالیکه این حقایق را به معرض افکار عمومی میگذاریم، قضاوت را به خود مردم می سپاریم. مردم باید 



تشخیص دهند که آیا سیاست حزب ما یک سیاست اصولی است یا بقول افراد کومله، سازشکارانه و آیا اینگونه اعمال، 

خاللگري و آشوب طلبی است یا یک عمل انقالبی؟ و اما در مورد هیأت نمایندگی خلق کرد، ما همچنانکه بارها گفته ایم حزب ا

دمکرات کردستان را رهبر مبارزات خلق کرد در کردستان ایران میدانیم و اینرا مردم کردستان، با پیروي از شعارهاي حزب و 

. ولی با توجه به این واقعیت که جناب شیخ عزالدین حسینی همواره مورد احترام ما اندمتشکل شدن در صفوف آن تائید نموده

همواره سیاست ما بر این اصل استوار بوده است که در مسایل مربوط به سرنوشت کردستان، با ایشان تبادل نظر و  اندبوده

سازمان چریکهاي فدائی «و تا حدودي نیز » ن کوملهسازما«همکاري به عمل بیاوریم. این واقعیت را هم  مد نظر داشته ایم که 

. بهمین اندشاخه کردستان در جنبش مقاومت خلق کرد سهیم بوده و متناسب با سیاست و امکانات خود، نقشی ایفا کرده» خلق

غییر از این تجهت، وقتیکه دولت اعالم کرد که میخواهد مساله کردستان را از راه مذاکره حل و فصل نماید، ما ضمن استقبال 

هیات ویژه دولت به مذاکره بنشینیم و با دو گروه فوق الذکر نیز مشورت  باروش دولت، به ماموستا پیشنهاد کردیم که مشترکاً

و تبادل نظر نمائیم، ولی جناب شیخ عزالدین، با اصرار از ما خواستند که این دو گروه با حقوق متساوي در هیأت نمایندگی 

دم طوالنی، هیأت نمایندگی خلق کرد، بگونه اي که مر هايت داشته باشند.باالخره بعد از نشستها و بحثجنبش کردستان شرک

کردستان اطالع دارند، تشکیل شد. متأسفانه دوستان کومله، طی این مدت همواره در جهت کسب دستاوردهاي گروهی و بقول 

کومله طی این دو ماه، بخوبی نشان میدهد که رهبران کومله،  هاي. نگاهی گذرا به اعالمیهاندخودشان(افشاگري) عمل کرده

یشتر بیمورد ایجاد نمایند. آنچه ب هايکه به تشنجات در منطقه کردستان دامن بزنند و حساسیت اندهمیشه سعی بر این داشته

اع له، سرسختانه دفکوم هايجاي تأسف است، این است که ماموستا شیخ عزالدین حسینی نیز همواره از سیاست و برداشت

نموده است و حتی اعمال آشوب طلبانه افرادي بی مسوولیت نیز مورد تائید ماموستا و کومله بوده است. اکنون بیش از دو 

هفته است که توافق نامه اي در این مورد که هیات نمایندگی خلق کرد، تنها نماینده مردم کردستان باشد و از ذکر نام گروهها 

امضا شده است، ولی » فدائی هايچریک«رابطه با این هیأت خودداري گردد، از جانب حزب ما و ماموستا و و سازمانها در 

مثل اینکه دستاوردهاي گروهی را بر منافع ملی خلق کرد ترجیح میدهند، چرا که تاکنون حاضر به امضاي » کومله«دوستان 

را اختیار کرده و مهر سکوت بر لب زده است. ما در » بیطرفی کامل«و در این رابطه، ماموستا نیز  انداین موافقت نامه نشده

اینجا اعالم میکنیم که وحدت صفوف هیأت نمایندگی خلق کرد به عنوان یکی از دستاوردهاي مبارزات مردم کردستان، به 

ه بسا پیش برود، چ علت کارشکنیها و بی مسوولیتهاي کومله، در معرض خطر جدي قرار گرفته است و اگر کارها بدین منوال

عناصر آشوب طلب و بی مسوولیت از جانب دولت و در میان گروههاي مسلح کردستان موفق گردند، جنگ خانمانسوز دیگري 

 .را بر مردم کردستان تحمیل نمایند

 

هرگونه کار داریم گه طرفدار سر سخت حل مساله کردستان از راه مسالمت آمیز هستیم و ما یکبار دیگر به صراحت اعالم می

شکنی و حادثه آفرینی در اینمورد را از جانب هرکسی که باشد، در جهت عکس منافع خلقی کرد تلقی میکنیم. طبیعی است که 

مردم کردستان به خوبی واقفند که در مواقع الزم، یعنی وقتی که مردم کردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما 

رداخت و چگونه جنگ افروزان را سر جاي خود نشاند وچنانکه بار دیگر دشمنان انقالب ایران، جنگ با چه قاطعیتی به مقابله پ



را به ما تحمیل نمایند از هم اکنون، مردم کردستان باید مطمئن باشند، که حزب ما قاطعانه تر از گذشته از مجودیت خلق کرد 

آبانماه  26سعی ما بر این است، محیط مساعدي که با پیام  دیرینه اش دفاع خواهد کرد. ولی در عین حال تمام هايوهدف

امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران براي حل صلح آمیز مشکل کردستان بوحود آمده است، همچنان سالم بماند و کاري 

تظار داري ن انانجام نگیرد که یک بار دیگرآتش جنگ برادر کشی در کردستان شعله ور گردد. ما از مردم شرافتمند کردستا

قراردهند و از ایشان بخواهند که صریحا هر گونه  هایشانمکه هم کومله وهم جناب شیخ عزالدین حسینی رادر مقابل مسوولیت

کار شکنی و هر ایجاد بر خورد و اغتشاش را محکوم نمایند. امیدوارم به ویژه جناب شیخ عزالدین به مسوولیتی که در این 

وحدت صفوف مردم  هايلق دارند، توجه کافی داشته باشند واز نفوذ خود براي تحکیم پایهلحظات حساس در مقابل خ

کردستان وادامه کار و حفظ موجودیت هیات نماینده گان خلق کرد استفاده نمایند.دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 

18/10/1358 

 

 پاسخ دفتر سید عزالدین حسینی

 

تحت عنوان آیا اعالمیه  10/58/ 19ات از سوي دفتر سید عزالدین حسینی، بیانیه اي به تاریخ در پاسخ به بیانیه حزب دمکر

حزب دمکرات در جهت وحدت خلق کرد است ؟انتشار یافته و در آن، ضمن نقل قسمتی از بیانیه حزب دمکرات درباره 

شیخ عزالدین حسینی بعد ظهر آن روز، و د رمورد حادثه هفدهم دیماه این است که ما موستا «حادثه دیماه آمده است: 

اي از مردم شهر از جمله پیشمرگان مسلح جلوي آن را گرفته ودر جواب هنگامی از ورود ستون نظامی مطلع شدند که عده

کردند. خواستار هیات نمایند گی کرد شده بود ماموستا با توجه به در خواست حزب پیشمرگان حزب که آن را اسکورت می

یکهاي فدایی به مردم محل توصیه کردند که براي اجتناب از در گیري، جلوي ستون را رها کنند. و کومله و کومله و چر

فدائیان فورا پیشمرگان خود را از محل دور کردند وفقط پیشمرگان حزب باقیماندند، اما مردم، بخصوص جوانان شهر از اینکه 

وزهاي اخیر کردستان، وارد شهرشان بشود بشدت ناراضی بودند یک واحد نظامی مجهزدر شرایط حساس وجونگران کننده ر

ودر نتیجه با مخالفت آنان، واحد نظامی مجبور به بازگشت شد و در راه، مورد دستبرد وغارت قرار گرفت وضمن یک تصادف 

ران، عمل زشت غارتگاتومبیل نیز چند نفر از افراد آن کشته ومجروح شدند وما ضمن ابراز تاسف از این حادثه ومحکوم کردن 

اعالم میداریم که علت بروز آن را نباید به ناحق به این وآن نسبت داد، بلکه باید علت اصلی آن را در اوضاع حساس اخیر 

اد آنوقت در شهر مهاب«در ادامۀ و بیانیه ضمن اشاره به اوضاع بحرانی کردستان، اضافه شده است: ». کردستان جستجو کرد

ن آنکه به دیگر نیروهاي سیاسی، به مردم شهر وبه مامو ستا عزالدین حسینی کوچکترین اطالعی بدهند. بدو کننداسکورت می

بارها اظهار نگرانی کرده است، از این بابت سوال کند  هایشآیا در چنین وضعی حق دارند از حزب دمکرات که خوددر اعالمیه

نیست ؟چرا باید از هوشیاري مردم انقالبی ترسید ؟در واقع باید  ؟آیا سوال واعتراض، نشانه هوشیاري انقالبی مردم مهاباد

از حساب غارتگران فرصت طلب جدا کرد واین  اند،حساب مردم مبارز مهاباد وجوانان هوشیار را که جلو ستون نظامی راگرفته

مه در ادا» دهندحقیقت، از چه کسی پنهان است؟ مردم مهاباد وجوانان انقالبی ، مبارزان را بخوبی از غارتگران تشخیص می



: تاز بیانی حزب دمکرات درباره  هیات نماینده گی خلق کردآمده اس هاییبیانیه دفتر سید عزالدین حسین ضمن نقل قسمت

همه مردم کرد آگاهند که ماموستا شیخ عزالدین حسینی از ماهها پیش در هماهنگ کردن نیروهاي سیاسی کردستان، خواه «

اند ودر این راه با تکروي، رهبري طلبی و شیوه مذاکرات در جنبش مقاومت خلق کردوخواه در میان مذاکره، کوشش کرده

ی مبارزه نموده است تا باالخره با تالش ایشان، هیت نمایندگی خلق کرد تشکیل جداگانه و هر گونه امکان بندو بست غیر اصول

شد وبر خالف ادعاي حزب دمکرات، ماموستا بر این بود کومله وفداییان را قانع کنند تا بخاطر مصالح عالی خلق کرد، از حقوق 

رات ادعاي حزب دمک«بیانیه افزوده شده:  در ادامه». مساوي صرفنظرکرده وباسخنگوي حزب در هیات نمایندگی مدافقت کنند

در مورد طرفداري ماموستا حسینی از یک سازمان بخصوص، یک نسبت دروغین است ودر قسمت دیگر بیانیه آمده است: 

 دهدطرح مساله رهبري به این شیوه، نشانه آنست که یک سازمان سیاسی، منافع سازمان خود را بر منافع حلق ترجیح می«

در پایان بیانیه ضمن تاکید بر این نکته که ماموستا ». دهدیزي است که حزب دمکرات به دیگران نسبت میواین همان چ

حسینی همواره در راه وحدت نیروهاي سیاسی کردستان وجلو گیري از جنگ تحمیلی ودر راه تحقق مسالمت آمیز خودمختاري 

این اظهارات تحریک آمیز رادرباره شخصی چون ماموستا شیخ  ما«کردستان و مذاکرات اصولی، مبارزه کرده است، آمده است: 

 انگیزعزالدین حسینی تنها به سود دشمنان خلق کرد ودر خدمت مقاصد شوم نیروهاي تفرقه

 )19/10/1358اطالعات».(میدانیم

 

 .هیات ویژه و نماینده امام به مهاباد رفتند

 

دقیقه امروز به همراه حجت االسالم اشراقی نماینده امام براي ادامه  ارومیه ـ اعضاي هیات ویژه کردستان ساعت ده و پانزده

مذاکرات وارد ارومیه شدند وي در فرودگاه مورد استقبال استاندار و آذربایجان غربی و گروهی از روحانیون و مقامات لشکري 

امروز از طریق ارومیه عازم مهاباد  ظهرازو کشوري قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس اعضاي هیات ویژه پیش

گوي کوتاهی با خبرنگاران در فرودگاه ارومیه اظهار داشت: وشدند. حجت االسالم اشراقی قبل از عزیمت به مهاباد در گفت

نیت جریان پیدا کند و مسایل طوري بررسی شود که نه تنها آخرین دور امیدوارم این دوره از مذاکرات بر اساس حسن

نباشد بلکه در این مذاکرات به نتیجه نهایی برسیم. حجت االسالم اشراقی افزود: در این سفر خواستهاي مشروع  مذاکرات

 )23/10/1358مردم مسلمان کردستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.(اطالعات 

 

 .روداهللا اشراقی بعنوان نماینده امام با هیات ویژه به کردستان میآیت

 



این هیات «ن عضو هیات ویژه براي کردستان، دیروز در گفتگویی تلفنی با خبرگزاري پارس اعالم کرد: مهندس هاشم صباغیا

اهللا اشراقی نماینده امام به منظور ادامه مذاکرات مربوط به حل مسایل کردستان فردا ( امروز ) به مهاباد خواهند آیتبهمراه

 .«رفت

 

که براي گزارش کارهاي منطقه، خدمت امام خمینی رسیدیم، گذشته هنگامی چهار شنبه شب« این گفتگو افزود:صباغیان در

 .«ایشان تقاضا شد تا یک نماینده روحانی از طرف امام با هیات همکاري کرده و ما را در مسافرتها همراهی کننداز

 

امام «رده بودند، افزود:  اي از مردم و شخصیتهاي سیاسی و مذهبی کاین در خواست را عدهاین مطلب کهوي با اشاره به

 .«اهللا اشراقی عازم مهاباد خواهند شداین منظور تعیین فرمودند و هیات فردا به اتفآقایتاهللا اشراقی را برايآیتخمینی،

 

این سفر ضمن حل بعضی از مشکالت اداري،طرحی که از طرف احزاب سیاسی داده شده مورد برسی در«صباغیان افزود: 

گردد و نظر یرد و نکاتی که مغایر با طرح خود گردانی ارائه شده و از طرف ماست، براي آنها تشریح میگمجدد قرار می

اینکه طرح خودگردانی قبال در مطبوعات منتشر شده و از کلیه احزاب سیاسی و افراد عالقه مند درخواست شده بود که به

 .«هیم گذاشتاین نظرات را با آنها هم در میان خوانظرات خود را بدهند

 

هیات براي نشان دادن حسن نیت هر چه بیشتر همانطور که در «این گفتگو افزود:هاشم صباغیان عضو هیات ویژه در دنباله

ایم، همیشه آماده است و اعتقاد دارد که مشکل مردم کردستان از راه مذاکره قابل حل خواهد بود، لذا گذشته نشان داده

این صورت،پس اید.کار را ادامه دهد و قدمهاي بعدي را برخواهیم داشت و در غیربدستتفاهمیاین سفر چنانچه در مذاکرات

ایران، بخصوص مردم مناطق کرد از مراجعه تمام مسایل و حقایقی را که سد راه است در مصاحبه تلویزیونی، به اطالع مردم

یم، امیدواریم آنها کسانی را که عالقه مند به حل مسایل انشین خواهیم رساند. همچنان که قبال هم از مردم کردستان خواسته

کنند، از خود دور نمایند، زیرا جمهوري کردستان از طریق مذاکره نیستند و در عمل، همیشه براي هیات، مشکالت فراهم می

دستان ا مردم کرظرفیت آن را دارد که رفع هر گونه ستم سیاسی و اقتصادي و فرهنگی را که به اقوام مختلف خصوصاسالمی

این هیات کردستان بهاین ماموریت از طرف امام و شوراي انقالب اسالمیدر گذشته روا شده است برطرف نماید و حال که

.(جمهوري »این مردم کردستان هستند که بایستی عالقه بیشتري براي رفع مشکل کردستان از خود نشان دهندداده شده است،

 )24/10/1358اسالمی

 

 آیت اهللا اشراقیسخنان 



 

ه نماینده امام ک» اهللا اشراقیآیت«بعدازظهر دیروز ازکردستان به تهران بازگشتند. » داریوش فروهر«و » اهللا اشراقیآیت»

همراه هیات ویژه به کردستان رفته بود، بعدازظهر دیروز از ارومیه به تهران آمده و پس از توقف کوتاهی در تهران، رهسپار قم 

ش سفر هیات ویژه را به حضور امام خمینی، رهبر انقالب اسالمی ایران تسلیم کند. داریوش فروهر عضو هیات ویژه شد تا گزار

اهللا اشراقی در پایان سفر هیات به کردستان از ارومیه به تهران بازگشته است در مصاحبه اي حسن نیت دولت که با آیت

سیاسی و  هايو سازمان هاراقی و اعضاي هیات ویژه با نمایندگان حزباهللا اشدیدارها و مذاکرات حضرت آیت«اعالم کرد: 

ین در ا«وي گفت: ». گروهی از مردم مهاباد و شهرهاي اطراف آن براي حل بحران کردستان، میتواند بی اندازه ثمربخش باشد

. »د که اکنون تحت بررسی استارائه گردیده بود، داده ش که قبالً هائیگفتگوها نظرها و پیشنهادهاي جدیدي درباره طرح

 هاياهللا اشراقی به عنوان نماینده ویژه امام، همراه هیات بودند، بیشتر شخصیتچون در این سفر حضرت آیت«فروهر گفت: 

مذهبی و سیاسی که در سراسر کردستان مورد احترام هستند، بدیدار ایشان آمدند و از جمله حضرات شیخ عزالدین حسینی، 

مال عبداهللا ماورانی، مال عبداهللا احمدیان و چند روحانی دیگر و نیز نمایندگان م عباسی، مالکریم شهرکندي،مال عبدالرحی

روز دوم اقامت در مهاباد، «که در کردستان فعالیت دارند.وزیر مشاور و عضو هیات ویژه افزود:  هاییو سازمان هاحزب

مذهبی بازدید کرد و در محل اقامت خود، بازهم  هايولت از شخصیتاهللا اشراقی به همراه اعضاي هیأت ویژه دحضرت آیت

سیاسی و گروهی از مردم مهاباد و شهرهاي اطراف آن داشتند. این دیدارها با  هايو سازمان هادیدارهائی با نمایندگان حزب

شان اکنون با گزارشی که ای در حل بحران کردستان بی اندازه ثمر بخش باشد و تواندگفتگوهاي سودمندي همراه بود که می

فروهر در مورد نتیجه مذاکرات و ». از میان برداشته شود هاکه بسیاري از اشکال رودبحضور امام خمینی خواهند داد امید می

که از قبل ارائه گردیده بود، داده شد که تحت  هائیدر این گفتگوها نظرات و پیشنهادهاي جدید درباره طرح«دیدارها گفت: 

مذهبی،  هايکه با شخصیت هائیهیات ویژه دولت، ضمن تماسوي در مورد تحصن مردم سنندج گفت:». بررسی است

سیاسی داشت، درباره وضع انتظامی سنندج نیز گفتگو کرد که استاندار کردستان آقاي شاه  هايو سازمان هانمایندگان حزب

نیز در جریان این مذاکرات قرار گرفت که امیدوارم با برقراري نظم در سنندج، رفع نگرانی از مردم سنندج بشود و ویسی 

زیر و». خود بازگردند هايبا خاطر آسوده، به خانه اند،گروهی که به تحصن و آنچنان که شنیده ام به روزه سیاسی دست زده

دیروز گروهی از سران عشایر کرد از سوي استاندار آذربایجان «مصاحبه گفت: مشاور و عضو هیات ویژه دولت در ادامه این 

اهللا اشراقی نیز براي حضور در این جلسه به ارومیه رفتم تا با آنها دیدار غربی دعوت شده بودند. من به همراه حضرت آیت

ایران و رهبري امام خمینی ابراز وفاداري اسالمی ملت  انقالبداشته باشیم. در این دیدار همگی آنان با شور فراان نسبت به

را که داشتند،  مطرح نمودند و مهندس صباغیان که دیشب براي ادامه کارهاي هیات  هائیکردند و در گفتگوهایمان، خواست

ه تهران ب در مهاباد اقامت داشتند. بعلت بدي هوا نتوانستند به ارومیه برسند تا با ما به تهران بازگردند، از اینرو ما زودتر

 )26/10/1358اطالعات».(رسیدیم

 

 .شوداهللا اشراقی: مساله کردستان حل میآیت



 

اهللا دي) شوراي انقالب جلسه داشت و در آن جلسه، مسایل مربوط به کردستان، با حضور آیت 26چهارشنبه شب گذشته(

اظهار داشت: در جلسه » معین فر«لسه، اشراقی و اعضاي هیات ویژه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پس از پایان ج

امشب، گزارش هیات ویژه کردستان با حضور آقاي مهندس سحابی عضو شوراي انقالب، مهندس صباغیان، اعضاي هیات ویژه 

اهللا اشراقی نماینده ویژه امام که بکردستان رفته بودند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آقایان، مطالب و حضرت آیت

: معین فر افزود». حاصل شده، مطرح ساختند هايا در مورد وضع کردستان و مذاکراتی که انجام داده بودند و پیشرفتخود ر

در مذاکرات کردستان، خیلی پیشرفت حاصل شده و قرار شده مذاکرات ادامه پیدا کند و تصمیم گرفته شد، پاسداران از «

ور تامین و تضمین امنیت، از محل خارج شوند و بط بمحضشود،تضمین می نقاطی که امنیت آن نقاط بوسیله شهربانی تامین و

اهللا اشراقی در پایان جلسه شوراي انقالب، در گفتگوئی با خبرنگار خبرگزاري آیت». کلی هیات، از پیشرفت مذاکرات راضی بود

 تان کرده بودیم و بحث درشرکت من در جلسه شوراي انقالب به منظور گزارش مسافرتی بود که به کردس«پارس گفت: 

. »داشتم که آنها را به شورا دادم و امیدوارم که به آن پیشنهادها توجه شود هاییمورد مسایل کردستان بود و من پیشنهاد

ت البته باز هم ادامه مذاکرا«اهللا اشراقی در پاسخ به این سئوال که شما چقدر به حل مسایل امیدوار هستید؟ اظهار داشت: آیت

است و از رفتن من به این سفر حسن استقبال زیاد بود و این مسافرت من از طرف حضرت امام، نوید خوبی براي مردم  مفید

. مذاکراتی دشوکردستان بود که فکر میکنم باز هم اگر به شهرهاي مختلف کردستان مسافرت کنیم، مساله به خوبی حل می

 .ها براي ادامه مذاکرات به اینجا بیایندانجام دادیم و احتمال دارد که بعضی از آن فعالً

 

 ساله 60ستم 

 

ه مسایل من فکر میکنم البت«اهللا اشراقی در پاسخ این سئوال که به نظر شما مسایل کردستان چگونه بوخود آمد ؟ گفت: آیت

 نظر من میرسد، به آن صورتی که در اذهان عمومی است، نیست. مسایل قابل حل است و انشاءاهللا حل میشود، ولی آنچه به

سال محرومیت و ستم بی حد به مردم کردستان، در بعضیها این ترس هست که مبادا در جمهوري  60این است که پس از 

یچ هاسالمی، این ستمها باز هم باشد وباید هرچه بیشتر آنها را امیدوار کرد، و امیدوار هم باید باشند، چون جمهوري اسالمی،

ن اصل بنابرای  شود،کرد ما و سایر مردم نمیگذارد و در این رفت و آمدها، این امیدواري بیشتر می فرقی بین برادران مسلمان

مشکل، همان توجه ذهنی آنها نسبت به ستمهاي گذشته زمان طاغوت است که مبادا خداي نکرده باز هم ادامه پیدا کند و 

سبت به طبقه ستم کشیده، رنج دیده و مستضعف هر جاي براي این تاسیس شده است که ن حال اینکه جمهوري اسالمی، اصالً

ایران، اقدامات مفید را انجام بدهد و فرقی نیست بین کرد و بلوچ و سایر مردم و همه برادر هستیم و ما هم نسبت به آنها 

یدا خواهند ن بیشتري پاولویت بیشتري میدهیم. بنابراین باید این اطمینان را پیدا کنند. انشاءاهللا دراین رفت و آمدها اطمینا

البته اکثر مردم مسلمان کرد، معتقد به جمهوري اسالمی هستند و عقیده «اهللا اشراقی افزود: آیت». کرد و مساله حل خواهد شد



آنها توجه خواهد شد و البته در وضع فعلی بخاطر سردي هوا و برف، ما در آنجا نمیتوانیم  هايدارند که نسبت به نارسائی

 )29/10/1358اطالعات».(فید انجام دهیم و در آینده، انشاءاهللا اقدامات بسیار مفیدي انجام خواهد شداقدامات م

 

 .را تائید کرد 12امام،پیشنهاد اهل تسنن مبنی بر ترمیم اصل 

 

وسیله ایران که از طرف برادران اهل تسنن به قانون اساسی جمهوري اسالمی 12قم ـ خبر گزاري پارس: پیشنهاد ترمیم اصل 

 ایران قرار گرفت و امام در زیربعرض امام رسیده بود،مورد تائید امام خمینی رهبر انقالب اسالمی» دکتر ابراهیم یزدي«آقاي 

 :نامه پیشنهادي مرقوم داشتند

 

و تصویب آن در صالحیت ملت است و به  شوداین اصل و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون اساسی نوشته میترمیم»

 .جنانب بالمانع استشود، از نظر ایناندوم گذاشته میرفر

 

 روح اهللا الموسوي الخمینی

 

 :شدباخمینی به شرح زیر میبه گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از قم متن نامه دکتر ابراهیم یزدي به حضور امام

 

 تعالیبسمه

 

ایران،همان طور که مطلع هستید،از جانب پیروان اهل اسالمیامام خمینی رهبر انقالب اهللا العظمیآیتحضور محترم حضرت

ایران، نگرانیهایی ابراز شده است و در سفر به استان سیستان و تسنن، نسبت به برخی از اصول قوانین اساسی جمهوري اسالمی

 این مذاکرات، آقایان مولوياین مساله بوده است. به دنبالبلوچستان، یکی از مواردي که مورد بحث و مذاکره قرار گرفت، هم

 :اندپیشنهاد نموده را به شرح زیر کتباً 12الدین، ترمیم اصل عبدالعزیز و مولوي و مصلح

 

االبد غیر قابل تغیر است، اما مذاهب دیگر این اصل الیعشري، وایران اسالم و مذهب، جعفري اثنیـ دین رسمی  12اصل 

 در و اشتهد رسمیت نیز هستند، اکثریت آنها پیروان که مناطقی در وزیدي حنبلی – یمالک –ـ شافعی اعم از حنفی اسالمی 



یروان سایر مذاهب. در همین نامه پ حقوق حفظ با بود خواهد معتبر نیز مذاهب اینفقهی مقرارت جزایی و حقوقی دادگاههاي

بلوچستان ضمن گزارش سفر و ماموریت خود، به استان سیستان و هیات ویژه اعزامی 8/10/58در تاریخ شنبه «افزوده شد:

پیشنهاد آقایان را عنوان نمود که مورد تصویب حضرت تعالی قرار گرفت و توصیه فرمودید به نظر شوراي انقالب نیز برسد. 

باال را باتفاق آراء تصویب بعد از استماع گزارش هیات ویژه، پیشنهاد ترمیمی 8/10/58شوراي انقالب در روز شنبه 

شود دستور فرمائید تا مسوولین امور که طبق موزین قانونی قرار است متمم د.اکنون با توجه به مراتب فوق درخواست مینمو

به شرح باال را نیز در دستور کار خود جهت اقدامات قانونی قرار  12اصل قانون اساسی را تدوین نمایند، پیشنهاد ترمیمی

 )1/11/1358ـ  باتشکر. دکتر یزدي (جمهوري اسالمیاهل تسنن بشود  بدهند تا رفع نگرانی هاي برخی ازپیروان

 

 .سرپرست وزارت کشور:کردستان در انتخابات،شرکت فعال نداشت

 

عضو شوراي انقالب و سرپرست وزارت کشور، در گفتگوئی با اطالعات در زمینه برگزاري » رفسنجانی هاشمیعلی اکبر»

در امر انتخابات به ما رسیده است، بطور کل همه از برگزاري انتخابات راضی  هااستانطبق گزارشاتی که از «انتخابات گفت: 

فقط در چند نقطه از کشور بعلت برف زیاد و هواي نامساعد، موفق به گرفتن راي «سرپرست وزارت کشور افزود: ». بودند

راي را نتوانستند تشکیل بدهند و در  حوزه اخذ 12نشدیم و در استان آذربایجان شرقی، بر اثر بدي هوا و ریزش برف، 

این که در بعضی نقاط صندوق نداشتیم، مردم شرکت نکردند و در بعضی از نقاط استان فارس نیز بعلت  باکردستان هم عمالً

در حد مورد انتظاري، مردم به پاي  مجموعاً«رفسنجانی گفت: ». نامساعد بودن هوا، موفق به بردن صندوق اخذ راي نشدیم

راي رفتند و این استقبال، بخاطر تاثیر پیام امام بوده است و اگر همه خواستهاي امام در آن پیام کوتاه عملی  هايوقصند

، تاکنون از چند کشور خارجی«رفسنجانی درمورد انتخابات در خارج از کشور گفت: ». ما میتوانیم خیلی امیدوار باشیمشود،

 )6/11/1358اطالعات».(ر انتخابات بسیار خوب و چشمگیر بوده استگزارشاتی رسیده است که استقبال مردم د

 

 قطعنامه

 

هاي اجتماعی در این روز، کرمانشاه تعطیل شد. در ساعت جامعه روحانیت سپاه پاسداران و دیگر مکان هايدر پی انتشار بیانیه

تن از پاسداران انقالب  4یاد  ها،شکوه جنازههاي اطراف گردآمدند تا با تشییع با ، انبوه جمعیت در مسجد جامع و خیابان14

شهدا، مجتبی جعفري، محمد رضا اکبري، سعید آزادي  هاياسالمی را گرامی بدارند. صدها هزار شرکت کننده در تشییع جنازه

هللا ند، اشهیدان زنده ا: «دادندو محمد کارگر که در جریان اخیر منطقه کامیاران شربت شهادت نوشیدند در حالیکه شعار می

ا باغ را ت هاجنازه». خمینی بت شکن خدانگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو«و » اکبر، به خون غلطیده اند اهللا اکبر



فردوس این شهر تشییع کردند و به خاك سپردند. اجساد سایر شهدا با هواپیما به شهرستانهاي محل اقامتشان منتقل شد. در 

سرپرست مرکز هماهنگی فعالیت منطقه غرب، ضمن تجلیل از مقام » سید موسی موسوي«االسالم مراسم تدفین شهدا، حجت

 :اي قرائت کرد. در این قطعنامه آمده استشهدا، قطعنامه

 

 هاي توطئهسپاه پاسداران، ارتش و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی، علیرغم همه هايما ضمن تجلیل از فداکاریها و جانبازي-

 .داریمتردة خود را از نیروهاي جان برکف اعالم میحمایت گس

 

مان و با تمامی ي خونما بار دیگر پیوند ناگسستنی و بیعت و ارتباط قلبی خویش را با امام امت تاکید کرده و تا آخرین قطره-

 .امکانات و توانمان، آمادة اجراي فرمان آن رهبر بزرگ و شکست ناپذیر هستیم

 

اند، با تمام وجود، یدانی که جان خود را در راه عظمت اسالم و دفاع از ملت مسلمان ایران فدا کردهما ضمن بزرگداشت شه-

 .آمادگی خود را براي جانبازي و ادامه راه آنها اعالم میداریم

 

تضعیف ما انزجار خود را از توطئۀ مزدوران آمریکا و گروههاي دست نشانده ابرقدرتهایی که به خیال خام خود در صدد -

 .کنیمدولت اسالمی برآمده اند، اعالم داشته و تالشهاي مذبوحانه آنان را محکوم می

 

ما سیاستهاي پلید استعماري جهانخواران بین المللی باالخص آمریکا و اسرائیل را در کردستان محکوم کرده و از خواهران و -

 .ارتشی، به پاسدراي منطقه بپردازندبرادران غیور کرد انتظار داریم همگام با برادران پاسدار و 

 

ما ضمن پشتیبانی از شوراي انقالب اسالمی ایران، خواستار اقدامات سریع و انقالبی در جهت تحقیق بخشیدن به آرمان -

مستضعفین و مبارزة بی امان با اشکال گوناگون و حرکات ضد انقالبی و پاکسازي کلیۀ ارگانهاي مملکتی از عناصر فاسد 

 .مباشیمی

 

الح که در صورت ادامه توطئه، با س دهیمما با کلیۀ عوامل ضد انقالب که به تحریکات نوکري بیگانگان مشغولند، هشدار می-

 .نیرومند خود که متکی به نیروي خداوند بزرگ است، با آنان روبرو خواهیم شد هايایمان و مشتهاي آهنین و ارداه



 

به  کمترین تزلزلی هاکه ملت مبارزه ایران با مرگ، در برابر اینگونه توطئه دهیمما به آمریکاي شکست خورده هشدار می-

 .خود راه نداده  و به مبارزة بی امان خود علیه آمریکا ادامه خواهیم داد

 

 )13/11/1358اجساد سایر شهدا با هواپیما به شهرستانهاي محل اقامتشان منتقل شده است.(اطالعات-
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 (8)روحانیت و کردستان

 

  

 

 .شودبه پیشنهاد حضرت عبدالعزیز وبفرمان امام،مسجدي براي برادران اهل تسنن در تهران بنا می

 

ایران یانقالب اسالم رهبر برادران اهل تسنن سیستان و بلوچستان و به فرمان رهبر» مولوي عبدالعزیز«به پیشنهاد حضرت 

این مطلب را حضرت مولوي، شودامام خمینی، مسجدي براي برپایی نماز جمعه و اعیاد برادران اهل تسنن درر تهران بنا می

 :شب گذشته در بیمارستان قلب و طی گفتگویی فاش کرد و گفت

 

اي تاسیس مسجد در تهران در اختیار اهل چندي پیش که به عیادت امام خمینی رفته بودم، پیشنهاد کردم مقداري زمین بر

این این پیشنهاد به خاطر اثباتتسنن گذاشته شود چون برادران اهل تسنن، مسجدي براي نماز جمعه و دو عید خود ندارند و

این کار را بنده خواهم ترتیب«موضوع در دنیا است که شیعه و سنی فرقی با هم ندارند و امام هم پذیرفت و فرمود: 

این مژده بزرگی براي برادران اهل تسنن است که از طرفی این کار عملی شود وحضرت عبدالعزیز سپس فرمود:امیدوارم،».داد

 .رساندما امام خمینی را نیز میرهبر انقالب اسالمی» سعت صدر«

 



این پیام به ادند. متنپیامی فرستحضرت عبدالعزیز در همین گفتگو به مناسبت فرا رسیدن انتخابات مجلس شوراي اسالمی

 :شرح زیر است

 

 بسمه تعالی

 

هستند، شایسته است که نژاد پرستی و قوم پرستی را کنار بگذارند و حاال که مردم در مرحله انتخابات مجلس شوراي اسالمی

وم بسازند. ق آینده خوبی راایران باشند تا براي ملت عزیزانتخاب کنند که مردمیاشخاصی را براي مجلس شواري اسالمی

پرستی و فامیل پرستی بدون استعدادو لیاقت برخالف رویه اسالم و انسانیت است راي دادن خیلی ارزش دارد به شرطی که 

 .کسی منتخب شود که لیاقتش را داشته باشد

 

خصوص ت بها و جرائم مستحب شده وکیل شریک اسوانتخاب کننده در تمام تقصیرات و سهل انگاريدر صورت دیگر موکل 

ه درد شرکت کنند و اشخاصی را انتخاب کنند که باز برادران بلوچستانی و سیستانی تقاضا دارم که در انتخابات شوراي اسالمی

گوي همه خواهران و برادران هستم و امیدوارم آنها هم براي من دعا پرستی نکنید. من دعامردم بخورند نژادپرستی و قوم

 )5/12/1358لسالم علیکم ورحمت اهللا و برکاته.(جمهوري اسالمی.دیگر عرضی ندارم واکنند

 

 اي به سواالت دانشجویان در دانشگاه تهرانپاسخ خامنه

 

 این گردهماییهاي هفتگی خود روز دوشنبه نیز در دانشگاه تهران سخنرانی داشت درطبق برنامه» ايحجت االسالم خامنه»

م اي بود و ما به دلیل تراکاین هفته داراي اهمیت ویژهشجویان اختصاص داردهفتگی که بیشتر به سواالت و مشکالت دان

این سخنرانی و سوال و جواب از رادیو پخش اینکه متن مطالب نتوانستیم در شماره دیروز آنرا چاپ کنیم بهر حال با توجه به

 .کنیمشده است، ما فقط به درج سواالت و جوابها اکتفا می

 

 مردم کردستان هیات خلق و

 



این را در تصویب نکردن س: درگیریهاي چند ماهه اخیر نشان داد که خلق با هم و با هیات نمایندگی خود متحد هستند و

هاي .آیا با نمونهاین نشان دهنده خواست قانونی آنها استها به طرف سپاهیان نشان داده اند وقانون اساسی و حمله از خانه

 ین قضیه هستید؟اعینی با هم منکر 

 

این وجه خلق کرد (به قول شما) با رهبرانشان (یعنی آن کسانی که مدعی رهبري آنها هستند) و با اي:  نه خیر به هیچخامنه

گویید اگر هماهنگ هاي آنجا معرفی کردند، به هیچ وجه هماهنگ نیستند شما میهیات نمایندگی که بعضی از شخصیت

دست  3این خیلی واضح است دلیلش وجود ژ شود دلیل فراد کرد به طرف پاسدارها شلیک مینیستند پس چطور از خانه ا

نفر آدم تفنگ به دست راه بیفتند و مردم را به تهدید  500هزار نفري اگر  100نیروهاي مسلح غیر مجاز است در یک شهر 

ست مثل این دراین عمل موافق هستنداین شهر با  توانید از این نتیجه بگیرید که همه مردموادار به یک عملی کنند شما نمی

ار اینکه زیر فشگفت اکثریت با ماست چرا؟ براي خاطر زد میاستدالل مرحوم شاهپور بختیار است او هم همین حرف را می

 ها قبلی خیلیاین کسی که اسم آوردیم و چه دورآنسلطه قهار و جبار سر نیزه هایی بوده که در خدمت آنها بوده چه در دوران

گرفت شود به هماهنگی با خودش میاین عدم جرئت را که منجر به عدم اقدام میبکنند، کردند اقدامی ها جرائت نمی

کنند و از شهرها وادار به افتند در یک شهر و مردم را تهدید میشود کرد همین است. راه میآورترین استدااللی که میخنده

ف کنند. مسلمانی را که جرأت کرده حره براي رأي دادن به قانون اساسی را با تفنگ متفرق میکنند. صف بسته شدکوچ می

بمب گذاري کنند. (همانطوري که خانه خیلی از افراد متعهد و طرفدار جمهوري اسالمیگذاري میاش را شب بمببزند خانه

که از سلطه قواي مسلح غیر مجاز و گروههایی بدون حق  بینید؟ یک عده از همین خواهران و برادرانیاینها را نمیشد) چرا 

سالح در دست گرفته بودند و بر مردم شهر مسلط بودند به ستوه آمده بودند بلند شدند و آمدند تهران و از نیروهاي دولتی 

هر شود رتش وارد شاینها را خفه بکنیم چون مناسب نیست که اخواستند که به ما امکانات بدهید، ما خودمان برویم وکمک می

و در شهر و کوچه و بازار با مردم درگیر بشود به خود ما قدرت بدهید برویم این کار را بکنیم بعد هم پیشمرگان کردي که از 

طرف کرمانشاه و پاوه و کامیاران و غیره بودند اقدام کردند، فکر می کنید اینها چه کسانی بودند. اینها همان مردم منطقه 

ها اند و به مقابله با آنمردمی که مال همان مناطق هستند، محلی و بوم هستند باالخره یک تفنگ پیدا کردهبودند، همان 

این هیات نمایندگی نیست.  نمایندگی وجه هماهنگ با آنها را سرکوب کردند راي ندادند مردم به هیچ اند و اتفاقاًبرخاسته

تواند بگوید که حزب کومله با چریکهاي دانند چه کسی میاینها را هم نمیاسم باًدانید؟ غالاینها را میاسمهاي  بپرسید اصالً

د به هر توانند نماینده مردم باشناینها میاینها چیزي در مناطق دیده نشده انگیزي از کشی و فساد و فتنهفدایی خلق که جز آدم

 )7/12/1358این سوالی بود که جوابش الزم بود.(جمهوري اسالمیحال 

 

 دعوت براي راهپیمایی

 



قهرمانشهر ـ خبرنگار اطالعات: مردم قهرمانشهر (کرمانشاه سابق) روز جمعه آینده براي پشتیبانی از خود مختاري کردستان، 

 .انددر این زمینه صادر کرده اي. طرفداران خودمختاري کردستان، اعالمیهپردازندبه راهپیمایی می

 

گروه ضربت از مجاهدین و نیروي کمکی شوراي نظامی این شهر با یک  2اسالمی قهرمانشهر، ازسوي ستاد عملیاتی کمیته 

ه قصد ک اياز توابع قهرمانشهر شدند و به مقابله با عده» واربیله«واقع در منطقه » قلعه الن«فروند هلی کوپتر هوانیروز عازم 

ه انقالب اسالمی قهرمانشهر نیز در پاسگاههاي پلیس راه اغتشاش در این محل را داشتند برخاستند. سه گروه پاسدار کمیت

مستقر شدند و کنترل وسایط نقلیه را بعهده گرفتند. جامعه کردهاي قهرمانشهر برهبري » قزانچی«و » ماهیدشت«، »بیستون«

 :(روحانی این منطقه) نامه اعتراض آمیزي به شرح زیر به روزنامه اطالعات ارسال داشته است» محمد ربیعی«

 

 بــسمه تــعالی

 

 هشدار انقالبیون غیور و مسلمانان مجاهد

 

دیشب جمعی مزدور نوکر ساواك و جنایتکار در لباس مردمی و در سلک روحانیت در تلویزیون ملی اسالمی ایران گرد آمده و 

نماها کمتر از گناه  با سیماي هزار چهره و دو زبان، سخنگوي ملت کرد شده بودند. باید دانست که گناه خیانت این مردم

نیست. بعالوه اینکه منفور جامعه و مطرود از ملت کرد هستند، خود باید  هاو تیمور بختیارها و ساالرجافها و پالیزبان هانصیري

در دادگاه خلق محاکمه شوند و از مقامات صالحیت دار تقاضاي تعقیب آنها را داریم .از طرف جامعه کردهاي قهرمانشهر ـ 

 )9/12/1357ربیعی (طالعات مال محمد

 

اهللا شیخ عبدالجلیل جلیلی سرپرست حوزه علمیه کرمانشاه:افراد ماجرا جووانحصار طلب در گفتگوي اطالعات با حضرت آیت

 .اندانقالب نفوذ کرده هاودادگاههايکمیته

 

 .مساله کردستان باید از راه تفاهم و تامین آسایش و رفاه کردهاحل شود

 



جبار  گیر مردم کردستان علیه حکومتشیخ عبدالجلیل جلیلی سرپرست حوزه علمیه کرمانشاه در مبارزات پی اهللاحضرت آیت

بود  استاندارسابق کرمانشاهان» پالیزبان«پهلوي، رهبر ي جامعه روحانیت کرمانشاه راه بعهده داشت ویکی از مخالفان سرسخت 

 اهللا جلیلی چند ماه بعداز پیروزي انقالبمجبور به ترك کرمانشاه شد. آیتکه بر اثر فشار او ومردم مبارز، باالخره پالیزبان 

رایی اج هاياسالمی ایران، بکلی از امور مربوط به شهر کرمانشاه کناره گرفت و علیرغم مراجعه هوا دارانش، از قبول مسوولیت

پاسدار شب را قبل از پیروزي انقالب با  اهللا جلیلی، نخستین روحانی بود که طرحدر استان کرمانشاهان خوداري کرد. آیت

همکاري جوانان مبارز کرمانشاهی در شهرهاي استان پیاده کرد. دو تن از خبرنگاران روزنامه اطالعات در منطقه غرب، به 

اهللا جلیلی روحانی رفته ودر زمینه مسایل مختلف شهري و مملکتی، سئوالتی مطرح کردند، حاصل گفتگوي منزل حضرت آیت

 :آیداهللا جلیلی در پی میونیم ساعته خبرنگاران اطالعات  با حضرت آیتیک 

 

اهللا جلیلی با توجه به اینکه شما در رأس روحانیت کرمانشاه در نهضت شکوهمند اسالمی ایران در غرب سوال: حضرت آیت

 .کنیدکشور بودید چرا در امور دخالت نمی

 

ش نمی رفت، کنار کشیدم. مردم انقالب کردند تا رفع مشکالتشات بشود از جواب: چون دیدم هرج و مرج است و کاري از پی

انقالب به مناسبت دخالت افراد فرصت طلب که در ایام نهضت، همیشه یا در مسافرت بودند و یا از ترس مأموران رژیم خود 

، بعد گر مبارزه را خالی نمودند. همین افرادرا پنهان میکردند، این قبیل افراد مانند سرباز فراري باید با آنها رفتار کرد، چون سن

از انقالب آمدند و در اموري که صالحیت دخالت ندارند، دخالت کردندو باعث نارضایتی عمومی را فراهم آوردند و دخالتهاي 

وگیري از شد افراد خوشنام را هم آلوده کنند، لذا من صالح دیدم براي جلنا بجاي آنها طوري بود که کارهاي آنها موجب می

تحت ریاست جناب آقاي دکتر بنی صدر است نظم  اختالف و هرج مرج، دخالتی ننمایم و چنانچه در جمهوري اسالمی که فعالً

 .و آرامش ایجاد گردد البته آنچه وظایف شرعی باشد، اعمال خواهم نمود

 

 کردید؟سئوال: نظر شما در مورد انتخابات مجلس شوراي ملی چیست و چرا خود را کاندید ن

 

جواب: در مورد انتخابات وکالئی که مومن به انقالب بوده و متدین و متشرع باشند، همواره به مردم توصیه نموده ام که در 

انتخابات سعی نمایند و بارها هم گفته ام که از افراد محلی که واجد شرایط باشند و بحمداله در کرمانشاه رجایی خوشنام و 

اسالمی داریم، باید از آنها انتخاب کنند و آقایانی که محلی نیستند، ممکن است در بالد خودشان متدین و مومن به انقالب 

مورد استفاده مسلمانان واقع شود و اما عدم دخالت خودم در کاندیداتوري، اگرچه عده کثیري مراجعه نموده اند ولی چون بنده  



ؤسسه مذهبی را تعطیل کرده و به مجلس بروم در کرمانشاه بهتر توانم این مسرپرستی حوزه علمیه کرمانشاه را دارم، نمی

 .توانم مردم را ارشاد نمایممی

 

سئوال: اطالع دارم حضرت عالی در انتخابات ریاست جمهوري، آقاي بنی صدر را تأیید فرمودید. نظرتان درباره سیاست 

 چیست؟

 

است زیرا عاله بر شناختی که خانواده ایشان داشته ام و با  جواب: انتخابات جناب آقاي دکتر بنی صدر مورد تأئید اینجانب

پدرشان مرحوم آیت اله سید نصرالدین بنی صدر ارتباط نزدیک داشتم. از افراد مورد اعتماد هستند. ایشان مردي جدي و 

ر، ناشر افکار، عقائد و سال پیش با افکار رهبر انقالب  توافق داشته و در خارج از کشو 20مثبت مومن به انقالب و متجاوز از 

توان کوتاه کردن دست فرصت طلبان بی رویه است که می آرمان هاي امام خمینی بوده است. انتظار ما از ایشان این است: اوالً

گفت انقالبی بعد از انقالب بوده و افراد ناصالح در بعضی منابع نفوذ کرده و بدون اینکه بتوانند کاري انجام دهند، موجبات 

انقالب که افراد ناشایست و ماجراجو در داخل آن  هايو دادگاه هااند، مثل کمیتهایتی مردم را روز به روز فراهم آوردهنارض

نفوذ کرده است که بدون رعایت موازین شرعی، متعرض افراد و اموال آنان و هتک احترام و حیثیت مسلمانها که بر خالف 

 .کنندنظر امام خمینی است، مبادرت می

 

 سئوال: براي پایان دادن به جنگ برادر کشی در کردستان چه پیشنهادي دارید؟

 

جواب: بعد از انقالب اسالمی ایران، تردیدي نیست که عناصر وابسته به رژیم سابق که از نهضت مسلمانان حق جو و 

ته ر کشی و هرج مرج کشاندند، الببرانداختن رژیم گذشته ناراحت بودند، در تحریک مردم ساده لوح با تطمیع آنان را به براد

اولیاء امور میبایست از اول، همچنان که خودم پیشنهاد کردم، وسایل راحتی و آرامش مناطق کرد نشین که اکثر روساي آنان 

و نموده  اعالم همبستگی در انقالب با من در تماس، بودند نموده باشند. قبل از پیروزي انقالب، غالب روساي عشایر غرب، کتباً

را به پاریس خدمت امام  هااالسالم شیخ صادق خلخالی نامهعین نامه اي که براي من فرستاده بودند و من هم توسط حجت

شد،گمان فرستادم و در جواب امام، نامه به من نوشته و به عشایر غرب اعالم کردم و چنانچه نظر من در آن وقت تأمین می

 .شداد و این همه کشت و کشتار واقع میکنم این درگیري ها در غرب روي میدنمی

 

سئوال: اگر به دستور امام و ریاست جمهوري به جنابعالی مأموریت داده شود، براي آرامش مناطق کرد نشین، چه اقدامی 

 خواهید فرمود؟



 

ه و وظیفه خود جواب: در مورد همکاري با هر هیأتی که مورد تأیید امام و ریاست جمهوري باشد، هیچگونه مضایقه اي نداشت

دانم که از هرگونه مساعدتی خودداري ننمایم و چنانچه هر دستوري به حقیر از طرف امام و ریاست جمهوري داده شود، می

هایی که براي بحران کردستان وجود دارد، آن است که ریشه ناآرامیها را رسیدگی نمود تا موظف به اجراي آن هستم. راه حل

دهد در انجام خواستهاي آنان از راه مذاکره مسالمت آمیز و و به آنها قانون و شرع اجازه می حدودي که باید جستجو کرد

تفاهم انجام شود و در آبادانی منطقه و ایجاد کا براي آنان که جدا مستحق هستند، باید اقدامات الزم نمود. بطور کلی مناطق 

ذشته به این مناطق توجه ننموده است. در رژیم جمهوري اسالمی کرمانشاه و ایالم هم بسیار عقب مانده است و رژیم منفور گ

عمرانی و ایجاد کار ورفع فقر عمومی باشد. من بارها این موضوع را به  هايباید در سرلوحه اقدامات خود، اجراي برنامه

 .مسووالن امر تذکر داده ام. متأسفانه تا به حال اقدام الزم و چشم گیري بعمل نیاورده اند

 

 ال: نظر حضرت عالی در مورد تجاوزات و تحریکات دولت عراق در نواحی مرزي ایران در غرب کشور چیست؟سئو

 

از مخالفان رژیم فعلی ایران است و بعناوین مختلف، در مرزهاي غربی ایران با تحریک عوامل  جواب: دولت بحث عراق مسلماً

دهند. البته  تا آنجایی که انتشار می گروهی، مطالب زننده و تحریک آمیز، مرتباً هايخود، اغتشاش نموده و در رادیو و رسانه

اطالع  دارم ملت عراق که مسلمان و همکیش با ایرانیان هستند از اعمال دولت خود ناراضی  هستند و چون در زیر سلطه و 

 .توانند عقاید خود را ابراز نماینداقتدار رژیم  بعثی هستند، نمی

 

ملت صاحب قدرتی شوند بالفاصله رژیم بعثی را سرنگون خواهند نمود بخصوص نهضت ایران در روحیه علما و ملت  چنانچه

کوشد که از سرایت انقالب ایران به عراق جلوگیري کند. اي داشته و دولت بعث عراق با تمام قوا میعراق  تأثیرات فوق العاده

رسد و افراد متنفذ عراق که متمایل به رژیم ایران سانسور میشود و بدست افراد نمیکه از ایران به عراق میرود،  هاییحتی نامه

 .هستند، یا تبعید شده اند و یا زندانی هستند

 

 سئوال: جنابعالی از امام موسی صدر چه اطالعی دارید؟

 

اهللا رضا صدر برادر امام موسی صدر که ساکن قم هستند، با من مذاکره تلفنی نموده اند، آقاي از قراري که آیت جواب: اخیراً

صدر، پیشواي شیعیان لبنان، در حال حاضر  زنده و در لیبی زندانی هستند و تمام  مسلمانان جهان، آزادي ایشان را خواستار 



أثیر قاطعیت  ریاست جمهوري، در پایان دادن به هرج و شده اند. حضرت آیت اله جلیلی در پایان مصاحبه خود در مورد ت

جمهور و تالش مردم مبارز و مسلمان مرج، مطالبی عنوان کرد و اظهار  امیدواري نمود که مشکالت، با دوراندیشی  رییس

 )11/12/1358خبرنگار اطالعات(اطالعات-ایران خاتمه یابد.     کرمانشاه

 

شیخ عبدالجلیل جلیلی سرپرست حوزه علمیه کرمانشاه:افراد ماجرا جووانحصار طلب در  اهللاگفتگوي اطالعات با حضرت آیت

 .اندانقالب نفوذ کرده هاودادگاههايکمیته

 

 .مساله کردستان باید از راه تفاهم و تامین آسایش و رفاه کردهاحل شود

 

جبار  گیر مردم کردستان علیه حکومتت پیاهللا شیخ عبدالجلیل جلیلی سرپرست حوزه علمیه کرمانشاه در مبارزاحضرت آیت

بود  استاندارسابق کرمانشاهان» پالیزبان«پهلوي، رهبر ي جامعه روحانیت کرمانشاه راه بعهده داشت ویکی از مخالفان سرسخت 

زي انقالب رواهللا جلیلی چند ماه بعداز پیکه بر اثر فشار او ومردم مبارز، باالخره پالیزبان مجبور به ترك کرمانشاه شد. آیت

رایی اج هاياسالمی ایران، بکلی از امور مربوط به شهر کرمانشاه کناره گرفت و علیرغم مراجعه هوا دارانش، از قبول مسوولیت

اهللا جلیلی، نخستین روحانی بود که طرح پاسدار شب را قبل از پیروزي انقالب با در استان کرمانشاهان خوداري کرد. آیت

کرمانشاهی در شهرهاي استان پیاده کرد. دو تن از خبرنگاران روزنامه اطالعات در منطقه غرب، به  همکاري جوانان مبارز

اهللا جلیلی روحانی رفته ودر زمینه مسایل مختلف شهري و مملکتی، سئوالتی مطرح کردند، حاصل گفتگوي منزل حضرت آیت

 :آیدی میاهللا جلیلی در پیک ونیم ساعته خبرنگاران اطالعات  با حضرت آیت

 

اهللا جلیلی با توجه به اینکه شما در رأس روحانیت کرمانشاه در نهضت شکوهمند اسالمی ایران در غرب سوال: حضرت آیت

 .کنیدکشور بودید چرا در امور دخالت نمی

 

شود از ب جواب: چون دیدم هرج و مرج است و کاري از پیش نمی رفت، کنار کشیدم. مردم انقالب کردند تا رفع مشکالتشات

انقالب به مناسبت دخالت افراد فرصت طلب که در ایام نهضت، همیشه یا در مسافرت بودند و یا از ترس مأموران رژیم خود 

را پنهان میکردند، این قبیل افراد مانند سرباز فراري باید با آنها رفتار کرد، چون سنگر مبارزه را خالی نمودند. همین افراد، بعد 

و در اموري که صالحیت دخالت ندارند، دخالت کردندو باعث نارضایتی عمومی را فراهم آوردند و دخالتهاي  از انقالب آمدند

شد افراد خوشنام را هم آلوده کنند، لذا من صالح دیدم براي جلوگیري از نا بجاي آنها طوري بود که کارهاي آنها موجب می



تحت ریاست جناب آقاي دکتر بنی صدر است نظم  ري اسالمی که فعالًاختالف و هرج مرج، دخالتی ننمایم و چنانچه در جمهو

 .و آرامش ایجاد گردد البته آنچه وظایف شرعی باشد، اعمال خواهم نمود

 

 سئوال: نظر شما در مورد انتخابات مجلس شوراي ملی چیست و چرا خود را کاندید نکردید؟

 

وده و متدین و متشرع باشند، همواره به مردم توصیه نموده ام که در جواب: در مورد انتخابات وکالئی که مومن به انقالب ب

انتخابات سعی نمایند و بارها هم گفته ام که از افراد محلی که واجد شرایط باشند و بحمداله در کرمانشاه رجایی خوشنام و 

نیستند، ممکن است در بالد خودشان متدین و مومن به انقالب اسالمی داریم، باید از آنها انتخاب کنند و آقایانی که محلی 

مورد استفاده مسلمانان واقع شود و اما عدم دخالت خودم در کاندیداتوري، اگرچه عده کثیري مراجعه نموده اند ولی چون بنده  

توانم این مؤسسه مذهبی را تعطیل کرده و به مجلس بروم در کرمانشاه بهتر سرپرستی حوزه علمیه کرمانشاه را دارم، نمی

 .توانم مردم را ارشاد نمایممی

 

سئوال: اطالع دارم حضرت عالی در انتخابات ریاست جمهوري، آقاي بنی صدر را تأیید فرمودید. نظرتان درباره سیاست 

 چیست؟

 

جواب: انتخابات جناب آقاي دکتر بنی صدر مورد تأئید اینجانب است زیرا عاله بر شناختی که خانواده ایشان داشته ام و با 

درشان مرحوم آیت اله سید نصرالدین بنی صدر ارتباط نزدیک داشتم. از افراد مورد اعتماد هستند. ایشان مردي جدي و پ

سال پیش با افکار رهبر انقالب  توافق داشته و در خارج از کشور، ناشر افکار، عقائد و  20مثبت مومن به انقالب و متجاوز از 

توان کوتاه کردن دست فرصت طلبان بی رویه است که می ظار ما از ایشان این است: اوالًآرمان هاي امام خمینی بوده است. انت

گفت انقالبی بعد از انقالب بوده و افراد ناصالح در بعضی منابع نفوذ کرده و بدون اینکه بتوانند کاري انجام دهند، موجبات 

انقالب که افراد ناشایست و ماجراجو در داخل آن  هايادگاهو د هااند، مثل کمیتهنارضایتی مردم را روز به روز فراهم آورده

نفوذ کرده است که بدون رعایت موازین شرعی، متعرض افراد و اموال آنان و هتک احترام و حیثیت مسلمانها که بر خالف 

 .کنندنظر امام خمینی است، مبادرت می

 

 نهادي دارید؟سئوال: براي پایان دادن به جنگ برادر کشی در کردستان چه پیش

 



جواب: بعد از انقالب اسالمی ایران، تردیدي نیست که عناصر وابسته به رژیم سابق که از نهضت مسلمانان حق جو و 

برانداختن رژیم گذشته ناراحت بودند، در تحریک مردم ساده لوح با تطمیع آنان را به برادر کشی و هرج مرج کشاندند، البته 

اول، همچنان که خودم پیشنهاد کردم، وسایل راحتی و آرامش مناطق کرد نشین که اکثر روساي آنان اولیاء امور میبایست از 

نموده و  اعالم همبستگی در انقالب با من در تماس، بودند نموده باشند. قبل از پیروزي انقالب، غالب روساي عشایر غرب، کتباً

را به پاریس خدمت امام  هااالسالم شیخ صادق خلخالی نامهعین نامه اي که براي من فرستاده بودند و من هم توسط حجت

شد،گمان فرستادم و در جواب امام، نامه به من نوشته و به عشایر غرب اعالم کردم و چنانچه نظر من در آن وقت تأمین می

 .شدیري ها در غرب روي میداد و این همه کشت و کشتار واقع میکنم این درگنمی

 

سئوال: اگر به دستور امام و ریاست جمهوري به جنابعالی مأموریت داده شود، براي آرامش مناطق کرد نشین، چه اقدامی 

 خواهید فرمود؟

 

چگونه مضایقه اي نداشته و وظیفه خود جواب: در مورد همکاري با هر هیأتی که مورد تأیید امام و ریاست جمهوري باشد، هی

دانم که از هرگونه مساعدتی خودداري ننمایم و چنانچه هر دستوري به حقیر از طرف امام و ریاست جمهوري داده شود، می

هایی که براي بحران کردستان وجود دارد، آن است که ریشه ناآرامیها را رسیدگی نمود تا موظف به اجراي آن هستم. راه حل

دهد در انجام خواستهاي آنان از راه مذاکره مسالمت آمیز و ودي که باید جستجو کرد و به آنها قانون و شرع اجازه میحد

تفاهم انجام شود و در آبادانی منطقه و ایجاد کا براي آنان که جدا مستحق هستند، باید اقدامات الزم نمود. بطور کلی مناطق 

ده است و رژیم منفور گذشته به این مناطق توجه ننموده است. در رژیم جمهوري اسالمی کرمانشاه و ایالم هم بسیار عقب مان

عمرانی و ایجاد کار ورفع فقر عمومی باشد. من بارها این موضوع را به  هايباید در سرلوحه اقدامات خود، اجراي برنامه

 .عمل نیاورده اندمسووالن امر تذکر داده ام. متأسفانه تا به حال اقدام الزم و چشم گیري ب

 

 سئوال: نظر حضرت عالی در مورد تجاوزات و تحریکات دولت عراق در نواحی مرزي ایران در غرب کشور چیست؟

 

از مخالفان رژیم فعلی ایران است و بعناوین مختلف، در مرزهاي غربی ایران با تحریک عوامل  جواب: دولت بحث عراق مسلماً

دهند. البته  تا آنجایی که انتشار می گروهی، مطالب زننده و تحریک آمیز، مرتباً هايرسانهخود، اغتشاش نموده و در رادیو و 

اطالع  دارم ملت عراق که مسلمان و همکیش با ایرانیان هستند از اعمال دولت خود ناراضی  هستند و چون در زیر سلطه و 

 .توانند عقاید خود را ابراز نماینداقتدار رژیم  بعثی هستند، نمی

 



چنانچه ملت صاحب قدرتی شوند بالفاصله رژیم بعثی را سرنگون خواهند نمود بخصوص نهضت ایران در روحیه علما و ملت 

کوشد که از سرایت انقالب ایران به عراق جلوگیري کند. اي داشته و دولت بعث عراق با تمام قوا میعراق  تأثیرات فوق العاده

رسد و افراد متنفذ عراق که متمایل به رژیم ایران ق میرود، سانسور میشود و بدست افراد نمیکه از ایران به عرا هاییحتی نامه

 .هستند، یا تبعید شده اند و یا زندانی هستند

 

 سئوال: جنابعالی از امام موسی صدر چه اطالعی دارید؟

 

تند، با من مذاکره تلفنی نموده اند، آقاي اهللا رضا صدر برادر امام موسی صدر که ساکن قم هساز قراري که آیت جواب: اخیراً

صدر، پیشواي شیعیان لبنان، در حال حاضر  زنده و در لیبی زندانی هستند و تمام  مسلمانان جهان، آزادي ایشان را خواستار 

 ج وشده اند. حضرت آیت اله جلیلی در پایان مصاحبه خود در مورد تأثیر قاطعیت  ریاست جمهوري، در پایان دادن به هر

جمهور و تالش مردم مبارز و مسلمان مرج، مطالبی عنوان کرد و اظهار  امیدواري نمود که مشکالت، با دوراندیشی  رییس

 )11/12/1358خبرنگار اطالعات(اطالعات-ایران خاتمه یابد.کرمانشاه

 

 اجتماع کردها

 

هر (ي) این شهاکردهاي کشور در مسجد شافعینشاه براي اعالم همبستگی با سایر کرما مقیم کردهاي از گروهی –کرمانشاه 

اجتماع کردند و به ترتیب، نمایندگان دانشجویان، فرهنگیان و دیگر قشرهاي مختلف مردم، پیرامون حق خودمختاري کردستان 

 .سخن گفتند

 

بر انقالب اسالمی امام جمعه اهل تسنن در کرمانشاه ضمن اشاره به مبارزات ره» محمد ربیعی«در این اجتماع، حجت االسالم 

و  مکنیایران، هر گونه تجزیه طلبی را محکوم کرد و خاطر نشان ساخت که ما براي بدست آوردن حق خودمختاري مبازره می

ساعت بطول انجامید، حجت االسالم محمد ربیعی بعنوان رهبر ملی و  3در این اجتماع که مدت  ايسپس طی صدور قطعنامه

کردي از رادیو کرمانشاه و قصر شیرین،  هايه و اورامانات انتخاب شد و در پایان با قطع برنامهمذهبی کردهاي مقیم کرمانشا

 )23/12/1357مخالفتهایی بعمل آمد.(اطالعات

 

 .کرمانشاه با اعتراض روبروشد هايکردي از فرستنده هايقطع برنامه



 

وسیماي جمهوري اسالمی ایران درمورد قطع بعنوان اعتراض به دستور صادق قطب زاده سرپرست موقت صدا -کرمانشاه

کیلو واتی کرمانشاه و قصر شیرین، گروه کثیري از طبقات مختلف مردم  800و  100کردي از دو فرستنده  هايبرنامه

کرمانشاهع تشکیل جلسه دادند. حجت االسالم محمد ربیعی امام جماعت اهل تسنن کرمانشاه در این اجتماع که با شرکت 

آموزان، اصناف و بازاریان کرد کرمانشاه تشکیل شده بود ضمن اعالم طرفداري از جمهوري اسالمی قطعنامه قضات،دانش 

پشتیبانی از حقوق حقه ملت کرد بعنوان خودمختاري در چارچوب جمهوري -1ماده اعالم کرد:  6جامعه کردهاي کرمانشاه در 

اعتراض  -3مساوات اسالمی که در شرف پاگرفتن است. تایید حزب دمکرات کردستان و همچنین حزب -2اسالمی ایران 

کردي در شهرهاي مختلف و خواستار  هايکردي رادیو کرمانشاه و قصر شیرین و سایر برنامه هاينسبت به تعطیل برنامه

ین آقاي تعی-4کردي در تلویزیون در مناطق کردنشین هايکردي در شهرهاي مختلف و خواستار ایجاد برنامه هايایجاد برنامه

درخواست عدم جلوگیري از پوشیدن لباس کردي در  -5محمد ربیعی بعنوان نماینده ملی و روحانی اکراد در استان پنجم

همبستگی تمام قشرهاي مختلف کرد براي تحقق ارمان دیرینه این کلت که  -6مدارس و ادارات از تاریخ صدور این قطعنامه 

 )24/12/1357می ایران است. (کیهانهمانا خودمختاري در چارچوب جمهوري اسال

 

 راه حل کردستان

 

 رفسنجانی، عضو شوراي انقالب هاشمیحجت االسالم

 

از نبرد مسلحانه خود داري شود و اسلحه خود را به زمین بگذارند. من فکر میکنم مردم کردستان بپرهیزند از برخورد، و به 

آنها برآورده شود. وضع کشور، اینک  هايخواستتا در شرایط آرامی،دولت امکان بدهند که مشکالت آن منطقه را حل بکند 

را که  تصمیمی کنمطوري نیست که دولت، وجود نیروهاي مسلح را که حسن نیتی هم ندارند، در آنجا تحمل کند. من فکر می

روش صحیحی باشد.  اند،و روشی که اتخاذ کرده اندآقاي بنی صدر، رئیس جمهوري درمورد کردستان گرفته

 )7/2/1359(اطالعات

 

 تلگرام اتحادیه روحانیون کردستان به امام خمینی

 



خبرنگار اطالعات:اتحادیه روحانیون کردستان، با ارسال تلگرامی براي امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران،  -پیرانشهر

 :ستخواستار پایان دان به درگیرهاي کردستان شد. در این تلگرام آمده ا

 

 اهللا امام خمینی! با درود و سالمحضرت آیت

 

به پیروي از آیه قرآن،اتحادیه روحانیون مذهبی کردستان را واداشت براي جلوگیري از هر گونه اقدامی که خداي ناخواسته به 

ی یم رسیدگدستآوردهاي انقالب اسالمی ایران ضرر برساند، مسائلی را بشرح زیر به حضور مبارك اعالم و مصرا خواستار

 .عاجل بفرمائید

 

آبان ماه امام،  26در تلگرام همچنین آمده است:راه حل مسأله کردستان از راه نظامی نیست و بهتر است با توجه به پیام 

مسئله کردستان از طریق مذاکره سیاسی حل و فصل گردد و جنگ و برادر کشی در کردستان به سود انقالب اسالمی ایران 

وحانیون از ر اياستوار فرمائید عده«در پایان این تلگرام آمده است:». شودفع دشمنان داخلی و خارجی تمام مینبوده بلکه به ن

 )8/2/1359اطالعات»..(کرد جهت مذاکره و صحت عرایض به خدمت شما شرفیاب شوند تا حقیقت معلوم گردد

 

 .در دست گرفته است رییس جمهوري مسایل کردستان را شخصاً

 

شوراي انقالب که در محل مجلس خبرگان تشکیل شده بود، جلسه فوق العاده شوراي  هايپایان جلسات کمیسیوندیشب در 

انقالب در ساختمان نخست وزیري به ریاست دکتر ابوالحسن بنی صدر تشکیل شد. صادق قطب زاده وزیر امور خارجه در 

آخرین خبري که از انگلستان داشته ایم، حکایت از «لندن گفت:  ایرانی سفارت ایران در هايپایان این جلسه، در زمینه گروگان

از دولت انگلیس تقاضاي برقراري یک خط مستقیم تلفنی بین سفارت جمهوري اسالمی ایران در  هاآن داشت که تروریست

اده سپس تیم. قطب زلندن با تهران را داشتند که دولت انگلستان با این تقاضا موافقت نکرد ما هم با این مساله موافق نیس

اهللا مهدوي کنی، عضو شوراي انقالب و سرپرست . آیتاندي آمریکائی را نکردههاتقاضاي آزادي گروگان هاافزود: تروریست

وزارت کشور نیز در مورد انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي ملی به خبرنگاران گفت که این انتخابات در تهران بصورت 

درمورد اتمام کار کمیسیون هفت نفره بررسی انتخابات مرحله اول مجلس شوراي ملی گفت: قرار  کامپیوتري خواهد بود.وي

است کار این کمیسیون فهت نفره تا پایان هفته جاري به اتمام برسد اما شوراي انقالب تصمیم گرفته است که اگر کمیسیون 

اهللا مهدوي کنی افزود: بهر حال، موضوع از دو حال خارج هفت نفره تا پایان هفته جاري نتایج برسی خود را انجام دهد. آیت

و اگر  ایمتائید میکند که دراینصورت مرحله دوم را انجام داده نیست یا اعضاي کمیسیون هفت نفره انتخاب مرحله اول را تماماً



ی در ادامه این مصاحبه گفت: اهللا مهدوي کنانتخابات باطل شود ما انتخابات را تجدید خواهیم کرد. آیت هادر بعضی از حوره

دو سوم نمایندگان مورد اشکال نیستند، بنابراین ما میتوانیم با همان دوسوم باقی  اگر انتحابات مرحله اول باطل شود مسلماً

موجود پایان دهیم.دکتر حسن حبیبی  هايمانده که در دور دوم انتخاب میشوند مجلس را تشکیل دهیم و زودتر به نابسامانی

ر سراس هايوي جلسه دیشب در مورد مالقات شوراي انقالب نیز در پایان روز چهارشنبه روساي دانشگاهها و دانشکدهسخنگ

سراسر کشور  هايکشور با ابوالحسن بنی صدر گفت: روز چهارشنبه ما دو جلسه داشتیم یکی جلسه روسا و سرپرستان دانشگاه

ات بدنبال استعفاي هی هاوزیري جلسه سرپرستان دانشکدهآن در نخست در مجتمع شریعتی در نازي آباد که بعد از پایان

 هامدیره موقت و مسائلی که این استعفا در پیش آورده بود تشکیل شد. وي افزود: در این حلسه نظرات سرپرستان دانشکده

در زمینه این استعفا و سخنانی که در مورد هیات مدیره موقت ایراد شده بود و اظهار نگرانی از وضع آینده دانشگاهها و 

در چهارده خرداد بوجود می آورد و دالیلی اعالمیه شوراي انقالب بررسی شد. دکتر حسن حبیبی  هامسائلی که تعطیل دانشگاه

اشتند که در صدور این اعالمیه با آنها مشورت نشده است. در مقابل، نقطه نظرهاي سپس گفت: هیات مدیره موقت اعتراض د

و تمام شدن ترمها در چهاردهم خرداد و این مساله که  هالزوم تعطیل نشدن دانشگاه هايرییس جمهوري و خود من در زمینه

م عنوان کرده بودیم. این مساله هم براي ما روشن ه نباید تشنج وجود داشته باشد، مطالبی بوده است که ما قبالً هادر دانشگاه

بود که دانشگاه مانند دبیرستان یا دبستان نیست که در موقع معینی تعطیل شود، بلکه دانشگاهها کارشان باید مداوم باشد 

ن مسائل فتوحتی در تابستان هم بعضی از قسمتهاي دانشگاهها کار میکند ولی با آگاهی به تمام این مسائل و با درنظر گر

سیاسی کشور، تصمیم گرفته شد، اول دانشگاه در تاریخ معینی تعطیل شود و دوم با توجه به جوي که در دانشگاه بوجود آمده 

بود این دفاتر که در واقع ستاد عملیاتی و وسیله حاکمیت سیاسی گروهها بر دانشگاه بود، برچیده شود، اما اگر مشکلی پیش 

که درك کردند کنار رفتند،  هائید که این گروهها نخواستند اهمیت موقع را درك کنند و گروهآمده است به این دلیل بو

شده بود. دکتر  هم کمابیش هائیبنابراین مساله این نبوده است که ما نمیدانستیم و مشورت نکردیم، بلکه میدانستیم و مشورت

اه گفت: اگر این مطلب را قبول کنیم که دانشگاه هیچ تعطیل در چهارده خرداد م هاحبیبی درمورد تاکید بر تعطیلی دانشگاه

باز هم سئوال وجود داشت. وي در پایان درباره مساله کردستان گفت: مسائل مربوط به  شدهر تاریخی که معین می شود،نمی

که  ر ما این استولی بر اساس گزارشاتی که به ما رسیده است، نظ اند،در دست گرفته کردستان را آقاي بنی صدر شخصاً

 )15/2/1359سیاست آقاي بنی صدر در مجموع سیاستی موفقیت آمیز است.(اطالعات

 

 :گفتگو با دو تن از نمایندگان ارومیه در مجلس شوراي ملی اسالمی

 

 .درنگ نباید کرد» ضد انقالب«در پاکسازي ارتش و ادارات از 

 



غارت شده ایران را آمریکاي  هايو مجازات شوند و ثروتگروگانهاي جاسوس آمریکائی به خواست ملت باید محاکمه 

 .جهانخوار باید پس بدهد

 

استان و نماینده امام خمینی در ارومیه  هايامام جمعه ارومیه و  سرپرست کل کمیته» حجت االسالم غالمرضا حسنی«ارومیه: 

ارومیه به اولین دوره از مجلس شوراي ملی  به نمایندگی از سوي مردم و حجت االسالم سید علی اکبر قره باغی که اخیراً

د را کلی خو هايدر گفتگوئی با خبرنگار اطالعات در ارومیه نقطه نظرها و هدفها و برنامه اند،جمهوري اسالمی ایران راه یافته

رگزار بات و نیز از باز استقبال مردم از انتخا قبالً» حجت االسالم قره باغی«که در مجلس شورا دنبال خواهند کرد بیان کردند. 

هدف کلی ما در مجلس، پیاده کردن «کنندگان و ماموران در برگزاري اولین دوره انتخابات مجلس شورا تشکر کرد و گفت: 

ه تنهائی ست و قوانین اسالمی نمی توانند ب هاقوانین مترقی اسالمی است که بااعتقاد ما این قوانین بهترین و سازنده ترین برنامه

را صرف پیاده کردن قوانین  خودباشند و امیدواریم مردم، بطور فعال و گسترده نیروهاي فکري و جسمی نجات بخش

 شدبامجلس باید صددرصداسالمی«حجت االسالم قره باغی افزود: ». جهت نشان دادن نقش قرآن در جهان بنمایند دراسالمی

پا از قوانین اسالمی بیرون بگذارد، نماینده ملت نیست چرا که  ايدر خط اسالم باشد و اگر نماینده هایشو تمام برنامه

و نیز به ترکیب دولت که سرکار خواهند آمد  اندرژیم،رژیم جمهوري اسالمی است و من به ترکیب نمایندگان که انتخاب شده

و  از عوارض انقالب اند،دهبر پا کر ايو نیز بمردم خوش بین هستم و در مورد مردم باید بگویم که این سروصداهائی که عده

. باین خاطر، در اثر آزادي، به نوعی بردنددر اختناق مطلق به سر می اسالمی است، چون مردم قبالً هاينیز نتیجه آزادي

که به اعتقاد من، باید به ترتیب اولویت در مجلس به  هائیکه انشاءاهللا هدایت خواهند شد: و اما برنامه اندسردرگمی دچار شده

امنیت داخلی کشور چرا که هیچ قدرتی چه عراق باشد چه شوروي و آمریکا نمی  -1نها توجه بیشتري شوند، عبارتند از: آ

تواند ما را از برون مرزها تهدید کنند بخاطر اینکه هرگونه دخالت و تجاوزي موجب شکست و رسوائی خودشان خواهد گردید، 

، آبروي خود را در جهان از دست داد. لذا مجلس و دولت باید با شدت و در طبس خودبطوریکه آمریکا با دخالت نظامی

عمرانی و فرهنگی و اقتصادي اسالمی پیاده  هايقاطعیت در استقرار امنیت داخلی کشور بکوشند تا در سایه امنیت، برنامه

د و د جاسوسی درآورده بودنتعیین سرنوشت جاسوسان آمریکائی: که سفارتخانه خود را قبل از انقالب، بصورت ستا -2شود

بعد از انقالب هم سفارتخانه را تبدیل به النه فساد و ستاد توطئه بر علیه انقالب اسالمی ایران کرده بودند که باید به خواست 

 د،انغارت شده ما را که با خود برده هايمردم ، هر چه زودترمحاکمه و به سزاي اعمالشان برسندو یا اینکه آمریکا کلیه ثروت

ساختن ایرانی آباد: در این راه وظیفه دولت نهادهاي  -3پس بدهند و ما با یک درجه تخفیف، آنها را از ایران بیرون کنیم. 

اجرائی مملکت است که باید از توقعشان بکاهند و بر مقدار کار و فعالیتشان بیفزایند و به اعتقاد من، باید  هايانقالبی و ارگان

حی از نقاط دور افتاده و حتی از مرزها شروع شود و هرقدر به شهرستانها و مراکز استانها رسیدگی شود، کارهاي عمرانی و اصال

در نتیجه بر مقدار مصرف افزوده خواهد شد و  اند،دهات و اطراف ،ویران باقی خواهد ماند و چون شهري ها مصرف کننده

 هايگر از لحاظ اقتصادي، ضعیف باشیم از لحاظ فرهنگی و برنامهسطح تولید پائین خواهد آمد و اقتصاد ما فلج خواهد شد و ا

 و این خیانت شدهدینی در تأمین اهداف اسالمی ناتوان خواهیم بود و اسالم از نظر عمل، خداي نکرده دچار شکست و ناکامی



اه فراهم گردد و در آنها چ است به اسالم، پس باید زمینه کشت و کاشت و برداشت و تولید در دهات و نقاط دور افتاده کشور

انقالب  -4عمیق و راههاي ارتباطی احداث گردد و نیروهاي انسانی و ماشین آالت کشاورزي کافی به آنجاها سرازیر شود. 

فرهنگی در تمام سطوح جامعه: انقالب فرهنگی تنها خواندن فالن کتاب بجاي بهمان کتاب نیست و یا انقالب فرهنگی خواندن 

ن خط و زبان نیست، انقالب فرهنگی یعنی بازگشت به انسانیت و داشتن فرهنگ انسانی و اعمال و رفتار انسانی ونوشتن به فال

است. اعمال انسانی هیچوقت مورد نفرت هیچ فردي نمی تواند باشد و چون انسان خلیفه اهللا است پس باید صفات پروردگار 

رسیدگی به وضع خودسریهاي  -5رت، عطوفت و مهربانی و نظایر آن. در وجود انسان متجلی شود مانند خالقیت، عالمیت، قد

مجلس مؤظف است به دولت  باشدنهادهاي انقالبی و سردرگمی ادارات: بطوریکه نظر رهبر انقالب و رییس جمهور می

 بانی طبق قانون وادارات، ارتش، ژاندارمري، شهر ها،انقالبی از جهادسازندگی گرفته تا سپاه پاسداران ، کمیته هايتوصیه

دستورات مرکز و فرماندهی انجام وظیفه نمایندولواینکه این مرکز و یا فرماندهی محلی باشد و نباید اجازه داد تا این ارگانها و 

 -6نهادها با اعمال خودسرانه، مملکت را دچار هرج و مرج و قانون جنگل کنند و آبروي اسالم را در معرض خطر قرار دهند. 

دي در محدوده قانونی و انسانی: خداوند انسان را آزاد آفریده است و همه در محدوده انسانی و قانونی مختارند و هر تأمین آزا

کسی در ایران، در این محدوده زندگی کند آزاد است ولی توطئه ممنوع است و اما درمورد خودمختاري که در کردستان 

بول ملت ایران نبوده و تا ابد هم مورد قبول نخواهد بود و آنانکه در این راه مطرح شده باید بگویم این نوع خودمختاري، مورد ق

و اگر سوءنیت دارند حسابشان معلوم است واینان که ستم ملی را عنوان  کنندحسن نیت دارند اشتباه می کننداگرتالش می

جمهوري اسالمی کرده که باید جلوش گرفته ببینم آیا این ستم ملی را چه رژیمی در حق آنها انجام داده؟ اگر رژیم  کنندمی

شود ولیکن جمهوري اسالمی تازه روي کار آمده و همیشه هم طرفدار مستضعفین و مظلومین بوده و در منطق و قاموس اسالم، 

کرد و ترك وفارس وعرب وعجم، مطرح نیست. و به فرمان امام خمینی ،از این پس ،مرزنشین و غیر مرزنشین وجود ندارد و 

ور بد شودو هدفی جز ظلم و ستم در حق ملت کرد نیست مگر می گیرندبت شده گروههاي سیاسی از خارجیان الهام میثا

کیسه گندم بیشتر ندارد و کفاف یک روز را هم نمیکند و تازه به همه چیز احتیاج دارد.مگر اینکه خطی دور  4کردستان،که 

کردستان بکشند و دو دستی تحویل شوروي دهند تا آن کشور اداره اش کند و این هدفهاي مذبوحانه هیچوقت عملی نخواهد 

شوند تا قسمتی از ایران جدا شود و اما جمهوري اسالمی ایران، ظلم و ستم آنها را بی  بود، مگر اینکه تمام ملت ایران کشته

در هر حال «حجت االسالم قره باغی در خاتمه اظهار داشت:». ظالمان مجازات خواهند شد جواب نخواهد گذشت و قهراً

حجت االسالم غالمرضا ». «وجود بیاوریمامیدوارم با اتکا به قدرت دولت مجلس و همت ملت بتوانیم ایرانی آباد و آزاد ب

استان و نماینده امام در ارومیه نیز  هاينماینده مردم ارومیه در مجلس شوراي ملی و امام جمعه و فرمانده کل کمیته» حسنی

ار ما قرار گدر اولویت قرار دارد تا در مجلس دنبال شوند، بدین ترتیب در اختیار خبرن ایشانکلی خود را که بعقیده هايبرنامه

 .دارد

 

 قاطعیت انقالبی

 



از کلیه برادران و خواهرانی که در انتخاب این ذره بی مقدار، سعی و کوشش مبذول «ابتدا گفت: » حجت االسالم حسنی»

با تبلیغ و ارشاد، شکر نموده و  هاکه با پخش اعالمیه و برخی با قلم و دسته اي با دادن راي بعضی ايو از عده اندفرموده

موقعیت ایشان و سایر برادران و خواهران ایران را در پیاده شدن قرآن و مکتب اسالم از خداوند بزرگ خواهانم. برنامه من 

د شهید باید بنیاطبق فرمان امام امت و بنیانگزار جمهوري اسالمی، ». تأسیس بنیاد شهید در شهرستانها و حومه«چنین است: 

شامل تأمین زندگی مادي و معنوي و تحصیل بازماندگان شهدا و مجروحین باشد، پیش از همه امور تأسیس گردد و به بهترین 

وضع اداره شود، چرا که خون این شهدا و مجروحین و معلولین بود که درخت خشکیده اسالم و قرآن را آبیاري نمود و االن 

برادرم  آنکه کشیم،می کشیم،ت میدهد.شهید قلب تاریخ است و ما باید شعار (میدین، آب حیا هايهم در کردستان، به ریشه

بکشیم تا فرصت نکنند برادرانمان را  یعنی ما دشمنان دین و شهداي خودمانرا قبالً کنیمکشت)را از این به بعد عوض می

ان و آذربایجان غربی که سرنوشت ساز ایر بکشند. (وقاتلو هم حتی ال تکون فتنه). تأمین امنیت ایران  بویژه  امنیت استان

و عواملش در کردستان و از  کندعراق)آمریکا از راه دریا و آبها بما حمله می-ترکیه-اسالم است. (بجهت هم مرزي با شوروي

اجب . پس هر اینها سربازان آمریکا و دشمن قرآن و ملت و کشور ما هستند و بر ما واندراههاي خشکی، مرزهاي ما را بسته

است آنها را نابود و قلع و قمع نمائیم و طبق فرمان امام، ارتش بیست میلیونی و بسیج عمومی پاکسازي ادارات ،ارتش 

،ژاندارمري ،شهربانی، دانشگاهها و مدارس، از وجود عناصر ضد انقالب کم کار و شایعه ساز و نفاق افکن بالخصوص کسانیکه 

که در این مورد، نباید هیچگونه رحمی و عاطفه اي از  کنندس هستند و انقالبی کار نمیدر راس کارها و ادارات و پستهاي حسا

خود نشان داد و باید قاطعانه تصفیه کرد. تغییر بنیادي در دروس دانشگاهها و مدارس و دبیرستانها و تعالیم عالیه اسالم باید 

یزیک و شیمی و ریاضی،  جامعه شناسی، اختراعات، اقتصادي، صنعتی، کشاورزي، ارتشی ،طبی، تولیدات، ف هايدر قسمت

اکتشافات و کار و کوشش، جدیت،  انسان شناسی، زیست شناسی و غیره تدریس گردد، تا جامعه آینده ما از برکت قوانین 

 راقیه قرآن که انسان ساز و فکرساز و عقل ساز و ایمان ساز است، یک جامعه توحیدي و صاحب یک اراده آهنین باشد تا

بتواند اسالم و قرآن، مکتبی خود را بجهان مستضعفین انتقال دهد و در نتیجه اسالم و قرآن بجوامع بشري حکومت کند و 

حکومت اهللا که خالق انسانهاست، حکومت کند.جمع آوري وجوهات شرعیه اسالم از قبیل خمس، زکوة ، مال االمام، مصادره 

می از قبیل استثمار فقرا و استعمار مستضعفین که انشاءاهللا با اراده ملت و تصویب اموال و امالك کسانی که از راههاي غیر اسال

عمیق و  هايبنیانگزار جمهوري اسالمی، اجباري خواهد شد،آباد کردن اراضی بایر و موات ایران از طریق احداث سدهاو جاده

نها و گذاشتن وسایل مکانیزه براي شخم کردن و روانه داشتن آب از سدها و دریاهاي مورد امکان بقلب کویر، تاسیس ساختما

داریم  ايدر روستاها. ناگفته نماند که ما در ایران، زمینهاي بسیار وسیع و ارزنده تسطیح و اسکان دادن مستضعفین شهرنشین

ون هکتار آن میلی 8میلیون هکتار زمین قابل کشت و صنعت، فقط  165میلیون جمعیت را اداره کند یعنی از  200که میتواند 

تبریز که دو استان آذربایجان غربی و شرقی را به هم -تسریع در کار احداث راه میان دریاچه ارومیه -8زیر کشت است. 

باید هرچه زودتر مورد استفاده قرار گیردو در جزیره شاهی، راهسازي و تاسیسات رفاهی بوجود آید و  کندوصل می

به آبهاي شیرین تبدیل کرد و در آنجا ماهی پرورش داد و نیز از معادن نمک شمال کارخانجات متعدد در اطراف دریاچه را 

که بالغ بر صدها نوع مواد و عناصر حیاتی در آب دریاچه ارومیه وجود  کندغربی این دریاچه باید بهره برداري کرد و نقل می

توجه مخصوص بامور کشاورزي و کوشش و سعی در مقدمات آن در روستاها  -9قرار گیرد.  برداريهدارد که باید مورد بهر



احداث شود تا با احداث این سدها، عالوه » نازلو چاي«و بایر روي رودخانه » دره باراندوز«در ارومیه و حومه سدهائی در  مثالً

این سدها نمود و آب آنرا صرف احیاي کشاورزي  يهااز آب فراوان، اقدام به پرورش ماهی در آب دریاچه مندياز بهره

کرد. و بخاطر باال بردن سطح درآمد کشاورزان و روستاییان، باید  بردارينمودو نیز می توان از نیروي برق این سدها بهره

ن آ هايترا در عرضه محصوالت کشاورزي و دامی، از سودجوئی آنها کوتاه نمود و نیز کنترل دقیقی روي قیم هادست واسطه

محصوالت داشت و نیز مدارس، دبیرستانها، حمام، برق، آب، مشروب وکارخانجات مختلف، باید در سطح روستاهاي کشور 

ه فقیر نشین مادامی ک هاياحداث شود. توجه کافی به محالت پایین شهر و رسیدگی به وضع غارنشینان که باید در محله

ابراز  حجت االسالم حسنی در پایان». اهمیت بدهیم و فاصله طبقاتی را از بین ببریمهستند به آسفالت و برق، آب و رفاه آنها 

زمین را » ع«باشد و با حضور حضرت قائم» ع«امیدواري کرد که نهضت امام امت، مقدمه نهضت جهانی ظهور حضرت مهدي 

 .قسط و عدالت پر خواهد کرد

 

ی نداشتن به آقاي علی حقیقت افشار که سومین نماینده مختلف که به علت دسترس شویمدر پایان این مطلب یادآور می-

نتوانستیم نظرات وي را شنیده و منعکس سازیم. وي در هنگام تهیه این  باشد،مردم ارومیه در مجلس شوراي ملی اسالمی می

 )27/2/1359مطلب براي شرکت در سمینار مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در تهران بسر می برد.(اطالعات

 

 .اي در مراسم نماز جمعه:در کردستان،جنگ میان اسالم و کفر استاالسالم خامنهحجت

 

نشینی نشینی در مقابل آمریکا مرگ ما خواهد بود و ملت رضا به این عقبایم که هرگونه عقبي شدهامروز وارد مرحله

 .نخواهد داد

 

ماز جمعه در دانشگاه تهران تشکیل شد و نمازگزاران با اقتداء به این هفته نیز صفوف منظم مسلمین جهت برپایی مراسم ن

 .ي الهی خود را با شور انقالبی ادا کردنداي امام جمعه تهران فریضهاالسالم سید علی خامنهحجت

 

د راالسالم دکتر محمد جواد باهنر عضو شوراي انقالب طی یک سخنرانی مطالبی به مناسبت سالگپیش از آغاز مراسم حجت

هجرت معلم شهید دکتر علی شریعتی ایراد کرد و گفت: مساله هجرت در اسالم یکی از بزرگترین فرازهاي حساس و 

 کف به دنبال هم و مخصوصاًسنگ و همگونه که در قرآن مساله ایمان به خدا با هجرت و جهاد همساز است به همانسرنوشت

 .اي است براي جهادکه هجرت زمینه



 

که می دانید هجرت امام وقتی آغاز شد که ي هجرت همراه استبا نوعی اخراج و تبعید و به طوريمساله عموالًوي افزود: م

 .ایشان را ابتدا به ترکیه تبعید کردند سپس به عراق و سرانجام به پاریس رفتند که البته با نوعی تبعید و اخراج توام بود

 

اسالم به عنوان ایدئولوژي انقالب و نیز به عنوان پیکارگر بزرگ تاریخ در دکتر باهنر در بخش دیگري از سخنان خود گفت: 

به  گرانشود که نقش پرکار ایدئولوژي اسالم را توطئهاي انحرافی وارد عرصه شد و امروز مشاهده میبرابر طاغوت و مکتب

 .انقالب بود مخدودش سازند هاي گوناگون درصددند این ایدولوژي را که سرچشمه خروشانخوبی نقض کرده و با چهره

 

امام  اياالسالم خامنهاز نوجوانان خوانده شد. آنگاه حجتپس از سخنرانی سرود سبزجامگان ستاد بسیج ملی توسط گروهی

 .هاي نماز جمعه را آغاز کردجمعه تهران خطبه

 

هان هاي جگ توانستید بزرگترین قدرتامام جمعه تهران در بخشی از خطبه اول گفت: شما اي امام با این قدرت خداداده بزر

هایشان خنثی و نقش ي نقشهخواستند به دژ عظیم شما  خلل وارد آورند همهرا به زانو درآورید و تمام دشمنان شما که می

 برآب شد. باز هم با همان قیچی پوالدین الهی زنجیر وابستگی ما با شرق و غرب را برپیچید و ما با شما هستیم. شما فرمان

 واقع در قلب اسرائیل جوانان ها را ترك کردند. در منطقه حیفاًها پادگانها را ترك کنند و آندادید که سربازان عراقی پادگان

 .کنند. ما در مقابل آمریکا با داشتن یک چنین رهبري یک سر مو عقب نخواهیم نشستمسلمان به نام شما اجتماع می

 

گیري قاطع شما دچار شکست شده : امروز در سیاست آمریکا به خاطر حرکت و موضعاي به مردم گفتاالسالم خامنهحجت

 برد اماگویند. اروپاي غربی در قبال ایران در حال تردید به سر میاست. این موضوع را خود مشاوران نزدیک کارتر هم می

کرد.  نشینی نخواهدخاطر غذا و نان عقب نوکر صفتانی چون ژاپنتصمیم خود را گرفتند ولی آبروي خود را بردند. ملت ما به

 .نشینی نخواهد دادنشینی مرگ ما خواهد بود و ملت رضا به این عقبایم که هرگونه عقباي شدهامروز ما وارد مرحله

 

ن یاي در خطبه دوم با اشاره به یکی از آیات قران به مسایل جاري کردستان پرداخت و در چهار مورد به ااالسالم خامنهحجت

 :شرح بحث کرد

 



جنگند. اول ملت اسالم باید بداند که در کردستان جنگ میان اسالم و کفر است دو کفر مارکسیستی و آمریکایی با اسالم می

خواهد تضادهاي درونی این رژیم را تشدید کند تا این رژیم نابود شود تا آمریکا به این کفر مارکسیستی به گمان خود می

کسانی که به نام خلق سخن گفتند و آن شیخ گمنامی که در کسوت خلق سخن گفت باید بداند که مملکت بازگردد. آن 

که شهیدان کردستان در شما ر شهیدان اسالم هستند و اما نتیجه شهادت برادران ماهیتشان براي ملت ما روشن است دوم این

ع شد. امام جمعه تهران در ادامه وصیت یکی از ترین مراکز کردستان قطپاسدار و نظامی این بود که دست دشمن از مهم

خواهیم که برایم گریه نکنند تا آمریکا خوشحال شهداي اخیر را قرائت کرد که ضمن آن گفته شده بود از بستگان خود می

 .نشود

 

تش  قرار که خون شهیدان به هدر نرفته است زیرا سنندج که در اختیار سپاه و اراي گفت: سوم ایناالسالم خامنهحجت

 .گرفت

 

اي شرم بر شما مزدوران بیگانه، و افرادي که لباس کردي پوشیدید و در داخل سنگر کتاب  خودآموز کردي یاد بگیرید. شما 

گویید اختناق است در حالی که خود شما مردم را به جرم خواندن نماز کنید. آنوقت مینامه پخش میدر سطح شهر فحش

 .کشتیدمی

 

که دولت جمهوري اسالمی باید به کردستان برسد. برادران پاسدار ما اي در خاتمه اضافه کرد: چهارم اینخامنهاالسالم حجت

ا به ها رکرد و در سنگر آنباید با مردم کردستان با عطوفت و محبت رفتار کنند. دشمن جوانان منطقه را بزور مسلح می

 .مهربانی رفتار شود هاي داغدار باداتد باید با این خانوادهکشتن می

 

اي از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی خوانده شد. همچنین در مراسم این به گزاترش خبرنگار ما قبل از آغاز مراسم بیانیه

هفته نماز جمعه جمعی از اعضاي شوراي انقالب از جمله مهندس بازرگان نیز حضور داشتند و شعاري که از سوي نمازگزاران 

 .عبارت بود از: مطهري ـ مطهري مفسر کتاب ما ـ شریعتی شریعتی شهید انقالب ماشد داده می

 

بر اساس همین گزارش پس از پایان مراسم عده زیادي از مردم براي عیادت مجروحین حوادث اخیر کردستان بسوي 

ی آمریکا تشییع کردند تا از تن از شهداي کردستان را تا النه جاسوس 13بیمارستان سرازیر شدند و جمع کثیر دیگري جنازه 

 )27/2/1359جا به بهشت زهرا انتقال یابند.(کیهانآن



 

 .پاکسازي کردستان، با قاطعیت باید ادامه یابد

 

ارها از طریق با اینکه ب«اهللا حسینعلی منتظري فقیه عالیقدر، در گفتگویی، در مورد مسائل کردستان اظهار داشت: حضرت آیت

ن نیت به کردستان تالش کرده ایم اما به تجربه براي ما ثابت شده است که دیگر مذاکره و اعزام مذاکره و رفتن هیات حس

هیات حسن نیت به منطقه جز اینکه آنها در اثر اتالف وقت، مواضع خود را مستحکم کنند و به حمالت خود به برادران 

دیگر به هیچ وجه، جایی براي مذاکره باقی نمانده است: مسلمان کرد ما بیفزایند، سود دیگري ندارد. لذا نظر من این است که 

باید همچنان با قاطعیت به کار خود که  اند،و نیروهاي پاسدار و ارتش و ژاندامري که تاکنون بسیاري شهید و زخمی شده

 )28/2/1359کیهان».(عبارت از پاکسازي منطقه است، ادامه دهند

 

 .از بنی صدر: به برادر کشی در سنندج، پایان دهید استمداد پیشواي جامعه اهل تسنن کرمانشاه

 

 .به مردم مستضعف فرصت دهید تا اجساد کشته شدگان را دفن کنند

 

، پیشواي جامعه اهل تسنن کرمانشاه، بعنوان دکتر سید »مال محمد ربیعی«خبرگزاري پارس: این تلگرام از سوي  -کرمانشاه

 :تهران مخابره شدابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوري ایران، به 

 

! مردم مسلمان سنندج، زیر رگبار  جناب آقاي بنی صدر ریاست جمهوري اسالمی ایران و فرمانده کل قوا، محترماً-بسمه تعالی

مسلسل و آتش توپهاي سنگین و خمپاره و بمبهاي هوایی چون برگ خزان بر زمین می ریزند. اینها همان مردمانی هستند که 

ند و دیروز با صداي اهللا اکبر و درود بر بنی صدر،جنابعالی را از میدان آزادي بر دوش گرفتند تا به مسجد پریروز، انقالب کرد

جامع سنندج رسانیدند. اگر گروههاي سیاسی با دولت مخالفت دارند، زن و بچه مردم چه گناهی دارند که بصورت پشته، 

جه .تعفن اجساد و ضدهندده از گرسنگی دسته دسته جان میاجسادشان روي هم انباشته است و آنان که آتش نصیبشان نش

ساخته و این جنگ، به مردم بیگناه و » تل زعتر«مادران جگر سوخته و طفالن گرسنه بی پدر و مادر، سنندج را نمونه اي از 

عفا و عجزه ضسیاسی، صدي نود سنندجی نیستند، در حالیکه اسالم در جنگ به  هايمستضعف سنندج تحمیل شده است. گروه

کاري ندارد، اگر مشرك هم باشند. اینجانب، بنام یک فرد مسلمان روحانی و متعهد که در تمام موارد، خدمتگزار انقالب بوده 

و هم اکنون نیز از طریق رادیو، داعی خلق بسوي وحدت و اسالم هستم و از طرف جمعی کثیر از مسلمانان کرمانشاه و سنندج 



به برادر کشی پایان داده شود، زیرا از هر طرف که کشته شود، بسود دشمنان است و بصالح  مایید اوالًاستدعا دارم، دستور فر

ان بیطرف، توسط مردم به مردم مستضعف فرصت داده شود که اجساد کشته شدگان را دفن کنند. ثالثاً مملکت نیست. ثانیاً

بمجرمین و مصدومین برسد. آخر اینها ایرانی هستند و در انقالب  دکتر و دوا آذوقه در حد سد جوع، بمردم بیگناه برسد. رابعاً

 اند،. بفرض اینکه مسلمان هم نباشند، زخمی و عجزه و کودکان و مردمان بی دفاع، همیشه در امان بودهاندشرکت داشته

در اسالم. منتظر صدور امر جنابعالی هستیم.از طرف جمع کثیري از مسلمانان سنندج و  خصوصاً

 )8/2/1359نشاه(اطالعاتکرما
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 (9)روحانیت و کردستان

 

  

 

 :االسالم حسنی امام جمعه ارومیهمصاحبه اختصاصی کیهان با حجت

 

 .در کردستان گروهها به مذاکرات صلح معتقد نیستند

 

هاي اقتصادي میلیارد تومان بودجه مناطق کردنشین است که باید خرج برنامه 5اعالم کردند که صدر چند روز پیش آقاي بنی

 .و عمرانی باشد ولی به دلیل درگیري هنوز این بودجه جذب نشده است

 

همیشه آماده جنگ هستم اول جنگ منطقی و فکري و اگر نشد جنگ با اسلحه به طوري که شیخ عثمان نقشبندي رهبر 

 .براي ترور من سه میلیون تومان جایزه تعیین کرده استرستگاري 

 



سلسله گفتگوهاي اختصاصی کیهان با شخصیتهاي ملی و مذهبی منطقه غرب کشور پیرامون مسایل جاري منطقه روزهاي 

ه از ومیاالسالم حسنی امام جمعه ارگذشته در روزنامه درج شد در ادامه گفتگوهاي فوق در این شماره مصاحبه کیهان با حجت

 .گذردنظر خوانندگان می

 

خواستم بفرمایید جنابعالی از چه زمانی بر علیه حکومت شاه به مبارزه پرداختید و از چه زمانی فعالیت س: در آغاز می

 مسلحانه می کنید؟

 

دون اسلحه زمان تاکنون هیچ وقت بآن سالگی هستم از  52سالگی مسلح به اسلحه گرم هستم و االن که در  18ج: من از 

 .امام و همیشه مردم را بر علیه حکومت پهلوي به مبارزه پرداختهنبوده

 

 . . . کنند واالسالم حسنی مخالفینتان شما را به ضد کمونیست بودن معرفی میس: آقاي حجت

 

 .گویندج: خوب راست می

 

هه ها در مقابل یک جب(عوامل امپریالیسم) و کمونیستشود که اگر قرار باشد از دو جبهه فئودالها س: االن این سوال مطرح می

 دهید؟بجنگید نبرد با کدام جبهه را ترجیح می

 

هاي شوروي و من تنها نیستم میلیونها نفر در سراسر هاي آمریکا و چه وابستهج: ما در هر دو جبهه خواهیم جنگید چه وابسته

 .فرموده امام شیطان بزرگ آمریکا استکشور حاضر به جانبازي هستند ولی االن خطر بزررگ به 

 

 س: پس شما معتقدید که دشمن اصلی ما آمریکا است؟

 

 .کنند نیز دشمنان ما هستندج: بله دشمن اصلی آمریکا است و همچنین کمونیست، کمونیستهاي که توطئه می

 



 شوید؟س: چرا شما در مجامع همیشه با سالح بخصوص با کالشینکف ظاهر می

 

که درگیري با رژیم را به طور علنی آغاز کردیم من و سایرین همیشه با  57سالح باید بگویم بعد از شهریور  ج: در مورد

بهمن با توپ و تانک ارتش روبرو شدیم و هر  22و  21ماه و بهمن 18ماه و در شب آذرماه و دوم بهمن23اسلحه بودیم. در 

دلیل  شویم تنها بها را کشتیم و اما اینکه چرا با اسلحه کالشینکف ظاهر میوقت آنها به ما حمله کردند ما هم دو برابر از آنه

گیرد و چون از ناحیه حزب کند و همچنین فشنگهاي زیادي میرا می 3باشد و همکاري اسلحه  ژـخصوصیات این اسلحه می

هستم اول جنگ منطقی و دمکرات و چریکهاي فدایی خلق و مجاهدین خلق در معرض ترور هستم لذا همیشه آماده جنگ 

فکري و اگر نشد جنگ با اسلحه به طوري که شیخ عثمان نقشبندي رهبر رستگاري براي ترور من سه میلیون تومان جایزه 

 .تعیین کرده است

 

 س: آیا شما در قارنا و قاالتان بودید یا نه؟

 

آنجا درگیري بود من در بند و ترور که مورد حمله گفتم بودم ولی زمانی که در ج: نه نبودم اگر بودم هیچ ترسی نداشتم و می

 گویند و این مساله کذب محضکنند افترا و دروغ میمهاجمین قرارگرفته بود مشغول جنگ بودم و اینکه گروهها مرا متهم می

 .شناسمبوده و من حتی قارنا و قاالتان را نمی

 

 ند یا نه؟س: آیا کسانی که به قارنا و قاالتان حمله کردند مقصر هست

 

کنند. اي را نیز مجروح میرسانند و عدهنفر از مجاهدین را در آنجا به شهادت می 18ج: در مورد قارنا مساله این است که 

 .شوندهاي شهدا به محل حادثه رفتند و هفت نفر قاتل مجاهدین و پاسداران در یک درگیري کشته میخانواده

 

زنند در مورد قاالتان وري اسالمی را متهم کنند خودشان در کارها دست به کشتار میگروههاي مسلح براي این که جمه بعداً

 .اماتفاق افتاده است من هنوز تحقیقی نکرده چون اخیراً

 



س: شایع است که شما با استاندار و فرماندهان ارتش و انجمن اسالمی دانشگاه و دیگر مقامات اختالفاتی دارید نظرتان در این 

 مورد چیست؟

 

 .ج: نه اختالفی در بین نیست ممکن است اختالف سلیقه باشد

 

س: با انجمن اسالمی دانشگاه چطور مثل اینکه یکبار بر علیه آنها اعالمیه صادر کرده و از رییس دانشگاه خواستار معرفی آنها 

 شده بودید؟

 

رغم اینکه اي از دانشجویان شدند. علیحصن عدهج: مساله این است که مردم یک روز به دانشگاه رفته و خواستار پایان یافتن ت

اي بر علیه من صادر من در آنجا موعظه کردم ولی درگیري پیش  آمد  و انجمن اسالمی اتهاماتی را به من زدند و اطالعیه

 .کرده بودند

 

 خواستم بپرسمدارند. میاند و از شما حرف شنوي س: به دلیل مبارزات شما در دوران سیاه پهلوي مردم به شما اعتماد کرده

 کنید یا نه؟این مساله در جهت سرکوبی فئودالهاي منطقه استفاده می

 

غربی به معناي واقعی فئودال نیست به منطقه کردستان فئودالهاي هستند که اگر اگر مستضعف را ج: در مناطق آذربایجان

هستند که ما این کردها را به آن مسلح مانع از غارت کرده و زمینهایشان را گرفتند که متاسفانه اقدامات گروههاي 

یم در کناند و ما سعی میزمینهایشان برگردانیم و دلیلش هم این است که این کردها رانده از زمینهاي خود به ما پناهنده شده

 عشایر نیز وجود ها را به زمینهاي اصلی خود برگردانیم. بعضی از سرانآناولین فرصت آرامش در منطقه به وجود بیاید، 

لحه خواستند به آنها اسدارند که به قول شما فئودال هستند من با آنها مخالفم حتی در موردي که بعضی از مقامات دولتی می

 .بدهند من مخالفت کردم

 

 اي داده شده است؟س: پس اسلحه

 



ودم البته برادران کرد با ژاندارمري همکاري برایم روشن نیست. امام هم با این مساله مخالف بودند و من هم مخالف ب ج: فعالً

 .جنگنداي کثیري از برادران کرد با ما در سنگرها با این گروها میکنند عدهمی

 

 س: آیا آنها فئودال هستند؟

 

 ج: خیر

 

 ها (قیاده موقت) هم کاري دارید؟س: شما با بارزانی

 

 .ندارمآن هم در مورد  ج: نخیر من آشنایی با قیاده موقت ندارم و اطالعات زیادي

 

مسایل  زاده آنها را به تلویزیون دعوت کرد که مسلماًاي نقشبندي که قطبس: در مورد گروه (رزگاري) به رهبري عده

 ترین گروه ضد جمهوري اسالمی در منطقه است نظرتان در این مورد چیست؟دیگري را در پی داشت االن افراطی

 

و اینکه چگونه اینها به تلویزیون راه یافتند و غیره باید به این واقعیت توجه داشت که آقاي  ج: بله اینها ضد اسالم هستند

 .زاده و امثال ایشان چون تازه وارد هستند اطالع چندانی ندارندقطب

 

 اند؟س: پس چون آقاي چمران هم تازه وارد است اشتباه کرده

 

 .اي بوده است یا نهگفتم اطالعی ندارم که آنطور مسالهاند فقط ج: نخیر من عرض نکردم ایشان اشتباه کرده

 

 س: آیا به مذاکرات صلح اعتقاد دارید؟

 



د که در بینندهند و میج: آنها به مذاکرات صلح معتقد نیستند و صلح برایشان معنی ندارد هر وقت  قدرتشان را از دست می

کنند تا بعد از مدتی دوباره نیرو جمع کرده و به جنگ میحال نابودي هستند فوري مذاکرات صلح و هیات ویژه را مطرح 

 .پردازندمی

 

 برند؟گر را از بین نمیس: چرا با تحقیقات بنیادي زمینه رشد عناصر توطئه

 

هاي میلیار تومان بودجه مناطق کردنشین است که باید خرج برنامه 5صدر چند روز پیش اعالم کرد که ج: آقاي دکتر بنی

انی باشد ولی به دلیل درگیري این بودجه هنوز جذب نشده است و همین طور شما مالحظه فرمایید که اقتصادي عمر

شود و حتی سازي در منطقه است توسط این گروهها گروگان گرفته میسازي مدرسه و حمامجهادسازندگی که مشغول جاده

 .سارت هستنداي از افراد جهاد سازندگی در اشوند و حتی همین االن عدهاعدام می

 

کنند گروههایی در ارومیه و حتی س: آقاي حسنی ضمن اینکه در ارومیه مردم به شما اعتماد کرده و شما را ستایش می

 کنند نظرتان در این مورد چیست؟شهرهاي دیگر بر علیه شما فعالیت می

 

ها و دیگر گروههاي کهاي فدایی و جنبشیکنند از جمله چریگرا بر علیه من فعالیت میگرا و راستگروههاي چپ ج: اصوالً

وابسته که به رغم ایشان تنها کسی که ارومیه را از دست این گروهها در امان نگه داشت من بودم که البته خودم معتقد هستم 

 )10/2/1359بودند.(کیهانآن که قهرمانان ارومیه خود عامل استقرار آرامش در ارومیه و مناطق اطراف

 

 :یزدي نماینده قم در مجلس شورااالسالم حجت

 

 .تکیه بر قدرت نظامی تنها راه حل کردستان نیست

 

االسالم محمد یزدي نماینده مردم قم در مجلس شورا در گفتگویی با خبرنگار کیهان پیرامون قم ـ خبرنگار کیهان: حجت

مسایل هماهنگی بین دولت و مجلس مشکل کردستان و گروگانها و مداخله نظامی آمریکا و وضع تولید و مصرف در بازار 

صدر درباره لزوم هماهنگی بین دولت و مجلس گفت: نهاد دکتر بنیاالسالم یزدي در مورد پیشمطالبی بیان داشت حجت



دند جمهور بدان اشاره کرمسوولیت مجلس تدبیر و وظیفه دولت اجراي قانون است بنابراین منظور از هماهنگی که آقاي رییس

دوین و هم در مرحله این است که خط مشی سیاسی کلیه انقالب که هیچ تمایلی به شرق و غرب ندارد باید هم در مرحله ت

 .توجه شود استاد از هماهنگی این است که مجلس مستقل فکر کند و دولت هم منتقل عمل کندآن اجراي قانون به

 

االسالم یزدي در پاسخ به این سوال که از چه راهی باید به مشکل کردستان خاتمه داد گفت: مساله کردستان ریشه حجت

اند نیز مطرح است بنابراین مشکل گري که در گذشته و حال با این مشکل روبرو بودهتاریخی دارد و تحریکات دولتی دی

کردستان دو راه حل دارد که باید در کنار هم انجام بگیرد اول روشن کردن و توجه دادن مسوولین و رهبران کرد و زبانهایی 

شود براي چیست و مساله دوم ه به آنها داده میهایی کاند یعنی باید به آنها فهماند که وعدهاست که با آنها وعده داده

قاطعیتی است که دولت مرکزي باید نسبت به تمامیت ارضی ایران داشته باشد تجربه یکسال گذشته نشان داده که اقدامات 

 .عمرانی و تامین نیازهاي مالی تنها راه حل مساله نیست چنان که تکیه بر قدرت نظامی هم تنها راه حل نیست

 

را  ترین راهده مردم قم در مورد حل مساله گروگانها در مجلس شوراي ملی و عقیده فردي خود گفت: رهبر انقالب اصولینماین

مربوط به مساله شاه و محاکمه و  را به مجلس شوراي اسالمی آینده احاله فرمودند مساله گروگانها دقیقاًآن اند و نشان داده

تر خواهد بود م به عنوان شرکاي جرم جرمشان کمتر است و مجازاتهایشان هم ضعیفشود زیرا گروگانها همجازات او می

گویم که مردم ایران معتقدند که شاه باید محاکمه شود تا گروگانها بنابراین من نظر خود را در مورد این مساله خیلی صریح می

روگانها گ ري در حفاظت شاه بکند قطعاًکه جرمشان کمتر است مورد بخشش قرار گیرند ولی اگر آمریکا پافشاري بیشت

محاکمه خواهند شد. خالصه اینکه جرمی در این مملکت واقع شده و مجرم باید شناخته و مجازات شود و این قابل انکار نیست 

د نالمللی معین خواهد شد و در مرحله اجرا ملت ایران و نمایندگانشان تصمیم خواهالبته درجه مجازات در دادگاه رسمی بین

 .گرفت

 

االسالم یزدي افزود: ما با ملت و مردم آمریکا هیچ مقابله و دشمنی نداریم و این دولت آمریکا و شخص کارتر است به حجت

زند خاطر منافع شخصی خودش و انتخاباتی که در پیش است به کارهاي غیرمنطقی از جمله مداخله نظامی در ایران دست می

 .توانند غائله را ختم کنندشاه به راحتی می دولت آمریکا و کارتر با تسلیم

 

نماینده مردم قم در شوراي ملی در پایان این مصاحبه درباره اوضاع عمومی مملکت گفت:من به عنوان خیرخواهی به کسانی 

رف مصکنند و یا در کنند و یا در تقسیم و یا پخش مواد مورد نیاز مردم سودجویی میکه در دستگاههاي تولیدي اخالل می

کنم که با توجه به شرایط کنونی داخلی و خارجی ما باید سعی کنند این مشکالت هرچه زودتر کنند توصیه میروي میزیاده



رفع شود و یعنی هم تولید و هم پخش و هم مصرف درست رنگ انقالب یعنی اسالمی بودن را پیدا کند یک کارگر و یک 

 خواهند که زندگیقعی اسالمی فکر بکنند و اسالمی عمل کنند و جدا از همه میمدیر کارخانه و یک بازرگان باید مفهوم وا

ت باید در ایم انقالبی شده اسآید ما اگر باور کردهتجملی را کنار بگذارند زیرا زندگی تجمالتی با مسلمانان انقالبی جور در نمی

 )27/2/1359هاي فردي نیز نشان بدهیم.(کیهانمتن زندگی

 

 .شودوي کنی اعالم کرد:در صورت آرامش منطقه انتخابات کردستان تا یک ماه دیگر انجام میاهللا مهدآیت

 

اهللا مهدوي کنی سرپرست وزارت کشور در پایان جلسه دیشب شوراي انقالب که در محل مجلس خبرگان تشکیل شد، آیت

وت بعمل آمد تا در جلسه معارفه اي که از طرف اعضاي شوراي انقالب، از نمایندگان مجلس شورا دع«به خبرنگاران گفت: 

د: وي افزو». حضور یابند تا در مورد مسائل مملکتی نیز بحث و گفتگو شود شود،روز چهارم خرداد در تهران تشکیل می

آخرین مهلت هیأت هفت نفره آخرین روز اردیبهشت است تا نظرشان را درباره انتخابات دور اول تسلیم کنند و مجلس شورا «

 ولی چون دقت اندداده هاز هفتم خرداد ماه افتتاح خواهد شد.البته هیات هفت نفره، نظرشان را در مورد بعضی شهرستانهم رو

سرپرست وزارت کشور، درباره انتخابات مناطقی که به تعویق «کار اندکی به کندي پیش می رود.  آید،زیادي به عمل می

نشود تا مردم بتوانند با آزادي نمایندگان خود را انتخاب کنند، انتخاباتی  آرامکردستان، تا وقتی که کامالً«افتاده است گفت: 

تا یکماه دیگر بتوانیم در این منطقه انتخابات را انجام دهیم وي درباره ابطال انتخابات بعضی  کنمانجام نخواهد شد و فکر می

اعالم کرده است و وزارت کشور، طبق تصویبنامه شوراي  را باطل» رودسر«و » ساوه«هیأت هفت نفره، انتخابات  «مناطق گفت:

انقالب ناگزیر به پذیرفتن نظر هیأت هفت نفره، است ولو برخالف میلمان باشد و در این دو جا، انتخابات از نظر وزارت کشور 

ات در این ره انجام انتخابوي دربا». بوده است ايکه تقلبی نبوده و تخلفات آئین نامه اندصحیح بوده و آقایان هم تصریح کرده

بالفاصله در این مناطق، انتخابات انجام خواهد شد و انتخابات ساوه، آخر این هفته انجام  می شود.انتخابات دور «مناطق گفت: 

اهللا دکتر بهشتی نیز در آیت». دوم کرمانشاه هم که متوقف شده بود اعالم کردیم که جمعه آینده نهم خرداد انجام خواهد شد

الیحه اي در شوراي انقالب به تصویب رسید که بر اساس آن، باید هر چه سریعتر و «یان این جلسه به خبرنگاران گفت: پا

قاطع تر به کار متهمان به ساختن و توزیع و حمل و اخفاي مواد مخدر با آنان رفتار شود تا نسل جوان ما و مردم ما از چنگال 

 ر کلی مکرراًبطو«کتر بهشتی درباره اعالم تحریم اقتصادي از سوي بازار مشترك گفت: اهللا دآیت». خالص شوند هااین عفریت

گفته ام که ملت ما و شوراي انقالب، از پیش براي برخورد با چنین تنگناهائی آماده بوده و اینگونه تنگناها را پیش بینی کرده 

خالص کند، دچار این تنگناها شده است،  هال غولاست واین مخصوص ما نیست و هر ملتی که خواسته است خود را از چنگا

که این تنگناها رابجان خریدند و باخودبرانگیختگی و حرکت خالق بر این تنگناها غالب آمدند و با کار خالق  هائیمنتها ملت

آمد و  ستشانخود، این تنگناها را به گشایش همراه با اعتماد به نفس و اتکا به خویشتن بدل کردند، پیروزي نهائی به د

که زود رنج بودند و خواستند انقالبهاشان تا پیروزي نهائی پیش برود، بی آنکه به دشواریها و سختیها دچار شوند،  هائیملت

باردیگر به ارتجاع واقعی یعنی بازگشت به نظامی غیر مستقل و وابسته و مزدور بیگانه ولو در شکل جدید دچار شوند. 



انقالبی و فداکار ما از گروه اول باشد، نمونه پیروزي باشد نه درس عبرتی براي  امیدواریم که ملت هشیار و

 )30/2/1359اطالعات».(دیگران

 

 نامه مولوي عبدالعزیز به پیشگاه امام

 

نماینده مجلس خبرگان و رهبر مذهبی اهل تسنن بلوچستان در نامه اي به حضور رهبر انقالب اسالمی » مولوي عبدالعزیز»

م خمینی که رونوشت آن براي رییس جمهوري ارسال شده، خواستار پایان یافتن جنگ در کردستان شده است. متن ایران اما

من اطمینان دارم که هر آتش فتنه و نفاق و برادرکشی که در «نامه مولوي عبدالعزیز به پیشگاه امام امت به شرح زیر است: 

کند. هم اکنون در کردستان برادرکشی جریان دارد، اگر چه ممکن است این متأثر می شما را عمیقاً قلبافتد،ایران اتفاق می

جنگ را ضد انقالب و دشمنان اسالم به ما تحمیل کرده باشند ولی نتیجه آن که برادرکشی مسلمانان دماءمحرقه و هتک 

در زمان حاضر که در محاصره امپریالیستها و دشمنان  مخصوصاً باشد،اعراض مسلمین است، به نفع اسالم و مملکت نمی

علیه بیگانگان مبارزه نمائیم. مسلمین چه شیعه و چه سنی و چه فارس یا  خارجی هستیم باید همه با یکدیگر متحد بوده و متفقاً

فرمائید  مایم تا دستورکرد یا بلوچ و غیره باید در یک سنگر براي دفاع از اسالم پیکار کنند. من از آن حضرت درخواست مین

بدفرجام خواهد بود، پایان یابد.من  ایرانبه هر وسیله که ممکن است راه حلی پیدا شود تا این برادرکشی که براي آینده

اطمینان دارم که هنوز مردم مسلمان کردستان آمادگی تفاهم با دولت انقالب را دارند. باید از این فرصت استفاده شود. 

. اگر این گزارشات درست باشد، آنچه در کردستان گیرندکه زنان و کودکان، مورد هجوم وآسیب قرار می گزارشاتی می رسد

میگذرد، طبق میل شما و مطابق با خواست شارع اسالم نبوده و نخواهد بود. من از آن رهبر عالیقدر تقاضا مینمایم ترتیبی اتخاذ 

خونریزي و برادرکشی و سوءاستفاده نفاق افکنان بسته گردد.اعتالي اسالم فرمایند تا هر چه سریعتر این مشکل حل شود و راه 

 )30/2/1359اطالعات».(و دفع فتنه آتش افروزان را از خداي بزرگ خواهانم

 

 .نفر کشته شدند 21

 

ي نطقهم االسالم پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه، طی گفتگویی اعالم نمود که عملیات پاکسازي درحجت

 .ادامه دارد» اورامانات«کردستان و 

 

نفر از  21تعداد » اورامانات«يبوده و در جریان این پاکسازي، در منطقه آمیزآنچه تاکنون انجام گرفته موفقیت«وي افزود: 

 .«شدندرهبران و عناصر مؤثر گروههاي مسلح غیر مسوول سیاسی به دست پاسداران و پیشمرگان کرد مسلمان کشته



 

االسالم پرتوي اضافه کرد که در میان کشته شدگان، فرماندهان گروههاي جالل طالبانی و گروههاي عملیاتی مهاجمین حجت»

 «.خوردمسلح به چشم می

 

از پاسداران و ارتش براي تقویت پادگانهاي این دو شهر اعزام  نیروهایی« وي همچنین در مورد شهرهاي سقز و بانه گفت: 

 «.و گزارشی از درگیري نیروهاي اعزامی، تا کنون به دست ما نرسیده است اندشده

 

 هايدر سطح شهر سنندج زیر نظر جهادسازندگی، اکیپ«االسالم پرتوي اوضاع سنندج را آرام توصیف کرد و افزود: حجت

 «.مختلفی براي توزیع مایحتاج عمومی تشکیل شده است که فعالیت دارند

 

ۀ امداد امام و جهادسازندگی و سپاه پاسداران و جمعیت شیر و خورشید و نیز مردم استانهاي کشور، همچنین از سوي کمیت

. در نداپزشکی و درمانی در بیمارستانها مستقر شده هايجنسی به سنندج فرستاده شده و اکیپ هايمقادیر زیادي کمک

سیاسی غیر مسوول بجا مانده بود، به دست پاسداران عملیات پاکسازي نیز مقادیر زیادي داروهاي کمیاب که از گروههاي 

 .افتاد

 

، »گشتیمله«،  »بیوندعلیا«، روستاهاي »باینگان«ي پیشمرگان کرد مسلمان شاخه«االسالم پرتوي همچنین اعالم داشت: حجت

» دورواد«مرز کیلومتري  10را تا » متهک«و» کالش پاموالن«، »کالش سولم«، »کالش هیشوله«، »کالش هوش«، »ویران«

» ساعت به طول انجامید و به عناصر ضد انقالب، آسیب و تلفات زیادي وارد آمد. 4پاکسازي کردند و عملیات، به مدت 
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 .سنندج، بانه و مریوان آرام است

 

ا پریروز در یک گفتگو بپرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور، بعد از ظهر  االسالمحجت»

 :ي بانه را آرام توصیف کرد و گفتخبرگزاري پارس در کرمانشاه، وضع منطقه

 



 حامل خواربار وارد هايو نخستین کامیون اندنیروهاي ارتشی و پاسداران انقالب اسالمی، در نقاط حساس شهر مستقر شده»

 .«این شهر شدند

 

 .«کنندبراي تحویل سالحهاي خود به ارتش مراجعه می گروه گروه از روستائیان مسلح«وي افزود: 

 

 واقع در» پهلوان«پریشب، اعضاي حزب دمکرات در حال عقب نشینی، سه نفر از اهالی دهکده «پرتوي افزود:  االسالمحجت

 .«پنج کیلومتري تکاب را به گروگان گرفتند و یکی از روستاهاي تکاب را با خمپاره زیر آتش گرفتند

 

جسد از  31در حال حاضر، «پرتوي در مورد تعداد تلفات بانه، به خبرنگار خبرگزاري پارس در کرمانشاه گفت:  سالماالحجت

شهداي ارتش و پاسداران انقالب اسالمی در شهر بانه است که اکثر شهداء از پاسداران انقالب اسالم ایران هستند و ترتیبی 

پرتوي مسوول روابط عمومی  االسالمحجت». ر شهرهاي مختلف فرستاده شوندداده شده که بزودي براي دفن به زادگاهشان د

 :سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور، در مورد اوضاع سنندج گفت

 

و کار مرمت تاسیسات صدا و  شودوضع به طور کامل عادي است و از نظر مواد غذایی و دارو و درمان کمبودي احساس نمی»

 .«شود، مرکز سنندج پایان یافته و تصویر سیماي جمهوري در منطقه رله میسیماي جمهوري اسالمی

 

این منطقه از موقعیت خاصی برخوردار است «پرتوي، به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت:  االسالمدر مورد شهر مریوان، حجت

 .«مقاومتی در برابر ارتش و پاسداران مشاهده نشده است و عمالً

 

چون «پرتوي گفت:  االسالمحجت پرسید، ارتش ستون عبور از پس سنندج –رس در مورد راه کامیاران خبرنگار خبرگزاري پا

ارتش پس از گذشتن ازمنطقه، نیرو در محل مستقر نکرده است، لذا این مسیر از امنیت کامل برخوردار نیست و عملیات 
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 هاي مهاجمشدن سران گروهکشته 

 



 وگویی اعالم کرد: عملیاتاالسالم پرتوي مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالي اسالمی غرب کشور روز در گفتحجت

آمیز بوده است و در جریان این چه که تاکنون انجام گرفته موفقیتپاکسازي در منطقه کردستان و اورامانات ادامه دارد و آن

هاي مسلح غیر مسئول سیاسی و مزدوران بعث عراق نفر از رهبران و عناصر مؤثر گروه 21در منطقه اورامانات پاکسازي 

طالبانی  هاي جاللاند که در بین این عده، فرماندهان گروهشدهبدست پاسداران انقالب اسالمی و پیشمرگان مسلمان کرد کشته

 .خوردو عملیاتی مهاجمین مسلح به چشم می

 

مروز اند و اهاي این دو شهر اعزام شدهدر مورد سقز و بانه گفت: نیروهایی از پاسداران انقالب و ارتش براي تقویت پادگانوي 

گزارشی از درگیري نیروهاي اعزامی مخابره نشده است. همچنین از سوي کمیته امداد امام خمینی، ستاد جهاد سازندگی ، سپاه 

ه هاي جنسی بهاي مختلف کشور، مقادیر زیادي کمکشیر و خورشید سرخ و مردم استان پاسداران انقالب اسالمی و جمعیت

نند. وي کها کار درمان و تأمین بهداشت عمومی را دنبال میهاي پزشکی و درمانی در بیمارستانسنندج فرستاده شده و اکیپ

ی غیر مسئول بجاي مانده که بدست پاسداران هاي سیاسافزود: در عملیات پاکسازي مقادیر زیادي داروهاي کمیاب از گروه

 .انقالب اسالمی افتاده است

 

االسالم پرتوي گفت: اگر تعمیرات تلویزیون همچنان ادامه دارد و صداي جمهوري اسالمی ها حجتدر مورد بازسازي ویرانی

 .دهدمرکز سنندج کارهاي خود را ادامه می

 

هاي زیادي رفتوسط عوامل جهادسازندگی جریان دارد و تاکنون پیشوي افزود: عملیات بازسازي سطح شهر سنندج ت

ها زاده حاکم شروع مشغول رسیدگی پروندهاالسالم رازياند. دادگاه انقالب اسالمی سنندج تشکیل شده و حجتداشته

 .باشدمی

 

ه خبرگزاري پارس گفت: االسالم پرتوي به قول از روابط عمومی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد شاخه جوانرود بحجت

گشتی، ویران، کالش هوش، کالش هیشوله، کالش لوله، کالش پیشمرگان مسامان کرد شاخه باینگان، روستاهاي پیوند علیا، مله

هاموالن و مهتک تا  کیلومتري مرز دوروك را پاکسازي کردند و عملیات پاکسازي چهار ساعت بطول انجامید. در این عملیات 
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 .امام جمعه ارومیه در مورد مبارزه با مواد مخدر، از اعمال انقالبی خلخالی پشتیبانی کرد



 

 هشدار امام جمعه ارومیه به ضد انقالبیون

 

 .امام جمعه ارومیه به بازاریان تذکر داد که از احتکار و گرانفروشی خودداري کنند

 

نماز جمعه که با شرکت گروه کثیري از مردم مسلمان و مبارز  هايحسنی امام جمعۀ ارومیه در خطبه االسالممیه: حجتارو

 .ارومیه در مسجد جامع این شهر برگزار شد، به قاچاقچیان مواد مخدر و گروهاي مسلح در کردستان هشدار داد

 

 :امام در تهران اظهار داشت هايکیل سمینار سرپرستان کمیتهامام جمعه ارومیه در نخستین خطبه نماز با اشاره به تش

 

از بطن و متن امت برخاسته و در اختیار روحانیون متعهد قرار دارند،  هادر این سمینار، من پیشنهاد کردم که چون کمیته»

 .«بایستی به فعالیت خود همچنان ادامه دهند و انحالل آنها در شرایط و موقعیت فعلی، صالح نیست

 

 ما از اعمال انقالبی«حسنی، سپس ضمن تشریح بالي خانمانسوز اعتیاد و ضرر و زیان قاچاق مواد مخدر گفت:  االسالمحجت

 .«و مردم نیز باید به سهم خود با قاچاقچیان مبارزه کنند کنیمآقاي خلخالی پشتیبانی می

 

الیسم آمریکا است. که بوسیله عمال خود مانند صدام ي امپریافزایش مواد مخدر و گسترش کار قاچاق، توطئه«وي افزود: 

 .«حسین و انورسادات در منطقه به مورد اجرا گذاشته است

 

از  مضره هم اکنون هايمبارزه با انتشار دهندگان اعالمیه«گوناگون گفت:  هايامام جمعه ارومیه سپس با اشاره به نشر اعالمیه

مضره که شایعات کودتا را نیز آنها  هايکه خود مردم با نشر دهندگان اعالمیه کنماست و توصیه می ترهر عمل دیگر واجب

 .«بینمبه شدت مبارزه کنند و این دستوري است که امروز من در اجراي آن مانعی نمی اندپراکنده

 



ن هشدار داد که اسلحه را برزمی» سنارمامدي«حسنی همچنین با اشاره به فعالیت ضد انقالبیون در کردستان به  االسالمحجت

از  د،اناز زندانهاي عزالدین حسینی و بلوریان و سایر رهبران احزاب کردستان آزاد شده زندانیانی که اخیراً«بگذارد و افزود: 

امام جمعۀ ارومیه در خطبۀ دوم نماز، ضمن تأکید بر اتحاد و همبستگی مردم، به ». انداعمال و رفتار غیر انسانی آنان یاد کرده
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 .شکسته شد» باینگان«ساعته  48محاصره 

 

االسالم پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی غرب کشور که پس : حجتپارسکرمانشاه ـ خبرگزاري »

ق اعتراف طب«به کرمانشاه بازگشته است بعد از ظهر دیروز به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: » باینگان«از بررسی اوضاع 

روز دهم خرداد ماه تا عصر دیروز ادامه داشت،  صریح یک مهاجم دستگیر شده در منطقه، در محاصره بخش باینگان که از

 .«ششصد نفر مهاجم شرکت داشتند

 

روز دهم خرداد ماه جاري تا عصر دیروز بر رویهم پانصد گلوله آر. پی. جی هفت و متجاوز از پانصد  16مهاجمین از ساعت 

حمام ه،رتاب کردند که بر اثر آن بیست خانخمپاره به بخش باینگان و سنگرهاي پاسداران، پیشمرگان مسلمان کرد و روستاها پ

ساختمان بخشداري، درمانگاه باینگان و ساختمان چند مدرسه شهر ویران شد. بنابگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس، شهرداري،

همین در این درگیري چهل و هشت ساعته، دوازده نفر از مهاجمین کشته و چهارده نفر مجروح و سه نفر دستگیر شدند. بر پایۀ

چهار پاسدار و دو سرباز و دو پیشمرگ مسلمان کرد باینگانی شهید شدند و سیزده نفر از پاسداران،  هاگزارش در این درگیري

 .اهالی و پیشمرگان مجروح شدند

 

و  اندمهاجمین از حمایت و حزب دمکرات ایران برخوردار بوده دهداز دستگیر شدگان مدارکی به دست آمده که نشان می

 یکصد و هشتاد میلیمتري، یکصد و بیست هايقادیري مهمات نیز از مهاجمین به غنیمت گرفته شده که در میان آنها خمپارهم

و مهمات ساخت روس و عراق و  هابا آرم اسرائیل و انواع فشنگ 75آر پی جی هفت، نارنجک، فشنگ کالیبر میلیمتري،

 .خورداسراییل به چشم می

 

االسالم پرتوي منهدم و به تانک دیگري آسیب وارد آمده و دو ي اسالمی ایران، بنا به اظهار حجتیک تانک ارتش جمهور

 .«دستگاه آمبوالنس از بین رفته و یک دستگاه اتومبیل پیکان نیز آسیب دیده است



 

 در کرند» سرمیل«حمله مهاجمان به پاسگاه 

 

 کردند با» سرمیل«بندي در ارتفاعات مقابل پاسگاه ژاندارمري نفر از مهاجمان مسلح، پس از سنگر 40کرمانشاه ـ بیش از 

 .سنگین بسوي این پاسگاه آتش گشودند هايسالح

 

 .مأموران ژاندارمري و جوانمردان مستقر در پاسگاه به تیراندازي مهاجمان پاسخ دادند و آنها را عقب راندند

 

که مهاجمان با دادن تلفات مجبور به عقب نشینی فرماندار اسالم آباد این خبر را تأئید کرد و اضافه نمود 
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 به اتحادیه روحانیون کردستان ايخامنه االسالمپاسخ حجت

 

 بسمه تعالی

 

 .یا ایهاالذین آمنوا ال تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین یتبعون عندهم العزه فان لعزه هللا جمیعا»

 

حادیه روحانیون کردستان خطاب به من در روزنامه دریافت شد. متعجب و متشکر گشتم. تعجب از این که آن به نام ات اينامه

نامه با آن مضامین،ازاتحادیه روحانیون کردستان باشد و تشکر از این که اگر چنین باشد، باید امیدوار بود که آقایانی که از اسم 

و مشرکین و محاربین بااهللا و رسولش نه تنها نخواهند ساخت که خواهند جنگید. با کفار  کفر چنین نفرتی داشته باشند، قطعاً

بهر صورت، چه این نامه از شما عزیزان باشد و یا نباشد، موقع را مغتنم شمرده، خطابم را به شما برادران روحانی متعهدم 

 ايردستان، تافتهکه ک دانید. شما بخوبی میینمنشنسبت به اسالم و متنفرم از کفر و نفاق و شرك گردانده و با شما به سخن می

جدا بافته از دیگر مناطق ایران نبوده و نیست و چگونه دو هزارو پانصد سال جوالنگاه ستم ضحاکان ماردوش بوده، بخصوص در 

که برآن نگذشت تا این که باالخره فرشته رحمت و آزادي خدا بخاطر اقبال  هااین شصت سال حکومت سرسپردگان امریکا چه

ن در و گفت آنچه باید بکنیم. پس از مکنت یافت کنیمخلقش به اسالم و تمسک به حبل او بر ایران نازل شد تا بنگرد چه می



با هم  زشت و ناپاکی را دفع نمایید. همه زمین نماز را بپادارید، زکوه بپردازید، نیکان و نیکی را پی گرفته و تحقق بخشید و

همیشه  بکشید و براي جنباندو می جنبدبپاخیزید و الشه متعفن اژدهایی که سرش در آشیان مانده و تن نیمه جانش هنوز می

 .،  مستقیم شوید»صراط اهللا«از خود دور کنید و به 

 

بانک تکبیر الاله االاهللا و محمد رسول اهللا آن، نسیم استقالل،آزادي و جمهوري اسالم را بر دلها  بایستکردستان عزیز اینک می

و مغزهاي جوانش بوزاند وآنها را احیاء کنند و فرهنگ سرتا پا ستم شاهنشاهی را بزداید، تاروپود مزدوران وابسته آنرا درهم 

و شهامت به یاري دیگر برادران محرومش در سراسر جهان از  گسلد و راه به استخالص  مستضعفین بگشاید و با شجاعت

فلسطین و لبنان گرفته تا افغانستان و فیلی پین بشتابد و شوکت اسالم را باز گرداند و کفار و ملوك و گردنفرازان تاریخ را به 

ا ه عدل اسالم را بگستراند، امخاك مذلت کشاند و نه تنها ایرانی آباد و پربرکت در سایه الطاف خدا بسازد که به جهان سای

شد؟ باید با کمال تأسف به این واقعیت اذعان نمود که تا علماء متعهد منطقه خواستند بجنبند، ضد  چنینباید  دید واقعاً

ر و نفاق را کف هايو آشیانه هاانقالب با استفاده از استضعاف فرهنگی مضاعف منطقه، سر رشته عزایم را بدست گرفت و النه

 .کنار مساجد و معابد اهللا بنا نهاد. بر این واقعیت هرگز نتوان چشم بست و گفت که انشاءاهللا قضیه به قرار دیگر است در

 

 .کفر آمریکایی و کفر مارکسیستی خیلی سریع در کردستان دست بدست هم علیه اسالم دادند

 

را کار  افروزیهاي دیگرمریوان و کشتار پاوه و جنگشما حمله به پادگان مهاباد و سپس جنگ سنندج و کشتار پاسداران بومی 

 دانید؟چه کسی می

 

آیا کار مسلمانانی است که باید اطاعت اولواالمر نمایند؟ آیا مسلمان پس از هزاران آرزوي حکومت اسالم، اکنون دولت اسالم 

اگر  ددانآیا مسلمانی که می نماید،قی میکافر به اسالم و انسانیت، مسلحانه تال هايرا با وخود هزاران توطئه از جانب قدرت

یکنفر را بدون گناه بکشد، گویا بشریت را کشته است با چه وجدانی جوانانی را که فقط جرمشان این است که گفتند 

پروردگارمان اهللا است و به یاري برادران محروم و در فقر خود شتافتند و به جهاد سازندگی پرداختند، با سنگ و تیغ، سر 

وق دو هزار و حق بنددآیا این مسلمان است که چنین بی انصافانه، کمتر از بیست روز پس از پیروزي انقالب قداره می برد؟یم

خود توسط کفر را از دولت اسالم، آنهم در شرایطی که در کشاکش با پس ماندگان رژیم  يتضییع شده يو پانصد ساله

آمریکائی؟ آیا سرسپردگان ساواك و مزدوران  -یاهمان کفر شاهنشاهی کندلبه میآمریکا و غیره است، مطا هايگذشته و فتنه

ساخت آمریکا و شوروي و چین از طرف دیگر مسلمان و  هاياشرف و پالیزبان و رژیم مزدور عراق از یک طرف و مارکسیست

تحقق پذیرد؟ اگر چنین است چرا  اسالم پیاده شود و قرآن رواج یابد و جمهوري اسالمی خواهندحق طلبند؟ آیا اینها می



از نام اسالم رمیدند و به جمهوري اسالمی رأي ندادند؟ چه شد که اسالم در کردستان غریب شد و » حمر مستنفره«همچون 

خداهاي  هايمسلمانان یا رانده شدند و یاکشته و یا مجبور که دم نزنند.  مساجد ویران و پرچم کفر و شرك و عکس

 هايشاه مطرود با سالحهاي روسی و آمریکائی و مشروبات اسرائیلی یافت شد؟ آیا مارکسیست هايعکس مارکسیسم در کنار

روسی با آن فساد و فحشا و قتل و غارت، براي چه هدفی جز نفی اسالم، سالح بدست گرفتند؟ آیا شما آنان  امریکائی و احیاناً

صدام تکریتی مسلمان کش) شاه خون آشام، ،را که ارتزاقشان از خون و مغز جوانان مسلمان است (آمریکاي جنایت پیشه

که کاري جز السیدن  دانیده و همکار ساواك را مسلمان میآیا شما شیخ عزالدین سبکسر و خود فروخت دانید؟مسلمان می

چگونه علیه اسالم و مستضعفین و اولواالمر و بنفع  بیندباعناصر ضد خدا و دین و قرآن و اسالم، بنام فدائی خلق ندارد و نمی

 پرسیداز او و امثال او نمی شود؟تقویت می مستکبرین و آمریکا قیام مسلحانه نموده است و از جانب عراق عالم کش، مستقیماً

زمان شاه کجا بودید که کمی براي حقوق از دست رفته، سینه چاك فرمائید؟ آن هنگام که روزانه شش میلیون بشکه نفت 

تا بمب بر سر برادران مسلمان ما در فلسطین و آفریقا و سایر ممالک  شدتوسط اسرائیل و آمریکا و آفریقاي جنوبی تاراج می

اش، ارزش حیوان هم براي ملت قائل نبود و االن که ملت رشید با لطف حق د، آن هنگام که آمریکا و دست نشانده عالم بریزن

و سالح ایمان و بیرق اسالم، آمریکاي ابر قدرت را سنگر به سنگر عقب رانده و آنرا زبون و خوار ساخته است،شیخ 

 فاسد،انقالبی شد؟؟

 

حدس زد، عملکرد کفار بود که کردند. ولی آنچه را که انتظارش را  شدنچه را که میآري برادران، سخن بسیار است ... آ

داشتیم این بود که شما علماي دین و برپا دارندگان سنت رسول اهللا و برادران غیور مسلمان کرد، همچون ماذنه، قامت افراشته 

 الهی خود ویران سازید و اشرار و کفار را ریشه برکنید و این عنکبوتیان را با دم دارید و بانک تکبیر سر دهید و تارهاي تنیده

و دانشگاهها را رونق بخشید و دولت اسالم را از  هاعدل و داد و علم را توسعه دهید و مساجد و معابد و مدارس و کتابخانه

ها را ابر قدرتها رهانیده و آن درگیرشدن در کارهاي فرعی دور بدارید تا با طرحهاي انقالبی و ضربتی، بتواند ایران را از چنگال

اسالمی را تحقق بخشد.  بامید پیروزي و اعتالي اسالم و  هايتاریخ بفرستد واسالم و آرمان دانبه زباله

 )16/3/1359مسلمین.(اطالعات

 

روغ حامی هاي ضد خلق در کردستان،عوامل عراق،زاهدي و شاه هستند که خود را به داهللا منتظري در نماز جمعه قم:گروهآیت

 .کنندخلق معرفی می

 

اهللا منتظري در مسجد اعظم قم برگزار شد. با وجود گرما شدید هوا قم ـ خبرنگار کیهان:نماز جمعه به امامت حضرت آیت

عالوه بر مسجد اعظم همچنین حرم مطهر فاطمه معصومه سالم علیها مملو از جمعیت شد و جمعیت زیادي در میدان آستانه 

اهللا مطهري ودکتر علی شریعتی تجلیل ر کردند. در این مراسم از شهداي انقالب اسالمی بخصوص حضرت آیتنماز را برگزا



بار دیگر پیوند خود را با امام امت و رییس  "کنیمصدر حمایتت میکنیم ـ بنیامام حمایتت می"شد و نمازگزاران با شعار: 

ه حال نمازگزاران از مقامات آستانه مقدسه درخواست شد که دیوار بین جمهور اعالم کردند. در مراسم نماز جمعه به خاطر رفا

 .حرم و مسجد اعظم برداشته شود

 

هاي ضد خلق در هاي مسلح در کردستان گفت: گروهي گروههاي نماز دیروز با اشاره به توطئهاهللا منتظري در خطبهآیت

د. کننتند که به دروغ خود را کمونیست و حامی خلق معرفی میها عوامل عراق، اردشیر زاهدي و شاه مخلوع هسکردستان، آن

ا هاکنون برادران و خواهران مسلمان کرد دست استبداد به سوي ارتش و سپاه پاسداران و همه اقشار ملت دراز نموده و آنهم

ي علمیه و تشکر از اهللا منتظري در خطبه دوم ضمن اشاره به نظم در حوزهرا از دست عوامل ضد خدا نجات دهند. آیت

سمیناري که هفته پیش در این جهت تشکیل شد خواستار تشکیالت مستقلی زیر نظر مراجع و علماي اعظم شدند. آیت اهللا 

هاي شوروي را در مورد ادعاي   ضد امپریالیستی ها را مخاطب قرار دادند و از آن ها خواستند فریبمنتظري در پایان چریک

المللی گران بینهاي ستمدیده و علت غارتیت نکند چرا که اگر شوروي هدفی در جهت منافع ملتنخورند و از آن ها حما

نمود. یکی عدم شناسایی اسراییل غاصب متجاوز که مصداق روشنی از داشت به دو کار اساسی در این زمینه اقدام می

یا در ایران و معرفی آن ها به مقامات شکن و ضد مردمی است و دوم شناسایی عوامل جاسوس سازمان سکشورهاي قانون

 )17/3/1359هاي کا ـ گ ـ ب.(کیهانمسئول و ذیصالح به کمک تجربیات ضد جاسوسی و دستگاه

 

 .موسوي اردبیلی:حتی یک قاضی حاضر نشد به کردستان برود

 

ن اسالمی وزارت خبرگزاري پارس ـ در اجتماعی که روز چهارشنبه گذشته در محل کاخ دادگستري از سوي اعضی انجم

اهللا موسوي اردبیلی دادستان کل کشور و عضو شوري انقالب سخنانی ایرادکرد. وي ضمن تجلیل از دادگستري برپاشد. آیت

اند گفت: مساله شهادت و جهاد در اسالم اهمیت خاصی دارد. در خرداد جانشان را از دست داده 15شهدایی که در روز 

دان جنگ خاك و خون غلتیدن نیست و جهاد یک شکل ندارد. ك مسلمان انقالبی زندگی فرهنگ اسالمی شهادت تنها در می

تواند کارش ا آنقدر باال ببرد که آن کار جهاد باشد. بیند. هر کس هر مسئولیتی که دارد میرا به شکل جهاد و شهادت می

ک ها یا با تشکیل دادن تشکیالت ایجاد یرهاهللا موسوي اردبیلی در قسمت دیگري از سخنان گفت: آیا با جابجا کردن مهآیت

. ي این مشکل را کشف و حل کردتوان سرچشمهشود و آیا با این طریق میسازمان یا از بین بردن یک ارگان حرکتی ایجاد می

ان مچندي پیش آمدند و گفتند: مساله سنندج از نظر نظامی حل شده است و مساله عمرانی و رفاهی و اداري باید تجدید ساز

شود. باید هر وزیري اداره خود را در آنجا منحل شده اعالم کرده و آن را از نو سازمان دهند. از من خواسیتند که دادگستري 

نفر قاضی  20، 10مشغول به کار سازند. تصمیم گرفته شد  زده مجدداًسنندج را به طور فعال متناسب با وضع این شهر جنگ

دت ببینند انتخاب شوند. به من گفتند حتی یک نفر هم حاضر نشده است برود سنندج، که قضاوت را از نظر جهاد و شها



اهللا موسوي اردبیلی افزود: تا قاضی قضاوت خود را جهاد و شهادت نداند قضاوت او هیچگونه اثري ندارد و متناسب با یک آیت

ایجاد نشود و تغییر بنیادي ایجاد نشود و با فرهنگ ي انقالي و اسالمی نخوهد بود. تا زمانی که در انسان تغییر درونی جامعه

 .اي از انقالب نباشد به آن مقام عالی جهاد و شهادت نخواهد رسیداصیل انقالب آشنا نباشد فکر او آویزه

 

ن آ ي خودش را بداند و افکار و اعمالش را متناسب باکند درك کند. بافت جامعهاي را که در آن زندگی میانسان باید جامعه

جامعه تنظیم کند. وي در مورد وظایف وزارت دادگستري گفت: ما باید کاري کنیم که دادگستري عطف به مسجد بشود. در 

دهی از هم جدا شدند ما باید تالش کنیم که این صدر اسالم مسجد هم مسجد بود و هر محکمه قضا که اکنون از نظر سازمان

 .اره برگرداندممنوعیت از دست رفته دستگاه قاضی را دوب

 

اسم این سازمان عدلیه دادگستري و حامی قانون است. دادگستري را باید به مقام برسانیم که قضات آن قضاوت را به عنوان 

هاي یک وظیفه حتی به عنوان یک عبادت اسالمی ببینند و قضاوت خود را به عنوان یک واجب عینی انجام دهند. ما تالش

 کنیم ما را در این امر یاري دهند. اگر واقعاًبرداران عزیزي که در این دستگاه هستند خواهش می ام و ازخود را انجام داده

عناصر نابابی در این دستگاه وجود دارد قبل از آنکه مردم آن ها را بیرون کنند خودمان این عناصر ناپاك را از خود دور 

ي یش آن شهدایی که به امید نجات امت با دست خالی با سینهسازیم. این کار را باید در سطح ایران انجام دهیم تا در پ

عریان تظاهرات کردند و مقابل سالح آتشی رفتند و رو سفید گردیدند. او به یک طریق جهاد کرد و ما هم باید در این 

ما از کنار این همه ساختمان در محل کار خود و در اجتماع جهاد کنیم. راهمان یکی است و اما اگر قرار باشد او شهید شود و 

اي را نداریم. در مورد بازنشسته کردن تفاوتی بگذریم و به او پوزخند بزنیم ما حق زندگی در چنین جامعهمسایل با بی

اهللا موسوي اردبیلی گفت: اگر کسی مفید است باید به کارش ادامه دهد ما عنصر مفید را کارمندان وزارت دادگستري آیت

م خورد چرا به او یک چیز اضافی بدهیکنیم و اگر کارمندي به درد نمیهم داشته باشد بازنشسته نمی سال سابقه 30حتی اگر 

 .بازنشسته کنیم و بعداً

 

کارمندان قضایی و اداري دادگستري باید خودشان را با خواست جامعه اسالمی ما تطبیق دهند. موسوي اردبیلی در پایان 

 گیرد. این راه دورکنند و مستضعفان جهان را در حماي خود میانقالب ما نمو و رشد می سخنان خود اظهار داشت: ما مستقلیم،

 .نیست

 

وي اظهار امیدواري کرد که دادگستري ما تبدیل به یک دادگستري انقالب اسالمی شود که همه در پناه آن احساس عدل و 

 )18/3/1359داد و آرامش اسالمی و انسانی داشته باشند.(کیهان



 

 .از مسوولین سابق سپاه پاسداران سنندج در تهران ترور شدیکی 

 

روز پیش توسط سازمان کومله به گروگان گرفته شده بودند  2کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: جسد سه تن از پاسدارانی که حدود 

کیهان  طلب به خبرنگاردر حوالی شهر سنندج پیدا شد. پرتوي مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه ضمن اعالم این م

نفر از پاسداران کمیته امداد امام همدان را در حوالی شهر سنندج به گروگان  9گفت: حدود سه روز پیش ایادي کومله 

گرفتند. وي سپس افزود: بعد از حدود سه روز پیش که به وسیله گلوله شهید شده بود در حوالی شهر سنندج پیدا شد نام این 

د که توسط کومله تیرباران شد. وي به دنبال این مطلب گفت: امروز نیز جسد دو تن دیگر از شخص هادي حضریان بو

رود دو نفر دیگر از کسانی باشند که دو روز پیش به گروگان گرفته باشند. جسد پاسداران در حوالی شهر پیدا شد که گمان می

اه انتقال داده شود. پرتوي همچنین اضافه کرد: یکی از نامبردگان به سنندج انتقال داده شد تا پس از شناسایی به کرمانش

مسئولین سپاه پاسداران در سنندج نیز که مدتی بود به تهران مراجعت کرده بود توسط افراد ناشناسی به بیرون منزل هدایت و 

ي کامیاران گفت: ها و روستاهاسپس او را ترور کردند. مسئول روابط عمومی در ادامه گفتگوي خود در مورد پاکسازي راه

ایم افراد مسلح را از این مسیر دور کنیم ولی هنوز در کیلومتر از جاده کامیاران به سنندج پاکسازي شده و ما توانسته 90حدود 

یان در شوند. وي در پاتعدادي از روستاهاي این نواحی ضد انقالبیون پایگاه دارند و از این محل پاسداران به گروگان گرفته می

هاي مردم قرار گرفت و فهمید که باید با شکاف و انشعاب در حزب دمکرات گفت: هنگامی که این حزب در برابر تودهمورد 

تد. ها جدایی و تفرقه بیفها وجود داشت تشدید شد و باعث گردید که بین آنها بجنگد از این رو تضادي که در بین آنتوده

 )28/3/1359(کیهان

 

 .ه ایران،در عراق ایجاد شدپایگاه نظامی بختیار علی

 

که از پریشب آغاز شده بود، دیروز هم » غلغله«درگیري مهاجمان با پاسداران در منطقه جوانرود و در محلی بنام کرمانشاه ـ

 .ادامه یافت

 

خبر  دقیقه عصر دیروز با اعالم این 6و45مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران در غرب کشور، ساعت » االسالم پرتويحجت»

 .«دامه داردا اند،به ما خبر داده سیمدرگیري بین سپاه پاسداران و مهاجمان  تا این لحظه که با بی«به خبرنگار اطالعات گفت: 

 



 .و از تلفات مهاجمان، گزارشی نرسیده است اندتا کنون یکی از پاسداران شهید و دو نفر دیگر مجروح شده

 

 سنندج آرام است

 

پاه و س برددر آرامش بسر می در حال حاضر، شهر سنندج از نظر امنیتی کامالً«نطقه کردستان گفت: وي پیرامون اوضاع م

 .«پاسداران و ارتش، بر اوضاع شهر مسلط هستند، ولی از نظر رفاهی، کمبودهایی وخود دارد که  بزودي برطرف خوهد شد

 

بقیه شهرهاي کردستان در تصرف نیروهاي جمهوري  بجز شهرهاي مهاباد، سردشت و نوسود،«االسالم پرتوي افزود: حجت

 .«اسالمی است

 

هم اکنون روستاهاي اطراف این شهرها نیز در حال پاکسازي است و به ترتیب، بطرف این شهرها پیشروي خواهیم نمود، چرا »

راق، وسایل جنگی را که قصد داریم مرزهاي غربی کشور از ارومیه تا مهران و دهلران را ببندیم و نگذاریم حکومت بعث ع

براي ضد انقالبیون به داخل خاك ایران بفرستد. چون روز گذشته پنج عدد مین ضد تانک توسط پاسداران در منطقه خنثی 

 .تا ایجاد ناامنی کنند شوددر داخل ایران فرستاده می شانشد. که این مینها توسط مزدوران بعث براي ایادي

 

 پایگاه عامل بختیار

 

طبق گزارشهایی که براي ما رسیده، عامل بختیار در نوار مرزي ایران و عراق، پایگاههایی «م پرتوي همچنین گفت: االسالحجت

ضد  متوانی. وقتی که مرزها را بستیم، میبینندایجاد کرده و در این پایگاهها، افرادي براي خرابکاري در ایران تعلیمات می

 .«انقالبیون را از بین ببریم

 

 ريگیگروگان

 

در اطراف راه کرمانشاه به قصرشیرین، «وي در پایان، در مورد گروگان گیري بین راههاي کرمانشاهان ـ قصرشیرین گفت: 

افرادي روستایی هستند که با ضد انقالبیون همکاري دارند. ما ضمن تقویت سپاه پاسداران قصرشیرین، سرپل ذهاب، کرند و 



الزم به ». روستاها را پاکسازي و راه را باز خواهیم کرد و امنیت را برقرار خواهیم کرد اسالم آباد، با همکاري ژاندارمري، این

ي اطالعات روز یکشنبه گذشته، خبر اجازة ایجاد پایگاه نظامی براي بختیار از سوي دولت عراق را، یادآوري است که روزنامه

 )2/4/1359به طور اختصاصی درج کرده بود.(اطالعات

 

 به ارتفاعات قلعه ماکوان حمله  مهاجمین

 

را مورد حمله قرار دادند. پرتویی » ماکوان«کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: شب گذشته مهاجمین مسلح مجدداص ارتفاعات قلعه 

مهاجمینی که از این  8مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه ضمن اعالم این خبر گفت: شب گذشته حدود ساعت 

ها با دفاع متقابل سپاه پاسداران خنثی و اي در منطقه زدند ولی حمالت آنهاي پراکندهاند دست به تیراندازيمنطقه رانده شده

ن کوپتري در ایچنین در مورد خبر درگیري ضد انقالبیون در جوانرود توضیح داد: که هیچ هلیمهاجمین فراري شدند. وي هم

 .کوپتر صورت نگرفتاند و عملیاتی توسط هلیها شرکت نداشتهدرگیري

 

مسوول روابط عمومی در مورد اوضاع مرزي قصر شیرین گفت: دو روز پیش یک کامیون خاور با مین برخورد کرد که راننده 

آن در دم جان سپرد. وي به نقل ز پاسداران کرند گزارش داد: افراد این سپاه هنگام گشت خود در روستاهاي اطراف کرند 

نفر بودند بازداشت  6ها که مشروب الکلی را کشف و معدوم کردند و صاحبین آن غرب دو هزار و شصد لیتر

 )4/4/1359شدند.(کیهان

 

 .آموزان سنندج:شما جوانان سنندج، امید انقالب هستیدنماینده امام در غرب کشور خطاب به دانش

 

هجرت سقز که عازم شهرهاي مختلف  نماینده امام خمینی در غرب کشور با اعضاي کاروان» االسالم موسويحجت« -سنندج

ود آموزان دختر و پسر باالسالم موسوي در دیدار با این کاروان که متشکل از دانشکشور هستند، دیدار و گفتگو کرد. حجت

اولین قشري که جواب به پیشنهاد ما براي تشکیل کاروان و دیدار از شهرهاي ایران داد، شما « ضمن اظهار خشنودي گفت: 

.وي با اشاره به عملکرد گروهایی که با » بودید. همین شماها که روزي امید ضد انقالب و امروز امید انقالب هستید جوانان

انقالب در مرحله  وظیفه«اظهار داشت:  اند،داعیه حمایت از خلق، با تبلیغات مسموم و فریب دهنده، ملت کرد را آواره کرده

همین خائنان، آزادانه مشغول ادامه زندگی ننگین خود  شودفساد است. متاسفانه گاهی دیده می هاياول، نابود ساختن این ریشه

االسالم موسوي اضافه حجت». آنان قرار دهید هايانقالب را در جریان شیطنت هايهستند و این وظیفه شماست که دادگاه

بل و زبان گویاي مسلمانان این منطقه اید. امیدوارم که با شما اولین کاروان مهاجر به شهرستانها هستید و در حقیقت، سم«کرد: 



شور برادرانه دیگر نقاط ایران را  مهاجرت به شهرها، احساس عمیق و برادرانه مسلمانان منطقه خود را به دیگر مناطق و متقابالً

یر فق هايیکی از محله»نصراهللادره حاجی «االسالم موسوي نماینده امام، همچنین از محلهحجت». به این استان منتقل سازید

نشین سنندج دیدن کرد و با مردم این منطقه به گفتگو پرداخت. نماینده امام در غرب کشور به خبرنگار خبرگزاري پارس 

 ها،مخروبه و کوچک نبودن سر پوش بر روي فاضالب هاي. خانهبرندمردم این محله در وضع بسیار بدي به سر می«گفت: 

. آنها مشکالت و احتیاجاتشان را اند. اهالی همچنین از نظر آب و نبودن بهداشت مناسب، در مضیقهدهدار میآنها را از آز

ر پایان نماینده امام د». ما مستضعفین این انقالب هستیم نه پولدارها: «گفتندمطرح کردند و خواستار رفع آنها شدند.مردم می

 )6/4/1359اطالعات».(با مسوولین امور در میان گذاردم و خواستهایشان را شنیدم و هامن حرف« گفت: 

 

 شرکت نماینده امام در مراسم مذهبی ساکنان حاجی آباد

 

 مراسم در و دیدار سنندج »آباد حاجی« اهالی با کشور غرب در امام نماینده »موسوي موسی سید االسالمحجت« –سنندج 

 رد اسالم حاکمیت به اشاره با سخنانی، طی سنندج، جمعه امام »حسامی مسعود شیخ« آغاز، در. جست شرکت آنان مذهبی

دیگر منطقه گفته ام که دوري شما از این خلیفه خدایی، نه به صالح دنیاي شماست، اما آنها  شیوخ به بارها من«: گفت ایران

اره حسامی در پایان، ضمن اششیخ مسعود ». متأسفانه بر اثر شرایط خاصی که دیگران برایشان فراهم آورده بودند، اغوا شدند

به از دست دادن یکی از فرزندانش در راه انقالب، گفت که در انتظار روزي است که خود ودیگر فرزندانش را هم قربانی کند. 

نیز طی سخنانی، تالش گروهها براي تبدیل » االسالم موسويحجت«او از مردم خواست تا با تمام وخود یاور انقالب باشند. 

 تواننددشمنان از تفرقه انداختن میان ما و شما می«به پایگاهی براي توطئه را اشتباه آنان دانست و در پایان گفت: کردستان 

و همه دشمن یک گروه آنهم کفر و شرك هستیم، پس چرا پیروز  تپدپیروز شوند. همه ما محبت یک خدا در قلبمان می

 .«نشویم

 

 تشکیل کاروان اخوت از کردستان

 

االسالم موسوي، نماینده امام در غرب کشور طرح تشکیل و حجت کاروان اخوت از کردستان به دنیاي دنبال پیشنهاد حجتبه 

بزرگ، در جلسه اي با شرکت نمایندگان دانشگاهیان، مالکین، بازاریان، استانداري، شهرداري، روحانیت، نماینده امام و مسوول 

 .تبادل نظر قرار گرفتایدئولوژیک، مورد بحث و -دایره سیاسی

 

 متهم در سنندج 6آزادي 



 

جبار ناظمی، مهین علی رشیدي،  هايدستان، پس از رسیدگی به پروندهکر استان اسالمی انقالب دادگاه حکم به –سنندج 

 )6/4/1359عبداهللا ملکی، توفیق نادري  و فرهاد این عده باقید تعهد آزاد شدند.(اطالعات

 

 .نجفی در مالقات با نخست وزیر: نسبت به ترك،کرد،بلوچ و عرب، عنایت داشته باشیداهللا العظمی مرعشی آیت

 

صبح دیروز، مراسم رژه بسیج مستضعفین و افراد ژاندارمري وشهربانی و  نیز راهپیمائی تمام  9خبرنگار اطالعات: ساعت  -قم

ت معصومه (ع) شروع و پس از گذشتن از مردم قم از کسبه، بازاري و کشاورز بمناسبت هفده شهریور از صحن مطهرحضر

خیابان، آستانه و میدان سعیدي و خیابان و پل حجتیه و چهار راه شهداء وارد دبیرستان حکیم نظامی شدند. سپس ساعت 

صبح دیروز، دکتر محمد علی رجائی نخست وزیر جمهوري اسالمی ایران، وارد قم شد و رهسپار دبیرستان حکیم نظامی  5/10

ر این دبیرستان ابتدا آیاتی چند از کالم اهللا مجید قرائت شد و پس از سخنرانی یکی از برادران، سرود خوانده شد و گردید. د

خود ایراد کرد. آنگاه نامه وزیر امور خارجه  هايآنگاه نخست وزیر سخنانی به مدت یکساعت درباره وضع کابینه و برنامه

از دبیرستان حکیم نظامی خارج شدند و نخست  کنیم،ي رجائی، رجائی حمایتت میآمریکا را قرائت نمود که مردم با فریادها

اهللا العظمی بعداز ظهر بمنزل حضرت آیت 2وزیر در مقر سپاه پاسداران به صرف غذا و اقامه نماز پرداخت.پس از آن، ساعت 

 3 ی به گفتگو پرداخت. در ساعتحاج سید محمد رضا گلپایگانی رفت و با ایشان به مدت یکساعت درباره مسایل مملکت

اهللا، طی بیانات مبسوطی چنین اهللا العظمی مرعشی نجفی رفت و سپس حضرت آیتبعدازظهر به مالقات حضرت آیت

و از اینکه این مسوولیت به عهده  کنمبسم اهللا الرحمن الرحیم. اوال خوشوقتم از اینکه امروز شما را مالقات می«فرمودند: 

تان اس شده است، خوشحالم. البته توجه دارید، مرزهاي کشور ما را باید بیشتر اهمیت بدهید، مخصوصاًشخص شما واگذار 

نمائید  هازرخیز خوزستان و کردستان را. و طبق اطالع واصله مرزهاي ما شلوغ است. باید اهتمام بیشتري به رفع این گرفتاري

کت بکوشید و الحمداهللا به بر هایگانگی و اتحاد، در رفع این نابسامانی و امیدوارم شما با سایر مسوولین امور همقدم شده و با

ولی عصر(عج)، این مملکت، مملکت علی و اوالد علی است و بخصوص در استان خوزستان، در تقویت مذهب تشیع سعی 

 ایر برادران محترم و امیدوارم ازدر این مرز و بوم به اجراء درآید. بوسیله سرکار و س موبنمائید. امیدوارم قوانین اسالمی موبه

اهللا خمینی پیروي کرده و پیوسته با افراد مسلمان، و متعهد و با تجربه مشورت نموده تا دستورات رهبر انقالب حضرت آیت

بیاري خداوند، هرچه زودتر این کشتی به ساحل نجات برسد و این مملکت، بسیار بسیار شهید از خود داده است تا به اینجا 

چه در رژیم گذشته طاغوتی و چه در حال، بایستی عنایت بیشتري به خرج دهید و این نهضت و انقالب اسالمی ما را ده،رسی

بیشتر روحانیون به پیش بردند، چون مردم بدنبال آنان بودند. مطلبی هم که بایستی بگویم، مساله آب قم است. وضع آب 

بوسیله تونل به رودخانه قم  ریزد،را که مقداري از آن در کوهرنگ می»دره دائی«چندان رضایت بخش نیست و بایستی آب 

منتقل نمائید، تا وضع کشاورزي این منطقه هم رونق بگیرد. چون توجه جهانیان بخصوص به شهر مذهبی قم دوخته شده، زیرا 



با  بهر ترتیب که شده بدهید، تا همهرا  هااین شهر، شهر قیام و مرکز حاکمیت شیعه است و امیدوارم تا میتوانید رفع نارضائی

مختلف از قبیل ترك و کرد و بلوچ و عرب، عنایت  هايهم، این انقالب اسالمی را به آخرین مرحله برسانیم و نسبت به ملیت

 اهللا العظمی مرعشی نجفی، یکدر خاتمه حضرت آیت». تربیت کنید خودتان، در مقابل، چریک هايداشته باشید و در جنگ

اهللا زاده مرعشی نجفی از االسالم سید محمود آیتجناب حجت جلد کالم اهللا مجید به آقاي نخست وزیر هدیه فرمودند. ضمناً

ده نحو را در تهران خوان من مقدمات صرف و«آقاي نخست وزیر در مورد تحصیالت علوم اسالمی سئوال کرد که ایشان گفتند:

اهللا العظمی منتظري رفت و با ایشان، بمدت یکساعت، بطور خصوصی درباره مسایل نخست وزیر سپس به منزل آیت». ام

 )7/4/1359مملکتی و امور جاري صحبت کرد و سپس عازم مدرسه فیضیه شد.(اطالعات

 

 .ایجاد یک مرکز بزرگ اسالمی در سنندج، بررسی شد در جلسه اي با حضور نماینده امام واستاندار کردستان،چگونگی

 

به منظور بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی ایجاد یک مرکز بزرگ اسالمی در سنندج، جلسه اي در سنندج تشکیل  -سنندج

 استانداريشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس، در این جلسه نماینده امام در غرب کشور، استاندار و معاون سیاسی 

ن از انقالبی و چند ت هايکردستان، جمعی از روحانیون این استان، نماینده دفتر و تبلیغات امام در سنندج، نمایندگان ارگان

فرهنگیان و بازاریان حضور داشتند. این مرکز داراي سه بخش تبلیغات فرهنگی، دفتر مطالعه و برنامه ریزي و سازماندهی 

گزارش حاکی است که در این جلسه نماینده امام در غرب کشور، استاندار کردستان و مسوول دایره  روحانیت خواهد بود. این

ایدئولوژیک کردستان در موردچگونگی تبلیغات و اشاعه صحیح فرهنگ اسالمی در این منطقه و نیز هماهنگ ساختن  -سیاسی

 )7/4/1359طالبی بیان داشتند.(اطالعاتتبلیغاتی با استفاده از افراد متعهد و مسلمان بومی، م هايفعالیت

 

 اهللا العظمی منتظري به مردم پاوهپیام آیت

 

کرمانشاه ـ به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس، یک نفر از روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی منطقه غرب کشور 

 منتظري فقیه عالیقدر خطاب به مردم اورامانات و اهللاعالم کرد: در پاسخ به نامۀ اهالی اورامانات پاوه، پیامی از دفتر آیت

 .نهادهاي انقالب اسالمی پاوه فرستاده شد

 

 :اهللا منتظري به مردم اورامانات باین شرح استمتن پیام دفتر حضرت آیت

 



 تعالیبسمه

 

نشان دهندة وحدت کلمه و مسوولین محترم سمینار مشترك روحانیون و فرهنگیان اورامانات، ایدهم اهللا تعالی، نامه شما که 

اهللا منتظري رسانده شد. دشمنان اسالم از دیرباز تالش در جدا کردن اتحاد قشر مؤثر جامعه بود. رسید و به نظر حضرت آیت

ه . شرایطی کانداالسف، در جوامع اسالمی موفقیتهایی کسب کردهتا کنون، مع اندوو به جان هم انداختن این دوقشر داشته

جمیع طبقات با مسایل و رویدادهاي سیاسی و اجتماعی منطقه آگاهانه  کندایجاب می گذرد،سالمی پیروزمند ما میبرانقالب ا

برخورد نمایند واز سقوط در دام گروههاي وابسته به سیاستهاي خارجی که هدفی جز تجزیه کشور و هدم احکام مقدس اسالم 

 .ندارند، برحذر باشند

 

دي در رژیم منحوس گذشته به، حقوق برادران و خواهران عزیز کرد ظلم فراوانی شده شکی در این که طی سالهاي متما

نیست. این رژیم با ایجاد جو خفقان و ارعاب توانست حقوق مشروع آنان را پایمال نماید ولی با پیروزي انقالب ملت مسلمان 

یم دولت اسالمی هم بر این است. لیکن گروههاي جبران گردد. تصم هاایران و استقرار جمهوري اسالمی، باید تمام گذشته

منحرف و وابسته، تاکنون اجازة ایجاد شرایط تغییر اوضاع اسفبار گذشته را نداده و هرچندوقت یک بار، منطقه را به میدان 

داکاري ف . امید است در شرایط فعلی که با همت مردم آن سرزمین وکشندآنرا به آتش می تبدیل کرده هاجنگ و سنگر بندي

برادران عزیز پاسدار، دست گروههاي غافل بیگانه، از منطقه کوتاه شده، دولت و ارگانهاي انقالبی با هماهنگی کامل بتواند 

 با طرحهاي اسالمی رودرسالت اسالمی خود را  به نحو احسن انجام دهند. از شرکت کنندگان محترم در این سمینار انتظار می

ضاع فرهنگی و اجتماعی منطقه، دین خود را به انقالب اسالمی ادا کرده و از نفوذ عناصر غیر مومن به و انقالبی مفید براي او

انقالب مکتبی و ملت ما در محافل و ارگانهاي دولتی و انقالبی به شدت جلوگیري گردد و خیلی بجاست به دنبال فرمان اخیر 

ان انقالبی و متعهد به عنوان نماینۀ ویژة معظم له بر جریان امور امام، مدظله در هر وزارتخانه و استانداري، یک فرد مسلم

 .نظارت داشته باشد

 

نجات دهید و به آنان اطمینان دهید که  اند،سعی کنید جوانان عزیز کرد را که در تیررس دشمنان اسالم و کشور قرار گرفته

 )11/4/1359در پناه دستورات آزادي بخش اسالم، مصون خواهند بود.(اطالعات

 

 مسایل مردم از زبان وکالي مجلس

 

 .االسالم حسنی: تأمین امنیت بزرگترین خواست مردم ارومیه استحجت



 

ي انتخابی آنان، امروز ي منطقهدر ادامه گفتگو با نمایندگان منتخب مجلس شوراي اسالمی درباره مشکالت و مساله

خوانیم. سرویس سیاسی کیهان: امید دارد با این در مجلس را میرضا حسنی نماینده ارومیه االسالم غالمهاي حجتنظرگاه

هاي مسووالن و مقامات با شناخت از مشکالت مردم در رفع سریع آن که خواست امام امت است بکوشند. طرح نظرگاه

 :خانی نماینده این شهر چنین استاالسالم حسینمسایل ارومیه از دیدگاه حجت

 

اي از بی این جانب مساله تأمین امنیت است. همین چند روز پیش شوراي روحانیت ارومیه و عدهترین مشکل منطقه انتخامهم

اهالی طی دو نامه یکی به محضر امام و دیگري به مجلس شوراي ملی خواسته بودند تا بنده چند ماهی در منطقه باشند براي 

ید روي آن دقت و توجه بیشتري شود. دوم مشکالت کنم که باتأمین امنیت. این مساله بسیار حساس است و من تأکید می

شوند. یکی از آنها مشکل کمبود آب در منطقه است. ما با طرحی که در دست اقتصادي است که خود به چنددسته تقسیم می

ا عمیق تهاي عمیق و نیمهسد در مناطق مختلف مستعد احداث کنیم و همین چاه 3یا  2داریم انشاءاهللا سعی خواهیم کرد 

ي دیگر احداث و طرح دایر کردن اراضی موات را انجام دهیم، مساله هاي بیشتري را زیر کشت ببریم و عمالًبتوانیم زمین

تکمیل راهیست که قرار است بر روي دریاچه ارومیه زده شود که این راه استان آذربایجان غربی را به آذربایجان شرقی 

هاي خرید محصوالت کشاورزي از کشاورزان است که باز این ین و تصویب نرخکند و از ضروریات است. سوم تعیمتصل می

هم یکی از نارساییها و مشکالت است که از قدیم در منطقه وجود داشته است ولی به طور کلی ما طرحی ارایه دادیم تا بر 

نات و وسایل کشاورزي بتوانیم هاي قابل کشت درآید و با در اختیار قرار دادن امکااساس آن اراضی ممات به صورت زمین

شود به طرف تولید افزایش محصوالت کشاورزي ببریم. در مسافرت این ملت مصرفی را که هر روز بر تعداد آنها اضافه می

به  ه تقریباًدیدیم کاي به نام کوه سبز میاخیري که اینجانب به اتفاق سایر آقایان نماینده به کشور لیبی داشتیم در منطقه

آن را انگور بکارند و یا سایر چیزها و هر  کشاورز هر یک ده هکتار زمین داده بودند و آنها مجبور بودند که فرضاً 2500

رأس هم به طور اجباري گوسفند و بز نگهداري کنند البته این هم براي آنها  60کشاورز هم باید چهار گاو داشته باشد و تعداد

تأمین  شور ماهایی را براي کشورمان ارایه کنیم. چون مادامی که اقتصاد ککنم که ما هم چنین طرحاجباري بود. من توصیه می

توان سیاستمان را با سایر امور جامعه تطبیق بدهیم. همین چند وقت پیش بنده به یکی از نقاط اطراف تهران نشده باشد نمی

آبادي  20حلقه چاه عمیق زده شود و در کنار آن  400مسافرتی کرده بودم و پیش خود حساب کردم اگر در این منطقه 

انات کشاورزي را از قبیل تراکتور، بذر و غیره در اختیار آنها قرار دهیم قادر هستیم که با این تأسیس کنیم و همچنین کلیه امک

هزار نفر کشاورز را به کار 30عمل به مقدار بسیار بسیار زیادي سطح تولیدات کشاورزي را باال ببریم و جمعیتی حدود 

آبادانی مناطق بایر که از طریق مقامات اجرایی اقدام شود بگماریم. لذا نظر من این است که در اسرع وقت نسبت به عمران و 

الخصوص از مناطق آذربایجان به سایر جاها تا هم سطح تولیدات کشاورزي افزایش یابد و هم از خروج روستاییان علی

 )21/4/1359جلوگیري شود.(کیهان

 .نوسود محاصره شد



 

تا روستاي مورد وضعیت شهر نوسود گفت: تا به حال نیروهاي انتظامیپاسداران کرمانشاه نیز در پرتویی مسوول روابط عمومی 

در محاصره است تا به محض صدور فرمان همگی عازم شهر خواهند شد. وي  اند و شهر نوسود تقریباًپیشروي کرده "دشه"

کلیه اموال و اضافه کرد که براساس گزارشی که از مهاجرین نوسود به دست آمده است عوامل حزب دموکرات و کومله 

 .وسایل آموزش و پرورش نوسود و نودشه را به غنیمت بردند

 

آخرین گزارش دریافت شده از بخش بایگان حاکی است ارتش مزدور بعث عراق با توپخانه مناطق مرخیل و دورو له از توابع 

این منطقه رو به رو شدند ایران دراسالمیجمهوري این بخش را زیر آتش خود قرار داده و با حمالت متقابل نیروهاي انتظامی

 .ولی از تعداد تلفات مزدوران اطالعی در دست نیست

 انفجار مین پنج نفر را کشت

 

سرنشین  20صبح یک دستگاه اتومبیل تویتا دو کابینه با حدود  5/9پرتویی با ادامه گفتگوي خود گفت: روز گذشته در ساعت 

 10نفر کشته و بیش از  5حرکت بود که در محلی به نام گردك با مین اصابت کرد که  از جاده شروینه به طرف جوانرود در

 .شدند که مجروحین بالفاصله به وسیله هلیکوپترهاي هوانیروز  به بیمارستان طالقانی کرمانشاه انتقال یافتندنفر زخمی 

 

ن در مورد عمل متقابل نیروهاي ارتش و ژاندارمري یاد مقام آگاه در ژاندارمري مستقر در مرز نیز در گفتگو با خبرنگار کیها

نتیجه عراقیها براي آسیب وارد کردن در مناطق نفتی ما در در جریان  حمله نیروهاي عراقی به نفت شهر گفت: کوشش بی

اقی راین مسیر با اقدام متقابل ما منجر به وارد شدن خسارات سنگین به پایگاههاي عمرز نفت شهر و قطع جریان نفت از

 .انداز و توپخانه دشمن شدآشیانه خمپاره 3این نواحی و ازبین رفتن یک دستگاه تانک و مستقر در 

 شودبه مناطق نفت عراق حمله می

 

این ر هاي نفتی آنها دوي افزود تاکنون به دالیل انسانی و اخالقی از وارد کردن ضربات سنگین به مخازن نفت عراقیها و لوله

هاي آنها را در آن سوي این برنامه ادامه دهند ما هم مخازن نفت پاالیشگاهایم ولی چنان چه عراقیها بهکردهمسیر خودداري 

این مقام در عین حال با تاکید فراوان در گسترش نارضایتی در ارتش بعث گفت تعدادي زیادي از مرز منفجر خواهیم کرد. 

ایجاد پایگاه و اردوگاه براي آنها همچنین از ادامه مخالفت دولت ان بعثی و عوامل بعث عراق از پرداخت پولهاي کالن به مزدور



هاي مرخصی اجباري و فرار از خطوط ارتش بعث عراق از خدمت در نوار ایران کنند، نبوده و به بهانهبعثی با جمهوري اسالمی

 ) 31/4/1359کنند.(کیهانایران خودداري میمرزي 

 



 

 احزاب و کردستان

 

 بهزاد خوشحالی

 

  

 

  



 به توصیه جبهه ملی ایران، 

 .روستائیان معترض کردستان از مهاجرت صرفنظر کردند

 

  .کشاورزان را غصب کرده اند هاينماینده جبهه ملی: مقامات محلی مریوان و کردستان دست به یکی کرده و زمین

 

روز است در یک کیلومتري مرز عراق متوقف شده  9کیهان:روستائیان مهاجر کردستان که کرمانشاه ـ سنندج ـ خبرنگاران 

اند،دریروز این توصیه جبهه ملی را پذیرفتند که از پیشروي خود بسوي مرز عراق، خودداري کنند و تا احقاق حق خود در 

 .زمینه دریافت نسق زراعی،در یک کیلومتري مرز متوقف بمانند

 

منصور رسولی، و حسین مفتاح ( وکالي دادگستري)،دکتر عرفانیان( پزشک )،اکبرلقایی،عباس ایهامی و  منوچهر مسعودي،

 .اسماعیل فراهانی( پژوهشگر) و دو خانم پرستار که از سوي جبهه ملی ایران به مریوان اعزام شده اند

 

وان،به محل توقف روستائیان رفتند و چند در دادگستري مری»دارسیران«دیروز،پس از مطالعه پرونده شکایات کشاورزان قریه

ساعت با آنها مذاکرده کردند.آنها که یک پزشک و دو پرستار همراه داشتند، ابتدا پس از معاینه کشاورزان بیمار،مقدار دارو 

 .بین آنان توزیع کردند و یک کامیون مواد غذائی در اختیارشان گذاشتند

 

که آرام پیش  دیدمملی گفت، اگر ما قدرت داشتیم،اجتماعی نمی يي جبهه در اجتماع کشاورزان،حسن مسعودي نماینده

شما را از چنگال مالکان غاصب بیرون می آوردیم.هدف ما در اصل وحدت ملی است.ما در  هايبرویم و خیلی سریع زمین

سرحدات کشور به افرادي مؤمن،معتقد و مورد اطمینان نیاز داریم و چنین افرادي را تنها  زمانی می توانیم داشته باشیم که 

 .آنها را به زمین خود وابسته کرده باشیم

 

 :و نماینده دیگر جبهه ي ملی،خطاب به کشاورزان گفتوکیل دادگستري »حسن رسولی»

 



»( نیکانی ساسا«و»حیدري « دشمن شما در اصل مالکان شما نیستند، بلکه دستگاهی است که کارش پرورش افرادي نظیر

سال  4مالکان شما )است.شکایت شما به مقامات درباره ظلمی که به شما شده است،مثل شکایت گلوله تفنگ است.ظرف 

میلیون ایرانی از کشور مهاجرت کرده اند،یعنی فشار به حدي است که درد بی وطنی را تحمل  می کنند،اما  4ه،حدود گذشت

 .فشار را تحمل نمی کنند

 

رسولی در پایان سخنان خودبه خبرنگاران کیهان(محمد نریموسائی و رشید شکر رزاقی)گفت:نظر ما این نیست که چیزي را به 

ده ایم خود به این نتیجه رسی هايو حرف اینها را با یکی دو ساعت هم نمی توانیم بفهمیم،اما در بررسی کشاورزان تحمیل کنیم

که مشکلشان ناشی از ظلم و ستم دستگاه است،ما تا حصول نتیجه نهایی،با تمام امکاناتی که در اختیار داریم براي احقاق حق 

 .نبال خواهیم کردد هاو خبرگزاري هاآنها مساله را بوسیله روزنامه

 

وي افزود:روستائیان،به ما قول داده اند که بسوزي مرز کشور همجوار پیشروي نکنند،اما آنها هرگز ربه روستاي خود 

برنخواهندگشت،مگر آنکه به حقشان برسند. همه مقامات محلی دست به یکی کرده و زمینی زا که متعلق به کشاورزان بوده 

 .است،تصاحب کرده اند

 

خانوار کشاورز  75بهرامی،نماینده کشاورزان به خبرنگار کیهان گفت،فرماندار مریوان امروز به ما اعالم کرد که از صالح 

خانوار  75اعالم کردند که باید همه  خانواده می توانند صاحب نسق زراعی شوند،اما کشاورزان مشترکاً 69» دارسیران«روستاي

سال است دنبال این کار  16توافق با فرمانداري نیستند.صالح بهرامی افزود:  صاحب نسق شوند، در غیر اینصورت حاضر به

خود را بگیریم در اصل، سند آزادي خود را دریافت داشته ایم.نمایندگان جبهه ملی، به کشاورزان  هايهستیم و اگر سند زمین

نند. آنها بعدازظهر شنبه مریوان را به معترض قول دادند که از تمامی امکانات خود براي حل فوري مشکل آنان استفاده ک

 )7/7/1357قصد تهران ترك گفتند.(اطالعات 

 

 .چینندفئودالها توطئه می

 

و مناقشات کنونی کردستان بوسیله  هاتوطئه«چریکهاي فدایی خلق ایران در اجتماع هواداران خود در سنندج اعالم کردند: 

دراین اجتماع که چند هزار نفر در آن شرکت ». زودتر خلع سالح شوند که باید هرچه شودمالکان و مرتجعینی رهبري می

داشتند، چند تن از کارگران و کشاورزان مسایل کارگري و کشاورزي را مطرح کردند و کشاورزان خواستار تقسیم اراضی 



و فرهنگی شدن، نماینده بزرگ مالکان، دادن کمکهاي بالعوض، وامهاي بدون بهره و انواع خدمات ارتباطی، رفاهی، بهداشتی 

کارگران نیز خواستار برگشت بر سرکار، تشکیل کارگران در سندیکاهاي فعال و کاهش بهاي اجناس وارزاق شدند. در قطعنامه 

اي که در پایان این اجتماع خوانده شد جمعیت خواستار ادارة پادگانها بوسیلۀ شوراهاي انقالبی انتخاب 

 )5/12/1357شدند.(کیهان

 

 ومی،عیدي دادن به ضد انقالبعفو عم

 

سازمان چریکهاي فدایی خلق، عصر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی، آخرین نقطه نظرهاي خود را در زمینه ارتش، دولت، 

 :رفراندوم ودیگر مسایل جاري اعالم کرد

 

آنچنانی ارتش را که خدمت به  هاياما انتصاب کنیم،ما ازاقدامات دمکراتیک و ضد امپریالیستی دولت حمایت می …

آمریکایی را در ارتش بکار بگیرند و این کار ارتش، را به راهی ببرد که حافظ منافع  هايمهره خواهندامپریالیسم است، می

یجاد اایران. امپریالیزم در ایران وسیله سیا در دو مورد فعالیت شدید دارد: اول امپریالیزم باشد نه حافظ منافع خلق ستم دیده 

تفرقه در میان صفوف ملت به این ترتیب که سعی دارد خلقهاي ایران را رویاروي یکدیگر قرار دهد و بین آنها جنگ و برادر 

کشی راه بیندازد. دوم اینکه امپریالیزم سعی دارد خواستهاي خلقهاي ما را تجزیه طلبانه قلمداد کند در حالی که به نظر ما 

 .اندهیچوجه تجزیه طلب نیستند و از این تهمت عوامل امپریالیزم، سخت بر آشفتهخلقهاي کرد و ترکمن ما به 

 

 خطر واهی

 

با ابراز اینگونه اعالم خطر واهی تجزیه طلبی و ضد کمونیزم، ارتش ما را بدلخواه خود ایجاد و مسلح کند تا  خواهدامپریالیزم می

 )28/12/1357بموقع، از آن جهت سرکوب خلق ایران سود جوید.(اطالعات

 

 .ایمما در جریان وقایع کردستان قرار نگرفته

 



نوز ه اعالم داشته است بهیچ وجه در جریان درگیرهاي اخیر کردستان قرار نگرفته و اصوالً ايجنبش ملی مجاهدین طی بیانیه

ز ضمن ابراز تأسف شدید اجنبش ملی مجاهدین «در منطقه کردستان ندارد. در این بیانیه آمده است:  ايهیچ دفتر و نماینده

هیچ که ب دارداخیر کردستان که منجر به قتل تعدادي از برادران عزیز کرد نیز شده است، اعالم می هايدرگیریهاو خونریزي

در منطقه ندارد. نقطه نظرهاي مجاهدین خلق  ايهنوز هیچ دفتر یا نماینده قرار نگرفته و اصوالً هاوجه در جریان این در گیري

ن در باره مسأله کردستان مبتنی بر دفاع از حقوق حقه هم میهنان کرد و رفع ستم مضاعف از آنان در چارچوب وحدت ایرا

اعالم گردیده و اکنون امیدواریم که با ترك هر نوع مخاصمه، زمینه براي  ملی و ضد امپریالیستی تمام خلقهاي ایران نیز قبالً

بازرگان به منطقه فراهم شده ودر اسرع وقت چارچوب انقالبی و مردمی مناسبی اعزام نماینده ذیصالح دولت آقاي مهندس 

به بهانه مقابله با تجزیه طلبی مورد استفاده دشمنان انقالب قرار گیرد، تدارك  تواندکه می اییبراي حل مسالمت آمیز مسأله

 )29/12/1357(اطالعات 1357/ 12/ 28دیده شود.جنبش ملی مجاهدین

 

 اي فدایی خلق در مورد وقایع کردستانهشدار چریکه

 

به نخست وزیر اعالم داشته است که در آغاز درگیري خونین  ايسرگشاده ايسازمان چریکهاي فدایی خلق ایران طی نامه

خیانت به خلق  شودروزهاي اخیر سنندج شرکت نداشته و ادامه کشتار مردم را که از جانب عوامل ارتجاع دامن زده می

 :متن نامه به شرح زیر است. داندمی

 

چنانکه اطال ع دارید تحریکات عوامل ناشناخته شده ارتجاع، مردم غیور سنندج را به درگیري مسلحانه کشانیده است. این »

ان با تحریک نظامی خواهندعوامل که سود خود را در نوع جنگ داخلی دیدند و متأسفانه در دستگاه دولت هم کم نیستند، می

مردم را به جنگ ناخواسته بکشانند. آقاي بازرگان! شما چگونه اجازه  وي مردم و کشتار بی محاباي خلق، عمالًبه شلیک بس

تحریک آمیز  هايانداختند اعالمیهکه اسباب کشتار مردم را فراهم کرده و سیل خون راه  اییعوامل شناخته شده دهیدمی

ردم سنندج و خلق کرد رابرانگیزند. با توجه به این حقایق، سازمان صادر کنند. آتش جنگ را برافروزند و خشم و نفرت م

که به هیچ وجه در آغاز درگیري خونین روزهاي اخیر سنندج شرکت نداشته و ادامه  داردچریکهاي فدایی خلق ایران اعالم می

. از این رو داندب ایران میخیانت به خلق و خیانت به انقال شود،کشتار مردم را که از جانب عوامل ارتجاع دامن زده می

هر چه زودتر و بهر وسیله ممکن که در اختیار دارد، دستور آتش بس، قطع  خواهداز دولت می سازمان چریکهاي ما مؤکداً

هلی کوپتر با پرواز  4اسفند )  28جنگ و قطع کشتار مردم شهر را صادر نماید. الزم به تذکر است که امروز صبح ( دوشنبه 

. کشتار تا این لحظه به بهاي جان بیش از صد نفر از اندهر و پادگان به کشتار سریع و بیرحمانه مردم پرداختهبر فراز ش

خواهران و برادران هم میهن کرد تمام شده و صدها مجروح بر جاي نهاده است. دولت مؤظف است هر چه زودتر براي نجات 

 .ا اقدام نمایدفوري به آنه هايقربانیان وقایع روزهاي اخیر و کمک



 

 )29/12/1357(اطالعات57/  12/  28سازمان چریکهاي فدایی خلق ایران  

 

 .مجاهدین خواستار حل مسالمت آمیز مناقشات سنندج شدند

 

با صدوراعالمیه اي خواستار اعزام نماینده ذیصالح دولت موقت انقالبی به سنندج و حل مسالمت » جنبش ملی مجاهدین»

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران و بنام هموطنان ستم زده و «کردستان شد. متن اطالعیه به این شرح است:آمیز مناقشات 

دلیر کرد. جنبش ملی مجاهدین ضمن ابراز تاسف شدید از درگیریها و خونریزیهاي اخیر کردستان که منجر به قتل تعدادي از 

ر یا هنوز هیچ دفت هیچ وجه در جریان این درگیریها قرار نگرفته و اصوالًبرادران عزیز کرد نیز شده است اعالم میدارد که به 

در منطقه ندارد نقطه نظرهاي مجاهدین خلق ایران درباره مسأله کردستان، مبنی بردفاع از حقوق حقه هم میهنان  اينماینده

ون اعالم گردیده و اکن کرد و رفع ستم مضاعف ازآنان در چارچوب وحدت ملی وضد امپریالیستی تمام خلقهاي ایران نیز قبالً

ي اعزام نماینده ذیصالح دولت آقاي مهندس بازرگان به منطقه فراهم شده و امیدواریم که با ترك هر نوع مخاصمه زمینه برا

در اسرع وقت چارچوب انقالبی و مردمی مناسبی براي حل مسالمت آمیز مسأله اي که به خوبی می تواند به بهانه مقابله با 

 -ش ملی مجاهدین تجزیه طلبی مورد سوء استفاده دشمنان انقالب ایران قرار گیرد تدارك دیده باشد. جنب

 )29/12/1357(اطالعات28/12/57

 

 .و تحریکات امپریالیزم و ارتجاع را در کردستان محکوم کرد ایرانحزب توده

 

ایران امروز ضمن صدور اعالمیه اي اعالم کرد که واقعه کردستان نشانگر کوشش عمال  ايکمیته مرکزي حزب توده

لت ایران است. در اطالعیۀ این حزب آمده است: از سنندج خبرهاي ناگواري امپریالیزم و ارتجاع براي سرکوبی انقالب م

. و اوضاع شهر منتنج است. آن چه مسلم است نیروهاي صدیق ملت کرد این اندمیرسد، چند صد نفر زخمی و کشته شده

ا تضعیف کراتیک مردم ایران ر. دستهایی در پشت پرده در کار است تا انقالب ضد امپریالیستی و دمکنددرگیریها را ایجاد نمی

لیسم مردم مبارز و ضد امپریا کوشندکند. عمال امپریالیزم، صهیونیسم و جاسوسان سیا، ساواك وموساد توطئه می چینند و می

کردستان را به جان هم بیندازند و کسانی نیز با ندانم کاري بر دشواریها می افزایند. حزب توده تحریکات عمال امپریالیسم و 

 )29/12/1357.(کیهانکندتجاع را در کردستان محکوم میار

 فدائی خلق به بازرگان هايپیام چریک



 

ا عامل ر» تحریکات عوامل شناخته شده ارتجاع«سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران با ارسال پیامی به مهندس مهدي بازرگان 

ین است: از: سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران به اصلی درگیریهاي سنندج تلقی کرد. متن پیام چریکهاي فدائی خلق چن

نخست وزیر، آقاي بازرگان. چنانکه اطالع دارید، تحریکات عوامل شناخته شده ارتجاع، مردم غیور سنندج را به درگیري 

ند، تمسلحانه کشانیده است.این عوامل که سود خود را در وقوع جنگ داخلی دیدند و متاسفانه در دستگاه دولت هم کم نیس

. مردم را به جنگی ناخواسته بکشانند با تحریک نظامیان به شلیک به سوي مردم و کشتار بی محاباي خلق عمالً خواهندمی

که اسباب کشتار مردم را فراهم کرده و سیل خون  ايعوامل شناخته شده دهیدآقاي بازرگان شما چگونه، اجازه می

صادر کنند، آتش جنگ را برافروزند و خشم و نفرت مردم سنندج و خلق کرد را تحریک آمیز  هاياعالمیه اندانداختهبراه

برانگیزند؟ با توجه به این حقایق سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران، اعالم میدارد که به هیچوجه در آغاز درگیریهاي خونین 

خیانت به انقالب  شودجاع دامن زده میروزهاي اخیر سنندج، شرکت نداشته و ادامه کشتار مردم را که از جانب عوامل ارت

هرچه زودتر وبه هروسیله ممکن که در اختیار دارد دستور آتش  خواهنداز دولت می موکداً ها. از این رو، سازمانداندایران می

بس، قطع جنگ و قطع کشتار مردم شهر را صادر نماید. الزم به تذکر است که از امروز صبح چهار هلی کوپتر با پرواز بر فراز 

نفر از خواهران و  100بیش از کشتار تا این لحظه به بهاي جان  اندشهر و پادگان به کشتار وسیع و بی رحمانه مردم پرداخته

برادران هم میهن کرد تمام شده و صدها مجروح بر جاي نهاده است. دولت موظف است هر چه زودتر براي نجات قربانیان 

 28/12/57فوري به آنها اقدام نماید.سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران  هايوقایع روزهاي اخیر و کمک

 

 )29/12/1357اج سید جوادي(کیهانرونوشت: وزیر کشور، آقاي صدر ح

 

 :تا برنامه دولت اعالم نشود

 

 .جمعیت و سازمان سیاسی کردستان در رفراندوم شرکت نمی کنند 7

 

دوم اعالم کردند که در رفران هائیجمعیت و اتحادیه در کردستان و سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان طی صدور اعالمیه 6

 .شرکت نخواهند کرد

 



اع از آزادي و انقالب کردستان (سنندج)،  اتحادیه خواستاران حقوق خلق کرد ایران (مریوان)،  جمعیت طرفدار جمعیت دف

زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد (سقز)،  جمعیت دفاع از زحمتکشان و حقوق ملی خلق کرد (بوکان)،  ستاد مشترك 

تکشان (مهاباد)،  جمعیت مبارزین راه آزادي و مدافع حقوق ملی و دموکراتیک (مهاباد)،  جمعیت راه رهائی زحم هاينیرو

دموکراتیک خلق کرد (بانه)  در جلسه مشترکی که دیروز در سنندج داشتند تصمیم گرفتند که از شرکت در رفراندوم 

 .خودداري کنند

 

د را اعالم نکرده است از مردم ضمن صدور اعالمیه اي به این علت که هنوز دولت برنامه خو هاو اتحادیه هااین جمعیت

  .کردستان خواستند که در رفراندوم شرکت نکنند

 

اي خطاب به پیشه وران بازاریان، روشنفکران،  کارمندان و دانش آموزان سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان نیز در اعالمیه

د.  مبارزین خلق کرد در سالروز شهادت طناب دار را بر گردن قاضی محمد انداختن 1326اعالم کرد: (در دهم فروردین 

 .ایران را نادیده میگیرد شرکت نخواهند کرد) هايقهرمان ملی شان در رفراندوم که حقوق ملی کرد و سایر خلق

 

در قسمتی از اعالمیه به این نکته اشاره شده که (انسان آزاد به حکومتی راي میدهد که بداند چه حقوقی را براي مردم در نظر 

 .ه است و چه سیاستی را در برابر دشمنان مردم در پیش میگیرد)گرفت

 

ل داند شوراي انقالب اسالمی از چه کسانی تشکینویسد: (هیچکس نمیسازمان انقالبی زحمتکشان کردستان در اعالمیه خود می

 کنند؟شده است؟ مردم حق دارند که بدانند چه کسانی بر آنها حکومت می

 

  .خبر استرا اعدام می کنند که نه تنها مردم بلکه نخست وزیر هم از جریان محاکمه آنها بی عده معدودي مثل نصیري

 

اطالعات زیادي در مورد رژیم سابق دارند که باید مردم از آنها با خبر شوند. چرا این اطالعات را در  هاافرادي مثل نصیري

اسالمی اعالم وفاداري نموده است،  فقط تعداد کمی از افسران که ارتش به جمهوري گذارند؟ به بهانه ایناختیار مردم نمی

ارشد و جنایتکار را اعدام و عده دیگري را بازنشسته نمودند ولی تشکیالت آنرا دست نخورده و حتی به نفعش مرتب تبلیغات 

 (می کنند



 

دولت با دشمن شماره یک خلقهاي  سازمان انقالبی زحمتکشان ضمن اشاره به سانسور در رادیو وتلویزیون و رفتار دوستانه

ایران یعنی آمریکا و شرکتها و موسسات آمریکایی و محکوم کردن اظهار تاسف دولت از حمله به سفارت آمریکا اعالم کرده 

است: چرا صدور نفت به آمریکا را از سر گرفتید؟ کارگران ایران به کدام برنامه اعالم شده و تضمین شده جمهوري اسالمی 

 (ندراي بده

 

در پایان، سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان اعالم کرده است: (تا وقتی که برنامه جمهوري اسالمی صراحتا خواستهاي 

دموکراتیک انقالب ایران و بخصوص خواست رواي خلق کرد را مبنی بر خودمختاري کردستان در چهار چوب ایران 

را بی توجهی به خواستهاي برحق مردم سرتا سر ایران میدانیم.  بنا دموکراتیک به رسمیت نشناسد ما شرکت در رفراندوم 

 (5/1/1358براین ما در این رفراندوم شرکت نخواهیم کرد.(کیهان

 

 تشکر چریکهاي فدایی خلق از نقش آیت اهللا طالقانی در حوادث کردستان

 

ی مجاهد کبیر،  ارسال داشته اند از تالشهاي فدایی خلق ایران طی نامه اي که براي حضرت آیت اله طالقان هايسازمان چریک

اند.  در بخشی از این نامه آمده است: هر چند مجدانه ایشان در جهت تحلیل و شناخت حوادث خونین کردستان قدردانی کرده

 و و اخبار جعلی شما از درك عمیق ودرست حوادث کردستان باز دارند،  اما سوابق هاکه مغرضان کوشیده اند با سمپاشی

تجارب مبارزاتی شما که زندگی خود را وقف مبارزه در راه آرمان کرده اید بصورت قاطع ترین و دسیسه براي حنثی کردن 

 .و شناخت درست از نادرست جلوه گر شده هاتوطئه

 

واهد خدر قسمت دیگري از نامه فدائین آمده است،  پشتیبانی شما از طرح پیشنهادشوراي موقت انقالب انقالب سنندج می

د و یا خواهنمردم کردستان باشد ما امیدواریم حسن نیت شما سزمشقی براي آنهائی باشد که نمی هايراهگشاي حل و دشواري

و بویژه خلق کرد داشته  هااگر خوشبختانه بگوئیم نمی توانند برخوردي راهگشا یا نه با مشکل خلق

  )8/1/1358باشند.(اطالعات

 

 رفداري از خلق کرددعوت به راهپیمایی براي ط



 

جمعیت دفاع از جنبش خلق کردستان طی اعالمیه اي کشتار خونین مردم بیدفاع سنندج را محکوم کرد و از مردم دعوت 

 2(امروز) ساعت  9/1/58کرده است تا در این راهپیمایی شرکت جویند.  در این اطالعیه آمده است بدین منظور در روز پنج 

راهپیمایی خواهیم داشت.  از تمام افراد متعهدو مسئول و کلیه نیروهاي ملی و مردمی دعوت می از جلوي دانشگاه.  تهران 

 )9/1/1358نماییم که با شرکت در این راهپیمایی همبستگی خود را با خلق کرد ابراز نمایند.(اطالعات

 

 .جمعیت و سازمان کردستان در رفراندوم شرکت نمی کنند 8

 

 .در کردستان اعالم کردند که در رفراندوم شرکت نخواهند کردسازمان و جمعیت  8-سنندج 

 

جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان (سنندج) جامعه دانشجویان آزاد،  سازمان پیشرو براي اتحاد،  نهضت ملی،  سازمان 

 معلمان پیشگام،  اتحادیه خواستاران حقوق حقه ایران (مریوان)

 

زادي و مدافع وکراتیک (مهاباد) جمعیت رهایی زحمتکشان (مهاباد) جمعیت مبارزه ي راه آطرفداران دفاع از زحمتکشان دم

حقوق ملی دموکراتیک خلق کرد (بانه) جمعیت طرفداران زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد (نقده) از گروههایی 

اند بعلت نا مشخص بودن ماهیت و کردههستند که اعالم داشته اند در رفراندوم شرکت نخواهند کرد این گروهها اعالم 

محتواي جمهوري اسالمی و رعایت نکردن حق خلقها بویژه. رعایت نکردن حق تعیین سرنوشت براي خلق کرد در رفراندوم 

  .شرکت نواهند کرد

 

پارچه حزب توده سنندج اعالم کرد که در رفراندوم شرکت خواهد کرد.  شعارهایی از سوي این حزب و کل موافقان روي 

ما فقط به جمهوري اسالمی  "نه شرقی ونه غربی،  جمهوري اسالمی "شده نوشته شده است: هانصبنوشته شده و در خیابان

  )9/1/1358.(اطالعات"مابه جمهوري اسالمی راي می دهیم"راي می دهیم.

    .آمریکا در ایران نقشه تجریه طلبی می کشد

زادگاه  1948سمتدیده فلسطین که پس از توطئه امپریالیستی ـ صهیونیستی  هايلقسازمان دانشجویان پیشگام طی پیامی به خ

خویش را از دست دادند،  درود فرستاده و ضمن تأیید مبارزه مسلحانه آنان در راه احیاي حقوق حقه شان،  به سفر کارتر به 



لق ایران و مردم ستمدیده منطقه خاور میانه از سوي دانسته که علیه قیام خ هاییخاورمیانه اشاره کرده و آنرا نمونه بارز توطئه

امپریالیسم در دست اجرا است.  در این بیانیه آمده است که آمریکا (از یکسو به ایجاد تفرقه پرداخته،  خواستهاي دموکراتیک 

ي که تجزي طلبانه ا و بر حق خلقهایمان را تجزیه طلبی قلمداد و مرتجعین وابسته در کردستان براي ایجاد حرکات و اقدامات

    (17/1/1358شود،  نقشه میکشد. (اطالعاتمنجر به رویاروئی مردم می

 

 تلگرام هواداران چریکها

 

هواداران سازمان چریکهاي فدایی خلق ایران در سنندج ضمن ارسال تلفنگرامی بعنوان مهندس بازرگان نخست وزیر اعالم 

تر این سازمان را دارند.در صورتیکه دولت جلوي این توطئه شوم را نگیرد ما اي در سنندج قصد حمله به دفعده« کردند که:

  )28/1/1358کیهان ».(مسئول عواقب وخیم حاصله نخواهیم بود

 

 .به دنبال اعتراض هواداران یک گروه ائتالفی: شمارش آراء انتخابات سنندج معلق شد

 

، نامزد عضویت در شوراي شهر »اسالمی هايو جمعیت هاائتالفی انجمنگروه «سنندج ـ بدنبال اعتراض گروهی از طرفداران 

گیري، شمارش آرا براي مدت نامعلومی در این شهر به تعویق افتاد. دیروز در راي هايسنندج به کیفیت تبلیغات در حوزه

گیري ها ریختند. رأيندوقنفر زن و مرد آراء خود را به ص 34600 حوزه انجام شد و مجموعاً 68شهر سنندج راي گیري در 

نفري نظارت بر امر انتخابات،  5شب ادامه داشت. براي جلوگیري از هرگونه تخلف کمیته  8بامداد آغاز شد و تا ساعت  7از 

اشخاص باسواد براي نوشتن برگه راي آنان در ورقه اعمال  الزم را کرده بود و جز مساله بیسوادان که احتماالً هايبینیپیش

نفر از  1000تا  500گیري بین رسید.در هر حوزه رايکردند، راه دیگري براي اعمال نظر در انتخابات به نظر نمیینفوذ م

برابر  نام شدگان، صف طوالنی دراهالی سنندج مراجعه کرده بودند و بدلیل کنترل شدید و تطبیق شناسنامه با لیست ثبت

که  ندکردپاي صندوقهاي رأي به نفع گروههاي رقیب در انتخابات تبلیغ می. گروهی در خوردرأي گیري به چشم می هايحوزه

هاي اسالمی قرار گرفت. و این گروه ضمن مراجعه به کمیته ها و جمعیتمساله مورد اعتراض طرفداران گروه ائتالفی انجمن

سلمان آموزان مطرفی انجمن دانش پنج نفري نظارت بر امر انتخابات خواستار جلوگیري از تبلیغ در پاي صندوق رأي شد. از

زاده رهبر مذهبی سنندج هر گونه تحریمی را تکذیب کرد و از مردم خواست نیز انتخابات را تحریم کرد. بعد از این وقایع مفتی

 از ايچنان رأي خود را به صندوق بریزند. با وجود رد تحریم انتخابات شوراي شهر سنندج از سوي احمد مفتی زاده، عدههم

هواداران گروه انجمنها و جمعیتهاي اسالمی، در استانداري اجتماع و به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض کردند. اعضاي کمیتۀ 

پنج نفري براي جواب گویی به اعتراض مردم به استانداري رفتند و بعد از حدود پنج ساعت بحث و مذاکره با معترضین به 



اي با امضاي سه نفر از اعضاي کمیته تنظیم شد که بر اساس آن ردستان صورت جلسهنحوه انتخابات با نظارت استاندار ک

مقرر شد از شمارش آراء خودداري شود قرار است امروز اجتماعی از طرفداران گروه ائتالفی انجمنها و جمعیتهاي اسالمی در 

تتخابات شوراي شهر از نو تجدید خواهد شد. نفر برسد، ا17301چه عده این افراد به میدان آزادي سنندج بر پا شود و چنان

گروهی از مردم سنندج اعتقاد دارند بر طبق مفاد آیین نامه انتخابات شوراي سنندج شمارش آراء باید بالفاصله بعد از 

 هچه اعتراض به نحوه انتخابات مطرح باشد، با گذشتن  یک هفته از زمان رأي گیري می توان بگیري انجام شود و چنانرأي

 .این اعتراضات رسیدگی کرد

 

 نظر استاندار کردستان

 

سنندج ـ دکتر ابراهیم یونسی، استاندار کردستان، صبح امروز طی تماس تلفنی با کیهان،پیرامون مساله اعتراض به نحوه 

مقدمات  نفري مسوولیت کامل برگزاري این انتخابات را برعهده داشت و 5انتخابات شوراي شهر سنندج گفت: کمیته موقت 

نفر در  2500بعدازظهر حدود  5/2آن را از دو هفته پیش فراهم کرده بود. دیروز در حین برگزاري انتخابات حدود ساعت 

محوطه استانداري اجتماع و به نحوه انتخابات اعتراض کردند. دکتر یونسی اضافه کرد: از آنجا که پس از حوادث سنندج، قرار 

این انتخابات زیر نظر شوراي موقت باشد، من بررسی این اعتراض را به همین شورا واگذار  ي مسایل مربوط بهشده است همه

االمکان تصمیمات خود را به اتفاق آراء بگیرد تا از بحرانی شدن اوضاع جلوگیري شود، البته من نظر و پیشنهاد کردم که حتی

وجود وزارت کشور طرح خواهم کرد. دکتر یونسی در پاسخ خود را در مقام استاندار، پیرامون مساله انتخابات و اعتراضات م

زاده با توجه به توصیه قبلی ایشان که انتخابات نباید تحریم شود، پیرامون مساله فعلی چیست، این پرسش که نظر آقاي مفتی

ن اطالع دادند و از م به نحوه برگزاري انتخابات را به من ايزاده دیروز با من تماس گرفتند و اعتراض عدهگفت: آقاي مفتی

نفري توصیه کنم که تصمیمی بگیرند. من در جواب گفتم که هر تصمیمی  5خواستند که به یکی از اعضاي شوراي موقت 

نفري است و من تا پایان انتخابات و شمارش آراء دخالتی نخواهم کرد. استاندار  5پیرامون انتخابات به عهده شوراي موقت 

تحریکاتی براي بحرانی کردن اوضاع شهر وجود دارد تاکید کرد که در پی بررسی کامل و حل  ه مسلماًکردستان با اشاره باینک

 )25/1/1358دشواریهاي فعلی است.(کیهان

 

 :جبهه دمکراتیک ملی ایران

 

 .نامه رسیدگی شودبه اعتراضات انتخابات سنندج باید بر مبناي آیین



 

ر سنندج، جبهه دمکراتیک ملی ایران در پیامی خطاب به مهندس بازرگان از وي زمان با انجام انتخابات شوراي موقت شههم

نامه مورد رسیدگی قرار گیرد. اطالعات موثقی از خواست که اعتراضات مطرح شده در مورد انتخابات در چارچوب آیین

ان به موقع به هیات نظارت رسد که گروهی به عنوان اعتراض به انتخابات انجام شده بدون اینکه اعتراضات آنسنندج می

یره سروصدا و جنجال و تهدید به تحصن و غ انداختننامه مصوبه مورد رسیدگی قرار گیرد با براهتسلیم گردد و بر مبناي آیین

آراء  مأخوذ خود را مخدوش اعالم دارند. این قبیل برداشت در نخستین آزمایش دمکراسی با انتخابات شوراي  خواهندمی

نندج از نظر آینده دمکراسی بسیار مخاطره انگیز است. اگر قرار باشد با انجام اعتراضات دسته جمعی از اعالم موقت شهر س

ر و . تقاضا داریم به وزارت کشوشودفاتحه هر نوع انتخابات آزاد خوانده می نتیجه گیري انتخابات خودداري گردد، دیگر اصوالً

اعتراض در قالب آئین نامه مصوب مورد رسیدگی قرار گیرد و از هر گونه اقدام استاندار دستور اکید داده شود که هر نوع 

 )26/1/1358جلوگیري به عمل آید.(کیهان غیر دمکراتیک دیگر جداً

 .رادیو تلویزیون سنندج به دست پاسداران مذهبی تصرف شد

 

قیاده طرفدار بارزانی تصرف شد ودر پی  مرکز سازمان رادیو تلویزیون سنندج توسط نیروهاي مسلح مذهبی و گروهی از افراد

فدائی خلق در سنندج ضمن اعتراض به این عمل، آنرا محکوم  هايدموکراتیک و نیز هواداران چریک هايآن، طرفداران نیرو

 .کردند

 

 6دیشب (پریشب) حدود ساعت «رییس ستاد نیروهاي دموکراتیک سنندج، دیشب به آیندگان گفت: » صدیق کمانگر»

نفر از پاسداران مذهبی که چند تن از افراد قیاده طرفدار بارزانی در میان آنان هستند مرکز سازمان  30هر، حدود بعدازظ

 .رادیو تلویزیون سنندج را اشغال کردند و در اطراف آن سنگربندي نمودند

 

به وسیله  س تلویزیون دکل تلویزیوناهللا طالقانی امضاء شده بود که پاسگاه پلیاي که با حضور آیتطبق توافقنامه«وي افزود: 

نیروهاي مسلح دموکراتیک حفاظت شوند. ولی دیشب نیزوهاي مسلح مذهبی قبل از آغاز خدمت نیروهاي مسلح دموکراتیک 

آمدند و تلویزیون را اشغال کردند و از ورود محافظین قبلی جلوگیري نمودند. به منظور جلوگیري از درگیري مسلحانه از 

 «.لح نیروهاي دموکراتیک خواسته شد آرامش خود را حفظ کنندپاسداران مس

 



محل سازمان رادیو تلویزیون سنندج، از نظر استراتژیکی مسلط بر شهر و بخصوص دفتر جمعیت آزادي و «کمانگر اضافه کرد: 

 «.باشدفدائی خلق می هايهواداران چریک

 

اي عم تصرف مرکز رادیو تلویزیون را مخالف با فدایی خلق در سنندج با انتشار اعامیه هاییدر همین حال دفتر هوادارن چریک

 .توافقنامه قبلی ذکر کرد و آنرا محکوم کرد

 

 که در کار انتخابات هاییفدایی خلق که دیروز منتشر شد ضمن اشاره به کارشکنی هائیدر اعالمیه دفتر هواداران چریک

 :پیشرو صورت گرفته، آمده است هايطرف گروه مخالف کاندیدا نفري شهر سنندج از 11شوراي 

 

همان عناصر، بعد از اشغال رادیو تلویزیون، بدون در دست داشتن مجوز قانونی، مشغول کندن سنگر در اطراف شهر »

ه و کونت خود نمودبه راه افتاده و مردم را تشویق و تحریک به ترك محل س هاو خیابان هاو یا با بلندگو در کوچه باشندمی

 «...آنها را دچار رعب و وحشت می نمایند

 

س خانه یک دبیر را بنام مدر هايصورت گرفت که شیشه هائیدر همین حال، از یکی از سنگرهاي رادیو و تلویزیون، تیراندازي

 )26/1/1358آیندگان»(شکست و وي دیروز شکایتی در این زمینه، تسلیم دادستان کرد.

 

 مسوولیت ترورپذیرش 

 

هاي رسیده از منابع موثق حاکی است که عملیات الزم براي دو گروه مخفی مسوولیت ترور قرنی را به عهده گرفتند. گزارش

نی، آغاز شده است. یک منبع مطلع گفت: به احتمال قوي، یک گروه تندرو ارتجاعی، شناسایی عناصر مسوول ترور سرلشکرقره

 اصوالً«زود:این منبع افت داشته است اطالعاتی براي تعقیب افراد وابسته به آن بدست آمده استنی دسدر ترور سرلشکر قره

همچنین عصر دیروز ».آمیزي بزندمحل شک است که گروهی در جهت انقالب حرکت کند و دست به چنین عملیات تحریک

این ترور وولمس» سلحشوران خلق«کرد که گروه به دنبال انتشار روزنامه شخصی طی یک تماس تلفنی با تحریریه کیهان، ادعا 

 .هاي مکرر کیهان پاسخی ندادکرد، به پرسشاست. وي که خود را به گروه سلحشوران خلق معرفی می

 



این اطالعیه ضمن متهم کردن      نی را به عهده گرفت. درایی، مسوولیت ترور سرلشکر قرهطی صدور اعالمیه» فرقان«گروه    

 .اندقلمداد کرده» اعدام انقالبی«این ترور را ،"نیقره"

 

ام اي داد، نخواست به تهران بیایند و فرودگاههاي کشور را بسته بودند گروه فرقان اطالعیهدر روزهایی که امام خمینی می

ن، با استناد به شد و در ابتداي آآیاتی از قرآن شروع میفرقان با حروف سرخ در باالي اطالعیه چاپ شده بود. اعالمیه با

ها ي مرتجع و مبارز و مترقی روحانیت را محکوم کرده بود. گروههاي چپ نیز همه جناح سخنان و آثار دکتر علی شریعتی، کالً

 .این اعالمیه واقع شده بودمورد حمله

 

آینده واندن شمارهاین ترور، به خگروه فرقان در آخرین اعالمیه خود، مردم را براي کسب اطالعات بیشتر در مورد علت

 »اسالم بدون روحانیت«چاپ شده است که در آن از تز » توحید«این گروه کتابی زیر عنوان نشریه خود دعوت کرده است. از

 از مسیر اصلی منحرف شده است، پرداختن به کار سیاسی ـ» گروه پیشتاز انقالب«این که این گروه با اعتقاد بهدفاع شده است.

 .کنده میرا توصینظامی 

 

یک حرکت ضد انقالبی که منشاء ارتجاعی دارد و به  نی را عمالًگروههاي مختلف مذهبی و سیاسی امروز ترور سرلشکر قره

ي در ایی است بنام گودرزي.ورساند توصیف کردند. بنابر اطالعات کسب شده،رهبري گروه فرقان طلبهامپریالیسم یاري می

 .رفتاري و دري نخواندن اخراج شدکرد، که به علت کجان زندگی  میمدرسه شیخ عبدالحسین بازار تهر

 

 ایدئولوژي پاي بند تاکتیک است و در نتیجه از پاسخگوئی به مسایلاین گروه که بسیار کوچک است، بیشتر ازشودگفته می

انتشار داد نسبت به وضع امام  اي که فروردین ماه جارياین گروه در اعالمیهاساسی اجتماعی از دیدگاه اسالم، عاجز است،

ه است. در را نوشت» توحید«اي گروه شخصی بنام آشوري است که کتاب گیري منفی نشان داد، از اعضاي برجستهخمینی جهت

ایران، انتقادهاي شدیدي شده و بر خالف نظر تمام گروهها، سازمانها و افکار عمومی، جنبش این گروه از نهضت اسالمینشریات

 )3/2/1358داند.(کیهاناز خارج می را مهم

 

 .اهللا طالقانی اعالم شد: سپهبد پالیزبان مشغول استخدام مزدور استدر یک نامه سرگشاده به آیت

 



 .غرب را به جان هم بیاندازند» اهل حق«خواهند از طریق دامن زدن به اختالفات مذهبی،شیعیان و می

 

 .اهللا طالقانیایران ـ سنندج:آیتفدایی خلق نامه سرگشاده دفتر هوادران سازمان چریکهاي

 

 اهللا طالقانیروحانی مبارز و عالیقدر آیت

 

اندرکار نشاندگان امپریالیزم دستبار در سنندج و گنبد و نقده بار دگر مرتجعین و دستهاي خونین و اسفپس از درگیري

ب اند که محل سکونت پیروان مذهاطقی را انتخاب کردهاین بار منگرانباشند. توطئهتوطئه دیگري در منطقه غرب کشور می

اي این توطئه پالیزبان، ساالر جاف، عدهباشد، مانند کرند غرب، بوران، سرپل ذهاب، قصرشیرین عامالن اجراي می "اهل حق"

 .باشداز ساواکیهاي سابق و بعضی رهبران مذهبی وابسته می

 

سپهبد پالیزبان همراه سردار جالل(یکی از رهبران ـ1ان به شکل زیر بیان کرد: توبه طور کلی وضعیت فعلی آن منطقه را می

قیاده موقت برادر ساالر جاف معدوم) و همچنین عده زیادي از ساواکیهاي سابق در منطقه شروع به استخدام مزدورانی با 

 .هزار تومان در ماه نمودند 6تا  3حقوقی 

 

هاي فراوانی صورت گرفته ایران قتل و غارتپالیزبان در راهها و روستاهاي غرب ماه گذشته توسط مزدورانـ در طول یک2

ادث این حوها و اموال بسیاري از روستاییان به یغما رفته است و دراست. سرنشینان صدها اتومبیل در راهها غارت شده و گله

 .انددهها نفر کشته و مجروح شده

 

نتیجه مانده است و هیچکدام از مقامات مسوول رمري و کمیته امام هم بیمراجعات مکرر مردم به پاسگاههاي ژاندا

 .آورنداین مورد بعمل نمیدراقدامی

 

ی اند، از احساسات مذهبـ پالیزبان از طریق معدودي از پیشوایان مذهبی (اهل حق) که از وابستگان ساواك و رژیم قبلی بوده3

خواهند اختالفات مذهبی را شدت بخشیده تا مردم ده و با تحریک آنها میمردم ساده و زحمتکش اهل حق سوء استفاده کر

هاي هاي امام و پادگاناهل حق و شیعه مذهب را رو در روي هم قرار دهند از طرف دیگر از طریق عوامل پالیزبان در کمیته



ایم و با شناختی که از آورده شود. با اطالعاتی که از منطقه بدستمنطقه احساسات مخالف مردم (اهل حق) دامن زده می

الیزم ایمان داریم که امپریچگونگی دسایس عوامل مزدور و بیگانه در سنندج و نقده داریم و با توجه به شرایط حساس مملکت. 

 زدارند و همیشه در صددند تا حادثه بیافریند و مبارزه نیروهاي مختلفی را اکشی بر نمیگري و مردمو ارتجاع دست از توطئه

جهت اصلی حرکت یعنی مبارزه با امپریالیزیم و ارتجاع منحرف ساخته و همبستگی نیروها و طبقات خلقی را  به تفرقه 

شما را در جریان امر قرار داده و به دولت هشدار  بکشانند. لذا با توجه و آگاهی شما به مسایل منطقه الزم دیدیم که مستقیماً

تا با سوءاستفاده از احساسات ملی و مذهبی مردم و با توطئه و تحریک، به آتش دهید که دستهاي پلیدي در کار است 

ارتجاع  این میان فقط امپریالیزیم ودر ها دامن زده و حادثه گنبد یا نقده را بار دیگر تکرار کنند. مسلماًاختالفات و چند دستگی

خرابی نخواهد داشت. ما معتقدیم اگر دولت با است که نفع خواهند برد و براي مردم زحمتکش حاصلی جز کشتار و خانه

هاي پالیزبان، قیاده موقت و عناصر وابسته و مزدور به عمل نیاورد مقامات مسوول اقدامات فوري در مورد جلوگیري از توطئه

 ردارنبه عهده دولت خواهد بود.دفتر هوا این منطقه مسلماًمسوولیت تحمیل یک جنگ خونین و ناخواسته دیگر بر مردم 

 )18/2/1358ایران ـ سنندج(کیهانسازمان چریکهاي قدایی خلق

 

  

 هشدار سازمان چریکهاي فدائی خلق به دولت و مردم پیرامون وضع روستاها در فصل برداشت محصول

 

از آنجا که با نزدیک شدن روزهاي برداشت محصول، وضعیت بحرانی و احتمال درگیریهاي خونین در برخی مناطق روستایی 

 دانددر کار برداشت محصول موانعی ایجاد کرده است، سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران الزم می کشور شدت یافته و عمالً

 :رسمی وزارت کشاورزي موارد زیر را به آگاهی هم میهنان برساند هايپیرو اطالعیه

 

تعداد زیادي از مالکین و زمینداران بزرگ که ـ پس از قیام شکوهمند خلق و رهایی روستاییان ستمکش از یوغ رژیم شاه، 1

مزارعی که متعلق به این دسته از مالکین بوده است، مطابق  اند،متواري شده و یا از کشور گریخته اند،مزدور رژیم سابق بوده

زرعه را به قانون انقالب توسط دهقانان مصادره شده و زراعت آن به دهقانان تعلق گرفته است. شوراي دهقانی که اداره م

 .عهده دارد، حق دارد محصول را جمع آوري و بین روستاییان تقسیم کند

 

ـ چنانچه دولت در مورد جمع آوري و ضبط قسمتی از محصول مزارع ادعایی داشته باشد، این امر میتواند از طریق مذاکره و 2

 .صورت گیرد توافق بین نمایندگان دولت و شوراي ده که اداره روستا را تحت کنترل دارد،



 

ـ بسیاري از امالك در دوران رژیم منفور پهلوي توسط سران کشوري و لشکري و بزور سرنیزه از دهقانان غصب شده است. 3

که بر مبناي آن محصول و یا بخشی از آن را از چنگ دهقانان  کندادعاي مالکیت زمین غصبی هیچ حقی براي مالک ایجاد نمی

ختیار شوراي دهقانی محل قرار گیرد و بین دهقانان ذینفع تقسیم شود. شکایت زمینداران و خارج سازد، محصول باید در ا

مالکین در مورد سلب مالکیت از آنها بعدا باید از طریق مراجع قضایی مورد بررسی قرار 

                                        .گیرد

 

لح سابق ایادي خود را مس هايکه فئودال شودی و بلوچستان، دیده میـ در بعضی مناطق بویژه در کردستان، آذربایجان غرب4

 ايه. آنها از این طریق به دهات و مزارع یورش برده و دهقانان را از زمیناندفئودالی زده هاينموده و دست به تشکیل اتحادیه

ها در کردستان با حمایت البی فئودال. عملیات ضد انقاندرا غصب و دهقانان را آواره کرده هاخود بیرون رانده و زمین

ري روزبروز شدت بیشت اند،دارودسته فئودالی بارزانی ( قیاده موقت ) که همیشه در خدمت اهداف امپریالیسم در منطقه بوده

آنها  تمی یابد. در این مورد ،خلق کرد درباره روابط دولت مرکزي با دارودسته وابسته به امپریالیسم قیاده موقت، نظیر موفقی

اشنویهظ و اطراف که تبدیل به پایگاه نظامی آنها شده و چگونگی دعوت از آنها در سالروز بزرگذاشت روز «در شهرستان 

نگران است. مقامات مسوول باید هر چه فلسطین در دانشگاه تهران و رفت و آمد آزاد آنها به پادگان منطقه جلدیان سخت

سابق که فرصت را براي غارت محصول و اعاده مالکیت زمین مناسب  هايي فئودالزودتر و بهر وسیله ممکن باشد، خودسر

 .وظیفه ایست که پیگیرانه باید از جانب همه نیروها تعقیب شود هاخاتمه دهند. حمایت از دهقانان در برابر این فئودال اند،یافته

 

ما رسیده است، زمینداران به همدستی عوامل رژیم ـ طبق اطالعاتی که از مناطق روستایی ترکمن صحرا و کردستان بدست  5

کوشند محصول را از دست دهقانان بیرون بیاورند. آنها سابق با تهدید روستاییان به آتش زدن محصول مانع برداشت شده می

اي مبارز و تا مال و جان دهقانان ستمکش را به آتش و خون کشند. هشیاري دهقانان و افشاگري نیروه اندخود را آماده کرده

شود. درین مقطع عوامل انقالبی عامل مهمی در جلوگیري از وقوع درگیري و ممانعت از جنایات این جنایتکاران محسوب می

هم  هاو جنایت هاو توطئه هاترین حیلهارتجاع و طفداران زمینداران همچنان که در سنندج و گنبده و نقده نشان دادند از کثیف

نگ و برادرکشی بین ترك و فارس، کرد و ترك، ترکمن و غیره غافل نخواهند ماند، تا اکنون که فصل ج انداختنبراي براه

. برعهده دهقانان ستمکش و نیروهاي اندشود، دسترنج و مایملک دهقانان را به غارت بردهبرداشت محصول نزدیک می

 .را تکرار نمایند انقالبیست که هرگز اجازه ندهند این عوامل فجایع سنندج، گنبد و نقده

 



که از جانب دولت مطرح شده می تواند در موارد بسیار منجر به سوء استفاده غارتگران » الزرع للزارع«ـ موضوع حدیث  6

روستا قرار گیرد. کشف مکانیزه هیچ حقی براي مالک ایجاد نخواهد کرد که دهقان را غارت کند. بهرحال مفوهم این حدیث 

سی است که آنرا کاشته است. در مورد اختالف موضوع این حدیث باید توسط هیاتی مرکب از آنست که محصول از آن ک

 .نمایندگان دهقانان و مقامات رسمی حل و فصل شود

 

ـ در منطقه ترکن صحرا دولت اعالم کرده است که شوراهاي دهقانی را به رسمیت نمیشناسد. اوال معلوم نیست چنانچه  7

تقسیم محصول دهقانان را برسمیت نشناسد چه کسی را به رسمیت خواهد شناخت. ثانیا از هم  دولت در مورد جمع آوري و

اکنون پیش بینی میشود، چنانچه دولت بخواهد از طریق شوراهاي دهقانی براي جمع آوري محصول و تقسیم عادالنه آن اقدام 

آنها این بار با دلگرمی از حمایت دولت، یک بار دیگر  نماید. زمینه ترکتازي و آتش افروزي زمینداران بزرگ را فراهم آورده و

روستاها را به خاك و خون خواهند کشید. دولت باید از طریق به رسمیت شناختن شوراهاي دهقانی که در بسیار مناطق 

 تشکیل تشکیل شده است، کار مردم را واقعا به خود مردم واگذار کند. اما از یک سو برخی مقامات رسمی ظاهرا از ضرورت

شوراهاي دهقانی سخن میگویند و با کمال تاسف از سوي دیگر عمال دولت هر کجا شورا تشکیل شده است، آنرا غیرقانونی 

و به اعتقاد ما این سیاست دولت، اوال مستقیما به سود سرمایه داران و مالکین بزرگ است، ثانیا بزرگترین مانع  کنداعالم می

تر از گند و نقده گردد. از این رو ست. ثالثا می تواند منشاء خونریزي و جنایات فجیعپیشرفت جریان برداشت محصول ا

چنانچه دولت به این روش خود پافشاري کند و یا اساسا وضعیت بحرانی روستاها را که از جانب زمین داران و عوامل رژیم 

 .عهده گرفته استسابق پدید آمده بفراموشی بسپارد، در حقیقت عواقب خطرناك آن را خود به 

 

ایم براي جلوگیري از هر نوع وقایع سوء مطلب فوق را ما امروز قبل از آنکه وضع، بیش از این بحرانی شود وظیفه خود دانسته

هنگام  کند،به اطالع هم میهنان و مقامات مسوول برسانیم. سازمان ماقبل از وقع هر حادثه ناگوار در روستاها اعالم می

احتمال قوي عوامل وابسته به رژیم سابق و زمینداران بزرگ خواهند کوشید وقایع خونین گذشته را تکرار  برداشت محصول به

انه خصم هايآوري محصول و جلوگیري از درگیريکنند. بهرحال به اعتقاد ما هر آنچه گفته شد، تنها راه حل موقت براي جمع

ت ارضی واقعا انقالبی در ایران انجام نشود، یعنی تا آن زمان که و کاهش تشنجات محسوب میشود. و تا زمانی که یک اصالحا

 هايزمین به کسی که آن را میکارد تعلق نگیرد، تا زمانی که خود دهقانان ما، در همه جا، اداره و کنترل کشت را در اتحادیه

ترین حاصل این شوراها و سخت تعاونی، توسط شوراهاي دهقانی منتخب خود در دست نگرفته باشند و تا زمانی که دولت خود

نباشد، مسائل روستاییان، همچون مسائل کارگران و سایر زحمتکشان اساسا حل نخواهد شد و  هاپاسدار و مدافع این شورا

دهقانان ستمکش خلق در چنگال فقر و بدبختی و استثمار وحشیانه غارتگران وابسته به امپریالیسم که اکنون دچارانند، همچنان 

  )12/3/1358(آیندگان7/3/1358» سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران«واهند ماند.اسیر خ

 نظر دبیر جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان



 

سیاسی کردستان ایران نیز  هايدبیر جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان ایران و سخنگوي شوراي هماهنگی جمعیت

 8 هايهمانطوریکه قبال هم اعالم کردیم،  خلق کرد در قطعنامه«لق کرد خواند و گفت: کنفرانس سنندج را یک توطئه علیه خ

خود را اعالم کرده و گفته شده  هايماده اي که در سنندج و مهاباد هم تصویب کرده و به اطالع دولت رسانده است، خواست

  ها،سیاسی،  شوراها،  اتحادیه هايتمام گروهکه فقط مذاکراتی با دولت قابل قبول است که نمایندگان واقعی مردم شامل 

سید عزالدین حسینی «کشاورزان و کارگران در این مذاکرات شرکت داشته باشند و رئیس هیات نمایندگی هم، آقاي 

    )20/3/1358آیندگان».(است

 پشتیبانی کنفدراسیون کار از حقوق ملی خلق کرد

 

وابسته به جنبش ملی کرد با رهبران » نیروهاي ترقی خواه دموکراتیک«نمایندگی پاریس ـ خبرگزاري فرانسه ـ یک هیات 

فرانسه مالقات کرد، این مالقات که به دنبال ابراز تمایل هیات کردي صورت گرفت، » کنفدراسیون عمومی کار«سندیکاي 

گرا که در مرکز شمالی ملیوجود یک آرمان «سندیکاي فرانسوي را در جریان » طور وسیعی«هیات نمایندگی کردي، به 

قرار داد. هیات نمایندگی کرد اعالم کرد، زحمتکشان و ملت » میلیون نفر را در بر میگیرد 20خاورمیانه جمعیتی نزدیک به 

اري ملی خودمخت«کرد، در هر کشوري که قرار گرفته باشند، خواستار حقوق ملی خود هستند. بنابراین آنها خواهان استقرار یک 

 «.مانند عراق و ایران هستند کنندی در چهارچوب کشورهایی که در آن زندگی میو فرهنگ

 

ي ه به وسیلهک»مشروع تعیین سرنوشت خود «پشتیبانی و همبستگی خود را نسبت به اعمال حق » کنفدراسیون عمومی کار»

 )9/4/1358سازمان ملل متحد نیز تصویب شده است، اعالم کرد.(هیوا

 

 می فاروقاطالعیه انجمن اسال

 

 :متن زیر از حانب برادران اهل تسنن به ما رسیده است

 

نیت و عالقه آنها به تداوم انقالب اسالمی ایران در ضمن تشکر فراوان از برادران خوبمان و تقدیر احساس مسئولیت و حسن

ات توانند نظریو متفاوت می کنیم. طبیعی است سایر برادران از قشرهاي گوناگونسطح جهان، عین اطالعیه آنها را درج می



المقدور در اختیار نظریات کسانی است که به خود را براي درج در این روزنامه ارسال دارند و صفحات این روزنامه حتی

 .اندیشندانقالب اسالمی ایران تحت رهبري امام خمینی ایمان داشته و به فرداي امت می

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 تفرقوا و اختلفوا من بعد ماجاء تهم البینات والتکونوا کالذین

 

 .همچون کسانی که پس از درك حقایق به تفرقه و اختالف روي آوردند، نباشید

 

 شوراي تدوین قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ـ ایدیهم اهللا

 

کوچک ایران در حال برکنده شدن هاي شرکت و عوامل تفرقه و نفاق از میان امت اسالمی اکنون که ریشه هاي طاغوت وبنیان

وار، و نابود گشتن هستند، اکنون که انقالب اسالمی ملت ستم کشیده ما به یمن رهبري دامیانه و به برکت اندیشه بلند علی

اهللا خمینی به اولین پله پیروزي خود گام نهاده، اکنون که چشم امید همه مسلمانان تحت عمرگونه و محمدسان امام است. آیت

ت هاي زنگبار به سوي این قسمهاي غربی افریقا و از روسیه تا کنارهم ابرقدرتهاي طاغوتی جهان  از سواحل شرقی تا کرانهست

و  کندهاي در حال گذر این برهه از تاریخ ما را بررسی میصبرانه لحظهاز سرزمین پهنارو اسالمی خود دوخته شده و جهان بی

یی است که اي نمودار شدههنگ غرب و ایدئولوژي مادي و ارادتی چشم انتظار راه تازهاکنون که همه ملتهاي زیر یوغ فر

 یی در مسیر حرکت انقالبینهد بر ما است که پیش از برداشتن هر گام و بر زبان آوردن هر کلمهانقالب ما در پیش پاها می

 .یک بینی بررسی کنیم و بسنجیمخویش همه جوانب و نتایج و پیامدهاي آن را عاقالنه و ماهرانه و با بار

 

قانون اساسی ـ این خالصه و چکیده انقالب اسالمی ما، سند و مدرك اندیشه ما در امروز انقالب و الگوي فرداي انقالبها، 

ون ها و قانبخش جهان، قانون اساسی نظام توحیدي و اساس و پایه جامعه بدون طبقه و بدون فرقهتئوري همه جنبشهاي رهایی

تواند در بند یک محدوده زمانی معین و نه در بند یک واحد در مکان معین ی نظام خدایی خواهد بود، چون سندي نه میاساس

تواند جز یک امت واحد یا یک قانون واحد نمی محدود و محسوس شود. امت اسالم با همه نحله ها و مذاهب خود ـ اصوالً

 …هذه امتکم امه واحده و اناربکمآنباشد:



 

ها و مذاهب باشد. بیاییم اسالم را از نشست هزار و سیصد اییم براي امت اسالم قانونی وضع کنیم که در برگیرنده همه نحلهبی

ساله خود که با امویان آغاز شد و با صفویان به اوج خود رسید پایان بخشیم، بیاییم عامل ایجاد (امه واحده) ما باشیم. بگذاریم 

چه در منظور باال آمد را اهیت هر دو اسالمی و انقالبی است اسالم باشد. اگر ما به واقع آنانقالب ایران در صورت و م

 .خواستاریم الگوي ما قوانین اساسی مغرب و پاکستان و حجاز نباشد که همه آنها عامل تفرقه امت اسالم بوده و هستند

 

تهاي ملآن نیست اما واقعیت دیگر است که همه مذهب اکثریت علماي ملت یاران جعفري است و این امر بر کسی پوشیده 

دیگر مسلمان که چشم امیدشان به ماست نه جعفري هستند و نه شیعه قانون اسالم را به قانون مذهب تبدیل نکنیم و پس از 

ا قرآن، شوقها و ارزوها سبب جدایی خود از امت عظیم اسالم بشویم ما با همه مذاهب خود مسلمانیم. خداي ما اهللا، کتاب م

امام ما محمد و فلسفه ما کعبه است. اینها اساس وحدت ما و اسالم ـ نه تشیع و تسنن ـ دین ما است، روا نداریم که دشمنان 

یی بسازند و همچون همیشه ما را از امت اسالم از محبت واالي ما به اهل بیت و دوستداري ما نسبت به مذهب جعفري حربه

 .اسالم جدا نگه دارند

 

اهللا نجفی مرعشی مذهب رسمی نه این است که کشورهاي مغرب و اندونزي و مصر و پاکستان و. . . که به فرموده آیتمگر 

دهیم الگو خواهند گرفت؟ اش میاند ـ فردا و فرداها از قانون اسالم که ما ارائهکشورشان را در قانون اساسی خود ذکر کرده

نیست تا بتواند نوع معینی از آن را به نام مذهب به خود اختصاص داده و نوع دین اسالم متعلق به یک گروه یا ملت خاص 

دین رسمی کشور خود قرار دهد، اگر ما چنین کنیم تاریخ اسالم ما را نخواهد بخشود. دین رسمی همه امت اسالمی اسالم 

 .گیریماست و جز این هر چه باشد تفرقه است و اختالف در پایان باز تبرك می

 

 نوا کالذین تفرقوا و اخحتلفوا من بعد ما جاء تهم البیناتوالتکو

 

 انجمن اسالمی فاروق ـ خلیج فارس

 

 رونوشت: روزنامه کیهان

 



 روزنامه اطالعات

 

 روزنامه انقالب اسالمی

 

 روزنامه جمهوري اسالمی

 

 )9/4/1358روزنامه آیندگان(کیهان

 .فدائی خلق به شوراي شهر سنندج هشدار دادند هايهواداران چریک

 

 که به شوراي شهر ايفدائی خلق در سنندج، در نامه سرگشاده هايسنندج ـ خبرنگار آیندگان:دفتر هواداران سازمان چریک

اهانت و چاپ  ها،سنندج نوشت در مورد حقوق پایمال شده مردم، ممانعت از تظاهرات کارگران، آتش زدن کتابخانه

 .نسبت به هواداران فدائیان، دخالت قیاده موقت و سانسور در وسائل ارتباط جمعی هشدار داد اندازکاذب و تفرقه هايالمیهاع

 

ضمن تائید مواضع ضد امپریالیستی مسلمانان مبارز، افرادي را که تحت عنوان مسلمان به  هااي، چریکصفحه 4در این نامه 

 .انددغل کاري و فحاشی می پردازند شدیدا محکوم کرده

 

ایران، هنوز  هايماه از قیام خونین خلق 15پس از گذشت نزدیک «از این نامه سرگشاده آمده است:  هاییدر قسمت

ر زحمتکش و سایر نیروهاي شرکت کننده در قیام برآورده نشده است. از اعتصاب و تظاهرات و طبقات و اقشا هايخواست

 .جلوگیري کرده و آنها را وحشیانه برهم می ریزند هاتحصن

 

هرکس یا هر گروه از مردم را که به نحوي نسبت به حقوق پایمال شده خود اعتراض می نمایند ضد انقالبی و اخاللگر قلمداد 

 «.کنندمی

 



شرم آور علیه دفتر هواداران فدائی منتشر شده است که هر  هايخالف واقع و توهین و فحش هايتاکنون چندین بار اعالمیه»

از جانب چند نفر عنصر بی محتوا و کوته فکر بوده  اعالمیه تحت امضاي متفاوت و بعضی از مواقع بدون امضاء ولی مشخصاً

 «...است

 

و حتی عنوان کردند که استاندار کردستان، چون قول داده  دانندخوردگان، دشمن اصلی خود را فدائیان میمرتجعین و فریب »

که به  «به آنها باید گفت:» بود دفتر هواداران فدائی سنندج را برچیند و بقول خودش عمل نکرده است، مستوجب اخراج است.

اندار انتصابی کردستان اطالعی نداریم. ولی نه استاندار و نه هیچکس اربابانشان نیز اطالع بدهند ما از قول و قرارهاي است

 )10/4/1358آیندگان».(دیگري نمی تواند دفتر ما را خودسرانه منحل کند...

 

 هاي کردي رادیو تهراننامه خطاب به سرپرست برنامه

 

 ها باید بر مبنايسالت شما در اجراي برنامهبا سالم و درود فراوان بر شما و مجریان برنامه کردي رادیو تهران با وجودیکه ر

ته و احساسات و اعتقادات شخصی را گف طرفی باشد ولی متاسفانه مجریان برنامه در خالل برنامه و پخش بریده جراید صرفاًبی

یامهاي ها و پپردازند و تنها به گفتهدارد میتنها به عنوان کردن مطالب آیندگان که موضوع مشخصی در قبال انقالب اسالمی

 .کنندشیخ عزالدین حسینی اکتفا می

 

زاده قابل احترام هستند لذا با توجه به اینکه براي کردهاي مسلمان هم جناب شیخ عزالدین حسینی و هم عالمه مفتی

 ابرنامه متصدیان سعی کنند تنهآن خواهشمند است براي جلوگیري از هرگونه سوء تفاهم و پیش داروي در مورد مجریان

ین زاده و شیخ عزالدطرفانه هر پیامی که در جراید از عالمه مفتیغرضانه و بیسخنگوي شیخ عزالدین حسینی نبوده و بی

آن اندرکاران گردد بازگو نماید. و بدین وسیله صداقت انقالبی خویش را ثابت نمایند که عین رسالت دستحسینی منتشر می

 .تواند باشدبرنامه جز این نمی

 

 هاي ارزنده در کمال صداقت و بیطرفی. با سپاسامید توفیق روزافزون براي کارکنان برنامه کردي و پخش برنامه به

 

 )12/4/1358انجمن دانشجویان مسلمان کرد مقیم تهران بخش دانشگاه علم و صنعت(جمهوري اسالمی



 

 تقاضاي اعزام یک هیات منصف به کردستان

 

ستان دیروز بعد از ظهر در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی شرکت جستند. و درباره مسائل و تن نمایندگان روستائیان کرد 62

مشکالت این منطقه و همچنین نقش رادیو تلویزیون در انعکاس اخبار این منطقه سخنانی ایراد کردند. نماینده روستائیان 

انان کرد گفت: آنها به دهقانان فشار ضمن اشاره به نقش مخرب مالکان مرتجع در ناراضی ساختن دهق» جلدیان« آبادي

که دهقانان ستمدیده که  شودبه بعد بپردازند و همین مسئله سبب می 1341را از سالهاي  هاآوردند که باید بهره مالکانه زمین

ام ام درباره دیدار» الجان«دهند. نماینده دهقانان براي مردم برقراري فئودالیسم را تالش کردند عکس العمل شدید نشان 

خمینی و آیت اهللا شریعتمداري گفت: این دیدارها موفقیت آمیز بوده و ما از قاطعیت امام در مبارزه با امپریالیسم و عوامل آن 

میم داریم تا از ها تصدهقانی گفت: ما با تشکیل اتحادیه هاي. یکی از نمایندگان در مورد تشکیل  اتحادیهکنیمپشتیبانی می

رابر مالکان دفاع کنیم. عبداهللا نژاد نماینده روستائیان مامش در ارتباط با مسئله حافاظت از مرزها گفت: منافع دهقانان در ب

تواند از مرزهاي کشور پاسداري کند و مسلح کردن مالکان بدین منظور جز آنکه اوضاع منطقه را هیچکس بهتر از دهقانان نمی

دهقانان آنگاه به نحوي انعکاس خبرهاي منطقه از طریق رادیو تلویزیون متشتت کند نتیجه دیگري در بر ندارد. نمایندگان 

دهقانی احزاب یا گروههاي مثل حزب دمکرات کردستان را که از منافع دهقانان  هايانتقاد کردند و اعالم داشتند. که اتحادیه

ائیان کرد در ي ندارند.نمایندگان روستااما هیچگونه وابستگی با هیچ حزب یا دسته کنندتایید می کندزحمتکش پشتیبانی می

 ها،، اخراج مجاهد نماها، خلع سالح فئودالپایان اعالم داشتند از دولت خواستار دستگیري و مجازات فرمانده پادگان ژاندارمري

م یک او اعز» جلدیان«جلوگیري از پخش اخبار تحریک آمیز رادیو و تلویزیون و برخی مطبوعات، جبران خسارت مردم آبادي 

   )13/4/1358هیات منصف و بی طرف از جانب دولت براي بررسی و حل مشکالت موجود هستند. .(اطالعات

 اطالعیه مدرسین حوزه علمیه قرآن پاوه

 

نویس قانون اساسی بیاد و ظهور اسماعیل صفوي و اي از اصل سیزده پیشپاوه طی اطالعیه» قرآن«مدرسین حوزه علمیه 

عفري بودن مذهب جاهللا مرعشی نجفی  است که براي توجیه رسمیآیتايتر  بیانیهایم. از همه دردناكدهکودتاي رضاخان افتا

مام اند که در تایشان فرمودهاین طرز فکرها مبرا باشدبایست ازباشد میایشان میام که مقام واالياستدالالت عجیب نموده

ی اینکه حکومتاین همه خون را داده باشیم برايشده است واي بر ما اگر معینممالک توحیدي! در قانون اساسی مذهبی رسمی

ا را به این حکومتهالبکر خدانشناس را مستقر نماییم ماکهغیرت ویا حسنمانند حکومتهاي انور سادات خاون یا ملک خالد بی

که در طول انقالب خواستار چنانخود قرار دهیم همپذیرم تا مقیاس جمهوري اسالمینمیعنوان حکومت مشروع و اسالمی

این . ازدادیمشده و علیه انورسادات و غیره شعار میهمه طاغوتیان حاکم بر دول اسالمی هايسرنگون شدن رژیم

این ما اند. عالوه بربودن مذهب جعفري در قانون اساسی رژیم شاهنشاهی براي اثبات مطلب یاد نمودهایشان از رسمیترعجیب



فرمایند باید به صدر اسالم برگردیم به چه مقیاس برگیریم مگر در صدر اسالم مذهب گفته امام را که پیوسته می دانیمنمی

واهیم خ. ما میپیوسته مورد نطر مسلمین بود» ان الذین عنداهللا االسالم«اینکه جعفري و یا مذهب دیگري رسمیت داشت یا

» سنهفبشر عبادالذین یستمعون القول فتبعون اح«اینکه یت و اکثریت وجود دارد یااي به نام اقلایا در اسالم مسالهبپرسیم که

این باره اقدام الزم را به عمل آورد و گرنه اسالم در خطر شود که در. از پیشگاه امام و سایر مقامات تقاضا میباشددستور می

 )13/4/1358.                      والسالم علی من اتبع الهدي(اطالعاتاست

 :دهقانی کردستان در سقز گفته شد هايدر اجتماع نمایندگان اتحادیه

 .دهقانی در کردستان قابل حل است هايمساله خودمختاري با نظر اتحادیه

 

  .دهقانی مذاکره کند هاياز دولت میخواهیم در مسائل روستائیان تنها با اتحادیه

 

اهاي روست هايهزار نفري در سالن شهرداري سقز، نمایندگان دهقانان اتحادیه سنندج ـ خبرنگار آیندگان: در یک اجتماع یک

خلع سالح دهقانان،  استقرار   ها،تیلکوه ـ میره ده و خورخوره،  پیرامون مسائل مختلف از جمله خودمختاري،  اهداف اتحادیه

ي را به شرح زیر به تصویب رساندند که برخی به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان، قطعنامه ا …ژاندارمري،  ارتش و 

 :از مواد آن به شرح زیر است

 

دهقانی، مهمترین ارگان اجرائی امور اقتصادي ـ سیاسی ـ فرهنگی ـ حفاظتی،  عمرانی بوده از دولت موقت  هاياتحادیه   ·

  .رف حساب و مذاکره باشنددهقانی ط هايمربوط به روستائیان، تنها با اتحادیه هايتقاضا داریم که در زمینه

 

دهقانی در کردستان که به عنوان اکثریت مردم سرزمین کردستان می باشد، قابل حل  هايمساله خودمختاري با نظر اتحادیه

  .است

 

اتحادیه معتقد است ثبات امنیت منطقه در دهات فقط با ایجاد نیروهاي مسلح محلی به سرپرستی و تائید شوراهاي دهقانی 

کند و معتقدیم که ارتش فقط موظف به ذیر است و استقرار هر نوع نیروي دیگري تحت هر عنوان در منطقه را رد میامکانپ

  .حفظ امنیت مرزها میباشد و حق هیچگونه دخالت در امور داخلی کشور را ندارد

 



و » مریکاسیا آ«کش است و از طرف مرتجع و دشمن روستائیان زحمت هايما بار دیگر اخراج قیاده موقت را که پشتیبان فئودال

  .حمایت میشوند،  قاطعانه خواستاریم» ساواك ایران«

 

  .اتحادیه سریعا خواستار شرکت تمام نمایندگان ده نشین در مجلس موسسان و تدوین قوانین مملکتی میباشند

 

دارد،اتحادیه دهقانی با تمام امکانات از ایشان چون آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی در موضع دفاع از حقوق ما زحمتکشان قرار 

  )13/4/1358پشتیبانی میکند.(آیندگان

 

 .عضو یک اتحادیه دهقانی مهاباد دستگیر شدند 4

 

تن از اعضاي دهقانی محال آختاچی (دفتر اوطمیش)  4نماینده سابق مجلس منحله شوراي ملی، » جعفر حیدري«در پی شکایت 

  .سوي دادستان دادسراي انقالب اسالمی مهاباد دستگیر شدندبه اتهام سرقت اسلحه از 

 

روستا قرار گرفت و نمایندگان این روستاها دیروز در مهاباد اجتماع کردند و  70تن مورد اعتراض روستاییان  4دستگیري این 

  .خود دست به راهپیمایی خواهند زد هاياعالم داشتند چنانچه این عده آزاد نشوند با خانواده

 

اي ضمن محکوم کردن بازداشت نمایندگان با صدور اطالعیه» راه رهائی زحمتکشان در کردستان ایران«در همین حال جمعیت 

ه این وابسته به ساواك می باشد ک هاياتحادیه دهقانی متذکر شدند که نماینده سابق مجلس منحله شوراي ملی یکی از فئودال

یري وي به خانه اش رفته بودند و چون حیدري در خانه اش نبوده اقدام به ضبط نمایندگان، به منظور خلع سالح و دستگ

  .اندوي کرده هايسالح

 

 )17/4/1358اسامی دستگیر شدگان عبارتند از: مال مصطفی سریالنی، رحمان رحمان نیا،  ابوبکر وفتاح.(آیندگان

 

 سنندجانتقاد تند از عدم کارائی شوراي شهر،دادگاه انقالب و دادگستري 



 

فدائی خلق در سنندج، در اعالمیه اي که منتشر کرد نسبت به نداشتن  هايخبرنگار آیندگان: دفتر هوادارن چریک -سنندج

  .کارائی و قدرت اجرائی شوراي شهر،  دادگاه انقالب اسالمی و دادگستري سنندج اعتراض کرد

 

قالب اسالمی و دادگستري سنندج از بدو انقالب تاکنون در شوراي شهر،  دادگاه ان«در قسمتی از این اعالمیه آمده است: 

را که  »علی و عزیز احمدي«جهت رسیدگی به پرونده قاتلین،  مجرمین و خطاکاران اقدامی صورت نداده است به ویژه قاتلین 

ت به تري در بطالاند، از سوي دیگر دادگسبه قتل رسیدند،  محاکمه نکرده» محمد و ایرج صفري«روز پیش این دو توسط  40

را رسیدگی نماید که مالکین بر ضد دهقانان تشکیل داده اند و یا به  هاییسر می برد و حداکثر فعالیتش این است که پرونده

نصیحت روستائیان بپردازد.  همچنین شوراي شهر سنندج که خونبهاي جنگ خونین و تحمیلی سنندج بود،  با عدم مساعدت 

بی مورد عناصر مرتجع در کار شورا،   هايعضاي آن که نمایندگان واقعی مردم نیستند و دخالتدولت و ترکیب ناهمگون ا

عمال هیچ کاره است. به هر جهت، تاکنون شوراي شهر موفق به راضی کردن هیچ روحانی واجد شرایط براي ریاست دادگاه 

  )18/4/1358آیندگان».(انقالب اسالمی نشده است

 

 .ر دیگري را براي کردستان تحمل نخواهیم کردتحت هیچ عنوان،استاندا

 

، در تلگرافی که براي مهدي بازرگان نخست وزیر »جمعیت دفاع از آزادي و انقالب در کردستان«سنندج ـ خبرنگار آیندگان: 

دم ع مخابره کرد در مورد استعفاي استاندار کردستان هشدار داد.  در این تلگراف، جمعیت خاطرنشان ساخته است در صورت

به عنوان استاندار کردستان،  در آن شرایط، تحت هیچ عنوان وجود استاندار دیگري را که مسلما در » ابراهیم یونسی«مراجعت 

شوم چیده شده از طرف آمریکا و مزدوران آن و توطئه گران محلی می باشد،  به رسمیت نشناخته و  هايارتباط با اجراي نقشه

و منافع مردم انجام  هاست عواقب مسئولیت چنین کارهایی که بدون در نظر گرفتن خواستتحمل نخواهیم کرد.  بدیهی ا

  )18/4/1358شود متوجه دولت و ارکان قدرت است.(آیندگانمی

 .علت استعفاي استاندار کردستان را باید در ماهیت دولت جستجو کرد

 

فدایی خلق در سنندج با صدور اعالمیه اي، استعفاي استاندار کردستان  هايسنندج ـ خبرنگار آیندگان :دفتر هواداران چریک

ی دولت دفع الوقت هاياحمدي مفتی زاده و طرفدارانش با استاندار از یکسو و از سوي دیگر سیاسیت هايرا در رابطه با مخالفت

  .اعالم کرد



 

ندار انتصابی جناحی از دولت از استاندار انتظار داشت بعد از روي کار آمدن استا«از این اعالمیه آمده است:  هائیدر قسمت

که همه کاره شهر باشد و جناح دیگري از دولت نیز حامی و خواستار مسلط شدن مفتی زاده بر اوضاع بود.  آقاي مفتی زاده 

سرو خ«اده به معاونت استاندار منصوب شد،  آقاي مفتی ز» کلیجی«تالش فراوان نمود تا قدرتی بهم بزند و حتی وقتی 

را به عنوان استاندار پیشنهاد نمود که این خواست مورد قبول واقع نشد و از اینجا بود که مخالفت آقاي مفتی زاده و » خسروي

طرفدارانشان شروع گردید و مفتی زاده براي اینکه موقعیت خود را هرچه بیشتر مستحکم کند،  دست به تالش همه جانبه اي 

اه غیرمنطقی وج هايي شهر را در حد یک اداره جزء نگهدارد، اما استاندار کسی نبود که تن به خواستزد تا استانداري و شورا

طلبانه مفتی زاده بدهد.  حال این سئوال پیش می آید که چرا دولت زمانی یونسی را به سمت استانداري کردستان منصوب می 

ه استانداري به اصطالح مجبور به استعفا شود.  ما معتقدیم که باید کند کنماید اما پس از چندي آنچنان زمینه اي را فراهم می

سرچشمه حقیقت قضیه را نه در اختالف بین این کمیته و آن کمیته و یا این دسته و یا آن دسته،  بلکه اساسا در ماهیت دولت 

  )20/4/1358آیندگان».(جستجو کرد

 تن از نمایندگان 4دستگیري  دهقانی مهاباد،  بوکان و سقز به هاياعتراض اتحادیه

 

نفر از نمایندگان اتحادیه دهقانی  4دهقانی روستائی مهاباد،  بوکان و سقز با صدور اعالمیه اي نسبت به دستگیري  هاياتحادیه

  .بوسیله شوراي انقالب مهاباد اعتراض نمودند» اطمیش«

 

تن، باید به  4وسل ما به تحصن و یا تظاهرات براي آزادي این اشاره شده است که براي جلوگیري از ت هادر یکی از این اعالمیه

 :مورد زیر توجه شود 3این 

 

  .ـ نمایندگان دستگیر شده فورا آزاد شوند 1

 

  .آنها مسترد گردد هايسالحـ 2

 

  )20/4/1358ـ از آنها معذرت خواهی شده،  شوراي شهر صریحا از آنها رفع اتهام نماید.(آیندگان 3

 



 ودالها با کشاورزانتضاد فئ

 

هایی از دیروز توسط گروه«سخنگوي جمعیت دفاع از آزادي سنندج در رابطه با درگیریهاي مریوان در تماس با کیهان گفت: 

 .این شهر به راهپیمایی و تظاهرات پرداختندمردم به عنوان اعتراض به اخبار ضد خلقی رادیو وتلویزیون در 

 

ر اي از فئودالها که داین هنگام عدهکردند. در صادر و آن را جلوي ساختمان رادیو وتلویزیون قرائت میاي راه پیمایان، قطعنامه

اند جمعیتی را که اجتماع کرده بودند به گلوله بستند و تظاهرکنندگان نیز به مقابله کمیته پاسداران انقالب اسالمی نفوذ کرده

 .شدنداي از طرفین کشته و زخمی تیجه آن عدهپرداختند و دامنه درگیري وسعت یافت که در ن

 

وي حمله تظاهرکنندگان به مرکز سپاه پاسداران انقالب را نادرست خواند و گفت: تضاد بین فئودالها و کشاورزان در منطقه 

 .ندر هستگاینجا به وجود آید. عامل اصلی آن همین فئودالهاي مرتجع و سلطهکردستان زیاد است و هرگونه درگیري که در 

 

سخنگوي جمعیت دفاع از آزادي، خبرهاي رادیو و تلویزیون پیرامون حوادث مریوان را نیز کشف را نیز تکذیب کرد و گفت: 

این شرایط حساس ما را یاري خواهیم در کنیم و از همه آزادیخواهان میاي علیه خلق کرد را محکوم میما هرگونه توطئه

 .دهند

 

آزادي اضافه کرد: از صبح امروز، هواپیماهاي ارتشی در آسمان سنندج و سایر شهر هاي کردستان سخنگوي جمعیت دفاع از 

یم خواهاین موضوع، باعث وحشت مردم عادي شده است و ما میاند و چند بار دیوار صوتی را شکستند که به مانور پرداخته

یت همچنین گفت: بنا به اظهار فرماندار مریوان تعداد که ارتش از دخالت در درگیریهاي مریوان خودداري کند. سخنگوي جمع

و  40ها به روایتی داند و تعداد زخمیتر مینفر صحیح 24نفر است، جمعیت دفاع از آزادي شمار مقتوالن را  30شدگان کشته

 .رسیدنفر می 100به روایت دیگر به 

 

این مردم هستند که درباره خواهد بزند،اما حرفی که دلش میتواند هر زاده گفت: هر کسی میوي درباره اظهارات عالمه مفتی

هاي نیز بطور مسلم، قضاوت مردم صحیح خواهد بود. زاده و سایر گروههاي مفتیکند و درباره حرفها قضاوت میحرف

 )20/4/1358(کیهان



 .بودندهشدار حزب جمهوري فدراتیو خلقهاي ایران در مورد حوادث کردستان: گوئی منتظر عالمت 

 

بار دیگر کردستان آبستن حادثه شده است. این بار ارتجاع، موذیانه به توطئه اي کثیف دست زده است، شکل پذیري توطئه،  

آشکارا حکایت از آن دارد که اگر باز هم به سادگی از کنار مسئله بگذریم،با حادثه اي به مراتب خونین تر و وحشتناکتر از 

دهد هدف بعدي ارتجاع براي حادثه آفرینی، و خرمشهر رویاروي خواهیم بود.  قرائن نشان می حوادث سنندج و گنبد و نقده

مهاباد است،  خط ارتباط این توطئه و عوامل اجرا کننده آن، نمایانگر این واقعیت تلخ است که گویا حوادث خونبار نقده و 

ورت گرفت چنانچه باید و شاید ارتجاع را راضی نکرده ص» جلدیان«تالش مذبوحانه اي که براي حادثه آفرینی در روستاهاي 

است.  اشاره اي گذرا باین نکته اساسی ضروري است که حضور نیروهاي مترقی در کردستان که هدفی جز تامین امنیت و حق 

 احاکمیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادي براي خلق کرد ندارد،  ارتجاع را سخت هراسان کرده است.  باعث تاسف است ب

و دارودسته » حسنی«وجودي که در حوادث خونین نقده، همچنین در حادثه اخیر روستاهاي جلدیان جاي پاي شخصی بنام 

سرتا پا مسلح او کامال آشکار بود که در پشت چهره نیروهاي ارتشی مخفی شدند و بیرحمانه حمله کردند،  کشتند و غارت 

  .میه تکوین می یابد و قرار است در مهاباد به مرحله اجرا گذارده شودکردند و سوزاندند،  این بار نیز توطئه در ارو

 

 و انعکاس مغرضانه اخبار سراپا دروغ، کامال هاو حادثه آفرینی هامتاسفانه نقش مخرب رادیو و تلویزیون در تکوین این توطئه

بصورت یکی از عوامل اجرا کننده ي آشکار شده است.  این وسیله ارتباط جمعی با قلب حقایق و جعل و تحریف اخبار،  

دروغ که گوئی از قبل آماده شده،  به تحریکات  ارتجاعی و ضد خلقی در آمده است.  پخش اخبار بی اساس و کامالً هايتوطئه

موجود در منطقه به شدت دامن می زند.  دروغ پردازي صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران، نمایانگر این واقعیت تلخ است 

ایران نخواهد رسید.  چه کسی جز عمال ارتجاع و امپریالیزم از این وضع راضی و  هايرگز اخبار حقیقی به اطالع خلقکه ه

به دلیل آگاهی نیروهاي مترقی و متشکل و متحد  خشنود خواهند شد؟ اگر تاکنون در مهاباد حادثه اي رخ نداده است،  صرفاً

ق کرد را خل هايو  مردمی حضوري کامال مثبت دارد. حضور این نیروها که خواسته خلق کرد است که با استفاه از پایگاه خلقی

متبلور میسازد،  تاکنون اجراي هر توطئه اي را با شکست مواجه ساخته است.  جالب است در حوادث اخیر منطقه مهاباد 

ند که پس از پیروزي  انقالب بی هیچ هست  هائی(حادثه روستاهاي جلدیان و حمله به شهربانی مهاباد) یکطرف قضیه فئودال

دهند دهقانان را از زمینهاي متعلق بخود بیرون کنند و و قتی با دلیل، منطقه و صرفا روي خصلت فئودالی به خود حق می

ت قیاده موق«عکس العمل کامال طبیعی دهقانان وکشاورزان روبرو میشوند، به آسانی زیر چتر حمایت عوامل شناخته شده 

که » نی نامحس«شود،  باصطالح، مجاهدان شخصی نده بارزانیها) قرار میگیرند و وقتی حادثه با شلیک یک گلوله آغاز می(باقیما

گوئی منتظر عالمت بودند،  حادثه را متمسک قرار داده و در محل حاضر میشوند گوئی برنامه از پیش طرح ریزي شده  به 

شود و دهقانان سرکوب میشوند.  حادثه یشه حق فئودالها برسمیت شناخته میقابل توجه است که هممرحله اجرا در میاید. 

حمله بروستاهاي جلدیان و همچنین خلع سالح شهربانی مهاباد، میتواند بعنوان دو نمونه عینی توطئه چینی ارتجاع براي ایجاد 



د شده، عوامل قیاده موقت که از نفاق و برادرکشی و محیط رعب و وحشت مورد بررسی قرار گیرد.  در هر دو حادثه یا

حمایت قدرت حاکم مستقر در ارومیه برخوردار بودند بخوبی شناسائی شدند که در دادگاه انقالب اسالمی مهاباد به اعدام و 

زندان محکومیت یافتند.  با کمال تاسف باید گفت این بار نیز دولت موقت انقالبی با سکوت خود، به شکل پذیري توطئه کمک 

ند. از سوي دیگر تالشهائی از داخل دولت و مراکز متعدد قدرت و تصمیم گیري صورت می گیرد که یکبار دیگر با اعزام کمی

 -نیروهاي ارتشی به مهاباد،  ارتش رودرروي خلق قرار گیرد. خبرها حاکی است چهار گردان تانک از مرکز زرهی قزوین،

 .ه حرکت شده و باحتمال قوي حرکت کرده استهمچنین نیروهائی از زنجان به سوي مهاباد، آماد

 

فرا رسیده است،  به  هاحزب جمهوري فدراتیو خلقهاي ایران، این اخبار را جدي تلقی میکند و معتقد است زمان اجراي توطئه

  ،همین دلیل صرفا به منظور جلوگیري از خونریزي و کشت و کشتار خلق کرد، وظیفه خود میداند به دولت موقت انقالبی

سران ارتش و شوراي انقالب هشدار دهد و توجه مسئوالن را بابعاد گسترده توطئه اي که هم اکنون در شرف اجرا است، جلب 

کند.  اگر اینبار نیز راه پیشروي ارتجاع و فاشیسم مثل دفعات پیش، باز،  گذاشته شود آنچنان فاجعه دهشتناکی رخ خواهد داد 

یر نخواهد بود.  در چنین شرایط بحرانی، دولت موظف است با درایت و واقع بینی، از بروز که جبران آن بهیچ وجه امکان پذ

هر گونه حادثه ي ناگوار جلوگیري کند.  ما صادقانه اعتقاد داریم که لشکرکشی به مهاباد و سرکوبی نیروهاي مترقی، ضدیت با 

خواهد کرد بلکه مسائل و مشکالتی ایجاد خواهد کرد خلق کرد است.  اینگونه اعمال قدرت، نه تنها به حل مشکالت کمک ن

که بالمال بسود ضد انقالب و عوامل سر سپرده ي رژیم سابق و در نهایت بسود امپریالیزم خواهد بود در شرایطی که هنوز 

مال ع خرابیهاي حوادث گنبد و سنندج و نقده و خرمشهر ترمیم نشده، در شرایطی که عواقب حوادث گوناگونیکه به وسیله

ارتجاع در نقاط مختلف مملکتمان رخ داده، هنوز گریبانگیر مان می باشد، حداقل این بار با دور اندیشی و آینده نگري و مطالعه 

ي دقیق و همه جانبه واقیتها نباید اجازه دهیم فاجعه ي وحشتناکی، منطقه کردستان را بخاك و خون بکشد و بعد بفکر چاره 

فشاگري توطئه گران که آگاهانه یا ناآگاهانه، آب در آسیاب امپریالیزم میریزند، توطئه را در نقطه خفه اندیشی باشیم.  ما با ا

کنیم.  دولت موقت انقالبی موظف است قبل از وقوع حادثه، تدابیري بیندشید واز قتل و کشتار و تجاوز به خلق کرد جلوگیري 

 .ئولیت مستقیم دارد و باید به وظایف، قاطعانه عمل کندکند.  دولت باید بداند، در برابر  چنین حوادثی، مس

 

حزب جمهوري فدراتیو خلقهاي ایران بنا به رسالت اصیل خود که دفاع از حقوق حقه خلقهاي ایران است،  نظر گروهها و 

بال روها در قکه  در مهاباد در شرف اجراست، جلب میکند.  سکوت این نی هائیاحزاب و نیرویهاي مترقی را نسبت به توطئه

    .شوم خود را اجرا کنند.  آگاه باشید هايبه توطئه گران امکان خواهد داد نقشه هائیاجراي چنین توطئه

 

 )27/4/1358حزب جمهوري فدراتیوخلقهاي ایران(آیندگان



 

 بیانیه جمعیت دفاع از آزادي و انقالب

 

اکنون، مردم مریوان در مقابل چندین بال قرار « طرنشان کرد: اي خاجمعیت دفاع از آزادي و انقالب در کردستان طی اطالعیه

بخشی از این بالهاست.  جا دارد که برادران و خواهران خود را به  هااند که آوارگی،  سختی زندگی در کوهها و دشتگرفته

  )31/4/1358آیندگان».(تنها نگذاریم هاهنگام سختی

 

 اطالعیه ها

 

اي از یک توطئه خطرناك علیه خلق کرد سخن گفت.  در قسمتی کردستان ایران با صدور اطالعیهسازمان انقالبی زحمتکشان 

 :از این اعالمیه آمده است

 

اند و اکنون تقریبا کسی در شهر نیست و مردم مریوان از حدود چهار روز پیش زادگاه خود را ترك کرده و آواره بیابان شده"

کنند و هر لحظه خطرات جانی ومالی آنان را تهدید میکند. آنها در برابر غارت دفاع می فقط نگهبانان مردم از خانه و زندگی

 ."در پایان اعالمیه از همه سازمانها و گروههاي انقالبی خواسته شده است که به یاري مردم مریوان بشتابند

 

امی مریوان توسط ارتش و پاسداران را اي توطئه اشغال نظجمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان هم با انتشار اطالعیه

  )2/5/1358محکوم کرد. (کیهان

 

 نامه چریک هاي فدایی خلق

 

فدائی خلق در سنندج، در رابطه با اوضاع مریوان و دستگیري چند نفر از کمک  هايهمچنین روز گذشته دفتر هواداران چریک

ن فرستاد که رونوشت آن را به مقامات کشوري از جمله رسانان به کوچ کنندگان، نامه اي براي دادسراي انقالب کردستا

  .ارسال کرد هادادستان کل انقالب،  نخست وزیر و روزنامه



 

این بار نیز هیات اعزامی اصرار در تحمیل و تامین نظرات از پیش آماده شده خود نمودند « در قسمتی از این نامه آمده است: 

د انار نگرفت. در این چند روزه که مردم مریوان خانه و کاشانه خود را ترك کردهکه مورد قبول شوراي موقت شهر مریوان قر

هیچگونه کمکی در جهت رفع نیازمندیهاي نان از جانب دولت صورت نگرفته است و خود مردم با کمک نیروهاي سیاسی، 

ان در جاده مریوان ـ سنندج، توسط اي از اهالی کردستعده 31/4/58دارو و غذا به مریوان ارسال داشته اند ولی در تاریخ 

افراد پاسدار پادگان مریوان دستگیر شدند که این مساله در مجموع حالتی را بوجود آورده که از نظر سیاسی و نظامی در 

فاجعه آمیزي را به دنبال خواهد داشت، بویژه که دستگیري افراد مزبور، مشخصا تحریک علنی بحساب می  هايمنطقه آشوب

وز مساله آوارگان حل نشده و بدنبال دستگیري این عده به بهانه اینکه یک فرد ساواکی در میان آنهاست، این افراد آید و هن

و شکنجه گران رژیم شاه خائن، حتما باید محاکمه و مجازات گردند نه اینکه در  هااند.  ما اعتقاد داریم تمام ساواکیآزاد نشده

و سایر ادارات دولتی بکار گمارده شوند و اگر واقعا در بین دستگیر شدگان عنصر  هاهادارات اطالعاتی بازسازي شده کمیت

مردمی بازجوئی و محاکمه شوند. یادآور  هايساواکی وجود دارد، باید حتما با اسم و مشخصات معرفی و سریعا بوسیله دادگاه

بازداشت شدگان ثابت نماید، ما آن را توهین مستقیم می شویم چنانکه هیات اعزامی دولت نتواند وجود فرد ساواکی را در بین 

بخلق کرد و تمامی رزمندگان تلقی کرده و در این صورت خواستار پاسخگوئی مفتریان در پیشگاه خلق می 

  )4/5/1358آیندگان».(باشیم

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)احزاب و کردستان

 

  

 

 هاي رادیو سنندجتظاهرات گسترده مردم کرد علیه برنامه

 



پیمایان سنندج عصر دیروز به عنوان اعتراض نسبت به پخش گزارشهاي سنندج ـ بنابرگزارشهاي رسیده از سنندج راه

یو شدند و راد جانبه به طرفداري از گروههاي سیاسی چپی بسوي مرکز رادیو تلویزیون رفتند و خواستار برچیده شدن اینیک

اند که اگر چنانچه قرار است رادیو تلویزیونی در سنندج خواسته زاده مصراًاز دولت موقت جمهوري اسالمی ایران و آقاي قطب

باشد باید به انقالب اسالمی ایران خدمت کند، الزم به یادآوري است که رادیو سنندج در چند روز اخیر بطور مرتب 

امروز در طی  12به دولت حمله شده است پخش نموده و در ساعت  ی را که طی آن شدیداًهاي گروههاي سیاساعالمیه

گزارشها و اخبار تحریک کننده جعلی اعالم داشت که راه پیمایان معترض به دولت از سنندج و مریوان عالوه بر گروههاي 

هاي ه است و همین امر باعث شد که تودهوران، بازاریان و همه طبقات مختلف مردم سنندج تشکیل شدسیاسی، اصناف، پیشه

ج دار به خیابانهاي سنندوران و کلیه انجمنهاي اسالمی به اضافه هزاران نفر از بانوان روزهمردم از جمله بازاریان، اصناف، پیشه

 :اي را ترتیب دهند. بعضی از شعارهاي تظاهرکنندگان از این قرار بودبریزند و چنین تظاهرات گسترده

 

 «خون در رگ ماست خمینی رهبر ماستتا »

 

 «راست و چپ نابود است اسالم پیروز است»

 

 «ساواکی دیروزي کمونیست امروزي»

 

 «خمینی و کاك احمد صلی علی محمد»

 

داران زاده و تنی چند از پاساهللا طالقانی، عالمه محمد مفتیتظاهرکنندگان صدها شعار و بالکارد و عکسهایی از امام خمینی، آیت

 .شهید مریوان همراه داشتند

 

از سوي دیگر چند سازمان سیاسی سنندج از جمله جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان دفتر هواداران چریکهاي فدایی 

اند که از فردا به مدت سه روز ادارات را تعطیل و به عنوان اعتراض نسبت به روش هایی از ادارات خواستهخلق طی اطالعیه

ر کار خود نروند.در حالی که قدامت ماه مبارك رمضان از چهره پاك آنها سرازیر بود. حمالت ناجوان مردانه چپ دولت به س

سم ال اله اال اهللا، اسالم پیروز است، کمونیاهللا اکبر، «اي از قبیل وپس مانده هاي منحوس رژیم سابق را بوسیله شعارهاي کوبنده



اي ساواکی پیوندتان محکوم است، صلی علی محمد خمینی و کاك احمد محکوم است. توده ایی پیوندتاننابود است، فدایی توده

خواهد، کمونیست امروزي، ساواکی دیروزي، تا خون در خواهد ترك فدایی نمیزاده) کرد جدایی نمی(برادر عالمه احمد مفتی

خوار شوروي. مرگ بر مانده پهلوي جیرهاسالم حامی توست، مرگ بر پس رگ ماست، اسالم مکتب ماست، کارگر، برزگر، 

 .محکوم کردند» خائنین  پیروان لنین، پیش مرگان طالبانی از مرز و بوم ایران بویژه از کردستان، اخراج باید گردد

 

انه حراه پیمایان با حمل تمثالها و بالکاردهاي انقالبی که از بطن جوشیده و انقالبی اسالم راستین نشست گرفته بود، تالش مذبو

 .ضدانقالب را محکوم کردند

 

خورد که زینت بخش روح احیاء شده اسالم اهللا طالقانی در سرتاسر بچشم میتماثلهالی امام خمینی، عالمه مفتی زاده، و آیت

 .گرفتبود که از قلب پاك و مصمم مسلمانان کرد سرچشمه می

 

در آستانه ورودي شهر، به فروش مشروب و هتاکی نسبت به  ضدانقالب در پی بدنام کردن چهره پاك انقالب اسالمی ایران را

و  هاي مکرر مردم مسلماندادند. در پی اعتراضاسالم پرداخته بودند. که هر تازه وارد را تحت تاثیر تبلیغات سوءخود قرار می

 تنگ آمده بودند، خود به هاي فساد بهشوراي شهر سنندج چون ترتیب اثر داده نشده بود و مردم از وضع نابه هنجار این دکه

هاي استعمار پرداختند و سپس با لحن ماندهطریق انقالبی مردمی، اقدام به پاکسازي آستانه ورودي شهر از این پس

آمیز نسبت به تحریف مغرضانه و انحصارطلبی چپ در بخش اخبار از طرف مرکز رادیو تلویزیون مرکز سنندج به اعتراض

اخبار جعلی که توسط رادیو تلویزیون مرکز سنندج و قلب واقعیتها به خصوص در مورد وقایع طرف آن مرکز حرکت کردند. 

طرح  هاي ساختگی از پیشطرفه همراه با تفسیرها و مصاحبهشد و قضاوت یکاخیر مریوان که از آبشخور چپگرایان سیراب می

نظر یکطرفه تا آنجا بود که حتی با اجتماع مردم مسلمان نمودند. این اعمالدار نمودن وجهه اسالم در کردستان میشده به لکه

اي آنها که در مورد محکوم کردن اخبار رادیو تلویزیون مرکز سنندج در جلوي مرکز رادیو تلویزیون و قرائت قطعنامه سه ماده

ج تلویزیون مرکز سننداي به حق مردم مسلمان از رادیو العمل و انعکاس خواستهو گزارشگر وقایع اخیر بود، هیچگونه عکس

 .مشاهده نشد

 

در مقابل رادیو تلویزیون مرکز سنندج از تحصن چندین ده نفر که از اعمال وحشیانه گروهها چپ در مریوان طرفداري 

 هاي عادي از رایو،تلویزیون وپرداخت و با قطع برنامهکردند، ساعتها برنامه مصاحبه و بطور مرتب به اعالم نظرات آنها میمی

ه هاي مسلمان مصمم در بپرداخت. اکنون با اعتراض به رادیو تلویزیون مرکز سنندج گروهجه نمودن چهره خیانتکار آنها میمو

 .باشندآوردن حقوق حقه اسالمی خود میدست



 

 :شب گذشته) حاکیست که 10آخرین خبر رسیده (تا ساعت 

 

ن گروههایی از مردم به حفاظت آن مشغولند. (جمهوري اند و اکنوکارمندان رادیو تلویزیون ساختمان را ترك کرده

 )6/5/58اسالمی

 

 .جبهه دموکراتیک ملی:به یاري مردم مریوان بشتابیم

 

کردستان در خطر است بیاري مردم مردم مریوان بشتابیم «اي تحت عنوان هیات اجرایی جبهه دموکراتیک ملی ایران در بیانیه

رداخت و یادآور شد: جبهه دموکراتیک ملی  موضع صریح و قاطع خودرا درباره حقوق به تجزیه وتحلیل و قایع آن یار پ» 

ساکن ایران اعالم داشته است جبهه اعالم داشته است که استقرار دموکراسی در سراسر ایران در گروشناسایی رسمی  هايخلق

ت که به عنوان حفظ نظم، سیاست . این یک موضوع اصولی و غیر قابل خدشه است چگونه قابل تصور اسهاستحقوق خلق

نظامی کردن حکومت را در قسمتی از ایران بکارگرفت و آنگاه ادعاي آزادي خواهی و مبارزه با استعداد داشت ؟ نظامی گري 

تکامل یافته ترین شیوه حکومت استبدادي است در این میان فرق کردستان با سایر نقاط ایران درپایان این یبانیه به مساله 

مالی مردم کردستان اشاره شده وآمده است. ما میخواهیم که از کمک مالی و داروئی به سازمانهاي سیاسی و مردم آواره  تامین

 مادي خود را به هاییدریغ نمیشود. جبهه آنگاه از مردم خواست تا کمک شودکردستان که نمونه بارز آن در مریوان دیده می

 )7/5/1358اخت شود. (اطالعاتصندوق واحدي بریزند تا به خلق کرد پرد

 

 اطالعیه انجمن اسالمی فرهنگیان مریوان

 

 بسم اهللا القاسم الجبارین

 

دانند که کمونیست ساواکیهاي مریوان از زمان پیروزي انقالب اسالمی ایران برعلیه مسلمانان به مردم شریف مریوان خوب می

اند از جمله توهین و کتکاري مسلمانان در عناوین گوناگون به مبارزه و تعرض و تجاوز پرداخته و موجب فجایع ناگوار شده

ن در خیابان در اردیبهشت ماه جاري و فراري دادن قاتل از زندان در مقابل رشوه و خیابان و شهید نمودن دو جوان مسلما



غارت و چپاول اسلحه و مهمات و ماشینهاي دولتی و فروش آنها به نفع خود که موجب طغیان خشم مردم مسلمان مریوان و 

 مریوان از دست این جنایتکاران نسبتاًدر نتیجه اخراج آنها از ستاد و شوراي انقالب شهر گردید و براي مدتی مردم شهر 

موقع در شب و انفجار نارنجک آسایش عمومی را بر هم زده بودند اما فعالیت راحت بودند هر چند که بارها با تیراندازیهاي بی

ر اي داینها در دهات به شکل دیگري و به نام کمیته جوتیاران (کشاورزان) ادامه یافت که باعث قتل و جنایت وحشیانه

روستاي خانقاه جوارجو بخش کالترزان شدند. جالب اینکه هیچکدام از این افراد کشاورز نبوده و بلکه معلم و یا کارمند دولتند 

که مرتب حقوق ماهانه و حتی اضافه کار خود را دریافت نموده و دور از محل کار خود برعلیه ملت و دولت انقالب و مکتب 

ت و جنایت مشعولند. باالخره چپیها هانطور که در مهاباد شیخ عزالدین بیچاره را آلت دست قرار اسالم به تبلیغات و انواع خیان

اند در مریوان نیز پس از شیخ عزالدین شیخ عثمان خانقاي (عثمان لرزانه) را به عنوان سرکرده خود انتخاب کرده، آلت داده

و از بین بردن مسلمانان آگاه و مبارز مکتب قرآن و  اند و براي بدست آوردن قدرت مجدد در مریواندست قرار داده

انجمنهاي اسالمی و تسلط بر منطقه، تقشه شومی رابه همکاري ساواکی ـ کمونیستهاي سنندج، مهاباد و سایر مرتجعین و 

اجانب  با همکاري مزدوران 23/4/58ریزي نمودند و در روز دهندگان مشروب و موادمخدر طرحغارتگران بیت المال و رواج

رح خورده، این طاي از روستاییان با آگاه، فریباز شهرهاي دیگر کردستان و پیشمرگان جالل طالبانی و خزب دمکرات و عده

 خائنانه را به مرحله اجرا درآوردند و چندین نفر از جوانان مسلمان و متعهد سپاه پاسداران انقالب اسالمی مریوان را که غالباً

اي هاي اسالمی بودند قتل عام کردند و در یک جنگ نابرابر بطور بسیار ناجوانمردانه و به شیوهاز افراد مکتب قرآن و انجمن

بسیار وحشیانه بهترین جوانان مسلمان ما را شهید نمودند. جنایت آنقدر فجیع و دلخراش بود که نظیرش را تاریخ به یاد ندارد 

زحمتکشان عزیز بدانند که افراد کشته شده برخالف  ا سفید نمودند. ملت مسلمان ایران خصوصاًو الحق روي تاتار و مغول ر

د و همگی انتبلیغات این منافقات دروغپرداز از محرومترین طبقات جامعه بوده و هیج ارتباطی با فئودالها یا مالکین نداشته

ن شهیدان به خون خفته ما براي مردم مثل روز روشن است ولی اند و سابقه زندگی پر از شرف و ایمان ایمحصل یا کارگر بوده

داران و با فئودالهاي مشهور منطقه وجدان بودند که از طبقات مرفه و مرتجع و ساواکیها و زمینداران و سرمایهاین مهاجمان بی

ه ها را در منطقه نشناشد؟ کخالديها و االسالمیها و رسمی و شیخهاي مصطفی سلطانیباشد. کدام مریوانی است که خانوادهمی

شرمی و پستی این قاتالن جنایتکار ضدخلق به حدي بود که بعد اند بیاي در زورگویی و تجاوز و استثمار مردم داشتهچه سابقه

ا بدستشان را بسته و بازهم ضمن کتکاري وحشیانه کشته و سوزانده و از تسلیم شدن بقیه پاسداران به علت تمام شدن فشنگ، 

نایت کشند. عمل جکند او را نیز میخنجر بدنشان را تکه تکه کردند و یکی از مهاجمین که به این عمل همراهانش اعتراض می

ها را حتی در داخل آمبوالنس و در بیمارستان به طرزي بسیار دلخراش سر بریدند و مجلس به حدي بود که چند تن از زخمی

منظور بزرگداشت خاطره شهداي به خون خفته خویش در مسجد ترتیب دادند این به ترحیمی را که مسلمانان عزادار به 

زده و در مساجد را بر روي مسلمانان اصطالح هواداران خلق در نهایت وقاحت و بیشرمی ما تهدید و ارعاب جلسه را به هم

اده و مردم را با تهدید اسلحه مجبور بستند. این مزدوران سرسپرده چند روز بعد از این جنایت با بلندگو در شهر راه افت

هایی که تا روز سوم بعد از فاجعه توانستند به شهرهاي دیگر بروند بقیه را مجبور به رفتن به دهات و اند و جز خانوادهکرده

یري گر جلوگاند و از کوچ مردم به شهرهاي دیاند که آن هم رباکارانه و طبق نقشه خائنانه تهیه نمودهاردوگاهی کرده مخصوصاً



از  اند. این است طرفداريفروش متواري و آواره شدهکند و بدین ترتیب مردم بیچاره مریوان به دست این جنایتکاران وطنمی

 هاي دمکراتیک؟؟خلق ؟؟؟ این است برنامه

 

و تجهیزات جنگی وارد البته بازهم فاجعه ادامه دارد و روز به روز شهرهاي دیگر از طرف کلیه ضدانقالبیون به مریوان نیرو 

هاي جالل طالبانی عراقی و چریکهاي فدایی و ساواکیها و مرتجعین وابستگان به شود نقش فعاالنه حزب دمکرات و پیشمرگمی

روشن است و شواهد و مدارك بیش از اندازه کافی  اند کامالًدربار رژیم منفور گذشته که بر علیه انقالب اسالمی ما متحد شده

ریزي شده رد ما اعضاي انجمن اسالمی فرهنگیان مریوان  این وحشیگیریها و خیانتها و تجاوزات و فجایع طرحهم وجود دا

منافقان و ساواکیها و مرتجعان را که به شهادت بهترین فرزندان اسالم در کردستان انجامیده، شدند محکوم و تقبیح نمودند و 

اند اعالم خلق که مارکهاي طرفدار خلق و اتحادیه کشاورزان را بر خود زدهنهایت انزجار و تنفر خود را از این مبارزین ضد

العمل الزم را از خود نشان خواهیم که این جنایات را محکوم نموده و عکسداریم و از کلیه نیروهاي مترقی و مومن میمی

 .دهند

 

تفاوتی نسبت به اوضاع منطقه م دخالت و بیدانیم و بر ما عدما دولت مهندس بازرگان را مسوول در برابر این جرائم می

موجب به هم خوردن نظم و آسایش عمومی به ضرر مسلمانان و به نفع کمونیست ساواکیهایی ضدانقالب گشته است ما از این 

ر ت دخواهیم بمانند. خوزستان در کردستان نیز اقدام نماید و وظیفه خود را که دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسدولت می

مقابل این جنایات و تجاوزات قاطعانه بمانند دولتی انقالبی انجام دهد و اشرار و جنایتکاران را سرکوب نموده و عاملین این 

جنایات را به اشد مجازات برساند تا خون شهیدانمان بیش از این پایمال نشود و براي سازماندگان نسلی خاطري حاصل و 

از عدالت شده و امنیت به منطقه بازگردد و در نهایت درس عبرتی باشد براي ضدانقالبیون زده شاهد جزیی مردم هرج و مرج

وحشی تا از تکرار اینگونه کودتاهاي مارکسیتی در سایر شهرها جلوگیري شود چون در غیر اینصورت بعد از تسلط نظامی بر 

انونی مردم بر مردم و بر دولت تحمیل خواهد کرد اوضاع تسلط سیاسی نیز خواهد یافت و آن وقت خود را به عنوان نماینده ق

و کشتار مسلمانان را ادامه خواهد داد و اینجاست که استقالل کشور و آزادي ملت از بین خواهد رفت. به امید روزي که دولت 

نطقی ملت و اندیشی و قاطعیت به دفاع از استقالل کشور و آزادي ماز خواب بیدار شود و عمق فاجعه را دریابد و با درس

انجمن اسالمی فرهنگیان 9/5/58انجام وطیفه قانونی و در جهت پایان دادن به این جنایات اقدام جدي به عمل آورد. 

 )9/5/1358مریوان(جمهوري اسالمی

 

 .دولتی را متهم به توطئه کردند هايمقام

 



 .انتخابات کردستان از سوي جمعیتهاي سیاسی مردود اعالم شد

 

ستان، سیاسی این ا هايو نیز جمعیت هاو سازمان هار آیندگان : در پی اعالم نتایج انتخابات کردستان،  گروهسنندج ـ خبرنگا

انتخابات کردستان را مردود اعالم کردند و عامل بوجود آوردن شرایط غیر عادي از جمله حادثه مریوان و راهپیمایی مردم،  

لیغات براي کاندیداها،  و انتخاب شدن نمایندگان کردستان براي مجلس خبرگان اشغال رادیو تلویزیون به منظور عدم امکان تب

 کردستان با صدور هاياز دو شهر شیعه نشین کردستان را طرحی آگاهانه از سوي دولت دانستند.  شوراي هماهنگی جمعیت

 :اطالعیه دالئل خود را براي مردود اعالم کردن این انتخابات چنین اعالم کرده است

 

هزار و 35انتخابات مجلس خبرگان در استان کردستان انجام شد و آقایان رحمانی و جواد فاتحی به ترتیب با بدست آوردن »

 .هزار راي از حوزه انتخابیه خود یعنی بیجار و قروه به عنوان نمایندگان استان کردستان انتخاب شدند 24

 

دو نفر کاندیدا از دو شهر کوچک کردستان (با جمعیت بسیار کمتر  کند کهقبل از هر چیز این وضع غیر عادي جلب توجه می 

 ! انداز سایر مناطق استان) هر کدام فقط با تعداد آراء شهر مربوط به خود،  حائز اکثریت آراء شده

 

تیجه این ن با توجه به دلیل فوق و دالئلی که ذیال می آوریم به نحوه برگزاري انتخابات و نتائج آن شدیدا اعتراض داشته و

کامال آشکار صورت گرفته از  هايانتخابات که در شرایط غیرعادي،  آوارگی مردم،  فضاري رعب و وحشت و همراه با تقلب

 :نظر ما مردود است

 

 یته اسالمیاي از افراد کمـ قبل از انجام انتخابات، رادیو تلویزیون سنندج تنها وسیله ارتباط جمعی در کردستان، بوسیله عده 1

سابق با یک یورش از پیش طرح شده اشغال می گردد و این افراد بعد از کتک کاري و تهدید کارکنان، آنها را مجبور به ترك 

محل کار خود می نمایند.  در نتیجه از آنوقت تاکنون، رادیو تلویزیون سنندج نتوانسته است هیچگونه اطالعیه یا اعالمیه و یا 

روز راي گیري،  شرایط انتخاب کنندگان،  معرفی   ها،ه معرفی کاندیداها،  محل صندوقخبري راجع به انتخابات از جمل

که با شود بلپخش کنند.  این تجاوز مسلم، نه تنها از طرف دولت هیچگونه اعتراضی به آن نمی …کاندیداهاي مستعفی و 

شود که مقامات مهم دولتی، خود در طرح و اجراي این نقشه توطئه گرانه فرستادن یک رئیس جدید از تهران معلوم می

د، حتی اسامی کاندیداها را نمی دانستند و می دانیم می رفتن هادخالت داشته اند.  نتیجه این شد که مردمی که به پاي صندوق



هزار نفر راي  35در نتیجه آراء چه تاثیراتی دارد.  مثال در سنندج شهري که براي انتخابات شوراي شهر،  هاکه این بی اطالعی

  .ریخته شد هاهزار راي به صندوق 5داده بودند،  فقط 

 

ن بیشتر مردم را متوجه خود می کرد و برقراري یک محیط توام با نگرانی و ـ وجود شرایط غیرعادي در کردستان که ذه 2

هراس چه در اثر تبلیغات زهرآگین رادیو تلویزیون و چه با اعزام سپاه پاسداران به مناطق مختلف کردستان جهت سرکوب که 

  .طرف آنجا شددیگر کردستان به  هايدر مریوان منجر به آوارگی مردم و راهپیمائی اعتراض آمیز شهر

 

انتخاب شده را به شهرهاي دیگر کردستان ببرید، خواهید دید مانند نمایندگان  هايـ چنانچه آقایان رحمانی و فاتحی نماینده 3

  .رژیم پیشین، حتی یک نفر از اهالی این مناطق نه آنها را می شناسد و نه حداقل اسم آنها را می دانند

 

، به »روحانی«بوس در کار بود و مردم را از حوزه انتخابیه زنجان براي راي دادن به نفع  مینی 20ـ در روز راي گیري،  4

  .بیجار می آوردند

 

صارم الدین «از بی اطالعی مردم سوء استفاده کرده و هیات نظارت به مردمی که می خواستند به  هاـ در یکی از بخش 5

ندوقی که اکنون می بینید مربوط به آقایان رحمانی و جواد فاتحی راي دهند می گفتند ص» یوسف اردالن«و » صادق وزیري

 ! است.  صندوق دو نفر دیگر را بعدا می آورند

 

ـ لیست کاندیداها همان لیست اولیه بود و اسامی آنهائی که استعفا داده بودند حذف نگشته بود و چنانچه کسانی می  6

اینکه سید جالل حسینی،  حسین خلیقی و بهروز سلیمانی که به نفع آقایان اي در مورد خواستند در محل راي گیري اطالعیه

صادق وزیري و اردالن کنار رفته اند تحت این عنوان که تبلیغ در روز انتخابات ممنوع است، از این کار توضیحی جلوگیري 

  .کردندمی

 

جاي صاحبان شناسنامه همراه خود آورده بوند.  ـ افرادي دیده می شدند که به تنهایی چندین شناسنامه براي راي دادن ب 7

راي گیري، ناظر ین انتخابات از افراد غیر بومی و جز افراد جهاد سازندگی بودند (مثال نو دره).  هايدر مورد بسیاري از حوزه



وسط مالي ده و یکی روز قبل از انخابات راي گیري شده و اراء ت 30در منطقه کامیاران، حتی » کوله ساره«در روستائی به اسم 

  .دو نفر دیگر به نفع مفتی زاده (که از کاندیداهاي استعفا داده بود) به صندوق ریخته شده بود

 

ـ بخاطر اشغال رادیو تلویزیون، هیچگونه امکان خنثی کردن شایعات نبود و در بعضی مساجد، حتی از طرف ناظرین به راي  8

  .انداستعفا کرده» یوسف اردالن«و » ین صادق وزیريصارم الد«دهندگان گفته می شد که آقایان 

 

ما از هم اکنون اعالم می کنیم براي انتخابات مجلس شورا و هر انتخابات دیگر بایستی نمایندگان خلق کرد انتخاب شوند نه 

 هايو تانک ن غیر بومیمختلف و آنهم به شیوه دموکراتیک نه با تقلب و نیرنگ و نه در زیر فشار پاسدارا هاينمایندگان استان

ارتشی.نظر به تمام این موارد ما نتیجه انتخابات را در استان کردستان مردود اعالم می کنیم و این نتیجه را رسوائی دیگري 

براي دولت موقت جمهوري اسالمی و سندي براي محکومیت این دولت در جهت افشاي ماهیت ضد دموکراتیک آن می دانیم 

   )15/5/1358(آیندگان58/  14/5کردستان هاي.شوراي هماهنگی جمعیت

 

 .در کردستان از انتخابات استقبال نشد

 

اي انتخاباتمجلس خبرگان در این استان را مردود اعالم کرد. متن سیاسی با صدور اطالعیه هايشوراي هماهنگی جمعیت

 :اطالعیه باین شرح است

 

هزار  35واد فاتحی  به ترتیب با به دست آوردن انتخابات مجلس خبرگان در استان کردستان انجام شد و آقایان رحمانی و ج

هزار راي از حوزه انتخابیه خود یعنی بیجارو قروه به عنوان نمایندگان استان کردستان انتخاب شدند.قبل از هر چیز این  24و

ء شهر نفر کاندیدا از دو شهر کوچک کردستان هر کدام فقط با تعداد آرا 2وضع غیر عادي جلب توجه توجه می کند که 

ایج به نحوة برگزاري انتخابات ونت آوریماند.با توجه به دلیل فوق و دالیلی که ذیال میمربوط به خود، حائز اکثریت آراء شده

 هاياعتراض داشته و نتیجه این انتخابات که شرایط فیر عادي، آوارگی مردم، فضاي رعب وحشت و همراه با تقلب آن شدیداً

 :از نطر ما مردود استکامال آشکار صورت گرفته 

 



یته اسالمی اي از افراد کمقبل از انجام انتخابات رادیوتلویزیون سنندج تنها وسیله ارتباطی جمعی در کردستان بوسیله عده-1

کاري و تهدید کارکنان آنها را مجبور به ترك و این افراد بعد از کتک گرددسابق با یک یورش از پیش طرح شده اشغال می

اي ا اعالمیهاي یدر نتیجه از آن وقت تاکنون رادیو تلویزیون سنندج  نتوانسته است هیچگونه اطالعیه نمایند،ود میمحل کار خ

گیري و شرایط انتخاب کنندگان و معرفی و محل صندوقها وروز راي هاو یا خبري راجع به انتخابات از جمله  معرفی کاندیدا

 .کاندیداهاي مستعفی پخش کنند

 

وز مسلم نه تنها از طرف دولت هیچگونه اعتراضی به آن نمی شود بلکه با فرستادن یک رئیس جدید از تهران معلوم این تجا

اند. نتیجه این شد که مردمی که به گرانه دخالت داشتهکه مقامات مهم دولتی خود در طرح و اجراي آن نقشه توطئه شودمی

دارد.  در نتیجه آراء چه تاثیراتی  هاکه این بی اطالعی دانیمدانستند و میرا نمیحتی اسامی کاندیداها رفتندمی هاپاي صندوق

 ریخته شد هاهزار نفر راي را به صندوق 5اند فقط هزار نفر راي داده 35مثال در سنندج که براي انتخابات شوراي شهر 

 

و برقراري یک محیط توام با نگرانی و  کردود میوجود شرایط غیر عادي در کردستان که ذهن بیشتر مردم را متوجه خ-2

آگین رادیو و تلویزیون و چه با اعزام سپاه پاسداران به مناطق مختلف کردستان جهت سرکوب هراس چه در اثر تبلیغاتی زهر

 .دیگر کردستان به طرف آنجا شد هايکردن که در مریوان منجر به آوارگی مردم و راه پیمایی اعتراض آمیز شهر

 

دیگر کردستان ببرند خواهید دید مانند  هايانتخاب شده را به شهر هايچه آقاي ان رحمانی و فاتحی  نمایندهچنان-3

 .دانندو نه حداقل اسم آنها را می شناسدنمایندگان رژیم پیشین حتی یک نفر از اهالی این مناطق نه آنها را می

 

و مردم را از حوزه انتخابیه زنجان براي راي دادن به نفع رحمانی به بیجار  مینی بوس در کار بودند 20در روز راي گیري  -4

 .آورندمی

 

به صارم الدین  خواستنداز بی اطالعی مردم سؤ استفاده کرده و هیات نظارت به مردمی که می هايدر یکی از بخش -5

مریوط به آقاي ان رحمانی و جواد فاتحی  ربینیصندوقی که اکنون می گفتندمی دهندصادق وزیري و یوسف اردالن راي می

 .آورندمی است و صندوق دو نفر دیگر را بعداً

 



 خواستندچه کسانی میاند حذف نگشته بود و چنانهمان لیست اولیه بود و اسامی آنهاي که استعفا داده هالیست کاندیدا -6

خلیقی و بهروز سلیمانی که به نفع صادق وزیري و  اي در مورد اینکه سید جالل حسینی، حسنگیري اطالعیهدر محل راي

 .اند تحت این عنوان که تبلیغ در روز انتخابات ممنوع است  از این کتر توضیحی جلوگیري کردنداردالن کنار رفته

 

 .که به تنهایی چندین شناسنامه براي راي دادن به جاي صاحبان شناسنامه همراه خود آورده بودند شوندافرادي دیده می-7

 

بخاطر اشغال رادیو و تلویزیون هیچگونه امکان خنثی کردن شایعات نبود و در بعضی مساجد حتی از طرف ناظرین به راي 

 که براي انتخابات کنیماند. ما از هم اکنون اعالم میهکه آقایان صادق وزیري و اردالن استعفا کرد شوددهندگان گفته می

مجلس شورا و انتخابات استانهاي مختلف و آنهم به شیوه دموکراتیک نه با تقلب و نیرنگ نه در زیرسلطه پاسداران غیر بومی 

 ایمو تانکهاي ارتشی .آماده

 

وبه رونشد و بیش از یک میلیون کرد در انتخابات انتخابات مجلس خبرگان در استان کردستان با استقبال و اقبال مردم ر

 .راي خود داري نموند هايشرکت نکردند و از رفتن به پاي صندوق

 

هزار متعلق به شهر یکصد و بیست  5ریخته شد.از این تعداد آراء هايهزار راي سطوح استان کردستان به صندوق 82 جمعاً

هزار  22راي مربوط به شهرستان بیجار و حدود  394هزار و  24قروه  راي متعلق به شهرستان 35264هزار نفري سنندج و

 )15/5/1358بانه، سقز، کامیاران، مریوان و دیواندره است.(اطالعات هايراي متعلق به شهر

 

 افشاگري حوادث مریوان در انجمن اسالمی معلمان

 

یان مریوان در محل این انجمن حضور یافت و پرده به دعوت انجمن اسالمی معلمان تهران بکی از اعضاي انجمن اسالمی فرهنگ

 .از روي جنایات عوامل چپ نما و مزدور و ارتجاعی در مریوان برداشت

 



نامبرده طی سخنانی ضمن تشریح این اعمال و اینکه در آخر آب در آسیاب امپریالیسم و ارتجاع ریخته خواهد شد گفت: به 

دهد و فئودالهاي مرتجع که حمله به پاسداران را ودفروش حقایق را وارونه جلوه میها و قلم به دستان خکمک بعضی از روزنامه

 .آموز و کارگر و فئودال و مرتجعشوند و پاسدارن که همگی معلم و دانشبرعهده داشتند، طرفداران خلق معرفی می

 

دولت را مسوول حوادث مریوان معرفی وي در ادامه سخنان خود با اشاره به تبلیغات مسموم کننده عوامل چپ نما و ساواکی 

کرد، وي گفت: با آنکه چند بار به دولت آقاي بازرگان راجع به خطرات موجود منطقه تذکر داده شد ولی متاسفانه به هیچ 

کدام ترتیب اثر داده نشد، نامبرده اضافه کرد که دولت بجاي هر گونه افشاگري با انتصاب همین افراد در راس کارهاي 

 .دست این عده را در تمام نقاط باز گذاشته است عمالًاجرایی 

 

پاسدار عضو سپاه پاسداران را بررسی و سوابق مهاجمین را هم در اختیار ملت بگذارد  25کنم دولت نباید سوابق من پیشنها می

 .تا خود آنها قضاوت کنند

 

ه کند بلکه دائما بر ضد دولت و تحریک مردم علیمیرادیو تلویزیون کردستان، برنامه کردي رادیو، نه تنها کمک به انقالب ن

کند. وي در پایان گفت: دولت باید با قاطعیت دست عوامل مزدور را قطع نموده و کار را به این دولت اعالمیه پخش می

ام خمینی و ام کسانی بسپارد که ایمان به انقالب اسالمی داشته باشند، نه آنکه بر ضدانقالب و رهبري آن اقدام کنند و مثالً

 )15/5/1358زاده را به عنوان فئودال به روستاییان معرفی کنند.(جمهوري اسالمیکاك احمد مفتی

 

 .مریوان متشنج شد

 

اوضاع در این شهر به حال عادي برگردد، دیروز مجددا شهر  رفتدر پی بازگشت آواگان به شهر، و در حالیکه می -مریوان

در شهر مریوان اعالم کرد که خواستار کنترل » قیاده موقت «به تحصن زدند. صبح دیروز  متشنج شد و مردم در دژبانی دست

این اقدام قیاد موقت در حالی صورت گرفت که قبال در موافقت نامه مردم مریوان ذکر  باشدمی هااياوضاع به دست قیاده

هر خارج شوند و کنترل شهر به وسیله شوراي شهر شده بود که نیروهاي خارجی یعنی قیاد موقت طرفداران جالل طالبانی از ش

و ارتش مریوان صورت گیرد. مردم مریوان به عنوان اعتراضی به اعالمیه قیاد موقت در محل دژبانی متحصن شدند و به 

وراي شدنبال آن سرگرد شیبانی فرمانده پادگان با متحصنین گفتگو کرد و قول داد تا به این وضع رسیدگی کنند. یکی ازاعضاي 

 5از محل خود در  شودنیز دیده می» جاوه«معروف به » ناهیدي «شهر اعالم کرد که صبح دیروز قیاد موقت که در میان آنها 



مریوان از ناعیه خسرو آباد در پمپ بنزین -خارج شد و به سوي مریوان پیشروي کرد و راه ورودي سنندج »دزلی «کیلومتري 

ترل خود گرفت. شوراي موقت انقالب اسالمی مریوان نیز در رابطه با حضور قیاد موقت و و بلوار جنگل بآنی شهر را در من

اي صادر کرد. متن اطالعیه به این شرح است: متن این اطالعیه به این شرح ها و مناطق روستایی اطالعیهدر در جاده هافئودال

تواند کسی دیگري را دستگیر کند و حمل سالح در شهر است: چون در شهر هیچکس به غیر از دادستان انقالب اسالمی نمی

مسلح در صدند آشوبی به پا کنند اهالی شریف مریوان را به نکات زیر  هايممنوع است، و همچنین قیاد موقت با کمک فئودال

 :کنممطلع می

 

 در برخورد با برادرانی که مامور انتظامی هستند رفتاري برادرانه توام با مهربانی و خوش برخوردي را کامال مراعات کنند-1

 

ترین تعرضی کردند قیاده موقت به حقوق هر کس کوچک و»ناهیدي « هر زمان فئودالهاي مسلح و یا داررودسته راهزنان -2

 شوراي موقت اسالمی شهر را در جریان قرار دهید فوراً

 

چون دشمنان امنتیت مردم را در نظر دارند با تیر آندازیهاي موذیانه در شهر باعث ناامنی شوند، از کلیه مردم مبارز -3

او را به شوراي موقت شهر مریوان معرفی  طرف هرکس که باشد وراًمریوان تقاضا داریم به محض مشاهده تیر آندازي از 

 کنید

 

در صورت ادامه خون ریزي و تعرض به آزادي و  شودبه فئودالهاي مسلح قیاد و دارو دسته راهزنان ناهیدي اخطار می-4

 وبا عواقب شدید آن مواجه خواهیدشد هاجان و مال مردم و اشغال جاده

 

اند  تقاضا داریم جهت همبستگی با مردم که بارها علیه تجاوزات دارو دسته قیاد مبارزه کرده» یدزل«از مردم مبارز -5

اند و آنان را از روستاي اند خوداري کردهمریوان از هرگونه همکاري با آنها مه آشکار و به شهادت خود مردم تعرض کرده

 .خود برانید

 

 تلگرام به امام

 



ین تلگرامی به عنوان امام خمینی به قم مخابره کرد و رونوشت آن را براي نخست وزیر، آیت شوراي موقت شهر مریوان، همچن

 . اهللا طالقانی، جمعیت کردهاي مقیم مرکز و استاندار کردستان ارسال داشت

 

 اعتراض به قیاده

 

 :اي صادر کرد که به شرح زیر استجمعیت خواستاران حقوق خلق کرد نیز در این مورد اطالعیه

 

سراسر ایران، یک روز پس از بازگشت مردم مریوان از کوچ تاریخی خود، یاد  هايردم مبارز مریوان و کردستان و خلقم

را  هاگرفته و ماشین»بیه کره «جاده مریوان سنندج را را در سر راه »ناهیدي «مریوان در راس آنها » هايجاش«موقت همران 

،( »دزلی «بر خالف موافقتنامه مریوان، خود سرانه مردم را دستگیر و دست بسته به  . از جملهکنندبازرسی و مردم را اذیت می

 )16/5/1358. ابن اقدام از نظر ما محکوم است و خواهان مجازات عاملین هستیم. (اطالعاتفرستندمرکز قیاده موقت ) می

 .قیاده موقت خواستار کنترل مریوان شد

 

 .اخطار کردشوراي انقالب مریوان به قیاده موقت 

 

  .بر خالف موافقتنامه ي مریوان خودسرانه مردم را دستگیر می کنند هاقیاده اي

 

  .سنندج ـ خبرنگار آیندگان: دیروز اوضاع مریوان بار دیگر متشنج شد و این شهر تا آستانه یک درگیري مجدد پیش رفت

 

 9و توافق در مورد کنترل شهر به وسیله ارتش و شوراي به دنبال بازگشت مردم به شهر و موافقت نامه اي که به امضا رسید 

نفري و بیرون کردن نیروهاي خارجی (قیاده موقت و طرفداران جالل طالبانی) از منطقه،  دیروز صبح، قیاده موقت خواستار 

  .شد هاکنترل اوضاع به دست قیاده اي

 



ه موقت دیروز صبح قیاد«یکی از اعضاي شورا اعالم کرد:  »سلطانی«در تماسی که آیندگان با ستاد شوراي شهر مریوان گرفت، 

خارج شد و به سوي » دزلی«کیلومتري  5که در میان آنها نیز ناهیدي (معروف به جاوه) نیز دیده شد،  از محل خود واقع در 

ل خود شهر را در کنترمریوان پیشروي کرد و راه ورودي سنندج ـ مریوان از ناحیه خسروآباد در پمپ بنزین و بلوار جنگلبانی 

  .گرفت

 

، »یسرگرد شیبان« در پی این واقعه،  مردم مریوان در دژبانی شهر متحصن شدند و به این اقدام اعتراض کردند.  در این موقع

امشب (دیشب) ضمن تلگرافی به مقامات  8فرمانده پادگان مریوان به میان متحصنین آمده به اهالی شهر قول داد تا ساعت 

  .«لشکري، مساله را با مسئوالن در میان خواهد گذاشت و وضع خود و اوضاع شهر را روشن خواهد کرد کشوري و

 

آیندگان دیروز چندمین بار سعی کرد با شیبانی فرمانده پادگان مریوان تماس بگیرد اما با وجود کوشش کارکنان مخابرات 

  .مریوان، امکان این تماس به دست نیامد

 

اي صادر کرد.  در در مریوان، پیرامون حضور مجدد قیاده موقت اطالعیه» جمعیت خواستاران حقوق خلق کرد«از سوي دیگر 

 :این اطالعیه آمده است

 

سراسر ایران، یک روز پس از بازگشت مردم مریوان از کوچ تاریخی خود،  هايمردم مبارز مریوان،  مردم کردستان و خلق »

 هاگرفته،  ماشین» بیه کره « وان و در راس آنها ناهیدي،  جاده مریوان ـ سنندج را در سر راه مری هايقیاده موقت همراه جاش

را بازرسی و مردم را اذیت می کنند.  از جمله بر خالف موافقت نامه مریوان، خود سرانه مردم را دستگیر و دست بسته به 

  .دزلی (مرکز قیاده موقت) می فرستند

 

 لیه مردم مریوان چه کسی به قیاده موقت و ناهیدي مأموریت داده است؟این است ادامه توطئه ع

 

 10/4/58و امثال ناهیدي و مسلح کردن آنان (در تاریخ  هاما به دولت هشدار می دهیم ادامه حمایت از قیاده موقت،  فئودال

ول داده شده است) منجر به یک هلی کوپتر به آنان تح 13/5/58یک کامیون اسلحه و مهمات ژاندارمري کردستان و در 

 دروغ پراکنی و هايبه گردن کیست؟ آیا بازهم دستگاه هاشود.  مسئولیت این توطئهدیگر می هايو خون ریزي هادرگیري



و  هاو قیاده موقت و فئودال» ضد انقالب «نیروهاي ارتجاعی، آواز شوم خود را علیه خلق کرد سر خواهند داد؟ و مردم مریوان 

 ؟»را پاسدار انقالب و مدافع جمهوري اسالمی معرفی خواهند کرد هاساواکی

 اطالعیه شوراي موقت انقالب اسالمی مریوان

 

و مناطق روستائی،  هادر جاده هاشوراي موقت انقالب اسالمی مریوان، دیروز در رابطه با حضور قیاده موقت و فئودال

چون هیچکس بغیر از حکم دادستان انقالب اسالمی نمی تواند کس «اي صادر کرد.  در این اطالعیه آمده است: اطالعیه

 مسلح درصدند آشوبی هايدیگري را دستگیر کند و حمل سالح در شهر ممنوع است و همچنین قیاده موقت با کمک فئودال

 :برپا کنند، اهالی شریف مریوان را به نکات زیر مطلع می کنیم

 

أمور انتظامات هستند،  رفتار برادرانه توام با مهربانی و خوش برخوردي را کامال ـ در برخورد با برادران سرباز که م 1

  .مراعات نمائید

 

به حقوق و آزادي هر کسی کوچکرین تعرضی » قیاده موقت«و » ناهیدي«مسلح یا دارودسته راهزن  هايـ هر زمان فئودال 2

  .ذارندشوراي موقت اسالمی شهر مریوان را در جریان بگ کردند، فوراً

 

موذیانه در شهر، باعث ناامنی بشوند، از کلیه مردم مبارز  هايـ چون دشمنان امنیت مردم در نظر دارند با تیراندازي 3

مریوان تقاضا می گردد به محض مشاهده تیراندازي از طرف هرکس که باشد، فورا او را بشوراي موقت شهر مریوان معرفی 

  .نمائید

 

شود در صورت ادامه خودسري و تعرض به آزادي و ح و قیاده و دارودسته راهزن ناهیدي اخطار میمسل هايـ به فئودال 4

  .با عواقب شدید آن مواجه خواهد شد هاجان و مال مردم و اشغال جاده

 

دم گی به مراند تقاضا داریم به عنوان همبستکه بارها علیه تجاوزات دارودسته قیاده مبارزه کرده» دزلی«ـ از مردم مبارز  5

اند خودداري کرده ، به آزادي مردم تعرض کرده»دزلی«مریوان، از هرگونه همکاري با آنها که آشکارا و به شهادت خود مردم 

  .و آنان را از روستاي خود برانید



 استدعاي رسیدگی

 

 و رونوشت آن به آیت اهللاشوراي موقت شهر مریوان، دیروز همچنین با مخابره تلگرامی به حضرت آیت اهللا العظمی خمینی 

طالقانی، جمعیت کردهاي مقیم مرکز و استانداري کردستان، از امکان بروز یک فاجعه در رابطه با اقدامات ارتش در مریوان 

  .یاد کرد

 

 :متن تلگراف به این شرح است

 

ـ جمعیت کردهاي مرکز ـ  قم ـ زعیم عالیقدر امام خمینی رونوشت: جناب نخست وزیر ـ مجاهد کبیر آیت اهللا طالقانی»

  .استانداري کردستان

 

با کمال احترام مردم مریوان بر مبناي حسن نیت، با نمایندگی دولت توافقنامه اي را که مشروحا پخش گردید امضاء نموده که 

مریوان، موقتا انتظامات شهر با همکاري شوراي انقالب اسالمی به دست ارتش باشد.  بر خالف قرارداد وخواست مردم 

حکومت نظامی در شهر مستقر و دور تا دور شهر با توپ و کلیه وسائل جنگی محاصره و مردم مریوان را مورد تهدید و ارعاب 

قرار داده که حقیقتا حکومت نظامی رژیم طاغوتی را به یاد آورد که موجب سلب اعتماد مردم از دولت گردید و امکان فاجعه 

 .«یض استدعاي رسیدگی فوري داریمدر پیش است.  با توجه به عرا

 

 )16/5/1358شوراي موقت انقالب اسالمی مریوان (آیندگان

 .جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان: سنندج آبستن حوادث است

 

جمعیت دفاع از آزادي و انقالب کردستان با انتشار بیانیه اي به مردم سنندج هشدار داد این شهر آبستن حوادثی است و 

  .ئه جهت سرکوب مردم،  ترور و خرابکاري در حال تکوین استتوط

 



به این جهت در بیانیه از مردم خواسته شده است که خود را براي مقابله با هر نوع دسیسه آماده سازند و با تشکل و تجهیز 

  .را خنثی کنند هاساکنان محالت در جهت تامین امنیت شهر،  توطئه

 

منطقه کردستان به سبب وجود ستم دو الیه طبقاتی و «الب کردستان در این بیانیه افزوده است: جمعیت دفاع از آزادي و انق

ملی،  صف بندي فئودالهایی غارتگر و مرتجعین از یکسو،  و زخمتکشان شهر و ده و نیروهاي مترقی از سوي دیگر نقطه ایست 

پیروز به پایگاه مستحکمی براي ادامه انقالب ایران بدل  روزمره،  سرکوب گردد و یا سربلند و هايکه یا باید در اثرتوطئه

  )22/5/1358(آزاد». شود

 

 .شهر پاوه بحال نیمه تعطیل درآمد

 

 قطعنامه ستاد موقت افراد متحصن

 

  .دخالت در امور اجرایی را ندارند ها،حقغیر بومی

 

 «می همچنان در قوري قلعه متحصن هستند. متحصنین درمردم منطقه اورامانات، پاوه، جوانرود،  مانیگان و طوایف اینافی و اما

اند که افراد غیر ماده اي خود تأکید کرده 9اند. این عده در قسمتی از بیانه ، اقدام به تشکیل یک ستاد موقت کرده»قوري قلعه

اند ا ندارند و تأکید کردهبومی که بعنوان پناهنده در این منطقه سکونت دارند به هیچ وجه حق دخالت در امور اجرائی منطقه ر

  .تا حصول نتیجه نهایی، به تحصن خود ادامه خواهند داد

 

در حال حاضر با وجود پاسداران بومی که در شهر پاوه هستند،  کنترل شهر بدست پاسداران غیر بومی است و شهر به حالت 

  .نیمه تعطیل درآمده است

 

اند،  اعالم داشته اند که این اي که در فرمانداري تجمع کردهکردن عده ساکنان بخشها و روستاهاي این منطقه، ضمن محکوم

عده نمایندگان مردم نیستند،  بلکه بدنبال شایعه پراکنی وجود پاسداران بومی،  درخواست کمک از قیاده موقت و اعزام پاسدار 

  .انداز کرمانشاه کرده



 

دتی پیش توسط مردم منحل شده،  در پاسگاه ایجاد اغتشاش کردند و نیز چند نفر از عناصر کمیته سابق که م» نوسود « در 

نیروهاي قیاده موقت را به کمک طلبیدند.  نیروهاي قیاده موقت به قصد رفتن به پاوه، به نوسود رفتند که با مقاومت افراد 

  .منطقه نوسود روبرو شدند و ناچارا عقب نشینی کردند

 

 :موارد زیر در قطعنامه افراد متحصن در قوري قلعه ذکر شده است» روانسر « بموجب گزارش رسیده از 

 

تشکیل ستاد مشترك جهت آماده کردن منطقه براي ایجاد شوراي شهر و روستا،  کنترل شهر بوسیله نیروهاي انتظامی خود 

ر شورا،  اران بومی زیر نظشهر زیر نظر ستاد و شورا،  خارج شدن فوري پاسداران غیر بومی از منطقه و کنترل شهر بوسیله پاسد

افراد غیربومی که بعنوان پناهنده در این منطقه سکونت دارند،  حق دخالت در امور اجرائی را ندارند،  دخالت اشخاص بی 

و  اندصالحیت و نا آشنا به منطقه را بشدت محکوم می کنیم،  عوامل ضد انقالب را که در دستگاههاي اجرائی رخنه کرده

بشدت محکوم می کنیم،  ما خواهان اتحاد و همبستگی همه خلقهاي ایران خصوصا مردم و نیروهاي مترقی آشوب می کنند 

  )22/5/1358کردستان هستیم،  تا با اتحاد خود تالش و کوشش ضد انقالب را خنثی کنیم. (کیهان آزاد

 .ه می دهندتا برآورده شدن خواستهایشان: مردم پاوه و اورامانات به تحصن نامحدود خود ادام

 

 .مختلف در منطقه اورامانات و فرمانداري پاوه ادامه دارد هايکرمانشاه ـ تحصن گروه

 

ازه ت«، »باینگان«از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاهان اعالم شد که پرویروز عده اي از مردم مسلمان و متعهد 

ضمن پشتیبانی از جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی همبستگی خود  ، امامی و جوانرود»نجار«، »بابا جانی«، »بیشر«، »آباد

را از خواستهاي مشروع مردم پاوه در زمینه حفظ امنیت در منطقه اعالم داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهوري 

ل ضد انقالبی گروگان اسالمی هستند. در گزارش سپاه پاسداران انقالب اسالمی آمده است: این عده هرگونه راه بندان عما

گیري و غارت اموال مردم را محکوم کردند و از دولت موقت جمهوري اسذالمی خواستار پایان دادن به این گونه اعمال شدند 

و اعالم داشتند تا برآورده شدن خواستهایشان به تحصن نامحدود خود در فرمانداري پاوه ادامه میدهند. محمد سپهري پور 

 »قوري قلعه«ان در باره تحصن مردم پاوه و اورامانات گفت: از طرف گروه دیگري از مردم اورامانات که در استاندار کرمانشاه

که از نزدیک به این خواستها رسیدگی شود تصمیم  کندخواستهاي آنان نیز مطرح شده است و چون ایجاب می اندگرد آمده



توجه به این مذاکرات، راه حل مطلوبی براي رفع اختالفات اهالی منطقه گرفته شد که در محل با آنها به مذاکره بپردازیم تا با 

 .اورامانات در نظر گرفته شود

 

استاندار کرمانشاهان افزود: روز جمعه با شرکت در اجتماع متحصنین پاوه خواستهاي آنها بررسی شد و بهمین منظور جلسه اي 

و بررسی خواستهاي آنان بهتر میتوان براي حل » قوري قلعه«دگان در استانداري تشکیل شد. پس از مذاکره با اجتماعی کنن

 .مساله منطقه اتخاذ تصمیم کرد

 

اجتماع کنندگان قوري قلعه به محل  هايبراي بررسی پیشنهاد هاتیاستاندار کرمانشاهان در پایان گفت: در اولین فرصت

 )22/5/1358خواهد رفت.(کیهان

 

 مسائل کردستاناطالعیه حزب توده ایران در مورد 

 

اي با اشاره به حوادث ناگوار کردستان، خواستار سرکوب قاطع ضد انقالب و دبیرخانه کمیته مرکزي حزب توده در اطالعیه

  .حل مساله از راه مسالمت آمیز شد

 

 هوري اسالمیوسیع در کردستان مانند همه مردم کشورخواستار پیروزي انقالب بزرگ جم هايدر این اعالمیه آمده است: توده

امپریالیسم و  هايهستند و آماده اند در این راه دوش بدوش سایر مبارزان، در نبرد مقدس براي ریشه کن کردن نقشه

  )28/5/1358صهیونیسم شرکت کنند.(کیهان

 

 اطالعیه حزب توده ایران در مورد مسایل کردستان

 

اره به حوادث ناگوار کردستان خواستار سرکوب قاطع ضد انقالب اي با اشدبیرخانه کمیته مرکزي حزب توده ایران در اطالعیه

 .و حل مسایل از راه مسالمت شد

 



هاي وسیع مردم کردستان مانند مردم همه کشور خواستار پیروزي انقالب جمهوري در این اطالعیه آمده است که توده

کن کردن نفوذ امپریالیسم و قدس براي ریشهاند دراین راه دوش بدوش سایر مبارزان در نبرد ماسالمی هستند و آماده

 )28/5/1358صهیونیسم شرکت کنند. (کیهان

 

 اعالمیه حزب جمهوري اسالمی کهکیلویه

 

برادران و خواهران مسلمان بار دیگر عمال استعمار و ضدانقالبیون دست به توطئه جدیدي زده که این توطئه با حمله مسلحانه 

ه یاري خدا و به همت فریاد و خون ملت مسلمان ایران گور خود را گم کردند و متاسفانه هر عمال خونخواري که اربابانشان ب

هایی شدند تا مسیر این انقالب را که اسالم است منحرف کنند و یکبار اندر کار توطئهروز اینجا و آنجا آشکار و نهان دست

شان در داخل دست به یک ا همکاران خود فروختهدیگر در سرنوشت این ملت حاکم و چیره کردند مدتهاست که همزمان ب

 شرمانه به انقالب و رهبري آنبینیم که بیزنند و نشریاتی را میسري جنگ تبلیغاتی و روانی علیه جمهوري اسالمی می

مروز ا خیزند. کسانی که تا دیروز یاوه گویانی بیش نبودند،تازند و با حیثیت و شرف اسالمی این جامعه در ستیز بر میمی

کوشند تا ملت یکپارچه ما را قطعه قطعه و گروه گروه کرده تا به همان سرنوشتی دچار شویم که براي فرار از آن بارها می

ایم. مادران و پدرانی بدون جوان و نوعروسان بدون شوهر و دامادهایی ناکام از خود بجاي ها دادهها دیدیم و خونشکنجه

که ملت ما با الهام از سخن امام و وحدت خویش علیرغم تالشهاي مذبوحانه ضدانقالب هرگز از اند از اینگذاشتیم لکن غافل

دست نخواهیم داد حزب جمهوري اسالمی کهکیلویه و بویراحمد با تمام قدرت و نیروجان در کف به رهبري امام پشتیبانی 

باشند.حزب جمهوري اسالمی انقالبیون میخود را اعالم و خواستار مداخله هر چه زودتر ارتش براي سرکوبی تمام ضد

 )28/5/1358کهکیلویه و بویراحمد(جمهوري اسالمی 

 

  :بیانیه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

 

 .مساله آرامش پاوه نیست آزادي سراسر کردستان است

 

 پاوه در حال سقوط است.چرا؟

 



باشد. بزرگ امپریالیستی با شرکت بازیگران چپ و راست مینگاهی کوتاه به عملکرد ضدانقالب در غرب کشور نشانگر توطئه 

ید که نماتوطئه از حمله ضدانقالب به پادگان سنندج قبل از اولین بهار آزادي آغاز شده و هنگامی ابعاد وسیعتري پیدا می

داري از و در جهت پاس دولت غیرانقالبی  و نامتجانس، متاسفانه علیرغم عملکرد مثبت پادگان سنندج که قاطعانه، قهرمانانه

نامند دالروان این پادگان را که الحال که تیم و طرفدار خلق میدستاوردهاي انقالب اسالمی بود، تحت تاثیر گروههاي معلوم

دلسرد و ناامید نمود و این تضعیف روحیه عالوه برخالف دستور فرمانده خود تا سرحد شهادت جنگیده بودند به جاي تشویق،

وجود خارجی نداشته باشد و مانند یک (مترسک)  حیه سابق باعث گشت که از آن پس دیگر در غرب، ارتش عمالًبر تزلزل رو

 .عمل نماید

 

 هاي ضدانقالب یکی پس از دیکري شروع شدتحمیل

 

نفري شهر سنندج  11نفري موقت با شرکت نیروهاي چپ ـ برگزاري انتخابات قالبی و مخدوش ـ تشکیل شوراي  5شوراي 

ت نفوذ و سیطره عمال چپ و چپ نما، سپس پاسگاههاي مرزي و غیرمرزي به دنبال هم خلع سالح شده، پادگانهاي غرب تح

کشور و دیگر مراکز تجمع نیروهاي مسلح معتقد به جمهوري اسالمی طبق یک برنامه حساب شده و منظم مورد تهاجم قرار 

 شود وبه داخل شهرهاي نقده، پیرانشهر، مریوان و پاوه کشیده میگیرند عمل فاجعه زمانی است که درگیري و زدوخورد می

 .نمایدپس از مدتی ضدانقالب سلطه خویش را بر آنان آغاز می

 

 :هدف توطئه گران دو مساله بود

 

لع خـ تجزیه کشور این امر مستلزم روش ذیل بوده که ابتدا کنترل مرزها از بین برود، سپس پاسگاهها و پادگانهاي اطراف 1

 .باشند)سالح شوند و باالخره شهرهاي مرزي تحت نفوذ و سیطره آنان درآید. (شهرهاي فوق الذکر عمدتا مرزي می

 

تانه باشد (در آسـ ایجاد بلوا و آشوب به منظور جلوگیري از تشکیل مجلس خبرگان و تثبیت جمهوري اسالمی بوده و می2

جاد کند، توطئه تشدید گردد) ضدانقالب که از اتحاد و هماهنگی ننگین و رود ثباتی در جامعه ایفعالیت این مجلس که می

داران و عناصر وابسته به رژیم سابق، رسوایی، حزب دمکرات کردستان، مزدوران ساالرجاف و پالیزبان، زمیندارن و سرمایه

خه سنندج و هوادارانش هاي جالل طالبانی، قیاده موقت برهبري مسعود بارزانی، چریکهایی فدایی خلق شاپیشمرگه



مائوثیستهاي جدید الورود به ایران و باالخره مسلمان نمایانی همچون عزالدین حسینی و طرفدارنش بوجود آمده است براي 

 .هاي مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي فعالیت داشتهرسیدن به دو هدف فوق در زمینه

 

هاي ضدانقالبی در غرب کشور چه بوده العمل دولت موقت در قبال تمامی این توطئهالذکر، عکسبا توجه به مسایل فوق

 است؟

 

شد که کبس دامنه مناقشات تا بدانجا میهر بار سکوت تا سقوط کامل و پس از آن فرستادن هیاتهاي حل اختالفات و آتش

نماید ط بحرانی به استانداري کردستان انتخاب میالحال چون (یونسی)، (از اعضا فعال حزب توده) را در چنین شرایعنصر معلوم

 .دهدوي نیز باقیمانده این استان را تحویل ضدانقالب می

 

جالب اینجاست که امروز مسلمانان آگاه در کشور اسالمی پس از انقالب همچون دوره طاغوت، در کردستان مبارزه مخفی را 

نیم و برادر بیانونهاي تبلیغاتی اصیل اسالمی را بسته و یا سوخته میشروع نموده، حتی در بعضی از شهرها تمامی مراکز و ک

 .شودخورده و به زندان افکنده میکتککرد مسلمان براي فروختن روزنامه اسالمی خویش،

 

در حال حاضر نیز که دولت تحت فرمان قاطع امام مبنی بر نشان دادن شدت عمل دست به صدور اعالمیه شدیدالحنی زده 

 .کل بحران غرب و کردستان را به فراموشی سپرده است و یا سهوا ً وطئه را به پاوه منحصر نموده و عمداًاست، ت

 

دهیم که هدف آرامش پاوه به طور مجرد و مجزا نبوده (زیرا پاوه خود بدین ترتیب ما به دولت موقت جمهوري هشدار می

ام و مردم آزاد شدن سراسر غرب کشور از زیر یوغ عمال باشد) بلکه خواست اماي از روند یک توطئه بزرگ میمرحله

ضدانقالبی چپ و راست، استقرار قواي ارتشی و ژاندارمري در پادگانها و پاسگاهها، بازگشت آرامش به منطقه، دستگیري و 

اصالحات مجازات کلیه مسببان وقایع اخیر (چه در بین نیروهاي ضدانقالب و در میان مقامات مسوول) و باالخره شروع 

 .باشدوقفه اقتصادي ـ عمرانی در غرب ایران میاساسی و بی

 

اینک که به فرمان امام توده مستضعف و انقالبی ما بپاخاسته و همراه با برادران ارتشی و پاسداران انقالب اسالمی آماده 

 .جانبازي است باید که کار را به آخر رسانید



 

پشت سر امام هوشیارانه مراقب عملکرد هیات خواهیم تا تحقق کامل هدفهاي فوق،می در خاتمه از شما مردم مسلمان و انقالبی

اعمال  باشد) بوده و بادولت (که بخاطر وجود عناصر ناصالح و نامتجانس در آن ممکن است غیرانقالبی و حتی ضدانقالبی می

فیق، به هر وسیله ممکن همراه با برادران رزمنده فشار بر دولت، آن را وادار به اجراي فرمان امام نمایید و در صورت عدم تو

یمان از المللی پاك نمایید و تقاضاهاي امپریالیسم شرق و غرب صهیونیزم بینپاسدار و ارتشی منطقه را از لوث وجود این تفاله

یه هماهنگی کلهاي پیرو مشی امام این است که براي جلوگیري از تشتت و چنددستگی و نیز براي دیگر گروهها و سازمان

نیروهاي مسلمان در دوران و همراه با سپاه پاسداران انقالب اسالمی عمل نمایند در همین جا به برادران و خواهران جانباز که 

جنگند، درود فرستاده پیروزیشان را از در راه خدا، براي پاسداري تداوم و گسترش انقالب اسالمی ما در پاوه جنگیده و می

 .آرزومندیم یاري خدا و خلق مستضعفان نثارشان باد درگاه ایزد منان

 

 «پیروز و سربلند باد انقالب اسالمی برهبري امام خمینی»

 

 «درود بر خلق مسلمان پاوه»

 

 «گر چپ و راستهاي سلطهنابود باد تمامی توطئه»

 

 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

 

 (28/5/1358جمهوري اسالمی)27/5/1358

 

 و گروههاي سنندج هاشوراي  هماهنگی انجمناعالم موجودیت 

 

ه بجوانان اعالم موجودیت کرد و طی تلگرامی سنندج در انجمن اسالمی هاي اسالمیها و گروهسنندج: شوراي هماهنگی انجمن

 .گانه زیر شدایران خواستار اجراي موارد پنجحضور رهبر انقالب اسالمی 



 

فرعی استان کردستان بویژه راههاي حساس سنندج به خارج، به منظور جلوگیري از اصلی و  هايـ الزم است تمام راه1

ایران به همکاري جوانان مسلمان کنترل شرف تکوین به وسیله عناصرضد انقالب از سوي ارتش جمهوري اسالمی هايتوطئه

 .شود

 

 و انسانیشهر و جانبازي در راه اوامر اسالمیبا ضمانت شوراي هماهنگی با ارتش حفاظت از ـ مسلح کردن گروههاي اسالمی 2

 رهبر انقالب

 

گران و عوامل ضد انقالب وقایع اخیر ـ بسته شدن کلیه مراکز توطئه و محاکمه نمودن سرسپردگان رژیم طاغوتی و توطئه3

 .کردستان

 

 نفري 7ـ تشکیل ستاد حفاظت از شهر سنندج به وسیله شوراي هماهنگی با حفاظت هیات رییسه 4

 

دهیم که در اجراي ایران هشدار میـ بدین وسیله شوراي طبقات مختلف مردم کردستان به دولت موقت جمهوري اسالمی5

فوق دولت را در مقابل هر  هايفرمان امام خمینی مبنی بر مبارزه جدي با عوامل ضد انقالب در صورت عدم اجراي خواسته

 )30/5/58. (اطالعاتداندمینوع پیش آمد و حوادث ناگوار در منطقه مسوول 

 

 گروه انجمن اسالمی سنندج 15اطالعیه 

 

گران و عوامل ضدانقالب در مناطق کردنشین و تذکرات سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: با توجه به نقش خائنانه توطئه

هاي خائنانه عوامل خدمتگزار نقشهها و گروههاي اسالمی سنندج به مقامات مسوول در زمینه جلوگیري از اجراي الزمه انجمن

بر اثر  اي کهاي در پاوه مشاهده کردیم به گونهبه صورت جنایتکارانه ها را در مریوان و اخیراًبیگانه که نمونه بارز این توطئه

 .عدم اجراي خواستهاي مسلمانان منطقه و فرمان امام خمینی در شهر به خاك و خون کشیده شد

 



ها و گروههاي اسالمی سنندج در انجمن اسالمی جوانان شوراي هماهنگی انجمن 27/5/58ر شنبه بعدازظه 5/4در ساعت 

تشکیل گردید و بعد از شور و بررسی و با توجه به رسالت خطیري که در این برهه تاریخ به عهده شورا است، تصمیماتی به 

 .گرددو دولت موقت جمهوري اسالمی منعکس میبه حضور رهبر انقالب اسالمی ایران  شرح زیر اتخاذ گردیده که فوراً

 

ـ همچنان که در قعطنامه روز قدس که بوسیله مسلمانان سنندج اعالم گردیده الزم است تمام راههاي اصلی و فرعی استان 1

هایی در شرف تکوین به وسیله ارتش جمهوري کردستان بویژه راهها و مناطق حساس سنندج به منظور جلوگیري توطئه

 .می ایران و همکاري جوانان مسلح مسلمان کنترل شوداسال

 

ـ مسلح شدن گروههاي اسالمی با ضمانت شوراي هماهنگی انجمنها و گروههاي اسالمی به وسیله ارتش براي همکاري با 2

 .ارتش و حفاظت از شهر

 

 .ب وقایع کردستانگران و عوامل ضدانقالـ بسته شدن مرکز توطئه و محاکمه سرسپردگان رژیم طاغوتی و توطئه3

 

 .ـ تشکیل ستاد حفاظت از شهر سنندج به وسیله شوراي هماهنگی با هیات رییسه هفت نفري4

 

دهد در اجراي ـ بدین وسیله شورا و طبقات مختلف مردم مسلمان کردستان به دولت موقت جمهوري اسالمی هشدار می5

قالب در صورت عدم اجراي خواستهاي فوق دولت را در مقابل فرمان امام خمینی مبنی بر مبازره جدي دولت با عوامل ضدان

گروه انجمن اسالمی سنندج(جمهوري  15اتفاق هرگونه حادثه و وقایع ناگوار در منطقه مسوول می داند. امضاء: 

 )30/5/1358اسالمی

 

 .اندسازمان مسلمانان متعهد کردستان،جهت اعزام به پاوه آماده

 

می: سازمان مسلمانان متعهد کردستان طی یک اعالمیه آمادگی خود را براي اعزام به پاوه سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسال

 .اعالم داشتند



 

 :متن اعالمیه به این شرح است

 

سازمان مسلمانان متعهد کردستان با اعتقاد به مبانی انقالب مقدس اسالمی به رهبري امام خمینی آمادگی خود را با توجه به 

راي اعزام به اند. بهاي ننگین و استعماري خود قرار دادهر سرکوبی ضدانقالبیون که کردستان را مرکز توطئهفرمان امام مبنی ب

 )30/5/1358ایم تا فرمان امام را اطاعت کنیم. (جمهوري اسالمیدارد ما جان برکف آمادهپاوه اعالم می

 

  (انقالب اسالمی) 

 

 تلویزیونراهپیمایی در کردستان علیه تحریکات رادیو 

 

شرکت کردند. این  58تیر  23روز شنبه  6سنندج ـ بیش از چهل هزار نفر از مردم سنندج در تظاهرات و میتینگ ساعت 

تظاهرات که به منظور اعتراض به تحریکات رادیو تلویزیون در مورد حقایق کردستان و همچنین محکوم کردن دولت در 

هواداران سازمان چریکهایی فدایی خلق ایران جمعیت دفاع از آزادي و انقالب، برخورد با مسایل کردستان  به دعوت دفتر 

آموزان و دانشجویان مبارز بر پا گردید ابتدا آموزان و دانشجویان پیشگام و دانششوراي زنان، کانون معلمان آزاد، دانش

تاد هاي شهر به راه افگاه جمعیت در خیابانپیامهاي گروههاي فوق و همچنین پیام خانه کارگر و کارگران فصلی خوانده شد. آن

عد از پیمایی بو با دادن شعار تحریکات و تحریفات رادیو، تلویزیون را در مورد وقایع کردستان به شدت محکوم کردند. راه

 .اي در چهار راه شهدا به پایان رسیدخواندن قطعنامه

 

 :در این قطعنامه آمده است

 

هایی که به طور همه جانبه از جانب در اعتراض به توطئه 58تیر  23و راهپیمایی روز شنبه کنندگان در متینیگ ما شرکت

مرتجعین پلید و تمام آنانی که به اشکال مختلف در فکر متوقف و منحرف نمودن انقالب ایران هستند بر علیه خلق کرد 

هرمان ایران در پیروزي بر امپریالیسم و ارتجاع تدارك دیده شده است با اعتقاد کامل به نیروي الیزال زخمتکشان خلقهاي ق

هاي ستمدیده خواستهاي زیر را براي آگاهی مردم مبارز ایران داخلی و رسیدن به آزادي و استقالل واقعی و احقاق حقوق توده



هاي دسیسهها و داریم که براي به دست آوردن آنها و در هم شکستن توطئهو ارگان رهبري مملکت عنوان کرد و اعالم می

مورد از خواستهایشان را  11دهیم. در این قطعنامه کوشیم و انقالب را تا پیروزي نهایی ادامه میارتجاع ضدانقالب قاطعانه می

 :آوریماند که در زیر مواردي از این خواستها را میآورده

 

ران نیست از جانب هر کسی که صورت گیرد اي علیه خلق کرد را که جدا از منافع سایر خلقهاي ایـ هر نوع توطئه و دسیسه1

ند دهیم که نگذارکنیم. در این رابطه به مقامات دولتی و رهبري انقالب هشدار میمبارزه میآن محکوم کرده و تا پاي جان با 

 .گامی برخالف جهت منافع خلق کرد برداشته شود

 

 .ت عشایري مورد تنفر و انزجار شدید ماستـ کمکهاي مختلف دولت در مسلح کردن فئودالهاي غارتگر و تشکیال2

 

ـ با توجه به این که قانون اساسی باید در برگیرنده منابع اقشار و طبقات زحمتکش بخصوص کارگران و دهقانان بوده و به و 3

 دنویس قانون اساسی و مجلس به اصطالح خبرگان را رسیله نمایندگان منتخب خود آنان را بررسی و تصویب گردد. پیش

 .کنیممی

 

ه هاي متجاوزین بـ ما توطئه ارتجاع و ضدانقالب را به شکل تیراندازي و کشتار مردم مریوان که براي اعتراض به توطئه4

 .باشیمهاي توطئه و فساد در منطقه میکینم و خواستار برچیده شدن فوري کانونمحکوم می راهپیمایی پرداخته بودند شدیداً 

 

 .کنندم مدبرانه و انقالبی امام را ستایش میمسمانان کردستان اقدا

 

هاي اسالمی سنندج به پیشگاه امام خمینی سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسالمی:تلگرامی دیروز از سوي شوراي هماهنگی جمعیت

 .مخابره شد

 

 :متن آن بدین شرح است

 



 به محضر رهبر انقالب اسالمی ایران ـ امام خمینی

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 فرستیم و اقدام مدبرانه و انقالبی امام راما مسلمانان کردستان همراه با شهداي گلگون کفن، بر امام و رهبر انقالبمان درود می

کنیم. فرمان تاریخی امام گلوي انقالب اسالمی ایران را که در کردستان اسیر چنگال ناپاك ساواك، فدایی، فئودال ستایش می

دستان میرد. مسلمانان غیور کرایستد و نمینجات داد تا فریاد کند که انقالب اسالمی ایران هرگز نمی ودموکرات بود به یکبار

زاده، کنند. مسلمانان کردستان عالمه احمد مفتیتا آخرین قطره خون خود از انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی حمایت می

د داننحساس ایران را یگانه رهبري واقعی و دلسوز خلق کرد میاین چکیده انقالب در مقابل ضدانقالب کردستان نقطه 

ضدانقالب دیگر هرگز نخواهد توانست در خاك پاك کردستان النه فساد بگشاید. مگر اینکه از روي الشه یکایک جوانان 

ر افت باشد. در غیمسلمان منطقه بگذرد. ما ملت کرد، فرهنگ و تمدنی را خواهانیم که در سایه استقالل ایران و اسالم  شر

تر باد انقالب اسالمی ایران به رهبري امام باشد. هر چه پر حرکتاینصورت مغایر با سرشت پرغیرت ملت کرد می

  )30/5/1358خمینی.شوراي هماهنگی جمعیت هاي اسالمی سنندج(جمهوري اسالمی

 

 .کندسازمان مجاهدین انقالب اسالمی:خطر همچنان کردستان را تهدید می

 

اي به دولت و سایر ارگانهاي مسوول اعالم کرد که خطر همچنان کردستان را سازمان مجاهدین انقالب اسالمی طی اطالعیه

 :تهدید کرده و نباید فریب آرامش نسلی در سنندج و پاوه را خورد متن اطالعیه به شرح زیر است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

محمد پیامبر خدا و یارانش سختگیرترین و »سوره فتح آیه آخر« بینهمی الکفار رحماءمحمد رسول اهللا و الدین معه اشداء عل 

 .قاطعترین مردم در برابر حق پوشان و مهربانترین در میان خویش هستند مسلمانان غیور و انقالبی ایران

 



یاوه ها و دروغهایی که اینک از هر  اید. مبادا و مباد که بهاکنون شهیدان دالورتان را با سرهاي بریده به خاك پرخون سپرده

دل بندید و گوش فرا دهید. اینک که جهاد و » کردستان از اشرار پاك شد«و »آرامش به منطفه بازگشت«سو با عنوانهاي 

هاي دولت و ارتش را براي مدتی ها و ضعفآساي امام کاستیآمادگی شور انگیز و حماسه شما و نیزقاطعیت همیشگی و معجزه

نمود دستهایی در کار است که این حالت اتقالبی و غرور آفرین و روحیه رزمیتان را تضعیف کرده و شما را به جبران 

هایتان عودت دهند و در فرار از خشم و خروش شما دوباره به مماشات ویا مسامحه با ضد انقالب پرداخته و بر سر یک خانه

تخورید اطالعات بدست مارسیده واقعیت را جز این نشان می دهد هنوز ضد را » امن و امان«هاي میز بنشینید. فریب اطالعیه

سینی عزالدین ح«در تصرف  کند مهاباد کامالًاتقالب بر بسیاري از مناطق کردنشین غرب کشور  تسلط دارد و حکومت می

و نیز عناصر مومن و است جر چند شهر که آنهم بدست شما مردم غیور و پاسداران دالور »حزب دموکرات خائن«و »فاسد

انقالبی ارتش از تصرف آنها درامده است تمامی مناطق خارج کشور و سراسر منطقه در کنترل و سیطره ضدانقالب بوده و در 

 .هم با شیوه جنگهاي چریکی دست به حمله و گریز می زنند» امن«همان شهرهاي 

 

ایشی در ماجرا دخالت کرده و فقط مردم  و برادران دالور هنوز ارتش وژاندارمري تقریبا با روحیه ضعیف و اغلب بصورت نم

کنند هنوز کوچکترین اثري از اعدام انقالبی عناصر متمرد و سپاه پاسداران انقالب اسالمی بطور جدي و انقالبی عمل می

 دهدمسامحه کارو کار شکن در درون ارتش نیست در حالیکه اطالعات رسیده هم ضعف و هم تمرد را نشان می

 

 : برادران و خواهران

 

ما معتقدیم باید واقعیت را آنطور که هست با مردم در میان گذاشت زیرا به اراده خلل ناپذیر و قدرت تمام ناشدنی مردم 

دانی ایمان داریم و می دانیم که این خلق مسلمان بیاري خدا نظام شاهنشاهی را واژگون کرد و ضد انقالب را نیز در زباله

هوشیارانه و با دیدي انتقادي پشت سر امام خمینی رهبر قاطع و  خواهد کرد. هشدار و تقاضا ما اینست که کامالًتاریخی دفن  

کبیرانقالب اسالمی به تمام جوانب مقابله با ضد انقاب توجه کنید و بیهوده مسایل را ساده و تمام شده نیانگارید. بهترین و تنها 

هاي گوناگون ضد انقالب است. ر با چهرهراه ارائه قاطعانه جهاد و فشار به دستگاههاي اجرایی براي مبارزه جدي وسازش ناپذی

تا در سایه این عکس العمل اجباري بتوانیم راه اساسی اسالم را که انقالب اقتصادي و فرهنگی در مناطق مختلف رسیدگی 

بنیادي به مردم محروم کرد و بلوچ و ترکمن و عرب می باشد دنبال کنیم پایدار و پیروز باشید. سازمان مجاهدین 

 )31/5/1358(کیهان30/5/58انقالب

 

  :هاي مسوولاخطار سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به دولت و سازمان



 

 هجوم و خیانت ضدانقالب

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 (محمد رسول اهللا و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم)

 

 (اخر ایه –سوره فتح  )

 

 .و قاطعترین مردم در برابر حق پوشان و مهربانترین در میان خویش هستند محمد پیامبر خدا وهمراهان او و سختگیرترین

 

 !مسلمانان عیور و انقالبی ایران

 

ها و دروغهایی که اینک از هر اید مبادا و مبادا که به یاوهاکنون شهیدان دالورتان را با سرهاي بریده به خاك پر خون سپرده

 .بازگشت) و (کردستان از اشرار پاك شد) دل ببندید و گوش فرا دهیدهاي (آرامش به منطقه سو با عنوان

 

و  هاي دولتها و ضعفاي شما و نیز قاطعیت همیشگی و معجزآساي امام، کاستیاینک که جهاد و آمادگی شورانگیز و حماسه

ن و نیز روحیه رزمیتان را اند، که دستهایی در کار است که این حالت انقالبی و غرورآفریارتش براي مدتی حیران نموده

هایتان عودت دهند و در فرار از خشم و خروش شما دوباره به معاشات و یا مسامحه و یا تضعیف کرده و شما را به خانه

امن و امان) را نخورید. اطالعات به دست ما رسیده هاي (ضدانقالب پرداخته و بر سر یک مسیر بنشینند فریب اطالعیه

 .دهدنشان میواقعیت را جز این 

 



ین درتصرف (عزالد کند. مهاباد کامالًهنوز ضدانقالب بر بسیاري از مناطق کردنشین غرب کشور تسلط دارد و حکومت می

حسینی فاسد) و (حزب دمکرات خائن) است. جز چند شهر که آن هم به همت شما مردم غیور و پاسداران دالور و نیز عناصر 

نها درآمده است. تمامی مناطق خارج شهري و سراسر منطقه در کنترل و سیطره ضدانقالب مومن و انقالبی ارتش از تصرف آ

 .زنندبود و در همان شهرهاي (امن) هم با شیوه جنگهاي چریکی دست به حمله و گریز می

 

ر و رادران دالوبا روحیه ضعیف و اغلب بصورت نمایشی در ماجرا دخالت کرده و فقط مردم و ب هنوز ارتش و ژاندارمري تقریباً

کنند هنوز کوچکترین اثري از اعالم انقالبی عناصر متمرد و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به طور جدي و انقالبی عمل می

 .دهدکار و کارشکن در درون ارتش نیست در حالیکه اطالعات رسیده هم ضعف و هم تمرد را نشان میمسامحه

 

 !برادران و خواهران

 

ناپذیر و قدرت تمام ناشدنی مردم د واقعیت را آنطور که هست با مردم در میان گذاشت زیرا به اراده خللما معتقدیم بای

 دانیدانیم که این خلق مسلمانی که به یاري خدا، نظام شانشاهی را واژگون کرد، ضدانقالب که در زبالهایمان داریم و می

هوشیارانه و با دیدي انتقادي پشت سر امام خمینی رهبر قاطع و  کامالً تاریخی دفن خواهد کرد. هشدار و تقاضاي ما اینست که

کبیر انقالب اسالمی به تمام جوانب مقابله با ضدانقالب توجه کنید و بیهوده مسایل را ساده و تمام شده نیانگارید. بهترین و 

هاي گوناگون ضدانقالب ناپذیر با چهرهازشتنها راه ارائه قاطعانه جهاد و فشار به دستگاههاي اجرایی براي مبارزه جدي و س

العمل اجباري بتوانیم راه اساسی اسالم را که انقالب اقتصادي و فرهنگی در مناطق مختلف و است. تا در سایه این عکس

باشد دنبال کنیم. پایدار و پیروز باشید(سازمان مجاهدین رسیدگی بنیادي به مردم محروم کرد و بلوچ ترکمن و عرب می

 )31/5/1358(جمهوري اسالمی30/5/1358نقالب)ا

 

 .جمعیت زنان ایران،حوادث پاوه را محکوم کردند

 

 .اي حوادث پاوه را محکوم کردندتهران ـ خبرگزاري پارس: جمعیت زنان ایران با انتشار اطالعیه

 

 :در قسمتی از این اطالعیه آمده است



 

خواهران و برادران هم میهن در سراسر کشور قاطعانه از موضوع امام خمینی مبنی جمعیت زنان ایران به همراه میلیونها نفر از 

د.(جمهوري کوشنبر مبارزه ضدانقالب و حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور پشتیبانی نموده و در حد توان خود در این راه می

 )31/5/1358اسالمی

 

  .دس ارتباط داردجریانات اخیر اطراف دانشگاه با کشتار مردم پاوه و روز ق

 

 بیانیه کانون دانشجویان مسلمان دانشکده حقوق

 

 بسمه تعالی

 

 !ملت مسلمان ایران

 

 !آقاي مهندس بازرگان

 

شدیم. بار دیگر ضدانقالب در چهره دموکراتهاي کثیف کردستان با همکاري عناصر ما در زمان شاه به این شدت کشتار نمی

 .مزدوران عراقی به سرپرستی طالبانی بخش دیگري از سرزمینهایی را به خاك و خون کشیدندمزدور پالیزبان و ساالرجافها و 

 

نما به تالفی روز قدس و به دستور اربابان صهیونیست خویش عده بیشماري از مسلمانان ایران را بار دیگر فئودالهاي دمکرات

 .کشتار نمودند

 

سلمان همت گماردند و پیروز و سرافراز این ماموریت کثیف و بار دیگر سالحهاي آموزش دیده به سالخی هموطنان م

 .اي داشتکارانه اربابان خویش را به جاي آوردند. این بار نیز توطئه ساواك، سیا، موساد ابعاد گستردهجنایت



 

به  سرپرستی بعد از اعالم روز قدس صهیونیستها با همکاري عوامل مزدور خویش در تهران با به راه انداختن جنگ زرگري به

اصطالح دمکراتهاي ملی به رهبري عنصر کثیف و وکیل مدافع شرکتهاي اسراییلی اذهان را مشغول نمودند تا بتوانند از این 

 .ها به انجام رسانندآلود ماهی گرفته و کشتار پاوه را بدون حضور ذهنآب گل

 

 .کر، فریب صهیونیستها را خوردندها و احزاب و شخصیتهاي به اصطالح مترقی و روشنفبار دیگر سازمان

 

ها پرداختند و روشنفکران به عزاي کاغذهاي پاره شده نشستند، عناصر مزدور و مرتجع به فرمان صهیونیستها به کندن اعالمیه

دت اهاي به اصطالح انقالبی دیگر جایی براي نگاشتن اخبار وحشتناك شهتا سر بریده شده هموطنانمان از یاد برود، تا روزنامه

 .ها و صدها مسلمان را نداشته باشندده

 

کند متوجه شوند و از ارتجاعی که به سالخی مردم پرداخته است غافل چنین کردند تا مردم به ارتجاعی که کاغذها را پاره می

 .بمانند

 

ین داریم که قاتلم میچنین کردند تا با رندي و زرنگی وانمود کنند که فاشیسم در اطراف دانشگاه است نه در پاوه. ما اعال

 .ها کشاندندهایی هستند که در تهران با فریب مردم آنها را به حمله به کتابفروشیها و دانشکدهبرادرانمان در پاوه همان

 

 .داریم که جریانات اخیر اطراف دانشگاه تهران با کشتار مردم پاوه و روز قدس ارتباط مستقیم داردما اعالم می

 

ی که قادر به تحلیل انقالب اسالمی ایران نبودند و نیستند چنین پنداشتند که گویا مسلمانان عامل حمله به ها و احزابسازمان

 .ها بودند. زهی حماقت، زهی بی شرمیها و دفاتر سازمانسازمان

 

 هاي مترقی ـ ملت ایرانرهبر انقالب آقاي بازرگان ـ سازمان

 



 شدیم؟می آیا ما در زمان آریامهري به این شدت کشتار

 

 این دولت (سست) تا به کی در مقابل این جنایات سکوت خواهدکرد؟

 

کانون دانشجویان مسلمان -29/5/1358تا به کی ما شاهد فعالیت صهیونیستها در زیر انواع مختلف ماسکها خواهیم بود؟  

  )31/5/1358دانشکده حقوق دانشگاه تهران(جمهوري اسالمی

 نظر بدهید |لینک ثابت  |خوشحالی  نوشته شده توسط بهزاد 
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 (3)احزاب و کردستان

 

  

 

 .هایش شناخته شودچهرهمجاهدین انقالب اسالمی:ضد انقالب باید درهمه

 

اي انتشار داد.در این بیانیه ضمن تحلیل کوتاهی از دو سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به مناسبت فرارسیدن عید فطر بیانیه

 :د فطر سال قبل و امسال نکات چندي را بملت ایران توضیح داد. درقسمتهاي از این بیانیه آمده استعی

 

 ایم وروزي بزرگ را در پیش داریم. راستیماه تعیین کننده و سازنده رمضان را گذراندهدیگر بار، شیهاي دیگرگون کننده قدر،

آموزد سال قبل بود که در این ماه رحمت آفرین خود را عمال به ما می که این ماه مقدس اینک براي دومین بار نقش پربار و و

هاي مقاوم و با پیام امام، درهاي مساجد بر امواج عصیان مردم باز و از هر سوي فریادهاي منفجر شده اهللا واکبر از سرپوش

 .افتاداي براه میهاي شهر چونان سیل کوبندهکشید و در کوچهمهربان مسجد فواره می



 

در …اي که از تحلیل ان تمامی جامعه شناسان بازماندند اي جدید در تاریخ انقالبهاي جهان شد پدیدهعید فطر آغاز پدیده

 :قسمت دیگري از بیانیه آمده است

 

ا رایم و باز، شبهاي قدرمان، باران رحمتی اینک ما، نخستین رمضان را پس از انقالب و در پناه رهبري قاطع امام، گذرانده

فروبارید که این بار منطقه را و جهان اسالمی را در خویش میگیرد و میرویاند و به لطف خدا امیدواریم نزول رحمتی را که در 

تکرار این ماه مبارك بر این خاك شاهد بودیم امسال در سطح کشورهاي اسالمی وعلیه طاغوت بزرگ صهیونیسم، بوجود آید 

 .تر باشدکوهتر و پیروزمندتر و شادي آفرینو سال دیگر عیدمان بیاري خدا پرش

 

دتی،اعیاد ها و عقیاند سنتیکند اساسا مراسم بر دو گونهدر قسمت دیگري از این بیانیه به فلسفه اعیاد پرداخته و اشاره می

ه شومی که به توطئ اجتماعی بیشتر برخوردارند ولی تا قبل از انقالب اسالمی ایران بنا-عقیدتی همواره از محتوي و بار معنوي 

از جانب استعمارگران و توسط رضاخان قلدر و پسرش در حال اجرا بود ارزش و فلسفه وجودي این روزها گم شده بود و ملیت 

 .و ارتجاع آنهم از نوع شاهنشاهی و سلطه پذیرش به جاي مذهب و عصیان علیه طاغوت، جایگزین شده بود

 

به شرایط موجود ایران و تهاجم وحشیانه ضد انقالب و از طرف دیگر فرمان انقالبی و  در خاتمه این بیانیه آمده است:با توجه

معجزه آساي امام خمینی نکات چند را به ملت گرانقدر و انقالبی ایران تذکر می دهیم باشد که این عید خود چونان سال قبل، 

  :آن باشداي بر انقالب اسالمی و پیروزیهایی درخشان آینده سرآغاز تعیین کننده

 

ـ چهره ضد انقالب نه تنها در کردستان بلکه در سراسر ایران شناخته شده و بگفته امام با آنها (انقالبی) عمل شود تا سراسر 1

  .اي روبرو خواهیم شداین خاك پرخون پاك گردد وگرنه شکی نیست  که همواره با توطئه اربابانشان در، نقطه

 

 .قالب اسالمی و مشی امام هستند باید تصفیه، دستگیر و مجازات شوندـ اشخاص و مراکزي که مخالف ان2

 



هاي ضد انقالب است که جلوي اصالحات اساسی و انقالبی ـ راه حل نظامی فقط یک عکس العمل اجباري در مقابل توطئه3

نارسایی ها و کمبودهاي مردم اند وگرنه ما آگاهیم که باید اقدامات بنیادي و اساسی در رفع اقتصادي و فرهنگی را گرفته

 .مسلمان و آزاده کرده و بلوچ وعرب و ترکمن بوجود آید

 

رعآیت شود زیرا تنها با عمل  ـ باید هوشیار بود که کلیه خواستها و فرمان هاي امام به دولت، ارتش و دیگر ارگانها کامال4ً

البمان به اهداف بلند و جهانی خویش به یاري خدا دقیق به فرامین رهبر انقالب اسالمی است که پیروز خواهیم شد و انق

 )3/6/1358.(کیهان 31/5/58خواهد رسید.مجاهدین انقالب اسالمی 

 

 .اندکردهاي مقیم مرکز:اشرار کردستان هم اکنون مقدار زیادي اسلحه در کوهستانها پنهان کردهبیانیه جمعیت اسالمی

 

اي عمل ضدانقالبی و ضدانسانی کردنماها را مقیم مرکز ضمن انتشار بیانه کردهايتهران ـ خبرگزاري پارس: جمعیت اسالمی 

 .محکوم کرد و از دولت خواست تا هر چه زودتر در سرکوبی آنها اقدام کند

 

اعضاي این جمعیت تا پاي جان آماده اجراي فرمان کردهاي مقیم مرکز در این بیانیه اعالم کرده است که جمعیت اسالمی 

 .هستندامام خمینی 

 

جمعیت همچنین از دولت خواسته است که براي پاکسازي مناطق کردستان مرزهاي ایران را با خارج ببندد و سپس مهاجمین 

و اشرار را محاصره کند تا آنها بتوانند بوسیله عمال خود در خارج اسلحه و مهمات دریافت دارند، زیرا اشرار در حال حاضر 

 )3/6/1358اند.(جمهوري اسالمیا پنهان کردهمقدار زیادي اسلحه در کوهستانه

 

 نامه شوراي انقالب اسالمی مهاباد به امام خمینی

 

 !مقام عالیقدر امام خمینی رهبر بزرگ ملت ایران

 



دارد که ملت کرد در بدو مبارزات شجاعانه ملت ایران به رهبري آن با نهایت احترام خاطر مبارك آن جانب را مستحضر می

ش سایر برادران هموطن شرکت در این مورد صدها کشته و مجروح داده و به پاس آن فداکاري از شخص جناب دوش بدو

الشأن انتظار دارد مراحم و الطاف همه جانبه امام شامل حال این ملت ستمدیده که سالهاي سال تحت ستم طاغوتیان امام عظیم

ناآگاه اطالعات سراپا دروغ و کذب محض به محضرآن امام بوده باشد متأسفانه در این مواقع حساس از طرف بعضی افراد 

رسانند. من باب مثال موضوع پادگان سنندج و یا گروگان زنان ارتشی است که مورد تکذیب استاندار کردستان و مقامات می

این منطقه با دارد که مردم مملکتی واقع شده لذا با آگاهی و اطالع کامل از اوضاع منطقه حضور مبارك تقدیم معروض می

باشد و الهام از تدابیر خردمندانه آن رهبر صدیقانه به جمهوري اسالمی و دولت موقت جمهوري اسالمی مؤمن و معتقد می

مفتخر است که بار دیگر همبستگی کامل همه مردم مسلمان این منطقه را حضور آن امام اعالم و در مقابل امید دارند که آن 

بعضی افراد که خواهان تفرقه و دودستگی بین اقشار مردم هستند توجه نفرمایند و مطمئن  آلودحضرت به تلقینات غرض

بوده و خواهدبود.عبدالرحیم عباسی رییس شوراي انقالب باشند که ملت کرد حافظ و نگهبان این مرزوبوم و جمهوري اسالمی 

 )4/6/1358اسالمی شهرستان مهاباد(اطالعات

 

 من ملی اردوگاه نهر البارد به امام خمینیتلگرام تمجید و احترام انج

 

 ـ وفا 19/8/1979بیروت ـ 

 

اهالی اردوگاه فلسطینی نهر البارد در شمال لبنان بمناسبت اعالم آخرین جمعه ماه رمضان هر سال بعنوان روز قدس تلگرافی 

 :. متن تلگرام چنین استبراي امام خمینی فرستادید

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 اهللا امام خمینی رهبر انقالب وایتنهرالبارد درود و تحیات و احترام خود را به پیشگاه مجاهد کبیرف اهالی اردوگاه نظامی ازطر

آورده و خواستار آن شده که با وحدت این به خاطر دعوتی است که از مسلمانان جهان بعملداریم وایران تقدیم میملت بارز

. براي یاري و حمایتی از قدس و حمایت از سازمان هر سال را به عنوان روز قدس انتخاب کنندکامل آخرین جمعه ماه رمضان 

این اقدام حمایتی است از باشد و همچنینمجاهدین فلسطین که نماینده ملت ما در داخل و خارج سرزمینهاي اشغالی می

 .کنندنهضتهاي ملی و افراد تحت ستم جهان که براي آزادي مبارزه می



 

ایران به رهبري شما نه نیروهاي سیاسی را در خاورمیانه تغییر داد و سقوط شاه مزدوران و خیانتکاران است و پیروزي انقالب

 .کنندمثلث کمپ دیوید را نیز که محکوم به شکست می

 

 فریادي است به همه جهان که هوشیار باشند

 

مبارزه را علیه همه تالشهاي خائنین و تا آزادي پیروزمندانه قدس کنیم ما بحق مردم فلسطین و به قدس شریف سوگند یاد می

 )5/6/1358. (جمهوري اسالمی ادامه دهیم

 .سازمان مجاهدین مسلمانان انقالب توحیدي ایران: سردمداران مطبوعات عصر طاغوت را محاکمه کنید

 

اد و موجبات تسلط بیگانگان آغاز گردید و پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران محاکمه ایادي طاغوت و استبد

خوشبختانه تا حدود زیادي موافق هم بوده است ولی آنچه را که باعث تعجب است عدم محاکمه بعضی از گروههاي که سهم 

توان نام برد که عالوه بر این که تاکنون اند از جمله قلم فروختگان مطبوعاتی را میبزرگی در تحکیم نظامی طاغوت داشته

اند تازه چیزي هم از ملت طلبکارند. دادگاههاي انقالب در حالی که  به حرم حمله به تظاهرکنندگان و ایجاد محاکمه نشده

سال با باتوم قلم بر  25کند و مجازات کسانی که قریب جرح و ضرب با باتوم به ماهها حبس و چندین ضربه شالق محکوم می

کند مگر اند خودداري میاند و هر نوع جنایت و خیانت شاه را موجه جلوه دادهفکر و اندیشه اجتماع ضربات سهمگین زده

اند. فرزندان رشید این آب و خاك را که براي نجات محرومان و مستضعفان قیام کرده بودند خرابکار به همین مطبوعات نبوده

زدند و انقالب صادره از شرفتهاي ملت دم میکرد و براي خفه کردن فریادهاي زیر شکنجه آنها هر روز از پیجامعه معرفی می

داشتند. خوبست این قلم فروختگان یک نگاهی به گذشته ننگین خود بیندازند و کاخ سفید را بزرگترین رویداد تاریخ بیان می

اتوم ل همراه بهاي انقالب خواستاریم که حداقاین قدر بنام دلسوزي از انقالب بر پیکر انقالب لطمه نزنند در خاتمه از دادگاه

  )5/6/1358به دستان خودفروخته را نیز محاکمه کند.از:شهسوار عین ستایش(جمهوري اسالمیبدستان و چماق بدستان قلم

 

 اطالعیه انجمن اسالمی دانشکده پزشکی امام خمینی درباره توطئه پزشک نماهاي چپگرا

 



شته و حتی پزشکی را در حین عمل جراحی از اطاق عمل بیرون عوامل بیگانه در بیمارستان با تهدید پزشکان را باعتصاب وادا

 .کشیدند

 

 :کردندهاي چریکهاي فدایی خلق و عزالدین حسینی را پخش میاین عوامل خودفروخته در بیمارستان اعالمیه

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 ! هشدار: اي امت به پاخاسته و خلق مسلمان ایران

 

ز بشکل فریاد حقوق بشر از حلقوم ایادي استعمار و امپریالیسم غرب و صهیونیسم بیرون چهره کریه ضدانقالب که دیرو

امروز از حلقوم عمال داخلی بیگانگان به شکل حمایت صنفی و انقالبی از پزشک معلوم الحال ابوالقاسم رشوندي آمد، می

ه اي کاند چند روزي است که با تجمع عدهکردهآید. همان کسانی که خود را درلواي حمایت از خلق پنهان سرداري بیرون می

ماهیت دقیق آنها معلوم نیست تحت نام پزشک و بهیار در مرکز پزشکی امام خمینی با ارعاب و تهدید پزشکان و کارمندان 

عمل  ننمایند و حتی پزشکان را در حیدوست و مومن به انقالب اسالمی آنها را وادار به اعتصاب و تحصن میمسوول و انسان

هاي عزالدین حسینی فاسد و گروه بیکار و چریکهاي فدایی خلق آورند و باالخره با پخش اعالمیهجراحی از اطاق عمل بیرون می

 .دهنددر محکوم کردن دولت و دادگاههاي انقالب چهره واقعی خود را نشان می

 

دوستی  آیا اعمال پزشکی و انسان کنید، اوالًودن دفاع میپرسیم که اگر شما از پزشک معدوم بعنوان انقالبی بما از این گروه می

: چرا جریان شهادت فجیعانه کادر پزشکی در گیرد؟ و ثانیاًبا لباس مبدل کردي و در سنگر ضدانقالبی و با اسلحه انجام می

ت البی که از طرف جمعیبیمارستان پاوه و جریان حمله ناجوانمردانه ضدانقالب به آمبوالنس گروه امداد پزشکی مسوول و انق

کنید؟ آیا جز این است که نفر بهیار شد را از محکوم و تقبیح نمی 3شیرو خورشید سرخ عازم کردستان بود و منجر به شهادت 

 .در نظر شما این گروه بجرم مسلمان بودن و اعتقاد به انقالب اسالمی داشتن خونشان مباح و حالل است

 

کنید الزم است از دکتر عاملی تهرانی و دکتر جواد سعید و دکتر بقایی عدوم حمایت میو اگر صرف حمایت منفی از شخص م

ون همین ماهیت شما ضدانقالبی االرض که به جوخه اعدام سپرده شدند نیز حمایت کنید و اتفاقاًیزدي و سایر پزشکان مفسدفی

 .است و این دلیلی بر عمال بیگانه بودن شماست



 

ر تو است که این فرصت طلبان که هر روز در دفاع از ضدانقالب تحت عناوین دفاع از آیندگان (ننگین و اما اي خلق قهرمان ب

ه اند خود نشانی و بگري) و امروزه دفاع از اعمال ضدانقالبیون حزب دمکرات برآمدهنامه صهونیستی) و دفاع از آزادي (توطئه

 .اردآنها بفهمانی که این حناها دیگر براي ملت ما رنگی ند

 

اند و تهدید به اي معدود با ماهیت معلوم به نام پزشکان تهران قطعنامه صادر کردهدر ضمن دیروز مطلع شدیم که عده

اند ما اعضاي انجمن اسالمی بیکارستان امام خمینی ضمن تقبیح این گونه اعمال غیر اعتصاب کادر پزشکی در سطح تهران کرده

تکذیب نموده و آماده همکاري و جانبازي تا آخرین قطره خون خود در راه پیشبرد اهداف اي فوق را انسانی شدیدا قطعنامه

هاي قاطع دادگاههاي باشیم و در پایان ضمن تایید حکمانقالب اسالمی به به رهبري امام خمینی و مبارزه با اخاللگري می

الحال را ندهند.(جمهوري اي عناصر معلومي به عدهخواهیم که اجازه اخاللگرانقالب از دولت و دادگاه انقالبی قاطعانه می

 )5/6/1358اسالمی

  .داردنیت به کردستان اعزام میجبهه ملی هیات حسن

اعضاي شوراي مرکزي جبهه ملی، مردان قدیمی سیاست ایران پس از چندین جلسه و بحث پیرامون وقایع کردستان سرانجام 

کردستان گرفتند. اصغر پارسا سخنگوي جبهه ملی در پایان جلسه دیشب در نیت به استان تصمیم به اعزام هیأت حسن

گفتگویی با خبر نگار سیاسی روزنامه اطالعات گفت: وقایع کردستان موجب نهایت تأسف جبهه ملی شده است عکسی که 

هه ملی ایران از بروز کنم جبامشب (دیشب) در صفحه اول روزنامه اطالعات چاپ شد در شورا همه را متأثر کرد و اعالم می

نهایت متاثر بوده و معتقد است که کلیه اختالفات بین برادران باید از طریق مذاکره و برادر کشی در صفحات غرب کشور بی

نیتی مرکب از هفت نفر از اعضاي جبهه ملی که اسامی کند هیات حسنتفاهم حل و فصل گردد و بدین منظور پیشنهاد می

ـ  االسالمی زیر: آقایان نزیهشود و هفت نفر از رجال و شخصیتهاي ملی و دولتی که از میان اشخاص مفضلهاعالم می آنان بعداً

مهندس بنی اسدي ـ دکتر علی اصغرحاج سید جوادي ـ دکتر مهران ـ مهندس شریعتمداري ـ یحیی صادق وزیري ـ مهندس 

شود تشکیل رحیم عابدي و دکتر محمود عنایت انتخاب می رضا پسندیده ـ رضا ثقفی ـ دکتر عسگري ـ تیمسار مجللی ـ دکتر

و بر اساس حفظ اصلی تمامیت ارضی و استقالل کشور و رعایت حقوق مردم سرزمین عزیزمان مذاکراتی را با دولت موقت و 

 و رفع سران و اولیاء محلی کردستان آغاز کند تا به عنایت خداوندي مقدمات ترك مخاصمه و اجتناب از برادرکشی مهار

ها و رفتارها فراهم شود و ملت ستم کشیده ایران بیش از این ناظر کشت و کشتار نباشند و استعمار و ضدانقالب نتواند کدورت

 )7/6/1358از اوضاع نابسامان کنونی سوءاستفاده کرده و سیر انقالب عظیم ما را کند نمایند. (اطالعات

 هوري اسالمیاعالم همبستگی پیروان طریقه نقشبندیه با جم



کرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: دکتر محمد عابد سراج الدینی، شیخ دنان یاسین حسینی و مال عمر صالحی که از سوي شیخ 

یخ اهللا حاج شاهللا العظمی خمینی عازم قم هستند، در کرمانشاه با آیتمحمد عثمان نقشبندي جهت مالقات با حضرت آیت

یام رهبر طریقه نقشبندیه را به ایشان رساندند. به گزارش خبرگزاري پارس نمایندگان عبدالجلیل جلیلی مالقات کردند و پ

شیخ محمد عثمان نقشبندي در این مالقات همبستگی پیروان طریقه نقشبندي را با جمهوري اسالمی ایران به رهبري امام 

 )7/6/1358خمینی اعالم داشتند.(اطالعات

 

  تاناطالعیه سازمان مسلمانان متعهد کردس

 

اي هر گونه شایعه مربوطه به وجود شکاف میان گروههاي سنندج: خبرگزاري پارس ـ سازمان مسلمان کردستان طی اطالعیه

اسالمی را بشدت تکذیب کرد. در این اعالمیه بار دیگر بر همبستگی با انقالب ایران تحت رهبري امام خمینی تأکید شده و 

 )8/6/1358رکوبی عوامل ضد انقالب مورد تائید قرار گرفته است.(کیهاناعزام نیروهاي پاسدار و ارتش براي س

 

 براي رفع بحران کردستان» حزب توده ایران«ايماده 3پیشنهاد 

 

اي راجع به رویدادهاي اخیر کشور خاطرنشان ساخته است: با کمال تاسف، شاهد طی بیانیه» حزب توده ایران«کمیته مرکز ي

 انگیز بهچرخشی در رویدادهاي سیاسی درون کشور پدیدار شد و با این چرخش دردناك و هراسهاي آن هستیم که در هفته

امر اتحاد و یگانگی و نیروهاي ملی و آزادیخواه وارد آمد. در این بیانیه با اشاره به نامه سرگشاده مورخ سوم مرداد ماه کمیته 

یل جریانات سیاسی در حال رشد آن روز این چرخش را مرکزي حزب توده ایران آمده است: حزب توده در ایران با تحل

بینی کرد و هشدار داد و با احساس مسوولیت تاریخی از همه نیروهاي وفادار به هدفهاي انقالب خواست که در راه پیش

ه است: دپاسخ ماند. در ادامه بیانیه آمبخش متحد شوند. با کمال تاسف این نداي حزب ما بیجلوگیري از چنین چرخشی زیان

هاي انقالب موفق نشوند به آن نیروهاي ارتجاعی که این وضع گوییم که اگر نیروهاي وفادار به هدفامروز هم ما با جرأت می

اي هرا به وجود آورده اند وروند انقالب ایران را براه اتحاد همه نیروهاي ضد امپریالیستی که در مبارزه براي رسیدن به هدف

داز دشمنان برانهاي خانماندي خواهانه و مردمی انقالب وفادارند بازگردانند کمک بزرگی به کامیابی نقشهضد امپریالیستی، آزا

یش ها و در پیشاپانقالب به عمل آمده است. در بخش دیگري از بیانیه آمده است: دشمنان انقالب ایران یعنی امپریالیست

ن و داران ایرانی آنها، یعنی بازماندگان رژیم سیاه پهلوي و سرمایهها وهمدستاآنها امپریالیسم غدار آمریکا و صهیونیست

ه بینند، همیشداران وابسته که بخشی از امتیازات غارتگرانه خود را از دست داده و بخش دیگرش را در معرض خطر میزمین

تن جنگ خانگی و تحریک تالششان در این جهت بوده و هست که با ایجاد چنددستگی و اختالف و برخورد تا حد برافروخ



اش هاي گوناگون جنبش انقالبی به زدوخورد و برادرکشی، جنبش انقالبی میهن ما را تقسیم کرده و از ستمگري اصلیگردان

هاي امپریالیسم آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع داخلی منحرف سازند و اعتبار و حیثیت انقالب را یعنی مبارزه علیه دسیسه

براي بازگشت ضدانقالب آماده سازند. ما در نامه سر گشاده نامبرده یادآور شدیم که ضدانقالب تمام  متزلزل و شرایط را

استفاده فریبی مذهبی و از سوي دیگر زیر ماسکی از چپ نمایی و سوءسو زیر پوششی از عوامبار خود را از یکتالشهاي جنایت

کوشد نیروهاي ضد امپریالیستی را از این دو سمت اي دقیق میبرنامهها در ایران متمرکز ساخته است و با از حقوق ملی خلق

به جان هم اندازد. متاسفانه باید اذعان کرد که بسیاري از نیروهاي وفادار به انقالب به جاي تمرکز نیروها در جهت سمتگیري 

 اي اخیر و بحرانی که در کشور پدید آمدههاصلی انقالب، مسایل فرعی را مطرح ساختند. در بیانیه با اشاره به رویدادهاي هفته

است. خاطرنشان شده است: به هر تقدیر ما امروز در مقابل این واقعیت هستیم که از یکسو حمله وسیعی از طرف نیروهاي 

انحصارطلب راست براي سرکوب آزادي و در درجه اول آزادي نیروهاي راستین انقالب چپی و حتی بخشی از نیروهاي انقالبی 

اي از جنگ داخلی و برادرکشی مبدل کنند را آغاز شده و از طرف دیگر کردستان به صحنهزیر پرچم اسالم مبارزه میکه 

هاي هوادار آنها، آمده است: حمله وسیع به ها و گروهگشته است. در این بخش از بیانیه، با اشاره به تعطیل و توقیف روزنامه

، بازداشت، شکنجه و ضرب و جرح دهها و دههانفر از هواداران »مردم«توقیف روزنامه  هاي وابسته به حزب توده ایران،سازمان

حزب توده ایران در قصر شیرین و کرمانشاه و شهرهاي دیگر غرب، بازداشت و اقدام به رسیدگی و محاکمه دو تن از هواداران 

اند گروههاي افراطی و جریانات کردستان نداشته اي باحزب توده ایران که به تصدیق اکثریت مردم کرمانشاه کوچکترین رابطه

وجه ضدانقالب یعنی عمال امپریالیسم آمریکا، دهد که هدف واقعی نیروهاي انحصارطلب راست به هیچهمه نشان می

ار تصهیونیسم و ارتجاع سپاه رژیم شاه نیست. در ادامه بیانیه درباره مساله کردستان، تاکید شده است که از راه سرکوب و کش

هاي توان مساله ملی را نه در کردستان و نه در سایر نقاطی که در آنها محرومیتبرقرار ساخت ولی نمی» آرامش«ممکن است 

هاي ضدانقالب را در کردستان زیر هر ماسکی باید به ملی مطرح است، حل نمود و سپس با اشاره به این نکته که فعالیت

 :هاي زیر پیشنهاد شده استران کردستان را محلسرعت شناخت و خنثی نمود، براي حل بح

 

 .بس اعالم گرددـ بی درنگ و همزمان به عملیات نظامی از دو طرف پایان داده شود و آتش1

 

 .هاي انقالب کردستان متوقف گرددـ محاکمه و صدور راي در دادگاه2

 

قبیل تامین به حق و مشروع مردم کردستان در مذاکرات بمنظور پیداکردن راه حل سیاسی براي رسیدن به هدفهایی از -3

هاي ملی آغاز شود. در پایان بیانیه، تامین اتحاد همه نیروهاي راستین انقالبی براي ریشه کن زمینه پایان دادن به محرومیت

ته شده واسساختن و نابود کردن عوامل امپریالیسم و صهیونیسم، ارتجاع و رژیم پهلوي در منطقه کردستان و سراسر ایران خ

 )10/6/1358است. (اطالعات



 

 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 24بیانیه شماره 

 

 ) 23من المومنین رجال صدقواما عاهدواهللا علیه فمعنهم من قضی تحته و منهم من بنتظروبدلوا تبدیال.( احزاب ـ 

 

سانی از آنها بشهادت رسیدند و دیگرانشان در از مومنان چه بسا جوانمردان که صادقانه به پیمان الهی  خویش وفا کردند  ک»

 «.کنداین انتظار ند. و هیچ چیز خللی در اراده استوار آنان وارد نمی

 

 هايشهادت و فرهنگ شهادت طلبی. اکنون بعنوان ویژگی درخشان و پر شکوه این انقالب نمایان شده است و هر روز نمونه

مردم، خاطره و نام یاران رسول اهللا را  هايآنچنان که ایثار و فداکاري زاید،افشگفت دیگري بر تاریخ پر حماسه اسالم می

 .کندجاودانه صدر اسالم را دوباره تکرار می هايتداعی کرده و جانبازیهاي. همان صحنه

 

ردند و شگفت، حماسه کربال را در مقر گارد، زنده ک هايبرادران دالور ارتشی که در عاشوراي گذشته، با آن وصیت نامه

مردم، که مشتاقانه گلهاي سرخ زخم گلوله را به سینه پذیرفتند و هنوز نیز. در تب شهادت بی تابند، و براي اعزام به میدان 

جهاد و شهادت هجوم آورده، بر یکدگرند سبقت میگیرند. براستی اینها، عینیت بخشیدن دوباره به ظهور جهان اسالم و تحقق 

 .شگفت الهی است هايآیه

 

 :به این آیه زیبا و عمیق توجه کنید

 

 "). 92اذا ما اتوك لتحملهم قلت ال احدما احملکم علیه تولواواعینهم تفیض من الدمع حر نا اال ویجدواما ینفقون ( توبه ـ  .… "

ک لبریز و شآنگاه که بیش تو آیند تا به جهاد بفرستیمشان و اعزامتان ندارند به ناچار برگردند در حالیکه چشمهایشان از ا

 ".جوشیده است و از اینکه امکان ندارند تا جانشان را انفاق کننداندوهناك وپریشانند

 



هاد خون و خوف و ج هايدر رابطه با این آیه کسانی را به یاد آورید که همین چند روز پیش بفرمان امام، براي رفتن به صحنه

و  گریستندکه وسیله براي اعزامشان نیست آرام آرام می شنیدندی میو شهادت با تمامی جان مشتاقانه شتافته بودند. اما وقت

که انگار این آیه هم اکنون نازل شده و شان نزولش همین پاکبازان  بینیم. میگشتنددر پی اصرا رزیاد بناچار، غمناك باز می

 .دست از جان شسته شهادت طلب هستند

 

 حماسه و هايجامعه ما را فر گرفته است و از هر سوي، شکوفه هايریشه ايشهادت، چو نان جویبار حباتبخش همه جاگسترده

 بینیمو می »تبریک شهادت«تبریک شگفت دیگري اضافه شده است.  ها،شود. اکنون در صفحه تبریک روزنامهایثار نمایان می

سلطه پذیري در مردم، براي اینکه به ساله نظام شاهنشاهی، براي ایجاد روحیه مردابی و   25تمامی تالشهاي مفتضح و احمقانه 

زندگی لجنی خو کنند و تمامی اندیشه و اندوهشان، شکم و شهوت باشد، چگونه امروز با این انقالب از ریشه بر باد رفته است 

 .کنند. اکنون شهادت چونان تولد یک طفل سالم. زیباو امواج طوفانی سلحشوران، خود، مرگ سرخ و پر افتخار را انتخاب می

مثل آمدن از حج مانند ازدواج. مبارك ؟ شادي آور و در ضمن ساده و طبیعی شده است. از مرگی این چنین، آنک نه تنها 

ان اهللا اشتري «هراس با گریزي نیست که شوق و جذبه فراوان هم هست، جان را یا مال را درازاي بهشت بخدا سپردن، زیرا 

 .) 111. ( توبه …لجنه یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلون و یقتلون وعداهللا حقا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا

 

همانا خدا درازاي بهشت جانها و مالهاي مومنین را میخرد. آنها که در راه خدا کارزار کنند، بکشند و کشته شوند، که همانا 

 .وعده خدا حق است

 

گ، مصمم و قاطع، بر دشمنان خدا، یورش برده و هلهله کنان، پیکر که چونان مر بینیمبراین مبنا ست که خیل شهیدان را می

 .و آزمایش زندگی را سربلند و موفق به پایان میرسانند نهندبخون خفته و چاك چاك خویش را به پیشگاه خدا می

 

تمامی شهیدان  با این نگرش به شهادت است. که سازمان مجاهدین انقالب اسالمی با افتخار و با درود فراوان بروان پاك

پاکباز انقالب اسالمی شهیدي دیگر، برادري دیگر را در خون خفته، به درگاه کبریائی اهللا و به دامان امام و امت شهید پرورمان 

 .داردتقدیم می

 

و  ، در تهران بود. در دبیرستان خوارزمی تحصیل کرد و از همان آغاز بمبارزه با محیط38شهید مجاهد، حمید تواضعی متولد 

ضمن تحصیل، به به گسترش انجمن  "ارکانزاس"شرایط حاکم بر خویش پرداخت. بعد به خارج رفت و در آنجا در ایالت 



اسالمی دانشجویان در امریکا و کانادا همت گماشت. و با آغاز انقالب به ایران برگشت و پس از تحقیق و کسب اطالع و اخبار 

ه از طرف اي کیم، براي فعالیت و افشاگري بیشتر به امریکا بازگشت. ماهیانهصحیح و همچنین گرد آوري مدارك جنایات رژ

. نموداش ارسال میشد، جز اندکی از آن، بقیه را براي تهیه و تکثیر نوار و نشریه و احتیاجات مبارزه در خارج صرف میخانواده

 .من بودرفت  ودر آنجا نیز از اعضاي پرکار و فعال این انج» هوستن«در بازگشت به 

 

عشق به انقالب اسالمی و اعتقاد به اصالت آن باعث شد تا درس را نیمه تمام گذاشته، و دوباره به ایران آید، در اینجا نیز با 

خلوص و پشتکار توان خویش را در خدمت انقالب گرفت. مدتی در تلویزیون و سپس در هیات تحریریه روزنامه جمهوري 

خویش شروع بکار کرد. با اینکه از خانواده مرفهی بود. بزندگی و مظاهر آن وابسته نبود. و اسالمی، با حفظ هویت سازمانی 

جلسات ماه رمضان را با دقت و اشتیاق پی گیري میکرد. و به قران و نهج البالغه پاي بند، سادهپوش و آرام و بسیار متواضع 

 .… بود

 

م به اوج بلند عظمت و رستگاري که شهادت است. نایل گشت و از ما سرانجام نیز با شایستگی و تقوائی که در او سراغ داشتی

ماندگان پیشی گرفت براي تحقیق و تبلیغ انجام ماموریت خویش در راه خدا و انقالب اسالمی به مناطق آشوب زده رفت و 

 بست د انقالب نقشبدستور ضد انقالب جالد جلو رگبار مسلسل قرار گرفت و سر سینه اش مدالهاي عقیقی از زخم گلوله ض

 

خون او و دیگر برادرانش: ناصر ترکان، حمید شیري و شهریار ملک کندي، پرچم سرخی شد که بر فراز کردستان، همچنان  

برافراشته خواهد ماند، تا ضد انقالب و اربابان مزدورش را به هالکت رساند. خون پاك اووصدها برادر دیگر پاسدار، ارتشی و 

حقانیت و اصالت انقالب اسالمی را فریاد  اند،سرهاي بریده و یا با بدنهاي چاك چاك، به مالقات خدا رفتهمجاهدي که یا با 

کند، زیرا این حمالت وحشیانه، نشانگر ضربات کاري و جبران ناپذیري است که ایادي استعمار از ملت دالور ایران دریافت می

 .اندنموده

 

اي از هم صورت گرفته، و گرنه ضد انقالب با هر امکانات و پشتوانه هاییي و مسامحهشکی نیست که در این مورد سهل انگار

اجنبی هم همراه باشد، چون از حمایت انبوه بهم فشرده ملت مسلمان بی بهره است، هرگز قادر نبود آنچنان گستاخ شود که 

و اقدام نماید. ضد انقالب، آنهم در برابر انقالب  جوانان غیور ما را در مریوان و پاوه سر ببرد برادران مجاهدمان را محاکمه

اسالمی برهبري نایب االمام خمینی در ما چهره اي که رخ نماید یا کافر است و یا مشرك و باید از آغاز دانست که هیچ 

 .عهدي بر مشرکین نیست



 

 )1(توبه آیه   "مرائه من اهللا و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین "

 

 ".رسولش از پیمان با مشرکین بیزار و روي گردانندو خدا و "

 

ما را در اینجا قصد تضعیف دولت نیست که به اعتقاد ما تا انتخاب ریاست جمهوري، بهترین امکان همین دولت فعلی است. 

گاهی که تعویض آبویژه با توجه به اینکه در صداقت و تقوا نسبی آن نیز شکی نیست اما نکته قابل توجه اینست که دولت با 

 .را توجیه کند هاآن بدلیل شرایط موجود به صالح انقالب نیست نباید سوء استفاده کرده ضعفها و مسامحه

 

تکرار اینکه، من انقالبی نیستم هیچ امتیازي نیست  سازیمما چونان  برادر کوچکتر به نخست وزیر محبوب، خاطر نشان می

د تائید مردمند. پس باید خط مشی امام را ادامه دهد و و ما تا زمانی به تقویت دولت ایشان منتخب امامند و بر آن اساس مور

که حرکات و گفتار دولت در جهت تضعیف رهبري نباشد و براي فرمان رهبر انقالب  دهیمو تنها انتقاد برادرانه ادامه می

 .اسالمی تالش کند

 

بقول خودشان طرفدار حرکت الك پشتی هستند ایشان باید بنا به خواست  امام انقالبی ترین رهبر تاریخ اسالم و برادر بازرگان

امام و مردم و بنا به حکم خدا که بر این انقالب لطف بسیار دارد. خود را اصالح نموده و انقالبی به مفهوم واقعی گردند ما با 

اما  مبینیکان این تعالی را در ایشان میعدم وابستگی مادي و مقامی، که در این برادر بزرگ و محترم خویش سراغ داریم  ام

 .کندپاره اي از سخنان ایشان ما را کامال نا امید می

 

حرکت دقیق و انقالبی پشت سررهبر، یک وظیفه شرعی است که بعهده نخست وزیر محول شده است. مثل حج، مثل جهاد. 

پی در پی مردم را با تهدید به استعفاي خویش دلتنگ  مگر از نماز خواندن میتوان استعفا کرد یا از زکات دادن ؟ اگر ایشان

کنند. این خیلی غیر منتظره است که شخصیتی چون آقاي بازرگان که بهر حال، از نظر آگاهی مذهبی و تعهدات شرعی کم می

 .. این چنین سخن گوید و یا حتی در بعضی موارد اشتباهات و سهل انگاریها را توجیه نمایدباشدنظیر می

 



کوه اي برنده تر از حمایت بی دریغ مردم و تائید پرشه بر اینکه، چاقوي بدون تیغه هستیم. واقعا کم لطفی است. آیا تیغهتکی

اید یا نخواسته اید از آنان در آغاز و همچنین در اختیار داشتن ارتش و ژاندارمري و شهربانی. وجود دارد ؟ اگر شما نتوانسته

ون زندان دادگستري ما بد گوییداده انقالبی و صحیح بنمائید. کوتاهی از کیست ؟ شما که میاینهمه امکانات گرانبار استف

اي از است؟ مگر نه اینکه زندانهاي قصر، قزل حصار و کمیته شهربانی در اختیار شماست ؟ ولی دادگستري شما چه استفاده

دردي چه کسی جلوگیري کرد ؟ دادگستري شما حتی  ! از اینهمه خرید و فروش مواد مخدر. با اینهمه فحشا و کندآنها می

را بر  هاین تیغهتر. شما از آغاز بیشترین امکانات و برندهگیردرا نمی پذیرد. و اقدام آنها را تائید نکرده و پی نمی هاکمک کمیته

علیه ضد انقالب و بر علیه مشکالت در اختیار داشتید ولی در نتیجه عدم برخورد انقالبی و استفاده صحیح از این همه تائید و 

امکان عمال فاقد قدرت شدید بخاطر اینکه وقتی در قبال ضد انقالب راست و چپ ضعف نشان میدهید مردم و ارگانهاي 

. وقتی حرکت اسالحی الك پشتی میکنید. امام شویدشوند و شما چاقوي بی تیغه میمیدان می وارد اًمردمی برهبري امام ناچار

قاطع  چون آیندگان برخورد هائیانقالبی را بعهده سازمانهاي غیر دولتی بگذارد. وقتی با ننگین نامه هايشود برنامهمجبور می

. شویدشود و باز هم شما چاقوي بی تیغه میل مردم برخوردار می. ضد انقالب بناچار وارد میدان شده و از حمایت کامکنیدنمی

. بلکه معاون وزارت اطالعات شما از توقیف آیندگان اظهار تاسف کرده و کنیدتازه در این مرحله نیز از مردم حمایت نمی

 .اش بی تیغه شده استرودرروئی با امام و مردم است و طبعا نتیجه کند. که این دقیقاًآنرا می آرزوي انتشار مجداً

 

ست که و از شما نیز بعید ا کندداوطلب نخست وزیري نبوده اید. از مسوولیت شما کم نمی گوئیدبرادر بزرگوار، اینکه شما می

بجا و بموقع مردم و امام عصبانی شوید و روي گردانید. این یک وظیفه پر مسوولیت و الهی است باید با تمامی  هاياز  انتظار

هترین و متعالیترین نوع ممکن را در خدمت به انقالب اسالمی و رهبر کبیر آن ارائه دهید تا رضاي خدا و خلق را توان ب

 .بدست آورید

 

 :در حالیکه کنیدشما، چگونه از عملکرد خویش در کردستان دفاع می

 

همواره تائید کردید و بهانه به دست و علیرغم توصیه خیرخواهان،  شدالف: سپهبد قرنی را با همه اتهاماتی که او داده می

منافقان و فرصت طلبان براي حمله به انقالب دادید. ولی پادگان سنندج که با عکس العمل قاطع وي روبرو شد، به غلط فرداي 

را  ضهمان روز او را بر کنار نموده و به روحیه دالوران مقاوم پادگان ضربه زدید. و ضد انقالب را گستاخ تر نمودید تا تعوی

 .براي خود پیروزي بحساب آورده و در تمام جراید وابسته به تبلیغ و رجز خوانی بپردازد

 



داران را و امید که او همه فرمان کنیدکمونیست شناخته شده را به استانداري کردستان چگونه توجیه می "یونسی"ب: انتصاب

و  هاه آنها نیز همه بودجه این منطقه را به خواستاز میان عناصر دموکرات و دیگر احزاب و جناحهاي چپ انتخاب کرد

نفره هیچ اعتنائی  11نیازهاي خویش رساندند. پیش از آن نیز، به اعتراض مردم سنندج در برابر انتخابات مخدوش شوراي 

 .نکردید

 

چ که هی نمودپی اعالم می کردند. فرماندار مریوان پی درج: آیا بخاطر دارید وقتی برادران پاسدار ما در مریوان قتل عام می

 :اي اتفاق نیافتاده، و بعد هم که آشکار شد گفتحادثه

 

و شما سکوت اختیار کردید. گذشته از آن نه تنها به استعداد شهیدان ما وقعی ننهادید. بلکه یاران آنها  انداینها دموکرات نبوده

را که از سپاه پاسداران براي کمکشان و پاسخ به فریادشان آمد ه بودند. از ورود به شهر مانع شدید و در مذاکره با نماینده 

 .ه مریوان وارد نشودقاتالن، قبول کردید که سپاه پاسداران انقالب ب

 

روزه مردم پاوه و اعتراض آنها به دولت براي جلوگیري از استقرار ضد انقالب که تا روزهاي اخیر متاسفانه بی  20د: تحصن 

؟ به پاسخهاي مبهم استاندار  گذاریدپاسخ مانده و به کربالي پاوه انجامید، چگونه به حساب عمل منظم و دقیق می

  .را از برادر چمران استفسار نمائید هامتحصنین پاوه توجه کرده و کوتاهی هايخواسته کرمانشاهان در برابر

 

دروغ و آرامش را چه مقامی پاسخگو است ؟ اگر آرامش برقرار  هايه: بعد از فرمان امام و انقالب دوباره در ایران، اعالمیه

ا با و اعالم جنگ آنه هاوي مزدور با استعمارگران و اجنبیشده بود ادامه حمله ضد انقالبیون و ارتباط حسینی مفسد و قاسمل

 .شود؟دولت و مردم چگونه توجیه می

 

که اعمال انجام شده توسط دولت اساسی و کامل بوده و از پیامدعملی آن فرمان قاطع امام  شدو: از سخنرانی شما استنباط می

سابق را  هايهمان شیوه علیرغم اظهارات عنوان شده عمالًکه همه را به جنبش واداشت، ذکري نکردید. و پس از آن نیز 

. با این ایداعمال کرده و در پی راهی براي مذاکره و عدم اعمال قاطعیت انقالبی و برخورد قرانی با مشرکین و توطئه گران بوده

 :اشارات

 



تصمیمی جداگانه براي ارتش در مهاباد . دهیمـ مذاکره با شوراي شهر مهابادو قبول خروج پادگان از شهر، ما تذکر می 1

گرفتن چه مفهومی دارد ! اگر همه شهرها، پادگان در درون شهر است. در مهاباد هم باید باشد وگرنه در هیچ جا نباید داخل 

 .شهر باشد

 

ر، تا چه بیشتـ کوتاهی و تعلل در استقرار ارتش در مهاباد و بانه بر خالف دستور صریح امام، براي سرعت و قاطعیت هر  2

 .قبل از تهدید، امام به رفتن به کردستان

 

از امام ) باستناد سخنرانی آیت اهللا صدوقی  …ـ تقاضا از امام براي مهلت دادن به دموکراتها ( تقاضاي وزیر کشور و  3

ما از ش خواهندمیگویند، میکنند. آنها دروغ . به خدا قسم، شما را اغفال می…آنچنانکه خشم امام را برانگیخته و در فرموده 

 .مهلت بگیرند تا تهیه و تدارك ببینند و بیشتر مجهز شوند

 

 .ـ اعالم آمادگی براي مذاکره با افراد حزب دموکرات بشکل منفرد 4

 

 ! نخست وزیر محبوب

 

اتل و ضد که غارتگر و قالزمه مذاکره کردن، رد و بدل امتیازات است. باکسانی که نه تنها هیچ مقبولیت و مشروعیتی ندارند بل

 کنیمیاد آوري می نامید،انقالب هستند. در هیچ صورتی مذاکره نمی توانیم داشت اگر دلیل مذاکره را جلوگیري از کشتار می

اش کشتن و یا باید از آن منطقه چشم بپوشید شما باید بجنگید هم الزمه …که آنها با شما اعالم جنگ دادند، سنگر گرفتند و 

فاذالقیتم  « لرزدشود که دل در سینه انسان میگران روبرو مین است. قران آنچنان با قاطعیت  با مشرکین و توطئهکشته شد

الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اتختمنو هم فشدوالوثاق فامنا بعدوا ما فذاء حتی تضع الحرب اوزارها ذلک و لو یشاء اهللا ال 

(چون با کفار و » 4ض و الذین قتلو فی سبیل اهللا ان یغسل اعمالهم سوره محمد آیه نتضروا منهم و لکن لیبلو بعضکم بع

گران روبرو شدید. بکشید و بخونشان کشید. اسیرانشان را در بندهاي محکم نهید. تا بعد یا دور کنید یا مبادله کنید. تا توطئه

 توانستخود می خواستدر حالی است که اگر خدا میمالیمات خود را فرو گذاردواین در برابر قاطعیت حق، جنگ، شدت و نا

از آنان انتقامی سخت کشد. اما این درگیریها و جدالها، براي آزمایش مردم و روشن شدن ماهیت آنهاست و البته آنها که در 

 .راه خدا کشته شدند، هرگز رنج اعمالشان ضایع نگردیده  و به نیکوترین پی آمدها دست یافتند)

 



اي خطرناك بیشتر و ضایعات بزرگتر را را از چنگ و دندان این جالدان مزدور اجنبی تجات داد. هر گونه مسامحهباید مردم 

در پی خواهد آورد. اکنون نیز که ارتش با موافقیت همراه سپاه پاسداران انقالب وارد مهاباد و بانه شده است روشن است که 

فشار  و همچنین روماي که در صورت مسامحه بیشتر خودم به کردستان میندهفرمان قاطع پی گیري امام همراه با تهدید کوب

 .اندو ضد انقالب را تار و مار نموده اندکادرهاي مؤمن ارتش و سربازان دالور و غیور مسلمان بود که پیش از این تحمل نکرده

 

فاهم و جلوگیري از تکرار اشتباهات است. ما که مقصود بر طرف شدن هر گونه سوء  ت سازیمبهر حال ما باز هم خاطرنشان می

این انقالبی که خون شهیدان بیشمار ما پشتوانه آن است و هنوز هم بر موج خون مجاهدان، پاسداران و مردم  خواهیممی

رود. از تمام امکانات خویش براي رسیدن به خواست بزرگ ملت که جامعه عدل قرانی است، کامال استفاده مسلمان پیش می

یا برخوردهاي غیر امنیتی، از عظمت و شکوه این انقالب شگفت بکاهد. همه خرابی و همه  هانند و مبادا که سهل انگاريک

 .تذاکرات ما در این رابطه است

 

خون تمامی شهیدان انقالب و پیکر سوراخ و در خون طپیده برادرمان. حمید تواضعی نیز خود گواه این خواست ما و ادامه این 

که اصلح اال  مکنیو به پشتوانه این آیات شگفت فریادمان را رساتر می کشتنیمهی است پیاممان را با کالم خدا به اوج میراه ال

پس آنگاه که ماههاي ". …شهر الحرام فاقتلوا و المشرکین حیث و جئتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعد و الهم کل مرصد 

منکرین را هر کجا یافتید بکشید و دستگیرشان کنید و به بندشان کشید و از هر سو حرام ( زمان امان ) بپایان رسید. پس 

 … ."و سنگرها بگذارید هابرایشان کمینگاه

 

حمید «با امید قاطعیت بیشتر در برابر ضد انقالب تا نابودي کامل آنها، یکبار دیگر با یاد همه شهیدان و یاد برادر مجاهدمان 

هدین انقالب اسالمی، اعالم میداریم که تا آخرین قطره خون قاطعانه راه راستین انقالب اسالمی را ، عضو سازمان مجا»تواضعی

 .ادامه خواهیم داد

 

درود بر همه شهیدان انقالب اسالمی درودبر رهبر قاطع انقالب اسالمی امام خمینی. سازمان مجاهدین انقالب 

 )15/6/1358(جمهوري اسالمی14/6/58اسالمی

 

 .کنیمج:تا آخرین قطره خون در راه پیروزي اسالم مبارزه میمردم سنند

 



 .مقدم برادران پاسدار و ارتشی را صمیمانه گرامی می داریم

 

 .دانیممالك برتري انسانها را فضلیت و تقوي می

 

 .نمائیمدر این روز گرامی با جمهوري اسالمی و رهبري امام تجدید بیعت می

 

اسالمی: بدعوت سازمان مسلمانان متعهد کردستان بمناسبت هفدهم شهریور روز شهادت هزارن سنندج ـ خبرنگار جمهوري 

تن از رزمندگان مسلمان دهها هزار نفر از مردم مسلمان سنندج در مسجد جامع اجتماع کرده و بعد از استماع چند سخنرانی و 

ن آزادي راهپیمایان به سخنان نماینده امام خمینی سرود در خیابانهاي شهر به راهپیمائی پرداختند پس از رسیدن به میدا

بمناسبت هفدهم شهریور و جریانات کردستان گوش فرا دادند و سپس قطعنامه راهپیمائی بشرح زیر قرائت شده و مورد 

 .تصویب همگان قرار گرفت

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 واعتصموابحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا

 

هزاران شهید در راه اسالم و قران که براي پیروزي حق بر باطل و حاکمیت قران و اسالم بر علیه در سالروز بخون کشیدن 

 :بندیمنظام کافرانه طاغوت جنگید با خون شهداي خود پیمان می

 

 .ـ تا آخرین نفس و آخرین قطره خونمان در راه پیروزي اسالم و مسلمین از هرگونه ایثار و فداکاري دریغ نورزیم 1

 

تا پاك شدن غرب کشور از وجود عوامل رسوا و شناخته شده نظامهاي ضد انسانی چون  خوریمبه قران کریم سوگند می ـ 2

 .دهیماسرائیل، امریکا، شوروي و همپاي رژیم فاسد گذشته به مبارزه بی امان خود ادامه می



 

اهد اسالم و پرورده مکتب قرآن را با ایثار خونمان ـ یکبار دیگر اعالم میکنیم که رهبري قاطعانه امام خمینی این فرزند مج 3

د را و پشتیبانی خو نمائیمپشتیبانی نموده و در این روز گرامی با جمهوري اسالمی و رهبري امام خمینی تجدید بیعت می

 .مبارزات اسالمی اعالمه مفتی زاده این مجاهد کرد اعالم میداریم

 

دان قران که فرزن دهیمرقدرتهاي شرق غرب و ایادي نوکر صفت داخلیشان هشدار میـ یکبار دیگر به تمامی متکاثرین و اب 4

چه کرد وچه ترك،چه عرب و چه بلوچ و فارس در زیر پرچم الاهللا االا هللا وحدت کلمه خود را حفظ کرده و گول فریبهاي 

 .نشینیمرسواي آنها را نخورده تا با رهبري قاطع امام در رسیدن به جامعه توحیدي از پاي ن

 

ـ قاطعانه به جهانیان اعالم میداریم که با استناد به آیات شریفه قرآن و کالم امام، مالك برتري انسانها را فضلیت انسانی و  5

 .کنیمدانیم. ان اکرمکم عندااهللا التقیکم و توطئه برادر کشی بوسیله جنگ اقوام و مذاهب را محکوم میتقوا می

 

و ارتشی، ژاندارمري، شهربانی اسالمی ایران را که در راه بر پا داشتن احکام قران و نظام اسالمی پابه ـ مقدم برادران پاسدار  6

صمیمانه گرامی داشته و  اندپاي مردم جان بر کف سراسر ایران شب و روز در مقابل دشمنان اسالم به پیکار برخاسته

امت اسالمی اعالم میکنیم که ارتش و پلیس پاسداران انقالبی  همبستگی خود را با آنان اعالم میداریم و به دشمنان قران و

 .برادر ایمانی ماست

 

 انه کان توابا.(جمهوري اذا جاء نصراهللا و الفتح و رایت الناس یدخلون فی الدین اهللا افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره

 )18/6/1358اسالمی

 

  .،مبادله امتیازات است»ضد انقالب«کره باوزیر:الزمه مذامجاهدین انقالب اسالمی خطاب به نخست

 

انتشارداده است.دراین بیانیه پس از شرح مختصري از »حمید تواضعی«سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در رابطه با شهادت 

زندگی شهید به عملکرد ضد انقالب در کردستان اشاره کرده و سواالتی را از دولت درباره چگونگی توجیه کارهایش در 

 .دستان کرده استکر



 

در این بیانیه آمده است:شهادت و فرهنگ شهادت طلبی اکنون به عنوان ویژگی درخشان و پرشکوه این انقالب  نمایان شده 

 …است

 

هاي شگفت، حماسه کربال را در مقر گارد، زنده کردند و مردم برادران دالور ارتشی که در عاشوراي گذشته با آن وصیت نامه

گلهاي سرخ و زخم گلوله را به سینه پذیرفتند و هنوز نیز در تب شهادت بی تابند،شهادت چون جویبار حیاتبخش که مشتاقانه 

شود.اکنون در صحفه هاي حماسه وایثار نمایان میهاي جامعه ما را فراگرفته است و از هر سو شکوفهاي ریشههمه جا گسترده

است:تبریک شهادت اکنون شهادت چونان تولد یک طفل سالم و زیبا،مثل ها،تبریک شگفت دیگري اضافه شده تبریک روزنامه

مانندازدواج مبارك،شادي آور،و در ضمن ساده و طبیعی شده است.از مرگی این چنین، نه تنها هراسی و یا گریزي آمدن از حج،

ابد:شهید مجاهد حمید نیست که شوق و جذبه فراوان هم هست. بیانیه با شرح مختصري درباره حمید تواضعی ادامه می

در تهران بود.در دبیرستان خوارزمی تحصیل کرده واز همان آغاز بمبارزه با محیط و شرایط حاکم بر  38تواضعی متولد بهمن 

ضمن تحصیل به گسترش انجمن اسالمی دانشجویان در » ارکان«خویش پرداخت، بعد به خارج رفت و در انجا در ایالت 

ت و با آغاز انقالب به ایران بازگشت و پس از تحقیق و کسب اطالع و اخبار صحیح و هم چنین آمریکا و کانادا همت گماش

گرداوري مدارك جنایات رژیم براي فعالیت و افشاگري بیشتر به آمریکا بازگشت.ماهیانه اي که از طرف خانواده اش ارسال 

تیاجات مبارزه در خارج صرف می نمود. در بازگشت به شد،جز اندکی ازآن،بقیه را براي تهیه و تکثیر نوار و نشریه و احمی

  .رفت و در آنجا نیز از اعضاي پرکار و فعال این انجمن بود» هوستن«

 

در ادامه این بیانیه ضمن تحلیل موضوع دولت و نقش مهندس بازرگان و اشاره به تقوا وصداقت وي به انتقاد عملکرد دولت در 

 .گویدو خطاب به بازرگان می مواجه با مساله کردستان میپردازد

 

ه از کند و از شما هم بعید است کاید،از مسوولیت شما کم نمیوزیري نبودهبرادر بزرگوار،اینکه شما میگویید داوطلب نخست

انتظارهاي بجا و به موقع مردم و امام عصبانی شوید و روي گردانید.این یک وظیفه پر مسوولیت و الهی است، باید با تمامی 

ترین نوع ممکن را در خدمت به انقالب اسالمی و رهبر کبیر آن ارائه دهید تا رضاي خدا و خلق را ان بهترین و متعالیتو

 .بدست آورید

 

 :شما چگونه از عملکرد خویش در کردستان دفاع می کنید در حالیکه



 

خیرخواهان همواره تایید کردید و بهانه به دست شد و علیرغم توصیه سپهبد قرنی را با همه اتهاماتی که به او داده می -الف

منافقان و فرصت طلبان براي حمله به انقالب دادید و پس از حمله ضد انقالب به پادگان سنندج که با عکس العمل قاطع وي 

تر ب را گستاخروبرو شد،به غلط فرداي همان روز او را برکنار نموده و به روحیه دالوران مقاوم پادگان ضربه زدید،و ضد انقال

  .نمودید تا تعویض را براي خود پیروزي به حساب آورده و در تمام جراید وابسته،به تبلیغ و رجز خوانی بپردازند

 

ه او هم دانید ک،کمونیست شناخته شده را به استانداري کردستان چگونه توجیه می کنید و آیا نمی»یونسی«انتصاب -ب

ات و دیگر احزاب و جناحهاي چپ انتخاب کرده و آنها نیز همه بودجه آن منطقه را به فرمانداران را از میان عناصر دمکر

 .هاي و نیازهاي خویش رساندندخواست

 

 .نفره سنندج هیچ اعتنایی نکردید 11پیش از آن نیز به اعتراض مردم سنندج در برابر انتخابات مخدوش شوراي 

 

یج نمود که هکردند،فرماندار مریوان پی در پی اعالم میدر مریوان قتل عام می آیا بخاطر دارید وقتی برادران پاسدار ما را -ج

به  اند شما سکوت اختیار کردید. گذشته از آن نه تنهااي اتفاق نیفتاده،و بعد هم که آشکار شد گقت اینها دموکرات نبودهحادثه

داران براي کمکشان و پاسخ به فریادشان آمده بودند،از استمداد شهیدان ما وقعی ننهادید،بلکه یاران آنها را که از سپاه پاس

 .ورود به شهر مانع شدید و در مذاکره با نمایندگان قاتالن قبول کردید که سپاه پاسداران انقالب به مریوان وارد نشود

 

روزهاي آخر  روزه مردم پاوه،درخواست کمک آنها را  از دولت براي جلوگیري از استقرار ضد انقالب که تا 20دـ تحصن 

استاندار »یمیهم«گذارید؟به پاسخهاي متاسفانه بی پاسخ ماندو به کربالي پاوه انجامید.چگونه به حساب عمل منظم و دقیق می

 .ها را از برادر چمران استفسار نماییدهاي متحصنین پاوه توجه کرده و کوتاهیکرمانشاهان در برابر خواسته

 

هاي دروغ آرامش را چه مقامی پاسخگو است ؟اگر آرامش برقرار شده دوباره در ایران،اعالمیهبعد از فرمان امام و انقالب  -ه

ت و ها و اعالم جنگ آنها با دولبود ادامه حمله ضد انقالبیون و ارتباط حسینی مفسد و قاسملو و مزدور با استعمارگران و اجنبی

 شود؟مردم چگونه توجیه می

 



شد که اعمال انجام شده توسط دولت اسالمی و کامل بوده و از پیامدي علمی آن فرمان قاطع از سخنرانی شما استنیاط می -و

هاي سابق را امام که همه را به جنبش واداشت،ذکري نکردید.پس از آن نیز علیرغم اظهارات عنوان شده عمال همان شیوه

اید،یا گران بودهرخورداري قرانی با مشرکین و توطئهاعمال کرده و در پی راهی براي مذاکره و عدم اعمال قاطعیت انقالبی و ب

 :این اشارات

 

ـ مذاکرات با شوراي شهر مهاباد و قبول خروج پادگان از شهر،ما تذکر میدهیم،تصمیمی جداگانه براي ارتش در مهاباد 1

نه در هیچ جا نباید داخل گرفتن چه مفهومی دارد؟اگر همه شهرها،پادگان در درون شهر است، در مهاباد هم باید باشد وگر

  .شهر باشد

 

ـ کوتاهی و تعلل در استقرار ارتش در مهاباد و بانه برخالف دستورصریح امام، براي سرعت و قاطعیت هرچه بیشتر تا قبل 2

  .از،تهدید امام به رفتن به کردستان

 

ه اهللا صدوقی آن چنانکاستناد سخنرانی آیتبه »تقاضاي وزیر کشورازامام«ـ تقاضا از امام براي مهلت دادن به دموکراتها 3

ه خواهند از شما مهلت بگیرند تا تهیگویند،میکنند،آنها دروغ میبه خدا قسم،شما رااغفال می«خشم امام را برانگیخته و فرموده

 .«و تدارك ببینند و بیشتر مجهز شوند

 

 .اعالم آمادگی براي مذاکره با افراد حزب دموکرات بشکل منفرد  -4

 

وزیر محبوب؛الزمه مذاکره کردن،رد و بدل کردن امتیازات است.با کسانیکه نه تنها هیچ مقبولیت و مشروعیتی ندارند نخست

نامید توانیم داشت.اگر دلیل مذاکره را جلو گیري از کشتار میبلکه غارتگر و قاتل و ضد انقالب هستند.در هیچ مذاکره نمی

یا باید از آن منطقه چشم پوشید یا جنگید جنگ هم …عالن جنگ دادند وسنگر گرفتند کنیم که آنها به شما ایادآوري می

 .اش کشتن و کشته شدن استالزمه

 

وزیر را به آیه چهار سوره محمد ارجاع داده و گفته است که ببینید که قرآن چگونه با قاطعیت با در خاتمه بیانیه نخست

 )19/6/1358شود.(کیهان گران روبرو میمشرکین و توطئه



 

لیه ع نورالدین کیانوري دبیراول حزب توده ایران:حزب دموکرات کردستان، کمیته کشاورزان و چریکهاي فدایی خلق متحداً

 .دولت جنگ می کنند

 

 .متاسفانه به هیجان آوردن کردها یک مسئله تاریخی است و امپریالیسم از این جریان سوء استفاده می کند  ·

 

دبیر اول حزب توده ایران پیش ازظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی که در مقر حزب با حضور  نورالدین کیانوري 

خبرنگاران جراید داخلی و خارجی صورت گرفت، درباره سیاست حزب در رابطه با جریانات داخلی مملکت و سیاست خارجی 

در » مردم«ه و روزنامه ارگان این حزب یعنیایران سخن گفت.  کیانوري که پس از رفع ممنوعیت از فعالیت علنی حزب تود

اد می باشد و آز باوجودیکه فعالیت ما در تهران بطور کامالً«مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود، با تشکر از مطبوعات گفت: 

وي اظهار ».  ما هیچ محدودیتی را براي خود احساس نمی کنیم ولی در سایر شهرها فعالیت ما به آسانی تهران نیست

میدواري کرد که با کوشش خود و کمک مطبوعات بتوانند در سایر شهرها  نیز آزادانه به فعالیت بپردازند.  کیانوري ضمن ا

پایان دادن به رژیم  -2از بین بردن تسلط امپریالیسم غارتگر-1برشمردن خصوصیات بارز انقالب ایران که عبارتند از: 

تغییرات بنیادي براي بهبود زندگی مستضعفین و زحمتکشان -4راي خلق تامین آزادیهاي دموکراتیک ب -3آدمکش پهلوي

  .گفت که این چهار عنصر، منطبق با هدفهاي حزب توده می باشد و لذا ما صددرصد از آن پشتیبانی می کنیم

 

 تصفیه در دستگاه اداري

 

ن براي بوجود آوردن جو نا آرام، از سه کیانوري در قسمت دیگري از سخنان خود با اشاره به تحریکات امپریالیسم در ایرا 

تنگناها و  -2دستگاه اداري دولتی-1میدان بزرگ تحریک امپریالیسم سخن گفت که این میدانهاي تحریکاتی عبارتند از:

تحریک باید یک تصفیه کامل در کلیه دستگاههاي اداري  هايملی براي از بین بردن زمینه هايمحرومیت -3 هانارسائی

رژیم مخلوع این دستگاه را براي اعمال حاکمیت خویش بوجود آورده بود و این سیستم، به این  مملکت صورت پذیر زیرا اساساً

اشاره به  یانوري باآسانی براي هر کسی کارنمیکند.  وي گفت که باید در امر تصفیه، از معیارهاي ظاهري استفاده نگردد.  ک

ما درباره بعضی از رهبران کنونی ارتش بسیار نگران «ارتش از اظهارات اخیر درباره تصفیه ارتش اظهار خشنودي کرد و گفت: 

  .«ایمبه رهبران انقالب یادآوري کرده هستیم و این را صریحاً

 



 بجاي خودمختاري» خودگردانی»

 

ما به روش آزادیهاي دموکراتیک،ایراد اصولی نداشتیم ولی با آغاز حوادث  تا قبل از حوادث کردستان«کیانوري گفت: 

انحصارطلب انقالب و آزادیها را با خطر جدي روبرو ساخته است و نمونه عینی این مسئله را در  هايکردستان،حمله گروه

 الب بدون هیچ مجوز قانونیبستن کلوپ مرکزي حزب دیدیم که طبق اظهارنظر نخست وزیر و دادستان وزیر و دادستان انق

وي در جواب سئوال یکی از مخبرین که دربارة وقایع کردستان سئوال کرده بود اظهار داشت که باید براي ».صورت گرفت

اي، روي کلمه خودمختاري آلرژي دارند، جلوگیري از فاجعه بیشتر در کردستان به خواستهاي خلق کرد توجه کرد و چون عده

به خلق کرد داد تا در زمینه فرهنگی و اداره » خودگردانی«ید آنطور که آقاي فروهر پیشنهاد کرد نوعی ما می گوئیم که با

 .«منطقه آزاد باشند، منتهی این خودگردانی در چارچوب وحدت ملی ایران، قابل پیاده شدن می باشد

 

 افسران گارد سلطنتی در لباس کردي

 

به  چگونه در کردستان هاو زاهدي هاهمه ما میدانیم پالیزبان« کردستان گفت:  کیانوري با توجه به فعالیت رژیم سابق در 

تحریک و توطئه مشغولند.  بدبختانه به هیجان آوردن کردها یک مسئله تاریخی است و امپریالیسم از این حالت، نهایت 

 .«در آنجا مشغول جنگ هستنداستفاده را میکند و هم اکنون بسیاري از افسران گارد سلطنتی سابق، با لباس کردي 

 

 اتحادکمیته کشاورزان،چریکهاي فدایی وحزب دموکرات

 

کیانوري در پاسخ به یک سئوال دیگر در رابطه با گروههاي چپ اظهار داشت که هم اکنون در کردستان اتحاد سه گانه،  

ري حزب سابقه همکا«کیانوري گفت:  کنند. کمیته کشاورزان،  حزب دموکرات و چریکهاي فدایی خلق بر علیه دولت جنگ می

دار سازماندهی این حزب ما عهده 1331-33باشد ودر دو سال می 1324-25توده و حزب دموکرات کردستان را از سال 

از رهبري  بودیم وتا آن زمان، فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان جزو تشکیالت حزب توده بود و عمالً

ولی اکنون فقط فرقه دموکرات آذربایجان که سازمان ایالتی حزب توده است جزو تشکیالت حزب حزب تبعیت میکرد 

 .«باشد و هیچ ارتباطی با حزب دموکرات کردستان نداریممی

 



  .وي از حزب اخراج شده است 1965کیانوري درباره قاسملو از اظهار نظر  صریح، خودداري کرد و فقط گفت که از سال 

 

 طئه امپریالیسم در خلیجخوزستان،  تو

 

این پندار که ما در خوزستان  با چند «کیانوري جریانات خوزستان را ناشی از توطئه امپریالیسم در خلیج دانست و گفت: 

 30خرابکار روبرو هستیم، باطل است. انقالب ایران ضربه بزرگی به امپریالیسم و صهیونیسم وارد کرده زیرا  که هم اکنون 

هفته اي  16درصد صنایع اروپا وابسته به نفت خلیج هستند، وابستگی  80درصد صنایع ژاپن و  84مریکا و درصد صنایع آ

،  »ونس«و » کارتر«یعنی اگر بمدت شانزده هفته این نفت به آنان نرسد، قسمت اعظم صنایع آنها از کار خواهد افتاد.  بنابراین 

  .«ك کردیم همانند سخنان شاه سابق استهر قدر اعالمیه بدهند که ما انقالب ایران را در

 

 تائید رژیم افغانستان

 

ما تمام تحریکات علیه افغانستان را یک عمل نادرست و در جهت «کیانوري در پاسخ به سئوال درباره افغانستان گفت: 

ا بقایاي فغانستان روي نهضت کنونی افغانستان را ناشی از توطئه غرب و رهبران جنبش ا».  تضعیف مواضع انقالب می دانیم

دوران سلطنت دانست.  کیانوري در جواب به سؤال تغییر کادر رهبري رژیم کنونی افغانستان گفت که در بین تمام احزاب 

کمونیستی، یک روش، معمول است و آن، عدم دخالت در امور دیگران می باشد و بدین جهت ما تغییرات داخلی را در 

ان میدانیم و از روش رهبري کنونی افغانستان در حل بغرنجها با خوشبینی استقبال می افغانستان، حق حزب خلق افغانست

 .«کنیم

 

 ایمآمریکا را فراموش کرده

 

بدبختانه اکنون باوجودي که امام،بارها تأکید کرده که دشمن انقالب ما امریکا و صهیونیسم است، مرتب به «کیانوري گفت:  

ن اسمی از آمریکا بمیا در وزارت خارجه یک سخنرانی صورت گرفته که ابداً حتی اخیراً شوروي و افغانستان حمله میگردد و

که هرچه زودتر قرارداد دو جانبه «وي گفت: ».  نیامده درحالیکه اظهارات آقاي یزدي در نیویورك، بسیار دلگرم کننده است

فت: کیانوري گ».  ایی بوده است، باید ملغی گرددایران که شامل همکاري نظامی، خرید اسلحه و استفاده از مستشاران آمریک



ما پیشنهاد میکنیم واحدهاي تولیدي ملی شده با اختیارات کامل و کمکهاي دولت و استفاده از مدیریت دولت که حق مسلم او «

را در اختیار ما  هائیاست در اختیار گروههاي مشخصی از کارگران و مهندسان قرار گیرد و ما حاضریم براي اینکار نمونه

   )28/6/1358کیهان».(بگذارد تا با همین شرایط، بکار اندازیم

 

 همبستگی کردهاي قطور بادولت جمهوري اسالمیاعالم

 

 توسط کاله» قطور«اي از طرف حزب جمهوري اسالمی قطور در رابطه با تسخیر پل خوي ـ خبرنگار جمهوري اسالمی: اطالعیه

 :یافت، متن آن بشرح زیر استسبزها و پاسداران انتشار 

 

 بسمه تعالی

 

پل قطور که مدتی در اختیار فرصت طلبان رژیم طاغوتی بود با اراده و همت کاله سبزها و به یاري ارتش و پاسداران جمهوري 

که براي  یاسالمی، با تاکتیک نظامی براحتی تسخیر و راه قطور و خوي باز شد. کاله سبزها با پاسداران و ارتش جمهوري اسالم

ز ماخوذه ا هايبا استقبال گرم اهالی و برادران کرد قطور روبروشده و اسلحه انداولین بار بعد از درگیري به قطور وارد شده

پاسگاهها  حتی اسلحه خود را با دلگرمی خاص به پاسداران تحویل دادند این دلگرمی موجب شد که از طرف کمیته خوي در 

هزار لیتر مواد سوختی مجانی در اختیار  10کارتن سیگار و از طرف سپاه پاسداران خوي حدود  5تن هندوانه و  6حدود  

کردهاآن منطقه قرار گیرد. این حسن برخورد موجب شد که هزاران نفر از کردها قطور اظهار ندامت نموده و ضمن تایید 

راه پیمایی نموده در حالیکه  24/6/58 رهبریت امام خمینی و اعالم همبستگی با دولت جمهوري اسالمی دیروز مورخ

اسالم «و»ما همه سرباز توئیم خمینی«کردند با شعارهاي از امام خمینی و آیت اهللا طالقانی با خود حمل می هاییعکس

درچهارراه مرکزي تجمع نموده و سخنرانی مفصلی از طرف کمیته و آقاي حقگو استاندار ».پیروزاست و دموکرات نابوداست

شدندوسپس سه » آقاي کوثري«ان غربی بعمل آمد و بعد از اتمام، قاطبه مردم خوي خواهان صدور ابالغ فرمانداري آذربایج

و اظهار ندامت از عملیات فرصت طلبانه طاغوتی » الناس«و، قطور با قرائت سوره»ممکان لوي«نفر از رؤساي طایفه کردسنی و

جمهوري اسالمی در پاسگاهاي منطقه قطور و سرکوبی ضد انقالبیون آن  ماده صادروخواهان استقرار ارتش 5اي درقطعنامه

و ناهار را در کمیته صرف و مجلس یادبودي بمناسبت آیت اهللا طالقانی در مسجد سیدالشهدا برگزار نمودند در  اندمحل شده

  )28/6/1358خوي(جمهوري اسالمیاسالمیاین مجلس اهالی خوي با دلگرمی فراوان شرکت کردند.حزب جمهوري

 



 .نهضت پاسداري از انقالب اسالمی ایران: مساله کردستان را از راه مذاکره حل کنید

 

ضمن تشریح بحرانهاي موجود در کشور و از جمله در منطقه کردستان،  اياعالمیه«نهضت پاسداري از انقالب اسالمی ایرانی 

در شرایط کنونی به امر سازندگی پرداخته و در رفع  تاکید کرده است که همه مردم بایستی تحت رهبري امام خمینی،

ار دانشجوئی مسلمان مخالف ـ انحص هايبحرانهاي موجود بکوشند. در این اطالعیه با اشاره به حمالت تبلیغاتی که علیه گروه

ر مردم اینگونه حمالت محکوم شده و خواسته شده است که اقشا گیرد،طلبی در دانشگاهها و مراکز آموزشی صورت می

اختالفات فرعی را کنار گذاشته و براي برطرف کردن بحرانهاي موجود کشور همفکري و همکاري کنند، در اعالمیه سپس 

دهد بحران کردستان که بر اثر توطئه عمال امپریالیسم، سیا و صهیونیسم کدام عقل سلیمی اجازه می». خاطر نشان شده است

آیا باید شاهد برادرکشی بیشتري در این منطقه باشیم؟ در پایان اعالمیه خاطر نشان ،بوجود آمده، جز از راه مذاکره حل شود

شده است که مساله گرانی فقط با برنامه ریزي دقیق اقتصادي و ایجاد نظام نوین در کنترل تولید و توزیع کاالها و قطع دست 

که کشور با بحرانهاي گوناگونی روبرو است، پیش شود. و همچنین آمده است: در شرایطی سودجویان و پول پرستان میسر می

 آموزشی و تفتیش عقاید معلمان و تصفیه نابخردانه آنان عمالً هايکشیدن مسایلی چون جدا کردن دخترها و پسرها در محیط

 )16/7/1358.(اطالعاتافزایدبر وسعت و عمق بحرانها می

 

 اطالعیه سازمان مسلمانان متعهد کردستان

 

خبرگزاري پارس: سازمان مسلمانان کردستان طی اعالمیه اي، هر گونه شایعه مربوطه به وجود شکاف میان گروههاي  -سنندج

اسالمی را به شدت تکذیب کرد.  در این اعالمیه بار دیگر بر همبستگی با انقالب ایران، تحت رهبري امام خمینی تأکید شده و 

 .وامل ضد انقالب، مورد تایید قرار گرفته استاعزام نیروهاي پاسدار و ارتش براي سرکوبی ع

 

 .مذاکره ایران و عراق براي حل بحران کردستان ضروري است

 

اصولی و اساسی براي رفع بن بست و درگیري در منطقه جنگ زده کردستان،  هايیکی از راه حل«خبرنگار کیهان: -کرمانشاه

ن ای». به بستن مرز و دست برداشتن از حمایت  دمکراتها است هامذاکره دولت ایران با دولت عراق و متقاعد کردن عراقی

فرماندار مریوان در یک گفتگوي اختصاصی با کیهان اعالم کرد و در توضیح بیشتر این مطلب گفت: » دکتر مهرآسا«مطلب را 

ه سیده حاکی از آنستکبنظر من، دولت عراق از توسعه و گسترش انقالب اسالمی ایران وحشت دارد و گزارشهائیکه به من ر«



عراقیها براي مهار نفوذ شیعه در کشور خود، مایل بدرگیر شدن ایران در یک جنگ داخلی و محلی هستند و تصور آنها این 

است که با حمایت از دموکراتها و گروههائی که اینک در کردستان با ارتش و دولت ایران می جنگند میتوان جلوي نفوذ 

م میتوانند از ه  ها،عراقی«فرماندار که تلفنی با کیهان صحبت میکرد، همچنین گفت: ».  عراق بگیرند انقالب اسالمی را بکشور

طریق مذاکره سیاسی و هم با بستن مرزهاي خود حداقل با عدم حمایت از افراد مسلحی که بعد از انجام عملیات بداخل خاك 

آنها میگریزند، غائله کردستان ایران را تا حدود زیادي بخوابانند.از طرفی باید دانست که ادامه درگیري در منطقه کردستان 

ا در صورت توافق ب«وي بدنبال این مطلب افزود: ».  ق نیست و دودش در آینده بچشم آنها نیز خواهد رفتبنفع عرا نهایتاً

عراق،  دموکراتها و سایر افراد مسلح منطقه چاره اي جز قبول عفو عمومی امام و اطاعت از دولت مرکزي نخواهند داشت و 

دکتر مهرآسا با اشاره به روش مذاکره ».  جلوگیري خواهد شد بدین ترتیب، از ادامه خونریزي و برادرکشی در سطح منطقه،

سیاسی را فراموش کند و تنها با  هايبه اعتقاد من دولت بموازات سایر اقدامات خود نباید راه حل«در داخل کشور گفت: 

ونت گر خشونت، خشخشونت و سرکوب حرف بزند، زیرا همانطوریکه امام خمینی گفتند کردها برادران ما هستند و از سوي دی

با توجه بااینکه افراد مسلح کرد، اینک در کوهستانها و در زیر «می آورد و مقاومت نیز مقاومت را بدنبال دارد. وي اضافه کرد: 

چادر زندگی می کنند و دسترسی به درآمد معینی نیز ندارند، ولی زندگی و فشنگ و مهمات و غذاي آنها فراهم است،  میتوان 

از جائی و یا کشوري تقویت می شوند،  ولی به عقیده من بیش از هفتاد درصد در داخل کشور حمایت  مسلماً گفت که آنها

میگردند و این حمایت داخلی در سطح شهرهاي کردنشین، بسیار زیاد است،  زیرا گزارشهاي دریافت شده حکایت از ارسال 

ر د فعالً«فرماندار در مورد وضع انتظامی شهر مریوان گفت: ».  مواد غذائی توسط ایادي آنها در داخل شهرهاي کردنشین دارد

داخل شهر مریوان امور انتظامی شهر چندان خوب نیست و دخالت اشخاص غیر مسئول در این مورد، بسیار زیاد است.  

 ري مریوان استخدامدر شهربانی و ژاندارم ژاندارمري و شهربانی نیز پرسنل کافی ندارند و جوانمردان و پاسدارانیکه جدیداً

ود مختلف از شغل خ هاياند، به بهانهاند،  چندان مفید نبوده اند.  پاسیارانی هم که به تازگی در شهربانی استخدام شدهشده

اند و جوانمردان نیز از کمبود حقوق مینالند و استعفا میدهند،  بطوریکه تاکنون چهار پنج نفر آنها از شغل خود استعفا کرده

ي زعما«نامبرده در پایان در مورد راه حل همه جانبه گفت: ».  ان طوري است که گویا کارمند اداري هستند نه سربازرفتارش

مملکت باید یک برنامه جامع و کامل در جهت عمران و رفاه منطقه کردستان ارائه دهند و سعی کنند تعداد ناراضیان منطقه را 

جلس خبرگان مطرح نمایند و تا رفع غائله، در این راه کوشش به تدریج کم کنند و چگونگی مشکل را در م

   )18/7/1358کیهان».(کنند

 

 اطالعیه مجاهدین انقالب

 

 پاسداران پیروز،شهادتتان مبارك

 



 شوند ؟اینان چه کسانی هستند که در غم عمیق و گسترده مردم شاد می

 

.. را به آتش …بهمن و بیمارستان پاوه  22فروردین،  10شهریور،  17اینان چه کسانی هستند که دالوران بازمانده از میدانهاي 

 ؟ نشانندکشند و به خون میمی

 

اینان چه کسانی هستند که پس از پیروزي پر شکوه مردم و سرنگونی نظام دیکتاتوري و خفقان شاهنشاهی به پادشاه افتاد که 

 خلق کرد زیر سلطه خلق فارس در آمده است ؟

 

 غارت شده و یا از سوي هايبر پاك ترین و دالورترین فرزندان مردم و انقالب با اسلحه ها،چون دزدان گردنه اینان کیانند که

 ؟ آورنداجانب رسیده و هجوم می

 

ان را هاشصهیونیستی ـ امپریالیستی هم چهره هايمسلمان کامال آشکار است. نوحه خوانی روزنامه هايماهیت اینها براي توده

ستم و سلطه و مزدوري است و بر این هدف و  هاکند. اما آنچه اهمیت دارد، ادامه در به ثمر رسیدن آرزوهاي قرنتر میروشن

را و کوهها و  هامسلمان، غسل شهادت خواهند کرد و باز هم خیابان هايبراي نتیجه دادن این انقالب اگر الزم آید با زهم توده

را با فریادهاي بلند اهللا اکبر خود از بازماندگان نظام فاسد پیشین و مزدوران ـ با خون ـ خویش خواهند شست. اما  هاکمینگاه

و با همه حرکت و حرارتی که گرماي خون عاشقان  آفریندشکی نیست با همه تعالی و ارزشی که این خونهاي ارجمند می

یازمند انقالبی ن هايباخته و از جان گذشته براي بازسازي و آفرینش بنیاد. انقالب ما به این نیروها پاك پراکندشهادت می

توانیم گذشت و بر سر هر تارموئی از اینان به بررسی و شناخت عوامل است. ما ازیک قطره خون این یاوران و یاران اسالم نمی

نه امام خمینی نباید و نمی تواند به سادگی از مردم و با رهبري پیامبرا هايخواهیم ایستاد. انقالب ما با پشتوانه عظیم توده

اینهمه خون و از آن همه جنایت بگذرد مردم خواستار خاتمه این غائله و سرکوبی این حرامیان به سنگر نشسته هستند. ما 

ار نب هشددست اجا هايو به مزدوران و بازیچه شنویماینک فریاد انتقام مردمی را که نعش شهیدانشان را بر دوش دارند. می

دهیم که شما کمتر از آنید که در خور عفو امام باشید و کمتر از آنید که جرقه مردم بسوزاندتان تنها یک حرکت هماهنگ می

ارتش و سپاه کافیست که تمامیتان بدامن اربابانتان پناه برید. ودر کمین فرصتی دیگر برآئید تا در قطاري دیگر مسافران ـ از 

به آتش کشانیده در بازاري بمب منفجر کنید و یا با نارنجک به کسانی حمله کنید که پیش از شما بارها کودك و زن و مرد را 

 .نوکر فراري محمدرضاي جالد آنان را به گلوله بسته بود و به شکنجه کشانده بود

 



 گذشت که این فرزندان پاك توانیماز این نکته نمی یابیمما با همه عشق و شوقی که در این مجاهدان سرافراز به شهادت می

باز ـ امیدهاي آینده ایرانند ـ چشم و چراغ خلقند و پرورش یافته دامن پر شکوه انقالب اسالمی ارتش و پاسداران باید با 

ان شومی که براي تفرقه بین این دوارگ هايهماهنگی و هشیاري هر چه بیشتر از تکرار چنین جنایاتی جلوگیري کنند. با نغمه

یک  »ارتش برادر ماست پاسدار قاتل ماست«دانیم شعار. بشدت مبارزه کنیم. ما بخوبی میاندانقالب شروع کردهاجرائی 

تاکتیک براي خائنان به انقالب و دشمنان ارتش و مردم و پاسداران است. اینها که تا دیروز ارتش را جانی، آدمکش، مزدور 

. امروز تنددانسنها راه صحیح را انحالل کامل و مجازات بی گذشت ارتشیان میو ت دانستندشاه و نوکر اجنبی و امپریالیسم  می

 .با هوشیاري کامل الید به مقابله برخاست و از تمامیزننددست می ايبراي تفرقه و براي شکست انقالب به این چنین توطئه

ی فقر و جهل و عصیان علیه دولت، دست دانیم که میراث نظام شاهی. یعنجوانب آرزوهاي ضد انقالب را نابود کرد. ما می

کن نمودن  تبعیض طبقاتی و آویز این دشمن مردم شده است. و بر این اساس باید هرچه زودتر هدف انقالب که ریشه

رسیدگی به عمران و آبادي و رفاه و آگاهی مردم همه مناطق است. بخصوص در این مناطق حساس که در خطر است، تسریع 

 .کرد

 

ا به یاد پیکرهاي سوخته و در خون لهیده فرزندا انقالب، به قاتالنشان و همه آنها که در برابر انقالب اسالمی در همین ج

دهیم که در یک جرقه خشم ملت دود . هشدار میپرورانندو همه آنهایی که ارتجاع و بازگشت را در سر می اند،ایستاده

 .روزي کامل ادامه خواهد دادخواهند شد و انقالب در هرصورت راه خویش را تا پی

 

مهر سردشت، برافراشته باد پرچم خونین و  15خرداد تهران تا  15با درود فراوان بروان پاك تمامی شهیدان انقالب اسالمی از 

 .استوار جمهوري اسالمی برهبري امام خمینی

 

و نا مقدس ضد انقالب از چپ و  مرگ بر مستکبرین جهانی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا.نابود باد پیوند شوم

      )21/7/1358(جمهوري اسالمی19/7/1358راست.سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

 

 .نامه مجاهدین خلق به امام خمینی:په سوي صلح و آشتی برویم

 

اعالم  به حضور امام خمینی امادگی خود را براي کوشش به منظور حل بحران کردستان ايمجاهدین خلق ایران طی نامه

کردند و تاکید نمودند که در این مورد گوش به فرمان امام هستند. در این نامه سازمان مجاهدین خلق ایران جنگ کردستان 



براي  پیش هاامپریالیسم و پایگاه داخلی آن ارتجاع دانستند که به قول رییس سابق ارتش، از مدت هايرا بخشی از توطئه

اد زمینه برادرکشی، توسط همین عوامل فراهم شده بود و دست اندرکاران تنها منتظر فرصت تخطئه تمام انقالب ایران و ایج

ساله این  2500جانکاه  هايمناسب بودند تا با تحمیل یک راه حل قهر آمیز در کردستان زخم عمیق و هولناك دیگري بر زخم

و خون بکشند، کما اینکه در صحنه برخی از تظاهرات ظاهر  تمام انقالب و انقالبیون ایران را به خاك انقالب بیفزایند و تدریجاً

یجه کنند. از آن بیم داریم که مبادا شعار (تجزیه) که در نتشده و آشکارا ذبح شرعی برخی از اصیل ترین انقالبیون را تبلیغ می

ا داریم که شما بر تمام ماجرادامه راه حل قهرآمیز در کردستان که تاکنون بهیچوجه مطرح نبوده، مطرح شود.بی تردید یقین 

. در ادامه نامه مجاهدین خلق ضمن محکوم ایداز آنچه در کردستان اتفاق افتاده است سخت آزرده وقوف کامل دارید و طبعاً

و یا چپ روزها که عاري از مسوولیت رهائی بخش و ضد استعماري  هاکردن جنگ افروزان را در کردستان اعم از راستی

تضادهاي فرع دامن میزنند. با اشاره به حوادث کردستان که بهانه به دست معاندین انقالب ایران داده است سراسر کشور به 

د : تصمیم گرفتیم بدینوسیله در خطوط مبارزه اسالمی ضاندتا علیه این انقالب در سراسر جهان تبلیغ کنند، خاطر نشان کرده

شخص رهبري آن برخیزیم. سپس پیشنهادهاي مجاهدین خلق ایران براي  استعماري کماکان به دفاع از حریم انقالب ایران و

حل بحران کردستان مطرح شده است که مجموع آن به شرح زیر است: پایان دادن به راه حل قهر آمیز و برسمین شناختن 

ضاعف یل محق تعیین سرنوشت براي مردم کردستان در چارچوب تمامیت ارضی خدشه ناپذیر کل کشورـ از بین بردن دال

سوءتفاهم و نارضایتی، متوقف کردن هرگونه جنگ و خونریزي و اعدام و دستگیري. در این نامه مجاهدین خلق از امام تقاضا 

بالدرنگ سیاسی که تنها در توان امام است. اقدام فرمایند.  هايدر جهت یک بسیج عمومی و ملی بخاطر چاره جوئی اندکرده

در صدد تهمت زدن به  ايکه پس از رسیدن این نامه به محضر امام، عده اندین خلق یادآور شدهدر بخش پایانی نامه، مجاهد

امپریالیزم نقش بر آب شود و انقالب ایران و اعتبار بین المللی رهبري  هايمجاهدین خلق برخواهند آمد، اما براستی اگر توطئه

. مجاهدین خلق همچنین در پاسخ آن چپ روها و مدعیان اندادهآن پا برجا بماند. مجاهدین خلق براي هر تهمت و فشاري آم

اینها در تشخیص مرزها و  …: اندیادآور شده اند،انحصاري رهائی طبقه کارگر که مجاهدین را به سازشکاري متهم کرده

را (تاحدودي  هاو تضاد هادرجات وحدت و اختالف خود با دیگران فرو مانده و با اتخاذ مواضع و انحراف و چپ روانه تفرقه

». . ما چنین نیستیمزننددامن می هابه سوي امپریالیست ) نهایتاًشدنظیر آنچه روزگاري در مقابل مصدق عمل می

 )25/7/1358(اطالعات

 

 .شودانجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی:مساله کردستان فقط به طریق سیاسی حل می

 

به حضور امام خمینی از پیشنهاد سازمان مجاهدین خلق مبنی بر حل  ايملی طی نامهانجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه 

داخلی آن  هايامپریالیسم و پایگاه هايسیاسی مسایل کردستان پشتیبانی کردند. در این نامه پس از اشاره به چگونگی توطئه

از آن این است که شاهد به کارگرفتن  دردناکتر«ارتجاع براي منحرف کردن حرکت انقالبی مردم ایران آمده است... 



اي شما بر هاچیزي را از این توطئه خواهیمما نمی باشیمانحرافی و غیر دولتی و غیر اصولی در حل مسئلۀ ملیتها می هايشیوه

شواهدي در  وکه چه ادله  داندبازگو کنیم یا به اثبات برسانیم زیرا بنا به گزارش نمایندة خود دولت در کردستان خود بهتر می

بدین ترتیب ما از پیشنهاد مجاهدین خلق که زمان در نهضت آزادي در کنار .« خوانیددست است در این نامه همچنین می

رده، از حمایت ک ایمزیادي همواره صداقت انقالبی خود را نشان داده هايمعلم کبیر قرآن پدر طالقانی و با گذر از فراز و نشیب

یک بسیج ملی و عمومی و شرکت عموم نیروهاي ملی در جهت گره گشایی ـ به طریق سیاسی ـ مسئلۀ پدر بزرگوار خواستار 

کردستان است تا جلوي هر گونه توطئه و دسیسۀ ارتجاع و امپریالیسم و حرکتهاي انحرافی گرفته شودباشد که روزي بتوانیم 

 )2/8/1358اطالعات ».(از یابیمتحت رهبري شما و با گامهاي فراتري وحدت ضد امپریالیستی خود را ب

 

 آموزان و کارمندان در سقزتحصن و اعتصاب دانش

 

آموزان مدارس راهنمایی پسرانه و دخترانه سقز دست به راهپیمایی در سقز ـ خبرنگار کیهان: مقارن ظهر روز گذشته دانش

ادارات دولتی متحصن شدند. متن قطعنامه چنین اي در یازده ماده در بعضی از خیابانهاي این شهر زدند و با صدور قطعنامه

 :است

 

 ـ اعتراض به اعمال وحشیانه هفته گذشته پاسداران در بوکان1

 

 آموزان اخراجی و تبعیديـ بازگشت تمام معلمان و دانش2

 

 .برندـ آزاد کردن افراد کرد که تحت عنوان ضد انقالب در زندانهاي مختلف کشور بسر می3

 

 ریات محلی در محلـ آزادي چاپ نش4

 

 هاي بیکارـ ایجاد کار براي دیپلمه5

 



 ـ بازگردانیدن ماشین چاپ متعلق به کانون احیاء فرهنگ کرد6

 

 هاي مدارسآموزان از کتابخانهـ استفاده دانش7

 

 هاي اخراجیبه جاي لیسانسیههاي بومی ـ جایگزین کردن فوق دیپلمه8

 

 راهنمایی سقزـ بازگشت علی نیکبین دبیر مدارس 9

 

 ها با وسایل آموزش و فنیها و آزمایشگاههاي هنرستانـ مجهز کردن کارگاه10

 

 .هاي آنانآموزان سال چهارم خدمات و برآوردن خواستهـ رسیدگی به وضع دانش11

 

ن تحص اي مبنی بر پشتیبانی ازبه همین مناسبت شوراي کانون کارمندان دولت در سقز ضمن انتشار اطالعیه ضمناً

آموزان و آموزگاران و بازگردانیدن پزشکان و کارمندان تبعیدي اعالم داشت که تا حصول نتیجه قطعی دست به دانش

 )6/8/58اعتصاب نشسته خواهند زد.(کیهان

 

 .سرپرست استانداري کردستان، تهدید به استعفا کرد

 

 »حسین شاه ویسی«نجمین روز خود شد. مهندس مختلف مردم در استانداري کردستان، وارد پ هايسنندج ـ تحصن گروه

سرپرست استانداري کردستان، به مقامات مسوول در تهران اطالع داده است: چنانچه مشکل سنندج حل و فصل نشود، وي از 

هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت و استعفا خواهد کرد. متحصنین در استانداري کردستان، خواستار  16/8/58ساعت دوازده 

وج بدون قید و شرط افراد سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سنندج هستند. آخرین خبر حاکیست که دیروز، گروه دیگري خر

از مردم به متحصنین پیوستند و در شهرهاي دیواندره،کامیاران، مریوان، بانه، سقز و مهاباد نیز  مردم از متحصنین سنندج 

 .پشتیبانی کردند



 

انی از تحصن اهالی سنندج بخاطر اخراج پاسداران، دیروز شهر بانه نیز همچون دیگر شهرهاي استان در پشتیب-بانه   ·    

کردستان تعطیل بود.گروهی از اهالی شهر به راهپیمایی پرداختند و پشتیبانی خود را از تحصن مردم سنندج اعالم داشتند. در 

ما پشتیبانی قاطعانه خود را از هیات « قطعنامه آمده است: پایان، قطعنامه اي درهفت ماده قرائت شد. در قسمتی از این

 .«تیمسنندج هس نمایندگی خلق کرد اعالم میداریم و خواستار خروج فوري و بدون قید و شرط پاسداران از کردستان، خصوصاً

 

ته ردم مبارز سنندج، خواسآن از خلق کرد حمایت از مدیروز، بدنبال انتشار اطالعیه سید عزالدین حسینی که در -سقز   ·    

شهر سقز تعطیل شد و مردم، بعد ازظهر، ضمن یک راهپیمایی عظیم، خواستار خروج بدون  هايو آموزشگاه هاشده بود، مغازه

 )15/8/1358قید و شرط پاسداران از شهرستان سنندج شدند.(اطالعات
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 (4)احزاب و کردستان

 

  

 

 استقبال وسیع احزاب و جمعیتهاي سیاسی از پیام تاریخی امام به مردم کردستان

 

پیام تاریخی و سرشار از صفا و صمیمیت امام خمینی خطاب به مردم کردستان که موجی از سرور و شادمانی در مردم دالور 

عمال امپریالیسم آمریکا و  هايجنگ و برادرکشی تحمیلی که حاصل توطئه هااز ماه این خطه از میهن ما بوجود آورده و پس

نمودار ساخته است با استقبال وسیع احزاب و  هاساواك بود، افق روشن و امیدواردهنده اي را در جهت رفع ستم از ملیت

یاسی در ارتباط با این پیام سرور آفرین و س  هاياحزاب و جمعیت هايسیاسی روبرو شده است، فشرده اي از پیام هايجمعیت

 .آیدملکوتی در پی می



 

 جاما

 

اي به مناسبت انتشار پیام تاریخی امام خمینی خطاب به مردم کردستان طی اطالعیه» جاما«جنبش انقالبی مردم مسلمان ایران 

اداره امور داخلی ـ  محلی و رفع هرگونه پیام واقع بینانه امام به مردم کردستان و شناختن حق «خاطر نشان ساخته است:

تبعیض فرهنگی و اقتصادي و سیاسی براي تمام قشرهاي مردم نشانگر حقانیت نظام شورائی و حاکمیت نظام شورائی و 

حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان و در عین حال بیانگر تفکر دینامیک رهبري انقالب است. موضع گیري امام در بسیج 

لق و حل تضادهاي درون خلقی در این دقایق که نیاز به وحدت همه طبقات و اقشار در مبارزه با امپریالیسم همه نیروهاي خ

شود میتواند راهنما و مشخص مشی دشمن بزرگ انقالب اسالمی ایران و همه مستضعفان جهان بیش از هر وقت احساس می

ل مشکالت هم میهنان کرد باشد جنبش انقالبی مردم مسلمان اجرائی وشوراي انقالب و همه مبارزان ایران در ح هايسازمان

ایران این موضع گیري را به پیشگاه رهبر انقالب تهنیت گفته و همه مبارزان مسلمان و نیروهاي انقالبی را به وحدت در جبهه 

 .«نمایداسالمی مستضعفان دعوت می

 

 جنبش مسلمانان مبارز

 

استقبال کرد در  ها،مینی مبنی بر دادن حق خودمختاري داخلی به اقوام و ملیتجنبش مسلمانان مبارز از تصمیم امام خ

سرانجام امام خمینی، رهبر دردمند «اي که بهمین مناسبت از سوي جنبش مسلمانان مبارز منتشر شده آمده است: اطالعیه

اتخاذ کردند و با این اقدام تاریخی  ملت ایران، تصمیم بزرگ براي دادن حق خودمختاري در امور داخلی به مردم کردستان را

به ده ماه آشوب و خونریزي و برادرکشی و ظلم و ستم و کینه و ستیز پایان دادند و خلق کرد را به آغوش امت بزرگ اسالمی 

ق ح بازگرداندند. کاري که ظرف ده ماه گذشته مسوولین امور از انجام آن عاجز ماندند. ما بارها گفتیم و نوشتیم که پذیرفتن

یک سنت اسالمی است و اگر ارگانهاي رهبري در دولت و شورا در دادن این حق  هااداره امور داخلی براي همه اقوام و ملیت

تعلل ورزیدند و به ضد انقالب و مزدوران امپریالیسم و فرصت طلبان اجازه دادند تا به غلط پرچمدار احقاق حق مردم کرد 

تصمیم تاریخی رهبر انقالب نه فقط به کشتار «در بخش دیگري از اطالعیه  آمده است: ». دبشوند، از ضعف و نارسائی آنها بو

در کردستان پایان داد و نه فقط حق خدادادي آنها را به ایشان بازگرداند، بلکه صف ملت را در برابر امپریالیسم جهانخوار 

ملت قهرمان ایران و به برادران رشید کرد و به همه اقوام جهانی، متحد و یکپارچه ساخت. این تصمیم تاریخی را به ایشان و به 

و این فرصت را براي تکیه مجدد بر ضرورت وحدت در مبارزه علیه بزرگترین قدرت  گوئیمو خلقهاي دیگر ایران تهنیت می

 .«شماریماستعماري تاریخی یعنی آمریکا مغتنم می



 

 حزب توده ایران

 

اي پیام بمناسبت انتشار پیام تاریخی امام خمینی خطاب به مردم کردستان، طی اعالمیهکمیته مرکزي حزب توده ایران نیز 

تائید و تشکر قرار داده است. در این  موردپرشور و سرشار از صداقت امام خمینی رهبر انقالب ایران درباره کردستان را قویاً 

یخ کشور داري ایران از لحاظ صفا و روح مردمی بی نظیر امام خمینی با این پیام بسیار مهم که در تار«اعالمیه آمده است: 

دروغ و تحریک آمیز،  هايو گزارش هارا که با سعایت» گري بدخواهانفساد و توطئه«است، با قاطعیت مخصوص به خود

ر و کسانی که ددانیم به همه نیروها الزم می ما ضمناً». اندکردستان عزیز ما را به جهنم برادرکشی مبدل کرد محکوم نموده

گریها، حل و فصل مساله کردستان نقش و نفوذي دارند به همه خلق کرد و مردم ایران هشدار بدهیم و آنها را از اخالل

ا دانیم همگان رعمال امپریالیسم صهیونیسم، و رژیم سرنگون شده پهلوي برحذر داریم. ما الزم می هايتحریکات و توطئه

دستان را با قاطعیت، صمیمیت و نرمش و صداقت اجرا کنند، باید تفنگها در کردستان خاموش فراخوانیم که خط امام در کر

 .«شود

 

 ساش

 

سازمان اسالمی شورا، که همواره اعتقاد داشته است «اي خاطرنشان کرده است: طی اطالعیه» ساش«سازمان اسالمی شورا

یین حق سرنوشت و حاکمیت و خودمختاري در چهار چوب برحق آنان و تع هايتنها در برآوردن خواست هاحقوق حقه ملیت

وحدت گسترده و تمامیت ارضی ایران امکان پذیر است با ابراز مسرت از پیام مهم امام خمینی خطاب به مردم دالور 

 و کردستان بار دیگر تاکید خود را بر روي اعاده حقوق خلقهاي ستمدیده ایران بویژه کردستان اعالم و از شوراي انقالب

 )29/8/1358اطالعات».(کند که به فوریت در برآوردن محتوي پیام امام خمینی اقدام نمایندمسوولین امر تقاضا می

 

 تلگرام رهبر فرقه دراویش قادري مهاباد به حضور امام

 

ه پیام رهبر انقالب ب به حضور امام خمینی ازي تلگرامی مهاباد ـ رهبر فرقه دراویش قادري خانواده غوث آباد مهاباد با مخابره

 :برادران و خواهران کرد تشکر کرد. متن پیام چنین است



 

قم ـ پیام زعیم عالیقدر دایر بر رفع ستم ملی و تایید حقوق ملی خلق کرد شور و حضرت امام خمینی رهبر عالیقدر ملت ایران ـ

بوم را به آینده درخشانتر امیدوار نموده. ضمن ي کرد پدید آورده و مردم آن مرز و شائبه در میان خلق ستمدیدههیجان بی

الدین برزنجی رهبر فرقه قادریه منطقه مهاباد از طرف خود و عموم سپاس و درود فراوان به رهبر انقالب اینجانی شیخ نجم

خداوند  و از نیت با رهبران مذهبی و سیاسی ملت کرد اعالمدراویشان و وابسته پشتیبانی خود را از ادامه مذاکرات هیات حسن

به رهبري امام خمینی به حقوق هاي ایران در زیر لواي مقدس جمهوري اسالمیمتعال مسئلت دارد که ملت کرد و سایر ملت

 .ملی و مشروع خود برسند

 

 )30/8/1358مهاباد ـ خانقاه غوث آباد ـ رهبر فرقه دراویش قادري شیخ نجم الدین برزنجی.(کیهان

 

 .ده پرستاري: به اتهامات صادق زیبا کالم رسیدگی می کنیمدانشجویان مسلمان دانشک

 

االسالم خلخالی تقاضاي رسیدگی به اي خطاب به حجتگروهی از دانشجویان دانشجوي رشته پرستاري دانشگاه تهران در نامه

ده است: ما آقاي صدق وزیر به کردستان را کردند در این نامه آمنخستاتهامات وارده به صادق زیبا کالم نماینده اعزامی 

وزیر به مناطق کردستان اعزام و پس از زیبا کالم مربی دانشکده فنی دانشگاه تهران را که بارها به عنوان نماینده نخست

یم شناسیم وي داراي سالها سابقه مبارزه با رژپیروزي انقالب نیز نماینده رییس دانشگاه تهران در دانشکده پرستاري بوده می

 دانیم با روحیه انقالبی وهلوي و طراح جهادسازندگی بوده و اولین پیشنهاد دهنده مذاکره با دمکراتها بود و میدیکتاتور پ

هایی مانند همکاري با سران دمکرات و انجام وابستگی ندارد و تهمتایدئولوژي که وي دارد به هیچ حزب و گروه غیر اسالمی 

ایشان کنیم و مصرانه خواستاریم تا اگر مدارکی علیهتکذیب می حض دانسته و قویاًتوسط ایشان را دروغ متبلیغات غیر اسالمی

 )1/9/1358در این زمینه وجود دارد ارائه شود.(کیهان

 

 پشتیبانی از پیام امام خمینی به خلق کرد

 

دنشان امام به ملت کراي به مناسبت اوج گیري مبارزات ضد آمریکائی اخیرخلق ما و پیام جنبش معلمین مسلمان طی اطالعیه

شود. این موضع گیري انقالبی امام را به خلق قهرمان ایران و در کادر مبارزه با امپریالیسم حل می صرفاً هادهد مساله ملیتمی

ا، دیدیم که مبارزه خونبار مردم م قبالً«گوییم. در همین اطالعیه آمده است: بخصوص به ملت ستمدیده کرد و امام تبریک می



رورت ض انال اصلی خود منحرف شده بود و باعث زیانباري از جمله خونریزي و برادرکشی در کردستان گردید که نتیجتاًاز ک

گیري شور ضد امپریالیستی فعلی خلق ایران را به منظور احتراز از هر گونه اختالف و درگیري داخلی بیشتر حفظ و اوج

مان نسبت به مسوولیت هرگونه تاخیر و تعلل در حل مساله کردستان و در پایان اطالعیه، جنبش معلمین مسل». نمایدمی

 درگیریهاي احتمالی بعدي به شوراي انقالب هشدار داده است

 

 انجمن دانشجویان

 

در رابطه با پیام مسرت بخش و صمیمانه امام خمینی خطاب به خلق  ايانجمن دانشجویان مسلمان پلی تکنیک نیز در اعالمیه

د پیام  امام خمینی مبنی بر ضرورت برسمیت شناختن حق اداره امور داخلی و محلی و رفع هر گونه تبعیض کرد یادآور ش

فرهنگی و اقتصادي و سیاسی براي تمام اقشار ملت، بخصوص خلق کرد و نیز تأکید ایشان بر ضرورت نشانه رفتن همه 

سرد و گرم بسوي دشمن اصلی بشریت یعنی امپریالیسم آمریکا بار دیگر، پس از سقوط رژیم دیکتاتوري وابسته،  هاياسلحه

و تنوعات قومی و  هاشادي را دررگهایمان به جوشش آورد. چرا که این خود، گامی در جهت رفع ستم مضاعف از همه شاخه

و آزادیهاي فرهنگی و سیاسی براي آنها در چارچوب وحدت و ملی وطنمان در کلیه استانهاي کشور و تأمین جمیع حقوق 

خلق از  مجاهدین ايیکپارچگی تجزیه ناپذیر کل کشور که بعد از انقالب توسط برادران مجاهدمان در بیانیه انتظارات مرحله

مسوول کشور، بخصوص از  . بر این اساس ما اجراي فرمان امام را از همه ارگانها و مقاماتباشدجمهوري اسالمی اعالم شد، می

 .«شوراي انقالب بدور از هر گونه مسامحه و سازشکاري خواهانیم

 

 انجمن آذربایجان

 

اي به حضور امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران توجه ایشان را به حق خود مختاري ملیتهاي انجمن آذربایجان طی نامه

فت در این نامه آمده است بدون شک واقع بینی امام به وحدت و ایران: ترك، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و فارس تبریک گ

یکپارچگی ملت ایران در مبارزات ضد امپریالیستی و ملی پایه و اساس محکمی خواهد بخشید و نظام حکومت جمهوري اسالمی 

تکبرین بر علیه مسنه تنها براي مستضعفین ایران رهایی بخش خواهد بود بلکه در زمینه جهانی نیز مبارزه مستصعفین را 

 .تشدید خواهد کرد

 



انجمن آذربایجان در همین نامه از امام تقاضا کرده است که حق اساسی و مسلم اداره امور داخلی و محلی در قانون اساسی 

گنجانده شود انجمن آذربایجان اعالم کرده است که بوسیله مطلعین و حقوقدانان خود، براي تکمیل قانون اساسی آماده 

ي است و اظهار امیدواري کرده است از راه دعوت مجدد مجلس خبرگان به تکمیل و رفع نقص از قانون اساسی، همکار

ایران قانونی شود، تا قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران معرف  هاينهادهاي اسالمی را در مورد حقوق خلق تریناساسی

 .ن جهان باشدبراي حاکمیت مستضعفی اياسالمی راستین و مترقی و نمونه

 

انجمن آذربایجان طی پیامی خطاب به خلق قهرمان کرد ابالغ پیام تاریخی و مسرت بخش امام خمینی را به خلق کرد و سایر 

 )5/9/1358تحت ستم ملی ایران تبریک گفته است.(اطالعات هايخلق

 

 .کنیم ي استانها صحبتدکتر سامی: خودمختاري حقی است که باید درباره آن،راجع به همه

 

روز گذشته و امروز خود چندین اصل از اصول مصوبه قانون جنبش انقالبی مردم مسلمان ایران (جاما) در نشست عمومی

عضو شوراي مرکزي جاما و وزیر پیشین بهداري و اساسی را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این جلسات دکتر کاظم سامی 

هاي حکومت نون اساسی به مساله شوراها پرداخت و شوراها را مهمترین پایهبهزیستی ضمن ایراد یه اصولی چند از قا

ه گیري و عمل دیگران مردم را بدموکراسی دانست و گفت: نظام شورایی یعنی این که مردم خودشان را مطرح بدانند. تصمیم

استعداد جدیدي در ایران باشد. وي در  ساز پذیرشزمینه تواند احتماالًدهد. که این میالفساد است سوق میبی تفاوتی که ام

ي قسمتی دیگري از سخنان خود با بحث پیرامون اصل شوراها گفت: خودمختازري حقی است که باید درباره آن راجع به همه

استانها صحبت کنیم نه فقط کردستان البته برادران کرد هم باید همواره توجه داشته باشند که نباید وحدت ملی را از دست 

 خابانت خودشان را افراد بقیه و فرماندار –هیم اگر خودمختاري مورد تقاضاي آنان این است که با نظام شوراي استاندار بد

ام کنند. کدی از رهبران کرد، صحبت از میهن کرد و استقالل کردستان میبعض ولی است ما همه تقاضاي مورد این کنند

ما نیز  شود انقالبصرفنظر از اینکه وحدت ملی و تمامیت ارضی ما دچار اشکال میکردستان اگر کردستان از ایران جدا بشود 

خواهد وارد صحنه با یک دید جدید که همان دید آریامهري است مواجه خواهد شد و امپریالیسم از همین کانال است که می

شود منابع مالی و اقتصادي شما براي اداره بشود. وي افزود: سئوال من از برادران کرد این است: اگر کردستان ایران مستقر ب

ي ما است و حق شما هم است و کردستان چیست؟ در صورتی که منابع این مملکت مثل نفت، مس و غیره متعلق به همه

توانید از این منابع استفاده کنید که در کل ایران باشد و گرنه چگونه از میهن کرد صحبت کرد.چقدر باید کج فکري موقعی می

 اشد که آدم صحبت از میهن کرد بکند. من به عنوان کسی که داوطلب رفتن به کردستان و بحث با برادران کرد است شدیداًب

به خودمختاري به معناي حاکمیت هر منطقه در خودش از نظر اصول و در مسایل اقتصادي و سیاسی در حدي که نتواند 

ا جدا شدن کردستان موافق نیستیم و اگر کردستان را بخواهند جدا کنند وحدت ملی را نقض بکند اعتقاد دارم در حقیقت ما ب



ي گرو اضافه کرد باید به کلیهي میهن ما دکتر سامیمن جزو اولین کسانی هستم که خواهم جنگید چون کردستان یعنی همه

د. اسم ایرانی بر روي شماست ههاي سیاسی و اجتماعی کرد گفت: شما برادران ما هم میهن ما و از همه مهمتر ایرانی هستی

اجازه ندهید تحت عنوان شوراها و نظام شورایی صحبت از تجزیه بشود این خواست امپریالیزم است این خواست کسی است 

با تاکید بر این نکته که باید حق حاکمیت محلی یعنی نظام خواهیم او را به محاکمه بکشیم. دکتر سامیکه این روزها می

موکراسی، یعنی تقسیم قدرت بین مردم در قانون اساسی تضمین شود گفت: (جاما) از همه برادران مسلمان، شورایی، یعنی د

خواهد که همه با هم یک گروه بشویم و و ملی دارند میگروههاي ملی از همه آنهایی که میهنشان ایران است و عرق اسالمی

ما برویم و با آنها در سطح ملی مذاکره و بحث بکنیم. مساله سنی و  رهبران کرد را به اینجا دعوت بکنیم و اگر آنها نیامدند

شیعه وجود ندارد و همه ما داراي یک زمین، داراي یک ملیت و داراي یک میهن هستیم و نباید رودروي هم بایستیم و با هم 

 )5/9/1358هایمان را بر روي امپریالیسم نشانه بگیریم.(کیهان بجنگیم بلکه باید اسلحه

 

 ودمختاري:آغازي بر پایان مناقشات سیاسیخ

 

ملی و ضد امپریالیستی خود یکبار دیگر مسئله خودمختاري براي خلقهاي ایران و دموکراسی براي  هايانقالب ایران با خصلت

ر دتمامی کشور را به شعار سیاسی روز تبدیل کرده است. میان حلق کرد که تاریخچه پیش از نیم قرن مبارزه توانفرسا را 

پشت سر گذاشته بود از میان هرج و مرجیکه در واقع لیبرالها براي پیشبرد مقاصد خود » حق تعیین سرنوشت«جهت کسب 

دامن زده بودند بپا خاست و به جستجوي عملکردها و حوزه کارائی شعار دموکراسی براي ایران، خودمختاري براي کردستان، 

ان براي و عواملش هاشی بیهوده نداشت در واقع هیزم خشکی بود که امپریالیستپرداخت. قیام مسلحانه که پیامدي جز برادرک

.این مسئله که آیا راه حل بحران کردستان شیوه مسلحانه است یا ریختندي خود در ایران، در کوره خشم مردم میحفظ سیطره

ه سیاسی ک هايده است، بعضی از گروهمنطق مذاکرات اساسی و رفع ستم از خلق کرد، نیروهاي سیاسی را رودروي هم قراردا

معلوم نیست سرنخشان به کدام محفل امپریالیستی و ارتجاعی بند است و چپ نماهایی که هر روز تئوري خود را تغییر 

و نه نظامی، سازشکارانه تلقی  دانستو معتقدند هرگونه شعاري که مسئله کردستان را سیاسی و اقتصادي می دهندمی

به هر طریق مانع حل بحران کردستان از طریق مذاکرات سیاسی شوند سرانجام پیام تاریخی امام  کوشیدندو می کردندمی

خمینی درخصوص اعطاي حق خودمختاري به خلقهاي ایران  نقش تئوریهاي رنگارنگ کسانی را که کردستان را حوزه 

ي بر این گفته آن فیلسوف معروف که چپ افراطی و اند. نقش برآب کرد و مهر تائیدخرابکارانه خود قرار داده هايفعالیت

ن حق تعیی«گذاشت. گزارش حاضر کوشش مختصري است براي یادآوري مجدد »اندراست افراطی متحد آن طبیعی تاریخ

 :که از قلم برخی اندیشمندان حاضر و غایب نیز مدد گرفته شده استدر کردستان و آذربایجان هاو خودمختاري» سرنوشت

 

 ن خودمختاري در ایراننخستی



 

برهبري میرجعفر پیشه وري در تبریز تشکیل شد. در شهریور همان سال شوراي فرقه دموکرات آذربایجان 1324در سال 

نماینده به گزینش یکصد و پنجاه هزار شرکت کننده در  744و در اواخر آبانماه سال مذکور متحده کارگران آذربایجان

راي که زنان نیز بگرد آمدند و انتخابات عمومی براي مجلس ملی آذربایجانوستاهاي آذربایجانمیتینگهاي عمومی شهرها و ر

ایالتی در انقالب مشروط بود که نیروي ملی  هاياولین بار در آن شرکت داشتند انجام شد. مجلس مذکور ادامه منطقی انجمن

 .را تشکیل میدادآذربایجان

 

 جمهوري خودمختار کردستان

 

و خودمختارآذربایجان هاياسالمی به پیشوایی قاضی محمد اعالم موجودیت کرد. در سایه نخستین جمهوريجمهوري 

کردستان، و تدریس زبان مادري، پیروي از رسوم ملی، استفاده از لباس محلی و... برقرار گردیدو فئودالیسم به زانو درآمد. 

حکومت دمکراتها، بیش از بیست سال سلطنت رضا شاه در در عرض یکسال «در این خصوص مینویسد: » کاتم«پروفسور 

خودمختار  هايضد خلقی شاه خائن و امپریالیسم امریکا و انگلستان علیه جمهوري هايسیاست». تبریز اصالحات شد

حمد، و کردستان انجامید و ارتش ضد خلقی شاه هزاران نفر را در این دو جمهوري قتل عام کرد. از جمله قاضی مآذربایجان

 .سیف قاضی و جمعی از پیش آهنگان کرد وزحمتکشان در میدان آزادي مهاباد اعدام شدند

 

 خودمختاري (خودگردانی)

 

که سرانجام کار را به مبارزه مسلحانه  هاياز همان آغازي که مسئله خودمختاري مطرح شد و این کلمه بر زبانها افتاد مخالفت

» یخودگردان«اي بدرستی آنرا که داریوش فروهر براي رفع هرگونه شبهه» ختاريخودم«سوق داد صورت گرفت. راستی این 

استقالل سیاسی ملتها و بري بودن آن از تأثیر خارجی را «  نویسدتعبیر کرده است چیست؟ داریوش آشوري می

شدن  ي پذیرفتهبر پایه. شناساي اصل خودمختاري ملتها و عمل به آن در حقوق و روابط بین المللی گویندمی» خودمختاري«

و  دینی هايملتهاست... خودمختاري گاه به معناي استقالل محدود و محلی (اتونومی) جوامع و اقلیت»حق خودمختاري«نظریه 

خ ضمن اشاره به اینکه در تاری» استاد محیط طباطباي. « رودنژادي و غیره در داخل یک کشور در یک امپراتوري نیز بکار می

در دوران اشکانیان و : «گویدبصورتی که امروز مطرح است وجود نداشته می» خودمختاري«امري مشابه گذشته ایران

ب بعد . این ترتیدادندحکومتهاي خلفاي اسالم در عصر عباسیان به حکام محلی و امرا اجازه تشکیل حکومت و ضرب سکه می



از بین رفت و حکومت مرکزي در اصفهان یا تهران بر  صفویان بوجود آمد» شیر و خورشید«اي که زیر پرچم از وحدت ملی

. در انقالب مشروطه ایران که تمامی مردم کشور شرکت داشتند، ایران به دادندهمه نقاط کشور به یک نسبت فرمان می

کیل انون تشایالت و و الیات متعدد تقسیم شد تا مردم ایاالت و والیات و یا شهرها در امور داخلی خودمختاري داشته باشند.ق

ایالتی و والیتی نیز که بعد از قانون اساسی به تصویب مجلس اول رسید، حوزه عمل این دو انجمن را تا آنجا وسعت  هايانجمن

اي تدابیر الزم را به کار بندد و مصوباتی را بمورد اجرا درآورد که رفاه توانست در کیفیت زندگی هر منطقهداد که می

 .«نمایدمیورضایت مردم را تامین 

 

 حزب توده ایران و حق تعیین سرنوشت

 

وده ایران  حزب ت«در خصوص مسئله خودمختاري حزب توده ایران نخستین سازمان سیاسی و تشکیالتی بود که با صدور جزوه 

ي جامعه بنظر ما اکنون که انقالب وارد مرحله نوساز«نظرات خود را به این شرح در اختیار عموم قرار داد: »قانون اساسی

یرا در ز کند،ایران از طریق تامین برابري کامل حقوق آنها بیش از پیش کسب اهمیت می هايگردیده، اتحاد عمیق بین خلق

مانع بزرگی در راه ترقی سیاسی و اقتصادي و فرهنگی سراسر  شدگذشته ستم ملی که از جانب رژیم سرنگون شده اعمال می

یفه کلیه نیروهاي صادق به انقالب است. بهمین دلیل حزب توده ایران مسئله کشور بود. در هم شکستن این سه وظ

اي براي دستیابی به ایجاد یک اتحاد واقعی و معنوي بین خلقهاي ایران به شکل مشخص و خودمختاري را به عنوان وسیله

از این دیدگاه مسئله خودمختاري در چارچوب وحدت ملی و با حفظ اکید استقالل و تمامیت ارضی  سازدتاریخی مطرح می

ایران داراي دو چهره اداري و فرهنگی است. چهره اداري به فضاي برخورداري از مصرف عوارض محلی و بویژه حقوق در 

ا و نظایر آن است. اما چهره فرهنگی عالوه بر ي وصول و مالیاتهاي مستقیم تامین بهداشت، حفظ امنیت داخلی شهرهزمینه

و » اي روستاي است.آزادي زبان مادري و استفاده از آن در زمینه آموزش و پرورش عمومی و تعلیمات دانشگاهی و حرفه

موارد دیگر یادآوري شده در پیشنهاد حزب شامل امکانات رشد و هنر و ادبیات ملی و حفظ و آداب و سنن محلی و همچنین 

.حزب توده ایران بر آن است که با تشکیل شوراهاي محلی منتخب مردم و گرددعمل و عقاید دینی و واحدهاي محلی می

هاي امپریالیسم و سرسپردگان داخلی آنها را عقیم گذاشت توان  هم سیاستشناساي حقوق اداري و فرهنگی واحدهاي ملی می

یزي کردو بدین سان نیروي خالقه عظیم مردم سراسر کشور را در راه جهاد براي رو هم اتحاد آگاهانه و داوطلبانه خلقها را پی

 .سازندگی در جامعه نوین کارگرفت

 

 سازمان مجاهدین خلق و خودمختاري

 



سازمان مجاهدین خلق ایران با صدور پیامی خطاب به امام خمینی زعیم عالیقدر انقالب ایران، نقطه نظرهاي خود را در 

 :به شرح زیر روشن کرده است خصوص خودمختاري

 

 ! بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران 

 

پدر بزرگوار، پیام شما مبنی بر ضرورت برسمیت شناختن  حق اداره و امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی 

ز سرور و شادي نمود. اقتصادي و سیاسی براي تمام قشرهاي ملت، منجمله برادران کرد قلب فرزندان شما را ماالمال ا

بحق در .گویندگیري انقالبی را بتمام مردم ایران بویژه خلق کرد و به شخص آن حضرت تهنیت میمجاهدین خلق این موضع

سم امریکا و یعنی امپریالی هااین شرایط حساس پدر تمام ملت ایران بار دیگر با انگشت گذاشتن بر علت اصلی تمام بدبختی

گرم و سرد بر روي  هايشار و طبقات خلق حول مبارزه با این شیطان بزرگ و لزوم نشانه رفتن سالحضرورت وحدت تمام اق

ي ایران قرار داد.راهی که اولین ثمره مبارك آن این دشمن بزرگ انسانیت راه صحیح و پیشرفت را در قبال خلق ستمدیده

اریم برادران ارتشی و پاسدار مقامات انقالب بدون فوت برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت داخلی براي ملت ایرانات. امیدو

ناشی از  هايخود قرار داده، اجازه ندهند خلقی که زخم هايوقت و با مالحظه کاري اجراي این دستور امام را در صدر برنامه

 .آمریکاسال مورد ستم و برادرکشی شود. امید وحدت تمام اقشار و طبقات خلق در نبرد علیه امپریالیزم  2500

 

 حزب ایران و خودمختاري

 

توانم در این مورد نظر کلی خود یکی از اعضاي حزب ایران در مورد برخورد حزب متبوع خود با مسئله خودمختاري گفت: می

تمام استانها را در چارچوب ایران آزاد وزیر پرچم استقالل تمامی » خودگردانی«را به عنوان یک عضو ساده بیان کنم. حزب ما 

ایالتی و والیتی که در قانون اساسی پیشین کشور بود چون برخورد  هايطرح کمیته . اصوالًکندو آنرا تائید می پذیردشور میک

توان نظر سالمی با مسئله خودگردانی دارد مورد تائید ما بوده و هست در مورد جزئیات خودمختاري واقع عملکرد آن می

و کشور را در دستور کار مناطق خودمختار گذاشت. به کالم آخر حزب ایران شوراهاي مختلف ده، بخش، شهر، استان 

 .پذیردخودمختاري را مشروط بر اینکه به تجزیه طلبی نیانجامد می

 

 جاما و حق تعیین سرنوشت

 



از  هاحل مسئله ملیت«سخنگوي جنبش مسلمانان مبارز ایران (جاما) در گفتگویی پیرامون مسئله خودمختاري یادآور شد: 

طریق شناسائی حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب واحد و تجزیه ناپذیر جمهوري اسالمی ایران همراه با رسیدگی و پیاده 

اقتصادي در آن مناطق این مسائل و  هاينوري و انقالبی در جهت ترمیم خسارت واحد و آشفتگی هايو طرح هانمودن برنامه

 است. بدون برخورد اصولی و پذیررفع بحران موجود و حل اختالفات تنها با برخورد سیاسی و ایجاد یکپارچگی ملی امکان

 دعلیه امپریالیسم جهانی به سرگردگی امریکا امکان پذیر نخواه» جبهه واحد خلق«ایجاد انقالبی براي ایجاد این یکپارچگی ملی،

سطحی و مسائل رو بنائی تمام معضالت موجود را حل شده  هايبود. دولت موقت گذشته کوشید از طریق یک سري رفرم

دیم یعنی اي که ما از پیش به آن اشاره میکرتلقی کند تا اینکه بعد از ده ماه کشتار و برخورد غیر منطقی در کردستان به نتیجه

ه ک دآنیمتصادي رسید.ما این اهمال کاریها را از چشم دولت و شوراي انقالب میحل مسئله کردستان از طریق سیاسی و اق

حتی دست ضد انقالب را در کردستان بازگذاشت. بهر حال خودمختاري در چهارچوب تجزیه ناپذیر جمهوري اسالمی ایران 

 )6/9/1358.(اطالعاتکنیمخواستی بحق و اصولی است و ما از آن دفاع می

 

 دانشجویان مهاجر دانشکده تربیت دبیر سنندج به دانشجویان پیرو خط امامپیام 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 الم تکن ارض اهللا واسعه فتهاجروا فیها

 

خواهران و برادران دانشجوي پیرو خط امام کار بزرگ شما نیازي به تمجید و تحصین ندارد. پشتیبانی مستضعفان بخصوص 

واه اصالت حرکت اسالمی شماست و ما نیز در اولین روزهاي فتح سفارت در پیام خویش خطاب بشما مردم ستمدیدة ایران گ

شگفت در جریان انقالب اسالمی ایران شدیم از آنجائی که موضع گیري شما راه نوینی را بروي مردم  ايیادآور چنین معجزه

ه است الزم دانسیتم در رابطه با اوضاع کردستان به مسلمان گشوده است و چشمهاي همه انقالبیون مسلمان بشما دوخته شد

دوساله اخیر 2ویژه موقعیت خود را اندکی با شما سخن بگوئیم ما در طول مبارزات انقالبی مردم مسلمان کشورمان در مدت 

عاالنه همگام و بسیار مساعد در منطقه ف هايو گروه گرائیها، همواره سعی داشته ایم تا علی رغم زمینه بندیهاجدا از دسته

همصدا با انقالب رسالت توحیدي خویش را انجام دهیم و پایگاهی براي پیشبرد اهداف انقالب در منطقه باشیم. اگر چه بعلت 

موقعیت فرهنگی و اجتماعی و جغرافیائی و سیاسی منطقه طی سالیان دراز که بافت پیچیده اي را بوجود آورده ما در هر قدم 

 ایمایم. اما با تحمل این فشارها، وظیفه خویش را نسبت به انقالب تا حد امکان انجام دادهانی مواجه بودهعمال با مشکالت فراو

 هايمساعد براي رشد جریانهاي انقالبی ما شاهد نمایشهاي عجیبی از حرکت هايبعد از سقوط رژیم پهلوي، بعلت وجود زمینه



ف که سالها بعنوان مدافعین خلق شعار میداند، بودیم. ما شاهد بودیم که این خائنانه و فرصت طلبانه گروهها و سازمانهاي مختل

گروهها با استفاده از جو آشفته حاصل از ضعف حکومت مرکزي و نبودن یک قدرت اجرائی انقالبی بسرعت پیشاهنگ 

ه چگونه ند و شاهد آن بودیم کاحرکتهاي ضد انقالبی گشته و سرسختانه به مبارزه با تمامی بنیادهاي انقالب اسالمی برخاسته

در هر لحظه گوشه اي از کردستان را بخون میکشاندند اما آنها به این نیز بسنده نکردند و با استفاده از زور اسلحه، دست به 

ایجاد محیطی سراسر خفقان و وحشت زدند تا جائی که مقدسات مردم، نمازخانه، کتابخانه اسالمی نیز از هجوم آنها در امان 

کشاند. در سنندج، این مان به نشانه خشم خود پرچم امپریالیسم امریکا را به آتش میآند و درست در روزهائی که خلقنم

طی در چنین محی اندکشاندهاند به آتش میهمگامان امپریالیسم پرچم توحیدي را که براي اهتزاز آن هزاران تن در خون خفته

از هجوم دیکتاتوري انقالبی نماها در امان باشدمسلمانان مسئول که در راه پیشبرد  توانستکه هیچ فرد مومن به انقالب نمی

انقالب اسالمی گامی برداشته بودند مجبور به ترك شهرهاي کردستان شده و دست به هجرت زدند ما نیز به عنوان جزئی از 

ران و خواهران ما مورد ضرب و شتم این هواداران ایم و هر روز برادمسلمانان منطقه از این دیکتاتوري وحشیانه در امان نبوده

خلق قرار میگرفتند این جریان به مرحله اي رسیده بود که ما نه تنها قادر به اداي وظیفه اصلی خود که تبلیغ اسالم انقالبی 

تند خواسو که نمیاست، نبودیم، بلکه توانائی ادامۀ زندگی روزمره نیز از ما سلب شده بود سرانجام برادران خواهران دانشج

چپ انقالبی نما را بپذیرند، براي حفظ ترویج مکتب اعتقادي خویش دست به مهاجرت زدند و  هايننگ همرنگی با خواسته

اینک در کرمانشاه در اندیشه ایجاد تشکیالتی براي افشاي هرچه بیشتر چهره واقعی این رهروان امپریالیسم میباشند و انتظار 

پیروز باشید.انجمن 1/9/58بس سنگین بر دوش شماست.  هايما را تنها نگذارید اگرچه میدانیم مسئولیت میرود که در این راه

 )7/9/1358اسالمی دانشجویان مهاجر دانشکده تربیت دبیر سنندج(جمهوري اسالمی

 

 اعالم حمایت

 

 هاي مختلف سیاسی در سطح خیابانهايروهبانه ـ خبرنگار کیهان: بعدازظهر روز گذشته هزاران نفر از مردم بانه بنا به دعوت گ

این شهر اقدام به راهپیمایی و تظاهرات کردند. راهپیمایان سپس در میدان آزادي بانه اجتماع کرده و سید جالل الدین حسینی 

م ردهاي مرهبر مذهبی مردم بانه طی سخنانی به رهبران کرد هشدار داد که کردفروشی نکنند، فریب نخورند و به خواسته

 :کرد در مذاکرات توجه بیشتري بکنند. آنگاه اعالمیه مشترکی به شرح زیر منتشر شد

 

ما مردم بانه پشتیبانی قاطع خود را از طرح مشترك خودمختاري پیشنهادي هیات نمایندگی خلق کرد متشکل از (سید  

ران و سازمان چریکهاي فدایی خلق ای» کومله«حزب دمکرات کردستان سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان  -عزالدین حسینی

 :داریمشاخه کردستان) به شرح زیر اعالم می



 

 .ـ خودمختاري کردستان به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی درج گردد1

 

ـ مناطق کردنشین که در بین چهار استان ایالم، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی تقسیم شده است بعنوان یک واحد 2

 .خودمختار شناخته شود

 

ـ مجلس ملی کردستان از طریق انتخابات آزاد، مستقیم، مخفی و همگانی ساکنین کردستان تشکیل شود. این مجلس حکومت 3

 .یدمنطقه خودمختار برخواهد گزخودمختاري کردستان نمایندگانی براي اداره امور عبور اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و انتظامی

 

تدریس و مکالمه در ادارت و مؤسسات در کردستان شناخته شود و پس از سال چهارم ابتدایی، زبان رسمیـ زبان کردي 4

 .(فارسی) زبان ادارات در سراسر ایران منجمله کردستان باشدزبان فارسی در کنار زبان کردي تدریس شود و زبان رسمی

 

ه عقب ماندگی اقتصادي ناشی از ستم ملی را جبران بودجه کشور به کردستان به نحوي باشد کـ اختصاص سهم عمومی5

 .نماید

 

 .ـ نمایندگان خلق کرد در اداره امور حکومت مرکزي شرکت داده شوند6

 

هاي درازمدت ـ کلیه امور مربوط به سیاست خارجی، دفاع ملی (ارتش) سیاست کلی و ارضی بازرگانی، خارجی و برنامه7

 .و بقیه امور داخلی بوسیله ارگانهاي خودمختار کردستان اداره شود اقتصادي در صالحیت حکومت مرکزي است

 

ـ آزادیهاي دمکراتیک از قبیل آزادي بیان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و احزاب و آزادي مذهب و عقیده در سراسر ایران 8

 )7/9/1358تأمین گردد. (کیهان 

 



 پیشنهاد تشکیل شوراي ملی صلح کردستان

 

شوراي «اي، بمنظور رفع بحران کردستان به هیات ویژه دولت پیشنهاد کرد که خلق ایران دیروز طی اطالعیهسازمان مجاهدین 

 :تشکیل شود. متن اطالعیه بشرح زیر است»ملی صلح کردستان

 

ستان بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران ـ مجاهدین خلق ایران با اعتماد عمیق به این که ادامه جنگ و برادرکشی در کرد

آبان امام خمینی مبنی بر  26خوار نداشته و ندارد، و با تأکید بر فرمان مورخ جهان هاياي جز امپریالیستسرانجام هیچ برنده

در پناه اسالم و جمهوري اسالمی نگرانی » حق اداره امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی و اقتصادي و سیاسی...

ه گروهی،، باردیگر توج هاياي و مسلکی و رقابتتوزیهاي قومی و فرقهجویی و اختالف و کینهارزهخود نسبت به هر گونه مب

برادران من امروز هر اختالفی به «که گفتند:  کنیمعموم نیروها را به این کلمات امام در فرمان مربوط به کردستان جلب می

بنابرانی  »خواهند به اسارت بکشند...گیري میکنند ما را میت بهرهنفع آمریکا و دیگر اجانب است، آنان هستند که از اختالفا

یک بسیج ملی و عمومی بخاطر « مهر خود به امام خمینی ضرورت   22مورخ چنانکه در نامهسازمان مجاهدین خلق ایران، هم

ا اي بعدي آن رآثار زنجیره ابعاد مسئله کردستان و«در کردستان  را خاطر نشان نموده و » بالدرنگ سیاسی هايجوییچاره

دانسته بود: ایجاد یک شوراي ملی صلح براي » هاي دولت یا هر حزب بخصوص...یا چاره جویی هافراتر از مجموعه کارایی

کند، به این ترتیب همه کنند پیشنهادمیآبان امام را قبول می 26کردستان را با شرکت عموم نیروهایی که فرمان مورخ 

ایران خواهند توانست صرفنظر از اختالفات فکري و مسلکی، با حق ابراز نظر در چارچوب  هاياب و شخصیتنیروهاي و احز

فرمان امام خمینی در حل وفصل این مسئله اساسی و ملی دین خود را به انقالب  جمهوري اسالمی و سخن امام ادا کنند. 

 :شرایط ایجاد شوراي ملی صلح کردستان

 

در خود تهران باشد تا گردهمائی عموم نیروها و تشکیل جلسات آنها و اطالع یافتن عموم مردم از متن ـدبیرخانه مذاکرات 1

 .مذاکرات تسهیل شود

 

 .امام خمینی است 26/8ـ مبناي حل مسئله همانفرمان  مورخ 2

 

صرفنظر از اختالفات فکري و مسلکی، بشرط اینکه همان فرمان امام خمینی را  هاـ از همه احزاب، سازمانها و شخصیت3

 .پذیرفته باشند. براي شرکت در حل ملی، این مسئله دعوت بعمل آید



 

 .ـ در طول مذاکرات و تا اخذ نتیجه قطعی در چارچوب همان فرمان امام، آتش بس مطلق از همه طرف رعایت شود4 

 

ـ سالم بر مبارزه متحد ضد امپریالیستی تمام خلق ـ سالم بر مردم ما در  هاا عامل اصلی همه تفرقهمرگ بر امپریالیسم آمریک

 )14/9/1358کردستان ـ مجاهدین خلق ایران.(اطالعات

 

 طرح شوراي ملی صلح کردستان از سوي مجاهدین خلق

 

کردستان را به هیات ویژه دولت ارائه کردند. اي پیشنهاد تشکیل شوراي ملی صلح در مجاهدین خلق ایران با انتشار اطالعیه

در این اطاعیه آمده است: مجاهدین خلق ایران با اعتماد عمیق به اینکه ادامه جنگ برادرکشی در کردستان سرانجام هیچ 

اداره امور  حق«آبان امام خمینی مبنی بر:  26هاي خونخوار نداشته و ندارد و با تاکید بر فرمان مورخ اي جز امپریالیستبرنده

ت به نگرانی خود نسبدر پناه اسالم و جمهوري اسالمی » داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی و اقتصادي و سیاسی...

نماید. در همین رابطه به منظور هر گونه اشکال در ادامه مذاکرات صلح را که ممکن است به تجدید جنگ منتهی ابراز می

جویی و د واحد ضد امپریالیستی تمام خلق به مسیرهاي انحرافی و بی اثر کردن هرگونه مبارزهممانعت از کشانیده شدن نبر

هاي گروهی، بار دیگر توجه عموم نیروها را به این کلمات امام در اي و مسلکی و رقابتو فرقههاي قومی توزياختالفات و کینه

ادران من، امروز هر اختالفی به نفع آمریکا و دیگر اجانب است، بر«کنیم که گفتند: همان فرمان مربوط به کردستان جلب می

بنابراین سازمان مجاهدین خلق ایران » خواهند به اسارت بکشندکنند، ما را میگیري میآنان هستند که از اختالفات ما بهره

هاي بالدرنگ جوییارهبخاطر چ» یک بسیج ملی و عمومی«مهر خود با امام خمینی ضرورت  23همچنان که در نامه مورخ 

ها فراتر از مجموعه کارایی«را » اي بعدي آنابعاد مسایل کردستان و آثار زنجیره«در کردستان را خاطرنشان نموده و » سیاسی

هاي دولت یا هر حزب بخصوص دانسته بود، ایجاد یک شوراي ملی صلح براي کردستان را با شرکت عموم جویییا چاره

کنند، پیشنهاد و تحقق هر چه سریعتر آن را از هیات ویژه دولت که اکنون آبان امام را قبول می 26مورخ نیروهایی که فرمان 

هاي ایران خواهند توانست کند. به این ترتیب همه نیروها و احزاب و شخصیتدر موضوع اختیارات تام یافته درخواست می

د در چارچوب فرمان امام خمینی در حل و فصل این مسأله اساسی و صرفنظر از اختالفات فکري و مسلکی، با حق ابراز نظر آزا

 .و شخص امام ادا کنندملی دین خود را به انقالب و جمهوري اسالمی

 

 :شرایط ایجاد شوراي ملی صبح کردستان



 

ن م مردم از متـ دبیرخانه مذاکرات در خود تهران باشد تا گردهمایی عموم نیروها و تشکیل جلسات آنها و اطالع یافتن عمو1

 .مذاکرات تسهیل شود

 

 .امام خمینی است 8ـ26ـ مبناي حل مساله همان فرمان مورخ 2

 

ها، صرفنظر از اختالفات فکري و مسلکی، به شرط این که همان فرمان امام خمینی را ـ از همه احزاب، سازمانها و شخصیت3

 .به عمل آیدپذیرفته باشند، براي شرکت در حل ملی، این مساله ملی دعوت 

 

بس مطلق از همه طرف رعایت شود. مرگ بر ـ در طول مذاکرات و تا اخذ نتیجه قطعی در چارچوب همان فرمان امام، آتش4

 )14/9/1358(کیهان58آذر 13هاامپریالیسم آمریکا،عامل اصلی همه تفرقه

 

 آیا مساله شهادت برادران پاسدار در سردشت مهم نیست؟

 

براي همدردي زندانیان فلسطینی و اعتراض به «اند:جویی، سازمانهاي دانشجویان مسلمان اعالم کردهانجمنهاي اسالمی دانش

 .«گیرندروز را روزه سیاسی می 3اعمال صهیونیستی 

 

هرچه بیشتر آنها را در راه مبارزه با  توانداین حرکت در روحیه برادران فلسطینیمان تاثیري مثبت دارد و می یقیناً

 .زد مردمها در نتر سازد و همچنین این حرکت گامی است فراتر در افشاگري چهره پلید اسرائیلیاي جهانی مصممصهیونیسته

 

این  دآیآن و تاثیرات درونی آن بپردازیم سوالی که زودتر از همه به ذهن می هايحال به برسی بیشتر این حرکت و انگیزه

 این مساله چقدر براي عموم مردم اهمیت دارد؟ داده و به آن پرداخته  ثانیاً است که چرا دانشجویان این مساله را سوژه قرار

 



 تر و یا حداقل به این اندارزه اهمیت وجود ندارد؟اند؟ آیا مساله مهمتر و قابل لمسآیا همه مسایل داخلی ما حل شده

 

نفی از حرکت سیاسی نیست بلکه  بخش نیست الزم تذکر است که هدف از این نامهمتاسفانه جواب این سوال هم رضایت

 .رودگذاري است از نیروهاي جوان پر شور که از آنها بیشتر از این توقع میبیشتر مساله گله

 

اش را به صورت تحلیلی مورد شناساي قرار دهد و بدون شک این مساله زمانی تاثیر همه جانبه خواهد داشت که بتواند چهره

آید را مطرح کند و این مهم  به وجود نمی  ……نه فقط با تکیه بر احساسات مساله یهود و مسلمان و شکنجه و شکنجه گر و 

زمانی که از خیلی مسایل مهم روز در داخل  دهید؟ین حرکت منفرد به مردم چه میگر اما با امگر در سایه یک ذهن تحلیل

ود نتیجه شاز یک حرکت سیاسی که مربوط به مسایل بیرون مرزي می توانکشور تحلیل دقیقی در دست نیست چگونه می

انتظار  توانعاجز مانده چگونه میتوطئه در مرکز و اطراف کشور  ادارات و... دلخواه را گرفت. و یا ذهن مردمان از تحلیل

وقتی اکثر هموطنان ما درگیر برآوردن حوائج اولیه  داشت با یک مساله خارجی برخوردي صحیح و جدي داشته باشند و نهایتاً

 .مند باشندبه مسایل مردم دیگر عالقه توانندزندگی (خوراك ـ پوشاك ـمسکن) هستند چگونه می

 

اي که سالها از بودجه مردم براي تحصیالت و سر در م بیدار جامعه به عنوان فرزند جامعهدانشجویان باید به عنوان چش

آوردن از مسایل فکري و سیاسی استفاده کرده باید به مسایل واقعی مردم مسایلی که هرروز در کوچه و خیابان درگیر آن 

ویر افکار مردم از مسایل دور و اطرافشان قدم هستند بپردازند و چون چراغ روشنی مصالح توده را مشخص کند و در راه تن

 دور از واقعیت«و » ذهنیت گرائی«و آنگاه وصله  کشدگرایی وي را انتظار میبردارد در غیر این صورت گودال عمیق ذهنیت

که مستحق آن است در حال حاضر باید گفت چرا این توده دانشجوئی که نسبت به زندانیان  چسبدخوب به وي می» بودن

 فلسطینی این واکنش مساعد را نشان داده چرا در مقابل مسایل داخلی مملکت سکوت کرده است؟

 

 آیا مساله شهادت برادران پاسدار در سردشت مهم نیست؟

 

آیا بررسی و تحقیق راجع به چگونگی عمل و نقش مهاجمان نقاط ضعف پاسداران و مسوولیت فرماندهان براي جلوگیري از 

و روشن شدن ذهن مردم حیاتی نیست؟ آیا این سوال که فرمانده این پاسداران که آنها را بدون دفاع و تکرار این حادثه 

اي کند و آیا مورد باز خواست قرار گرفته یا نه؟ برتجهیزات و پشتیبانی کافی به میان کوه و دشت فرستاده کجاست و چه می

پس از سالها کار روي زمین دیگران هنوز از آب برق و بهداشت و  شما مهم نیست؟ آیا این مساله که مهاجران زابلی در گنبد



کنند و هنوز هیچ فکري به حال آنها و آینده آنها نشده است غذایی سالم محرومند و هنوز از آب آلوده و کثیف استفاده می

 آزارد؟ذهن شما را نمی

 

جرایی فعلی) دستمزد داوطلبین جهاد سازندگی را با یک وزیر مشاوره امور اها (وزیر در امور همکاريآیا وقتی معاون نخست

هاي دولتی و خدمت در محدوده دخالت و اظهار در امور سیاسی و هم چنین امور جاري سازمان«بخشنامه برخورداري از 

 دهد براي شما ناگوار نیست؟می» وظایف

 

 ( اصل بخشنامه به همراه نامه است)

 

الم دین اس« گویداسالم دین اعتراض و انتقاد است پس از اینکه آقاي منتظري در نماز جمعه میگوید آیا پس از اینکه امام می

دهند و اي به برادران و خواهران داوطلب شما در جهاد سازندگی میآمیز نیست وقتی نامهبراي شما توهین» سیاست است

 فضولی موقوف؟ گویندمی

 

شود این بر شما نیست که توضیح بدهید و صداي اعتراض مردم بلند می فروشندیتومان م 22تاید را  ها،آیا وقتی در مغازه

رود؟ چه کسانی در راه منافع این محصول به جیب چه کسانی میچرا تاید گران شده است؟ چه کسی آنرا گران کرده است؟ 

تر دشمنان بتوانند بهتر و مشخصباالخره تحلیل صحیحی به دست مردم بدهید تا آنها کنند؟ گشودن این مشکل کوتاهی می

 .کاریهاي شما کافی باشدها و ندانمخود را بشناسند؟ شاید این چند نمونه براي مشخص کردن کم کاري

 

پرداختن به مسایل جاري مملکت و ارایه شناخت صحیح از آنها و سعی در گشودن این معماها و مشکالت و کوشش مخلصانه 

رداختن رود بجاي پانقالب و از بین بردن هدفهاي ضد انقالبی چیزیست که از شما توقع می دریغ براي پیشبرد هدفهايو بی

حداقل در کوتاه مدت) و دست به اعمال پر سر و صدا و حرف به یک مشت مسایل بدون ارتباط با مصالح جاري جامعه (

 )15/9/1358خداي ناکرده.(اطالعاتبراي  خالی نبودن عریضه و ابراز وجود توخالی زدن صرفاً

 

 هیات نمایندگی  خلق کرد4اطالعیه شماره 

 



مهاباد ـ خبرنگار اطالعات:چهارمین اطالعیه هیات نمایندگی خلق کرد در رابطه با مسایل کردستان دیروز به این شرح، انتشار 

اه کردستان. در شرایط کنونی که جنبش مقاومت خلق کرد  براي حل مسالمت آمیز یافت: هموطنان مبارز، مردم آزادي خو

مسأله کردستان به تشکیل هیات نمایندگی اقدام و از همه امکانات خود براي نشان دادن حسن نیت و فراهم آوردن محیط 

اند حل مقدماتی آن اتخاذ کردهسالم جهت مذاکره بهره گرفته است، ضروري میداند موضعی را که طرفین مذاکره پس از مرا

ه سئلم حل اساسی شیوه پیرامون تاکنون که اقداماتی –براي عموم مردم ایران بویژه مردم کردستان روشن نماید: الف 

کردستان صورت گرفته محدود به مسایل مربوط به آتش بس و شرایط آن بوده و در خصوص مسایل اساسی آن هیچگونه 

نگرفته است. در ارتباط با این امر احزاب و سازمانهاي سیاسی کردستان آتش بس اعالم شده را  نشست و یا گفتگویی انجام

اند، لیکن متاسفانه، با وجود اعالم آتش بس از طرف مواردي از نقض آن مشاهده شده است، از جمله در مراعات کرده کامالً

آباد در منطقه واقع بین » سومان«و » منگول«،» انممک«درست یکروز پس از اعالم آتش بس در روستاهاي  7/9/58تاریخ 

فروند هلیکوپتر بمباران شده است و در بعضی از شهرهاي کردستان چون سنندج و سقز و پاوه قواي  6ارومیه و سلماس بوسیله 

تش قرار ار هاياند و هم اکنون شهر سنندج در محاصره جدي کاله سبزهانتظامی و ارتش و سپاه پاسداران تقویت گردیده

دارند.تقویت ارتش و پاسداران در شرایطی انجام میگیرد که مقرر بود دولت سپاه پاسداران را از تمامی نقاط کردستان فرا 

وسیعی در جهت ایجاد  فضاي سیاسی مناسب براي مذاکره  هايدر حالیکه هیات نمایندگی خلق کرد به تالش -خواند. ب

اند متاسفانه اظهارات و برخوردهاي ت مردم کردستان از اقدامات هیات پشتیبانی نمودهمبادرت کرده است و همه اقشار و طبقا

غیر مسووالنه بعضی از مقامات مسئول از جمله آقاي چمران وآقاي خلخالی و آیت اهللا منتظري محیط فراهم شده کنونی را 

هت آغاز مذاکرات به مهاباد عزیمت کند، اما ج 13/9/58هیات ویژه دولت مقرر بود روز سه شنبه  -تیره و متشنج میسازد. ج

متأسفانه نه تنها چنین سفري انجام نگرفته، بلکه اظهارات برخی از اعضاي هیات ویژه با روح پیام امام خمینی و توصیه ایشان 

فیت یمبنی بر تسریع در حل مسئله کردستان و نیز تعهداتی که این هیات در جریان آتش بس داده است منافات دارد و ک

 –رفتار هیات ویژه دولت نشانه عدم احساس مسئولیت نسبت به مسئله کردستان است. هیات نمایندگی خلق کرد 

 )16/9/1358اطالعات(15/9/58

 

 شود؟کند: چگونه مشکل کردستان حل میشوراي فرهنگی جهاد سازندگی کردستان ـ مرکز سنندج ـ پیشنهاد می

 

ع و امپریالیسم باید در هم کوبیده شود و امام باید دستور دهند اصالحات ارضی هر چه زودتر فئودالیزم بعنوان یک پایگاه ارتجا

بر اساس موازین اسالمی در کردستان انجام شود. در این شرایط حساس وحدت بیش از پیش نیروها به منظور مقابله با اساس 

   .ان اسالم و کفر استامپریالیسم و سپاهیان کفر ضروري است. جنگ ایران با آمریکا جنگ می

 

 «امام خمینی» 



 

اند و جریان استثمار انسان از انسان را از قابیل تا فرعون تا قیصر استعمارگران در طول تاریخ در صورتهاي گوناگون ظاهر شده

اند. ارد ادامه دادهو پادشاهان ساسانی  و از آنها تا به امروز که امپریالیزم جهانخوار که در رأس آنها آمریکاي تجاوزگر قرار د

تاریخ بیانگر این ادعا است که اینان. سالحشان جز تفرقه چیز دیگري نبوده است و ضري المثل معروف تفرقه بینداز و 

شان بوده است. و امروز ایران اسالمی قیامی توحیدي را در برابر این حکومت کن همواره زیربنا و جوهر اعمال ضد انسانی

آغاز کرده و  .)نامدسم جهانی و صهیونیسم بین المللی و آمریکاي توطئه گر که امام شیطان بزرگش میمظاهر شرکت (امپریالی

تا قاطعانه در این درگیري شرکت کند. جنگی تاریخی میان شرك و توحید و در این نبرد رمز پیروزي به فرموده امام  رودمی

.  پس در این برهه حساس و سرنوشت ساز از تاریخ باشدو انقالبیون می هابیلیانهابیل و همانا وحدت کلمه است که سالح

وطنمان و جهان و اسالم مسئولیت ایجاد وحدت و بسیج و کلیه و مردم که ضامن پیروزي اسالم بر کفر است به عهده رهبران 

بی است . چه آنکه انقالب ما انقالاشندبو مسئولین امور است. که برا انبیاء تکیه زده و مسئولیت عظیم خلیفت اللهی را دارا می

الهی و پیروز و راه انبیاء و متعلق به ناس و اگر به مسئولیتشان توجه نکنند بی شک در برابر خدا و انبیاء و ناس در طول تاریخ 

ا رایی است که النه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا مسئول هستند و حال که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام چند هفته

اند و آمریکاي تجاوزگر به حریم خانه خدا (مسجدالحرام) تجاوز نموده است، نیاز به وحدت بیش از پیش بمنظور بسیج گرفته

چه  هاو حال به بینم که هیات حاکمه در ایجاد وحدت و بسیج توده رسدسپاهیان اسالم در برابر سپاهیان کفر حیاتی به نظر می

راه دارد یا نه؟ درجواب باید گفت: چنانکه مسلم است تا هنگام مذاکرات هیات سه نفره کرده است. آیا کردستان را هم

برادرکشی ادامه داشته که خود زبانی گویاست بر عملکرد هیات حاکمه وقت و این پیام تاریخی وحدت بخش امام بود که روح 

آمیز گرفت نه عملکرد هیات حاکمه و رهاي محبتایی در کالبد کردستان عزیز دمید. وجاي نگاههاي کینه توزانه را، نظتازه

اکنون این برادرکشی فروکش کرده است و نه خاموش گشته و هیات حاکمه باید بداند که هنوز هم کردستان را در کنار خود 

 ندارد؟

 

 :و حاال راه حلهاي پیشنهادي براي درمان

 

ق پذیرد و بصورت اصولی در متمم قانون اساسی گنجانده هاي بحق مردم کردستان تحقـ بر اساس پیام امام بایستی خواست1

 .شود

 



ـ قرآن تنها عامل وحدت مسلمین است و قانون اساسی اسالمی که مبنی بر قوانین قرآن است نباید عامل تفرقه باشد و 2 

ورت کی از دو صپیشنهاد میگردد که بخاطر وحدت بخشیدن به مسلمین سراسر ایران و جهان اصل دوازدهم قانون اساسی به ی

 :زیر تغییر یابد

 

مذاهب جعفري اثنی عشري ـ حنبلی ـ  -2دین رسمی مردم ایران اسالم  -1پیشنهاد مردم مسلمان کرد بدینصورت است: 

و در کل کشور مذهب اکثریت مردم حاکم  باشندحنفی ـ زیدي ـ شافعی و مالکی در مناطقی که اکثریت دارند رسمی می

اي فرهنگی جهاد سازندگی کردستان: دین رسمی کشور اسالم است  که وحدت بخش مسلمین است است. اصل پیشنهاد شور

و نگرش مستضعفین جهان و مذاهب جعفري ـ اثنی عشري ـ حنفی ـ مالکی ـ شافعی ـ حنبلی وزیدي در مناطقی که اکثریت 

گیرد. و قوانین در کل مملکت ق انجام میدارند معتبرند و قانونگذاري محلی در حدود اختیارات شوراها بر اساس مذاهب فو

بایستی به تایید شوراي فقهاي اسالمی برسد و قانونی که از این طریق بدست آید قانون امت اسالمی است و الگویی خواهد بود 

 .براي جهان اسالم و مستضعفان جهان

 

ام خمینی دستور فرمایند اصالحات ارضی در کند لذا بجاست که امـ فئودالیزم عاملی است که دشمن از آن بهره برداري می3

 .منطقه کردستان و نیز دیگر نقاط ایران انجام شود. (اصالحات ارضی  بر اساس موازین اسالم)

 

کند بایستی ضد انقالب قاطعانه کوبیده شود در این ـ پس از انجام چهار مرحله فوق که مردم کرد را از ضد انقالب جدا می4

در  گیردي ضد انقالب که از آمریکاي تجاوزگر منشاء میو به سرعت ریشه باشندبا ما همراه می حال خود مردم کرد هم

 )19/9/1358شوراي جهاد سازندگی کردستان مرکز سنندج(اطالعات -.والسالم علی من اتبع الهديخشکدمنطقه می

 

 نامه متحصنین مسلمان کرد در اعتراض به مجله جوانان

 

پیش خبرنگار مجله جوانان به میان ما تحصنین مهاجر جهت تهیه خبر به ساختمان خبرگان آمد و با  مدت سه هفته-بنام خدا

مشاهده کردیم، اما زشت و نامربوط و نا  19/9/58سخنگوهاي ما گفتگویی به عمل آورد که نتیجه آن را در مجله دوشنبه 

اند و مریوانیها هم تمام شده وبه شهر و دیار خود رفتهصحیح !!؟ نوشته است چون کار مجلس خبرگان پایان یافته تحصن این 

اند و دلیلش را هم  گویا خود را نماینده آنها داشتن ذکر کرده و در آخر ما با مخالفت و اعتراض همشهریان خود مواجه گشته

      .را بی تکلیف و سرگردان دانسته و مصراع سحري هم برایمان بشکن زده است



 

ما هنوز  سر جایش هست و بینینمایندگان مجلس خبرگان رفتند ساختمان مجلس را با خود بردند یا که می آقاي خبرنگار! آیا

ت درد دل ااید که قرار بود از طریق مجله؟ این جنابعالی هستید که بی لطفی فرموده و به قول خود وفا نکرده باشیمآنجا می

و مهاجرت ما را پایان یافته تلقی فرموده و با ریشخند و تمسخر به دل ما را به گوش خوانندگانت برسانی به جایش تحصن 

و خوب است بدانی در اثر تداوم  گذردروز از تحصن ما می 34قلب و تحریف واقعیات پرداخته اي زهی بی انصافی !!؟ درست 

 شودداد مهاجرین افزوده میکشت وکشتار مسلمآنان فعال و مومن به انقالب و بی توجهی مقامات مسئول مملکتی هر روز بر تع

و بیشتر از هزار نفر در شهرهاي کرمانشاه و همدان و تهران و دیگر شهرهاي کشورمان در نتیجه همین شرایط زن و بچه و 

توانند به شهر و دیار خود برگردند چون برگشتن همان و اعدام اند و بر عکس نظر جنابعالی نمیکسان خود را رها کرده و آواره

به سنندج و اعدام شدن وي بود، در حالیکه » محمد کهنه پیرا«تحصنین به نام همان( شاهد صحیح برگشتن یکی از م

ه و ایم نماینده ما کسانی نیستند که به زور اسلحقبلی گفته هايپدروبرادرانش دراینجا گریانند ). آقاي خبرنگار ما در اعالمیه

در صد  58وراهاي مردمی را قبول دارید بدانید که اند شما اگر انتخاباتآزاد و تشکیل شاجنبی خود را به مردم تحمیل نموده

نفر  اعضایشان در میان ما متحصنین  7نفر از  6مردم در انتخاباتشوراي شهر شرکت و نمایندگان واقعی خودشان را که االن 

 90مردم ما بیشتر از کارمندان و بازاریان حضور دارند و بدانید که کشاورزان،اند در میان ما کارگران،باشند انتخاب نمودهمی

درصدشان این وضع را قبول ندارند، اما فشار اسلحه و اعدامهاي به اصطالح خلقی در جلوي چشمشان با توجه به باز بودن 

کیلومتري شهرمان وجود عامل سرشناس و حقوق بگیر از پالیزبان و گروههاي اجنبی و عوامل ارتجاع وضع فعال  20مرزها در 

دهد مسلمانان ساده و آرام منطقه از دست اینها و از بی تفاوتی مسووالن مملکتی در جهت عدم برآورد مجال دم برآوردن نمی

چرخ  گویدولی اگر بدانید اسطوره گران تاریخ می برنداسالمی مسلمانان منطقه و نتیجتا ایجاداین وضعیت رنج می هايخواسته

ل بحث و خبر و مسائ هایتانشاید براي شما که در مجله نمائیمافه میدورویان همیشه به این صورت نخواهد ماند در پایان اض

و و رقاصان مشهور غربی و معامله زیرپوش هنرپیشگان داخلی و خارجی مطرح بوده » مریلین مونرو«و» تونی کورتیس«روز از 

اسم مجله ات را جوانان امروز  مکن) چه فلسفه اي دارد. پیشنهاد می …نتوانی درك کنی ( الم تکن ارض اهللا واسعه فتهاجروا

 )25/9/1358.والسالم(جمهوري اسالمیباشیدنگذار همان جوانان آنروز باشد، ناسالمتی وابسته به بنیاد مستضعفین هم می

 

 سنندج»گروه احیاء دین«اطالعیه

 

در سطح شهر  58ماه سال آذر 24اي به تاریخ اطالعیه» احیاء دین«سنندج ـ بر اساس گزارش خبرگزاري پارس گروهی به نام 

 خواهند منطقه را از بینسنندج منتشر کرد و طی آن به ملت کرد هشدار داد که دستهاي ناپاك خائنین در کار است که می

ه دارد؟ آنها کخواهیم سئوال کنیم چه کسی ضد کرد و ضد خلق گام بر میببرند. در این اطالعیه همچنین آمده است: ما می

دهند تو اي برادر و خواهر مسلمان د و بار و القید را تحت عنوان دختران مبارز و انقالبی تحویل جامعه میبنبرخی افراد بی



اي، تویی که آبرویت، وجدانت و از همه مهمتر کرد که همیشه زجر و ظلم مستبدان تاریخ را بر پیکر قانون تحمل کرده

چشمانت را باز کن و نگذار هیچگاه خدایت، دینت، شرفت و گران برخیز پناهگاهت خداوند الشریک بوده است از خواب

بر باد دهند. به مقدساتت توهین شود و وقتی که پرسیدي چرا؟ بگویند به این خاطر که » ملیت«ناموست را فقط تحت عنوان 

ارزه با هم بخاطر مبهاي شبانه چطور؟ آنخواهیم با آن مبارزه کنیم. براستی اگر اینگونه است، دزديحکومت مذهبی است، و می

هایی که در شهر حاکم است  کار چه کسانی ها و هرج و مرجها، تیراندازيبند و باريحکومت است؟ عالوه بر این همه بی

ا ها را به گردن آنهها و بسیاري از توطئهنامیدند، غارتها و توطئهاست؟ تا وقتی که مسلمانها در شهر بودند خلق را جاش می

انید  شود و بداند، حاال است که ماهیت ضد خلقی آنها روشن و آشکار میها تخلیه کردهحاال شهر را براي اوباش گذاشتند ومی

 )25/9/1358اند؟ آیا اینها خلقی هستند؟(کیهانکردها را به جان هم انداخته که علناً

 

 .دولت را رد کرد» خودگردانی«هیات نمایندگی خلق کرد طرح 

 

را  پیشنهادي هیات ویژه دولت» خودگردانی«اي طرح ر کیهان: هیات نمایندگی خلق کرد با انتشار اطالعیهکرمانشاه ـ خبرنگا

هاي خلق کرد را تا سطح یک امر اداري تنزل داده است. در اطالعیه هیات نمایندگی خلق رد کرد و افزود: این طرح درخواست

این طرح تمام جریاناتی که از ابتداي پیروزي انقالب در کردستان کرد پس از تشریح سوابق مبارزاتی کردها آمده است: در 

کردن خون مردان و زنان و کودکانی که در جریان جنگ ناخواسته کردستان گذشته نادیده گرفته شده است و این یعنی پایمال

ی نویس طرح خودگردانپیش ایراداتی که از نظر آنان بهاند. در اطالعیه هیات نمایندگی خلق کرد همچنین کلیه شهید شده

 )28/9/1358وارد است، یک به یک تشریح شده است. (کیهان

 

 .دانشجویان مهاجر سنندج:ما را یاوري همچون خدا و رهبري همچون روح خدا همراه است

 

افت: اناا... ر یبشرح زیر انتشا» دکتر مفتح«کرمانشاه ـ خبرگزاري جمهوري اسالمی: اعالمیه دانشجویان مهاجر در رابطه با ترور 

م و تروریس شودسرابی بیش نیست ترور منطق می هاو انا الیه راجعون، آنجا که پاي منطق میلرزد و آنجا که دورنماي آیده

انند با چگونه تومکتب، اسالم از این بوته آزمایش نیز پیروز بیرون آمد که مکتب ما متکی بشخص نیست، اما شخصیتها می

داریم. شهادت تو و هجرت من نند. اي شهید، تو با پیامت و من با هجرتم در بینهایت اهللا گام بر میمردن خود بیان مطلب ک

اند و امروز در غیاب تو ما اند و هوسها را جایگزین آن کردهخط سرخی است بر بطالن آن وادي سیاه که خدایش را برداشته

که جهت باطل مبارزات خود را به سوي اسالم و  خیزیمبر می در ادامه راهت و همراه دیگر مسلمین افشاگر آن رسواگرایی

 .مسلمانان قرار دادند غافل از این که ما را یاوري همچون خدا و رهبري همچون روح خدا همراه است



 

  )1/10/1358انجمن اسالمی دانشجویان مهاجر دانشکده تربیت دبیر سنندج(جمهوري اسالمی

 

  .گروههاي چپ گرا اعدام شدند نفر از مسلمانان کردستان توسط 6

 

 باشنددر مصاحبه اختصاصی که توسط خبرنگار جمهوري اسالمی با برادران مسلمان کردي که در مجلس خبرگان متحصن می

روز پیش  40کنیم: این متحصنین بعمل آمد نکات مهمی از منطقه کردستان مطرح شد که نظر خوانندگان را به آن جلب می

 .اندنفر تقلیل یافته 50اند که درحال حاضر به هنفر بود 150حدود 

 

 :از یکی از متحصنین سوال شد

 

 اید؟س:  به چه علت از منطقه کردستان به تهران آمده و متحصن شده

 

باشد در پی فرمان امام در مبارزه با کفار مردم الخصوص مریوان امنیت برقرار نمیوي پاسخ داد:در منطقه کردستان علی

عیت وجه موقنیت دستور خلع صالح صادر شد که در این دستور به هیچاند و پس از ورود هیات حسنکرد مسلح شدهمسلمان 

 هابیشتر افرادي که به انقالب و دولت جمهوري اسالمی معتقد بودند اسلحه و اوضاع منطقه مورد بررسی قرار نگرفته بود ضمناً

قرار داشتند و گروههاي به اصطالح مبارز خلقی و اوباش و اراذل اسلحه را  هاتهرا تحویل دادند و افردي که در گرو خود فروخ

اي که امام به مردم براي مبارزه داده بود خنثی بس داد روحیهنیت دستور آتشتحویل ندادند و هنگامی که هیات حسن

د اما افراد ارتشی طبق دستوري که مختلف به شهرها حمله وپاسگاهها را توسط دینامیت منفجر نمودن هايشد.ناگهان گروه

مقررات آتش بس را رعایت بنمایند در نتیجه پاسگاهها خلع سالح شدند و زور بر مردم حاکم شد  بایستگرفته بودند می

ند انقالبی همکاري کرده بود هايوقتی که این مهاجمین به اوضاع مسلط شدند آنهائی را که با دولت جمهوري اسالمی و کمیته

اي از آنها را به این جرم اعدام کردند در نتیجه ما نیز شهر را ترك کردیم و راهی تهران شدیم شاید تهام قرار داده عدهمورد ا

مسئولین امر به این مساله توجه کنند و مشکل این افراد را که به انقالب کمک نموده بودند حل نمایند که متأسفانه تاکنون 

 .نتیجه مثبتی عاید ما نشده است

 



 گذارند در منطقه امنیت برقرار شود چه کسانی هستند؟س: افرادي که نمی

 

 خواهندجواب: گروههاي کومله و چریکهاي فدائی خلق و کسانی که اصوال خودمختاري اسالمی براي آنها مطرح نیست و می

 .حکومتی را ایجاد کنند که هر نوع زورگوئی برایشان آزاد باشد

 

 زه نکردید؟س: چرا با این افراد مبار

 

جواب: ما طبق دستورهیات حسن نیت و به خاطر اینکه خون ریزي داخلی و اغتشاش در منطقه پدید نیآید و همچنین هیات 

حسن نیت در محیط آرام به مذاکره بپردازد از جنگ دست برداشتیم و همینطور ارتش ولی گروهکهاي به اصطالح خلقی از 

پیرا نمودن پایگاههاي بعدي خود استفاده نمودند. یکی از افراد که شهیدشد محمد کهنه این موقعیت به بهترین نحو براي محکم

الیت گردد به اتهام فع.وي هنگامی که به سقز بر میباشنداش در اینجا متحصن میبود که در حال حاضر دو تن از افراد خانواده

مالمصطفی مردوخی که اهل آبادي دزلی بود در سنندج گردد و نیز شخص دیگري به نام در کمیته انقالبی سنندج اعدام می

از شهیدان دیگر حسین آمنه بود که با هفت بچه شهید شده که جرم او معلوم نیست.  رسددستگیر و به درجه شهادت می

ار نگردد او را گرفته و به کبوده هنگامی که به خانه برمیشهید دیگر حسن هوشیاري است به جرم اینکه چریک ژاندارمري

دهند که به او کاري نداشته باشند اما حسن هوشیاري را به خارج از آبادي برده و و قسم می ایندبرند که مردم میمسجد می

ع توجهی مشغول مذاکره بوده و اطالگونه فجایع در هنگامی به وقوع پیوسته که هیات حسن نیت با بی.اینکننداو را اعدام می

رهاي دیگر برایمان مشخص نیست.تعدادي از جوانان شهر را از جمله عثمان صادقی فرزند ما به این حد است اوضاع شه

 ردهکاي که مادرش بیوه و چهار برادر و خواهر دارد به جرم اینکه عضو کانون جوانان اسالمی بوده و فعالیت مذهبی میخانواده

 .توان نام بردشهداي دیگري که می شودمورد شکنجه قرار گرفته تا حدي که در بیمارستان بستري می

 

 سال 15ـ علی تابا محصل کالس اول نظري سن 1

 

 سال 25ـ شوکت مصطفی سلطآنی سن 2

 

 سال 35ـ حسین آمنه سن 3



 

  فرمایید؟اند،چه میس: در مورد علل سکوت مردم در مقابل چنین جنایتی که گروههاي مزدورمرتکب شده

 

ان که افراد مسلح به خیابهنگی و ضعف اقتصادي مردم کردستان زبانزد همه است زمانیج: مردم حق سکوت دارند چون فقرفر

و نیرویی هم نیست که آنها را یاري کند و مردم نیز از  کنندو به جرم مسلمان بودن به مردم مسلمان تجاوز می ریزندمی

 هايز بچها ن کسانی که مسلح هستند، اکثراًزور را خواهند پذیرفت.در ضم لحاظ فرهنگ سیاسی در سطح پایین هستند مسلماً

که چون از لحاظ فکري والدین نتوانستند آنها را اغنا و نیز از اسالم شاهنشاهی که توسط روحانیون وابسته ترویج  باشندکرد می

چون نقش  اند و در ضمن فقر مالی را نباید فراموش کرداند خود را وابسته به گروههاي چپ نمودهشده بود دل زده شده

 .موثري در این مورد داشته است

 

 س: به نظر شما هیات حسن نیت درمنطقه چگونه بایدعمل کند؟

 

دهیم که براي کسانی که در صدر مملکت هستند، تعین تکلیف کنیم و اما بدون مشورت ج: من و دیگران به خود اجازه نمی

ایل نشد یعنی هیچ فرقی ق کنندکه مناطق را به دید نگاه می کردن کار صالح نیست یکی از اشتباهات این هیات نیز این بود

 .بین مریوان که آرام بود و در اختیار مسلمانان و یا جاهاي دیگر که در اختیار دشمنان مردم بود

 

 س: هیات در مورد خلع سالح عمومی به گروههاي مختلف نگفت که سالح را زمین بگذارید؟

 

ها بودند که طبق نکرد و با گروههاي مختلف نیز شرط و شروطی نگذاشت و تنها مسلمانج: هیات اول همه را خلع سالح 

دستور دولت جمهوري اسالمی سالحها را تحویل دادند و زمانی که ما چشم باز کردیم عراقیها و افراد مختلف با سالحهاي 

وانند تهم نداشته ولی االن هم دیر نشده می .به هر صورت هیات اشتباه نموده و قصد عمديرفتندگوناگون درمقابل ما رژه می

 .شرعی و اسالمی ملت را برآورده کنند هايخواسته

 

 اي داشت؟س: بعد از مراجعه به تهران تماس با شوراي انقالب چه نتیجه

 



اما کی معلوم  شودو پیشنهادات را به اعضاي شورا ارایه دادیم نتیجه این شد که: آقا درست می هاج: او اوایل خواسته 

توانند در جهاد سازندگی شرکت بکنند، ببرید در جهاد، کسانی که معلم نفر، آنهایی که می 150نیست.ما گفتیم که از این 

اجازه دهید تحصیل کنند، ولی هنوز خبري نشده و آنهائی که  باشندآموز میهستند به روستاها بفرستید و به آنهائی که دآنش

 .اند تا براي زن و فرزند خویش روزي فراهم کنندشان در مضیقه بودند، به شهرهاي مختلف رفتهچهاز لحاظ مادي زن و ب

 

اي نوشته شد به استاندار همدان که براي این افراد مسکن فراهم کنید اما آنجا نیز دوستانما را از طرف آقاي دکتر بهشتی نامه

.آیا دکنهمدان داشتیم متوجه شدیم که استاندار امروز و فردا می اند در تماسی که همین نیم ساعت قبل باسرگردان کرده

ر اند اگر جرم است بدانیم اگاند که درود بر خمینی گفتهاند که طرفدار جمهوري اسالمی هستند؟ گمناه کردهمردم گناه کرده

یر ر مشهد هستند تا شاید کارگاند.مدرسین قرآن االن دنیست مسئولین امر توجه بکنند اکثر برادران مسلمان متواري شده

 برندبیاورند ولی کسی نبوده که به آنها کار و خرج بدهد. ما این گله از شوراي انقالب داریم که اگر حتی دست دشمن را می

دور از اسالم  دروغین ندهید در لباس اسالمی واقعاً هايبگوئید بروید ولی وعده وعده و وعید دروغ به آنها ندهند. صراحتاً

ست که مسلمین را سر بگردانید. فکر بکنید که این یک گروه اقلیت یهودي هستند که حکومت جمهوري اسالمی را ا

ها اند دولت موظف است که امنیت را برقرار کند و اگر آنجا کاري بکند الاقل اینجا فکري بکند همچنین تازگیپذیرفته

ریف شده تح کردندر تلویزیون هنگامی که خبر تحصن ما را پخش میگذارند که با شوراي انقالب زیاد در تماس باشیم.دنمی

بگوئید  در صورتی که چنین نبود.به مسئولین امر باشیمبود فقط گفته بودند ما خواستار بازگشت سپاه پاسداران در منطقه می

چاپ نکنند و یا اگر صالح بینید این مصاحبه را پخش نکنید. در روزنامه آن را تمام و کمال که در صورتی که صالح نمی

 .نیست چاپ ننمایند اما این یک خیانت است

 

 :که قبال به دولت و شورا انقالب ارایه شد هاییخواسته

 

 .مذاکره دولت در چهار چوب قانون اسالمی به منظور رفع ستم مذهبی و طبقاتی .1

 

ظور از بین بردن تفرق و تشتت مسلمانان و ایجاد ایجاد برابري و مساوات مذهبی و عدالت اسالمی در سراسر کشور به من .2

 وحدت اسالمی

 



امور مملکت بر اساس نظام شوراهاي اسالمی و دادن اختیارات کافی به آنها اداراه شود (با در نظر گرفتن عدم امکان  .3

 .هرگونه تخریب در مملکت و حفظ یکپارچگی کامل کشور) آن طور که پدر طالقانی نظر داشت

 

هاي مسلح با خلع سالح کامل آنها در مرزهاي کشور  و برقراري امنیت و جلوگیري ازهرج و مرج و توطئه گروهبستن  .4

 .مملکت با رعایت اصول آزادي در اسالم

 

کردن دست عوامل سرسپرده رژیم گذشته در امور اجرایی و محاکمه و مجازات عاملین کشتار مریوان و سایر کوتاه .5

     )3/10/1358وري اسالمیشهرها.والسالم.(جمه

 .شودطرح خودمختاري کردها به هیات ویژه تسلیم می

 

کار تدوین طرح خودمختاري کردستان از سوي هیات نمایندگی خلق کرد مورد بررسی قرار «کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: 

لت هان گفت: بعد از اینکه دوسخنگوي هیات دبیران خلق کرد ضمن عنوان این مطلب به خبرنگار کی» عزیز ماملی». «گرفت

طرح خودمختاري را ارائه داد ما هم تصمیم گرفتیم که طرحی جداگانه تهیه کنیم تا در مذاکرات بعدي به هیات ویژه دولت 

افزود: هم اکنون کار تدوین طرح خودمختاري به پایان نزدیک شده است و به زودي جزییات آن را اعالم » ماملی«ارائه دهیم. 

وي گفت: چند مورد از تدوین طرح باقی مانده است که بسیار مهم است و هیات خلق کرد هم با دقت بیشتري روي کنیم می

کند. سخنگوي هیات دبیران خلق کرد گفت: امیدواریم در این دور از مذاکرات طرفین با توافق بیشتري این نکات تکیه می

 .روبرو شوند

 

به سنندج صبح دیروز این شهر را به ج داریوش فروهر عضو هیات ویژه اعزامیبه گزارش خبرگزاري پارس از سنند  ·    

قصد دیدار از سردشت و بررسی مسایل مردم آنجا، ترك کرد. وي بیش از عزیمت به سردشت به شکایات گروهی از مردم 

 مردم کردستان و تحرك اي با حضور صباغیان در مورد کیفیت امور انجامسنندج در موارد مختلف رسیدگی کرد و در جلسه

هاي اداري کردستان صادرکرد. ظهر دیروز نیز مهندس صباغیان در ادارت منطقه دستوراتی به مدیران کل و روساي سازمان

التحصیالن بیکار سنندج در استانداري شرکت کرد و بررسی براي چگونگی استخدام آنها ادامه در اجتماع فارغ

 )3/10/1358دارد.(کیهان

 نظر بدهید |لینک ثابت  |ه توسط بهزاد خوشحالی  نوشته شد
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 (5)احزاب و کردستان

 

  

 

 از سوي هیات نمایندگی خلق کرد اعالم شد :متن کامل طرح هیأت نمایندگی خلق کرد براي خودمختاري کردستان

 

ماده تهیه و تدوین شده است،تسلیم  26درطرح جدید خودمختاري کردستان که از سوي هیات نمایندگی خلق کرد  -مهاباد 

 :هیات ویژه دولت شد. متن این طرح که در اختیار روزنامه اطالعات گذاشته شده به شرح زیر است

 

ـ کردستان ایران سرزمینی در محدوده جغرافیایی کشور ایران است که از نظر تاریخی، مسکن اقوام کرد بوده و اکنون 1ماده 

رمانشاه، ایالم، ک هاي. این سرزمین شامل کلیه مناطق کردنشین استاندهدانرا ملت کرد تشکیل مینیز اکثریت ساکنان آن

 .کردستان و آذربایجان غربی میباشد

 

کردستان ایران جزئی از کشور جمهوري اسالمی ایران است که پیوندهاي عمیق تاریخی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی،  -2ماده  

 .ساکن ایران استوار ساخته است هايآن را با سایر ملتپیوستگی ملت کردساکن در 

 

حاکمیت ملت کرد بر سرزمین کردستان ایران، بشکل خودمختاري درچهارچوب وحدت سیاسی اقتصادي و تمامیت  -3ماده  

 .گرددارضی کشور ایران اعمال می

 

ارضی کشور، اقتدارات مربوط به مسایل دولت مرکزي جمهوري اسالمی ایران براي تامین وحدت سیاسی و تمامیت  -4ماده 

زیر را در سرزمین خودمختار کردستان ایران اعمال مینماید: الف: امور مربوط به دفاع از سرحدات، استقالل و تمامیت ارضی 

هاي توسط ارگان گیرد،ایران در قبال تجاوز بیگانگان که توسط نیروهاي سه گانه زمینی، هوائی و دریائی ارتش صورت می



ل دو هاي. ب: امور مربوط به سیاست و ارتباط خارجی و نیز ارتباط با کنسولگريگرددکومت مرکزي اداره و تصدي میح

 هايخارجی مستقر در سرزمین کردستان ایران، در صالحیت دولت مرکزي است. ج: بازرگانی خارجی و گمرکات و سیاست

 .باشدمی دولت مرکزي هايعمومی مربوط به این امور، توسط ارگان

 

و تأسیسات نظامی باید در مرزها و دور از شهرها باشد، همواره رعایت  هادر زمینه امور دفاعی، این اصل که پادگان -1تبصره  

گردد، بطوریکه تحت عنوان مقتضیات نظامی و غیره، هیچگونه اقدام و عملی که منتج به مداخله نظامیان در امور داخلی 

 .ن ایران گردد، صورت نگیردسرزمین خودمختار کردستا

 

ر مستقر د هاينظامی و سربازخانه هايسربازان وظیفه ساکن سرزمین خودمختار کردستان ایران، باید درپایگاه -2تبصره 

 .کردستان بخدمت گمارده شوند

 

اداره سیستم پولی در ادارات محلی مربوط به بازرگانی خارجی و گمرکات و برنامه ریزي دراز مدت اقتصادي و  -3تبصره 

 .کشور در سرزمین خودمختار کردستان، باید از کارمندان محلی استفاده شود

 

) تصریح گردیده اعمال حاکمیت در کلیه امور و شئون سرزمین خودمختار کردستان ایران، 4بجز مواردي که در ماده ( -5ماده 

 .باشدبدون هیچگونه استثناء، در صالحیت ارگانهاي خودمختاري می

 

مجلس ملی کردستان، عالیترین ارگان حاکمیت ملت کرد در سرزمین خودمختار کردستان ایران میباشد. این مجلس  -6ماده

 .گردداز طریق انتخابات آزاد، مستقیم، مخفی و همگانی کلیه سکنه کردستان ایران، هر دو سال یکبار انتخاب و تشکیل می

 

سرزمین کردستان ایران، یک نفر نماینده براي مجلس ملی کردستان انتخاب خواهند : هر پنجاه هزار نفر از ساکنان 1تبصره  

 .کرد

 

مجاس ملی کردستان کلیه مقررات مربوط به نظامنامه داخلی خود و همچنین انتخابات شوراهاي شهر و روستا را  -7ماده 

 .تدوین و تصویب خواهد کرد



 

خودمختاري و  هايسازمان در جاري مقررات و قوانین کلیه کشور، عمومی قوانین به توجه با کردستان ملی مجلس – 8ماده 

 .نیز بودجه اختصاصی سرزمین خودمختار کردستان را تصویب خواهدکرد

 

مجلس ملی کردستان، حکومت خودمختار کردستان را براي اداره کلیه امور سیاسی اقتصادي، اداري، فرهنگی و  -9ماده 

 .کردستان، برخواهد گزیدانتظامی سرزمین خودمختار 

 

حکومت خودمختار کردستان، در قبال مجلس ملی کردستان مسوولیت مشترك خواهد داشت و هر یک از اعضاي  -10ماده 

: اعضاي حکومت خودمختار 1در مقابل مجلس ملی کردستان مسوول خواهد بود. تبصره  حکومت خودمختار نیز منفرداً

 .حکومت مرکزي خواهند بود هايیفات اداري کشور در عرض معاونین وزارتخانهکردستان از نظر سلسله مراتب و تشر

 

مجلس ملی کردستان، حق و وظیفه دارد که شرایط فعالیت آزاد و دموکراتیک حیات اجتماعی را در زمینه آزادي  -11ماده 

حق اعتصاب درتمام سرزمین دموکراتیک و  هاياحزاب و اجتماعات و مطبوعات و بیان و قلم و عقیده و مذهب و انجمن

 .کردستان فراهم کند و بر رعایت موازین آن از جانب قوه مجریه نظارت دقیق نماید

 

بودجه کردستان خودمختار بوسیله حکومت خودمختار کردستان، تنظیم و به مجلس ملی کردستان پیشنهاد و پس از  -12ماده 

 .شودتصویب بمورد اجرا گذاشته می

 

 -عوارض و سایر درآمدهاي محلی. ب ها،مالیات -أمین اعتبار بودجه کردستان خودمختار عبارتند از: الفمنابع ت -13ماده 

 .شودسهمی از بودجه عمومی کشور که از طرف حکومت مرکزي، در اختیار حکومت خودمختار کردستان قرار داده می

 

ن در جهت جبران عقب افتادگی ناشی از ستم ملی برنامه ریزي براي رشد و تکامل اقتصادي در سرزمین کردستا -14ماده 

یعنی ایجاد صنایع ملی، توسعه کشاورزي و دامپروري، پیشرفت امورعمرانی و رفاهی و خدمات عمومی بنحوي که زندگی 

) ذکر شد از وظایف خودمختار 4ماده( 6زحمتکش خلق کرد تغییر بنیادي پیدا کند. باستثناي آنچه که در بند  هايتوده

  .باشدتان میکردس



 

ـ پس از کسر بودجه مربوط به اموردولت مرکزي، درآمدهاي عمومی بودجه توسعه اقتصادي و اجتماعی و 14تبصره ماده 

. معیار توزیع این بودجه، چنان خواهد بود که به شودفرهنگی به نسبت میزان جمعیت در میان مناطق مختلف کشور توزیع می

 .بیش از درآمد متوسط سراسر کشور باشد منظور جبران عقب ماندگی آنان،

 

خودمختار یا سایر ادارات، زبان  هايزبان کردي در کلیه ادارات سرزمین خودمختار کردستان اعم از ادارات، ارگان -15ماده 

 .باشدرسمی است با تاکید بر این نکته که زبان فارسی، کماکان زبان رسمی سراسر ایران از جمله کردستان می

 

در سرزمین خودمختار کردستان ایران، آموزش در کلیه سطوح اعم از ابتدائی و متوسطه و عالی، بزبان کردي خواهد  -16ماده 

بود، ولی تدریس زبان فارسی نیز پس از پایان سال چهارم ابتدائی، در کلیه مدارس سرزمین کردستان ایران اجباري خواهد 

 .بود

 

دمختار کردستان ایران، حق دارند فرهنگ و سنن ملی خود را حفظ و ترویج کنند و ملی در سرزمین خو هاياقلیت -1تبصره 

 .در مدارس خود زبان مادري خود را تدریس نمایند

 

ایجاد مؤسسات و مراکز آموزشی و فرهنگی و برنامه ریزي مربوط به فعالیت این مؤسسات و مراکز در سرزمین  -17ماده 

 .باشدطوح ابتدائی، متوسطه و عالی جزو اختیارات حکومت خودمختار کردستان ایران میخودمختار کردستان ایران در کلیه س

 

: مراکز امنیت رادیو و تلویزیون موخود در سرزمین خودمختار کردستان ایران در شهر و روستا توسط نیروهاي 1تبصره 

 .شودپیشمرگ که به استخدام رسمی حکومت خودمختار کردستان درخواهند آمد، تأمین می

 

طرف حکومت خودمختار  ازمسوولین انتظامی شهر و روستا در سرزمین خودمختار کردستان ایران، مستقیماً -19ماده 

 .و در برابر آن، مسوولیت خواهند داشت شوندکردستان منصوب می

 



تامین نیازمندیهاي هر ساله تعدادي دانشجو از طرف حکومت خودمختار کردستان ایران در مدارس نظامی براي -20ماده 

مربوط در حکومت مرکزي ایران  هاينیروهاي دفاعی سرزمین خودمختار کردستان، به تحصیل خواهند پرداخت.سازمان

مکلفند کلیه موجبات آموزشی و تربیت این دانشجویان را فراهم سازند  و نیازمندیهاي تسلیحاتی نیروهاي انتظامی داخلی 

 .ب تامین نمایندکردستان را بطور معقول و متناس

 

 .ددگرمستقل اعمال می هايقوه قضائیه در سرزمین خودمختار کردستان ایران، منفک از سایر قوا بوسیله دادگاه -21ماده 

 

محاکم سرزمین خودمختار کردستان ایران در مسایل عرفی بر طبق قوانین عرفی سراسري کشور و قوانین مصوب  -22ماده 

و مبتنی بر اصول متبع حقوقی بشر و میثاق  اندخویش وضع کرده هاير که در حدود صالحیتمجلس ملی کردستان خودمختا

 .جهانی حقوقی مدنی باشد و در مسایل مربوط به احوال شخصیه بر طبق قواعد مذهبی خود مختار خواهند کرد

 

ردید و فرجامخواهی از آراء یک شعبه دیوان عالی کشور در سرزمین خودمختار کردستان ایران مستقر خواهد گ -23ماده 

 .محاکم سرزمین خودمختار کردستان ایران، در این شعبه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

 

 .کردي و فارسی انجام خواهد گرفت هايسرزمین خودمختار کردستان ایران، به زبان هايتبصره: دادرسی دادگاه

 

ایران صرفنظراز اینکه ساکنان سرزمین کردستان مانند سایر نقاط ایران، نمایندگان خود  هايـ براي تقویت اتحاد خلق24ماده 

را به مجلس شوراي ملی خواهند فرستاد، تعداد معینی متناسب با جمعیت کردستان، در ارگانهاي حکومت مرکزي (هیات 

 .) مشارکت خواهند داشتهاوزیران و وزارتخانه

 

در مرکز کشور » ایران هايشوراي عالی خلق«خودمختاري و حفظ حقوق تمام خلقهاي ایران، ـ بمنظور تضمین مبانی 25ماده 

 .خواهند فرستاد» شوراي عالی خلقهاي ایران«نماینده به  3تشکیل خواهد شد و هر یک از خلقهاي ایران، 

 

 .خواهند شدتبصره: سه نفر نماینده سرزمین خودمختار کردستان ایران توسط مجلس ملی کردستان انتخاب 



 

کلیه قوانین مصوب مجلس شوراي ملی ایران که مربوط به روابط و حقوق خلقهاي ایران میباشد، باید در شوراي  -26ماده 

 )5/10/1358(اطالعات4/10/58عالی خلقهاي ایران مطرح شودو به تصویب رسد. هیات نمایندگان خلق کرد

 

 ساعته در سنندج 48مهلت 

 

دیروز، صداي تیراندازي شدیدي در سنندج به گوش رسید. مسوول سپاه پاسداران  18ساعت  سنندج: خبر گزاري پارس:

گروهی از پیشمرگان دمکرات، بسوي افراد پاسدار که در محوطه رادیو تلویزیون سنندج به «سنندج درباره این حادثه گفت: 

کرد:  وي اضافه». و و تلویزیون این شهر شدندنگهبانی مشغول بودند، آتش گشودند و خواستار خروج پاسداران از مرکز رادی

قطع شود  سنندج مذاکره کردم و قرار شد، آتش، فعالً 28در سنندج و نیز لشکر  هاسخنگوي دمکرات» سید علی«بالفاصله با «

ه ساعت آینده در مورد خروج پاسداران از مورد خروج پاسداران از محل رادیو و تلویزیون و تحویل آن ب 48و ما ظرف 

از سوي دیگر سخنگوي حزب دمکرات ». پیشمرگان دمکرات پاسخ دهیم و در پی همین تماس، درمورد آتش بس موافقت شد

ساعته از  48با مذاکراتی که ما با لشکر سنندج و سپاه پاسداران انجام دادیم، قرار شد که آتش بس «در سنندج اعالم کرد: 

ولی در تیراندازیهاي امشب(دیشب) یک تیر هم از طرف افراد دمکرات شلیک  شماریمطرف ما رعایت شود. ما آنرا محترم می

بویژه  هابسوي اتومبیل ساعت آینده هستیم، زیرا پاسداران اخیراً 48نشده است. ما خواهان خروج پاسداران از سنندج، ظرف 

ده است. نیروهاي سیاسی، از سطح در برابر فرودگاه این شهر آتش گشوده اند و این امر موجب اعتراض همه مردم سنندج ش

الب جنگ شود. ما طشهر نمی توانند براي جنگ تصمیمی اتخاذ کنند و تصمیمات از سوي هیات نمایندگی خلق کرد گرفته می

دیشب که بنا به اظهار سخنگوي  هايتیراندازي». نیستیم ولی اگر ما را مورد هجوم قرار دهند، مجبوریم از خود دفاع کنیم

ات از سوي سپاه پاسدران بود، شهر را یکدفعه خلوت کرد و ساعتی بعد آتش بکلی قطع حزب دمکر

 )9/10/1358شد.(اطالعات

 

 .با خروج پاسداران از سنندج موافقت شد

 

 .شودها در سطح شهر و حفظ نظم توسط شهربانی اجرا میاین طرح به شرط عدم رفت و آمد مسلحانه گروه

 



 15پی خواست متحصنین در استانداري مبنی بر راهپیمایی به طرف مقر سپاه پاسداران آنان  هاي رسیده دربر اساس گزارش

نفر را از میان خود به عنوان نماینده جهت مذاکره با ارتش و نمایندگان پاسداران براي خروج پاسداران انتخاب کردند و 

سنندج در پادگان به  28زاب سیاسی، پاسداران و لشکر پیمایی را انجام ندادند. نمایندگان آنان به همراه نمایندگان احراه

مذاکره نشستند و ضمن تماس با هیات نمایندگی خلق کرد در مهاباد تصمیماتی اتخاذ کردند که مورد قبول متحصنین و سایر 

حصنین تمردم شهر و احزاب سیاسی قرار نگرفت. خبرگزاري پارس گزارش داد بر اساس بر اساس گفته یکی از نمایندگان م

در استانداري که از مذاکره پادگان بازگشته بود شرایطی که سپاه پاسداران با تماس به تهران براي خروج خود پیشنهاد کرده 

بودند عبارت بود از اینکه پیشمرگان کرد تمامی سالحهاي خود را تحویل مقامات مسوول بدهند و ضمن تخلیه مواضع از شهر 

داران نیز شهر را ترك خواهند کرد.  این پیشنهاد با اعتراض شدید مردم روبرو شد و اجتماع صورت پاسخارج شوند و در این

کنندگان در استانداري به تحصن خود ادامه دادند و تصمیم گرفتند تا بعدازظهر امروز اگر به تقاضاي آنان مبنی بر خروج 

پاسداران راهپیمایی کنند. اوضاع دیروز سنندج از سوي  پاسداران جواب قطعی داده نشود با استاندار کردستان توسط مقر سپاه

 اند هرهاي خود پناه بردهرسید اما مردم که به خانهخبرگزاري پارس آرام گزارش شد و صداي تیراندازي نیز به گوش نمی

چ ون سنندج هیلحظه در انتظار درگیري مسلحانه هستند. بر اساس همین گزارشها از سه روز پیش تا دیروز رادیو و تلویزی

کند و تنها رادیوي محلی ساعاتی را به رله صداي جمهوري اسالمی ایران اختصاص داده است اي حتی خبر هم پخش نمیبرنامه

باشند. یکی از اعضاي کومله به زیرا کارکنان این مرکز نیز در اعتصاب هستند و خواستار خروج پاسداران از این محل می

سنندج گفت: نیروهاي سیاسی مسلح در سنندج در تیراندازیهاي دو روز گذشته این شهر شرکت  خبرنگار خبرگزاري پارس در

نداشتند. وي همچنین یادآور شد که یک خانه در محله تلکه جار مورد اصابت خمپاره قرار گرفته است و ویران شده ولی 

شد  ل واقع در انتهاي خیابان مبارزین خلق شلیکتلفات جانی در بر نداشته است.  وي گفت: یک خمپاره نیز بسوي یکی از مناز

اظهار داشت: هیات نمایندگی خلق  که هنوز از تلفات جانی و مالی احتمالی آن اطالعی بدست نیامده است. ان شخص ضمناً

 نهاي سیاسی مستقر در سنندج خواسته است که اوضاع فعلی را تنها در سطح شهر سنندج مطرح نکنند زیرا ایکرد از گروه

مساله یک توطئه است. وي تاکید کرد که چند نارنجک و خمپاره به سوي مقر سپاه رستگاري واقع در خیابان مبارزین خلق و 

مقر دمکراتها شلیک شده است. این عضو کومله همچنین گفت: در حال حاضر مقامات سیاسی مستقر در سنندج این توطئه و 

کردستان پیاده سنندج و استانداري نیز تماس  28مین منظور ما با لشکر کنند به هنیز حمله دو شب پیش را بررسی می

 ایم با آنان ارتباط حاصل کنیم. وي در پایان گفت: مردم شهر به منازلایم که علت تیراندازیها را جویا شویم ولی نتوانستهگرفته

ردیم. بباش کامل بسر میهاي دیگر در آمادهکنند و البته ما هم مانند گروهاند و از کومله کسب تکلیف میخود پناه برده

 )13/10/1358(اطالعات 

 

 اطالعیه هیأت نمایندگی خلق کرد

 



اخیر سنندج، اینگونه حوادث را ناشی از اقدامات  هايضمن اشاره به درگیري 12/10/58در تاریخ »هیات نمایندگی خلق کرد»

 سیاسی کردستان بخاطر حفظ محیط آرامی هايتهاجمات، پیشمرگان نیروافراد غیر مسوول دانسته و اعالم داشته در مقابل این 

که براي مذاکرات ضروري است با صبر و خویشتن داري، از هر گونه درگیري خودداري کرده و براي برقراري مجدد آرامش 

ما یادآوري «اطالعیه آمده است: . در قسمتی از اندکه در مقام مقابله برآمده اندو این افراد غیر مسوول بوده اندکوشیده

که وخود پاسداران در کردستان، جز اخالل و ناامنی ثمره اي نداشته و خروج آنان از کردستان، همیشه یکی از  کنیممی

فوري خلق کرد بوده است. لیکن دولت بجاي توجه به خواست مردم و اجراي تعهدات خود در این زمینه، با  هايخواسته

 .«کمک میکند هااینگونه ناامنی بهو اصرار در نگهداشتن آنان، عمالًتقویت پاسداران 

 

 اياالسالم خامنهموافقت حجت

 

خود با اعضاي شوراي انقالب و  هاياستاندار کردستان در تماس تلفنی با اطالعات، در مورد تماس»شاه ویسی«صبح امروز 

ي و». یان سحابی و داریوش فروهر و صباغیان در میان گذاشتممردم سنندج را با آقا هايخواست«مقامات هیأت ویژه گفت: 

. »االسالم خامنه اي با این موضوع موافقت کنندبه من گفته شد که در این مورد، باید آقاي حجت هادر این تماس«افزود: 

را اعالم کرده گفته شد که آقاي خامنه اي موافقت خود  هاهمچنین در این تماس«استاندار کردستان در پایان گفت: 

 )14/10/1358اطالعات».(است

 

 .هاي مجاهدین تحقق اسالم انقالبی استمسعود رجوي: جوهر برنامه

 

 .هاي ما حول محورهاي یکتاپرستانه ضداستبدادي، ضد استعماري و ضداستثماري استبرنامه

 

 .موسی خیابانی: کلیه نیروهاي سیاسی باید بکوشند فعاالنه در انتخابات شرکت کنند

 

میلیونی،برابري  20ها، ارتش شوراهاي مردمی،وحدت ضد امپریالیستی، استقالل و تمامیت ارضی،آزاد کامل احزاب،حقوق ملت

زن و مرد،مساوات اسالمی تشیع و تسنن،زمین براي دهقان،کار براي کارگر،مسکن، بهداشت،مبارزه با هرج و مرج و حمایت از 

 .رجوي اعالم شدهاي هاي انقالبی سرفصل برنامهجنبش



 

 به عنوان عضو کادر مرکزي را رسماً» مسعود رجوي«سازمان مجاهدین خلق ایران بعدازظهر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی 

نامزد ریاست جمهوري اعالم کرد. موسی خیابانی عضو دیگر کادر مرکزي مواضع سازمان را در مورد انتخابات مجلس شوراي 

. در این مصاحبه مطبوعاتی که اغلب اعضاي کادر مرکزي مجاهدین خلق از جمله مهدي ملی و ریاست جمهوري برشمرد

فیروزیان، محمد سیدکاشانی، مهدي خدا علی اکبري، محمود اصالن، پرویز یعقوبی، عباس داوري، مجید معینی، منصور بازرگان، 

مان، مسعود رجوي را به عنوان چی و محمود احمدي شرکت داشتند. موسی خیابانی عضو سرشناس سازمهدي ابریشم

کاندیداي مجاهدین خلق معرفی کرد. خیابانی سپس ضمن تشریح مواضع اصولی سازمان که تخطی از آنها به هیچ عنوان 

 ها و بررسی جوانب بهها و بحثبعد از دقت«جمهوري پرداخت و گفت: پذیر نیست، به صحبت در مورد مسوول ریاستامکان

ي نیروهاي سیاسی جامعه و منجمله خود ما چه آنهایی که در رفراندوم شرکت داشتند و چه آنهایی کلیه این نتیجه رسیدیم که

که شرکت نکردند ـ صرفنظر از انواع رأي باید بکوشند فعاالنه با هر انتخابات ریاست جمهوري برخورد کنند. تا ما بتوانیم با 

ضد  هاياالمقدور در کادر همین قانون اساس مصوب، پیشرفتتیترین و بهترین فرد براي مقام حساس حانتخاب شایسته

امپریالیستی و انقالبی را بدست آوریم به همین جهت تصمیم گرفتیم در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات ریاست جمهوري و 

ور که م. همانطمجلس شوراي ملی. وقتی تصمیم به شرکت در انتخابات را گرفتیم، مهم این بود که چه کسی را نامزد کنی

دانید ما براي ریاست جمهوري امام خمینی را کاندید کردیم. دلیل اصلی این بود که در اوضاع و احوال کنونی امام تنها می

تواند در جهت هر چه بیشتر وحدت تمام اقشار و جلوگیري از تفرقه و تشتت این مقام را حائز بشود. کسی است که می

یان ترین و بهترین است. اما در جرفرد امام خمینی بود و هنوز نیز بر آن نظر هستیم که شایستهبنابراین از نظر ما بهترین 

این مقام را بپذیرد. بنابراین به دالیلی رجوي را نامزد کردیم اما اینکه چرا  ها متوجه شدیم که گویا امام بنا ندارد شخصاًبررسی

از تصمیم امام مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش و اینکه آیا ایشان نظر  ا کامالًتا امروز اعالم نکردیم این است که منتظر بودیم ت

 .«خاصی در مورد کسی دارند یا خیر مطلع شویم

 

 شرایط کاندیداي مجاهدین

 

موسی خیابانی سپس ضمن اشاره به سخنان امام و رهنمودهاي ایشان در مورد انتخابات دالیل نامزد کردن رجوي را بان کرد و 

د انقالبی باشد بودیم. کسی که خوباید به دنبال یک کاندیدا که شرایط و خصایص ویژه داشته باشد، میبیعی بود که میگفت: ط

درك کرده و در عین حال بتواند بار یک رسالت اسالم انقالبی را بدوش بکشد، کسی که  و انقالب و آرمان انقالب را عمیقاً

ها، زنان، مذاهب و طبقات محروم بالخص ها و تناقضات موجود اعم از مساله ملیتبتواند با بینش علمی و انقالبی به تضاد

دهقانان و کارگران واقف باشد و بتواند در چهار چوب یک برنامه کار، نه یک برنامه ذهنی بلکه یک برنامه علم خلق را در 

در خدمت  البی، مکتبی، ضد امپریالیست وبایست یک فرد صاحب نظر انقمسیر مبارزه ضدامپریالیستی یاري کند. کاندیدا می



ان عمل باییست در میداقشار باشد و معنی این را درك کند، نه به عنوان یک شعار تبلیغاتی و تو خالی. این فرد همچنین می

است به  یهاي خود داشته باشد، که این وسیله همان سازمان و تشکیالت انقالبنیز تضمیین الزم را براي اجرا همه جانبه برنامه

خرداد، نسلی که با خون و آتش و با ایثار جان خود بار  15خصوص که این نامزدي بایست نمایندگی نسل انقالبی جوان، نسل 

  .داشت. با در نظر گرفتن تمام این جوانب بود که مسعود رجوي را کاندیدا کردیمانقالب را بدوش کشید، را نیز می

 

اند، مسعود را همه کسانی که در مبارزات دهه اخیر شرکت داشته«ت و گفت: خیابانی سپس به معرفی رجوي پرداخ

او سپس اضافه کرد که قصد تمجید و تعریف ندارد، چرا که سازمان از ابتداي تأسیس بر چنین راهی نرفته است ». شناسندمی

ادون آن رجوي را معرفی خواهد کرد. ها بلکه در جهت مبلکه تنها به عنوان یک وظیفه، نه ستایش و آنهم فراتر، از واقعیت

خیابانی در ادامه گفتارش گفت: که مسعود رجوي از اعضاي قدیمی سازمان و تنها فردي است که از کمیته مرکزي سازمان در 

اند. خیابانی همچنین گفت که رجوي تا سال دستگیري باقی مانده است و بقیه اعضا همه به شهادت رسیده 50سالهاي 

در مسیر اجراي رسالت مکتبی در گروه ایدئولوژي  46به عنوان یک عضو ارزشمند سازمان مطرح و در سالهاي )پیوسته 50(

ته و الفتح شرکت داشنژاد فعالیت داشته است. او همچنین گفت که رجوي در مذاکرات با سازمانسازمان همراه با شهید حنیف

یکهاي فلسطینی از انقالب و آرمان فلسطین دفاع کرده است. وي در کنار چر 1970زادگان در جنگهاي در کنار شهید بدیع

سال زندان رجوي و فعالیت او در دوره زندان و بازسازي مجدد سازمان بعد از انشعاب اپورتونیستهاي چپ نما  5/7سپس به 

اه لیرغم حکم دادگاشاره کرد و گفت: که رجوي در مدت زندان مداوم زیر شکنجه ساواك بوده است و گفت که علت: اینکه ع

بوده است که مدارك آن موجود است. خیابانی از زندگی المللی و فشار افکار عمومی ها و مراکز بیناعدام نشد، تالش شخصیت

توانیم آنها را بیاوریم. پس از خیابانی رجوي، سخنانی اي ترسیم کرد که به علت کمبود جا نمیرجوي و مبارزات او سیماي ویژه

 .هاي خود را اعالم کردا مسایل امروز ایران و مبارزات ضد امپریالیستی بیان کرد و آنگاه برنامهدر رابطه ب

 

 برنامه مسعود رجوي

 

هاي ما تحقق اسالم انقالب، حول محورهاي یکتاپرستانه ضداستبدادي، جوهر برنامه«هاي خود گفت: رجوي در مورد برنامه

هاي ارائه گردید. رجوي سپس برنامه 57اسفند  27اي در برنامه  مورخ مرحلهضداستعماري و ضداستثمار است که به طور 

 :سرفصل نام برد و به شرح خالصه زیر ارائه کرد 12خود را در 

 

ـ تشکیل شوراهاي مردمی براي اداره امور مختلف سیاسی و اقتصادي (اعم از بخشهاي تولیدي، توزیعی و سایر مؤسسات 1

 .به منظور تأمین حکومت مردم بر مردم دولتی و خصوصی) کشورمان،



 

هاي ـ تأمین وحدت ضد امپریالیستی تمام خلق از طریق: الف) افشاء و لغو کلیه قراردادهاي اسارت بار امپریالیستی در زمینه2

نعتی ص هاي وابسته. ج) رشد تولیدات ملی اعم از: کشاورزي وسیاسی، اقتصادي، نظامی و فرهنگی. ب) ملی کردن تمام سرمایه

اند نباید براي مقابله با وابستگیهاي اقتصادي د) در مقطع کنونی مبارزه ما بر علیه امپریالیسم، همچنان که امام نیز اشاره داشته

فقط به استرداد شاه محدود شود: این تنها از خواستهاي حقه خلق ماست، بلکه این مبارزه باید تا قطع کامل تمام وابستگی و در 

 .کا، ادامه یابدرأس آن آمری

 

 .ـ استقالل، تمامیت ارضی و تأمین حاکمیت مردم ایران بر سرنوشتشان، سیاست خارجی بر مبناي عدم تعهد3

 

 .ـ تضمین آزادي کامل عقیده، بیان، قلم، مطبوعات، احزاب و کلیه اجتماعات ساسی و صنفی با هر عقیده و مرام4

 

اعم از شمال، جنوب و غرب و شرق ـ از جمله به منظور تأمین حقوق مردم ها در کلیه مناطق کشور ـ تامین حقوق ملیت5

 26آبانماه امام خمینی درباره کردستان، طرح  26کردستان در تعیین سرنوشت خویش و بمنظور تحقق مفاد پیام تاریخی 

 ث و آرمان مناسبی براياي هیات نمایندگی خلق کرد را  صرفنظر از بررسی تک تک مواد آن در مجموع مبناي قابل بحماده

حل و فصل نهایی مساله کردستان تلقی نموده و با تاکید بر استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران خواستار طرح و 

 .باشیم)بررسی آن در کلیه مراجع مسوول و بویژه شوراي ملی صلح کردستان (پیشنهاد سازمان مجاهدین خلق می

 

ا روابط درونی انقالبی و مردمی که تنها وظیفه آن از مرزهاي ملی و مقابله با تجاوز خارجی است ـ بنیانگذاري ارتش مردمی ب6

 میلیونی خلق یا (چریک نیمه وقت) براي مقابله با حمالت و تهدیدات امپریالیستی 20ـ تشکیل ارتش 

 

 ـ تضمین شرایط و حقوق اقتصادي و اجتماعی و سیاسی مساوي براي زنان و مردان کشور7

 

ـ استقرار مساوات اسالمی میان شیعیان و برادران اهل تسنن و رفع تبعیض بین کلیه اتباع ایران اعم از تشییع و تسنن و سایر 8

 مذاهب و ادیان توحیدي

 



هاي دهقانان به دولت و کلیه ـ زمین براي دهقان، کار براي کارگر (الزرع للزارع و لو کان غاصبا) ـ الف) لغو همه بدیهی9

یالت رژیم پیشین به دهقانان. ب) تضمین کمکهاي فنی و مالی به دهقانان به منظور ایجاد شرایط الزم براي رشد تولید تحص

 .کشاورزي بر اساس شورایی. ج) لغو همه قوانین و مقررات ضد کارگري و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران

 

وران، اصناف و ت براي عموم مردم بخصوص کارگران، دهقانان، پیشهـ تأمین حق کار، مسکن، معیشت، آموزش و بهداش10

 .کارمندان کم درآمد

 

 .ـ مبارزه با هرج و مرج، تأمین آسایش اجتماعی همه مردم11

 

هاي انقالبی ضداستبداد، ضداستعماري و ضداستثماري خلقهاي جهان با توجه به گفته پدر طالقانی ـ حمایت از تمام جنبش12

اي اسالمی است، و همچنین مبارزه با صهیونیسم در مبارزه ضد استبدادي، ضد استعماري و ضد استثماري مبارزه که گفت: هر

هاي نژادپرست اسراییل، رودزیا و آفریقاي جنوبی و حمایت از سازمان تمام سطوح و تحریم سیاسی و اقتصادي دولت

 .آزادیبخش فلسطین

 

 تذکرات عباس داوري

 

برنامه رجوي، عباس داوري یکی از اعضاي کادر مرکزي مجاهدین چند تذکر داد و از کلیه نیروهاي سیاسی و بعد از اعالم 

ها درخواست کرد صرفنظر از مواضع خودشان نسبت به کاندیداها، بطور فعال در انتخابات شرکت کنند. وي از جمعیت

سترش دهند. وي همچنین نسبت به استفاده از رادیو و هواداران و اعضاء سازمان خواست که فعالیت خود را در روستاها گ

طرفی این وسیله و شرایط مساوي سخنانی گفت و سپس از وزارت کشور خواست که کنترل دقیق بر تلویزیون براي تبلیغ و بی

آن  طی نامه انضباطی را قرائت کرد وچی عضو دیگر کادر مرکزي مجاهدین آیینامر انتخابات داشته باشد. مهدي ابریشم

گفت که هرگونه اخالل از سوي هر کس به نام مجاهدین اخالل کرد باید بالفاصله دستگیر شود. وي سپس نظرات امام ر در 

 .مورد کاندیداها قرائت کرد

 



نظري را با سعه صدر انقالبی خود حل کنند و با آن برخورد نمایند. وي همچنین از هواداران سازمان خواست تا هرگونه تنگ

باشد هر نوع حقه بازي و لوث کردن نامزدها را محکوم کرد و بار دیگر نظرات امام را که باید تبلیغات اسالمی چی ضمناًشمابری

 )16/10/1358یادآوري کرد. (اطالعات 

 

 هفتمین روز تحصن مردم سنندج

 

ه است هیات ویژه دولت ببراي رسیدگی به خواست متحصنین سنندج در استانداري کردستان در مسجد جامع سنندج قرار 

سنندج عزیمت کند. خبرنگار اعزامی کیهان به سنندج روز گذشته در بررسی آخرین تحوالت مربوط به تحصن مردم سنندج 

رام آ نویسد: در حالی که تحصن مردم سنندج وارد هفتمین روز خود شده است، حالت عموم شهر نسبتاًبا ارسال گزارشی می

ها و مدارس و بانکها همچنان تعطیل است. خبرنگار اعزامی کیهان در گزارش دیروز خود با مغازهاست ولی کلیه ادارات و 

اند گفتگو کرد. یکی از نمایندگان بازاریان به نام صدیق نمایندگان بازاریان سنندج که در استانداري این شهر متحصن شده

ایم به طور مرتب با هیات ویژه دولت تماس صن شدهصادقی در بررسی این مشکل گفت: از روزي که ما در این محل متح

ها ترتیب اثر داده نشده و ما را به مقامات گرفتیم و خواهان خروج پاسداران از سنندج شدیم ولی متأسفانه هنوز به خواست

د چه برنبسر می دهند. وي افزود: ما از هیات ویژه دولت سئوال کردیم ادامه استقرار پاسدارانی که در سنندجباالتر پاس می

شوند؟ در توانند داخل شهر دهند و آنقدر محدود هستند که نمیسودي به حال مردم این شهر دارد، چون آنها کاري انجام نمی

پاسخ به این سئوال به ما گفته شد قرار است راجع به این موضوع با امام تماس بگیریم و امام باید تصمیم نهایی را بگیرند. وي 

خواهیم به موازین نیت خود را به ما نشان دهند و از مقامات و شوراي انقالب میخواهیم دولت حسن: ما میهمچنین گفت

اسالم واقعی عمل کند. صادقی سپس به خبرنگار اعزامی کیهان گفت: ما به هیچ دسته و گروهی وابسته نیستم، هیات نمایندگی 

 که پاسداران از شهر خارجکنیم. ما فقط تحصن کرده ایما دخالت نمیشناسیم ولی در کارهاي آنهخلق کرد را به رسمیت می

شوند و عاملین حوادث اخیر سنندج محاکمه و مجازات گردند. ابراهیم محمدي یکی دیگر از بازاریان گفت: ما در روز اول 

دامه دادیم، وي اضافه تحصن به دعوت سرهنگ فرهادي فرمانده لشکر سنندج با ایشان مذاکره کردیم و این مذاکرات را ا

اندیش، در مورد خواست ما مبنی بر خروج پاسداران از سنندج با مقامات کرد: فرمانده لشکر سنندج که مردي است نیک

مسوول در تهران تماس گرفتم ولی معلوم نیست چرا توجهی به حرفهاي او نشد، وي همچنین افزود: مذاکره کننده با فرمانده 

: در صورتی که پاسداران از شهر خارج شوند پیشمرگان کرد هم بطور مسلح در شهر رفت و آمد لشکر سنندج به ما گفت

هاي ما توجهی نشد هم اکنون حاضر به مذاکره نکند حاضر به مذاکره هستیم. دو شرط را قبول کردیم ولی چون به خواسته

ه در سراسر ایران ده نفر را به عنوان نماینده انتخاب کند خواهیم کهستیم. یکی دیگر از بازاریان گفت: ما از مسلمانان ایران می

معلوم شود  و حاضریم مخارج آنها را در سفر به سنندج متقبل شویم تا آنها از نزدیک با وقایع برخورد کنند و دقیقاً



تا  انی کنند و ما همگفت: پیام ما به ملت مسلمان ایران این است که از ما پشتب هاي ما بر حق است یا نه. وي ضمناًخواسته

 )18/10/1358هاي خود کوشش خواهیم کرد.(اطالعات آخرین حد توانایی براي تحقق خواسته

 

 حمله فدائیان خلق به جهاد سازندگی سنندج

 

از هواداران سازمان چریکهاي  ايگذشته،عده شنبه چهار روز ظهر از بعد 2 ساعت در: اسالمی جمهوري خبرنگار –سنندج 

بودند به جهاد سازندگی سنندج حمله نموده و تنها مامور  3 -فدائی خلق به همراه پیشمرگان فدائی که سه نفر مسلح به ژ 

که ممانعت نموده به کناري زده و بعد از » عنایت عباسی«شهربانی مقررا که و مسوول حفاظت جهاد سازندگی بود، بنام 

اقها وسایلی را که عبارت بودند از چند بسته کاغذ تایپ و ماشین چاپ و مقداري جوهر، از داخل ساختمان شکستن درب ات

 .خارج نمودند

 

 حمله به جهاد

 

براساس گزارشی از سوي جهاد سازندگی بانه، دیروز گروههاي مسلح حزب کومله و فدائیان خلق و سید جالل حسینی، محل  

ا اعمال فشار زور و تهدید، کلیه اتومبیلهاي جهاد سازندگی را براي حمل افراد مسلح به سوي این جهاد را محاصره کرده و ب

 .اندسقز و سنندج در اختیار گرفته

 

. هیچ جاي تعجبی نیست، شونددر سنندج، همین گروهها با این خودروها به نیروي ارتش جمهوري اسالمی ایران حمله ور می

ار نیروهاي ارتش و تعویض یگانهاي آن، ممانعت به عمل می آورند تا موقعیت دفاعی کشور همان کسانی که در سر راه استقر

را تضعیف نمایند، از کار و کوشش جهاد سازندگی در راه خدمت رساندن به دهقان عزیز مناطق کردنشین نیز ناراضی باشند و 

یز نیک میدانند که با کار و کوشش وجهاد، آن ظلم و و ن شوندبخواهند با انواع تشنجات، مانع خدمت این نهاد مردي و اسالمی

فقر و بی فرهنگی که زمینه رشد آنها را فراهم ساخته است، از بین می رود و لذا جهاد را نیز به عنوان یکی از هدفهاي حمالت 

ر سینه زد و هم د. آنچه جاي شگفتی است این است که چگونه می توان هنوز سنگ دفاع از مردم کرد را به اندخود برگزیده

راه دفاع از سرزمین او در برابر دشمن خارجی و هم در راه کمک به او براي غلبه نمودن بر عفریت فقر و جهل سنگ اندازي 

 )22/10/1358کرد.(جمهوري اسالمی

 



 پیام به مردم کردستان

 

مردم کردستان، در خواست کرد  مسعود رجوي کاندیداي ریاست جمهوري از سوي سازمان مجاهدین خلق ایران، طی پیامی به

 گونه حادثه اي ناگواري نشود. پیام به این شرحکه تبلیغات مربوط به وي را تا آنجا درست و مجاز تلقی نمایند که باعث هیچ

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران. هموطنان عزیز کرد، هیات نمایندگی خلق کرد، با امتنان و شکر گذاري انقالبی «است: 

ت به اعتمادي که به اینجانب، به عنوان کاندیداي جمهوري ابراز کرده اید وضمن آرزوي قلبی و اشتیاق کامل نسبت به نسب

عملی شدن خواستهاي عادالنه و سرنوشت ساز شما و بخصوص تحقق هر چه سریعتر مفاد پیام تاریخی امام خمینی، رهبر 

از انتخابات بعر ض کلیه خواهران و برادران برسانم و خواهش کنم که انقالبمان، الزم دیدم که در این موقعیت حساس قبل 

تبلیغات راجع به انتخابات من را تا آنجامجاز و درست تلقی فرمایند که به  هیچگونه حادثه ناگواري منجر نشده و خداي 

 .ناکرده اسباب جنگ افروزي مجدد را فراهم نگرداند

 

رم تا سازمان مجاهدین خلق ایران و خودم را در عمل مردمی و انقالبی شایسته حمایت در خاتمه از خداوند قادر متعال خواستا

 )23/10/1358تمام مردم وطنم گرداند.(اطالعات

 

 .حزب شهداي کردستان اعالم موجودیت کرد

 

ع المللی و رفبینبه خاطر احقاق حق شهدا در برابر مقامات صالحه ملی و » حزب شهداي کردستان«سقز ـ خبرنگار کیهان: 

هرگونه ستم و ظلم از سوي بازماندگان شهدا در سقز تأسیس شد و اعالم موجودیت کرد. در اساسنامه این حزب ضمن اشاره 

 :به مواد تشکیالتی و شرایط عضویت در آن مدلهاي حزب به شرح زیر عنوان شده است

 

حقوق شهداي ایران و کردستان در کلیه مراجع صالحه و ملی و الف) اقدام و پیگیري مستعمر دعاوي مطروحه در مورد احقاق 

 .هاي مترقی و احزابها و گروهالمللی و سازمانبین

 

از  اعتنایی و استعمار و استثمار و لغزشگناه و مبارزه با هر نوع ظلم و ستم و بیب) دفاع از مستضعفین واقعی و متهمین بی

 .حدود حقو عدالت



 

 .هاي سیاسی و غیر سیاسی و ضدمردمی داخلی و خارجیحزاب و گروهج) عدم وابستگی به ا

 

 .د) در صورت عدم کیفر عمال اعدام شهداي ما متوسل به اقدام مسلحانه خواهیم شد

 

ناپذیري در در چهارراه آمده است: چون ظلم فاحش و غیر قابل تحمل و جبران» وارث شهداي شهرستان سقز«در قطعنامه 

ه و خداوند در قرآن کریم اجازه فریاد و قیام و قصاص را به مظلوم اعطا فرموده لذا براي رفع تظلم و احقاق پاوه ما اعمال شد

ریاي وراث شهدا ضروري تشخیص دادیم. که براي توسعه بیشتر اهداف و اعضا حق همبستگی و تشکل و اتحاد صمیمانه و بی

ور تحقق آرمان حزب آغاز نماییم و هزینه پرسنلی را هم از طریق حق تشکیل و فعالیت را به منظ» حزب شهدا«باید حزبی بنام 

 )29/10/1358عضویت تأمین خواهیم نمود. (اطالعات 

 

  .کومله و دمکرات و رستگاري ازمنطقه شدشوراي شهر کامیاران خواستار خروج نیروهاي نظامی

 

براي بررسی علتهاي درگیري خبر کامیاران و  ـ خبرنگار خبرگزاري پارس: کمیته تحقیق هیات حسن نیت کهکرمانشاه 

جوانرود و پاوه به استان کرمانشاهان عزیمت کرده است روز شنبه در ستاد کار خود در استانداري کرمانشاهان تحقیقات و 

 .بررسیهاي خود را دنبال کرد و پیرامون مسایل منطقه با نمایندگانی از سوي مردم کامیاران به گفتگو پرداخت

 

 :اي به شرح زیر انتشار دادوي دیگر شوراي موقت شهر کامیاران اطالعیهاز س

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

جمهور ما و اعضاي شوراي موقت و رییساز طرف حسن نیت و شوراي انقالب اسالمیضمن خوش آمد به هیات ویژه اعزامی 

شده با در نظر گرفتن شرایط نامناسب تاریخی و اقتصادي و از طرف معتمدین و از متدین کامیاران تشکیل  کامیاران که اخیراً



این منطقه بوده ما ضمن اجتماعی که به وجود کامیاران حاکم بوده و هست و خود علت اصلی هجوم نیروهاي ضد انقالب در 

 :ایم که به شرح زیر استاي ترتیب دادهمحکوم نمودن آن عناصر وطن فروش وابسته شرق و غرب قطعنامه

 

  .داریمایران به رهبري امام خمینی اعالم میـ ما مردم کامیاران پشتیبانی کامل خود را از جمهوري اسالمی1

 

که در چارچوب قانون اساسی برسمیت شناخته شده ما مردم کامیاران خواستار برقراري امنیت به وسیله نیروي انتظامیـ2

  .باشیماست می

 

  .باشیمکومله و دمکرات و رستگاري در منطقه کامیاران به وسیله نیروهاي دولتی مییـ ما خواهان اخراج نیروي نظام3

 

ایجاد کارهاي دولتی و تر باید به باشیم و دولت هر چه سریعایجاد یک اقتصاد خودکفا در منطقه کامیاران میـ ما خوهان 4

 .زیربنایی اقدام نماید

 

ها که در اقتصاد منطقه کامیاران نقش اساسی دارند ساختمانها و به کار انداختن کارخانهما خواستار به اتمام رساندن  -5

 .باشیممی

 

 .باشیمـ ما خواسستار کمک دولت به روستاییان و براي بهبود وضع دامداري و کشاورزي می6

 

  .باشیممی ایجاد موسسات آموزشی جهت آموزش افراد براي دامداري و کشاورزي مکانیزهـ ما خواهان7

 

 .مباشیپزشک و ماما در منطقه میحضور دائمی  ایجاد بیمارستان مجهز جهت بهبود وصع بهداشتی و مخصوصاًـ ما خواهان8

 

 .باشیمـ ما خواهان استخدام نیروهاي جوان مسلمان جهت سوادآموزي در منطقه کامیاران می9



 

چه زودتر باید به وسیله دولت در اختیار مستضعفین و کارگاهها و ـ شهرك کامیاران که گنجایش هزار نفر را دارد هر 10

 .کارخانجات تولیدي قرار گیریم

 

  .باشیمسازي منطقه کامیاران به مریوان و روانسر میما خواهان به اتمام رساندن جاده -11

 

 .باشیموارد شده می هاي اخیرـ ما خواهان پرداخت کلیه خسارات وارده به مردمیم کامیاران که در درگیري12

 

 .                             شورايایجاد گردندهاي انقالبی هر چه زودتر بایدـ بنیاد مستضعفین و جهادسازندگی و سایر ارگان13

 )29/11/1358موقت شهر کامیاران.(جمهوري اسالمی 

 

 نظر هیات نمایندگی خلق کرد پیرامون سفر هیات ویژه

 

 دولت یژهو هیات بازگشت و مهاباد به خمینی امام اعزامی نماینده اشراقی اهللاآیت بازگشت بدنبال: اطالعات خبرنگار –مهاباد 

. متن اطالعیه به این شرح است: هموطنان مبارز، خلق یافت انتشار اي اطالعیه کرد، خلق نمایندگی هیات سوي از کردستان، از

 !قهرمان کرد

 

و هیات ویژه دولت به مهاباد، ناگهان پایان یافت و به دنبال خود، موجی از سئوال و ابهام به االسالم اشراقی سفر دو روزه حجت

جاي گذاشت. هیات نمایندگی خلق کرد وظیفه خود میداند که بنابه شیوة همیشگی، جریان این سفر کوتاه را به اطالع عموم هم 

سفر میکند، حالتی از امید و انتظار در میان مردم کردستان و در میهنان مبارز برساند: هر بار که هیات ویژه دولت به کردستان 

. بویژه خلق صلح دوست و رزمنده کرد که ثمره مبارزات طوالنی خود را در این مذاکرات جستجو آیدسراسر ایران پدید می

اله راه حل سیاسی مس. هیات نمایندگی خلق کرد بر اساس اعتقاد به نمایدمیکند. با هوشیاري و حساسیت آنرا تعقیب می

ه بخصوص در سفر اخیر ک روند،کردستان و عالقه مندي به ادامه مذاکره هر بار با حسن نیت واقعی به استقبال مذاکرات می

). به احترام ایشان، رییس 23/10/58االسالم اشراقی نماینده امام خمینی، بهمراه هیات ویژه به مهاباد آمدند(یکشنبه حجت

لق کرد باتفاق جمعی از روحانیون به مالقات ایشان رفتند و در محیطی برادرانه و پر از حسن تفاهم، مقدم هیات نمایندگی خ



ایشان را گرامی داشتند. سپس سایر اعضاي نمایندگی خلق کرد نیز جداگانه به همان شیوه با ایشان مالقات کردند. در همه 

لوگیري از تجدید جنگ در کردستان و احقاق حقوق ملی خلق کرد از راه بر ضرورت تفاهم متقابل براي ج کراراً هااین مالقات

سیاسی و ادامه مذاکرات رسمی با هیات نمایندگی خلق کرد تأکید شده است. هدف از این دید و بازدیدها ایجاد محیط مناسب 

محل فرمانداري آغاز شود و فرداي ورود هیات در  بایستبراي شروع مذاکرات رسمی با هیات نمایندگی خلق کرد بود که می

سران «االسالم اشراقی و آقاي داریوش فروهر براي شرکت در جلسهدوباره وعده آن عقب انداخته شد. اما ناگهان حجت

) و آقایان صباغیان و 25/10/58)و روز بعد از آن عازم تهران گشتند. ( 24/10/58به ارومیه رفتند (عصر دوشنبه »عشایر

مصاحبه رادیو و تلویزیونی، مهاباد را به سوي تهران ترك گفتند بدون اینکه حتی یک جلسه مذاکره  سحابی نیز پس از یک

رسمی هم با هیات نمایندگی خلق کرد تشکیل شده باشد. در مورد سنندج که چهارده روز از اعتصاب عمومی و تحصن مردم 

ویژه طبق توافقی که مضمون آن وسیله استاندار  هیاتگذرد،آن شهر و سه روز از اعتصاب غذاي صدها نفر از آنان می

کردستان به اطالع متحصنین رسیده است، با خروج پاسداران از سنندج موافقت کرده است. براساس و به درخواست هیات 

ویژه دولت، هیات نمایندگی خلق کرد از متحصنین مبارز سنندج که اعتصاب غذا کرده بودند، خواست که دست از اعتصاب 

بردارند. این درخواست پذیرفته شد، اما اعتصاب عمومی و تحصن در مسجد جامع و استانداري با هدف خروج پاسداران،  غذا

همچنان ادامه دارد. ما امیدواریم که با این توافق، خواست برحق مردم سنندج و دیگر شهرهاي کردستان مبنی بر خروج 

این  د،گردگردد. اما  آنچه بیشتر باعث تاسف هیات نمایندگی خلق کرد میپاسداران، بزودي و به دور از دفع الوقت برارده 

است که برخالف حسن نیت و حسن استقبال ما و برخالف امید و انتظار مردم کردستان، اعضاي هیات ویژه در پایان هر سفر 

اظهارات آقاي صباغیان در پاسخ  .این بار هماندازدکه امید به ادامه و توفیق مذاکرات را به خطر می گفتنداظهاراتی می

خبرگزاري پارس، کماکان در جهت حمله به هیات نمایندگی خلق کرد و کوشش براي تفرقه در صفوف آن بوده است، ایشان 

اگر هیات همان باشد که بود، آنرا بعنوان هیات نمایندگی مردم کرد نمیدانیم بخصوص اگر وابستگی حزبی داشته : «اندگفته

بلکه با شخصیتهاي سیاسی و مذهبی بطور  کنیمما مذاکرات را با هیات نمایندگی نمی ه نخواهیم کرد و اصوالًباشند مذاکر

ما اینگونه اظهارات بارها رد شده را تنها در جهت لطمه زدن به ادامه مذاکرات و راه ». صورت میگیرد هاجداگانه اي مالقات

نمایندگی خلق کردو مالقاتهاي معارفه اي را به جاي مذاکره قلمداد کردن و  . مذاکره نکردن با هیاتکنیمحل سیاسی تلقی می

م اشراقی االسالبازگشت ناگهانی هیات به تهران و اظهارات تکراري آقاي صباغیان، متاسفانه امیدي را که در نتیجه سفر حجت

د و پشتیبانی مردم سراسر کردستان است، پدید آمده بود، به مخاطره انداخته است. هیات نمایندگی خلق کرد که مورد اعتما

که هر گونه تالش براي نماینده تراشی و مالقات و مذاکره با مرتجعان  دهدهر نوع مذاکرات جداگانه را رد کرده و هشدار می

که تنها راه مذاکرات رسمی  داردو سران معلوم الحال عشایر، محکوم به شکست بوده و طرفی از آن نخواهد بست و اعالم می

و جدي با هیات نمایندگی خلق کرد در این دو روز، فقط بخاطر حفظ احترام و ایجاد محیط حسن تفاهم بوده است و در آینده 

جز بصورت رسمی و جز با قبول هیات نمایندگی خلق کرد به عنوان تنها مرجع صالح براي مذاکره، هیچگونه مالقاتی با هیات 

ه ک کنیمانجام نخواهیم داد. ما بار دیگر از شما مردم کردستان و سایر هموطنان مبارز سراسر ایران درخواست میویژه دولت 

لح کردستان را که به ص هاییبا دقت و هوشیاري انقالبی، به اوضاع کردستان نگریسته و با حفظ یکپارچگی صفوف خود، تالش



د زیان برساند، خنثی کنید و باین ترتیب به تحقق خودمختاري کردستان و ادامه مذاکرات و وحدت هیات نمایندگی خلق کر

 )30/10/1358(اطالعات26/10/58در چارچوب میهن عزیزمان ایران یاري نمایید.هیات نمایندگی خلق کرد

 

 اعتراض به بازگشت فوري هیات ویژه از کردستان

 

االسالم اشراقی و هیات ویژه انتشار داد، اعالم سفر حجت خود که به دنبال 10هیات نمایندگی خلق کرد در اطالعیه شماره 

کرد: پایان ناگهانی این سفر موجی از ابهامات و سئوال بجاي گذاشته است. در این اطالعیه ضمن اشاره به امید و انتظار مردم 

و اعتقاد هیات  کردستان و سراسر ایران هنگام سفرهاي هیات ویژه به منطقه مخصوص سفر اخیر حجت االسالم اشراقی

بر ضرورت تفاهم متقابل براي جلوگیري از  ها کراراًنمایندگی خلق کرد را به راه حل سیاسی آمده است: در همه این مالقات

تجدد جنگ در کردستان و احقاق حقوق ملی خلق کرد از راه سیاسی و ادامه مذاکرات رسمی با هیات نمایندگی خلق کرد 

با اشاره به تعویق ناگهانی شروع مذاکرات رسمی میان هیات ویژه دولت و هیات نمایندگی خلق  تاکید شده است. در اطالعیه

به ارومیه رفتند و روز بعد »سران عشایر«کرد آمده است: ناگهانی حجت االسالم اشراقی و آقاي فروهر براي شرکت در جلسه 

مصاحبه رادیو تلویزیونی مهاباد را به سوي تهران ترك  از آنجا عازم تهران گشتند و آقاي صباغیان و سحابی نیز پس از یک

کردند بدون اینکه حتی یک جلسه مذاکره رسمی هم با هیات نمایندگی خلق کرد تشکیل شده باشد. در ادامه اطالعیه همچنین 

اسخ به به تحصن سنندج و امیدواري براي حل مساله مردم این شهر اشاره شده و در رابطه با اظهارات صباغیان در پ

خبرگزاري پارس آمده است: ما اینگونه اظهارات بارها رد شده را تنها در جهت لطمه زدن به ادامه مذاکرات و راه حل سیاسی 

کنیم و بازگشت ناگهانی هیات به تهران و اظهارات تکراري آقاي صباغیان متأسفانه امیدي را که در نتیجه سفر حجت تلقی می

بود به مخاطره انداخته است. در پایان اطالعیه نیز آمده است. هیات نمایندگی خلق کرد که مورد االسالم اشراقی پدید آمده 

دهد که هرگونه تالش اعتماد و پشتیبانی کامل مردم سراسر کردستان است. هر نوع مذاکره جداگانه را رد کرده و هشدار می

الحال عشایر محکوم به شکست بوده و طرفی از آن نخواهد مبراي نماینده تراشی ومالقات و مذاکره با مرتجعان و سران معلو

دارد که تنها از راه مذاکرات رسمی و جدي با هیات نمایندگی خلق کرد و اجتناب از دفع الوقت و تفرقه بست و اعالم می

به  و روز فقطتوان به نتیجه مطلوب رسید. دید و بازدیدهاي رییس و اعضاي هیات نمایندگی خلق کرد در این دافکنی می

خاطر حفظ احترام و ایجاد محیط حسن تفاهم بوده است و در آینده جز بصورت رسمی و جز با قبول هیات نمایندگی خلق کرد 

 )30/10/1358به عنوان تنها مرجع صالح براي مذاکره هیچگونه مالقاتی با هیات ویژه دولت انجام نخواهیم داد. (اطالعات

 

 .پشتیبانی از خواستهاي مردم سنندج متحصن شدند آموزان مهاباد بعنواندانش

 



آموزان دبیرستانها و مدارس راهنمائی تحصیلی دختر و پسر مهاباد به خبرنگار اطالعات: دیروز عده زیادي از دانش -مهاباد

 مردم سنندج و خروج پاسداران از شهرهاي کردستان، دست به تحصن زدند. این عده هايپشتیبانی از خواست

 

هنوز هیات ویژه دولت، تصمیمی براي پایان بخشیدن تحصن  گذرد،روز از تحصن مردم سنندج می 24در حالی که «ند: گفت

ما «این عده اعالم داشتند: ».  آنها و مذاکرات با هیات نمایندگی خلق کرد درباره خودمختاري کردستان اتخاذ نکرده است

». دهیمخود، به تحصن در مدارس ادامه می هايباد، تا رسیدن بخواستمها» مشخص«آموزان آموزان عضو کمیته دانشدانش

ما  -2برحق مردم مبارز سنندج اعالم میداریم. هايما پشتیبانی خود را از خواست -1متن قطعنامه متحصنین بدین شرح است: 

ماده اي  26رد) بر پایه طرح خواهان مذاکره جدي هیات ویژه دولت با هیات نمایندگی خلق کرد(تنها نماینده واقعی خلق ک

ما خواهان اخراج بی قید و شرط تمام پاسداران اعزامی مستقر در  -3خودمختاري که مورد تایید خلق کرد است، هستیم. 

 .کردستان میباشیم

 

د نفر از خدمتگزاران آموزش و پرورش منطقه مهاباد، در سالن فرمانداري، وارد پنجمین روز خو 200از سوي دیگر تحصن -

ماده اي بشرح زیر منتشر کردند: الغاي بخشنامه امور مالی وزارت  5خود را در یک قطعنامه  هايشد. متحصنین خواست

ساعت اضافه کار ساعتی کمافی  85یک و دو، استرداد  هايآموزش و پرورش مبنی بر قطع حداقل دریافتی در مورد گروه

احراز  هايو پرداخت هزینه مسکن به آنان، از بین رفتن محدودیت السابق، تهیه مسکن براي طبقه مستضعف و کم درآمد

سال، اجراي کامل بخشنامه مبنی بر تغییر سمت از خدمتگزاري به آموزگاري و در  6سال به 12گروه و تقلیل سنوات ارتقاء از 

 )4/11/1358نظر گرفتن مدرك تحصیلی.(اطالعات

 

 اطالعیه هیأت نمایندگی خلق کرد

 

 .درباره وقایع کامیاران، پاوه و دیواندره صادر کرد 11/11/58گی خلق کرد دوازدهمین اطالعیه خود را بتاریخ هیات نمایند

 

در این اطالعیه ضمن شرح ماوقع حوادث اخیر مناطق مذکور که در آن، به نقش مزدوران قیاده موقت و جاشها و دیگر عناصر 

که خواهان پایان دادن به درگیریها بوده و براي تامین ادامه  کنیمد میما بار دیگر تاکی«جنگ طلب اشاره شده آمده است: 

مذاکرات و راه حل سیاسی، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید. هیات نمایندگی خلق کرد طی تلگرامی به حضور امام خمینی، 

ه ایان دادن به درگیریهاي موجود، اجازخطیر بودن اوضاع را خاطر نشان ساخته و از ایشان خواسته که با دستور قاطع مبنی بر پ



اي که براي حل مسالمت آمیز مساله کردستان فراهم شده است، بدست بدخواهان و ماجرا جویان از بین ندهند موقعیت تازه

 .برود

 

اعالم میدارد که هر جنگ در هر نقطه از کردستان، با ایستادگی همه جانبه مردم  هیات نمایندگی خلق کرد، بدینوسیله مجدداً

 .کردستان روبرو خواهد شدو مسوولیت عواقب آن به عهده جنگ طلبان خواهد بود

 

ما از هیات ویژه دولت خواستاریم که اوضاع اخیر و تشنج کردستان را با احساس مسوولیت در نظر گرفته و براي جلوگیري از 

 :تجدید جنگ و برادرکشی با استفاده از اختیارات کشوري و لشکري خود، خواستهاي فوري زیر را مورد توجه جدي قرار دهند

 

 پایان داده شود به درگیري موجود سریعاً-

 

 پاسداران از سراسر کردستان طبق توافق خارج شوند-

 

 )14/11/1358ده شود و مبادله زندانیان عملی گردد.(اطالعاتبه تبعیدیان و کارمندان انتقالی اجازه بازگشت به کردستان دا-

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (6)احزاب و کردستان

 

  

 

  .جمهور مالقات کردندکردهاي مسلمان مهاجر با رییس



 

منطقه و امکانات برگشت مهاجرین مسلمان به خانه هاي خود در صدر خواستار امنیت دائمیضمن تبریک مجدد به آقاي بنی

 .هستیم

 

 .مسلمانان کردستان حتی از فربوش امالك خود محرومند و هیات ویژه نیز حاضر نشده با ما مذاکره کند

 

 .امنیت در منطقه با کنترل دقیق مرزها و رفت و آمدها و نیز خلع سالح گروهاي مسلح امکان پذیر است

 

شنبه گروهی از کردهاي مهاجر سنندج و سقز و نمایندگان پیشمرگان مسلمان منطقه ـ  خبر گزاري پارس: بعدازظهر پنجتهران 

کردستان و گروه دیگر از مسلمانان اورامانات و پاوه و جوانرود و راونسر و باباجانی و مهاجرین باینگان و با سید ابوالحسن 

صدر پیرامون اوضاع در منطقه کردستان ضمن اهدا یک جلد کالم اهللا مجید به بنی جمهور کشورمان مالقات وصدر رییسبنی

متري به امظاي هزاران نفر از مردم مسلمان منطقه کردستان تسلیم  14این عده درخواستهاي خود و یک طومار گفتگو کردند 

 .ریاست جمهوري کردند

 

 :متن پرسشها و درخواستها به شرح زیر است

 

از خلق کرد: احزاب منحله از طرف خلق اظهار میدارند ما خودمختاري را در چهار چوب دولت مرکزي خواستاریم  ـ  سوال 1

دادي را کنند و تعدر صورتی که افراد مومن به انقالب و وابسته به دولت و مود تائید دولت مرکزي را با زور اسلحه بیرون می

 .وده اند عمل آنها با گفتارشان تفاوت و فرق فاحش داردنیز محکوم به اعدام و اموالشان را مصادره نم

 

کند زیرا امام امت حزب دمکرات را منحله اعالم نمود در صورتی که هیات دولت با افراد ـ دولت در خط امام حرکت نمی2

 نمایندمعلوم الحال و وابسته به شرق و غرب و رژیم گذشته مذاکره می

 



علت مبارزه حزب کومله به رهبري شیخ عزالدین حسینی با قرآن و احادیت و افراد مذهبی  ـ سوال از شیخ عزالدین حسینی:3

باشد و چرا قرآنها را سوزاندند و کالسهاي قرآن را تعطیل نمودند عدم حرکت دولت ناشی از چه انقالبی ناشی از چه می

 باشد ؟می

 

کردند چرا خالف ( لیس ق کرد که با هیات مذاکره میـ سوال از رهبر خلق کرد: به تائید هیات ویژه رهبر مذهبی خل4

 لالنسان اال ما سعی) عمل کرده و باعث مرگ چند نفر شده و اموالشان مصادره گردیده؟

 

باشد رفتار دولت و برادران دیگر آور میاعجابـ عدم توجه دولت به مهاجرین خالف موازین اسالم و در جمهوري اسالمی 5

 اختالف تاثرآور داردبا انصار صدر اسالم 

 

بی این صورت جمهوري اسالمیباشیم در غیرـ ما خواستار آزادي عمل مسلمین انقالبی در کردستان و تامین جانی و مالی می6

 .باشدمسما می

 

سلمین مـ دولت قبلی بر خالف دستور امام عمل نموده و کردستان را به کفرستان تبدیل نموده و دولت فعلی نیز به یاري 7

 .اندبرنداشته و هیات ویژه حتی حاضر به مذاکره با مهاجرین نشدهکرد هیچ قدمی

 

  .باشیمباشند و ما مسلمین انقالبی حتی از فروش امالك خود محروم میـ چرا ساواکی ها قادر به فروش امالك خود می8

 

د یا باشندانید در مسیر انقالب میکردستان خبر دارید و میـ آیا از گذشته استاندارها و فرماندارها و مسوولین ادارات در 9

 . اندهمگی همچون آقاي یونسی تعیین شده

 

باشند و از دولت حقوق دریافت و با ارتش و ـ اخراج کارکنان دولت که وابسته به عوامل ارتجاع داخلی در کردستان می10

 .کنندسپاه نبرد مسلحانه می

 



  .ز وجود کثیف ضد انقالب و از بین بردن افراد مسلحـ پاکسازي کلیه منطقه ا11

 

  .باشندـ نمایندگان انتخاب شده از استان کردستان نماینده مسلمین آن دیار نمی12

 

  .ـ تامین خسارت وارده به مهاجرین بعد از پیروزي انقالب در کردستان13

 

 .نمائیمدان طلب میرا از خدا خواستار و بقاي عمر امام امت را از یزپیروزي اسالم 

 

همچنین مسلمانان متعهد مناطق اورامانات و پاوه و جوانرود و روانسر ثالث و باباجانی و مهاجرین باینگان نیز نامه زیر را تسلیم 

 :صدر کردندآقاي بنی

 

 .ایرانصدر ریاست محترم جمهوري اسالمیجناب آقاي دکتر سید ابوالحسن بنی

 

ن و ایرانسبت به انتخاب شایسته و پیروزي درخشان در احراز مقام ریاست جمهوري اسالمیضمن تبریک و تهنیت مجدد 

همچنین توفیق فرماندهی کل قوا از طرف امام امت خمینی بزرگ از خداي توانا مسئلت دارد که ان توان وظرفیت و انرژیهاي 

هاي رهبري انقالب موفق و موید باشید. ما مردم انقالبی را به شما ارزانی دارد تا در مسیر اسالم راستین و تحت رهنمود

هاي مسلمان منطقه اورامانات و پاوه و جوانرود باینگان و روانسر و ثالث باباجانی بار دیگر اعتقادات و باورهاي محکم و خواسته

ایران و تمامیتمی ها شهید و صدها معلول و مجروح دارد و همواره در مسیر انقالب اسالاي از خون دهخویش را که پشتوانه

وقفه خواهد بود در قالب مطالب مندرج زیر تقدیم داشته و انتظار اقدامات قاطع فوري و عزیز راهی بی پایان و حرکتی بی

 :انقالبی را داریم

 

 اتیماین مهم مقدور نیست مگر با اجراي دو برنامه مقدو ـ استقرار امنیت در سطح منطقه به شکلی اطمینان بخش و دائمی1

 

 الف: بستن مرزها و نظارت دقیق بر رفت و آمدها و تقویت نیروهاي مسوول منطقه



 

ب: خلع سالح و پاکسازي منطقه از عوامل ضد انقالب و طرح اخیر براي آن که موفق شود، دولت باید از طریق خرید اسلحه 

 .اسالمی، خریداري و به کار رفته است هایی که به منظور پاسداري از جمهوري. و البته اسلحهغیر مجاز اقدام کند

 

ري طلب جلوگیگر فرصتها در سطح منطقه کاسته و از عوامل آشوبـ براي آنکه به طریق مطلوب از آشوبها و نابسامانی2

کرد از ایجاد پذیر کار و فعالیت سازندهها و تحریکات در نطفه عقیم ماند، باید براي مردم بیکار آسیبشود و در نهایت دسیسه

 .طریق اجراي طرحهاي ضربتی و عمرانی و تولیدي و اقتصادي

 

قانون اساسی به نحوي که اختالف و نقاط تفرقه انگیز از بین رفته و مجال سواستفاده براي دشمنان  12ـترمیم و اصالح ماده 3

 انقالب باقی نماند

 

شت مردم مسلمان را نداشته و نخواهد داشت و هر اي تحت هر مقام و عنوان حق تعیین سرنوـ هیچ گروه و حزب و دسته4

ایرانی و مسلمان جدا سازد ولو در سطح عالی مملکتی باشد غیر قابل تصمیم و طرحی که ما مردم مسلمان را از دیگر برادران

که همانا  ویشایم که آرمان بزرگ خقبول دانسته و در مقابل آن تمکین ننموده و به آن تن در نخواهیم داد زیر تصمیم گرفته

 .این راه پر مسوولیت را به هر قیمت که باشد ادامه خواهیم داداسالم عزیز است را دنبال کرده و 

 

اي زاده در بطن انقالب را با شیوهاین است که باید جریانات ضد انقالبی و تحمیلی و پیامدهاي حرامـ به اعتقاد ما اصل 5

هاي شیطانی منطقه را به آشوب و تشنج ها و دسیسهاده و کسانی را که با طرح نقشهقاطعانه و انقالبی بررسی و سر وسامان د

اي ناآگاه و ساده لوح را متشکل و مسلح کرده و جنگ و برادرکشی و فریبانه عدهاند و با استفاده از مسایل و عوامکشانده

نه این گوم نموده و تعقیب و مجازات شرعی و قانونی محکو اي که باشند شدیداًاند در هر مقام و مرتبهریزي راه انداختهخون

 .خواستاریم عوامل وابسته را از طریق قوانین جاریه مملکتی مصراً

 

 .ـ رفع سانسور از رادیو و تلویزیون و مطبوعات نسبت به نظریات و خواسته هاي مشروع مسلمان کرد6

 

 تعهد و مبارز در سطح منطقهو روحانیون مـ توجه خاص به مراکز و مدارس دینی و علمی7



 

ایران هر چه زود تر امکانات برگشت مهاجرین مسلمان کرد را به خانه و قاطعانه خواستاریم ریاست جمهوري اسالمی -8

کاشانه خود فراهم نموده و عزت و آبروي مسلمانان را از دستبرد عوامل ضد انقالب و کفار منطقه محفوظ و در امان نگه دارد 

هاي فوق طی طوماري شامل هزاران امضا مسلمانان کرد  با تقدیم احترام مسلمانان متعهدآور اورامانات و تائید خواسته ضمناً

 .پاوه و جوانرود و روانسر و ثالث و باباجانی و مهاجرین باینگان

 

ت عده آمده بودند و شکایاین این مالقات در گفتگوي کوتاهی با خبر نگار خبرگزاري پارس گفتصدر در پایانآقاي بنی

 .کنداینکه چرا دولت مرکزي به داد آنها رسیدگی نمیداشتند از بد رفتاري احزاب مسلح با مسلمانان در انجا و

 

اید گفت مردم باید تغیر و تحول بخواهند وقتی تغییر این افراد دادهاي بهاین سوال که چه و عدهصدر در پاسخ بهآقاي بنی

 )18/12/1358.(جمهوري اسالمی انه عملی خواهد شدخواسته شد قاطع

 جمهوردرخواست مسلمانان کرد مهاجر مقیم همدان از رییس

 

جمهور خواستند تا به خاطر جو اختناقی که اي که به کیهان ارسال داشتند از رییسمسلمانان کرد مهاجر مقیم همدان طی نامه

خابات مجلس در کردستان را به وقت دیگري موکول کند. در این نامه ضمن اند انتهاي مسلح در کردستان بوجود آوردهگروه

افشاگري درباره بعضی از کاندیداهاي کردستان آمده است که: در آستانه انتخابات مجلس شورا و به دنبال مهاجرت مسلمانان 

طلبانه و منافقان خود را به زور تبینند و حاکمیت فرصهاي حاکم چون میدان انتخابات را خالی از رقیب میاز منطقه، گروه

هاي حاکم بر منطقه را از اند. چند روز پیش کاندیداهاي احزاب و سازمانتفنگ بر مردم مسلمان کردستان تحمیل کرده

ه دانستیم کها آشنا بودیم چندان تعجب نکردیم و میهاي گروهی شنیدیم و چون با ماهیت ضد اسالمی و ضد ملی آنرسانه

خواهیم که هر چه زودتر امر به ملغی کردن انتخابات صدر میهایی هستند. حال از شما برادر بنیال چنین فرصتهمیشه دنب

 )22/12/1358در کردستان بنماید که صالح اسالم و مسلمانان در این است.(کیهان 

 

 .ل استدکتر قاسملو: توسط شورا انقالب اگر طرح حزب دمکرات تصویب شود، مساله خودمختار قابل ح

 

 .بقاي هیات نمایندگی خلق کرد امري ضروري است



 

 .کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان: نمایندگان حزب دمکرات در مجلس شوراي عالی باید از خلق کرد و مشی حزب دفاع کنند

 

فت: گ دکتر قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در یک گفتگو اختصاصی با خبرنگار کیهان ضمن اعالم این مطلب

. کننداند و براي حقوق این مردم در مجلس فعالیت مینمایندگان ما از طرف اکثریت قاطع مردم کردستان انتخاب شده

ها در اند، شناسایی و صالحیت نمایندگی آنهمچنین  نامبرده افزود: چون این افراد از طرف مردم کردستان انتخاب شده

اي حزب دمکرات گفت: اگر این طرح مورد ماده 6قاسملودر رابطه با اصل  ي خود این مردم است. دکترمجلس به عهده

اي هیات نمایندگی ماده 26اصل از طرح  6شود. و چون این تصویب شوراي انقالب قرار گیرد، مساله خودمختاري قابل حل می

دمکرات با هیات نمایندگی  خلق کرد مشتق شده است، روي جزییات این طرح هم باید با دولت مذاکره کرد. دبیر کل حزب

دانیم و به هیچوجه قصد به هم زدن این خلق کرد گفت: ما سخنگوي این هیات هستیم و بقاي این هیات را امري ضروري می

م نهایی اي ندارند تصمیهاي که در منطقه کردستان نقش سازندهترکیب را ندارم. دکتر قاسملو در پایان گفت: ما راجع به گروه

ها را به هیات نمایندگی خلق کرد پیشنهاد کردیم. ولی دوستان کومله ها پیش هم خلع سالح این گروهگرفت و مدت را خواهیم

 )6/1/1359به تنهایی دست به این عمل زدند و البته در این کار موفق نشدند.(کیهان

 

 هاي نظارت به ابطال انتخابات سقز و مریواناعتراض هیات

 

 جمهورهایی به رییسهاي سقز و مریوان با ارسال تلگرامهاي نظارت مرکزي بر  انتخابات شهرستانهیاتسقز و مریوان ـ 

س اند که خبر باطل شدن انتخابات سه ساعت پنسبت به ابطال انتخابات توسط وزارت کشور به شدت اعتراض کرده و نوشته

 .ها رسیده استاز پایان موعد راي گیري به آن

 

صدر وزیر کشور شوراي انقالب، هیات نمایندگی خلق کرد و سایر هایی که براي بنیرت سقز و مریوان در تلگرامهاي نظاهیات

اند که نتیجه انتخابات این دو شهر پذیرفته شود و جمهور خواستهاند با ذکر دالیلی از رییسهاي مسوول کشور فرستادهارگان

 .ابندنمایندگان مردم سقز و مریوان به مجلس راه ی

 

 :ها آمده استدر این تلگرام



 

هیات نظارت مرکزي بر انتخابات مطابق دستورالعمل ارسالی از سوي وزارت کشور با همکاري مردم مقدمات برگزاري 

گیري رادیو از قول سرپرست وزارت کشور اعالم اي دموکراتیک و مردمی فراهم کرد. یک شب قبل از رايانتخابات با شیوه

 .هاي مسلح و جو ناآرام متوقف شوددارد انتخابات در برخی شهرهاي کردستان به دلیل وجود گروه کرد که امکان

 

جا که دستور کتبی مبنی بر توقف انتخابات در مریوان و سقز از سوي مقامات رسمی ها آمده است: از آندر ادامه این تلگرام

ر به شکلی دمکراتیک و آزادانه برگزار شد اما سه ساعت پس از به فرمانداري ابالغ نشد انتخابات این دو شهر در موعد مقر

هاي چند بخش قرائت شده بود، وزارت کشور طی تلفنگرامی به فرمانداري گیري و در هنگامی که آراي صندوقخاتمه راي

ن ما اعضاي انجمن مریوان و سقز اعالم کرد که انتخابات در این شهرها لغو شده است. در ادامه تلگرام آمده است: بنابرای

هاي مریوان و سقز اعتراض شدید خود را نسبت به نظر وزارت کشور اعالم کرده و آن وزارت مرکزي بر انتخابات شهرستان

 :جمهور آمده استها خطاب به رییسدانیم. در ادامه تلگرامرا تصمیمی غیرمنصفانه و خودسرانه می

 

 !جمهورآقاي رییس

 

ا از سوي وزارت کشور امري خودسرانه است و آقاي سرپرست وزارت کشور بدون احساس ابطال انتخابات این شهره

اي صمانهنسبت به کردستان به وضع خ هاي آقاي صباغیان که اصوالًبه استناد گفته ها و صرفاًمسوولیت، بدون توجه به واقعیت

انتخابات مورد تایید قرار گیرد و اگر تردیدي در این باره خواهیم که این اند. ما از شما میدارند اقدام به ابطال انتخابات کرده

اهللا بگی ها توسط محمد رحیم امینی ـ رحیم فضلهایی این مساله را بررسی کنند. یکی از تلگرامشود هیاتوجود دارد، تقاضا می

 نظارت مرکزي بر انتخابات پور و حسن خیام اعضاي هیاتــ عباس معاونی ــ فاروق نقشی ــ احمد اشرافی ــ ابوبکر رشید

شهرستان سقز و تلگرام دیگر توسط حسن بختیاري ــ مال حسین محمودي ــ عزت امینی ــ علی صمندپور ــ حاج حسن 

جمهور و سایر مقامات آوري اعضاي انجمن نظارت مرکزي بر انتخابات شهرستان مریوان براي رییسایزدي و طالب رنج

 )7/1/1359ال شده است.(کیهان هاي گروهی ارسمسوول و رسانه

 

 .جمهور:کاندیداها و نیروهاي سیاسی مریوان خواستار به رسمیت شناختن انتخابات این شهر شدندطی تلگرامی از رییس

 



جمهور هاي فدایی خلق تشکیالت مریوان طی تلگرام مشترکی از رییسمریوان ـ حزب دموکرات کردستان، کومله و چریک

بطال انتخابات مریوان جلوگیري کند تا نتایج آراي آزادانه مردم مریوان به هدر نرود و براي نخستین بار اند تا از اخواسته

 .نماینده واقعی مردم این منطقه بتواند در مجلس شوراي ملی حضور یابد

 

 :متن تلگرام به این شرح است

 

 جمهوري ایرانصدر رییسجناب آقاي بنی

 

 کیهان ـ مجاهد هاي اطالعات ـرونوشت روزنامه

 

که مردم مریوان با شور و عالقه در انتخابات مجلس شوراي ملی شرکت و آراي خود را به شهادت مردم آزادانه در در حالی

که آراء شهر و دو بخش قرائت شده بود و قرائت بقیه آراء زیر نظر فرمانداري و هیات نظارت ها ریختند و در حالیصندوق

از طرف وزارت کشور انتخابات مریوان بطور غیرقانونی و بدون هیچ  24/12/81بعدازظهر روز  5/8ادامه داشت، در ساعت 

هاي چند روزه و بنا به درخواست آقاي صباغیان که چینیدلیل معوق اعالم گردید. این عمل ضد دموکراتیک بعد از مقدمه

باشد. ما نیروهاي سیاسی مریوان و جه نمیباعث نارضایتی و خشم مردم شده انجام گرفت. و دالئل آن بهیچ وجه مو

کاندیداهاي نمایندگی مجلس شوراي ملی از شما مطابق مسولیتی که در حسن جریان انتخابات دارید درخواست دارند اجازه 

راي وواقعی مردم مریوان بتواند در مجلس شبدهید نتایج آراي آزادانه مردم مروان پذیرفته شود تا براي نخستین بار نماینده

 .ملی حضور یابد و تجربه نخستین انتخابات دوران انقالب به کام مردم تلخ نگردد

 

حزب دمکرات کردستان ایران تشکیالت مریوان جوانرودي سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران تشکیالت مریوان 

هاي عبداهللا دارابی دفتر هوادارن سازمان چریکجوانرودي سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران کومله تشکیالت مریوان 

 )9/1/1359فدایی خلق ایران عبدالرضاکرمی،علی مهرپرور ـ فاتح شیخ االسالمی.(کیهان

 آذربایجان غربی دیروز آرام بود

 

 .رودنیت جدیدي به کردستان میبه پیشنهاد و شرکت نماینده امام هیات حسن



 

 .آمیز اعالم آمادگی کردنمایندگی خلق کرد، براي مذاکرات صلحشیخ عزالدین به عنوان رییس هیات 

 

االسالم کرمانی نماینده امام در غرب نیت جدیدي بر اساس پیشنهاد حجتمهاباد ـ خبرنگار خبرگزاري کیهان: هیات حسن

شکیل دستان تکشورحجت االسالم کرمانی نماینده امام در غرب کشور با شرکت خود ایشان براي رسیدگی به مشکالت کر

 .آیدشود و به منطقه میمی

 

االسالمی یکی از مسوولین دفتر شیخ عزالدین حسینی ضمن اعالم این مطلب به خبرنگار کیهان گفت: آقاي کرمانی به شیخ

شیخ عزالدین پیشنهاد کردند که هیات ویژه دولت و هیات نمایندگی خلق کرد تغییر کنند ولی جناب حسینی این مساله را 

 .یرفتند و فرمودند هیات نمایندگی خلق کرد تنها مرجع باصالحیت از طرف مردم کردستان استنپذ

 

االسالم کرمانی و شیخ عزالدین حسینی صورت گرفت طرفین اظهار امیدواري چنین افزود: در مالقاتی که بین حجتوي هم

ایم بهتر این هاد کردند که ما جنگ را تجربه کردهادامه پیدا کند و جناب شیخ پیشن کردند که مذاکرات صلح کردستان مسلماً

دوباره  بریم که از جنگاست که صلح را نیز تجربه کنیم. و به دنبال مطالب خود اضافه کرد: ما تمام کوشش خود را به کار می

طور  ره و بهنیت بیشتري از خود نشان دهد و مسایل کردستان را از طریق مذاکجلوگیري کنیم و امیدواریم که دولت حسن

جمهور را براي خلع سالح جدي دنبال کنند. مسوول دفتر شیخ عزالدین سپس گفت: آقاي کرمانی طرح پیشنهاد رییس

اعالم  اًآمیز رسمغیرعملی دانست و عزالدین حسینی در پایان به عنوان رییس هیات نمایندگی خلق کرد براي مذاکرات صلح

 .آمادگی کرد

 

کوپتر به مواضع پیشمرگان حمله کرده و آرامش در منطقه کردستان گفت: روز جمعه یک فروند هلیشیخ االسالمی با اعالم 

 )17/1/1359یک نفر زخمی و یک ماشین منفجر شد.(کیهان

 

 .شوراهاي اسالمی کشاورزان نقده خواستار خلع سالح افراد غیر مسوول شدند

 



گان شوراهاي اسالمی کشاورزان شهرستان نقده پس از راهپیمائی یندنما از گروهی دیروز: اسالمی جمهوري خبرنگار –ارومیه  

ارومیه اجتماع کردند در پایان این برنامه قطعنامه اي خوانده شد که متن آن  64در خیابانهاي ارومیه در مقابل ستاد لشکر 

 :چنین است

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

در  30/13صبح الی  8زمین روستاهاي سلدوز و نقده که از ساعت ما اهالی و نمایندگان شوراهاي اسالمی کشاورزان بی 

برابر دستور استاد رضا اصفهانی معاون محترم وزارت کشاورزي مبنی  ایم،شهرستان ارومیه در مقابل مراجع قانونی گرد آمده

ن مدت، ودر ای ایمت نمودهبرکشت زمینهاي فئودالهاي منطقه زیر نظر جهاد سازندگی این شهرستان، زمینهاي فئودالهاي را کش

کوچکترین اثري از ناامنی که بهانه فئودالها و عوامل و طرفدار آنها باشد، وجود نداشته و همگی در نهایت وحدت و صمیمیت 

به کشت خویش در تحقق هدفهاي اصیل انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی پرداخته ایم، لذا از مقامات مسوول جوابگوي 

در گیري فئودال با کشاورز گرفت شده  ساعت خواستاریم تا دراین عمل، جلو هر گونه نا امنی و احیاناً 48ظرف  اهاین خواسته

 .باشد

 

بازخواست  ،  علل64ما ضمن پشتیبانی از حرکت انقالبی شوراي جهاد سازندگی شهرستان ارومیه، از فرماندهی لشکر  – 1

 .اعزاي شوراي جهاد سازندگی شهرستان نقده را خواستاریم

 

ما ضمن حمایت از عمل انقالبی رئیس جمهور و مسوولین دولتی، خواهان خلع سالح افرادغیر مسوول بخصوص درمنطقه  – 2

 .میباشیم» سلدوز«

 

جهت برقراري امنیت کامل درمنطقه، سالح افرا دغیر مسوول را گرفته و آنها را  خواهیمما از دولت جمهوري اسالمی می – 3

 .به سپاه پاسداران یا ارتش تحویل دهند

 

 .باشیمما خواستار قاضی شرع از طرف رهبر عزیز امام خمینی براي تقسیم زمینهاي موجود در منطقه می – 4

 



فئودالها و گروههاي منحرف در استانداري و کلیه ارگانهاي لشکري و  ما خواستار تصفیه عوامل وابسته به رژیم سابق و – 5

 )21/1/1359.(جمهوري اسالمیباشیمکشوري استان می

 

 فدائیان خلق در مهاباد پیماییراه

 

 بعدازظهر دیروز، هواداران و اعضاي سازمان چریکهاي فدایی خلق و پیشگام، در خیابانهاي 4خبرنگار اطالعات: ساعت  -مهاباد

اجتماع کردند و حوادث » شهدا«مهاباد راهپیمائی کردند و علیه امپریالیسم امریکا شعار دادند. راهپیمایان سپس در میدان 

اخیر کردستان و همچنین دانشگاهها را بشدت محکوم کردند و اعالم داشتند که وقایع اخیر،توطئه اي براي سرکوبی 

 )3/2/1359دانشجویان است.(اطالعات

 

 .مردم پیرانشهر از امام خمینی: به برادر کشی در کردستان خاتمه دهیداستمداد 

 

انشهر ضمن محکوم کردن جنگ و برادر کشی در کردستان و سنندج، از امام خمینی خواستار پایان دادن پیر مردم –پیرانشهر 

ماع کردند و پس از سخنرانی به این درگیریها شدند. مردم پیرانشهر بدعوت جامعه روحانیت این شهر، در مسجد جامع احت

ماده بشرح  5چند تن از افراد گروههاي سیاسی، در خیابانها دست به راهپیمائی زدند. در پایان این راهپیمایی، قطعنامه اي در 

 :زیر قرائت شد

 

شی برادر ک از امام خمینی خواستاریم هر چه زودتر از این جنگ خانمانسوز در کردستان جلوگیري بعمل آورند زیرا در جنگ-

 .غالب و مغلوب مفهومی ندارد

 

ملت کرد در مقابل این کشتار بیرحمانه دست روي دست نخواهد گذاشت و قاطعانه در مقابل این تجاوزات ایستادگی خواهد -

 .کرد

 

و خواستار خودمختاري در چهارچوب  کنیمبار دیگر نغمۀ تجزیه طلبی را که شعار دشمنان خلق کرد است، محکوم می-

 جمهوري اسالمی ایران هستیم



 

دامن زدن به آتش در کردستان بوسیله بعضی از اعضاي دولت که هدفشان خدمت به اربابانشان و لطمه زدن به دست -

 .کنیممحکوم می آوردهاي انقالب است، شدیداً

 

 )7/2/1359.(اطالعاتکنیمزیون به شدت محکوم میگروهی را از جمله در رادیو و تلوی هايسانسور در رسانه-

 

 تلگرام اتحادیه روحانیون کردستان به امام خمینی

 

خبرنگار اطالعات:اتحادیه روحانیون کردستان، با ارسال تلگرامی براي امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران،  -پیرانشهر

 :ام آمده استخواستار پایان دان به درگیرهاي کردستان شد. در این تلگر

 

 اهللا امام خمینی! با درود و سالمحضرت آیت

 

به پیروي از آیه قرآن،اتحادیه روحانیون مذهبی کردستان را واداشت براي جلوگیري از هر گونه اقدامی که خداي ناخواسته به 

مصرا خواستاریم رسیدگی دستآوردهاي انقالب اسالمی ایران ضرر برساند، مسائلی را بشرح زیر به حضور مبارك اعالم و 

 .عاجل بفرمائید

 

آبان ماه امام،  26در تلگرام همچنین آمده است:راه حل مسأله کردستان از راه نظامی نیست و بهتر است با توجه به پیام 

مسئله کردستان از طریق مذاکره سیاسی حل و فصل گردد و جنگ و برادر کشی در کردستان به سود انقالب اسالمی ایران 

وحانیون از ر اياستوار فرمائید عده«در پایان این تلگرام آمده است:». شودده بلکه به نفع دشمنان داخلی و خارجی تمام مینبو

 .«کرد جهت مذاکره و صحت عرایض به خدمت شما شرفیاب شوند تا حقیقت معلوم گردد

 

 تقاضاي مردم سنندج

 



ي اخیر این شهر، از مقامات رسمی کشور خواستار شدند ترتیبی سپاري کشته شدگان درگیرها خاكساکنان سنندج براي به

 .داده شود که درگیریها متوقف شود

 

گرچه دکتر بنی صدر رئیس جمهوري، دستور آتش بس در منطقه کردستان را داده است، اما گزارشها حاکی است که دیروز 

 هادر و پنجره بیشتر خانه هايري است و شیشهاین شهر، نهمین روز درگیري را پشت سر نهاد. شهر، همچنان شاهد درگی

ویران شده است خسارت در محالت حاجی آباد، فیض آباد، شیخ سالم، پیر محمدو سپورآباد،  هاشکسته و بسیاري از خانه

 )8/2/1359این محالت، خالی از سکنه شده است.(اطالعات هايبیش از سایر نقاط سنندج است و خانه

 

 .جامعه اهل تسنن کرمانشاه از بنی صدر: به برادر کشی در سنندج، پایان دهیداستمداد پیشواي 

 

 .به مردم مستضعف فرصت دهید تا اجساد کشته شدگان را دفن کنند

 

، پیشواي جامعه اهل تسنن کرمانشاه، بعنوان دکتر سید »مال محمد ربیعی«خبرگزاري پارس: این تلگرام از سوي  -کرمانشاه

 :رئیس جمهوري ایران، به تهران مخابره شد ابوالحسن بنی صدر

 

 بسمه تعالی

 

! مردم مسلمان سنندج، زیر رگبار مسلسل و  جناب آقاي بنی صدر ریاست جمهوري اسالمی ایران و فرمانده کل قوا، محترماً

، ند که پریروزآتش توپهاي سنگین و خمپاره و بمبهاي هوایی چون برگ خزان بر زمین می ریزند. اینها همان مردمانی هست

انقالب کردند و دیروز با صداي اهللا اکبر و درود بر بنی صدر،جنابعالی را از میدان آزادي بر دوش گرفتند تا به مسجد جامع 

سنندج رسانیدند. اگر گروههاي سیاسی با دولت مخالفت دارند، زن و بچه مردم چه گناهی دارند که بصورت پشته، اجسادشان 

ر .تعفن اجساد و ضجه مادران جگدهندو آنان که آتش نصیبشان نشده از گرسنگی دسته دسته جان میروي هم انباشته است 

ساخته و این جنگ، به مردم بیگناه و مستضعف » تل زعتر«سوخته و طفالن گرسنه بی پدر و مادر، سنندج را نمونه اي از 

حالیکه اسالم در جنگ به ضعفا و عجزه کاري  سیاسی، صدي نود سنندجی نیستند، در هايسنندج تحمیل شده است. گروه

ندارد، اگر مشرك هم باشند. اینجانب، بنام یک فرد مسلمان روحانی و متعهد که در تمام موارد، خدمتگزار انقالب بوده و هم 



 دجاکنون نیز از طریق رادیو، داعی خلق بسوي وحدت و اسالم هستم و از طرف جمعی کثیر از مسلمانان کرمانشاه و سنن

به برادر کشی پایان داده شود، زیرا از هر طرف که کشته شود، بسود دشمنان است و بصالح  استدعا دارم، دستور فرمایید اوالً

ان بیطرف، توسط مردم به مردم مستضعف فرصت داده شود که اجساد کشته شدگان را دفن کنند. ثالثاً مملکت نیست. ثانیاً

دکتر و دوا بمجرمین و مصدومین برسد. آخر اینها ایرانی هستند و در انقالب  برسد. رابعاً آذوقه در حد سد جوع، بمردم بیگناه

 اند،. بفرض اینکه مسلمان هم نباشند، زخمی و عجزه و کودکان و مردمان بی دفاع، همیشه در امان بودهاندشرکت داشته

از مسلمانان سنندج و  در اسالم. منتظر صدور امر جنابعالی هستیم. از طرف جمع کثیري خصوصاً

 )8/2/1359کرمانشاه(اطالعات

 

 دیدار هیات نمایندگی خلق کرد با هیات ویژه رئیس جمهوري

 

عات: صبح دیروز هیات نمایندگی خلق کرد با هیات اعزامی از تهران که با تاکید دکتر بنی صدر، اطال خبرنگار –مهاباد 

ره مسایل جاري کردستان و مسئله آتش بس، با این هیات گفتگو و ریاست جمهوري به مهاباد آمده است، مالقات و دربا

مذاکره کرد. طی این مالقات، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان چریکهاي فدائی خلق ایران شاخه کردستان و سازمان 

ود، آنها نیز بشانقالبی زحمتکشان کردستان(کومله) موافقت کردند در صورتیکه بطور رسمی از طرف دولت، اعالم آتش بس 

آتش بس را رعایت کرده و به آن احترام گذارند. در ادامه مذاکراتی که به همین منظور در سالن فرمانداري مهاباد جریان 

اعالم دارد  خودمختاري را رسماً ايماده 6داشت، توافق شد که در پی برقراري آتش بس، دکتربنی صدررئیس جمهوري، طرح 

براي پیگیري مذاکرات به تهران اعزام گردد. اعضاي هیات ویژه رئیس جمهوري که بعنوان سفراي  و با توافق طرفین، هیاتی

 )13/2/1359دکتر حسن اردالن، دکتر ابراهیم یونسی و معتمد وزیري هستند.(اطالعات اند،حسن نیت، راهی مهاباد شده

 

 اطالعیه جامعه روحانیت کرمانشاه

 

 :خطاب به اهالی شهر سنندج شب گذشته این بیانیه انتشار یافتاز سوي جامعه روحانیت کرمانشاه 

 

 بسمه تعالی

 



اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرض کفر و نفاق است و اوباشان شهر دست از توطئه بر ندارند تو را بر آنها خواهیم 

 .)60اي که جز عده معدودي در شهر باقی نماند (سوره احزاب آیه شوراند، به گونه

 

اي از برادران ارتشی که طبق توافق اهالی محترم و غیور سنندج به قرار اطالع حاصله از صداي جمهوري اسالمی ایران عده

شهرستان وظیفه حفاظت از صدا و سیماي جمهوري اسالمی همچنین باشگاه افسران را برعهده داشتند، مدت آن قبلی مقامات 

رق اند. اینان آب و باند که در درگیریها کشته و زخمی شدهو ضدانقالب قرار گرفته سه روز است در محاصره افراد غیرمسوول

اند که اکنون در کمال سختی به انجام اند و آنها را بدون آب و آذوقه گذاشتهها قطع کردهگان و زخمیشدهرا به روي محاصره

شهرستان سنندج مصرانه خواستاریم که به این افراد  وظیفه مقدس خود اشتغال دارند. بنابراین از مردم مسلمان و غیرتمند

از مردم بخواهند به  مسلح غیرمسوول فشار بیاورند و از محاصره دست بردارند وگرنه جامعه و روحانیت کرمانشاه ناچاراً

 )28/2/1359وظیفه شرعی خود عمل نمایند.(کیهان

 

 استمداد از امام خمینی

 

رمانی بیمارستان و قضات دادگستري و استادان دانشگاه و فرهنگیان و سرپرستان و جمعی از روحانیون و پزشکان کادر د

به روزنامه کیهان دفتر ریاست جمهوري و آن اي به امام خمینی و رونوشت کارمندان دولتی و بازاریان سنندج با ارسال نامه

صلیب سرخ جهانی و مطبوعات براي پایان شوراي انقالب و دیوان عالی کشور و صدا و سیماي جمهوري اسالمی و سازمان 

 .جنگ و برادرکشی استمداد کردند

 

در این نامه با اشاره به جنگ قبلی کردستان که منجر به کشته شدن هزاران نفر افراد بیگناه دو طرف شد و پس از مذاکرات 

ب اسالمی را به جهت کمال هدایت آبان خود را داد و بدخواهان را در سوگ نشاند چون حل این مساله انقال 26امام پیام 

کرد.  آمده است که دو هفته است جنگ با کشتن افراد بیگناه و تخریب منازل فقیرنشین به وسیله خمپاره و توپ و راکت و می

کوپترهاي نظامی نه در جبهه نظامی بلکه در جبهه مستضعفان ادامه دارد و صداي جمهوري اسالمی فانتومها و تیربار هلی

 .کندع واقعیتها را تحریف میالینقط

 

ود تخت باشند. با اشاره به کمباند که به هیچ گروهی وابسته نیستند و فقط ناظر فجایع میامضا کنندگان نامه که اعالم کرده

د انزخمی از امام و همه سران جمهوري اسالمی خواسته 700بیمارستانی در تنها بیمارستان باقی مانده و نیمه ویران سنندج و 



ان این تحکموا بالعد) حقوق مستضعفآنکه بالفاصله دستو قطع جنگ تحمیلی را صادر کنند و از طریق (اذاحکمتم بین الناس

مرز و بوم را ادا نمایند و به این جنگ و برادرکشی خاتمه دهدند تا مفاد آیه(واعتصمو بحبل اهللا جمیا و التفرقو و اذکرو نعمت 

الفو بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفاء حصره من النار فانقضکم منها) مصداق واقعی اهللا علیکم اذا کنتم اعدا ف

 .پیدا کند

 

 اعتراض به محاصره اقتصادي

 

جمهور و اي به دفتر امام استانداري آذربایجان غربی دفتر رییسکارمندان غیربومی ادارات دولتی شهرستان پیرانشهر در نامه

اردیبهشت محاصره اقتصادي شکسته نشود در مخابرات شهر تحصن  14ب و مطبوعات اعالم کرد اگر تا امروز شوراي انقال

 .خواهد شد

 

اهند خوشود و به همین علت میاند که مواد غذایی و سوخت به این شهرستان وارد نمیکارمندان غیربومی در نامه خود نوشته

 .باشدده مسووالن امور میمتحصن شوند و مسوولیت عواقب کار نیز به عه

 

اي به کیهان ضمن اینکه اعالم داشته که هیچ یک از گروهها و احزب سیاسی و عقیدتی ستاد امداد بوکان نیز با ارسال نامه

وابستگی ندارد به محاصره اقتصادي و جنگ در کردستان اعتراض کرد در این نامه با اشاره به کمبود بنزین براي آمبوالنسها و 

براي دستگاههاي حرارتی بیمارستان آمده است که مواد غذایی مانند برنج و روغن و قند و چاي و همه مایحتاج سوخت 

 .عمومی در منطقه به پایان رسیده است

 

دهد که کاروانی از ارزاق و مایحتاج عمومی در شهر میاندوآب چند کیلومتري بوکان همه این جریانات در حالی روي می

ا محتاج اجازه از طرف مقامات ارتش و پاسدار است و با وجود تماسهاي مکرر با مقامات مسوول مملکتی موجود است و تنه

جمهور متأسفانه کوچکترین اقدامی به وجود نیاورده در پایان نامه از مردم مسلمان و هموطنان براي کمک استمداد حتی رییس

 .کسته شودشده است تا به هر وسیله ممکن محاصره اقتصادي کردستان ش

 

 بس موقتبا اعالم آتش



 

 .آوري اجساد از خیابانهاي سنندج آغاز شدجمع

 

 .جمهور براي پایان جنگ در کردستان استمداد کردشوراي شهر مهاباد از امام و رییس

 

یس صدر ریبنیاي به امام خمینی و دکتر ارومیه ـ خبرنگار کیهان:  نمایندگی طبقات و اقشار مختلف مردم مهاباد در نامه

 .حمهور خواستار پایان دادن به جنگ و برادرکشی در کردستان شدند

 

 :متن نامه به این شرح است

 

پس از درود و احترام ما نمایندگان همه طبقات و اقشار مختلف مردم منطقه مهاباد که با دعوت شوراي شهر در این جلسه 

ها را نسبت به تجاوز امپریالیسم خونخوار آمریکا به خاك ایران ق تودهایم قبل از هر چیز ابراز تنفر عمیهمگانی گرد آمده

نماییم که خلق کرد دوش به دوش همه خلقهاي ایران از جمهوري اسالمی کنیم که با شور و شعف اعالم میمحکوم می شدیداً

اطع ضدامپریالیستی امام خمینی ایران و استقالل و آزادي و از این میهن بزرگ خود دفاع کرده و خواهد کرد و از رهبري ق

تري مسوولیت نسبت به انقالب شکوهمند ایران و حفظ و تحکیم پشتیبانی نموده و خواهد نمود با احساس عمیق

هاي رژیم سفاك بعثی عراق با درك عالقه در قبال تجاوزات راه زنانه امپریالسم خونخوار آمریکا و  توطئهآن آورددهاي دست

وجودیت استقالل در تمامیت ارضی میهن عزیزمان ایران و به انگیزه پاکترین پیوند قلبی نسبت به وحدت و عمیقی نسبت به م

داریم و نظرات و جمهور را به این پیام معطوف میدوستی و برادري خلقهاي ایران توجه حضرت امام خمینی و رییس

حقوق مشروع خلق کرد و تحکیم اتحاد خلل ناپذیر  پیشنهادهاي خود را براي خاتمه دادن به جنگ و برادرکشی و احقاق

خلقهاي کشورمان علیه امپریالیسم به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم و بقایاي رژیم منفور پهلوي در چند بند زیر تقدیم و براي 

اسالمی ایران جمهور بست است از حضرت امام خمینی و رییساجراي آنها که به اعتقاد راسخ ما یگانه راه خروج از این بن

 :استمداد می نماییم

 

بس اعالم گردد. از گروههاي مصرانه خواهشمندیم دستور فرمایید در کلیه شهرها نقاطی که درگیري جریان دارد آتش-

ه را با قاطعیت مراعات و اجرا نمایند و بآنبس بالدرنگ لبیک گویند وخواهیم که به این آتشسیاسی درگیر نیز مصرانه می

 .نمودن جنگ و برادرکشی با تمام نیرو صادقانه کمک کنندخاموش 



 

کلیه مشکل گشاي منطقه کردستان رفع ستم ملی از خلق کرد در مبناي پیام تاریخی امام خمینی است که بیشتر رفع تبعیض -

رح ست تمنا داریم طدل امید بسته اآناست و خلق کرد این همه باآناز خلق کرد و تامین حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 

اند مورد قبول ایشان و دیگر جمهور اعالم کردهاي پیشنهادي حزب دمکرات کردستان ایران را که آقاي رییسشش ماده

 .اعالم فرمایید مقامات و رهبري جمهوري اسالمی ایران نیز قرار گرفته است هر چه زودتر رسماً

 

 نماید هیاتیصول کلی رفع ستم ملی است از خلق کرد را معین میاي که اطبیعی است که پس از اعالم طرح شش ماده-

ول نامه اجرایی اصذیصالح با قدرت تصمیم گیري از جانب دولت مامور شود تا با کمک و یاري مردم کردستان قانون و آیین

یر الزم را ویی از مردم تدابمصوبه این طرح را تهیه و به تصویب دستگاههاي قانونی کشور برسانند و براي ترمیم خرابیها و دلج

 .اتخاذ نماید

 

خواهشمندیم دستور فرمایید حالت محاصره اقتصادي که به مناطق مختلف کردستان و مهاباد و پیرانشهر و سردشت و بانه و -

برطرف شود این محاصره بر خالف اصول اسالمی و صریح  بوکان و اشنویه و سقز و سنندج و اورامانات و غیره ایجاد شده فوراً

قرآن است که در نتیجه کمبود کاال صدها هزار خانواده مستضعف و محروم در عزابند و گرانی بر دوش آنها هر روز 

ان داشته کند اطمینشود. خطر شیوع بیماري وبا و دیگر امراض واگیردار بسیاري از مناطق کردستان را تهدید میفرسا میطاقت

دها و گیرد و صباشید که با این گامهاي درست و انسانی و اسالمی آب  بر آتشی خواهد پاشید که هرآن در مملکت وسعت می

سازد اگر پیشنهادهاي ما که در چهار ماده فوق به عرض رسیده هزاران انسان بی گناه را در نهیب خود به خاکستر مبدل می

هاي دوستی و وحدت عالوه بر اجراي حق و عدالت در مورد خلق ستم دیده کرد پایهاجرا شود کمترین شکی نیست که 

خلقهاي ایران و استقالل و تمامیت ارضی ایران بیش از پیش استحکام خواهد یافت. به امید اقدامات عاجل به نمایندگی از 

 .هابادطرف جلسه همگانی نمایندگان تمامی طبقات را اقشار منزقه مهاباد و شوراي شهر م

 

 روابط جهاد سازندگی بانه، سقز، سردشت با حزب دمکرات کردستان

 

نمود و با پشتیبانی اکثریت نفر کارگر فعالیت می 6000جهاد سازندگی بانه و سقز و سردشت تا چند روز قبل با کمک بیش از 

شتیبانی نمایند و چند روزي پ حزب دمکرات از جهادسازندگی صریحاً  هاي مسلح مخصوصاًمردم باعث گردیده بود گروه

از جهادسازندگی پشتیبانی نمود ولی چه زود روشن شد، که  گذرد که دکتر قاسملو در مصاحبه اي با روزنامه کیهان صریحاًمی



بازي نیست، همین پشتیبانان چند روز قبل به جهادسازندگی بانه حمله کرده و پس از شبها چیزي جز خیمهي این حرفهمه

ها میلیون تومان خرج کارهاي عمرانی کرده بودند به گروگانه ماه ده 5اموال، افراد جهادسازندگی را که در مدت  غارت کردن

 نمایند، در اینجا فقط چند نمونه آنهایی شایعاتی بین مردم پخش میگرفتند و پس از آن براي توجیه اعمال خود طی اعالمیه

 :نماییمکنیم و قضاوت را به خود مردم واگذار مییرا براي ملت ایران و برادران کرد عنوان م

 

هاي سقز و بانه و سردشت که به خواست مردم و به دست کارگران کرد و با کمک هاي فاضالب که در شهرستانـ کانال1

استفاده ها را جهت اند، که جهادسازندگی این کانالهایی شایعه کردهشهرداران و معماران شهرداري کنده شده طی اطالعیه

ها را سنگر است چرا براي کندن آن از هر محله ارتش به صورت سنگر ساخته است! مردم مسلمان کردستان اگر این کانال

ها سنگر است چرا شهرداران و معماران شهرداري و کارگران ي تقاضاها موجود است و اگر این کانالایم و همهها تقاضا دادهده

ها ها جهاد سازندگی را یاري کرده و اگر سنگر است چرا  مقدار زیادي از کانالن در کندن آنو حتی خود شما با دست خودتا

هایی فرمانداري و شهرداري سقز خواستار شروع کارهاي جهادسازندگی گذاري شده است؟ و اگر سنگر استچرا طی تلگراملوله

 چون شایسته یک مسلمان نیست که خفت را به شهادتو کنید؟اند؟ چرا در مقابل شایعات تسلیم شده و سکوت اختیار میشده

 .زندگی ننگین را به مرگ سرخ ترجیح دهند

 

کنندگی در شهرهاي ي حزب دمکرات تحت عنوان جهادسازندگی با جهاد ویرانبوسیله 1/3/59اي در تاریخ ـ اطالعیه2

ر اطالعیه آمده است که جهادسازندگی خواستار کردستان پخش گردیده و اتهاماتی به جهادسازندگی زده شده است. از جمله د

 تحریم اقتصادي سقز، بانه، سردشت شده است! در صورتی که مردم این شهرها شاهد هستند در دو ماه گذشته مخصوصاً

ي جهاد سازندگی و فرمانداران و شوراها مرغ در بانه و سردشت و سقز بوسیلهاردیبهشت ماه صدها تن برنج، روغن و تخم

تن برنج  50تن برنج و ده ها تن روغن در سقز و  50ها تن روغن در سردشت و ت برنج و ده 96اکنون شده و حتی همپخش 

ها به طور مازاد بر مصرف مانده است و حتی در تاریخ و چندین تن روغن در بانه در انبارهاي جهادسازندگی و فرنمانداري

ي جهاد تن روغن به فرماندار سردشت آقاي احمدیان بوسیله 15با دار حمل گوشت یک دستگاه ماشین یخچال 27/2/59

هاي مسلح به غارت رفته است و به علت ناامن ي گروهسازندگی داده شده است، البته مواد غذایی جهادسازندگی بانه به وسیله

 60ه علت ناامن بودن بانه تن روغن شده و ب 600زمینی و تن سیب 40تن برنج و  150ها که منجر به غارت رفتن بودن راه

زمینی جهادسازندگی بانه چند روز قبل در مهاباد به فروش رسیده البته در شهرهایی که جهادسازندگی وجود ندارد تن سیب

ي جهادسازندگی نیست. قضاوت در مطلب فوق را به مردم مسلمان و فرمانداران و گونه مسئولیتی در این مورد به عهدههیچ

 .نمایندنیون بانه ـ سقز و سردشت واگذار میشوراها و روحا

 



ـ در بخش دیگر اطالعیه آمده است جهادسازندگی خواستار قطع حقوق کارمندان دولت در این سه شهر شده است. مردم 3

نفر از بیکاران را مشعول به کار نموده  6000مسلمان کردستان چنانچه مطلع هستید جهادسازندگی سقز ـ بانه و سردشت 

توانید با ي دولت استخدام کرده و براي نمونه میها را بدون اجازهکردهها و تحصیلي زیادي از دیپلمهو حتی عدهاست 

ت ي جهادسازندگی پرداخماه نیز بوسیلهها در اردیبهشتفرمانداري و شهرداري سردشت تماس بگیرید و حتی حقوق دیپلمه

جهادسازندگی پیشنهاد قطع حقوق کارمندان دولت را بدهد. در صورتی که  کند کهشده است بنابراین کدام عاقلی قبول می

میلیون  30ماه  5ي ادارت را با تمام قدرت رفع نموده است و در مدت کمتر از خود جهاد، بیکاران را مشغول و نیازهاي کلیه

 .تومان در این منطقه خرج کرده است

 

اي وضع نظامی پادگان بانه ـ سقز و سردشت را طی گزارشی براي خامنهـ در بخش دیگر اطالعیه آمده است جهادسازندگی 4

اد کنیم افرتشریح کرده است و خواهان بمباران کردستان و مجازات افراد ارتش شده است. از مردم مسلمان بانه سئوال می

اند و در روستاهاي تگیر شدههاي مسلح دسي گروهها بوسیلهجهادسازندگی که چند روز بعد از عید و در اولین روز درگیري

تاریخ  کنیم آیا در ایناند و از مردم مسلمان سردشت سئوال میبرند چگونه چنین اطالعاتی از بانه به تهران دادهبانه به سر می

دم رچنین از ماند تا خبرهاي پادگان و سقوط پاسگاه ربط و کلته را به تهران دهند؟ و همافرا جهادسازندگی در سردشت بوده

ه از وضع اند ککنیم جهادسازندگی چند روز بعتد از عید تعطیل گردیده؟ و آیا افراد جهادسازندگی در سقز بودهسقز سئوال می

کنیم آیا اطالع کامل از مردم سردشت و فرماندار و شهردار سردشت سئوال می پادگان سقز گزارش تهیه نمایند مخصوصاً

اند اي دستگیر شدهي شهرها تعطیل و افراد منطقه را ترك و عدهوزهاي درگیري در کلیهندارند که جهاد سازندگی در اولین ر

 اند؟ي کار جهادسازندگی نشدهو آیا بارها خواستار ادامه

 

اي مهم در مورد اوضاع نظامی بانه ـ سقز و سردشت در تاریخ متنی در روزنامه جمهوري اسالمی تحت عنوان نامه ـ ضمنا5ً

االسالم موثق براي حجت به چاپ رسیده و قید شده است که این نامه از یک منبع کامالً 278شماره  2ي صفحه 27/2/59

اي فرستاده شده است. حزب دمکرات نیز از فرصت استفاده کرده و براي توجیه دستگیر کردن افراد جهادسازندگی خامنه

از طرف جهادسازندگی کردستان این  کرده است که شدیداً ي این نامه را جهادسازنگی بانه ـ سقز و سردشت معرفینویسنده

شود هر چه زودتر واقعیت را براي ملت ایران و مردم ي جهموري اسالمی خواسته میگردد و از روزنامهموضوع تصویب می

ي جهاد یلهز بوساي به رفع مشکالت رفاهی ادگان بانه و سقکردستان و جهادسازندگی روشن نمایند البته قسمتی از نامه اشاره

ي آن هم با کمک خود مردم بانه بوده که جهادسازندگی هزینههاي پادگانه بانه و آنها و دربگردیده که فقط انداختن شیشه

دهیم که این گونه را پرداخت نموده است. در خاتمه به مردم مسلمان کردستان و ارتش جمهوري اسالمی ایران هشدار می

 هاي مسلح ازي مردم فقیر چون گروهر علیه جهادسازندگی و براي جداکردن جهادسازندگی از تیرهاي است بشایعات توطئه

ود اند و براي اینکه پایگاه خجمعی کارگران و کشاورزان و کسبه و روحانیون با جهادسازندگی به وحشت انداختههمکاري دسته



اوم کنند که برادران ارتشی را که تنها نیروي مقحتی کوشش می کنند ورا بین افراد ناآگاه حفظ کنند این شایعات را پخش می

 .در مقابلشان است به جهادسازندگی بدبین و ارتش را تضعیف نمایند

 

 )10/3/1359بر فراز باد پرچم خونین اسالم در جهان ـ جهادسازندگی کردستان(کیهان 

 

 .گروگان را آزاد کرد 61سازمان چریکهاي فدائی خلق،

 

درگیریهاي اخیر کردستان را آزاد کرده  هايتن از گروگان 61اعالم کرد  که  ايکهاي فدائی خلق در اطالعیهسازمان چری

فدائی خلق، خواستار پایان بخشیدن به محاصره اقتصادي کردستان، اعالم آتش بس  هاياست. در این اطالعیه، سازمان چریک

 :ستان شده است. متن اطالعیه این سازمان به شرح زیر استو پذیرش رسمی اصول خودمختاري کرد هادر تمامی جبهه

 

خود جهت پایان بخشیدن به جنگ برادرکشی در کردستان و تأمین  هايفدائی خلق ایران در ادامه تالش هايسازمان چریک»

حقوق حقه خلق کرد در چهارچوب جمهوري اسالمی ایران، تعدادي از گروگانهاي درگیري اخیر کردستان را که در اختیار این 

 .نمایدآزاد می باشد،سازمان می

 

شکر با ادامه سیاست ل کنندندارد و کسانیکه امروز تالش میسازمان ما براین اعتقاد است که مساله کردستان، راه حل نظامی 

ف ایران و تضعی هايتشدید خصومت میان خلقکشی، مساله کردستان، را فیصله بخشند، تنها به ادمه جنگ برادرکشی،

جمهور، . ما از دولت جمهوري اسالمی ایران و شخص رییسکنندمبارزات ضد امپریالیستی دمکراتیک مردم میهنمان کمک می

ول و پذیرش رسمی اص هابا پایان بخشیدن به محاصره اقتصادي کردستان، اعالم آتش بس در تمامی جبهه خواهیممصرانه می

 .«خودمختاري کردستان، شرایط الزم را جهت برقراري صلح در منطقه فراهم آورد

 

 همه کسانی است که نگران سرنوشت انقالبصلح آمیز نیروهاي سیاسی مسوول در کردستان، وظیفه  هايپشتیبانی از تالش

 . سازمان ما به سهم خود ازدانندما را امپریالیسم جنایتکار آمریکا می هايو دشمن اصلی خلق باشندشکوهمند مردم ایران می

ترش جز گس اياست که نتیجه ايانتقام جویانه هايمخالف تمام شیوه هر تالشی در این زمینه، قاطعانه حمایت کرده و شدیداً

هر چه بیشتر جنگ برادرکشی ندارد. سازمان ما علیرغم شرایط نامساعدي که به واسطه گسترش جنگ از جانب جمهوري 



اسالمی بوخود آمده، از هیچ کوششی بخاطر برقراري صلح در کردستان، کوتاهی نخواهد نمود. بدین لحاظ، آزادي کسانی که به 

ما از  هايو امیدواریم تالش دانیممی الذکررا گامی مثبت جهت تحقق اهداف فوق نداجنگ تحمیلی با خلق کرد فرستاده شده

جانب مردم مبارز ایران و همه نیروهاي انقالبی و ترقیخواه و مقامات مسوول جمهوري اسالمی، مورد پشتیبانی و تأئید 

 )1/4/1359.(اطالعات"آزاد خواهیم کرد باشند،قرارگیرد. ما در آینده نزدیک تمام گروگانهائی را که در اختیار سازمان ما می

 

 ي گروه ضربت کرمانشاهاطالعیه روابط عمومی دفتر ریاست جمهوري درباره

 

اي خرداد در کیهان اطالعیه 31دفتر روابط عمومی ریاست جمهوري در پی چاپ جوابیه گروه منحله ضربت کرمانشاه در روز 

 :صادر کرد متن اطالعیه چنین است

 

جه به سوابق گروه ضربت کرمانشاه و انحالل این گروه از طرف دادستانی انقالب. از طرف دادستانی انقالب، تعقیب و با تو

انجام خواهد گرفت. بدیهی است مطالبی که در دادگاه که توسط شاکیان دادستان و متهمین  محاکمه اعضاي مختلف آن قریباً

را  مزبورهاي گروهی پخش خواهد شد. پاسخ کلی سئوالهاي مطرحه در جوابیهانهشود و انشاءاهللا به طور علنی از رسعنوان می

 .خواهد داد

 

با این وصف به منظور رفع هرگونه ابهام و بنابر احترام وارزشی که براي افکار عمومی و بحث آزاد قایل هستیم مختصر زیر را 

یر این حقیقت ضروري است که گروه مزبور تاکنون تحت رسانیم. قبل از پاسخ به سئواالت زبه اطالع عموم ملت ایران می

 :اندعناوین مشروحه زیر خود را معرفی نموده

 

 .کند)ـ گروه ضربت سپاه پاسداران ـ (سپاه این ادعا را رد می1

 

 ـ گروه ضربت کرمانشاه2

 

 ـ گروه ضربت وابسته به پیشمرگان کرد مسلمان3



 

 کرمانشاه 2ـ گروه ضربت شماره 4

 

حال گروه منحله ضربت کرمانشاه که تحت هر عنوان خود را معرفی نماید مسئول اعمالی است که انجام داده و این به هر 

 .افزایدتعداد اسامی فقط اتهامی بر اتهامات آنها می

 

که با  ساتیها، باید گفت: در جلـ در پاسخ سئوال اول به این که آیا مدارکی دال بر جدا بودن گروه مزبور از سپاه و کمیته1

با حضور دادستان انقالب کرمانشاه و نیز سرپرست گروه ضربت  22/3/59افراد و فرماندهان سپاه پاسداران کرمانشاه در روز 

داشتیم همگی اذعان بر آن داشتیم که این گروه هیچ وابستگی به آنها نداشته و مستقل از آنها و به طور خودسرانه عمل 

دانستند که این گروه را منحل نمایند. مدارك دیگر دال بر اینکه یک مسلمان وظیفه خود را می به عنوان کردند و اصوالًمی

است که با امضاي آقایان سرپرست سپاه  23/3/59ي مورخ کرد صورتجلسهگروه منحله ضربت مستقل از سپاه عمل می

ورده شده که این گروه وابسته به سازمان کرمانشاه، استاندار، سرپرست گروه ضربت و دادستان انقالب رسیده و در آن آ

 .معلوم شده که چنین وابستگی وجود ندارد و گروه مزبور غیر قانونی است باشد که بعداًپیشمرگان مسلمان کرد می

 

د ي ما زیادتر بوده و یا ستم سالهاي متوالی مالک و خائن و فئودال. . .  خوروزه 14این موضوع که آیا ضرب و شتم  ـ اصوال2ً

 :اي استمبین چنین نکته

 

 .ایدها را در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادهروز بازداشتی 14ـ شما ظرف 1

 

 ـ ضرب و شتم بازداشتی در زندان که با دستها و چشمان بسته انجام می گیرد آیا شکنجه نیست؟2

 

دانند با بقیه مطالب مندرج در جوابیه مزبور می» امنیت«بیان این مطلب از طرف گروه منحله که خود را حامیان  ـ اصوال3ً

باشد و در عدل می» عدم امنیت«کند زیرا امنیتی که با شکنجه افراد اگر چه متهم باشند برقرار شود حقااستقرار تناقض پیدا می

 دیدگان گروه منحله ضربت همنیت وجود ندارد. ذکر این نکته الزم است که شکنجهاسالمی جایی براي این نحوه استقرار ام

باشند.اینکه چرا افرادي که بر اثر ظلم و جور این گروه از دهات خود آواره اکنون در بیمارستان بستري و تحت معالجه می



تی محیط رعب و وحشت ایحاد شد و اشخاصی پناه نیاوردند سئوال عجیبی است زیرا وق» دفتر ریاست جمهوري« اند به ما شده

کنند به غلط به نام کمیته ضربت سپاه پاسداران یا اسامی مشابه باآن در لباس سربازان اسالم عرصه را براي آنان تنگ می

د از آن نیافتراهی براي رساندن صدایشان به ما میبرند. طبیعی است اگر کورهمردم از دولت قطع امید کرده و به کوه پناه می

 .کردند که اینکه تعداد از آنان به طریقی به ما تظلم نمودنداستفاده می

 

ي افرادي است که از از پوشاندند مستند به شهادت کلیهـ این ادعا که افراد منحله ضربت در عملیات صورت خود را می4

د به ما تظلم شده است.جالب است که این گوشه و کنار دهها قریه و قصبه به مقر سپاه پاسدارن کرمانشاه آمده وگفته ان

نمود که براي جلوگیري از شناخته شدن توسط ضد موضوع را سرپرست گروه ضربت کرمانشاه نیز اعتراف کرده و توجیه می

 .کردندانقالب این کار را می

 

بی  هاياست و تیراندازي بوده» کوزران«گروه ضربت رهبر عملیات شب بیستم خرداد ماه جاري در » رهبر«ـ غالمعلی نوري 5

 .مورد آن شخص هم زیادي بوده است

 

هاي این گروه سئوال فرموده بودید که چگونه بوده است؟ما فقط چند مورد آن را به طور خالصه در زیر ـ در مورد شکنجه6

 :دهیمشرح می

 

ن زده بر روي زمیسته و در زمین شخمآباد را به جیب بي شله حسنالف ـ شخصی به نام اسماعیل امامی است از اهالی دهکده

شود و کنند.این شخص در تهران بستري مییک تیر شلیک می 3ي ژ ـي اسلحهکشند و پس از آن به کف پاي وي بوسیلهمی

 .اندهایش باخبر شدهخبرنگاران نیز او را دیده و از اظهارات وي در مورد شکنجه

 

یر به بینی و تي هفتهاي دستهپس از دستگیري در حین بازجویی با ضربهب ـ شخصی به نام غالمحسین بختیاري سنجابی 

هاي ناهموار زنند و سپس او را به مانند یک تکه گوشت به صندوق عقب اتومبیل انداخته و سپس در جادهي او میچانه

 .کنند تا باعث آزار واذیت وي شوندرانندگی می

 



ه گروه منحله ضربت در مورد افراد به کار برده است در پایان الزم است متذکر هایی است کاینها فقط چند نمونه از شکنجه

ي مربوطه شویم که چون حکم انحالل گروه ضربت و دستگیري افراد آن بوسیله دادستانی انقالب صادر و اجرا گردیده پرونده

اید و پیگیري است انجام هرگونه مناظره بباشد و از آنجا که پرونده ي امر تحت رسیدگی در داستانی انقالب تحت رسیدگی می

موافقت خود را به شرکت در این  اي صادر گردد من شخصاًي دادستانی انقالب باشد و در صورتی که چنین اجازهبا اجازه

ي مقامات قضایی و در محاکمه عدل اسالمی رسیدگی شود.محمد ي امر باید بوسیلهکنم در هر حال پروندهمناظره اعالم می

 )10/4/1359جمهور در امور عمومی(کیهانسن پیرحسینی مشاور رییسح

 

 .شودجهاد سازندگی در کردستان تعطیل می هايفعالیت

 

اعالم کرد: کلیه اقدامات عمرانی و سازندگی این ستاد درکردستان بعلت نداشتن  ايطی اطالعیهستاد جهاد سازندگی کردستان،

 :بودجه و کارشکنی دولت به زودي تعطیل خواهد شد. متن این اطالعیه به شرح زیر است

 

 بسه تعالی

 

ودجه نهاد با کمبود ببا درود و تعظیم به پیشگاه ملت مسلمان و رنجدیده ایران. جهاد سازندگی از روزي که پا به عرصه وجود 

. جهاد مجبوربود با التماس به شدو امکانات روبرو شده در دوره حکومت مهندس بازرگان با دادن بودجه به جهاد مخالفت می

بعد از مدتها دوندگی دریافت نماید  ماندمی ناتماماین و آن مبالغ ناچیزي جهت ساختن یک حمام یا یک مدرسه که معموالً

نپائید که از خدمت دولت موقت محروم گشتیم و چند ماهی که نخست وزیر نبود به شوراي انقالب روي  خوشبختانه دیري

آوردیم و بودجه مورد نیاز را تا حدودي در اختیارمان گذاشتند و گفتند که شما هرکار عمرانی که به صالح مردم و مملکت 

ی کردستان نیز طرحهاي عمرانی بزرگ شروع نمود. تا اینکه است شروع نمائید پول به اندازه کافی موجود است. جهادسازندگ

رییس جمهور انتخاب شد و اولین خبري که نصیب جهاد شد باز کمبود بودجه بود ماهها دوندگی کردیم و بارها فریاد زدیم 

کار  از کار بیوالتماس کردیم که کارهاي جهادسازندگی به علت نبودن بودجه رو به تعطیل است و نزدیک به هزاران کارگر 

شوند رییس جمهور در جواب گفت اگر بودجه جهاد کافی نیست از استاندار بگیرید البته چون هدف جهاد خدمت به می

مستضعفین است پیش استاندار رفتیم و سر تعظیم فرود آوردیم و گفتیم با کمال میل براي رضاي خدا و خدمت به مردم 

ر دست جهاد د یم با توجه به اینکه از یکسال قبل تا کنون اقتصاد منطقه تقریباًحاضر به اجراي فرامین شما هستیم و گفت

دهند و تعطیل کار در این منطقه به صالح مملکت سازندگی بود و ادارات دولتی غیر از کارشکنی هیچکاري انجام نداده و نمی

جه مصرف نشده است مبلغی در اختیار جهاد که در اختیار استانداري قراردارد و در این مدت به هیچ و اينیست از بودجه



از هم پاشیده که باید تجدید سازمان گردد  سازندگی قرار دهید. جواب استاندار و معاونش چنین بود ما اداراتی داریم که کامالً

رات اید اداباید در مقابل کار کنند و این بودجه که در اختیار استانداري است ب گیرندو از طرفی چون کارمندان حقوق می

دولتی یکسال با آن خود را مشغول نمایند و اگر استانداري کل بودجه را نیز به جهاد بدهد جهادسازندگی با این سرعت عمل 

تکلیف استانداري با کارمندان دولت چه خواهد شد؟ و در خاتمه استاندار گفت  در مدت یکماه آنرا مصرف خواهد کرد. بعداً

 .ا بدون پولما در خدمت جهاد هستیم ام

 

 آورترس ايکه در روزهایی که حتی بردن نام کردستان براي عده گیریماي امام، اي ملت مسلمان ایران خدا را به شهادت می

و وحشتناك بودما جان بر کف با دادن چندین شهید و دهها گروگان در این منطقه به یاري مستضعفین شتافتیم ولی اکنون 

 آورند؟معلوم نیست چه دستهایی در کار است که لبۀ تیز این ضرباتشان را بر پیکر جهاد سازندگی فرودمی

 

 بماند جهادسازندگی در بدر به دنبال پول مصرفدر استانداري بیشود و باید پول و بدین سان با جهاد سازندگی مخالفت می

 .باشد

 

از کارهاي  %50اي امام، اي یاور مستضعفان، ما به فرمان تو لبیک گفتیم و تا پاي جان ایستادیم ولی اکنون به اجبار 

گردد. و از جهاد سلب می وولیتمستعطیل خواهد شد. و عمالً جهادسازندگی کردستان تعطیل شده است وتا چند روز دیگر کالً

شاید با تعطیل شدن جهاد مشکالت منطقه با دست مسوولین دولتی به نحو احسن حل شود. و آخر سال نگویند پولها در بانکها 

 )20/4/1359خرج نشده باقی مانده است. به امید توجه و اقدام عاجل   ستاد جهاد سازندگی کردستان(جمهوري اسالمی

 

 انجمن اسالمی اعالم موجودیت

 

پست و تلگراف استان کردستان، با انتشار اطالعیه اي اعالم موخودیت کرد. در اطالعیه آمده  کارکنانانجمن اسالمی -سنندج

جلو تمام حرکتهاي ضد تکاملی و امپریالیستی را گرفت.  شودما اعتقاد راسخ داریم که تنها با تکیه به اهللا و قرآن می« است: 

 )23/6/1359اطالعات».(ا تشکیل انجمن اسالمی سنگري محکم در برابر عوامل شرك و کفر ایجاد کرده ایمبنابراین ما ب



 

 کردستان و انقالب

 

  

 

Kurdistan & revolution 

 

  

  بهزاد خوشحالی

 

       

 

  



 تظاهرات در مهاباد

 

 مهاباد، ورزشی میدان در فوتبال مسابقه یک پایان از پس) شهریور 15 چهارشنبه( دیروز ظهر از بعد 6 ساعت –مهاباد 

 .خیابان ریختند و شروع به تظاهرات کردند به شد زده تخمین نفر 600 تا 500 بین تعدادشان که تماشاگران

 

بعد  9تظاهر کنندگان خواستار آزادي زندانیان سیاسی شدند.این عده در خیابانها براه افتادند و شعار دادند.تظاهرات ساعت

 )15/6/1357بدون برخورد بین تظاهر کنندگان و مأموران انتظامی پایان گرفت(اطالعات  9ازظهر

 

 نهاتظاهرات در شهرستا

 

خبرنگار اطالعات: شبانگاه دیروز،پانصد جوان و نوجوان در مهاباد با دادن شعار در خیابانهاي این شهر به راه افتادند و -مهاباد

 .آزادي زندانیان سیاسی را خواستار شدند

 

باد بیرون آمدند و پس از ،از میدان ورزشی مها»آزادي،آزادي، زندانیان سیاسی را آزاد کنید:«دادنداین عده در حالیکه شعار می

گذشتن از خیابان شاهپور،به میدان محمد رضا شاه رسیدند.دراین محل،رئیس شهربانی مهابادآنها را دعوت به آرامش کرد، 

ولی آنها بار دیگر با دادن شعار،از خیابان پهلوي شرقی گذشتند و به میدان رضا شاه کبیر رفتند.تظاهر کنندگان،سپس ازاین 

بطرف میدان محمد رضا شاه برگردند که مأمورین انتظامی براي  خواستندي خیابان حافظ به راه افتادند و میمیدان به سو

 )16/6/1357متفرق کردن آنها چند تیر هوایی شلیک کردند و تظاهر کنندگان پراکنده شدند.(اطالعات 

 .به وسیله ماموارن ژاندارمري،از مهاجرت هزار روستائی کرد جلوگیري شد

 

دود یک هزار تن از کشاورزان قریه دارسیران،واقع در بخش حومه شهر مرزي مریوان،بخاطر اعتراض به عدم اجراي دقیق ح

 .قانون اصالحات ارضی در روستاي خود تصمیم گرفته اند مهاجرت کنند

 

مأموران ژاندارمري مانع روز قبل در یک کیلومتري مرز متوقف شده اند و  10کردستان ـ واحد مرکزي خبر:روستائیان از 

 .شوندپیشروي آنان بسوي مرز می



 

محمد نریموسائی و رشید شکر رزاقی گزارشگران کیهان در کرمانشاه و سنندج که به محل توقف روستائیان رفته اند،در 

 :گزارش مشترك خود می نویسند

 

از . مشکل این عده از هشت سال قبل آغبرندمیروستائیان مهاجر با کمبود آذوقه روبرو هستند و همچنان در بالتکلیفی بسر 

براي بدست آوردن نسق زراعی تاکنون حدود هفت کیلو نامه و شکوائیه به اکثر مقامات  گویند،شد و آنطور که خودشان می

 .مسئول مملکتی نوشته اند

 

شهر و شهرستان و  هايانجمن مالک متنفذ است که اغلب در 9هکتار اراضی مزروعی روستاي دارسیران، متعلق به  750حدود 

سال پیش اقدامات خود را براي دریافت  9را کشت می کردند  هاادارات دولتی صاحب نفوذ هستند. کشاورزانی که این زمین

نه تنها کمکی به حل مشکل آنان نکرد، بلکه سبب شد که پنج  هاسال ادامه در گیري 9نسق زراعی آغاز کردند و ظرف این 

تن از آنان به اسامی حاج محمد امین احمدي، عبداهللا ازادي، سعید دارابی، حاج مصطفی تارام و صالح بهرامی هر کدام بدمت 

شدند  ز زادگاه خود تبعیدماه با راي کمیسیون امنیت اجتماعی از زادگاه خود تبعید شدند و چون کمیسیون امنیت اجتماعی ا 6

 !و چون کمیسیون امنیت اجتماعی اعتبار اعزام آنان را به محل تبعید نداشت، مالکان این اعتبار را تامین کردند

 

مداوم زارعان و مالکان، دادگاه مریوان به همه روستائیان ابالغ کرد که در مورد نسق  هايدر سال گذشته، بدنبال در گیري

ق قانونی ندارند . روستائیان که این حکم اعتراض داشتد و آنرا نتیجه اعمال نفوذ مالکان می دانستند،دسته زراعی هیچگونه ح

جمعی به یک راه پیمائی دست زدند و تا مرز پیش رفتند. آنها با وساطت استاندار کردستان و فرماندار مریوان پس از یک 

 .ان در مالقات با روستائیان قول داد که حکم دادگاه را باطل کندشبانه روز به روستاي خود بازگشتند. استاندار کردست

 

ابالغ شد که چون غیر از کشاورزي کارهاي  هاخانواده روستائی صادر شد،اما به بقیه خانواده 45مدتی بعد،نسق زراعی براي 

 .دیگري نیز دارند،مستحق دریافت نسق زراعی نیستند

 

اي دارسیران حاضر به قبول نسق زراعی نشدند و اعالم کردند که تنها در صورتی در این شرایط،هیچ یک از زارعان روست

را می پذیرند که براي همه، بدون استثناء صادر شده باشد.روستائیان بعنوان اعتراض به این اقدام،به مریوان رفتند و  هانسق



نتیجه اي حاصل نشد و نه روز  روز،هر روز از صبح تا شب در فرمانداري بست نشستند.از این اعتراض، 14مدت 

 .مریوان بسوي مرز روانه شدند هايقبل،روستائیان پس از گذشتن از خیابان

 

در ده کیلومتري مرز،درگیري شدیدي بین روستائیان و مأموران ژاندارمري رخ داد که به زخمی شدن یک دختر و یک مرد 

روستائیان به راه خود ادامه دادند  ها،ند.علیرغم این درگیريروستائی منجر شد.مجروحان،وسیله پزشک ژاندارمري معالجه شد

 )1357/ 7/7و در یک کیلومتري مرز متوقف شدند. (اطالعات 

 

 به توصیه جبهه ملی ایران،  

 .روستائیان معترض کردستان از مهاجرت صرفنظر کردند

 

  .کشاورزان را غصب کرده اند هايننماینده جبهه ملی: مقامات محلی مریوان و کردستان دست به یکی کرده و زمی

 

روز است در یک کیلومتري مرز عراق متوقف شده  9کرمانشاه ـ سنندج ـ خبرنگاران کیهان:روستائیان مهاجر کردستان که 

اند،دریروز این توصیه جبهه ملی را پذیرفتند که از پیشروي خود بسوي مرز عراق، خودداري کنند و تا احقاق حق خود در 

 .یافت نسق زراعی،در یک کیلومتري مرز متوقف بمانندزمینه در

 

منوچهر مسعودي، منصور رسولی، و حسین مفتاح ( وکالي دادگستري)،دکتر عرفانیان( پزشک )،اکبرلقایی،عباس ایهامی و 

 .اسماعیل فراهانی( پژوهشگر) و دو خانم پرستار که از سوي جبهه ملی ایران به مریوان اعزام شده اند

 

در دادگستري مریوان،به محل توقف روستائیان رفتند و چند »دارسیران«از مطالعه پرونده شکایات کشاورزان قریه دیروز،پس

ساعت با آنها مذاکرده کردند.آنها که یک پزشک و دو پرستار همراه داشتند، ابتدا پس از معاینه کشاورزان بیمار،مقدار دارو 

 .ئی در اختیارشان گذاشتندبین آنان توزیع کردند و یک کامیون مواد غذا

 

که آرام پیش  دیدمملی گفت، اگر ما قدرت داشتیم،اجتماعی نمی يدر اجتماع کشاورزان،حسن مسعودي نماینده ي جبهه

شما را از چنگال مالکان غاصب بیرون می آوردیم.هدف ما در اصل وحدت ملی است.ما در  هايبرویم و خیلی سریع زمین



مؤمن،معتقد و مورد اطمینان نیاز داریم و چنین افرادي را تنها  زمانی می توانیم داشته باشیم که سرحدات کشور به افرادي 

 .آنها را به زمین خود وابسته کرده باشیم

 

 :وکیل دادگستري و نماینده دیگر جبهه ي ملی،خطاب به کشاورزان گفت»حسن رسولی»

 

»( نیکانی ساسا«و»حیدري « که کارش پرورش افرادي نظیر دشمن شما در اصل مالکان شما نیستند، بلکه دستگاهی است

سال  4مالکان شما )است.شکایت شما به مقامات درباره ظلمی که به شما شده است،مثل شکایت گلوله تفنگ است.ظرف 

ما امیلیون ایرانی از کشور مهاجرت کرده اند،یعنی فشار به حدي است که درد بی وطنی را تحمل  می کنند، 4گذشته،حدود 

 .فشار را تحمل نمی کنند

 

رسولی در پایان سخنان خودبه خبرنگاران کیهان(محمد نریموسائی و رشید شکر رزاقی)گفت:نظر ما این نیست که چیزي را به 

ده ایم خود به این نتیجه رسی هايکشاورزان تحمیل کنیم و حرف اینها را با یکی دو ساعت هم نمی توانیم بفهمیم،اما در بررسی

شکلشان ناشی از ظلم و ستم دستگاه است،ما تا حصول نتیجه نهایی،با تمام امکاناتی که در اختیار داریم براي احقاق حق که م

 .دنبال خواهیم کرد هاو خبرگزاري هاآنها مساله را بوسیله روزنامه

 

ها هرگز ربه روستاي خود وي افزود:روستائیان،به ما قول داده اند که بسوزي مرز کشور همجوار پیشروي نکنند،اما آن

برنخواهندگشت،مگر آنکه به حقشان برسند. همه مقامات محلی دست به یکی کرده و زمینی زا که متعلق به کشاورزان بوده 

 .است،تصاحب کرده اند

 

شاورز خانوار ک 75صالح بهرامی،نماینده کشاورزان به خبرنگار کیهان گفت،فرماندار مریوان امروز به ما اعالم کرد که از 

خانوار  75اعالم کردند که باید همه  خانواده می توانند صاحب نسق زراعی شوند،اما کشاورزان مشترکاً 69» دارسیران«روستاي

سال است دنبال این کار  16صاحب نسق شوند، در غیر اینصورت حاضر به توافق با فرمانداري نیستند.صالح بهرامی افزود: 

خود را بگیریم در اصل، سند آزادي خود را دریافت داشته ایم.نمایندگان جبهه ملی، به کشاورزان  هايهستیم و اگر سند زمین

معترض قول دادند که از تمامی امکانات خود براي حل فوري مشکل آنان استفاده کنند. آنها بعدازظهر شنبه مریوان را به 

 )7/7/1357قصد تهران ترك گفتند.(اطالعات 

 ر چند شهرتظاهرات و زدوخورد د



 در بانه کردستان 

 

 .صبح دیروز گروهی از اهالی بانه کردستان در خیابانهاي شهر براه افتادند و تظاهرات آرامی برپا کردند 9از ساعت 

 

ساعت ادامه یافت. تظاهرکنندگان پالکاردهاي پارچه اي در دست داشتند که بر روي  4راه پیمائی و تظاهرات نشسته در بانه 

ائی نوشته شده بود. سخنرانان مذهبی و عده اي از اصناف و روشنفکران شهر براي جمعیت سخنرانی کردند، آنها شعاره

 .پایان یافت ايتظاهرات بانه بدون حادثه

 .ساله در تظاهرات بوکان کشته شد 16جوان 

 

ذشت. وي کمال حمیدي نام ساله اي که در تظاهرات بوکان مجروح شده بود، در یکی از بیمارستانهاي تبریز درگ 16جوان 

داشت و محصل بود، کمال که در اثر اصابت گلوله مجروح شده بود ابتدا در بیمارستان شیروخورشید سرخ بوکان بستري شد 

 .و سپس به تبریز منتقل گردید، ولی تالش براي نجات وي بجائی نرسید

 

نیز در بوکان در اثر اصابت گلوله کشته شده است.( بستگان جوان مقتول اظهار داشتند که جوان دیگري بنام محمد بهرامی 

 )10/7/1357اطالعات

 

 .نفر کشته شدند 3در تظاهرات مهاباد و بوکان 

 

در تظاهرات وسیعی که در شهرهاي بوکان و مهاباد برگزار شد، بعلت درگیري پلیس با مردم سه نفر کشته و  -مهاباد و بوکان

دگان از اهالی بوکان بودند و یک نفر دیگر از مهاباد بود. از آغاز هفته تاکنون، دوبار مجروح شدند. دو نفر از کشته ش ايعده

در مهاباد، تظاهرات وسیعی برگزار شد که در این اولین تظاهرات، یک نفرکشته شد و سه نفر مجروح گردیدند. در این 

 )11/7/1357تظاهرات،عده زیادي از علماء و اهالی مهاباد شرکت داشتند.( اطالعات

 

 نفر در سقز 17اعتراض جمعیت حقوقدانان به بازداشت 

 



سخنگوي جمعیت حقوقدانان ایران به خبرنگار قضایی ما اظهار داشت: در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه گذشته، تظاهرات 

که اکثر آنان کارمند آرامی در شهر سقز، واقع در استان کردستان روي داد که در پایان آن، مأمورین انتظامی، هفده نفر را 

این عده به دادگستري ارجاع نشده است و شکایات زیادي از طرف  دولت بودند دستگیر کردند. از آن تاریخ تاکنون، پرونده

دستگیر شدگان و خانواده آنان به کانون وکالي دادگستري و جمعیت حقوقدانان و جمعیت ایرانی طرفدار آزادي ودفاع از 

 .استحقوق بشر ارسال شده 

 

که نامبرده با مقامات داد گستري کردستان بعمل  هاییجمعیت حقوقدانان ایران، مامور رسیدگی به این شکایات شد.با تماس

 .آورد، مراجع قضایی از ارسال پرونده دستگیر شدگان به دادسرا اظهار بی اطالعی کردند

 

ر دادگستري مطرح گردیده و با تمامی اقداماتی که بعمل وي به خبرنگار قضایی اظهار داشت: در این باره شکایاتی نزد وزی

. بهمین جهت اندآمده مقامات انتظامی بر خالف کلیه موازین حقوقی از، ارسال پرونده دستگیر شدگان خودداري کرده

  و جمعیتآنان بعنوان اعتراض به عمل مأمورین انتظامی به کانون وکال هايبی شماري از اهالی سقز و خانواده هايتلگراف

حقوقدانان ارسال شده است. وي توضیح داد که قرار است هیئتی از طرف جمعیت حقوقدانان ایران جهت رسیدگی به اعتراض 

 )1357/ 11/7نفر دستگیر شده به کردستان اعزام شود.( اطالعات 17

 گانه 14خواستهاي 

 

 .را به اطالع فرماندار بانه رساندند بانه ـ مردم بانه با انجام یک تظاهرات،خواستهاي چهارده گانه خود 

 

شهر تعطیل شد و جمع کثیري از طبقات  هايدر این تظاهرات و مالقات که روز دوشنبه صورت گرفته کلیه بازارهاو مغازه 

 .مختلف مردم با حمل پالکارد در خیابان بحرکت درآمدند

 

ماده به اطالع  14شدند و نمایندگان خواستهاي خود را در  از طرف فرماندار بانه نمایندگان مردم دعوت به مالقات و مذاکره

فرماندار رساندند. فرماندار از مردم مهلت خواست و قول داد حتی االمکان در صورت توانائی و در حدود قانون خواستهاي آنها 

 .را عملی نماید

 

 .باز و مدارس دایر شد هاازهپس از این قول به درخواست نمایندگان، مردم به تظاهرات خود پایان دادند . مغ



 

 :خواستهاي مردم بانه به این شرح تسلیم فرماندار شد

 

 ـ آزادي بازداشت شدگان 1

 

 ـ تجدید محاکمه زندانیان که بطریق غیر عادالنه به حبسهاي مدتهاي طوالنی محکوم شده اند و رفع تظلم از آنان 2

 

 . ـ اجازه بازدید و مالقات با باز داشت شدگان 3

 

 .ـ تعویض شهردار بفوریت 4

 

آموزشی و پرورشی در سطح شهر و روستا با توجه به قطعنامه معلمان شهرستان بانه ( مدت سه روز  هايـ بررسی نارسائی 5

 هاياست که معلمان و دانش آموزان بانه در محوطه خانه فرهنگیان این شهرستان جمع شده و خواستهاي خود و نارسائی

 نه را اعالم و قطعنامه اي تهیه کرده اند. )آموزش و پرورش با

 

 .ـ عدم مداخله ادارات دولتی در امور مربوط به آموزش و پرورش مگر بطریق همکاري 6

 

 .ـ تجدید انتخابات و تعویض مدیر عامل شیر و خورشید سرخ بانه بفوریت 7

 

 .در بیمارستانهاـ پذیرش بیماران مستمند بطور رایگان و عدم تبعیض در پذیرش بیماران  8

 

 . ـ تعقیب متجاوزین بیت المال در تمام سطوح ادارات محلی بانه 9

 



 .ـ بکارگماردن جوانان بیکار با توجه به خواست شغلی آنان 10

 

 ـ انحالل اتاق اصناف در بانه 11

 

 .است تان تصویب شدهـ لغو عوارض و مالیاتهاي سنگین که نامتناسب و بدون توجه به درآمد سالیانه کسبه این شهرس 12

 

 . ـ توجه به بهداشت عمومی در سطح شهر و روستا و توسعه آن 13

 

 )12/7/1357ـ توجه کامل به وضع کشاورزي و دامداري در سطح شهر و روستا. (اطالعات 14

 .مجروح تظاهرات مهاباد به تهران منتقل شد

 

د براي معالجه اساسی به تهران انتقال یافت. در تیراندازي هفته مهاباد: عطاء سیدي یکی از مجروحان تیراندازي هفته قبل مهابا

قبل مهاباد که در جریان تظاهرات صورت گرفت یکی از تظاهر کنندگان بنام جمال فقیه یعقوبی کشته شد و سه نفر نیز 

 .مجروح شدند که دو نفر از مجروحین قبال براي درمان به تهران یافته بودند

 تظاهرات آرام در سردشت

 

سردشت: خبرنگار کیهان ـ ساعت یک بعداز ظهر جمعه تظاهرات آرامی در سردتشت ترتیب یافت و مرمدخ و خواستهاي 

 .خود را با فرماندار این شهر در میان گذاشتند

 

ه ب تظاهر کنندگان که بالغ بر چهار هزار نفر بودند در جلو فرمانداري سردشت اجتماع کردند و تا ساعت دو و نیم بعداز ظهر

به فرماندار تسلیم کردند . فرماندار قول داد که به خواستهاي آنها رسیدگی  تظاهرات پرداختند. آنها خواستهاي خود را کتباَ

 .گیردکند و از مقامات مسئول در این زمینه کمک می

 



سیاسی ـ تعقیب و  زادي کلیه زندانیانخواستهاي اجتماع کنندگان سردشت عبارت بود از اجراي کامل قانون اساسی ـ آ

آموزش و پرورش  توجه به رفاه معلم ـ رسیدگی  هايمجازات عاملین کشتارهاي اخیر در سراسر کشور ـ رسیدگی به نارسائی

پیرانشهر ـ مهاباد و بانه.(  هايبه وضع کشاورزان و کارگران ـ تاسیس تلفن خودکار در سردشت و آسفالت جاده

 )1357/ 12/7اطالعات

 .ن سنندج چند بانک را آتش زدندتظاهر کنندگا

 

نفر در خیابان شاهپور سنندج اجتماع کردند و دست به تظاهرات  60بعدازظهر دیروز عده اي در حدود  2سنندج: ساعت 

 .زدند. عده اي از تظاهر کنندگان نقابدار بودند

 

حالیکه کارکنان بانک هنوز محل کارشان  تظاهر کندگان پس از دادن شعارهائی به بانک رفاه کارگران در خیابان شاهپور و در

به آتش » کوکتل مولوتف«بانک آنرا با استفاده از مواد آتش زا  هايرا ترك نکرده بودند حمله کردند و پس از شکستن شیشه

 .کشیدند

 

و  سوزانده شدآتش بوسیله کارکنان بانک و مأمورین آتش نشانی خاموش شد. در این آتش سوزي مقداري از اوراق و اسناد 

 .امروز در کارهاي جاري بانک اختالل پیش آمده است و بغیر از باجه دریافت و پرداخت سایر قسمتهاي بانک فعالیتی ندارند

 

متعاقب این حمله تظاهر کنندگان به بانک ملی شعبه شاهپور که در جنب بانک رفاه کارگران قرار دارد حمله کردند و  

ند و قبل از به آتش کشیدن این بانک مأمورین شهربانی سررسیدند و تظاهر کنندگان متفرق این بانک را شکست هايشیشه

شدند.پلیس چهار نفر از تظاهر کنندگان را دستگیر نمود. که پس از انجام تحقیقات سه نفر را آزاد کرد و هم اکنون یکنفر در 

 )1357/ 13/7. (اطالعاتبردبازداشت بسر می

 روستائی آذربایجان غربی هاياعتصاب کارکنان تعاونی

 

کارکنان و کارمندان شرکتهاي تعاون روستائی آذربایجان غربی و شهرستان رضائیه از صبح پنجشنبه دست از کار کشیدند و 

آنها ترتیب اثر داده نشود، کار خود را از  هايعلت اعتصاب خود را کمی حقوق و سایر مزایا ذکر کردند و افقزودند تا بخواسته

 .نخواهند گرفتسر 

 



با آغاز این اعتصاب، کار خرید محصوالت کشاورزي از جمله سیب، سیب زمینی و گندم همچنین توزیع و فروش نفتی در 

 )15/7/1357روستاها تعطیل شد. (اطالعات

 اعتصاب در شهرستانها

 

 .برنده در حال اعتصاب بسر میکارکنان اداره پست سنندج و شهرهاي تابعه استان کردستان از ظهر روز چهارشنبسنندج ـ 

 

و در نتیجه مبادالت پستی از ظهر دیروز تاکنون بین  دهندکارکنان پست در اداره حضور دارند اما کار مراجعان را انجام نمی

 .سنندج و شهرهاي مختلف کشور صورت نمیگیرد

 

ش حقوق ـ هم طرازي حقوق با شرکت کارکنان پست کردستان حدود صد نفر هستند. خواستهاي آنان تامین مسکن ـ افزای

 .هاستمخابرات ـ اصالح قوانین استخدامی که مفاد این قانون بضرر پیمانی

 

 )15/7/1357ساعت در ماه.( اطالعات 85استفاده بیشتر از تجربه کارکنان قدیمی ـ استفاده از حداکثر  اضافه کار یعنی 

 اعتصاب کارکنان تعاونی روستائی کردستان

 

نفر از کارکنان سازمان تعاون روستایی استان کردستان از امروز به عنوان اعتراض به وضع استخدامی و کمی  155سنندج ـ 

 .دسمزد خود دست به اعتصاب زدند

 

این گروه همچنین خواستار اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و نیز انجام چند خواست دیگر شدند و اعالم کردند تا زمانیکه به 

 .طور کامل رسیدگی نشود به سر کار خود باز نخواهند گشتخواستهاي آنان ب

 

اعتصاب کارکنان سازمان تعاونی استان کردستان براي روستائیان مشکالتی پیش آورده است و در حال حاضر به دلیل تعطیل 

  )15/7/1357بودن فروشگاههاي تعاون روستایی برخی کاالهاي ضروري بدست شان نمیرسد.( اطالعات

  در پاوه و کرمانشاهتظاهرات 



 

 .پاوه ـ خبرنگار کیهان: در دو روز گذشته صدها نفر از فرهنگیان و طبقات مختلف مردم پاوه دست به تظاهرات زدند

 

آنها برکناري مدیر عامل شیر و خورشید سرخ پاوه، جلوگیري از ورود ساالر جاف نماینده اورامانات در مجلس شوراي ملی به 

  )1357/ 16/7را که در تغذیه دانش آموزان سوء استفاده کرده اند درخواست دارند. (اطالعاتپاوه و تعقیب کسانی 

 با میانجیگري مردم مریوان و تعهد اجرائی فرماندار،

 .خود بازگشتند هايروستائیان معترض کردستان به خانه

 

تصمیم به مهاجرت گرفته بو دند، پس از ده  خانواده روستائی کرد که75مریوان ـ رشید شکر رزاقی( خبرنگار اعزامی کیهان): 

در  خود هايروز توقف در مرز عراق، بدنبال مذاکره با نمایندگان جبهه ملی، با وساطت مردم مریوان در شب عید فطر به خانه

 .دارسیران بازگشتند

 

ند و اعی آنها را تسلیمشان کفرماندار مریوان،در آخرین تماس با روستائیان معترضول داد که حداکثر ظرف یک هفته نسق زر

نماینده روستائیان گفت که اگر این وعده در سر موعد عملی نشود و مسئوالن باز هم در کار مردم اخالل کنند، راه پیمائی بار 

 .دیگر از سرگرفته خواهد شد

 

 13بارزه کرده اند و حدود سال پیش براي گلرفتن نسق زراعی م 16کشاورزان روستاي دارسیران، بنا به گفته نماینده شان از 

قدامات خود نومید شدند دست به یک راه پیمائی ده کیلومتري زدند و تهدید کردند که مهاجرت 5روز قبل، چون از نتیجه ا

 .خواهند کرد

 

آنها در یک کیلومتري مرز توسط مأموران مرزبانی و ژاندارمري متوقف شدند و دو هیات از بازرسان شاهنشاهی مأمور 

به خواست آنها شدند. همچنین هیاتی از سوي جبهه ملی ایران به دیدار روستائیان رفت و پس از توزیع دارو و غذا و  رسیدگی

 .گفت و گو با آنها قول داد که از تمام امکانات خود براي حل مشکالتشان استفاده کند

 



ار اگر چنانچه در تحویل اسناد تاخیر شود یا مقدصالح بهرامی،نماینده روستائیان که نقش سخنگوي آنها را نیز دار،دیروز گفت:

 .ما در سند کمتر از آنچه که در واقع هست باشد،ما بار دیگر راه پیمایی خواهیم کرد هايزمین

 

 هاهکتار زمین زیر کشت دارند و باید در سندها نیز حدود زمین 15تا  4وي افزود:هر خانوار روستائی دارسیران به تفاوت بین 

 .شکل که در واقع هست مشخص شودبه همان 

 

خانواده به روستاي دارسیران بالتکیف بود که در روزهاي اخیر مدارك مربوط به  6کالنتري فرماندار مریوان گفت:تنها اسناد 

 .آن تهیه شده است

 

 ید در شورايگرسیوز،رئیس تعاون و امور روستاهاي مریوان تأیید کرد که اسناد به تهران ارسال شده است تا پس از تأی

 )1357/ 16/7اصالحات ارضی روز شنبه در اختیار کشاورزان گذاشته شود.(اطالعات

 تظاهرات و تیراندازي در سنندج

 

سنندج ـ  دیروز علیرغم اینکه دانش آموزان دبیرستانها و مدارس راهنمائی ساعات اول درس را در کالسهاي گذراندند، از 

ي کردند. عده اي دانش آموزان دختر که از مدارس خود خارج شده بودند، در داخل رفتن به کالس در ساعات بعدي خوددار

محوطه مدرسه مهرگان و جنب دبیرستان بوعلی اجتماع کردند و دانش آموزان این مدارس را دعوت به شرکت در تظاهرات 

هزار نفر بودند  4نندگان که حدود کردند. چندبی بعد عده اي دانش آموز به دختران پیوستند. حدود ساعت ده و نیم تظاهر ک

در خیابان پهلوي بطرف میدان شاه شروع به راه پیمائی کردند. پلیس در چهارراه فرح آنها را متوقف کرد و براي پراکندن آنها 

 .تیراندازي هوائی کرد

 

وع تظاهرات دیگر بوق اًتظاهرات بدون حادثه اي پایان پذیرفت و یک معلم و پنج دانش آموز دستگیر شدند. بعدازظهر مجدد

دانش آموز دختر و پسر در جلوي دانشسراي راهنمائی اجتماع کردند آنها ضمن  200بعدازظهر حدود  2پیوست و ساعت 

دادن شعار در خیابان پهلوي به راه افتادند. در چهار راه پهلوي که عده آنها به حدود هزار نفر رسیده بود پلیس مداخله کرد 

زدوخورد شیشه مینی بوس شهربانی شکسته شد و سرانجام مأموران موفق شدند تظاهر کنندگان را متفرق در این هنگام ضمن 

بانک ملی و صادرات  0تعداد زیادي از بانکها  هايکنند. در نقاط دیگر شهر نیز تظاهرات پراکنده اي صورت گرفت و شیشه

 ( بالدر خیابانهاي پهلوي، سیروس، چهار راه فرح، فردوسی، میدان اق



 

بانک بازرگانی و بانک ایرانشهر خیابان سیروس شکسته شد. در پی این تظاهرات چند کامیو  از مأموران ژاندارمري در 

براي برقراري نظم مستقر  هاخیابانهاي شهر راه افتاد و تا پاسی از شب گذشته مأموران در نقاط حساس و جلوي کالنتري

 .بودند. در تظاهرات بعداز ظهر دیروز چند تن دستگیر شدند

 

دیروز بعدازظهر کلیه مدارس جز چند آموزشگاه بقیه مدارس اعم از کودکستان، دبستان و راهنمائی و دبیرستان تعطیل 

  )16/7/1357بودند.( اطالعات

 .کارگري و کارمندي ادامه دارد هاياعتصاب

 

ج امروز تظاهرات دانش آموزان و معلمان از سر گرفته شد و شکل گسترده تري بخود گرفت. غیر از یک دسته چند صد سنند

هزار  2نفري از دانش آموزان که در خیابان وکیل به حرکت در آمدند و به وسیله پلیس متفرق شدند عده اي دیگر در حدود 

حرکت در آمدند و بطور منظم درحالیکه دست در دست همدیگر داشتند  نفر از دانش آموزان و معلمان از میدان اقبال به

 .مسیر خیابانهاي فردوسی ـ شاهپور و فرح را طی کرده اند

 

پلیس از فاصله نزدیک مراقب آنها بود و در این مسیر هیچ عکس العمیلی نشان ندادند. تظاهر کنندگان شعارهایی درباره 

. به محض اینکه تظاهر کنندگان به چهار راه فرح سیدند پلس با استفاده  دادنداساسی میازادي و عدالت و اجراي کامل قانون 

 .آب پاش و گاز اشک آور آنها را متفرق کرد هاياز ماشین

 

ملی ـ صادرات و  هاياین تظاهرات بدون حادثه ناگواري برگزار شد و در جریان فرار تظاهر کنندگان فقط شیشه بانک

 )17/7/1357شکسته شد. (اطالعات صادرات خیابان فرح

 .شهر درخواستهاي خود را اعالم کردند 25فرهنگیان و دانش آموزان 

 

خودداري  هابانه کردستان: امروز کلیه مدارس بانه بحال تعطیل درآمد و معلمان و دانش آموزان از حضور در کالس 

 .ستندرا ب هاکردند.بازاریان شهر نیز در پشتیبانی از فرهنگیان مغازه

 



پاوه اورامانات ـ کلیه دبیران و آموزگاران شهرستان پاوه اورامانات سه روز تعطیل اعالم کردند هم اکنون مدار از کودکستان تا 

 )18/7/1357دبیرستان بحال تعطیل در آمده است.( اطالعات

 

 .در تظاهرات وسیع سنندج عده اي دستگیر شدند

 

یل شد و خیابانهاي شهر صحنه تظاهرات و زدوخوردهاي متعدد بود . صبح دیروز سنندج ـ مدارس سنندج دیروز گذشته تعط

 .مختلف در خیابانهاي سنندج براه افتادند و پلیس در هر جا درصدد متفرق کردن آنها بر آمد هايدانش آموزان در دسته

 

از گاز اشک آور پرداختند. دیروز  در چند جا تظاهر کنندگان با مأموران رودر رو شدند که مأموران انتظامی به استفاده

صادرات چهار راه اکباتان، فرح و سیروس بانک عمران و بانک رفاه کارگران  هايچند بانک دیگر از جمله بانک هايشیشه

 .شکسته شد

 

تم شبعد از ظهر نیز تظاهرات پراکنده ادامه داشت اما نه بشدت و گسترش صبح تظاهرات دیروز بیشتر در حوالی دبیرستان ه

 .اسفند ـ خیابان اکباتان و مجموعه آموزشی شیخان و دبیرستان رازي صورت گرفت

 

تعطیل شد و این زمانی بود که پلیس می خواست عده اي را که در جلو اداره  11دیروز اداره آموزش و پرورش از ساعت 

 .آموزش و پرورش اجتماع کرده بودند، متفرق کند

 

اموزش و پرورش رفته بودند. از ورود مأمورین به داخل اداره جلوگیري کردند و مأموران با  اجتماع کنندگان که بدرون اداره

وبی خود چ هايگاز اشک آور آنها را متفرق کردند کارکنانی که در طبقه دوم ساختمان مشغول کار بودند، با استفاده از نردبان

 .را به حیاط و خارج از ساختمان اداره رساندند

 

راهروها بودند به روشن کردن آتش پرداختند. مأمورین دو آموزگار را باسامی کاوه نسب، و شیخ االسالم زاده  عده اي که در

 .دستگیر کردند

 



بدنبال این حادثه خیابان اکباتان که دو مدرسه بزرگ سنندج در آن واقع است و در یکی دو روز اخیر مرکز تجمع دانش 

مري و نیروي پلیس تحت کنترل درآمد و تا چند ساعت از شب گذشته عبور و مرور در آموزان بود بوسیله افراد کمکی ژاندار

 .این خیابان ممنوع شد

 

نفر از معلمان و دانش آموزان در محوطه هنرستان صنعتی بخاطر  500بعد ازظهر دیروز عده اي در حدود  5/5در ساعت 

 .ن اجتماع کردنداعتراض به حادثه اداره آموزش و پرورش و نحوه برخورد مأمورا

 

در این اجتماع چند معلم و دانش آموز سخنرانی کردند و ضمن تشریح بعضی از خواستها و هدفهاي خود شرکت کنندگان در 

اجتماع را به آرامش و پرهیز از برخودر با مأموران دعوت کردند این اجتماع در نظم و آرامش به پایان رسید و شرکت 

 .رج شدندکنندگان از محوطه هنرستان خا

 

  )18/7/1357مأموران به متفرق کردن آنها پرداختند و چند تن از آنها به کالنتري اعزام شدند. (اطالعات

 

 اعتصاب در مهاباد

 

مهاباد ـ معلمین مهاباد در روز یکشنبه به کالسها نرفتند و کارکنان کادر اداري آموزش و پرورش نیز دست از کار کشیدند، 

پیمایی آرام در دبستان دخترانه شهر اجتماع کردند و به تنظیم قطعنامه پرداختند. (اطالعات  معلمان پس از یک راه

18/7/1357( 

 .ناآرامی در مدارس چند شهر ادامه دارد

 

سنندج ـ بدنبال اعتصاب و تظاهرات معلمان و دانش آموزان سنندج جلسه اي با شرکت معلمان و دانش آموزان در هنرستان 

با شرکت استاندار تشکیل شد در این جلسه نمایندگان معلمان یازده مورد از خواستهاي خود را عنوان کردند صنعتی این شهر 

و اخطار کردند که اگر به درخواست فوري و فوتی آنها یعنی آزادي همه معلمان و دانش آموزان و دیگر کسانی که در 

ین تیراندازي و کشتار اخیر سنندج تا امروز ترتیب اثر داده نشود، تظاهرات اخیر بنحوي از انحاد دستگیر شده اند و معرفی عامل

مورد دیگر از خواستهاي خود که تشکیل کانون مستقل  9از حضور در کالسهاي درس خودداري خواهند کرد. آنها براي 

 .معلمان و اجراي کامل مفاد قانون اساسی است مهلت بیشتري قائل شده اند



 

 )1357/ 18/7ه مدارس سنندج براي امروز تعطیل اعالم شد. (اطالعاتبدستور آموزش و پرورش کلی

 ناآرامی در مدارس چند شهر 

 

مریوان: در مریوان هم تظاهراتی صورت گرفت. معلمان و دانش آموزان در دبیرستان فرخی اجتماع کردند. آنگاه بطرف  

یوان در پیشاپیش آنها حرکت میکرد، نظم و آرامش آموزش وپرورش به راه افتادند. در این راهپیمائی که شیخ االسالم مر

 .برقرار بود و بعضی از طبقات مردم نیز در تظاهرات فرهنگیان شرکت کردند

 

خود مهلت  هايخود را مطرح نمودند و یک هفته براي اجراي خواشته هايتظاهر کنندگان در جلو آموزش و پرورش خواسته

 .برآورده نشود دست به اعتصاب خواهند زد هایشاندادند و تهدید کردند درصورتیکه خواسته

 

/ 18/7بوکان ـ امروز مدارس بوکان تعطیل بود کادر اداري آموزش و پرورش بوکان نیز دست از کار کشیدند.( اطالعات

1357( 

 .تظاهرات سنندج به تیراندازي و برخورد خونین منجر شد

 

نفر بضرب  20به تیراندازي و برخودر خونین منجر شد و در حدود  سنندج ـ تظاهرات سه روزه سنندج سرانجام روز گذشته

 .گلوله مجروح شدند

 

دیگري از مردم سنندج، بودند  هايصبح دیروز گروه چند هزار نفري تظاهر کنندگان که شامل فرهنگیان، دانش آموزان و گروه

شاهپور و فرخ به راهپیمایی دست زدند، پلیس از  از میدان اقبال به راه افتادند، تظاهر کنندگان در مسیر خیابان فردوسی،

 میدادند، هنگامی که» آزادي، عدالت و قانون اساسی« فاصله کوتاهی مراقب اوضاع بود، تظاهر کنندگان شعارهائی از قبیل 

ادي از د و تعدتظاهر کنندگان به چهار فرح رسیدند، مأموران با استفاده از ماشین آبپاش و گاز اشک آور آنها را متفرق کردن

 .تظاهر کنندگان در حین فرار، به شکستن شیشه دو بانک ملی و صادرات پرداختند

 



عده اي از این گروه ساعتی بعد مجددا در خیابان فرح دست به تظاهرات زدند و این بار براي جلوگیري از پیشروي خودروهاي 

 .پلیس موانعی در عرض خیابان ایجاد نمودند

 

بانک ملی فرح از جا کنده و بانک صادرات چهار راه فرح به آتش کشیده شد. در این موقع گروه کثیري  در حین تظاهرات در

شهریور سنندج، به حرکت درآمدند. آنها قصد داشتند به تظاهر کنندگانی که در چهار راه فرح با مأموران در  25در خیابان 

 .دگان آتش گشودند که منجر به مجروح شدن عده اي شدحال زد و خورد بودند، بپیوند. ماموارن به سوي تظاهر کنن

 

مجروح که در بیمارستان پهلوي و رضا شاه کبیر سنندج بستري هستند، تعدادي دیگري نیز گلوله  20عالوه بر  شودگفته می

حامل  هايخورده اند که به بیمارستان مراجعه نکرده اند. با شروع تیراندازي افراد ارتیش به کمک پلیس شتافتند و کامیون

 .سربازان به منطقه تظاهرات حرکت کردند

 

خود را که بدنبال  هايه اي از مردم سنندج بطور مداوم به بیمارستانها مراجعه می کردند و سراغ فامیل و بچهدیروز عد

. در تظاهارت دیروز سرهنگ شهربانی حبیب اله رحیمی و یک استوار شهربانی گرفتندتظاهرات دیروز مفقوداالثر شده اند می

 .بنام اسکندري نیز به اثر برخودر سنگ مجروح شدند

 

اسامی مجروح شدگان تظاهرات عبارتست از: هادي کاچی ـ صدیق رحیمی ـ ایرج عبدي ـ محمد محمدیان، صدیق نادري، 

صدیق فرج الهی، جمیل میرزایی ـ حاجی چهار یار پناه که تکنیسین راه ساختمان است و نیز به ناصر فرج الهی، ناصر 

ساله ( فرش فروش) ـ حبیب اله  52ی، احمد محمدي، فارس مالیی شکرزراقی ( کارمند تامین خدمات درمانی) صالح حسین

پسر بچه دیگر که نامشان معلوم نیست و در بیمارستان رضا شاه  2زمانی ـ جمال کشکولی، رئوف شیخ االسالمی ـ جعفریان و 

 )23/7/1357کبیر بستري هستند. (اطالعات 

 .مردم سقز خواستار آزادي زندانیان سیاسی شدند

 

ماده اي خواستار آزادي کلیه زندانیان  16ـ دانش آموزان و گروهی از طبقات مختلف مردم سقز، در یک قطعنامه سنندج 

سیاسی، رفع شکنجه زندانیان، لغو حکومت نظامی در سراسر ایران، اجراي کامل قانون اساسی و تعقیب و مجازات مسببین 

 .وقایع خونین بوکان و مهاباد شدند

 



و در این مدت مبادالت پستی کامال  برندپست از صبح روز سیزدهم مهرماه تاکنون در اعتصاب بسر میدر سقز، کارکنان 

ماده اي خواستار افزایش حقوق، پرداخت اضافه حقوق ساعتی و مزایاي  7متوقف شده است. کارکنان پست در یک قطعنامه 

 )23/7/1357دیگر شده اند.( اطالعات

 

 مهر 17ره حوادث تلگرام بازاریان سنندج در با

 

سنندج ـ بازاریان سنندج، طی تلگرامی براي نخست وزیر، جامعه حقوقدانان ایران و جمعیت ایرانی دفاع از آزادي و حقوق بشر 

مهر در سنندج اشاره کردند و خواهان رسیدگی به تقاضاي خود شدند. آنها در تلگرام مصببین واقعه خونین  17به حقوق 

اند و از این شکایت داشته اند که نتوانسته اند . به مجروحین حادثه خون برسانند. بازاریان خواستار سنندج را محکوم کرده 

مهر سنندج ـ انحالل اتاق اصناف آزادي بازداشت شدگان واقعه  17تعقیب یک مقام بلند پایه استانی بعنوان مسبب واقعه 

 )1357/ 23/7اخیر و زندانیان سیاسی شده اند.( اطالعات

 

 تراض فرهنگیان سنندجاع

 

تن از فرهنگیان سنندج، به مقابله برخی از افراد پلیس در اداره کل آموزش و پرورش کردستان در روز  70سنندج ـ بیش از 

مهرماه اعتراض کردند و خواهان رسیدگی به این مساله و اعاده حیثیت معلمان و کارکنان شدند. و از این شکایت داشته  16

اند . به مجروحین حادثه خون برسانند. بازاریان خواستار تعقیب یک مقام بلند پایه استانی بعنوان مسبب واقعه  اند که نتوانسته

 )23/7/1357مهر سنندج ـ انحالل اتاق اصناف آزادي بازداشت شدگان واقعه اخیر و زندانیان سیاسی شده اند.( اطالعات 17

 

 اعتصاب و  تعطیل در شهرستانها 

 

 سنندجدر مدارس 

 

بعد از یکهفته تعطیل مدارس، دیروز بجز چند دبیرستان، کلیه مدارس کار خود را از سر گرفتند. اما برخالف گذشته تعداد 

غائبین کالسها بیشتر بود. بجز دانش آموزان دبیرستانهاي رازي، کوروش و بوعلی که بکالس درس نرفتند، دانشجویان 



مسائل رفاهی، آموزشی و پرورشی دارند. دانشجویان براي اجراي این خواستها تا  هايهدانشسراي راهنمایی خواستهایی در زمین

 .مهرماه بمسئولین فرصت داده اند و در این مدت از رفتن بکالس خودداري می نمایند 29روز شنبه 

 

ش و پرورش اجتماع نفر خدمتگزار مدارس سنندج دیروز محل کار خود را ترك کردند و در کریدورهاي آموز 300متجاوز از 

 .کردند

 

در اعتصابی که به خاطر همبستگی با فرهنگیان سراسر کشور برپا کردند و در اجتماعات متعددي که در مدارس مختلف شهر 

 )1357/ 24/7ماده اعالم داشتند.( اطالعات 8خود را در  هايتشکیل دادند خواست

 اعتراض فرهنگیان سنندج

 

ادارات امور اقتصادي و دارائی، تعاون روستائی، بهداري و بهزیستی استان کردستان و سنندج ـ اعتصاب و کم کاري در 

 .شیروخورشید سنندج ادامه دارد

 

بعلت اعتصاب کارکنان دارائی کردستان که از شنبه پیش آغاز شده، انتظار می رود پرداخت حقوق کارمندان دولت به تعویق 

 .بشودارئی ارسال شده برگشت داده میبیفتد لیستهاي حقوق ادارات دولتی که به د

 

کارکنان شیروخورشید سرخ سنندج بخاطر اعتراض به رفتار مأموران شهربانی با کارکنان بیمارستان پهلوي و تیراندازي 

مأموران بهنگامیکه مردم براي اهداي خون به مجروحان تظاهرات هفته پیش به بیمارستان آمده بودند دست به اعتصاب زدند 

 .م داشتند تا زمانیکه مسببان تیراندازي در محوطه بیمارستان مجازات نشوند دست از اعتصاب نخواهند کشیدو اعال

 

اعتصاب کارکنان دادگستري و اطالعات و جهانگردي کردستان بدنبال موافق با خواستهاي آنان پایان خواهد یافت و کارکنان 

 )1357/ 25/7بکار پرداختند. (اطالعات 

 .د جزو تظاهر کنندگان نبودمقتول مهابا

 اعالم جرم علیه قاتل جمال فقیه یعقوبی 

 



مهاباد ـ انور ایران زاده وکیل دادگستري مهاباد و عضو جمعیت حقوقدانان ایران اعالم جرمی علیه عاملین قتل جمال فقیه  

اهدي ر تظاهرات شرکت نداشته و شویعقوبی تسلیم مقامات قضایی مهاباد کرد، در این  اعالم جرم گفته شده است که مقتول د

 .قانون اساسی ایران است 21و  9هم مبنی بر صحت این ادعا دارد و تیراندازي مأموران انتظامی بر خالف اصول 

 

 مقتولین واقعه هايانور ایران زاده به وکالت از خانواده . ضمناَباشدشکایت از طرف مقامات قضائی مهاباد تحت بررسی می

 .بوکان نیز اعالم جرمی به مقامات قضائی مهاباد تسلیم کرد

 

خانواده جمال فقیه یعقوبی، جوانی که در حوادث اخیر مهاباد کشته شد نیز اعالم کرد که نامبرده بر خالف آنچه در جراید 

 )25/7/1357ر گرفته است. (اطالعاتنوشته شده بود جزو تظاهر کنندگان نبوده است و هنگام کار مورد اصابت گلوله قرا

 .نمایندگان مجلس درباره تیراندازي در شهسوار، سنندج و خرم آباد از دولت سئوال کردند

 

 17و  16دکتر شیخ االسالمی و فرخ لقا بابان نمایندگان سنندج از دولت خواستند به سئوال زیر پاسخ دهد در حوادث روزهاي 

نفر مجروح شده اند که دو نفر از آنها  18ر اثر تیراندازي مأموران انتظامی عده اي حدود مهرماه جاري در شهرستان سنندج ب

بعلت وخامت حالشان به تهران منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفتند. سبب و انگیزه این اعمال خالف قانون چه بوده و چه 

 .اقدامی براي تعقیب مرتکیبن و مسببین آن بعمل آمده است

 

 :چاغروند نیز سئواالت زیر را تقدیم کرد یحیی معینی

 

در حالیکه  1357مهرماه  13و  12مرداد ماه  22ـ چه موجباتی باعث شده است که مأموران انتظامی در جریان وقایع  1

حکومت نظامی وجود نداشته و بفرض وجود تظاهرات میسر بوده است بوسایل مسالمت آمیز و بطور عادي براي مقابله مقابله 

تظاهر کنندگان اقدام میگردید چگونه منجر به تیراندازي بسوي مردم و تلف شدن و مجروح نمودن عده اي از اهالی و با 

 .دانش آموزان شهر گردیده است

 

 .ـ دولت چه اقدامی در جهت روشن شدن جریان امر و تعقیب مسببین وقایع تاسف آور مزبور بعمل آورده است 2

 



/ 26/7دگان و رفع نگرانی از فرهنگیان خرم آباد چه اقدامی معمول گردیده است. (اطالعاتـ براي استمالت مصیبت دی 3

1357(  

 خواستهاي دانشجویان نقده

 

روز  10ماده اي خود براي اجراي ان  12نقده ـ کارکنان کادر درمانی و اداري شیروخورشید نقده ضمن اعالم خواستهاي 

ر کارکنان ادارات ثبت اسناد و امالك، برق، دارایی کارکنان کادر اداري دانشگاه مهلت تعیین نمودند و در ضمن در حال حاض

ماده اي خواستار  14آزاد در حال اعتصاب و کم کاري بسر میبرند. همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد نقده با تنظیم قطعنامه 

خواستهاي خود از حضور در امتحانات  رسیدگی به درخواستهاي خود شدند در پایان دانشجویان یادآور شدند تا انجام

 .خودداري خواهند کرد

 

سه نفر به اسامی علی خلخالی، جهانگیر آقا زاده و حمید زاده واعظ که در جریان تظاهرات اخیر نقده دستگیرشده بودند آزاد 

 )1357/ 26/7شدند.(اطالعات

 

 تظاهرات در مهاباد

 

 )26/7/1357بود تظاهراتی نیز در خیابانهاي شهر برگزار شد.( اطالعاتتعطیل  هامهاباد ـ دیروز بازار و کلیه مغازه

 .اعتصاب و اعتراض در شهرستانها ادامه دارد

 

بسیاري از خواستهاي اساسی و قانونی ما از « سنندج ـ اعتصاب کارکنان پست در سنندج ادامه دارد. آنها اعالم داشته اند:

ضافه کار ساعتی مورد توجه قرار نگرفته و تا موقعیکه براي ما نیز مانند کارکنان جمله حق مسکن و ترمیم فوق العاده شغل و ا

 .«مخابرات حقوق و مزایا و وسایل رفاهی در نظر گرفته نشود به اعتصاب ادامه خواهیم داد

 

ین اعالم رام همچنبانه ـ کارکنان بیمارستان شیر و خورشید سرخ بانه خواستهاي خود را بشرح زیر اعالم داشتند . در این تلگ

شده است تا زمانیکه به خواستهاشان رسیدگی نشود اعتصاب خواهند کرد و تنها اورژانس بیمارستان جوابگوي بیماران خواهد 

 :بود



 

 .ـ پرداخت هزینه مسکن به خدمتگزاران کادر اداري و زانندگان تا تهیه مسکن یا پرداخت وام مسکن در اسرع وقت 1

 

 روه کامندانی که به تعویق افتادهـ صدور حکم پایه گ 2

 

 ـ رسمی کردن کارمندانی که قبل از واگذاري انجمن بهداري استخدام شده اند با احتساب سنوات خدمت آنان 3

 

 ساعت در ماه 100ـ پرداخت اضافه کار به ماخذ  4

 

 درصد با توجه به منطقه خدمتی 100ـ افزایش حقوق به میزان  5

 

 درمانی و اداري و خدماتـ افزایش پرسنل  6

 

 ـ تجدید انتخابات هیات مدیره جمعیت شیروخورشید بانه 7

 

 ـ تاسیس آسایشگاه مسلولین 8

 

 ـ استخدام متخصص زنان و زایمان و تاسیس زایشگاه 9

 

 ریال 500ریال تا  200غیر نقدي از  هايـ افزایش کمک 10

 

 ـ رسیدگی به وضع آب بیمارستان 11

 



مورد اعالم داشتند تا زمانیکه خواستهایشان عملی نشود  14ارخانه توتون چپق سقز طی صدور قطعنامه اي در سقز ـ کارکنان ک

 :به اعتصاب نشسته خود ادامه خواهند داد. مهمترین خواستهاي آنها بشرح زیر است

 

روز مرخصی  12تبدیل افزایش دستمزد بطور مستمر، افزایش حقوق بازنشسته گان، پرداخت حق مسکن به کلیه کارکنان، 

  )1357/ 30/7ساعت در روز و تاسیس شعبه بانک رفاه کارگران در سقز.( اطالعات 6ساالنه یکماه، کاهش ساعت کار به 

 .مجروحان تیراندازي بوکان به تهران انتقال یافتند

 

ر بوکان بدنبال مداواي مقدماتی دبوکان ـ دو مجروح حادثه تیراندازي در بوکان که تاکنون در بیمارستان بوکان بستري بودند 

 .و رضائیه براي معالجه قطعی به تهران اعزام شدند

 

 .این دو سید کریم نورانی و محمد جواهري نام دارند و محصل هستند

 

در روز هشتم مهرماه بدنبال تظاهرات دانش آموزان در بوکان و تیراندازي مأموران انتظامی بطرف تظاهر کنندگان دو نفر به 

 .نفر نیز مجروح گردیدند 6اسامی محمد بهرامی و کمال صیدي کشته شدند و 

 

از آن موقع تاکنون چهار نفر از مجروحین بهبود یافتند و فقط سید کریم نورانی و محمد جواهري بستري بودند که براي 

 )1357/ 30/7معالجه قطعی به تهران انتقال یافتند. (اطالعات

 .سنندج ادامه دارداعتصاب کارکنان ادارات در 

 

 .کارکنان اداري دادگستري در سنندج به اعتصاب خود پایان دادند

 

مورد اعالم شده است،  5سنندج ـ کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی سنندج اعالم کردند تا زمانیکه به خواستهاي آنها که در 

انتظار میرود پرداخت حقوق کارکنان دولت در این رسیدگی نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد که به این ترتیب 

 .شهرستان به تعویق بیافتد



 

همچنین کم کاري در سازمان بهداري و بهزیستی کردستان ادامه دارد و کارکنان این اداره خواستهاي خود را اعالم داشته اند 

 .که از طرف مسئولین این اداره قول مساعد داده شده است

 

ان تعاون روستائی استان کردستان نیز همچنان ادامه دارد و این وضع باعث شده است روستائیان از نظر اعتصاب کارکنان سازم

 .تامین مواد مورد نیاز خود در مضیقه قرار گیرند

 

مورد از خواستهایشان پایان یافت و فعالیت این اداره از سر گرفته  12اعتصاب کارکنان اداري دادگستري سنندج بدنبال تامین 

 .شد

 

روز پایان گرفت و امور اداري این اداره روال معمولی خود را  4اعتصاب کارکنان اداره اطالعات و جهانگري سنندج نیز پس از 

 .باز یافت

 

کارکنان شیروخورشیدسنندج به منظور اعتراض به رفتار مأمورین شهربانی و تیراندازي به جمعیتی که براي اهدا خون به 

ه میکردند دست به اعتصاب زدند و اعالم داشتند تا زمانیکه تمام مسببین این حادثه مجازات نشوند بیمارستان پهلوي مراجع

 .به اعتصاب ادامه خواهند داد

 

دانشجویان دانشسراي راهنمائی تحصیلی سنندج اعتصاب خود را ادامه دادند و از رفتن به کالسها خودداري کردند و طی یک 

خود را بشرح زیر اعالم داشتند: لغو حکومت نظامی و مجازات مسببین کشتار مردم، آزادي ماده اي خواستهاي  20قطعنامه 

کلیه زندانیان سیاسی و برگشتن تبعیدیان و رفع محرومیت اجتماعی از آنها، اجراي کامل قانون اساسی، آزادي رهبر جامه 

روخورشید و دیگر طبقات، داشتن اجتماعات آزاد معلمان اقاي درخشش، پشتیبانی از قطعنامه فرهنگیان، اصناف، کارمندان شی

و نشریه بدون سانسور، واگذاري کتابخانه به دانشجو و دایر کردن آزمایشگاه کامل، تشکیل هیات کوهنوردي و واگذري امور 

راحتی اورزشی به دانشجویان، ادغام نمودن دانشجویان سال اول و دوم دانشسرا در یک مجتمع، برکناري مسئوالنی که موجب ن

دانشجویان شده اند، ایجاد سیستم واحدي در مدارس و دبیرستانها، آزادي لباس محلی و ملی در مراکز آموزشی، دایر نمودن 

سلف سرویس و خوابگاه، عضویت دانشجویان دانشسراهاي راهنمائی در جامعه معلمان، تشکیل شرکت تعاونی با هزینه 



ابی کار دبیران، فراهم آوردن گردشهاي علمی و تحقیقی براي دانشجویان دانشسرا و دانشسرا، تشکیل اتحادیه دانشجویان، ارزی

 )1357/ 30/7ساله.( اطالعات 5لغو تعهد خدمت 

 .شهر خواستهاي خود را اعالم کردند 25فرهنگیان و دانش آموزان 

 خواست فرهنگیان بوکان 22

 

 .طالع مقامات مسئول رسانده اندمورد با 22فرهنگیان بوکان ضمن اعتصاب خواستهاي خود را در 

 

در راس خواستهاي فرهنگیان بوکان آزادي زندانیان سیاسی، لغو حکومت نظامی، اعاده حیثیت از فرهنگیانی که از زندان آزاد 

شده اند و بازگشت آنها به آموزش و پرورش، مجازات قاتلین فرهنگیان و دانش آموزان، رفع تبعیض حقوقی بین معلمان و 

ارمندان دولت، رسمی شدن خدمتگزاران روز مزد، آزادي، درخشش و اجراي مفاد قطعنامه مورخ یازدهم مهرمه است سایر ک

 .هزار نفري مردم بوکان تائید شده آماده است 40که در اجتماع 

 

 )1357/ 30/7ماده تنظیم کردند. (اطالعات 21خود را در  هايمهاباد ـ فرهنگیان شهرستان مهاباد خواست

 

 .هرات و اعتصاب مردم بانه، به استعفاي شهردار و مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید انجامیدتظا

 

شهر  هايخبرنگار اطالعات: به دنبال تظاهرات چند روز اخیر بانه و مناطق تابعه، پریروز (دوشنبه) نیز بازار و کلیه مغازه -بانه

تعطیل بوده و شهر حالت اعتصاب عمومی به خود گرفت. در همین روز گروههاي مختلف مرم در خیابانهاي شهر بانه از هر 

موردي که  14موردي خود را به آگاهی مسئولین شهري رساندند.  14سو در خیابان پهلوي گرد آمدند و خواستهاي 

 :شرح زیر اعالم شدتظاهرکنندگان خواستار اجراي کامل آنها هستند به 

 

 .آزادي کامل زندانیان سیاسی-1

 

 .و رفع تظلم از آنها اندتجدید محاکمه در مورد زندانیانی که ناعادالنه به حبسهاي طوالنی محکوم شده-2



 

 .قطع شکنجه از بازداشت شدگان بانه-3

 

 .تعویض فوري شهردار شهر-4

 

 .ر و روستا و توجه به قطعنامه معلمان بانهرسیدگی به نارسائییهاي آموزش و پرورش در سطح شه-5

 

 .عدم مداخله ادارات در امور آموزش و پرورش-6

 

 .تجدید فوري انتخابات مدیر عامل و هیأت مدیره شیر و خورشید سرخ بانه-7

 

 . پذیرش رایگان بیماران مستمند در بیمارستانها و رفع تبعیض در پذیرش بیماران-8

 

 .در سطوح ادارات محلی المالتعقیب متجاوزین به بیت-9

 

 .ایجاد کار براي جوانان بیکار با توجه به خواستهاي شغلی آنها-10

 

 .انحالل اطاق اصناف-11

 

 .لغو عوارض و مالیاتهاي سنگین و نامتناسب که بدون توجه به درآمدهاي کسبه وضع شده است-12

 

 .توجه به بهداشت عمومی در سطح شهر و روستا-13

 



 .کامل به وضع کشاورزي و دامداري در سطح شهر و روستاتوجه -14

 

شهردار این » عبداهللا محمودي«مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ بانه و» اقدسی«دیروز به دنبال خواستهاي مذکور، 

ي شهردار، فاشهر از سمت خود استعفا نمودند و استعفاي آنها مورد قبول قرار گرفت. اعضاي انجمن شهر ضمن موافقت با استع

رام بود آ شیدایی حسابدار و رئیس امور مالی شهرداري بانه را به سمت کفیل شهرداري انتخاب کردند. دیروز شهر بانه کامالً

 )1357/ 12/7و مغازها باز بود.( اطالعات

 

 هزار نفري در بوکان 40تشییع جنازه 

 

، سنندج، سقز، بانه، مهاباد، میاندواب، بناب در مراسم تشیع خبرنگار اطالعات: چهل هزار نفر از اهالی شهرهاي بوکان-تبریز

جنازه دو نفر از قربانیان تظاهرات اخیر بوکان در خیابانهاي این شهر، دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند در جریان 

راندازي خود اقدام به تی راهپیمایی، کفیل شهربانی بوکان به مأموران دستور داد تظاهر کنندگان را متفرق کنند و در پی آن،

ري رهب سپاهی ترویج و آبادانی روستاي امیرآباد که ظاهراً» محمد بهرام پور«کنند. در جریان این تیراندازي جوانی به نام 

نفر مجروحین حادثه به بیمارستانهاي تبریز، سقز و بوکان انتقال  7را بر عهده داشت به ضرب گلوله کشته شد.  آموزاندانش

ساله  17بوکان و » کورش کبیر«سال دوم رشته نظري دبیرستان آموزکه دانش» کمال حمیدي«اما یکی از آنها به نام یافتند 

بود، به علت شدت جراحات وارده درگذشت. بدنبال تظاهرات خونین بوکان، کفیل شهربانی که درجه ستوان دومی دارد 

 .فرا خوانده شد» رضائیه«به

 

ن بارها خواستار تعویض افسر مذکور شده بودند که از سوي استاندار و رئیس شهربانی آذربایجان پیش از تظاهرات مردم بوکا

غربی ترتیب اثر داده نشده بود، اما درست یک روز پیش از انتقال کفیل شهربانی، تظاهرات رخ داد. در بوکان شایع است که 

 )1357/ 13/7تتعداد قربانیان حادثه، بیش از رقم اعالم شده میباشد. (اطالعا

 

 اسامی کشته شدگان و مجروحان تظاهرات شهرها

 



دیروز گروه زیادي در پاوه راهپیمایی کردند و فرهنگیان این شهر، پشتیبانی خود را از فرهنگیان  -خبرنگار اطالعات  -کرمانشاه

رمانشاه زات مسببین وقایع خونین ککرمانشاه اعالم داشتند. تظاهر کنندگان پاوه در راهپیمایی دیروز، خواستار دستگیري و مجا

 .شدند

 

خبرنگار اطالعات به دنبال اعتصاب گسترده فرهنگیان شهرستان بانه که وارد دومین هفتۀ خود شده است، معلمان این -بانه

زدند مواد این  ايماده10شهرستان طی سه جلسه متوالی که در خانه فرهنگیان تشکیل شده، دست به صدور یک قطعنامه 

در جهت تحقق خواستهاي فرهنگیان است و به آموزش و پرورش بانه و تنی چند از مسؤالن این شهرستان ابالغ  امه صرفاًقطعن

 )1357/ 15/7شده است. (اطالعات

 

 .تظاهرات و اعتصاب در شهرستانه ادامه یافت

 

 کالس رس به رفتن از ولی دند،ش حاضر خود کار محل در سنندج دبیرستان چندین دبیران دیروز–خبرنگار اطالعات -سنندج

 .کردند ترك را خود کار محل دبیرستانها در توقف ساعت یک از بعد و نمودند خودداري

 

هزار نفر از دختران و پسران دبیرستانها در دانشسراي راهنمایی تحصیلی اجتماع کردند و از آنجا طی یک  3همچنین بیش از 

 .پرداختندتظاهرات آرام به راهپیمایی در خیابانها 

 

 .دیروز همچنین مدارس ابتدایی و راهنمایی سنندج در اعتصاب بسر برد و در نتیجه کلیۀ مدارس این شهر تعطیل بود

 

 انحالل اتاق اصناف در بانه

 

 ماده از سوي نمایندگان مردم انتشار یافت و رونوشتی از آن تسلیم14روز اخیر بانه و قطعنامه اي که در3در پی تظاهرات -بانه

خبر انحالل اتاق  مقامهاي مسؤول محلی شد،دیروز اتاق اصناف این شهر منحل شد و هیات نظارت بر اتاق اصناف بانه رسماً

 .اصناف این شهر را اعالم کرد. انحالل اتاق اصناف بانه یکی از خواستهاي مردم این شهر بود

 



ساکنان شهرستان بانه، برکناري مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ و شهرداري این  ايماده14دو مورد از خواستهاي 

 )1357/ 16/7شهر بود که با استعفاي آنها از پست خود، این خواستهاي شهروندان بانه تحقق یافت.(اطالعات

 

 .تظاهرات شد هادیروز و امروز هم در تعدادي از شهر

 

 اخیر تظاهرات در »بیستون« شعبه ملی بانک رئیس»الماسی علی محمد« شدن کشته مناسبت به–تظاهرات آرام در بیجار 

 مالسالحجت حضرت« آنها پیشاپیش در و کنندگان تظاهر صف در. افتاد براه بیجار در آرامی تظاهرات دیروز کرمانشاه،

در  تار خونین کرمانشاه بودند.. تظاهرکنندگان، خواستار مجازات مسببین کشکردندو چند روحانی دیگر حرکت می» رحمانی

 .این تظاهرات، بین مأموران انتظامی و مردم، هیچ برخوردي روي نداد

 

هشتم «سنندج: دیروز در سنندج تظاهراتی براه افتاد و تظاهر کنندگان در مسیر خود داخل دبیرستان -تظاهرات در دبیرستان

پرداختند. درجریان این تظاهرات، شیشه ادارة کل آموزش و این شهر شدند و در محوطه دبیرستان به شعار دادن » اسفند

/ 17/7مجروح شدند. (اطالعات آموزپرورش این شهر و دبیرستان هشتم اسفند، شکسته شد. در این تظاهرات، چندین دانش

1357( 

 

 .دامنۀ اعتصابات در شهرها گسترش یافت

 

تا  اندتهگف آنها. کردند اعتصاب دیروز از اشنویه بخش و قدهن شهرستان روستایی تعاون سازمان کارکنان–اعتصاب در نقده 

 .روزي که خواستهاي ]آنها[ عملی نشود، اعتصاب خود را نخواهند شکست

 

 .اگر این اعتصاب ادامه یابد روستاهاي نقده و اشنویه از لحاظ نفت،خواروبار،بنزین و گازوییل، در مضیقه قرار خواهند گرفت

 

 .نیز از دو روز پیش دست به اعتصاب زدند شنویهاقتصادي و دارایی شهرستان نقده و بخش اُکارمندان ادارة امور 

 



 تاکنون کنندگان اعتصاب و است ننشسته فرو هنوز سنندج شهرستان در اعتصابات موج –ادامه اعتصاب در چند ادارة سنندج 

حاضر کارکنان اداره کل فرهنگ و هنر، پست و تلگراف، . در حال اندبا مقامات مسئول به توافق نرسیده خود خواستهاي سر بر

 )1357/ 17/7تعاون و امور روستایی و چند واحد دولتی دیگردر حال اعتصاب هستند. (اطالعات

 

 شهرستانها صحنه تظاهرات و راهپیمایی

 

ر مقابل اداره آموزش و دبیرستانهاي مهاباد، صبح دیروز د آموزانحدود پانصد نفر از دانش-مهاباد آموزاناجتماع دانش

پرورش این شهر اجتماع کردند. این عده در اجتماع خود خواستار رسیدگی به وضع زندگی معلمان که به دلیل داشتن 

مشکالت فکري قادر به انجام کامل تدریس نیستند شدند و اعالم کردند چنانچه به خواستهاي معلمان رسیدگی نشود از رفتن 

 .خواهند کردبه کالسهاي درس خودداري 

 

در تظاهرات  آموزانمدارس سنندج دیروز به طور کلی تعطیل بود ضمن آنکه گروهی از دانش-حمله به بانکها در سنندج

خیابانی شرکت کردند. اغلب بانکهاي سنندج تعطیل بود. در جریان تظاهرات مردم سنندج، پلیس، مداخله اي نداشت.( 

 )1357/ 17/7اطالعات

 

 ایی در شهرهاي کشورتظاهرات و راهپیم

 

ش این شهر با آت» فرح«دختر و پسر در خیابان  آموزاندیروز در سنندج، عده کثیري از دانش -آتش سوزي در بانک: سنندج

اثر گاز اشک آور را خنثی کردند و راه را بر مأموران بستند. در این » فرح«الستیک کهنه اتومبیل در چهارراه  هايزدن حلقه

ملی شعبه خیابان فرح و دو شعبه بانک صادارت به آتش کشیده شد و بکلی سوخت. در این هنگام، بین تظاهرات، بانک 

نفر از دانش آموزان بسختی مجروح شدند و در بیمارستان پهلوي  17مأموران و تظاهر کنندگان درگیري پیدا شد و در نتیجه 

وخیم است.پس از انتقال مجروحان،عده زیادي از مردم و  سنندج بستري گردیدند. به قرار اطالع، حال سه نفر از مجروحان

کارمندان، براي اهداء خون خود به بیمارستان مراجعه کردند بطوریکه بانک خون سنندج اعالم کرد: داوطلبان خون زیادي را 

شهریور،  25ولیعهد،  خیابانهاي فرح، هاي. عصر دیروز بازار و اکثر مغازهاندحتی بیشتر از طرفیت مورد احتیاج اهداء کرده

 )1357/ 18/7پهلوي و شاهپور سنندج تعطیل بود.( اطالعات

 



 خبرهاي مربوط به تظاهرات در شهرها

 

این شهر اجتماع کرده و دست به تظاهرات زدند. معلمان مریوان با » فرخی«دانش اموزان و معلمان در دبیرستان  -مریوان

 .خود شدند ايماده 14خواستار اجراي خواستهاي  اي،انتشار اعالمیه

 

 ما آزادي و قانون«دیروز تمام آموزشگاههاي سنندج تعطیل بود و گروه زیادي از دانش آموزان دختر و پسر با شعار  -سنندج

 .در خیابانها دست به راهپیمایی زدند» خواهیماساسی می

 

از مردم سردشت مهاباد، در خیابانهاي شهر دست به تظاهرات آرامی زدند. این تظاهرات بدون  ايعده -سردشت مهاباد

 هايبرخورد صورت گرفت و در پایان آن، تظاهر کنندگان خواستار آزادي زندانیان سیاسی، انحالل شوراي داوري و انجمن

 هاي، تعقیب متجاوزین به بیت المال و سایر زمینهشهر و شهرستان، انتقال پادگان از داخل شهر به جاي دیگر، رفاه معلمان

 )1357/ 18/7رفاهی شدند.( اطالعات

 

 اعتصاب

 

دیروز اعتصاب دانش آموزان و معلمین مهاباد ادامه یافت و کلیه مدارس شهر تعطیل شد. معلمین  -اعتصاب فرهنگیان: مهاباد

ار داشتند مدام که به تقاضاي آنها ترتیب اثر داده نشود به کار مهاباد طی اجتماعی خواستهاي خود را اعالم کردند. معلمین اظه

 خود باز نخواهند گشت

 

ا ت اندکارمندان اداري دادگستري کردستان، از دو روز پیش دست به اعتصاب زدند و اعالم کرده -ادامه اعتصاب: سنندج

تهاي آنان، پرداخت حق مسکن و اضافه کار برآورده شدن خواستهایشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. از جمله خواس

 .ساعتی است

 

و مدارس راهنمایی مهاباد  هااز رفتن به کالسهاي درس، دبیرستان آموزاندر پی خودداري دانش -تعطیلی مدارس: مهاباد

 .نیز وضع نامرتبی داشت و در اغلب آنها کالس تشکیل نشد هاتعطیل شد. دبستان



 

رئیس جامعه معلمان ایران و همدردي با »محمد درخشش«براي اعتراض به دستگیري -بانه »:درخشش«اعتراض به دستگیري

و همچنین کلیه مدارس این شهرستان تعطیل شد.  هامعلمان، بانه بصورت تعطیل عمومی درآمد و بازار و مغازه

 )1357/ 18/7(اطالعات

 

 .اعتصاب در شهرهاي مختلف ادامه دارد

 

رکنان ادارات پست، تعاون روستایی، دخانیات، بهداري وریشه کنی ماالریا در شهرستان بانه دست به دیروز کا -در بانه: بانه 

اعتراض زدند و خواستهاي خود را طی تماس تلفنی به مقامات مسئول اعالم کردند. فرهنگیان بانه نیز که چندمین روز 

 )18/7/1357عاتدیروز قطعنامه اي صادر کردند.( اطال کننداعتصاب خود را سپري می

 

 هزار نفري در سنندج 15راهپیمایی 

 

خیابانها و بانکهاي و قسمتی از ادارات دولتی تعطیل بود، اجتماع بزرگی با شرکت  هاپریروز در حالیکه بازار، مغازه -سنندج

 نشگاه رازي، اصنافدانشجویان دا آموزانهزار نفر در میدان بزرگ اقبال سنندج تشکیل شد در این اجتماع، دانش 15بیش از 

و کارمندان ادارات دولتی، جمعیت شیر و خورشید و پرستاران شرکت داشتند. همچنین از شهرستانهاي تابعه استان کردستان 

نیز نمایندگی براي شرکت در این اجتماع آمده بودند و از سوي دانش آموزان دبیرستان فردوسی تبریز، دبیرستان گلشن راز 

 .مریوان، پیامهاي پشتیبانی از اجتماع سنندج دریافت و قرائت شد شبستر و دبیرستانهاي

 

خواستهاي اجتماع کنندگان، اجراي کامل قانون اساسی،آزادي مطبوعات،آزادي زندانیان سیاسی و تشکیل جامعه معلمان، 

 کردستان در مجلس حفاظت در ادارات آموزش و پرورش، برکناري مقامات سطح باالي استان و نمایندگان هايبرچیدن شعبه

در مطبوعات است! نظم و تظاهرات دیروز سنندج به عهده تظاهرکنندگان » اضافه حقوق«شوراي ملی و برداشتن تیتر درشت 

 .بود و ماموران انتظامی، دخالتی در آن نداشتند

 



بعنوان اعتراض دست به  15/7/57اعتصاب دخانیات شهرستان سقز: کارگران و کارمندان دخانیات منطقه سقز از تاریخ 

قانونی خود به  هايخود شدند و اعالم نمودند تا برآورد خواسته هايو خواستار رسیدگی به خواسته انداعتصاب آرام زده

 )1357/ 24/7اعتصاب ادامه خواهند داد.( اطالعات

 

 تعطیل عمومی در شهرستانها

 

کالسهاي درس در مدارس نیز بخاطر ادامه اعتصاب فرهنگیان، امروز دایر امروز شهر نقده بکلی تعطیل بود و  -در نقده: نقده

 .نشد

 

تعطیلی در سه شهر: خبرنگاران اطالعات از شهرهاي شاهرود، سنندج و میاندوآب گزارش دادند که امروز اکثر مدارس نیز 

 )24/7/1357تعطیل بود.( اطالعات

 

 .اعتصاب در شهرها هنوز ادامه دارد

 

دانش آموزان دبیرستانهاي مهاباد، از رفتن به کالس درس خودداري کردند و گفتند تا  -فتن به کالس: مهابادخودداري از ر 

 )24/7/1357رسیدگی کامل به قطعنامه آنها از رفتن به کالس، خودداري خواهند کرد.( اطالعات

 

 ادامه اعتصاب در شهرستانها

 

کار کشیده بودند، دیروز به اعتصاب خود پایان دادند و در پی آن، مدارس معلمان مهابادکه از چند روز قبل دست از  -مهاباد

 .دایر شد این شهر دیروز مجدداً

 

مهاباد دیروز حاضر به رفتن به کالس درس نشدند و اعالم کردند » رضا شاه کبیر«دختر دبیرستان  آموزاننفر از دانش 50

روز کارکنان سازمان بهداري و بهزیستی مهاباد دست به اعتصاب که به خواستهایشان هنوز رسیدگی نشده است. همچنین دی

 .خود شدند هايزدند و خواستار اجراي خواسته



 

مدارس همچنان در  آموزاندانش و بود تعطیل سردشت شهرستان مغازهاي و بازار پریروز و دیروز –ترك مدرسه: سردشت 

 .را ترك گفتند هامدرسه آموزانتعطیل شد و دانش 10حال اعتصاب بودند. دیروز چند مدرسه سردشت نیز از ساعت 

 

 دیروز. دش منحل سنندج اصناف اتاق دیروز، از کردستان استاندار »علیزاده سرلشکر« بدستور –انحالل اتاق اصناف سنندج 

 .شد خود روز هفتمین وارد سنندج پست ادارة کارکنان اعتصاب همچنین

 

درس حضور داشتند.(  هايخود، در کالس ايبدنبال اعتصاب یک هفته آموزاندیروز مدارس سنندج باز بود و دانش

 )24/7/1357اطالعات

 

 آزادي زندانیان در سنندج

 

نفر از تظاهر کنندگان که طی چند روز اخیر و در  32مردم سنندج،  هايخواسته اجراي در که شد اعالم امروز –سنندج 

 )24/7/1357جریان تظاهرات این شهر دستگیر و زندانی شده بودند، آزاد گردیدند.( اطالعات

 

 اعتصاب فرهنگیان

 

آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. در پی این اعتصاب، دیروز کلیه  شنبهسه روز از که پیرانشهر فرهنگیان اعتصاب –پیرانشهر 

درس، همبستگی خود را با معلمان اعالم داشتند.  هاينیز با عدم حضور در کالس آموزانمدارس پیرانشهر تعطیل بود و دانش

 )25/7/1357ماده صادر کردند. (اطالعات 47در  ايفرهنگیان پیراشهر قطعنامه ضمناً

 

 .ب در شهرستانها ادامه دارداعتصا

 



 »اسراري عثمان« خود، دیروز نشست در شهر، این شهردار استعفاي دنبال به »بانه «شهر انجمن –شهردار جدید بانه: بانه 

و رئیس خانه فرهنگیان بانه را به سمت شهردار این شهر انتخاب کرد. اسراري با قبول این » احمدي«رئیس مدرسه راهنمایی 

سمت کار خود را آغاز کرد. شهردار قبلی بانه در پی تظاهرات اخیر مردم بانه که یکی از خواستهایشان برکناري شهردار بود، 

 .ستعفا کردچند روز پیش از سمت خود ا

 

اعتصاب معلمان شهرستان نقده وارد هشتمین روز خود شد دیروز کلیه مدارس نقده همچنان  -هشتمین روز اعتصاب: نقده

 .تعطیل بود

 

اعتصاب در ادارات پست، تعاون روستایی و دخانیات شهرستان بانه همچنان ادامه دارد.(  -ادامه اعتصاب: بانه

 )26/7/1357اطالعات

 

 یندگان مجلس درباره حمله و تیراندازي به مردمسواالت نما

 

نمایدگان سنندج در مجلس شوراي ملی نیز از دولت » فرخ لقا بابان«و » االسالمیدکتر مهدي شیخ« -درباره حوادث سنندج

 :سوال کردند

 

نفر مجروح  18حدود  ايمهرماه جاري در شهر سنندج بر اثر تیراندازي ماموران انتظامی، عده 17و  16در حوادث روزهاي 

 . سبب و انگیزه این اعمالاندکه دو نفر از آنها بعلت وخامت حالشان به تهران منتقل وتحت عمل جراحی قرار گرفته اندشده

 )1357/ 26/7خالف قانون چه بوده و چه اقدامی براي تعقیب مرتکبین و مسببین آن بعمل آمده است؟( اطالعات

 

 .ادامه یافت راهپیمایی و تظاهرات خیابانی

 

 و آموزو مدارس مهاباد، بیش از سه هزار نفر فرهنگی و دانش هاپریروز پس از تعطیل مغازه -تظاهرات سه هزار نفري: مهاباد

طبقات مردم در خیابانهاي شهر مهاباد براه افتادند و به تظاهرات و پیاده روي آرام پرداختند. تظاهر کنندگان در حالی که 

 .اجتماع کردند» عباس آقا«خواستار آزادي زندانیان سیاسی شدند و در چهار راه مسجد  دادندشعار می



 

روز بعد بطور جمعی بطرف «یکی از تظاهر کنندگان در این اجتماع در مورد شرکتهاي سهامی زراعی صحبت کرد و گفت:

ن شرکتها باید برچیده شوند. تظاهر و با روستائیان برادرمان، همدري خواهیم کرد. ای رویمسهامی زراعی می هايشرکت

 )26/7/1357اطالعات».(کنندگان، ساعت یک بعدازظهر بدون هیچ گونه برخوردي متفرق شدند

 

 ادامه راهپیمایی و تظاهرات در شهرستانها

 

دست به  دختر و پسر دبیرستانهاي مهاباد آموزاناز دانش ايبعدازظهر دیروز عده 5ساعت  -تظاهرات سه هزار نفري: مهاباد

راهپیمایی زدند و ضمن عبور از خیابانهاي خیام، جم، پهلوي، شاهپور به دادن شعار پرداختند. آنها در شعارهاي خود، خواستار 

بودند. غنی بلوریان اهل مهاباد و زندانی سیاسی، سالهاي طوالنی است که در زندان بسر » غنی بلوریان«آزادي شخصی به نام 

 .بردمی

 

اجتماع کردند و عده کثیري از مردم در این مکان، » مسجد عباس آقا«کنندگان که حدود سه هزار نفر بودند، در میدان تظاهر 

 )1357/ 1/8به آنها ملحق شدند. در این اجتماع، چند تن از نمایندگان تظاهر کنندگان، به سخنرانی پرداختند.( اطالعات

 

 تظاهرات و راهپیمایی

 

 هرش این خیابانهاي در سنندج راهنمایی مدارس آموزان دانش توسط که وسیعی تظاهرات جریان در – تظاهرات وسیع: سنندج

 بتداا سنندجی، آموزان دانش. شدند مجروح سنگ پرتاب علت به راننده چند و دید خسارت اتومبیل دویست حدود شد برپا

پس دست به تظاهرات زدند و در مسیر خیابان براه س و دادند تشکیل بزرگی اجتماع »وکیل چهارراه« و »مردوخ« خیابان در

اتومبیلهاي متوقف و یا در حال حرکت، شکست و چند راننده نیز  هايافتادند. در جریان تظاهرات، بر اثر پرتاب سنگ، شیشه

و  سنندجی براي مدتی ترافیک خیابانهاي شهر را مختل کرد آموزاناز ناحیه سر و صورت مجروح شدند. تظاهرات دانش

 )1357/ 2/8آنها را متفرق نمودند.( اطالعات آور،سرانجام مأموران با استفاده از گازهاي اشک

 

 ادامه تظاهرات در شهرستانها



 

 .هزار نفر دست به تظاهرات زدند 70در مهاباد 

 

مدارس و دانشسراهاي مهاباد، شهر  آموزانساعتۀ دانش 30ظهر دیروز در پی اعتصاب غذاي  12حدود ساعت  -مهاباد

آموزان مدارس و اهالی هزار تن از دانش  70بعدازظهر گروه کثیري متشکل از  3یکپارچه تعطیل شد و بتدریج تا ساعت 

شهریور  25هزار نفري  50شهرهاي تابعه و دیگر طبقات مهاباد در حالیکه پالکاردهایی در دست داشتند در میدان ورزش 

 .اجتماع کردند

 

ه این خسارات زیادي ب سوزيناشناس ساختمان پیشاهنگی شهر بیجار را به آتش کشیدند.در این آتش ايدیروز عده -بیجار 

 .ساختمان وارد شده است

 

و دانشسراهاي سنندج به اتفاق گروهی از معلمان، در  هادبیرستان آموزانهزار نفر از دانش 25دیروز حدود  -سنندج

 ور اجتماع کردند. این عده پس از راهپیمایی در میدان بزرگ اقبال، به سخنان وزیر خارجه انگلستان شدیداًدبیرستانهاي شاهپ

 )1357/ 4/8اعتراض کردند. (اطالعات

 

 تظاهرات و زد خورد در شهرستانها

 

آزاد  زندان از سال 5 از پس که سیاسی زندانی »فاتحی ناجی«از نظیري کم استقبال بوکان و بانه مردم –استقبال از زندانی: بانه 

 .سال قبل به اتهام خواندن کتاب دستگیر و روانه زندان گردید 5شده بعمل آوردند. ناجی فاتحی 

 

را  ايو فرهنگیان بودند پس از استقبال، تظاهرات گسترده آموزانهزار استقبال کننده که شامل بازاریان، کارگران، دانش 5

شدند » عزیزي«و» شریفی«، »رئوف نویدي«، »محمد شافعی«آغاز کردند و خواهان آزادي دیگر زندانیان سیاسی از جمله 

به سخنرانی پرداخت و از » جالل حسینی« االسالمشب در خیابانهاي بانه ادامه داشت و در پایان حجت 12تظاهرات تا ساعت 

 .مردم خواست تا متفرق شوند

 



در پی تظاهرات پریشب بانه، دیروز صبح تظاهراتی در این شهر براه افتاد. تظاهر کنندگان بعد از عبور  -بانه: بانهتظاهرات در 

از چندین خیابان و دادن شعار، در میدان فرمانداري اجتماع کردند. در این اجتماع، یکی از تظاهر کنندگان به نمایندگی از 

 .را قرائت کرد ايدیگران در حضور فرماندار بانه قطعنامه

 

فرماندار بانه در چارچوب وظیفه فرمانداري قول داد که تا حداکثر نهم آبان این خواستها اجرا شود و تظاهرکنندگان هم اعالم 

کردند چنانچه تا نهم آبان به خواستهاي آنان جواب مثبت داده نشود براي مدت یک هفته یا بیشتر دست به اعتصاب و 

 .زد دخواهنتظاهرات عمومی

 

 :آنان بدین شرح است ايماده 9از جمله خواستهاي 

 

اخراج کلیه -آزادي کلیه زندانیان سیاسی در سطح کشور-لغو حکومت نظامی مستقیم و غیرمستقیم -برقراري حکومت قانونی

 .مستشاران آمریکایی و اسرائیلی

 

 )6/8/1357این شهر تعطیل بود(اطالعات هايدیروز کلیه مغازه

 

 .در مجلس به شدت حمله شد به هویدا

 

روستا نشین » شکور«درصد از اهالی 54پیام روستا نشینان: احمد دوستی نماینده قروه ضمن شادباش میالد شاهنشاهی گفت: 

اگر خون ما ریخته شود بر روي زمین عبارت  اندهستند و آنها خواستند از تریبون مجلس از سویشان اعالم دارم که گفته

نوشته خواهد شد. ناطق افزود در راه سوگندي که یاد کردیم براي حفظ » کشاورزان است يمهر نجات دهندهشاهنشاه آریا «

 .قانون اساسی و نظام شاهنشاهی، حاضریم خون خود را نثار کنیم

 

نماینده قروه آنگاه به شرح آنچه طی سالها سلطنت خاندان پهلوي نصیب کشور شده است پرداخت و در سخنان مشروح   

آنها ما را پاسدار  کنیمفراموش نمی اندداده قانونگذاري که مردم به ما راي 24خود یادآور شد که هیچگاه ما نمایندگان دوره 

که آزادي با رعایت آزادي است نه با قانون شکنی. آزادي را  خواهیم. ما از هموطنان عزیز خود میاندقانون اساسی کرده



ی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی و دیگران، به آزادي خلل وارد نشود. آدم کشی و برادر حفاظت نمایید تا با قانون شکن

حکومت سلطنت مشروطه سلطنتی که حافظ منافع و ملک ملت است، مورد تعرض قرار  گذاردکشی محکوم است و ملت نمی

 )1357/ 7/8گیرد.( اطالعات

 

 .ب شدیک کارمند ارشد ساواك مهاباد به ضرب گلوله مضرو

 

که کارمند ارشد است مورد » جمشیدي«دیشب یک عضو ساواك مهاباد بنام  21حدود ساعت  -مهاباد: خبرنگار اطالعات

ضرب گلوله قرار گرفت. از حال مضروب، خبر دقیقی در دست نیست ولی بقرار اطالع، حال وي وخیم است. همچنین یک 

 )1357/ 7/8مأمور اعالم کرده است.( اطالعات منبع موثق در ساواك، علت حادثه را بی احتیاطی خود

 

 حمله به مستقبلین سیاسی

 

جهت استقبال از زندانیان سیاسی میاندآب رفته و با » مهاباد«طبق گزارش رسیده، روز جمعه جمع کثیري از اهالی شهرستان 

هر میاندوآب مورد حمله یک عده . این عده در موقع عزیمت به مهاباد در بیرون ششونداستقبال اهالی این شهر مواجه می

و در اثر این حمله دهها اتومبیل متالشی و بیش از چهل تن از مستقبلین مجروح  شوندمعدود ناشناس تحرك شده واقع می

بوده است که در صفوف مردم اختالف انداخته و کار را به مجادله مذهبی و  این. در محل گفته شده هدف این عدهشوندمی

اباد به امام جمعه مه» عزالدین حسینی شیخ«شانند و باعث شکاف بین مسلمین شوند. در این موقعیت، آقايجبهه گیري بک

صحبت کرده و جریان را به سمع معظم له در قم » سید محمد وحیدي«وسیله تلفن با حضرت آیت اهللا العظمی آقاي حاج

أتی مرکب از روحانیون به منطقه اعزام میشوند و روز هی» وحیدي«اهللا العظمی یتمیرساند و بالفاصله از ناحیه حضرت اّ

را بسته و به استقبال هیأت آمدند. با ورود این هیأت،  هایکشنبه اهالی میاندوآ ب و مهاباد با احترام مقدم هیأت، بازار و مغازه

 )1357/ 7/8تاختالفات خاتمه یافته و برادران شیعه و سنی باتحاد و یگانگی و همبستگی دعوت شدند. (اطالعا

 

 .عشایر کرمانشاه، نماینده اورامانات در مجلس را متهم به دادن رشوه کردند

 

در مجلس شوراي ملی را متهم » اورامانات«نماینده » ساالر جاف«، »باباجانی«و » ثالث«هزار نفر از عشایر  6حدود  -کرمانشاه

 .اندبه دادن رشوه به مأموران محلی و ایجاد دو دستگی کرده



 

با مخابره تلگرامهایی به نخست وزیر، وزیر دادگستري و کانون وکالي  اندمتحصن شده» ازگله«ین عده که در بخشداري ا

 .انددادگستري، درخواست رسیدگی به خواستهایشان را کرده

 

 چندین میلیوننماینده اورامانات در مجلس، با گرفتن » ساالر جاف«آمده است که » باباجانی«و » ثالث«در تلگرام عشایر 

 .تومان وام از بانکها و دادن رشوه به مأموران محلی و ایجاد دو دستگی، وسیله نابودي میهن پرستان شده است

 

 11حدود  »علی احسن مسعودي«درتلگرام اضافه شده است که با دسیسه و توطئه این نماینده، یکی از شخصیتهاي محلی بنام 

 )1357/ 7/8ستار تعقیب این نماینده هستند.( اطالعاتماه پیش مفقود االثر شده و آنان خوا

 

 اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی در شهرستانها

 

در مهاباد، تظاهرات وسیعی با شرکت اهالی میاندوآب و مردم این شهر برگزار شد.  -حمله به خبرنگار رادیو و تلویزیون: مهاباد

 .راهپیمایی کردند دادندمی» مابا هم برادریم«تظاهر کنندگان در حالی که شعار 

 

غول شدند. خبرنگار رادیو و تلویزیون مهاباد که مش ورناشناس به مستقبلین حمله ايدر جریان استقبال از زندانیان سیاسی، عده

 نام دارد در بیمارستان شیر و خورشید» هاشم سلیمی«فیلمبرداري از این مراسم بود، به سختی مجروح شد. این خبرنگار که 

ن شهر بستري شد. به جهت وقوع این حادثه، کارکنان رادیو و تلویزیون مهاباد طی تلگرامی که براي نخست وزیر، وزیر ای

اطالعات و جهانگردي و مدیر عامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مخابره کردند، خواستار رسیدگی به این موضوع 

 .ته تعطیل شد. یک نفر مجروح شدشدند. دانشسراي دختران مهاباد نیز بمدت یک هف

 

از اتومبیل سقوط کرد و » سیاوش نظامی«همچنین در جریان استقبال از زندانیان سیاسی آزاد شده در مهاباد، جوانی بنام 

 .بشدت مجروح شد. وي به تبریز انتقال یافت

 

 .اشکوه فراوان استقبال کردندزندانی سیاسی آزاد شده ب 6هزار نفر در بانه از  15 -استقبال از زندانیان: بانه



 

کیلومتري شهر باستقبال آزاد  3مستقبلین از ابتداي خیابان پهلوي دست به راهپیمایی زدند و پس از پیمودن خیابان سعدي تا 

یکی از زندانیان آزاد شده ضمن تشکر از مردم بانه به تشریح رفتار ناروایی که با زندانیان » احمد عزیزي«شدگان رفتند. 

انتشار دادند وطی آن، آزادي بدون قید و شرط زندانیان  ايپرداخت. آنگاه راهپیمایان قطعنامه شد،سی در زندان میسیا

شعیب «، »شهاب بهرامی«، »احمد نستانی«، »کریم نستانی«، »، مال محمد صالحی»محمد شریفی«، »محمد شافعی«سیاسی بویژه 

در اجتماعی که در محوطه دبیرستان خدمات تشکیل دادند، همبستگی خود را با  را خواهان شدند. فرهنگیان بانه نیز» ذکریایی

خلق ایران اعالم کردند و اظهار داشتند مادام که به خواستهایشان رسیدگی نشود، از رفتن به کالس درس خودداري خواهند 

ههاي غیر مسؤول شدند و کرد. این عده همچنین خواستار برکناري رئیس آموزش و پرورش، بعلت وابستگی به دستگا

 )8/8/1357همبستگی خود را با فرهنگیان و دانشگاهیان اعالم کردند.( اطالعات

 

 .مهاجمان، پاوه را به آتش و خون کشیدند

 

ساالر «که از سوي » جوانرود«دو هزار نفر از ساکنان روانسر، کامیاران، ولد بیگی و چند تن دیگر از بیگ زادگان  -کرمانشاه

 .شهر پاوه را بخاك و خون کشیدند و در اندك زمانی، شهر به صحنه جنگ خونینی درآمد اند،شده اجیر» جاف

 

نفر را به سختی مجروح کردند و سپس بسوي شهر  16این عده سه نفر از ساکنان پاوه را سر نماز در کوهستان کشتند و 

 .سرازیر شدند و اموال مردم را به غارت بردند

 

 دفاع ايبر –کودکان و شیر زنان  -در حمله به شهر با مقابله زنان و کودکان روبرو شدند و ساکنان شهر متجاوزان و غارتگران

 .کردند پرتاب سنگ آنها سوي به بام پشت از اموالشان و خود از

 

در اطراف کشته گریختند و  12سرانجام خیل غارتگران که با یکصد و هیجده کامیون به شهر هجوم برده بودند با بجا گذاشتن 

 .شهر کمین کردند

 

 -نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شوراي ملی است و خود او با یک اتومبیل، در حمله به شهر پاوه» ساالر جاف»

 .و خود او فرماندهی حمله به پاوه را بعهده داشت کردگروه متجاوزان را همراهی می -حوزه نمایندگی خود



 

 »ساالر جاف«عات از کرمانشاه به پاوه حاکی است: از یک روز پیش در شهر شایع شده بود که گزارش خبرنگار اعزامی اطال

منطقه پاوه  ایندر تدارك حمله به شهر از عشایر اجیر شده اينماینده مردم پاوه و اورامان در مجلس شوراي ملی همراه عده

 .است

 

له و براي جلوگیري از برخورد افراد اجیر شده ساالر جاف از صبح به عنوان اعتراض به این حم -مردان و جوانان -ساکنان شهر

 .دیروز به دشت و کوه زدند تا از شهر دور باشند

 

 کشتار بهنگام نماز

 

این عده ساعت یک بعد از ظهر دیروز در کوهستان به نماز ایستادند و در حالی که سرگرم نماز بودند، مورد حمله مسلحانه 

 .افراد مسلح ساالر جاف قرار گرفتندبیش از دو هزار نفر 

 

اول، سه نفر از مردم پاوه که به نماز ایستاده بودند در خونشان غلطیدند و جان دادند و شانزده نفر بسختی  هايدر همان لحظه

 .مجروح شدند

 

جوانان در یک فرصت مردم بی پناه که وضع را چنین دیدند دست از نماز کشیدند و به دفاع از خود پرداختند. چند تن از 

 .مناسب، چهار تن از افرا مسلح ساالر جاف را خلع سالح کردند و آنها را به گروگان گرفتند و به کوه فرار کردند و پناه گرفتند

 

سپس به شهر روي آرودند و هر چه سر راهشان دیدند از بین بردند. آنها چند دستگاه  اشساالر جاف و افراد اجیر شده

و مردم را که کنار خیابان پارك شده بود به آتش کشیدند و چندین خانه و مغازه را آتش زدند و اموال مردم  اتومبیل دولتی

 .را سوزاندند

 



نفر و مجروح  3زنان و کودکان بی دفاع که شوهرانشان و پدرانشان به کوه رفته بودند، وقتی از حمله متجاوزان و کشته شدن 

شدند براي مقابله با مهاجمان مسلح به پشت بام رفتند و افراد اجیر شده ساالر جاف را نفر از ساکنان شهر باخبر  16شدن 

 .سنگسار کردند

 

 .و سه کامیون آنان را به آتش کشیدند کردندنفر از متجازوان را زخمی 12زنان و کودکان،

 

 .کردندآنها را سنگباران می اجساد کشته شدگان افرا ساالر جاف، ساعتها کنار خیابان افتاده بود و زنان و کودکان

 

 شدگاناسامی کشته

 

ودند ب» معروف فتاحی«و» علی خورشید«، »صالح هوشدار«سه تن از از کشته شدگان شهر پاوه که در کوهستان کشته شدند

ت تن ، هف»پاکنهاد«و » فرید معاذي«، »شفیعی«،»مجید شافعیان«، »نیازي منوچهري«،»عبداهللا شریفی«، »عبدالحکیم رشیدي«و

از مجروحان حمله مسلحانه هستند. شاهدان عینی در گفتگو با خبرنگاران اطالعات در پاوه، درباره چگونگی این حمله وحشیانه 

 :گفتند

 

افراد ساالر جاف بیش از دو هزار نفر بودند و همگی مسلح به اسلحه و چماق بودند در حالیکه شعار زنده باد ساالر جاف 

 .کردند و خود ساالر جاف نیز همراه این عده بودبه شهر حمله  دادندمی

 

مردم پاوه که به کوه رفته بودند پس از عقب نشینی مهاجمان افراد ساالر جاف به شهر بازگشتند و متجاوزین نیز در اطراف 

راي بردن معتقدند مسلح ساالر جاف ب ايشهر کمین کردند و هر لحظه احتمال حمله مجدد آنها به شهر می رود چرا که عده

 .اجساد دوازده نفر از افراد خود به شهر باز خواهند گشت

 

 .و آماده گرفتن انتقام هستند اند. بسیج شدهاندخشمگین شده» ساالر جاف«مردم پاوه و روستاهاي اطراف نیزکه از حمله افراد

 



اطر حفظ نظم و برخورد مجدد طرفین، از بعدازظهر دیروز رفت آمد به شهر پاوه قطع شد و ماموران ژاندارمري و شهربانی بخ

 .به شهر قدغن خواهد بود آمدوبعدازظهر رفت 8اخطار کردند از ساعت 

 

. خبرنگار اعزامی ما در کرمانشاه نیز که گیرندماموران در خارج از شهر جلو مردم را که قصد رفتن به پاوه را دارند می

تالش، با اسب، خود را از راه کوهستان و گذرگاههاي خطرناك به  هاساعتنتوانسته بود از راه اصلی وارد پاوه شود، پس از 

شهر رساند و توانست با چند تن از شاهدان عینی به گفت و گو بنشیند. و توانست با چند تن از شاهدان عینی، به گفتگو 

و  شده بود، خواست بسوي زنان وقتی ساالر جاف که با حمله زنان و کودکان به سوي افرادش روبه رو شودبنشیند. گفته می

کودکان بی دفاع آتش بگشاید که تیرهاي او خطا رفت و او بخاطر دستپاچگی، دو تن از افراد اجیر شده اش را گشت و سپس 

 .با اتومبیل از شهر گریخت

 استعفاي استاندار

 

 30/7به شهر کرمانشاه، ساعت  در پی حمله بی رحمانه ساالر جاف و افراد اجیر شده اش به پاوه و هجوم چماق بدستها

 .استاندار کرمانشاه بعنوان اعتراض از سمت خود استعفا کرد و به تهران رفت» احمد ناظمی«دیشب، 

 

دکتر منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی و سخنگوي دولت در گفتگوي تلفنی با محمد حیدري عضو هیئت دبیري 

نه افراد ساالرجاف نماینده مجلس شوراي ملی به پاوه با خبر شد و گفت هر چه زودتر روزنامه اطالعات، از حمله ناجوانمردا

 .دولت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و او در این زمینه گزارشی به شریف امامی، نخست وزیر خواهد داد

 

 کشته دیگر2

 

کشیده شد و بکلی سوخت. با دخالت مأمورین در جریان تظاهرات، دو شعبه بانک صادرات و بانک ملی شعبه مرکزي به آتش 

ساله کشته شدند و  18و  16نیروي انتظامی کار به  زد و خورد و تیراندازي کشید. در پی تیراندازي مأمورین، دو دانش آموز 

 هنفر مجروح گردیدند. در شهر شایع  است که تعداد کشته شدگان و مجروحین، به مراتب بیش از آمار ذکر شد 15بیش از 

 .است

 



براي کمک دیر شده بود در جریان حمله بی رحمانه به پاوه، گروهی از مردم به دفتر نمایندگی  روزنامه اطالعات مراجعه  

کردند و از نماینده اطالعات خواستند وضع اسف بار شهرستان، به اطالع مقامات مسئول رسانده شود تا شاید از این حمله  

ن تقاضا به تهران، یک عضو هیئت سردبیري روزنامه اطالعات کوشید تا با مقامات مسؤول جلوگیري شود. پس از انعکاس ای

دولت تماس بگیرد  و سرانجام پس از مدتی توانست با منوچهر آزمون تماس بگیرد. او ماجرا را به آزمون که آخرین ساعات 

نمی توانست براي حوادث پاوه، چاره اي باشد. اطالع داد اما این اطالع هم   گذراند،روزارتش را در کاخ نخست وزیري می

 )9/8/1357(اطالعات

 

 محاکمه و مجازات مسببین

 

که درباره ابتداي سخنان خود ضمن اشاره به احساسات شاه دوستی و مهین پرستی اهالی   …محمد نوري (نماینده بوکان )

ن بند به حفظ نظام و فرهنگ و مدنیتی است که به آایران طی سخنانی گفت: اگر این اصل را در نظر بگیریم که هر ملتی پاي 

قرن نظام و فرهنگ و مدنیت  30پیوسته و با آن زیسته است قبول خواهیم کرد که آریایی نژادان غرب ایران ـ افزون تراز 

م شاهنشاهی ـ نه . پیوند این نژاد با نظااندایرانی را از معبر پر پیچ و خم زمان عبور داده و همچنان در دیار خود حفظ کرده

 .سفارشی است و نه عارضه و نه یک اتفاق ـ بلکه اساسی است. من از مطبوعات گله دارم

 

محمد نوري که در باره تظاهرات و تشنجات اخیر کشور صحبت میکرد گفت: در هیچ زمانی ملت ایران اینچنین مورد تحقیر و 

براي مردمان خداشناس و مسلمان ایران، چه تحقیري باالتر از توهین و دسیسه دشمنان و بیگانگان قرار نگرفته است زیرا 

 مردم است؟ هايآتش زدن موسسه ملی و سرمایه

 

 .و سایر مکاتیب علم و دانش و فرهنگ است هاچه توهینی باالتر از تعطیل مدارس و دانشگاه

 

ن اشتند گفت: شما نمایندگان محترم رکناطق در اینموقع خطاب به خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات که در لژ مجلس حضور د

چهارم مشروطیت قلمها را غالف کردید تا از برزخ دوران اختناق و سانسور عبور کنید ـ آیا بدست آوردن آزادي فقط براي 

درج گردد... و شما هم مقداري بر تیراژ و مبلغی بر بها  هایشاین بود که آن یکی کتابهایش چاپ شود و آن دیگري مقاله

 )9/8/1357فه کنید؟ (اطالعاتاضا

 



 .ساالر جاف گریخته است

 

از فرهنگیان  ايراه بازگشت خود، سرنشینان چندین اتومبیل را لخت کردند و عده 3عوامل ساالرجاف دیشب در  -کرمانشاه 

کردند و خانه و را که در جوانرود و رامسر مشغول خدمت بودند گروگان گرفته و در شهر جوانرود،  خانه فرهنگیان را غارت 

 .اتومبیل رئیس اداره آموزش و پرورش این بخش را به آتش کشیدند

 

را بستند و سرنشینان اتومبیلهارا گروگان گرفتند و در حال حاضر راه رفت و آمد در جاده » مله پلنگان«این عده گردنه 

    .کرمانشاه ـ پاوه بسته است

 

تلفنی با سرپرستی روزنامه اطالعات در کرمانشاه، خواستار رسیدگی فوري به این مردم کرمانشاه و علماي این شهر در تماس 

مسأله و سلب مصونیت نماینده تحمیلی اورامانات شدند تا به سزاي اعمال خود برسد. اجساد کشته شدگان در پاوه است و 

 )9/8/1357از عوامل ساالر جاف فراري هستند.( اطالعات ايعده

 .ا ادامه داردتظاهرات در شهرستانه

هزار  25سنندج ـ تظاهرات دانش آموزان و جوانان و معلمان سنندج باز هم ادامه یافت و اجتماع بزرگی با شرکت بیش از  

شهریور ـ شیخان ـ شاهپور ـ بیمارستان  25 هايبرپا شد. این گروه از تظاهرات کنندگان از مسیر خیابان» امین«نفر درمسجد 

 استار اجراي کامل قانون اساسی و آزادي زندانیان سیاسی شدند. تظاهر کنندگان بعدازظهر مجدداًو فردوسی گذشتند و خو

 .سنندج نماز بجاي آوردند» مردوخ«اجتماع کردند و در خیابان 

تظاهر کنندگان، با دادن شعارهاي مذهبی از مسیر خیابانهاي بیمارستان و میدان اقبال و خیابان فردوسی عبور کردند و  

 )1357/ 9/8( اطالعات0ورت آرام متفرق شدندبص

 اعتصاب غذا

آموزان  نشدا و فرهنگیان خواستهاي از پشتیبانی ضمن خود دیروز اجتماع در پیرانشهر شهرستان آموزان دانش –پیرانشهر 

صادر کردند در پی صدور این قطعنامه، دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر پیرانشهر از  ايماده 14سراسر کشور یک قطعنامه 

صبح دیروز دست به اعتصاب غذا زدند و تهدید کردند تا انجام خواستهایشان دست از اعتصاب غذا بر نخواهند  8ساعت 

ه از خواستهاي دانش آموزان دست بداشت. بدنبال اعتصاب دانش آموزان، معلمین دبیرستان امیرکبیر نیز به پشتیبانی 

 .اعتصاب غذا زدند

 قطعنامه



 )1357/ 9/8منتشر کردند.(اطالعات ايماده 12مردم بانه طی اجتماعی که دیروز در این شهر برگزار شد یک قطعنامه  -بانه

 .در پاوه،مردم،بست نشستند

هزار مردم مسلح اجیر شده به  2س شوراي ملی که با ساالر جاف نماینده اورامانات و پاوه در مجل اقدام بدنبال –کرمانشاه 

از افراد بیگناه شد، ظهر دیروز جمعیتی انبوه از مردم پاوه در مخابرات این  ايمردم پاوه حمله کردو باعث کشته شدن عده

ر مورد ی درئیس مجلس شوراي مل» جواد سعید«شهر اجتماع کردند و یک نفر به نمایندگی از طرف آنان در تماس تلفنی با 

ن عراقی است و بدو حمله افراد مسلح به مردم پاوه و کشتن افراد بیگناه سخن گفت و اعالم کرد تا از ساالر جاف که اصالً

 .جهت به مردم اورامانات تحمیل شده است سلب مصونیت و مجازات نشود،دست از تحصن بر نخواهند داشت

 تلگرام به نخست وزیري

مجلس  رئیس«، »نخست وزیر«، »شریعتمداري«مانشاه، طی تلگرامهایی به حضرت آیت اهللا العظمی ساکن کر هايضمنا پاوه اي

نمایندگان مجلس و کانون وکالي دادگستري خواستند تا هرچه زودتر به وقایع اخیر پاوه » بنی احمد و پزشکپور«، »شوراي ملی

 .رسیدگی شود

 تظاهرات و راهپیمایی

در جلو بخشداري این منطقه دست به تظاهرات زدند و » نوسود«معلمان و اهالی بخش مرزي همچنین دیروز دانش آموزان، 

هجوم ساالرجاف و افراد مسلح اورا به شهر پاوه تقبیح کردند و گفتند که براي اظهار همدردي و کمک به مردم مصیبت زده 

 .ند کردکیلو متر است پیاده طی خواه 40را که » نوسود«و » پاوه«پاوه، مسافت بین 

 قبضه اسلحه 200

 :گوینداز مردم که خود شاهدان عینی این حادثه بودند می ايطبق گزارش خبر نگار ما از پاوه، بعد از وقوع این حادثه، عده

 .و افراد مسلح حدود چند هزار نفر بودند اندمهاجمان اجیر شده تا حدود دویست قبضه اسلحه قاچاق داشته

نفرند. در حال  200نفر بودند و مجروح شدگان نزدیک  50: کشته شدگان این واقعه حدود گوینددیگر از مردم می ايعده

و از مردم پاوه،کسی جرأت رفت و آمد به بیرون شهر را  اندمستقر و راه را بسته هاحاضر افراد اجیر شده ساالر جاف در جاده

 .ندارد

 اقدام ناجوانمردانه

حوزه علمیه کرمانشاه در گفتگو یی با خبرنگار ما در کرمانشاه ضمن اظهار تأسف از  ضمنا حضرت آیت اهللا جلیلی سرپرست

تجاوز ساالر جاف و افراد مسلح او به مردم بیگناه پاوه اظهار داشت: مردم پاوه ضمن فرستادن تلگرامی براي من، این اقدام 

نماینده آبادان در مجلس شوراي ملی متن کامل » ق پوراخال«که من براي  اندناجوانمردانه و حادثه درد بار را عینا شرح دا ده

 .آن را قرائت کردم تا این فرد وقیح و بی وطن را که در ضمن وکیل مجلس نیز هست رسوا سازد



 انگیزه حمله

ساالر «انگیزه حمله ساالر جاف به شهر پاوه این بود که مردم پاوه قبال در قطعنامه خود خواستار برکناري گوینداهالی محل می

از نمایندگی مردم پاوه و اورامانات در مجلس شوراي ملی شده بودند. متن این قطعنامه پریروز در روزنامه اطالعات » جاف

 )10/8/1357چاپ شد. (اطالعات

 یک نظر |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (2)کردستان و انقالب

  

 .رهایی یافتغنی بلوریان از محبس 

 .سال از زندگیش را به جرم فعالیتهاي سیاسی در زندان بسر برده همراه گروه اخیر از زندان آزاد شد 27غنی بلوریان که  

چهره اي  اند،براي زندانیان سیاسی و همه کسانی که در جریان فعالیتهاي سیاسی اخیر بوده» صفر قهرمانی«بلوریان نیز مثل 

گل بدرقه اش  هايروز راهی مراغه شد در حالی که صدها تن در ایستگاه راه آهن تهران با شاخهدی» بلوریان«آشناست. 

سال اخیر چند بار به تناوب  20: در گویدساله بود که به جرم فعالیتهاي سیاسی به زندان افتاد. خودش می 34کردند. بلوریان 

تحت تعقیب قرار گرفتم اما » دمکرات خلق کردستان«حزب ساله بودم که به اتهام مشارکت و همکاري با  24زندان شدم. 

پیمان ازدواج بستیم اما با  امماه زندانی شدم. پس از آزادي از زندان با دختر مورد عالقه 6بمدت  1329تبرئه شدم در سال 

دند و در مهر در سنندج دستگیرم کر 1334مرداد این ازدواج میسر نشد و من متواري شدم. در سال  28پیش آمدن وقایع 

سال زندان، به  19از زندان آزاد شدم و ازدواج کردم. هشت ماه بعد دوباره دستگیرم کردند و سرانجام بعد از  1337ماه 

و ایامی را که در زندان گذراندم،  هایاري مردم جانباز ایران و فداکاري آنها از محبس رهایی یافته ام. در طول بازداشت

توسط مأموران سازمان امنیت بسختی شکنجه شدم. آنها بدنم را سوراخ سوراخ کرده و تن عریان و بخصوص در زندان تبریز، 

کنجه کردند و برنامه ش امخون آلود مرا براي عبرت سایرین در معرض دید زندانیان گذاشتند. چندین بار نیز با شالق شکنجه

ن تسلیم کرند اما م امبیخوابی نیز بکرات در مورد من اجرا شد. براي اینکه از من اقرارنامه بگیرند به سخترین شکل شکنجه

نشدم و در همین مرحله بود که به من گفتند خواهی نخواهی اعدام خواهی شد. محاکمه من در یک دادگاه فرمایشی شروع شد 

سطر بنویسم  5ه ندادند با وکالیم مشورت کنم و در پایان ورقه سفیدي بدستم دادند تا بعنوان آخرین دفاع اما هرگز اجاز

روز قبل از اجراي حکم به من گفتند ندامت نامه بنویس ولی زیر بار نرفتم. در آن موقع  5وسرانجام هم محکوم به اعدام شدم. 

 ولی بعلت فشارهاي داخلی و خارجی کنند،بزودي ما را تسلیم چوبه دار می دانستیمهم بند من بود و هردو می» عزیز یوسفی«



سال  5ماه، تبدیل به حبس ابد کردند. بعد به زندان برازجان منتقل شدم.  8اجراي حکم به تعویق افتاد و حکم اعدام را بعد از 

 )10/8/1357منتقل شدم. (اطالعات به زندان شیراز 1352به تهران منتقل شدم در سال  1336در آنجا بودم تا در سال 

 .نفر کشته شدند 7در تظاهرات خونین شهر سنندج 

 

درگذشت سه نفر از مجروحان تظاهرات خونین سنندج در بیمارستان، کشته شدگان تظاهرات دو روز گذشته این -سنندج 

تند که بعد ازظهر دیروز در نام داش» عثمان احمدي«و » محمدمحمدي«،»همایون نژاد«شهر، هفت نفر شدند. این سه نفر

 .بودند» جازيح«و» یداهللا جوشکار«،»شکراهللا کریمی«، »فرخ دقیق «بیمارستان جان باختند. چهار قربانی دیگر تظاهرات سنندج،

 

در شهر و ادامه تیراندازي، مردم در نگرانی و اضطراب  هاو زره پوش هاشهر سنندج هنوز ناآرام است و بعلت استقرار تانک

این شهر بستري  هايکه در بیمارستان اند. درجریان تظاهرات دو روز گذشته سنندج، سی نفر مجروح شدهبرندر میبس

 .هستند

 ساعته 3تظاهرات 

هزار تن از مردم این شهر، دست به یک راهپیمایی آرام  8امام جمعه سردشت در رأس بیش از » قاسمیانی«سردشت ــ

مانداري اجتماع کردند و امام جمعه پیرامون خواستهاي مردم با فرماندار به مذاکره نشست. خیابانی زد. این گروه در محل فر

/ 10/8ساعت بطول انجامید. (اطالعات 3فرماندار قول داد به یکایک خواستهاي مردم رسیدگی شود. تظاهرات مردم سردشت 

1357( 

 .نفر شدند 11کشته شدگان تظاهرات سنندج،

 

. اندنندج حاکی است که در جریان تظاهرات خونین دو روز گذشته این شهر، یازده نفر کشته شدهآخرین گزارش رسیده از س

. دیروز شهر سنندج یک روز بحرانی اندنفر زخمی شده 64نفر اعالم شده است. همچنین در این تظاهرات  7تا کنون اسامی 

 )10/8/1357ان و مجروحان بدست نیامد(اطالعاتداشت و بعلت ادامه تیراندازي مأموران آمار دقیقی از عده کشته شدگ

 

  

 خواهد؟دشمن از ما چه می



اي مردم را وسیله تبلیغ شعاره هايدر هیچ زمانی ملت ایران اینچنین مورد تحقیر و توهین دسیسه دشمنان قرار نگرفت،بچه"

 ".سیاسی قرار ندهید

 

شوراي ملی نطقی ایراد کرد که از نظر خوانندگان محترم محمد نوري نماینده مردم بوکان، در جلسه علنی سه شنبه مجلس 

 .گذردمی

 

شک و ابهام، سیماي واقعیات را در بر گرفته است براي کسی که بخواهد  هالهناطق در آغاز سخنان خود گفت: در شرایطی که

ما را یاري دهد در مسیر  در این موقعیت خاص از زمان خواهمحقایق را بشکافد صداقت و ایمان الزم است و از خداوند می

 .صداقت و ایمان گام برداریم، بگوییم و بشنویم

 

در جلسه پنج شنبه گذشته شاید از » نظمی«در ابتداي سخن، عرایضم معطوف به مطالبی است که همکار عزیزم جناب آقاي

ی ی نژادان غرب ایران یعنروي احساسات ملی که طبعا این احساسات براي هر میهن پرستی قابل تحسین است در مورد آریای

ارهاي و شع کنندقوم ایرانی اشاره فرمودند که لباس کردي می پوشند، کردي صحبت می هايشاخه اي از اصیل ترین ریشه

 .کننددیکته شده را تکرار می

 

 .خالف اصول... بحثی است جداگانه که قابل بررسی است هايدر مورد شعارها و دیکته

 

لباس، همکار محترم ! یکی از عالیق خاص رهبر عالیقدر مان شاهنشاه آریا مهر، حفظ خصوصیات قومی و اما در باره لهجه و 

 .خصلت و خصیصه ایرانی است

 

تیره و طوایف ایران هریک با خصوصیات محلی خود افتخارتشرف حاصل  ها،در مراسم و یادبودها و باریابی ایمهمه دیده

مسلما اگردر پیروي از عارضه نا مطلوب تقلید و شیوه نامتناسب غرب گرایی افراط نکرده بودیم و بعالقه شاهنشاه  اندکرده

که جامعه ما را در بر  هاییبا خیلی از مشکالت و ناآرا می ها. این روزکردیمخود در حفظ آداب و رسوم و سنت قومی توجه می

 .شدیمگرفته روبرو نمی

 



در نظر بگیریم که هر ملتی پاینده بحفظ نظام و فرهنگ و مدنیتی است که به آن پیوسته است و با آن زیسته  اگر این اصل را

است قبول خواهیم کرد آریایی نژادان غرب ایران افزون تر از سی قرن، نظام و فرهنگ و مدنیت ایرانی را از معبر پر پیچ و خم 

 .اندهزمان عبور داده و همچنان در دیار خود حفظ کرد

 

پیوند عمیق این نژاد با نظام شاهنشاهی نه سفارشی است نه عارضه و نه یک اتفاق، بلکه اساسی است قویم از اعماق تاریخ 

سرچشمه گرفته و در دلها می جوشد و سرزمین خود را همچنان بصورت پایگاه اثبات حقانیت قانون اساسی و نظام شاهنشاهی 

ر هستند سربازان گمنامی که در دل کوهها و در داخل دشتها و صحراها چون الله کوهی سبز پاسدار ي خواهند کرد. در آن دیا

رنگ و بو میدهند و بدون اینکه خصیصه ملی خود را در هیچ قالب دیگري جلوه دهند در راه وطن براي تجلی دیگري  شوند،می

نظام شاهنشاهی در آن دیار باستانی. لذا با جرأت . این رازي است لطیف و رمزي ظریف از سر بقا و استمرار شوندخاموش می

 .رویاي شوم بیگانگان در غرب ایران، رویایی است بی تعبیر و با عالم لمس و ادراك یک دنیا فاصله دارد گویممی

 

 خشونت راه حل نیست

 

ین نوع ا تحلیل ننماییم؟ اساساًناطق افزود: ما چرا بر واقعیات تکیه نکنیم؟ چرا بعضی مسائل را از نظر علت و معلول تجزیه و 

و چطور به شهرهاي کوچک و نوارهاي غرب کشور  شودي ودسایس ضد ملی از کجا طرح و دیکته می هاشعارها وبرنامه ریزي

 .می رسد؟ اینجا جاي تأمل است

 

، و ملی نیاز دارند مردم و دیاري که به آرامش و آسایش. عمران وآبادي، مسائل فرهنگی و بهداشتی، تقویت مبانی اجتماعی

پیک آشوب و قاصد بلوا از راه می رسد و باین ترتیب، شهرهاي دور و نزدیک، آرامش خود را از دست میدهند. همان ابر 

 .گیردعصبانی که فضاي کشور را تیره کرده است آسمان شهر کوچک و آرام مانند بوکان را در بر می

 

زحمتکش و میهن پرست و برکنار از هر نوع جریانات سیاسی. بلی طوفان  شهري با مردمان پاك و خدایی، مردمان کاسب و

حادثه در چنین فضاي سالمی پیچید و غرید و در یک چشم بهم زدن، دو جوان معصوم و بی گناه را در کام خود فرو برد و 

ز بودند و براي چند زخمی برجاي گذاشت و شهري را مصیبت زده و عزادار ساخت. جوانانی که براي میهن آینده سا

مایه امید و تکیه گاه زندگی (من بنام نماینده مردم بوکان در مجلس شوراي ملی بار دیگر از جناب آقاي  هایشانخانواده

نخست وزیر مصرانه خواستارم مسببین قتل این دو جوان و حادثه آفرینان واقعه بوکان را در پیشگاه عدالت مجازات و بکیفر 

 .قانونی برساند)



 

انگیز است جامعه که در فرهنگ و اال و انسانی او آزار موري جایز نیست تا کی باید باین طغیان نیل آساي مصر باستان،  اسف

 قربانی هدیه کند؟ تا کی سرمایه و ثروت و حیات اقتصادي مملکت در مسیر این طوفان بی پایان منهدم و نابود شود؟

 

ین مورد تحقیر و توهین دسیسه دشمنان و بیگانگان قرار نگرفته است. براي در هیچ زمانی ملت ایران، این چن کنمفکر می

مردمی است؟ چه توهینی  هايملی و سرمایه هايمردمان خداشناس و مسلمان ایران چه تحقیري باالتر از آتش زدن موسسه

 باالتر از تعطیل مدارس و دانشگاهها و سایر مکاتیب علم و دانش و فرهنگ است؟

 

 دهند؟مردم را وسیله تبلیغ شعارهاي سیاسی قرار می هايی بدتر از این که بچهچه ناسزای

 

: خشنونت راه حل نیست، پایان فشار و انفجار است. من هم قبول دارم، اما چرا این نسخه را فقط براي دولت می گویندمی

و پایان اینها ندامت و حسرت و پریشانی است. پایان انفجار انهدام است و ویرانی و خرابی  گویندپیچند؟ چرا بمن ملت هم نمی

 در همدان، زنجان، گرگان، کرمانشاهان و سایر جاهاي دیگر شاهدش هستیم. رنج و مصیبت تا کی تا چه وقت؟

 

 پس سهم ملت کو؟

 

ست اناطق گفت: همکاران محترم ! زندگی شیرین است اما انسانهاي واقعی با هر قیمتی خریدارش نیستند. اگر جان عزیز 

بخاطر ارزش ایثارش در راه وطن عزیز است. اگر وطن رفت چه ماند؟ آقایان مخبرین ( نمایندگان محترم رکن چهارم 

و گذاشتید تا از برزخ دوران اختناق و سانسور عبور کنید و عبور کردید: براي چه  ایدمشروطیت ) شما که قلمهارا غالف کرده

درج گردد؟ و شما هم مقداري بر تیراژ و مبلغی بر بها  هایشهایشن دیگري مقالهبود؟ فقط آن یکی کتابهایش چاپ شود و آ

اضافه کنید. این که سهم خودتان بود خبرهاي انهدام و ویرانی؟ اعتصاب و کم کاري؟ تظاهرات دانش آموزي؟ این هم سهم 

ملت ایران در این لحظه حساس] دشمنان ملت ایران است. پس سهم من ملت که سنگ منو بسینه می زنی چه شد؟ انتظار. 

نیازمند [ ارشاد و هدایت وراهنمایی بود. نکردید. من بنام میلیونها دهقان و کشاورز از شما رکن چهارم مشروطیت که آزادي 

گله دارم. ستون ارشاد و هدایت ملی را به شکشت خوردگان سیاست، به صحنه  خواستیدقلم را بخاطر دفاع از حق انسانها می

بیگانه، به ماموتهاي دوران فئودالیسمی و ملوك الطوایفی اختصاص دادید تا خورده حسابهاي معوقه خود را  هايسیاست سازان

 .با ملت ایران تصفیه نمایند



 

من بنام دهقان در مجلس شوراي ملی و از طرف اکثریت عظیم اما خاموش و ساکت که در قلب روستاهاي آباد و پر جمعیت 

خرسنداز نعمت آزادي، بهره مند از برکت انقالب مقدس شاه و مردم می پرسم دشمن از ما چه  اند،غرب کشور آرمیده

در میان خون و آتش و تفرقه و نفاق، رجعت بدوران ادبار و سیه روزي فئودالیسمی و ملوك الطوایفی؟ صادقانه  خواهد؟؟می

ین، قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و با ایثار هستی و زندگی از که این اکثریت عظیم به سه منشاء حیاتی ایمان دارند. د گویممی

 .معتقدات خود دفاع خواهند کرد

 خواهدآنچه بوکان می

 

و نیازهاي ضروري منطقه بوکان را که توجه  هانماینده بوکان در قسمتی از سخنان خود گفت: فرصت را غنیمت شمرده خواسته

به آنها اهمیت دارد با ستحضار میرساند و از جناب نخست وزیر استدعا دارد دستور فرمایند که مورد توجه هیات دولت قرار 

 .گیرد

 

ین اـ در مورد بوکان اساسی ترین مسأله که ضروري است به آن توجه شود، تبدیل بخش بوکان به شهرستان است که  1

خواسته بارها مطرح گردیده و بعد از بررسی در دستور کار ورزاء وقت کشور قرار گرفته است. بوکان با جمعیتی معادل دو 

و از کمکهاي عمرانی در حد یک بخش استفاده  شودسالهاست بصورت بخش اداره می» سردشت«و» پیرانشهر«شهرستان

عمرانی، موجب عقب افتادگی این شهرشده و قسمتی از ناراحتی اخیر مردم ناشی از از . با هماهنگی بین اعتبار و نیازهاي کندمی

 .در این شهر است هانداشتن هر نوع امکانات رفاهی از قبیل آب و برق و تلفن و فاضالب و آسفالت خیابانها و کوچه

 

به شهرداري بی بضاعت و کم درآمد و با توجه به بعضی از خصوصیات منطقه اي تبدیل آن به شهرستان در وهله اول کمک 

 .بوکان خیلی مهم و قابل توجه است: توجه جناب وزیر کشور باین موضوع را خواستارم

 

موجب ناراحتی  مزارع واقعاً» حقابه«ـ در مورد ادراه آبیاري: مأمورین این اداره براي وصول مبلغی از کشاورزان بعنوان  2

که اداره آبیاري در الروبی جوبها و قنات و آبیاري نقشی ندارد » حقابه«ی از زارع بنام . مطالبه وجوهاندکشاورزان منطقه شده

بجز ایجاد ناراحتی و بدبینی چیز دیگري عاید دولت نمیکند و این موضوع وسیله نمایندگان آذربایجان غربی بارها با وزراء 

 .وقت نیرو مطرح گردیده است

 



ا حذف ب تقاضاي نمایندگان نگردیده و از جناب آقاي وزیر نیرو تقاضا می نمایند اساساًمردم و  هايتوجهی بخواسته ولی عمالً

این مطالبه جزیی از کشاورزان مناطق کرد نشین، دهقانان و روستائیان این منطقه را بیشتر امیدوار و تشویق فرمایند تا از 

 .مراحم و عنایات شاهنشاهی آریامهر زیادتر بهره مند گردند

 

ظور رفاه روستازادگان که دوره ابتدایی را در مدارس روستایی تمام میکنند و براي ادامه تحصیل، قادر به تأمین مسکن ـ بمن 3

و هزینه زندگی در شهرها نیستند یا اگر باشند در محیط شهرها و جنجالهاي عقیدتی از وجودشان نتیجه مطلوب تر گرفته 

طقه مدارس دوره راهنمائی و حتی در یک دو نقطه دوره نظري شبانه روزي دستور داده شود در دهات پرجمعیت من شودنمی

احداث گرددکه روستا زادگان در محیط امن و سالم دهات به تحصیل مشغول شوند. از حناب آقاي وزیر آموزش و پرورش، 

 .انتظار توجه دقیق به این پیشنهاد را دارد

 

 هاياقساطی یا سایر وام هايین مطرح است، موضوع بهره دیر کرد چکـ موضوع مهمی که براي روستاییان مناطق کرد نش 4

فروش آنها به بازار در سر رسید ارائه  بانک کشاورزي است. اغلب چکهاي اقساطی بعلت اختالفات ملکی و ثبتی یا اساساً

نوع  خت نماید بهره اینآسمانی، کشاورز نتوانسته است پردا فاتنگردیده است یاوامی که بعلت خرابی محصول یا سیل و اّ

و این موضوع، مشکلی براي بانک کشاورزي و بدهکاران گردیده. اغلب  دهدوامها مبلغی را گاهی دو برابر اصل تشکیل می

به مجلس شوراي ملی میرسد در همین مورد است. لذا از وزیر محترم کشاورزي و عمران روستایی تقاضا دارد  هاکهشکواییه

د که این مشکل حل شود و براي استرداد این نوع دیون به بانک کشاورزي با بخشیدن بهره دیرکرد یا راه ترتیبی اتخاذ فرماین

 .حل دیگري، ارائه طریق بفرمایند

 

ـ تقویت شرکتهاي تعاونی و تقویت بنیه مالی آنها در روستاها و مناطق کشاورزي از نظر مبارزه با سرمایه گذاران حرفه اي  5

یا تولیدات آنها را خریداري می نمایند و موجب فساد در بازار مصرف  شونددر سود کشاورزان سهیم می که با تهیه عاملی

خیلی ضروري است و من در این باره بارها پیشنهاد داده ام که شرکتها ي تعاونی در امر خرید و فروش محصوالت  شوندمی

ز نظر وسایل فنی کشاورزي از قبیل تراکتور و کمباین و کشاورزي واسطه مستقیم تولید کننده و مصرف کننده باشند و ا

ماشینهاي درو و یونجه و کود و بذر و سموم و غیره پایگاهی براي حوزه تعاونی خواهد شد که سود جویان شهري در این زمینه 

ین   مسأله   سرمایه گذاري نکنند و در درآمد کشاورزان شریک نشوند. از جناب وزیر کشاورزي تقاضاي عطف  توجه به ا

  )11/8/1357دارد.( اطالعات

 

 استعفاي دسته جمعی قضات دادگستري سنندج



 

سنندج ـ دیروز قضات دادگستري سنندج بعنوان اعتراض شدید به کشتار مردم بی دفاع، دسته جمعی استعفایی را طی 

پشتیبانی خود را از قضات، طی  تلگرامی به مقام وزارت دادگستري اعالم داشتند و همچنین کارکنان دادگستري سنندج،

تلگرامی به مقام وزارت دادگستري اعالم نمودند. در این تلگرام آمده است: ما شاهد و ناظر کشتار عده زیادي از اهالی بی 

 .بودیمدفاع و شریف سنندج بوسیله مأمورین انتظامی

 

ت به استعفا بنا به وظیفه انسانی خود مبادر ضمن همبستگی و پشتیبانی از استعفاي دسته جمعی قضات دادگستري سنندج که

اعتراض شدید خود را به کشتار بیرحمانه اعالم و بی صبرانه، منتظر تعقیب و مجازات عاملین هستیم. چنانچه ظرف  اند،نموده

سه روز اقدامی ملحوظ نگردد، اینجانبان نیز حاضر به اداي وظیفه نخواهیم بود.(اطالعات 

11/8/1357(                                                                                                              
                                                                                                                             

                      

 

 از شهرپاسداري 

 

این شهر به راهپیمایی و تظاهرات دست زدند. در حال حاضر بانه و کلیه ادارات،  هايهزار نفر از مردم بانه در خیابان 20بانه: 

تا عوامل خرابکار دست به آتش سوزي و تخریب نزنند.(  شودو بانکهاي آن از سوي مردم پاسداري می هاسینماها، مغاره

 )1357/ 11/8اطالعات

 

 ادامه راهپیمایی و تظاهرات در شهرستانها

 

 جسد 9انتقال          

 

جنازه متعلق به افراد ساالرجاف که در جریان حمله به پاوه کشته شدند به کرمانشاه انتقال  9صبح دیروز  10کرمانشاه: ساعت 

 :نفر از این عده بشرح زیر اعالم شده است 8یافت. هویت 

 



عبداهللا «، »محمد کریمی«ساکن کریم آباد روانسر، » محمد بهرامی«آباد روانسر، ساکن حسن » علی اکرم امیري»

 .ساکن جوانرود» مصطفی فخري«و » سلیمان ابراهیمی«، »محمدامین  محمدیان«ساکن روانسر، » اندازفرامرزخرقه«،»خسروي

 

 مراسم تشییع

 

و  خرابکار ايدیووتلویزیون سنندج اعالم کرد عدهرهبر مذهبی کردستان طی پیامی از را» احمد مفتی زاده«سنندج ـ آقاي

ماجراجو ممکن است در صف متشکل مردم سنندج رخنه کنند و موجب قتل و کشتار و دزدي و آتش سوزي شوند. بدینوسیله 

 .بیدار باشید دهمبه شما برداران عزیز مسلمان هشدار می

 

رهبر مذهبی » مفتی زاده«اهرا ت سنندج با شرکت آقايکشته شدگان تظ هايبعداز ظهر جنازه 2همچنین دیروز ساعت 

 )11/8/1357کردستان و طبقات مختلف مردم، از مسجد جامع سنندج تشییع شد. (اطالعات

 

 ساالرجاف توقیف شد

 

نماینده مردم پاوه در محوطه مجلس توقیف گردید تا به » ساالرجاف«، رئیس مجلس شوراي ملی، »جواد سعید«بدستور دکتر

رئیس  که هاییو قوانین یا آئین نامه» ساالرجاف«ت وي در مورد حادثه اخیر پاوه رسیدگی شود. در مورد چگونگی توقیفاتهاما

 )1357/ 11/8مجلس براساس آنها دستور توقیف این نماینده را صادر کرده اطالعی تا این زمان منتشر نشده است.( اطالعات

 

 اعالم جرم علیه مأموران

 

راي ب اندجمعیت شیر و خورشید سرخ اجازه نداده هاين وقایع اخیر سنندج، مأموران انتظامی به آمبوالنسسنندج ـ در جریا

 .حمل مجروحان به خیابانهاي شهر بروند

 



مدیر عامل جمعیت شیروخورشید سرخ سنندج با عنوان این مسأله و تاکید بر اینکه طبق اصول و » منصور اردالن«آقاي 

نی، آمبوالنسهاي شیر و خورشیدسرخ به جبهه جنگ هم می توانند وارد شوند، علیه مأموران انتظامی مقررات صلیب سرخ جها

 )11/8/1357اعالم جرمی تسلیم دادسراي کردستان کرد و تقاضاي رسیدگی نمود.( اطالعات

 

 تظاهرات و راه پیمایی در شهرستانها

 

 آماده باش اهالی  

 

عمومی براي مقابله با عوامل مزدور و شرور به حال آماده باش در آمدند. در حال حاضر بانه ـ مردم بانه ضمن یک اعتصاب  

 )11/8/1357کلیه امور شهر اعم ازانتظامات و تأمین وسایل رفاهی بعهده اهالی است.(اطالعات

 

 .جسد قربانیان واقعه پاوه پیدا شد 12

 

 .فرماندار پاوه، استعفاي خود را به خواست مردم پس گرفت    

 

تن از کشته شدگان وقایع اخیر پاوه پیدا شده است که سه تن از کشته شدگان پاوه اي و بقیه از  12کرمانشاه ـ تاکنون جسد 

تختخوابی پاوه  50نفر در بیمارستان  27نفر است. هم اکنون  50مهاجمان هستند. مردم معتقدند شمار کشته شدگان بیش از 

 .یم است و این در حالی است که راه پاوه بسته است و خون ودارودر این شهر کم استبستري هستند که حال سه نفر شان وخ

 

فرماندار پاوه به عنوان اعتراض به حمله ساالرجاف و عواملش به شهر بی دفاع پاوه از سمت خود استعفا داد ولی » صمدي»

م را پذیرفت. ارتباط تلفنی میان پاوه با دیگر اهالی پاوه از وي خواستند استعفاي خود را پس بگیرد و فرماندار نیز نظرمرد

 .شهرها توسط مهاجمان قطع شده واین شهر از طریق بی سیم و تلگراف با دیگر شهرها در ارتباط است

 

بسته بودن راه پاوه مشکل کمبود آذوقه را نیز پیش آورده است. کلیه کارمندان ادارات پاوه، زن و بچه خود را با چندین 

رمانشاه فرستادند. کارمندان همچنین اموال خودرا از خانه سازمانی که در خارج از شهر قرار دارد به شهر انتقال اتومبیل به ک



. مردان پاوه شبها به کوهستان گیرد. درحال حاضر رفت و آمد مردم پاوه از طریق مریوان و سرپل ذهاب صورت میاندداده

جهت پاوه شبها بصورت شهر ارواح در می آید و هر چند خانواده در یک خانه . بهمین گردندمی روند و روزها به شهر باز می

ی ول کردهنگام حمله مهاجمان، یک هلیکوپتر روي شهر پرواز می گویندو تا صبح بیدار می مانند. مردم می شوندجمع می

 .ماندیدیم از شهر دفاع کند

 

کشته و مجروح برجاي گذاشتند هنوز دست  70ور شدند و  به شهرپاوه حمله» ساالرجاف«مردان مسلحی که به فرماندهی 

. در حال حاضر مزدوران مسلح ساالرجاف ـ نماینده مجلس شوراي ملی ـ راههاي ارتباطی پاوه اندازمحاصره این شهر برنداشته

روگان را دارند به گ وسرنشینان اتومبیلهایی را که پاوه اي هستند و قصد عزیمت به این شهر اندبه دیگرشهرهارا مسدود کرده

 .گیرندمی

 

و خود روهایی را که آذوقه و یا مواد غذایی به پاوه  اند(در راه پاوه ) را زیر نظر گرفته» پلنگان«چندین مرد مسلح نیز گردنه 

ر را شهو این  اند. مردان مسلح در یورش خود، خطوط تلفنی پاوه را قطع کردهکنندمتوقف و محموله آن را چپاول می برندمی

ارد. از پاوه بستري هستند، تعریفی ند هاي. حال بیماران و مجروحانی که در بیمارستانانداز ارتباط با دیگر نقاط محروم گذاشته

از درون این شهر گامی فراتر نهند و بهمین جهت سخت در مضیقه  اندروز قبل به این سو هیچ یک از مردم پاوه نتوانسته 4

گوناگون مردم کرمانشاه مبنی بر دستگیري مزدوران ساالرجاف و گشایش مجدد راه پاوه به  هايقطعنامهعلیرغم  برند،بسر می

 )1357 13/8کرمانشاه و دیگر شهرها، تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیامده است. (اطالعات

 

 نفر 6دستگیري 

 

بر حمله گروهی چماق بدست به شهر، از چهارشنبه پیش در مناطق  مهاباد ـ گروه کثیري از جوانان مهاباد در پی شایعاتی مبنی

وانان ساکنین اطراف کرمانشاه هستند، توسط ج شودمختلف شهر مستقر و حفاظت شهر را بعهده گرفتند. شش نفر که گفته می

ند. از باد را آتش بزندستگیر شدند. این عده گویا قرار بود براي ایجاد اختالف بین برادران شیعه و سنی مسجد حسینه مها

اطمینان داده شد که هیچگونه جاي » آیت اهللا امام جمعه مهاباد«سوي مقامات انتظامی و فرمانده تیپ مهاباد به حضرت 

 )13/8/1357نگرانی نخواهد بود. (اطالعات

 

 .مردم پاوه از رئیس مجلس شوراي ملی تشکر کردند



 

» جوادسعید«از مردم پاوه ضمن فرستادن تلگرافی بعنوان  ايف ساالرجاف، عدهکرمانشاه ـ خبرنگاراطالعات:با انتشار خبرتوقی

نماینده مردم تبریز در مجلس شوراي ملی تقاضا کردند » بنی احمد«از  رئیس مجلس شوراي ملی از او تشکر کردند و ضمناَ

اعث به حمایت از مردم پاوه ب» بنی احمد«که استعفاي خود را پس بگیرد. این تلگرام بعداز ظهر دیروز مخابره شد و استعفاي 

 از طرف مردم پاوه و رد.ضمناًشد تا مردم این شهر ضمن مخابره تلگرافی از او تقاضا کنند که استعفاي خود را پس بگی

 )14/8/1357به دادستان کل کشور شده است.(اطالعات » ساالرجاف«، اعالم جرمهایی علیه »باباجانی«و » ثالث«عشایر

 

 استثنایی در تاریخ پارلمان ایران ايواقعه» ساالرجاف«توقیف 

 

یران بدستور رئیس مجلس، در صحن مجلس و ساالرجاف نماینده مجلس شوراي ملی براي اولین بار در تاریخ مشروطیت ا

بوسیله گارد مجلس شوراي ملی توقیف شد چرا که متهم است براي حوادث خونین پاوه، حوزه انتخابیه خود برنامه ریزي 

 .داشته و عالوه بر آن، فرماندهی قواي مهاجم را نیز بعهده گرفته است

 

هرگاه «نامه داخلی مجلس شوراي ملی بعمل آمده که مقرر میدارد آئین  168توقیف ساالرجاف، ظاهرا به استناد ماده 

قانون اساسی متهم باید فورا به مجلس  12حین ارتکاب جنایت در خارج از محوطه مجلس دستگیر شد نظریه اصل  اينماینده

میسیون دادگستري شوراي ملی اعزام گردد و در این مورد گزارش جریان در اولین جلسه علنی قرائت و بدون مباحثه به ک

که در محوطه مجلس شوراي ملی در حین ارتکاب جنایت به امر رئیس مجلس  اي. این حکم نسبت به نمایندهشودرجوع می

 .دستگیر شده نیز جاري است

 

توقیف متهم به حکم  168و  167در مواردي که جنایت مذکور در مواد « داردهمین آیین نامه داخلی نیز مقرر می 169ماده  

 .رئیس مجلس بعمل خواهد آمد، ادامه توقیف یا استخالص متهم، منوط به رأي کمسیون دادگستري است

 

 ها، میتینگ»کامیاران«و» نوسود«، »روانسر جوانرود«آبان ماه جاري در  9ـ  8ـ  7ـ  6متهم است که در روزهاي » ساالرجاف»

فر افراد ایل خود به پاوه حمله کرده که پس از یک زدوخورد طوالنی ن 2500و دمونستراسیونهایی برپا کرده و از همانجا باتفاق 

 .کشته شدند هاايو خونین، هشت نفر از افراد او و سه نفر نیز از پاوه

 



یک تحقیق زود گذر، نمایانگر این است که مسأله در برپایی میتینگ و دمونستراسیون گره نخورد، چراکه اگر تظاهرات 

. دادو قتل و غارتی روي نمی شددرگیري حاصل نمی آورد،مسلما مشکلی بوجود نمی شدامی برپا میطرفدران ساالرجاف باآر

غاز، از آ هاايکه پاوه ايو جافها، نوعی دشمنی دیرینه وجود داشته بگونه هااياما اصل مسئله در این است که همیشه بین پاوه

ردند، این انتخابات را مردود و باطل اعالم داشتند، اما شکایات آنها از روزي که ساالرجاف را به نمایندگی آنها انتخاب ک

 هاايتمایالت خود را بار دیگر اظهار کنند. پاوه اندهیچگاه به نتیجه نرسید. تا در روزهاي اخیر که گروههایی از مردم توانسته

اعتراض کردند و این اعتراض، به مجلس » ساالرجاف«طوالنی، نسبت به انتخاب  هايو راهپیمایی هانیزطی برپایی میتینگ

 .شوراي ملی ومقامات دولتی اعالم شد

 

 .مردم، طالب این بودند که بایستی از او سلب مصونیت شود و این اعتراض ودرخواست نیز درجراید چاپ شد

 

هم مثل همه افراد حق دارم که در این فضاي آزاد، خواستهایم را من :«گویددارد. او می هاییاما ساالرجاف هم، در مقابل حرف

مطرح کنم. بهمین دلیل هم روز چهارم و پنجم آبان، ضمن یک مالقات طوالنی به استاندار کرمانشاه اطالع دادم که اهالی 

، حاال اگر مسائلی طرح تا در میتینگ و راهپیمایی آنها مشارکت داشته باشم انداز من دعوت کرده» جوانرود«و » روانسر«

هیچ «هم خواهم رفت و با اطمینان به قول استاندار که » پاوه«و» نوسود«و» کامیاران«به  ایدپدید نمی هایینمیشود و درگیري

 روانه ایل شدم. بعداز برپایی تظاهرات در نوسود و جوانرود و روانسر، عازم پاوه شدیم، اما فرهنگیان پاوه» وجود ندارد ايمسأله

به تحریک رئیس آموزش و پرورش، به تظاهرکنندگان جافی حمله کردند که در نتیجه زد وخورد شدیدي روي داد و هشت 

 .نفر افراد ایل جاف و جوانرود کشته شدند

 

ر : سفتاکید کرده بود که» ساالرجاف«: حتی استاندار کرمانشاه نیزبه گوینداما مردم پاوه در مصاحبه با خبرنگاران جراید می

را بوجود آورد بنابراین بهتر است میتینگ و راهپیمایی را در منطقه ایل جاف برپا کنید تا  هاییشما به پاوه ممکن است درگیري

  «.از حوادث احتمالی جلوگیري شود

 

ناد اف باستساالرجاف نیز بدون توجه به این تذکر، به اتفاق برادران واقوام و خویشان خود، راهی پاوه شد. به هرحال، ساالرج

آئین نامه داخلی مجلس شوراي ملی، توقیف شده و حاال دولت وظیفه دارد که حداکثر  168و با عنایت به مفاد ماده  169ماده 

تا روز سه شنبه که اولین جلسه علنی مجلس شوراي ملی بعد از توقیف ساالرجاف خواهد بود، گزارش کار با دالیل و براهین 

 .سلب مصونیت او را درخواست نمایدقانونی به مجلس تقدیم و 

 



این گزارش بدون هیچگونه مباحثه و یا اظهار نظري بالفاصله به کمیسیون دادگستري احاله خواهد شد تا مورد رسیدگی 

قرارگیرد. طبیعی است که اگر کمیسیون دادگستري گزارش دولت را تایید کرد، از ساالرجاف سلب مصونیت بعمل خواهد آمد 

قضایی تحویل داده خواهد شد ولی اگرکمیسیون دادگستري مجلس، دالیل دولت را براي توقیف متهم کافی نداند و به مراجع 

دستور استخالص او صادر خواهد شد تا پرونده اتهامی او جریان طبیعی خود را طی کند. ساالرجاف در یک مذاکره تلفنی اظهار 

ردم و ضمن آنکه گزارش جراید را در مورد حوادث پاوه تکذیب صبح روزشنبه شخصا به رئیس مجلس مراجعه ک«داشت که 

کردم تقاضا نمودم که تا روشن شدن وضع، تا زمانی که دولت از یک نماینده رفع اتهام نکرده است بعنوان اعتراض در مجلس 

بق دستور رئیس بمانم در حالیکه مجلس شوراي ملی رسما اعالم کرده که ساالرجاف به اتهام دخالت در حوادث پاوه و ط

 مجلس توقیف شده است. ببینیم نمایندگان مجلس چه نظري دارند؟

 

 اعتراض به کشتار

 

نماینده مجلس شورا ي ملی که صبح روز شنبه بعنوان اعتراض به کشتار پاوه از نمایندگی مجلس شوراي » احمد بنی احمد»

ه رئیس االرجاف حقیقت داشته باشد، باید اذعان داشت کاگر توقیف س: «گویدملی استعفا کرده است در یک گفتگوي تلفنی می

مجلس شوراي ملی، قدم بزرگی در راه اعاده حیثیت نمایندگان مجلس برداشته که بی شک دیدگاههاي مردم را نسبت به 

 «.اعتبار مجلس شوراي ملی در جهت مثبت،تغییر خواهد داد

 

روز در جلسه علنی مطرح  15طبق مقررات، استعفاي من بعد از «: کنددر مورد استعفاي خود اضافه می» احمد بنی احمد»

خواهد شد. اگر تا آن موقع کمیسیون دادگستري مجلس، سلب مصونیت ساالرجاف را مورد تایید قرار داد، طبیعی است که 

د اتهام مسأله استعفاي من هم به خودي خود حل خواهد شد ولی اگر در این مدت، کمیسیون دادگستري نتوانست در مور

در کنار  نیست که ايساالرجاف تصمیم بگیرد طبیعی است که استعفاي من بجاي خود باقی خواهد بود، چون در شان نماینده

 «.قاتل، آدمکش و سارق و جانی بنشیند

 

ابعیت تکرسی نمایندگی مجلس را اشغال کند چرا که او سه تابعیتی است که سواي  تواندبدالیل زیادي نمی» ساالر جاف«اصول

تابعیت  معلوم نیست چگونه دهدعراق و ایران، تابعیت کویتی هم دارد. حاال با توجه به اینکه قوانین ما اجازه دو تابعیتی را نمی

چگونه توانسته است تابعیت ایرانی بگیرد و به مجلس راه پیدا کند. اینها مجهوالتی است که باید روشن  اند،ایرانی اورا حل کرده

 «.شود

 



 وم و ناپسندمذم

 

 :گویدنماینده مجلس شوراي ملی از منطقه دهلران می» رستم رفعتی«آقاي 

 

از قدیم االیام، بعنوان  هااز لحاظ من، آدمکشی و قتل و غارت از ناحیه هر کس که باشد مذموم و ناپسند است چرا که ایرانی»

مخصوصا اکراد ایرانی که از نژاد خالص آریایی هستند همیشه موجد  اند،ملتی رئوف و مهربان و نوعدوست، معروف شده

و  گویمکشته شدگان تسلیت می هاي.من از این حادثه خونین، فوق العاده متأثرم و به خانوادهاندافتخار و عظمت ایرانی بوده

شود و مقصران و گناهکارانش  آن براي نمایندگان ملت روشنهر چه زودتر عامل آدمکشی و مسائل پشت پرده  کنمآرزو می

 «.نیز به عقوبت برسند

 

. باشداست که به هیچ وجه قابل توجه نمی اياین عمل بسیار ناپسندیده:«گویداز گروه منفردي مجلس می» فیروز آبادي«دکتر

ر را معرفی هکا تردید نیست تا زمانی که جزئیات پرونده را یا دست کم گزارش دولت را نبینیم، نمیتوانیم به صراحت، گنا

شده باشد بی تردید مجلس به سلب  لودهدر حادثه خونین پاوه اّ» ساالرجاف«کنیم و نظر بدهیم اما مطمئنا اگردستهاي 

مصونیت او راي خواهد داد و طبیعی است که باید به محاکمه هم کشانده شود، چون نماینده مجلس باید حافظ حقوق و منافع 

نتواند انتقادات مخالفان حوزه انتخابیه اش را تحمل کند، نمی تواند کرسی  ايراین اگر نمایندهو مصالح موکالنش باشد، بناب

 «.نشسته بودند» موتمن الملک«افرادي نظیر هانمایندگی مجلس شوراي ملی را اشغال کند.روي این کرسی

 

 . عمل رئیس مجلس و استعفاي بنی احمد، استثنایی است

 

مردم تبریز در مجلس شوراي ملی، دیروز بعنوان اعتراض به عمل ساالرجاف در پاوه، استعفاي خود نماینده » احمد بنی احمد»

ا در متن استعفاي خود به تفصیل در باره علت استعف» بنی احمد» «از نمایندگی مجلس شوراي ملی را تقدیم رئیس مجلس کرد.

 :توضیح داد وخطاب به رئیس مجلس در متن استعفا نوشت

 

رتیکه به عللی از قیام، به چنین وظیفه و رسالت تاریخی ( توقیف ساالرجاف در محوطه مجلس ) معذور باشید، در صو .…»

چون ورود به محوطه پارلمانی که جانی و سارق در آن، به مسند وکالت تکیه کرده و حضور در جلسه علنی شوراي ملی که 



آن جلوس کرده است، نوعی قیام علیه مردم ایران بشمار میرود. ساالرجاف پس از قتل وغارت و سرقت اموال موکلین خود در 

 .دارممجلس شوراي ملی اعالم می 24لذا استعفاي خود را از نمایندگی دوره 

 

 انددرچند ساله اخیر، استعفا از نمایندگی مجلس شوراي ملی بعنوان اعتراض، سابقه نداشته و فقط کسانی از مجلس استعفا کرده

 .اندولتی منصوب شدهکه به مقامات د

 

 هايرئیس مجلس شوراي ملی که از مقررات و آئین نامه» دکتر جوادسعید«ضمنا الزم به یاد آوري است که نحوه عملکرد 

داخلی مجلس استفا ده کرده در طول تاریخ مشروطیت، تا کنون بی سابقه است. عمل دکتر سعید در محافل سیا سی و 

 .با تحسین روبرو شده است گذراند،یکی از پرجنب وجوش ترین روزها را می اجتماعی ایران که در حال حاضر

 

 ساالرجاف کیست و چگونه به ایران آمد؟

 

کردستان در مجلس شوراي ملی، مردم منطقه » پاوه«سنندج ـ خبرنگار اطالعات:در باره ساالرجاف، نماینده توقیف شده 

عبدالکریم «تابعیت است که یکی از این تابعیتها عراقی است. او پس از کودتاي ساالرجاف از سه کشور، داراي سه : «گویندمی

ـ یعنی بیست سال پیش ـ بهمراه خانواده خود به ایران پناهنده شد و خود و برادرانش طی این مدت، بسرعت ترقی » قاسم

ساالرجاف نیز بعنوان نماینده اورا  کردند. ازجمله یکی از برادران او در زنجان تاسیسات بزرگ کشاورزي ایجاد کرد و خود

 .شد» تحمیل«مانات در مجلس شوراي ملی به مردم 

 

به  جریان حمله ساالرجاف اندیکی از مطلعین واقعه پاوه که چند تن از بستگانش در این واقعه مجروح شده» محمد کردستانی»

 :پاوه را اینطور تشریح کرد

 

ولی سه نفر از  شودآبان به پاوه وارد می 8لی به دوستانش اطالع داده بود که روز ساالرجاف نماینده پاوه در مجلس شوراي م»

مردم به ورود شما شدیدا اعتراض خواهند کرد، فعال صالح نیست وارد شوید و اگر در این »: دوستان به او اطالع داده بودند

 «.مورد اصرار دارید تنها وارد نشوید

 



برادرش سردار جاف را در  ، فوراً»حسن جباري«و » غفار بکري«، »قاضی انصاري«تانش ـ بااطالع از سفارش دوس» ساالرجاف»

 جوانرود و سنجابی

 

نفرشان مسلح  50نفر و  2500را اجیر کرد. این عده که در حدود  ايرا مأمور جمع آوري افراد مذکور کرد و خود نیز عده

اسامی: توفیق بگ شروینه، عبدالکریم غالمی مشهور به خرگوش،  نفر به 5اتومبیل و کامیون مستقر شدند و  150بودند در 

. ساالر جاف و برادرش کردندنفر از این عده را رهبري می 500کدخدا حسین امري، حسین جوانرود و یک نفر دیگر هر کدام 

با  شود،می امات دولت تشکیلمیتینگی از طرف اهالی پاوه دایر بر پشتیبانی از اقد«سردار جاف، قبال به این افراد گفته بودند:

 «.شرکت در این مراسم میتینگ را پرشکوهتر کنید

 

ریال بعنوان مخارج یکروز توقف در پاوه پرداخت نمود. مردم پاوه بی خبر از  1600او ضمنا به هر یک از افراد مذکور نیز 

بی «محظوراستقبال از او قرار نگیرند به تپه  چنین اقدامی واینکه خواهی نخواهی سردارجاف به پاوه خواهد آمد، براي اینکه در

در خارج شهر رفتند و فقط خانواده آنها درمنازل خود در شهر ماندند. نزدیک ظهر افراد ساالر جاف و برادرش سردار » میر

لی ومستقر گردیدند، » سراوهولی«جاف از جاده بیمارستان که به شهر مشرف است وسیله ژاندامري پاوه هدایت شدند و در 

اطالع پیدا کردند که شهر از وجود اهالی ( مردها ) خالی است، بنابراین تصمیم گرفتند چون مردها در شهر و منزل نیستند 

افراد خانواده آنان را با خود ببرند ولی غافل از اینکه زنان پاوه نیز از وي تبعیت نخواهند کرد. زنها هنگام حمله او و افرادش به 

نفر از همراهان افراد ساالرجاف را کشتند و بقیه را از شهر بیرون  8و چوب از خود دفاع کردند که  منازل، چنان با سنگ

 .راندند

 

که محل مردان شهر بود رفت وهنگام نماز » بی میر«ساالرجاف، بار دیگر یاران و اطرافیان را جمع کردندواین بار به طرف تپه 

 .دبه آنان حمله کر» بی میر«جماعت ظهر در تپه 

 

و ضمن تیر اندازي، سه نفر از اهالی پاوه کشته شدند  کردبقرار اطالع، هلی کوپتر ژاندارمري افراد ساالرجاف را پشتیبانی می

 .ساله ( دیپلمه ) و معروف فتاحی 23ساله، صالح هوشدار  60که عبارتند از: علی خورشیدي 

 

بعلت  بیمارستان پاوه«وي گفت: » اید؟ه نبرده و به سنندج آوردهچرا زخمی شدگان را به کرمانشا«ازآقاي کردستانی سوال شد،

پر بودن تختهایش از بیمار و زخمی و اینکه در این بیمارستان رادیو لوژي و نیز به این علت که راه پاوه به کرمانشاه بعلت 



» به سنندج آوردیم. را از طریق مریوان هااستقرار افراد ساالرجاف در سردار جاف بکلی مسدود شده ناچار زخمی

 )1357/ 14/8(اطالعات

 

 هاتظاهرات و راهپیمایی در شهرستان

 

 پشتیبانی

 

مهاباد ـ دیروز شهر مهاباد و مدارس، به پشتیبانی از فرهنگیان و گروههاي متحصن مردم رضائیه تعطیل بود. غروب دیروز  

ف اجتماع کردند. در این اجتماع، پیرامون وقایع اخیر چند هزار نفر در مسجد عباس آقا و چهارراه مسجد و خیابانهاي اطرا

 25در  ايبه تفسیر، پیرامون ناسیونالیسم صحبت کرد. در این اجتماع، قطعنامه» مصطفی زاده«سخنرانی شد. حجت االسالم 

 )14/8/1357ماده صادر شد. (اطالعات

 

 توضیحات رئیس مجلس در باره بازداشت ساالر جاف

 

نماینده پاوه را در محوطه مجلس » ساالر جاف«رئیس مجلس شوراي ملی دستور توقیف » جواد سعید« دیروز دکتر 13ساعت 

صادر کرد و این نماینده همچنان در توقیف بسر میبرد. ساالر جاف از سوي عده زیادي از مردم، متهم به اغتشاش و کشتار در 

که از سوي حوزه انتخابیه این  هاییملی بدنبال تلگرافشده است و اقدام رئیس مجلس شوراي » پاوه«حوزه نمایندگی خود 

نماینده به مجلس رسید است، صورت گرفت. دکتر جواد سعید رئیس مجلس شوراي ملی که بعداز ظهر دیروز دستور توقیف 

ن ونماینده پاوه را داد از وزیر دادگستري خواست چنانچه مدرکی علیه ساالر وجود دارد به مجلس بفرستدتا در کمیسی

 .دادگستري رسیدگی شود

 

وي همچنین اعالم کرد اگر وزارت دادگستري مدارك الزم را درباره ساالرجاف، در اختیار نگذارد، دستور آزادي او را خواهد 

 )14/8/1357داد تا بعد چنانچه مدرکی باشد طبق آئین نامه مجلس عمل شود و دستور رسیدگی آن صادرگردد. (اطالعات

 

 پایان اعتصاب



 

 بیانیه سندیکاي نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات        

 

در این دقایق حساس که هر لحظه آن براي میهن ما سرنوشت ساز است، زحمتکشان مطبوعات با این آگاهی که سقوط دولت 

ودرا نثار یان خخودکامه نظامی و لغو سانسور مطبوعات تنها و تنها مدیون مبارزات یکپارچه و بی امان ملت است، سپاس بی پا

که علیه ظلم واستبدادو اختناق قیام کردند تا قلمزنهاي باشرف قادر باشند در کنار مردم با نشر  کندمی ايخون شهیدان آزاده

 .آزاد خبر و اندیشه، مبارزه تازه اي را در راه آزادي آغاز کنند

 

 !ملت شریف ایران

 

کردیم و شرافت قلم را وثیقه نهادیم که در حکومت نظامیان به این دلیل که از لحظاتی که قلم اسیر سرنیزه شد، ما سوگند یاد 

 .آزادي انسانها پایمال است، دست از کار بکشیم و چنین کردیم

 

 ! ملت شریف ایران

 

بار به این اعت …به این اعتبار که آزادي مطبوعات تأمین است  …خون بهاي زنان و مردان شهید، آزادي قلم را تضمین کرد 

 زحمتکشان … اورنده تنها مرجع رسیدگی به جرمهاي مطبوعاتی قوه قضاییه است. قلمها را بار دیگر به چرخش در میک

در این لحظات تاریخ ساز از نبردي که ملت در مسیر آن است، تحت هیچ شرایطی قلم را جز  کنندمطبوعات تجدید عهد می

مطبوعات با سالح قلم در راه حقانیت ملت، تا پیروزي نهایی مبارزه در خدمت خلق بکار نگیرند و در کنار ملت، در سنگر 

 .گذارندکنند. براین تعهد شرافت انسانی خود را وثیقه می

 

(15/10/1357) 

 

هیات مدیره سندیکاي نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات محمد علی سفري ـ محمد خوانساري ـ بحرالدین مهین تاش ـ جلیل 

 )16/10/1357ـ جواد طالعی.(اطالعات خوشخو ـ هرمز مالکی 



 

 .میلیونها نفر در شهرستانها علیه دولت نظامی به پا خاستند

 

 12/10/1357سه شنبه -سنندج 

 

 85نفر کشته و بیش از  17داشت و طی برخوردهاي ماموران و تظاهر کنندگان،  آرامیشهرستان سنندج در یکماه اخیر چهره نا

مشروب فروشی و یک عتیقه فروشی به آتش  هايشعبه بانک و تمام مغازه 15، ساختمان نفر مجروح شدند. طی این مدت

 .کشیده شد

 

نفر  15نفر از زندانیان کشته و  2همچنین یکی از وقایع مهم سنندج، فرار زندانیان این شهر از زندان شهربانی بود که طی آن 

شب پنجم دیماه پس از  11فرار کردند.فرار زندانیان در ساعت زندانی 200از ماموران و زندانیان مجروح شدند و نزدیک به 

 8 شودبه آتش کشیدن زندان صورت گرفت. اکثر زندانیان فراري توسط ماموران مجددا دستگیر و زندانی شدند و گفته می

از در مضیقه زندانی موفق به فرار گردیدند.امروز شهر سنندج آرام بود و مردم از نظر مایحتاج زندگی خصوصا نفت و گ

 )16/10/1357هستند. (اطالعات

 

 .تظاهرات و کشتار در شهرستانها ادامه دارد 

 زد و خورد در بانه

 

صبح روز شنبه این هفته، گروهی (دیروز)در بانه کردستان به خانه دو مامور ساواك که سرگرم انتقال اثاثیه  9ساعت  -بانه

را آتش زدند. ماموران ساواك از دست مردم گریختند.  هایشانآن و خانهشان به خارج از شهر بودند حمله برده و اثاثیه 

شهید »رحمان خاتونی«دیروز بیست هزار نفر در بانه تظاهراتی برپا کردند و در جریان تظاهرات دیروز این شهر یک نفر بنام 

مجروح شدندوخانه پیشاهنگی  ،»محمود بیک احمدي«و » حسن فتحی«،»معصومه«،»اکرم فیروزي«نفر به اسامی  4شد.همچنین 

بانه هم به آتش کشیده شد. در زد و خورد دیروز ماموران بامردم، گروهی از مردم نیز مسلح بودند و به طرف ماموران تیر 

 )17/10/1357. هنوز عده تلفات و مجروحان حکومتی بدرستی اعالم نشده است. (اطالعاتکردنداندازي می

 هاشهرستان تظاهرات،راهپیمایی و کشتار در



 

 تظاهرات در مهاباد

 

مردم هوشیار و بیدار مهاباد نیز چون دیگر مردم ایران زمین، طی روزهایی که روزنامه بعلت فشار و اختناق و سانسور،  -مهاباد

با مشتهاي گره کرده در صفوف فشرده و بازو به بازو چون سیل خروشانی در کوچه و  شدصدایشان و فریادشان منعکس نمی

را در سطح کشور به گوش فرد فرد ایرانیان رساندند و  شانزار شهر به حرکت درآمدند و صداي حق طلبی و آزادي خواهیبا

متعدد دیواري، به گوش جان شنیدند.در تظاهرات بزرگ  هايصداي دیگر هموطنان خود را دهان به دهان و از طریق اعالمیه

، چون ساواك ايعارهاي مختلف بر ضد دولت نظامی و سازمانهاي شناخته شدهمهاباد که اکثرا مسالمت آمیز بود، مردم با ش

بانگ اعتراضشان را بلند کردند. در جریان تظاهرات مهاباد نیز چون بسیاري دیگر از شهرها و روستاهاي کشورمان، خون 

 .گروهی زن و مرد جوان، نهال انقالب را یاري کرد

 

امام جمعه مهاباد و با توجه به » شیخ عزالدین حسینی«علما بویژه حضرت آیت اهللادر نتیجه مراقبتهاي کامل روحانیون و 

خوشبختانه خسارات و خرابی زیاد نبود. از سوي طبقات  شد،تظاهراتی که نسبت به شهرهاي دیگر در ابعاد وسیعی انجام می

 .شودبر دیوار نصب می هامتعددي علیه ستمکاري هايمختلف مردم شهر بویژه جوانان، همه روزه اعالمیه

 

شوراي  .یککنندمردم با برپایی اجتماعات و مسافرت به شهرستانهاي مختلف آذربایجان، با شهداي دیگر مناطق همدردي می

. از یکماه پیش طبق دستور آیت اهللا شیخ عز الدین حسینی، شورایی مرکب از نمایندگان کندویژه، امور شهر مهاباد را اداره می

ف مردم، امور شهر را در ارتباط با زندگی مردم بعهده گرفته است.همچنین امور مربوط به تعطیالت و تظاهرات، طبقات مختل

 )18/10/1357.( اطالعاتشودتحت نظر این شورا اداره می

 

 تیر اندازي بسوي مردم

 

ز زدند. در جریان راه پیمایی، گروه کثیري ازاهالی بانه در خیابانهاي این شهر دست به یک راهپیمایی مسالمت آمی -بانه 

رحمان «و» احمد احمدي«نفر با سامی 2ماموران ژاندارمري پادگان بانه بسوي تظاهر کنندگان تیر اندازي کردند که در نتیجه 

 .شهید شدند» خاتونی 

 



محمود «،»بسطامیمعصومه «، »اکرم فیروزي«نفر مجروح نیز از خود باقی گذاشت که عبارتند از:  5حمله ناگهانی ماموران 

 .ساله» 12حسین رضایی «و» حسن سطحی«، »احمدي

 

دیشب در شهر بانه شایع شد که در داخل پادگان بین افراد نظامی، اختالف و دو دستگی پیش آمد که منجر به تیر اندازي 

 )18/10/1357که در این ماجرا، چند تن کشته و مجروح شدند. (اطالعات  شودشدید شد.گفته می

 ت،راهپیمایی و زد و خورد در شهرستانهتظاهرا

 

 (18/10/1357):مهاباد

 

 »شیخ عزالدین حسینی«بعدازظهر دیروز، اجتماع بزرگی از مردم مهاباد در مسجد جامع این شهر با حضور آیت اهللا  3ساعت 

انان در این ردید و سخنرامام جمعه مهاباد و سایر روحانیون تشکیل شد. این اجتماع، بمناسبت کشتار سراسري ایران تشکیل گ

مورد به تفصیل سخن گفتند و گفته شد که مردم مهاباد، مردمی مبارز هستند و نه شیشه شکن و تا رسیدن کامل به آرمانهاي 

 خودخود، دست از مبارزه برنخواهند داشت.شوراي اجتماعی شهرستان مهاباد براي اهالی شهرستان و تابع، همبستگی و همگامی

و عزاي ملی که بمناسبت کشتار بیرحمانه عمال رژیم در شهرستانهاي مشهد و قزوین و کرمانشاه برگزار  را به اعتصاب

شداعالم نموده است. روز شهداي ملی از طرف آیات عظام، عزاي عمومی اعالم گردیده است روزهاي یکشنبه، دوشنبه، شهر 

 .بودمهاباد بکلی تعطیل عمومی

 

 تظاهرات در هواي برفی

 

صبح امروز درزیر ریزش اولین برف زمستانی شهر سنندج، بیش از ده هزار نفر از مردم این شهر،  30/10از ساعت  - سنندج

دست به راهپیمایی زدند این تظاهرات، بعلت اعتراض به کشتار دو روز قبل شهرستان بانه و کشتار اخیر کرمانشاه صورت 

 (18/10/1357) .ز است بعلت عزاي ملی، یکپارچه تعطیل استگرفت و هیچ برخوردي گزارش نشده است. سنندج دو رو

 

 (18/10/1357):مهاباد

 



امام جمعه مهاباد بدلیل مشکالتی که براي آنان فراهم » شیخ عز الدین حسینی«مردم بانه دیشب تلفنی از حضرت آیت اهللا

ورفرمانده تیپ مهاباد در مورد وضع موجود با تیسمار پزشکپ هاآمده است، کمک خواستند. امام جمعه مهاباد در پی این تلفن

 ()19/10/1358شهر بانه مذاکره نمودند. (اطالعات

 

 گزارشی از حوادث چند روز اخیر شهرستانها

 

 (19/10/1357):بانه

 

احمد «روز دو شنبه شهر بانه چهره دیگري داشت و مردم در مراسم عزاي عمومی دو تن از شهداي اخیر این شهر بنامهاي 

 .شرکت کردند» رحمان خاتونی«و  »احمدي

 

به شهر آمده بودند به راهپیمایی در » مهاباد«و » سردشت«، »سقز«،»سنندج«مردم بانه به همراه میهمانان خود که از شهرهاي 

 .خیابانه و دادن شعار پرداختند و کشتارهاي اخیر سراسر کشور بویژه کشتار پریروز بانه را محکوم کردند

 

 دادگستري رد پیشنهاد وزیر

 

رئیس کل » ويموس«، طی یک گفتگوي تلفنی با »دکتر بختیار«صادق وزیري، وزیر جدید دادگستري که در کابینه  _سنندج 

دادگستري کردستان از قضات و کارکنان اعتصابی دادگستري این استان خواست که سر کار خود باز گردند. اما قضات و 

 .نداین تقاضاي غیر مستقیم وزیر جدید را رد کرد اندفته قبل دست به اعتصاب زدهکارکنان دادگستري کردستان، که از یک ه

 

 تظاهرات،راهپیمایی و زد و خورد در شهرستانها

 

دیروز چهار شنبه در میان برف و کوالك شدید،سی هزار نفر از طبقات مختلف مردم مهاباد و حومه، در حالی که  -مهاباد 

و گروهی  کردندسینی امام جمعه مهاباد و سایر علما پیشاپیش جمعیت حرکت میحضرت آیت اهللا شیخ عز الدین ح



مهاباد راهپیمایی کردند. این تظاهرات و راهپیمایی، بدون هیچگونه  هايپالکاردهاي، مذهبی و ملی در دست داشتند در خیابان

 .درگیري پایان گرفت و جمعیت در کمال آرامش، متفرق شدند

 

شیخ عز «ه، سخنرانی بزرگی در مسجد جامع، با شرکت هزاران نفر برپا شد که در آن حضرت آیت اهللا ضمنا پریروز سه شنب

در مورد چسپاندن اسامی اشخاص به عنوان فاسد بر در و  هاامام جمعه مهاباد، شدیدا اقدامات خودسرانه بعضی» الدین حسینی

صدمه می زند. از انجام اینگونه کارها پرهیز کنید، ما صداي  اینگونه اقدامات به نهضت بزرگ ما«دیوار را منع کرد و گفت:

حق طلبانه خود را بدون انجام اینگونه اعمال، بگوش تمام مردم ایران و جهان می رسانیم و تا رسیدن به نتیجه نهایی، از پاي 

 )21/10/1357(اطالعات» نخواهیم نشست.

 درجه زیر صفر 20راهپیمایی در سرماي  

 

هزار تن از اهالی بوکان، پس از اجتماعی در بازار این شهر، به راهپیمایی  10درجه زیر صفر، قریب  20رماي در س -بوکان 

 )24/10/1357آرام پرداختند. (اطالعات

                    :لطیف شیخ االسالمی 

 

 .دهدخشم و کینه ملت به حدي رسیده است که دوست و دشمن را تشخیص نمی 

 

می نماینده مجلس شوراي ملی در سخنرانی خود پیرامون برنامه دولت، در آغاز، ضمن تایید اقدام شجاعانه لطیف شیخ االسال 

ي همه به فارسی[راه]حلها به دولتها گذشته یادآور قبالً«دکتر شاهپور بختیار و امیدواري از نجات مملکت از بحران کنونی گفت:

و  در این موقع حساس کندعتماد بدهد از این نظر است که پیش بینی میشده است و امااگراکنون مجلس به دولت شما رأي ا

 ايفداکاري نکند و شیرازة مملکت را بدست نگیرد خطرات نابود کننده بحرانی اگر یک فرد ایرانی رشید و از خود گذشته واقعاً

 «.در انتظار ملت ایران است که کوچکتر از همه، یک کودتاي نظامی است

 

مردم کردستان، تجزیه طلب نیستند و حتی کردهاي «گفت: شوداره به اوضاع کردستان و مطالبی که عنوان میوي سپس با اش

دو سوي مرز به فارسی رد و بدل  هايو تا سی سال قبل، حتی نامه دانندآن سوي مرز نیز خود را آریایی اصیل و ایرانی می

ولی سیاست ضد مردمی و گاه عوام فریبی در ایران به طوري رایج بود که از اتهامات سوء به ملت ایران وحشتی  …شدمی



از آن در مورد مردم کردستان این بود که براي فریب دادن،روزنامۀ کردي در تهران، وسیلۀ اعمال ساواك  اينبود.نمونه

 «…شدمنتشر می

 

بیگانه براي ملت ایران، بیگانه است چه شرقی و چه غربی،چه «مردم کردستان گفت: سخنران سپس با اشاره به اجحافات به

 شوداکنون نارضایتی وخشم و کینه توزي ملت به حدي رسیده است که خیلی دیر می«وي افزود:»کمونیست و چه سرمایه دار.

عت مطهر اسالم و قانون اساسی، دوست و دشمن را تمییز و تشخیص داد مگر با ایجاد یک عدالت اجتماعی که در آن شری

 :شیخ االسالمی پس از بیاناتی دیگر گفت»رعایت شود. کامالً

 

در این نهضت عظیم ایران، مشاهده فرمودید که روحانیون کردستان که اهل تسنن هستند همگام با روحانیون تشیع پیش »

م آنجا با کمک و خودیاري مرد اينهاي مرزي ما حسینیهدر اکثر شهرستا اند،فاسدین و مرتجعین به مبارزه برخاسته اند،بارفته

که  کنندایجاد شده ولی متأسفانه بیش از ده سال است که اهل تسنن ساکنین تهران که از صدهزار نفر متجاوز است، تالش می

 تهران به مسجدي را براي اجراي مراسم مذهبی خود بنا کنند از طرف دولت موافقت نشده و حتی مراسم مذهبی اهل تسنن

.در ادارة اوقاف،این همه زمینهاي مرغوب به هنرپیشگان، رقاصان سینما شودطوري که شنیده ام در سفارت پاکستان انجام می

 «.و تلویزیون داده شده چه میشد که به مسجد هم سهمی برسد

 

 :شیخ االسالم آنگاه با اشاره به عدم توجه به مسأله دین و ورزش در آموزش و پرورش گفت

 

اد را مبارزه با فس جناب دکتر بختیار به خاطر ارضاء خاطر جوانان و بخاطر اینکه جوانان مملکت متوجه شوند که شما واقعاً»

تحقیق کنید که آن همه مسائل بازیهاي آسیایی کجاست؟ حاال ابتکار آن را کاري ندارم که کار بسیار غلطی بود  کنیددنبال می

ریداري شده در کجاو در تحویل چه کسی است؟ به روایتی یک میلیون ونهصد هزار تومان و به ولی میلیونها تومان وسایل خ

تومان که براي مسابقۀ فوتبال جام جوانان سال جاري در استان گلستان اختصاص داده شده به حساب چه  900000گفته[اي] 

که این چندمین بار است که پشت این  دمگرکسی ریخته شده و در کجا خرج شده است.به موضوع مدرسۀ علوم دینی برمی

 «.کنمتریبون باز گو می

 

 :سخنران سپس پیشنهادهایی به شرح زیر براي بهبود اوضاع کشاورزي به دولت ارائه داد

 



ادغام نمودن بانک توسعۀ کشاورزي در بانک تعاونی کشاورزي با توجه به وضع بانک توسعه و اینکه تا کنون عالوه بر -1

کوچکترین قدمی در راه کمک به کشاورزان واقعی برنداشته بلکه سرمایه بانک را هم به غارتگران بیت المال ملت ایران اینکه 

داده به طریقی که حداکثر مبلغ وام به عنوان بالعوض بوده است.مقررات دست و پا گیر را از بانک برداشته که گرفتن وام از 

 .آن براي کشاورزان سهل و آسان باشد

 

ی و زمینها به صاحبان اصل دهدسهامی زراعی باتوجه به اینکه دولت هر سال مبالغ هنگفتی ضرر آن را می هايالغاي شرکت-2

 .آنها واگذار گردد

 

تجدید نظر در خرید محصوالت کشاورزي با مطابقت با هزینۀ جمع آوري و با توجه به گرانی قیمت ماشین آالت و وسایل -3

ون در مورد قان«رزي. سخنران سپس در مورد مبارزه با فاسدین و فساد سخن گفت و اشاره کردکه:یدکی و مزد کارگرکشاو

اصالحات ارضی و قانون حمایت خانواده در عملکرد آنها مسائلی اجرا شده که مخالف دین اسالم و قانون اساسی است که بهتر 

 )25/10/1357(اطالعات» است در این مورد تجدید نظر فرمایید.

 مجروح شهر سنندج 80کشته و 8نماینده زن در مجلس شوراي ملی در مورد  تحصن

 

هیاتی جهت رسیدگی و تعقیب مسببین و عاملین رویدادهاي اخیر و جلوگیري از حوادث آتی به سنندج اعزام و نتیجه را سریعا 

اع و همدردي با آنان و ایفاي به مجلس شوراي ملی گزارش نماید. در غیر اینصورت، به منظور حفظ مردم بیگناه و بی دف

 )25/10/1357در مجلس شوراي ملی تحصن اختیار می نماید. (اطالعات 57بهمن  10وظیفه خطیر نمایندگی، ناچارا از تاریخ 

 

 کشته و مجروح 5پیرانشهر  

 

 .در جریان تظاهرات روز دوشنبه گذشته پیرانشهر، یک نفر کشته شد و چهار نفر زخمی شدند-رضائیه 

 

دادگستري به آتش کشیده شد و یک اغذیه فروشی سوخت.  هايجریان تظاهرات خشونت بار پیرانشهر، کلیه پروندهدر 

کشته  »علی خضر پور«ماموران ژاندار مري براي پراکنده کردن تظاهر کنندگان اقدام به تیر اندازي کردند که یک نفر بنام 

 .نفر مجروح شدند 4شد و 



 

 .رخ داد و مردم پیرانشهر خواستار مجازات مسببین این واقعه هستندحادثه در مسجد پیرانشهر 

 

 )25/10/1357. (اطالعاتاندبستري شده» نقده«مجروحان پیرانشهر در بیمارستان شیر و خورشید سرخ

 

 .کنندزندانیان سیاسی مهاباد،اعتصاب غذا می

 

که اگر بد رفتاري و شکنجه ماموران نسبت به آنها ادامه پیدا خبر نگار اطالعات: زندانیان سیاسی مهاباد تهدید کردند  -مهاباد 

اگر به وضع زندانیان سیاسی رسیدگی نشود، در این دادگستري  اند. خانواده زندانیان نیز اعالم کردهکنندکند، اعتصاب غذا می

حدود «العات در مهاباد گفتند:متحصن شده و دست به اعتصاب غذا می زنند. خانواده زندانیان با حضور در دفتر نمایندگی اط

و » شهاب خلیلی«، »عمر رحمان آذر«، »قاسم قاضی«، »ابراهیم مالشیخانی«نفر از اعضاي خانواده ما به نامهاي  5ماه است 7

کمه و تاکنون نه محا اندو به زندان شهربانی کرمانشاه فرستاده شده بازداشتاز طرف ساواك و دادسراي نظامی» علی قهرمانی«

و پیوسته مورد اهانت و بد رفتاري و  اندو نه تصمیمی در مورد آنها گرفته شده است و بالتکلیف در زندان مانده اندشده

 )26/10/1357. (اطالعاتگیرندشکنجه قرار می

 

 .اتومبیل بازپرسی را سوزاندند  

 

باز پرس  »کریمی پور«ن اتومبیل بهحدود ساعت یک بامداد، اتومبیل بنزي در شهر سنندج به آتش کشیده شد. ای -سنندج 

ار این آتش سوزي ک«که به محل واقعه نزدیک بودند گفتند: هااز همسایه ايشعبه دوم دادسراي شهرستان تعلق داشت و عده

متهمین کشتارهاي اخیر شهر سنندج در اختیار این بازپرس  هايضمنا باید یادآور شد که پرودن» مامورین شهربانی بوده است.

 )26/10/1357قرار دارد. (اطالعات

 

 جشن و سرور در شهرستانها 

 

 )26/10/1357در سقز علیرغم سرماي شدید این شهر، اهالی به خیابانها آمدند و شعارهاي ضد رژیم دادند. (اطالعات



 

 حمله کردهاي شورشی طالبانی به پاسگاه ایران

 

اکراد شورشی جالل طالبانی، به یک پاسگاه در غرب کشور حمله :«دهداداره روابط عمومی ستاد بزرگ ارتشتاران اطالع می

در حدود  ايسردشت موقع گشت زنی توسط عده» قوریش«یک گروه ژاندارم از پاسگاه  27/10/57روز  17کردند. ساعت 

دو کیلومتر داخل خاك ایران شده بودند غافلگیر و مورد حمله قرار گرفتند  نفر از اکراد شورشی جالل طالبانی که در حدود 60

و در نتیجه سه نفر از سربازان گروه با اسلحه و فشنگ دستگیر شده و دو نفر از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که 

. باشددر محاصره شورشیان می »قوریش«وضع مزاجی یک نفر از آنها خوب نیست. فعال تیر اندازي قطع ولی پاسگاه 

 )26/10/1357(اطالعات

 

 ادامه تظاهرات و راهپیمایی در شهرستانها

 

 راهپیمایی در سردشت

 

 5آزاد شدند و مورد استقبال بیش از » طاهر افشار«و » ماجد طاهري«دو تن از زندانیان سیاسی سردشت باسامی  -سردشت

تن از شهداي سردشت، راهپیمایی بزرگی ترتیب یافت 8اسبت چهلمین روز شهادت هزار تن از اهالی این شهر قرار گرفتند. بمن

و طبقات مختلف مردم در آن شرکت کردند. همچنین در تظاهرات خشونت بار پریروز سردشت، منزل شخصی که گفته 

این اداره در اتش  هايیکی از عوامل ساواك است و نیز اداره جنگلداري سردشت، را به آتش کشیده شد و پرونده شودمی

 .سوخت

 

 بازگشایی دانشکده

 

در سنندج برگزار شد. در این مراسم که قریب شش هزار نفر از » دانشکده تربیت دبیر«دیروز مراسم بازگشایی  -سنندج 

رهبر مذهبی کردستان، پیرامون نهضت ملی ایران و استقالل » احمد مفتی زاده«طقات مختلف مردم در سنندج شرکت داشتند 

انشگاهها سخنانی ایراد کرد و به تجزیه و تحلیل وضع فعلی و دوران اختناق گذشته پرداخت. مردم بعد از اجراي مراسم، د

 )1357/ 27/10دست به یک راهپیمایی زدند. (اطالعات



 

 .کردهاي شورشی به پاسگاه ژاندارمري حمله کردند

 

 .اندژاندارم،پاسگاه کورشیر را محاصره کردهافراد مسلح جالل طالبانی پس از غافلگیر کردن یک گروه    

 

روابط عمومی ستاد بزرگ ارتشتاران اطالع میدهد. اکراد شورشی جالل طالبانی به یک پاسگاه ژاندارمري در غرب کشور حمله 

اي در حدود شصت یک گروه ژاندارم از پاسگاه گوریش سردشت موقع گشت توسط عده 27/10/57کردند.ساعت هفده روز 

کیلومتر در داخل خاك ایران شده بودند. غافلگیر و مورد حمله قرار گرفتند. 2از افراد شورشی جالل طالبانی که در حدود  نفر

در نتیجه سه نفر از سربازان گروه با اسلحه و فشنگ اسیر شده و دو نفر از دیگر از ناحیه پامورد اصابت گلوله قرار گرفته که 

تیر اندازي قطع ولی پاسگاه گوریش در محاصره شورشیان  نیست. فعالًوضع مزاجی یک نفر از آنها خوب 

 )28/10/1357.(کیهانباشدمی

 

 .یانکی به خانه ات برگرد

 

در راهپیمایی بزرگ دیروز (جمعه)شهرستان بانه متجاوز از یکصد هزار نفر از کارگران، کشاورزان، بازاریان، و دیگر  -بانه

 :اي تظاهر کنندگان عباراتی از جملهطبقات شرکت داشتند. بر پالکارده

 

یانکی به خانه ات «،»انگلستان مریکا،ومرگ بر امپریالیزم چین، اّ«،»خلق بانه خواستار سقوط رژیم شاهنشاهی است»

 وردخو شعارهایی دیگر به چشم می» درود بر امام خمینی و آیات عظام«،»برقرار باد جمهوري دموکراتیک خلق ایران«،»برگرد

 

 فرمانده ژاندار مري در میان مردم

 

صبح امروز از مسجد جامعه این شهر آغاز شد و بیش از ده هزار نفر در  10راهپیمایی بزرگ پیرانشهر در ساعت  -پیرانشهر 

آن شرکت داشتند. فرمانده ژاندار مري و رئیس پاسگاه ژاندار مري پیرانشهر به میان راهپیماییان آمدند و مردم در حالی که 

 .آنها را در آغوش کشیدند و مسافتی را روي دست بردند دادندسر می» ارتش برادر ماست«شعار:



 

پریشب ماموران نظامی، مجسمه شاهنشاه را که در یکی از میدانهاي پیرانشهر نصب شده بود، پائین 

 )30/10/1357آوردند.(اطالعات

 .ماتجزیه طلب نیستیم

 

جمعه  امام» شیخ عز الدین حسینی«اباد و روستاي اطراف در حالی که حضرت آیت اهللا ششصد هزار نفر از ساکنان مه -مهاباد

 .در خیابانهاي شاهپور،جام جم و حافظ به راهپیمایی پرداختند کردند،و کلیه رواحانیون شهر پیشاپیش آنها حرکت می

 

 در کردند،هاي متعدد با خود حمل میو عکسها و پالکارد دادندتظاهر کنندگان در حالی که شعارهاي ضد امپریالیسم می

میدان آزادي (رضا شاه)که شب پیش مجسمه آن پائین کشیده شده بود به سخنرانی روحانیون گوش دادند. و در میدان 

آزادي که مجسمه آن برداشته شده بود عکسهاي بزرگی از قاضی محمد رهبر کردهاي مهاباد و امام حمینی نصب شده بود و 

را به شکل کاوه آهنگر درآورده بودند توجه همه را جلب کرده بود. جمعیت با دادن شعارهاي مذهبی و اینکه دو نفر که خود 

در میدان آزادي پس از چند سخنرانی، به آرامی متفرق  خواهیمماتجزیه طلب نیستیم بلکه همراه با مردم کشورمان آزادي می

 )1/11/1357شدند.(اطالعات

 

 کردهاتکذیب برخورد سربازان و 

 

 .شد وردهشاه و رضا شاه در میادین سقز به وسیله مامورین انتظامی پایین اّ هايمجسمه -سقز

 

ذیب را تک» نوژبر«از اهالی سقز با مراجعه به نمایندگی اطالعات، برخورد شورشیان کرد با سربازان پاسگاه  ايدر ضمن عده

 )1/11/1357کردند. (اطالعات

 

 .هرستانها ادامه داردتظاهرات و راهپیمایی در ش

 



حاج محمد «در راهپیمایی عظیم روز اربیعن در شهرستان قروه، متجاوز از ده هزار نفر زن و مرد در معیت حجت االسالم -قروه

 .(امام جماعت شهر)شرکت داشتند» تقی طاهري

 

 زندانی5آزادي 

 

مال «و مورد استقبال کم سابقه مردم قرار گرفتند.  تن از زندانیان سیاسی مهاباد وارد این شهر شدند 5عصر دیروز  -مهاباد 

صورت  هایشانبه دنبال اعتصاب غذا و اقداماتی که از سوي خانواده» قهرمانی«و» خلیلی«، »قاضی رحمان آذر«، »شیخ خانی

 .نددانی هستو دو تن دیگر از زندانیان سیاسی مهاباد در رضائیه زن» کریم نستانی«و » احمد«گرفت، آزاد شدند. هم اکنون 

 

 اخطار به گرانفروشان

 

هزاران نفر از جوانان مهاباد به راهپیمایی در خیابانهاي این شهر پرداختند و از مغازه داران و کسبه خواستند از  -مهاباد

دم رگرانفروشی خودداري کنند و اال اقدامات شدیدي علیه گرانفروشان انجام خواهد شد.مرکز ساواك مهاباد نیز تخلیه شد و م

 .گروه گروه، از این ساختمان دیدار کردند

 

 تغییر نام خیابانها

 

فروشگاه تعاونی ملی که سرمایه آن توسط مردم فراهم شده و از اول دیماه در بانه تشکیل شد کار پخش و توزیع  -بانه

دان و خیابان تغییر مایحتاج عمومی به قیمت عادالنه را در اختیار گرفته است. اخیرا در شهر بانه نیز نام چند می

 )2/11/1357یافت.(اطالعات

 

 .مردم قروه خواستار استعفاي نماینده تحمیلی خود شدند

 

شهر در مجلس شوراي  ایننماینده» احمید وکیلی«از اهالی قروه با امضاي طوماري خواستار استعفاي  ايعده -قروه کردستان

از نمایندگان طبقات مختلف رسیده ورنوشت آن به حضور آیت اهللا نفز 200ملی شدند. در این طومار که به امضاي بیش از 



دیگر آن نیز به عنوان رؤساي مجلسین و جراید ازسال گردیده خطاب به  هايتقدیم شده و نسخه» سید محمود طالقانی«

نه ما از شما هستیم و نه شما از ما هستید و خوشحالیم آنچه شما از «است که:  مدهنماینده قروه در مجلس شوراي ملی اّ

 «.مورد موافقت ما نیست کنیدتریبون مقدس مجلس بیان می

 

در قسمت دیگر نامه آمده است که نماینده قروه در مجلس شوراي ملی،آلت قتل دستگاه ظالم است و با وقایع اخیر، چهره اش 

 )2/11/1357شناخته شده است.(اطالعات بیش از پیش براي مردم

 

 .با توطئه فرماندار سابق،بیجار غارت شد

 

نفر از 200حدود 22/9/1357که در تاریخ  اندنوشته»اطالعات«به  اياز مردم بیجار گروس ضمن ارسال نامه ايعده

 اندبه غارت و چپاول اموال مردم کرده اوباشمزدور به سرپرستی علی اکبر شجاعی فرماندار سابق بیجار به این شهرآمده و اقدام

که متاسفانه این حبر و سایر خبرها کشابه تاکنون، به علت فشار مسئولین امور در جراید و رادیو و تلویزیون منعکس نشده 

 (3/11/1357است. ((اطالعات

 

 .یکی از آوارگان کرد:کردها تجزیه طلب نیستند

 

 خواهممی کنندهزار کرد پناهنده دیگر که در گوشه و کنار کشور زندگی می37نام  من یکی از آوارگان کرد عراقی هستم که به

که روز یکشنبه اول بهمن ماه در روزنامه کیهان تحت عنوان کردها تجزیه طلب هستند چاپ شده بود  ايدر جواب به مقاله

ند اعالم میدارم که کردها تجزیه طلب نیستند هزار کرد پناهنده عراقی که به ایران پناهنده هست37من از طرف  بگویم که اوالً

طبق قراردادي که در زمان هویدا با دولت عراق بسته شده حتی  و با ایرانیان آزاده و وطن پرست همبستگی کامل دارند. ضمناً

ن ییک کرد عراق هم حق زندگی در سه استان غربی کشور یعنی آذربایجان غربی،کرمانشاهان و کردستان را ندارد. همچن

ادریس بارزانی به اطالع دقیق در آمریکا است نه در ایران و بنابراین تمام شایعاتی که در مورد آموزش چریکی کردهاي 

 )3/11/1357عراقی در اشنویه و نقاط دیگر تحت نظر ادریس بارزانی عنوان شده دروغ است. (کیهان

 

 گروه سیاسی جنبش جناب آقاي دکتر علی اصغر حاج سید جوادي

 



اعالم موجودیت کانون سیاسی جنبش در اوضاع و احوال کنونی که کلیه احزاب و گروههاي سیاسی بدذون در نظر گرفتن 

واقعیات موجود در مملکت و افکار عمومی جاري در بسته اذهان مردم عادي و در عین حال مؤثر نقش و شخصیت خویش را 

و همچنین در شرایطی که ترس و نومیدي از آینده تاریک  اندفراموش کرده و مستحیل در بازتاب هیجانات موجود شده

مملکت بسیاري از مردم بر بی تفاوتی و عدم شرکت در آینده مملکت کشانده است، بدون تردید کانون سیاسی جنبش در این 

 منطقه گروه عظیمی از مردم را راهپیماییان همراه خود دارد

 

 )3/11/1357جمعیت آزادیخواهان. (اطالعات -سنندج

 

 .اندجالل طالبانی:شاه و ساواك علیه من توطئه کرده 

 

.طالبانی طی اندجالل طالبانی رهبر کردهاي مخالف دولت عراق شاه ایران و ساواك را متهم کرده علیه او توطئه کرده

ینه همدست شاه و که در آن خود را دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق نامیده حکومت عراق را در این زم اياعالمیه

گوره «کردستان عراق که به عنوان توضیحی در بارة رویداد پاسگاه ژاندارمري  میهنیساواك معرفی کرده است.اعالمیه اتحادیۀ

کیلوتر مرز 5به زبان فارسی منتشر شده در شهرهاي مرزي ایران با عراق نیز پخش شده و گزارش رسیده از پیرانشهر(»شیر

 :.متن این عالمیه چنین استخورددر و دیوارها این شهر اعالمیه به چشم میعراق)حاکی است که بر 

 

پاسگاه ژاندارمري روستاي  57دي  27دولتی ایران خبر نادرستی را در بارة رویداد  هايقهرمان ایران رادیو و روزنامه هايخلق

 :پخش کردبه همین جهت الزم دانستیم حقایق زیرین را براي مردم مبارز ایران روشن نمائیم» گوره شیر«

 

ت برخورد مسلحانه روي از توابع سردش»گوره شیر«میان یک گروه قاچاقچی ایرانی و افراد پاسگاه  57دي  27بعدازظهر -1

داد.از آنجا که چندي پیش با موافقت شاه ارتش عراق در همان ناحیه جهت حمله به ما پیاده شده بود به منظور کسب اطالع 

از ما گروهی از پیشمرگان ما به محل رفتند و لکن ژاندارمها به محض مشاهده پیشمرگان شروع به تیراندازي نمودند.آنان نیز 

 .تعدادي کشته و زخمی به ماند از خود برآمدند نتیجتاً در مقام دفاع

 

رادیو تهران از یک طرف به منظور منحرف ساختن اذهان مردم از جریاناتداخلی به جریانات خارجی و از یک طرف پیشبه 

 .منظور زشت وانمود کردن رخسار سیاسی انقالب کنونی ما به تحریف وقایع پرداخته است



 

تان عراق همیشه خود را جزو الینفک انقالب خلقهاي خاور میانه دانسته و همواره پشتیبانی خود را از انقالب کنونی کردس-2

و  ایمخود براي نیروهاي ضرقی ایران روشن ساخته هايو بیانیه هاانقالب خلق قهرمان ایران ابراز داشته این حقیقت را در نامه

ر داخلی ایران مداخله ننموده بلکه برعکس همواره احترام به استقالل و که هیچگاه و به هیچ عنوان در امو ایممتذکر شده

 .تمامیت وسایل مرزي ایران در مد نظر ماست

 

علی رغم سیاست دوستانۀ ما نسبت به خلق ایران،شاه و ساواك همواره از طریق بکاربردن دستگاه کهنه پرست و خائن -3

.علیه انقالب دموکراتیک کنونی ما که هدف آن اندبازي کرده ردشت خلق کُرهبري بارزانی علیه ما مداخله نموده و با سرنو

.و از موجودیت ملت کرد و جلوگیري از عربی کردن کردستان باشددموکراسی براي عراق و خود مختاري براي کردستان می

 .دفاع می نماید

 

ور مسلح بارزانی را از سرزمین ایران به جنگ با شاه ایران از هیچ دشمنی دریغ نورزیده با همدستا دولت عراق صدها نفر مزد

در اورامانات و مریوان به » قاله سوور«و » حسین فیلی«و »ناله هورامی«مزدوران بارزانی هايما فرستاده است.هنوز هم از پایگاه

 .عزیمیه دست اندرکار خیانت و توطئه علیه ما ماست_.پایگاه مرکزي بارزانی هنوز در کرجشودما حمله می

 

.در حالی که در آذر ماه،سی نفر انددهها پیشمرگ کردستان از طرف حکومت دستگیر و به دولت عراق تسلیم و اعدام گشته

به وسیلۀ ساواك از ترکیه به اورامانات ایران منتقل شدند تا از خاك » وریا ساعاتی«و » آزاد خفاف«مزدور بارزانی به رهبري 

عراق در نواحی _که به مرز ایران خواهیمنگاوان و نمایندگان نیروهاي ضرقی ایران می_نامهایران به ما حمله کنند.ما از روز

بانه و سردشت آمده و به رأي العین ببینند که حکومت ایران با چه وقاحتی مزدوران بارزانی علیه ما به کار گرفته  _مریوان

ق را بر ضد ما پشتیبانی نمود.ما این سیاستهاي غیر است.در آذز ماه سال گذشته ارتش ایران حمله شکست خوردة ارتش عرا

تا به بهانه به دست شاه ندهیم که کرناي تجزیه طلبی بزند  ایمانسانی و تجاوز کاراند رژیم شاه را به این جهت تحمل نموده

 .این حقایق در نامۀ ما براي جعفر شریف امامی نخست وزیر اسبق و مجلسین توضیح داده شده است …و

 

: داردرا با انقالب خلق قهرمان ایران تأیید و تأکید می نماید و اعالم می خودحادیۀ میهنی کردستان عراق با دیگر همرزمیات-4

به همین جهت انتظار داریم  کنددر حالی که براي هر گونه همکاري آماده است به هیچ عنوان در امور داخلی آن دخالت نمی

که شایعات سرا پا نادرست سلطنت طلبان ایران را باور نکنند و نگذارند که دولت ایران علیه انقالب ما دخالت کنند ما 

این شایعات را به  اندمطمئنیم که مبارزین انقالبی ایران که همواره دوستدار و همرزم اتحادیۀ میهنی کردستان عراق بوده



هند گرفت و به خوبی آگاهند که انقالب دموکراتیک ما سوگند خوردة صمیمی و پشتیبان انقالب آنها در مسخره خوا

آزادي،دموکراسی،حاکمیت و جمهوري دموکراتیک است.زنده باد انقالب خلقهاي قهرمان ایران.مستحکم باد همبستگی انقالب 

ل و دیکتاتوري. دبیر کل اتحادیۀ میهنی کردستان عراق جال خلقهاي کردستان،ایران،عرب،ترکیه.مرگ بر امپریالیسم،صهیونیسم

 )1357/ 8/11طالبانی.( اطالعات 

 

 .چماق به دستها در تعدادي از شهرها به مردم حمله کردند

 

نفر مجروح شدند. در این حمله که  30نفر کشته و بیش از 7سنندج: در هجوم مأموران شهربانی در لباس شخصی به سنندج 

صبح جمعه آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه داشت دهها ساختمان دولتی و خصوصی و مغازه و فروشگاه بزرگ  11از ساعت 

به آتش کشیده شد و میلیونها تومان کاال به غارت رفت. در این فاجعه که در نوع خود دست کمی از فاجعه قزوین و مشهد و 

شعبه بانک و فروشگاه فرهنگیان پاساژ معاضی(تاج) با دهها  کرمانشاه نداشت، حسینیه سنندج،دادگستري کردستان، چندین

و اکثرشان  دادندمغازه آتش زده شد و میلیونها تومان خسارات به بار آورد. مهاجمان در حالیکه شعارهایی به نفع رژیم می

. زدندمی آن را آتش درسیدنلباسهاي خاکستري نظیر لباس پرسنل شهربانی به تن داشتند در سر راه خود به هر کوچه که می

 کردندمهاجمان درحالیکه مرتب تیر اندازي می اندآنها در چند نقطه شهر چندین اتومبیل شخصی را با مواد منفجره نابود کرده

هران درتماس با کیهان در ت هاو خواستار بازگشت شاه بودند با لباس شخصی و مسلح به چند خانه حمله کردند. ساکنان خانه

شب 10تند غالب اینها مأموران آگاهی شهربانی سنندج بودند. تیر اندازي مأموران در سنندج جمعه شب تا ساعت اعالم داش

ادامه داشت و هیچکس جرأت نداشت از خانه بیرون بیاید. ماموران از مراجعه مردم به بیمارستانها براي رساندن خون 

م براي مداواي مجروحان بسیج شدند روز جمعه به دنبال تظاهرات جلوگیري کردند و به دنبال این حادثه گروه زیادي از مرد

که  شدطرفداران قانون اساسی که روز پیش انجام گرفته بود شهر آرام بود و هیچ تظاهرات یا راهپیمایی در شهر دیده نمی

هاجمان مردم را کتک ناگهان حمله مأموران از خیابان ششم بهمن که شهربانی کردستان در آنجا واقع است آغاز گردید. م

به زور به نفع رژیم شعار بدهند. شهر سنندج اکنون به صورت نیمه ویرانه درآمده و چهرة  کردندکهو آنها را وادار می زدندمی

شهر چون چهرة یک شهر جنگ زده است. امروز اعالم شد که در درگیري روز جمعه سنندج گروهی از ماموران شهربانی نیز 

 .ی هنوز این خبر تایید نشده استول اندمجروح شده

 :سنندج شهیداناسامی

 

سنندج بدین شرح اعالم شد:محمد فالحی،اردشیر میهمی،جانعلی کاسب، شاهد فوالدي، فتحعلی  شهدايآخر وقت امروز اسامی

اسامی مجروحان نیز به این شرح است:ایرج اهللا ویسی،محمد وفایی،عباس  وفایی، ابراهیم وکیلی چناره، جانعلی زمانی. ضمناً

شریعتی،ابراهیم آلتونی،قاسم مفاخري،امین محمدي،ابراهیم رحمانی،شهریار سامانی،ناهید سالمی، جمال علی کارزاره، جبار 



ستند وخیم است. حسین آوایی، جمیل نظرگاهی. حال بعضی از مجروحین که در بیمارستان پهلوي سنندج بستري ه

 )8/11/1357(کیهان

 

 .تظاهرات تبریز،سنندج،بیرجند و پل دختر به خون کشیده شد

 

 کشته8

 

روز جمعه شهر سنندج در آتش می سوخت.دهها مغازه در خیابانهاي فردوسی، پهلوي، شاهپور، فرح، و میدان شاه و میدان 

 .اقبال به آتش کشیده شد

 

و مدرسه قرآن سنندج این دو محل را به آتش کشیدند.تظاهرات خشونت آسنندج که از  در حمله به حسینیه ايهمچنین عده

صبح روز جمعه شروع شد.ساعت پنج بعدازظهر به اوج خود رسید و در این ساعت،شهر یکپارچه در میان آتش می  11ساعت 

 .سوخت و صداي شلیک مسلسل در فضاي دود گرفته شهر،طنین انداخته بود

 

ر روز جمعه بیمارستان پهلوي سنندج،عده کشته شدگان واقعه روز جمعه را که پس از انتقال به این بعدازظه5ساعت 

 .نفر اعالم کرد 8بیمارستان جان خود را از دست داده بودند 

 

 انفجار بمب

 

دیر مچهارشنبه شب گذشته توسط اشخاص نا شناسی یک بمب دستی در منزل منصور اردالن » خبرنگار اطالعات«سنندج 

عامل شیر و خورشید سرخ واقع در خیابان بیمارستان سنندج منفجر شده و عالوه بر خانه وي، به چند خانه اطراف نیز 

خساراتی وارد وارد کرد.این انفجار،تلفات جانی نداشت.در انفجار دیگري که در کوي ششم بهمن سنندج روي داد، اتومبیل 

 .نفجر گردیدپیکان یکی از مأموران ژاندارمري سنندج م

 

 راهپیمایی موافقان



 

به حمایت از قانون اساسی در مسجد جامع سنندج اجتماع کردند.آنها پس از  ايصبح پنج شنبه گذشته عده 11,30از ساعت

استماع چند سخنرانی عازم میدان شاه شدند و مجسمه این میدان را گلباران کردند.راهپیمایی این عده خشم مخالفین را 

 .باعث شدت عمل از طرف آنان شدبرانگیخت و 

 

مخالفین،ضمن تظاهراتی یک عکاسی،عینک سازي،گل فروشی،شعبه بانک پارس،نمایندگی اتومبیل،فروشگاه لوازم الکتریکی،دو 

وافقین رژیم از م شودمغازه دیگر و قسمتهایی از سینما شهر فرنگ را به آتش کشیدند و خساراتی به صاحبان آنها که گفته می

ساله مجروح  15 "ابراهیم آرتونی"کشته شده و  "ابراهیم وکیلی خپاره"وارد آوردند. در وقایع پنج شنبه سرباز وظیفه هستند 

 .گردید

 

 (8/11/1357اطالعات  )

 

 راهپیمایی و تظاهرات در شهرستانها

 

نندج کارکنان دولت سسنندج:هزاران نفر از طبقات مختلف مردم سنندج،یکشنبه مسجد جامع این شهر متحصن شدند.کانون 

 .در تلگراف خود به نخست وزیر خواستار رسیدگی به اعمال پلیس سنندج که متهم به کشت و کشتار و آتش سوزي شدند

 

متن تلگراف به مراجع قضائی،روحانی و مطبوعات نیز ارسال شده است.همچنین پریشب کلیۀ معلمین شهر سنندج تا صبح 

مانی که رسیدگی فوري به وضع آنان نشود از تحصن دست برنخواهند برداشت.شهر سنندج بیدار بودند و اعالم نمودند تا ز

 )9/11/1357یکپارچه تعطیل است. (اطالعات 

 

 حزب دمکرات کردستان: ما تجزیه طلب نیستیم

 

ر نوع که به مناسبت سالروز دوم بهمن ماه انتشار داد بار دیگر بر رد ه ايحزب دمکرات کردستان دیروز در اعالمیه

در بیانیه  .باشدخواستهاي تجزیه طلبانه تکیه کرد و اعالم داشت هدف ما ایجاد ایرانی دمکراتیک و به دور از هر نوع ستمی می



که شیرازة دیکتاتوري رضا خانی از هم گسست و آزادیهاي دمکراتیک احیا شد خلق کرد  1320آمده است در سوم شهریور 

نموده و به تشکیل سازمانهاي سیاسی پرداخت و حزبهاي چندي تشکیل یافت لیکن مسلم بود  نیز از این شرایط مساعد استفاده

عارهاي خلق کرد را زیر ش هايکه براي رهبري مبارزات خلق کرد حزب پیشاهنگی با برنامه مترقی مورد نیاز بود تا بتواند توده

کیل یافت.در آن زمان برنامه حزب در هشت دمکراتیک متشکل سازد و به همین جهت حزب دمکرات کردستان ایران تش

ماده تدوین شد که خالصه محتواي آن عبارت بود از تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب کشور ایران همبستگی با دیگر 

خلقهاي ایران و تأمین دمکراسی بیانیه این حزب ضمن برشمردن ضعفهاي جنبش خلق کرد و حزب دمکرات کردستان در 

ستهاي اقتصادي و اجتماعی زحمتکشان به ویژه دهقانان و عدم شمول جنبش به بخش جنوبی کردستان و نیز عدم طرح خوا

نبودن وحدت عمل بین نیروهاي مختلف جنبش ملی و دمکراتیک سراسر کشور یادآور شده است:جنبش کردستان درآنموقع 

ت.در بیانیه آمده است اکنون حزب دمکرات کردستان مورد پشتیبانی نیروهاي مترقی جهان و حتی اتحاد شوروي هم قرار نگرف

در این شرایط یکبار دیگر از همه نیروهاي دمکراتیک ایران از همه احزاب و سازمانهاي مترقی و از همۀ شخصیتهاي سیاسی و 

 و اخراج که اتحاد مبارزان ضد رژیم را حفظ کنند و وحدت عمل کامل را تا پیروزي نهایی بر رژیم ستمگر خواهددینی می

 هايکه مراقب توطئه دهدامپریالیسم آمریکا ادامه دهند.حزب دمکرات کردستان به همه مبارزان در پهنه ایران هشدار می

امپریالیسم این حامی اصلی و تکیه گاه واقعی رژیم استبدادي باشند، و با نیروي وحدت و هوشیاري هرگونه توطئه اي را با 

 )9/11/1357ناکامی مواجه کنند. (کیهان

 

 راهپیمایی و تظاهرات در شهرستانها

 

از هفته گذشته که شایعه حمله چماق بدستها به شهر پاوه قوت گرفت مردم این شهر شب و روز کنترل شهر را در  -پاوه

ود بدست گرفته و براي جلوگیري از حمله چماق بدستها به شهر در بزگراه پاوه به کشیک پرداختند.دیروز بعد از یک هفته کم

 )10/11/1357تانکر نفت و بنزین بصورت کاروان به این شهر رسید. (اطالعات 8،"روانسر"اهالی اينفت و بنزین بوسیله عده

 

 .اعالمیه لشکر کردستان مردم سنندج را برآشفت 

 

ال د و بدنبسنندج(خبرنگار اطالعات):صدور اعالمیۀ لشکر کردستان موجب نا راحتی و اثرات سوء در اذهان مردم سنندج ش

صدور این اعالمیه مردم سنندج گفتند که کردها تجزیه طلب نیستند و آنان نیز همانند دیگر مردم ایران خواستار آزادي و 

. پریشب نیز در سنندج تیر اندازیهاي پراکنده صورت گرفت و مردم این شهر بر اثر سر و صدا تا صبح باشنددموکراسی می

اخیر سنندج،جمع کثیري در مسجد جامع تحصن کردند و اعالم داشنتدتا نسپردن تعهد بازگشت بیدار بودند.به دنبال وقایع 



تعطیل بودند و در دو  هاسنندج و حتی نانوایی و قصابی هايامنیت به شهر به تحصن خود ادامه خواهند داد دیروز تمام مغازه

هود مش طاقت فرصاي سنندج،کمبود نفت کامالً کیلومتري تشکیل شد هم اکنون در سرماي 3شعبه عمدة این شهر سفهاي 

دخالت مأمورین ژاندارمري در وقایع  اياست و اهالی از حیث آذوقه در مضیقه هستند.ژاندارمري سنندج نیز در اطالعیه

 )10/11/1357این شهر را تکذیب کرد و خواستار درج این تکذیب در روزنامه شد.( اطالعات  6/11/57جمعه 

 

 تظاهرات در شهرستانهاراهپیمایی و 

 

خبرنگار اطالعات در پی وقایع اخیر کلیۀ فعالیتها در سنندج همچنان متوقف است.در جریان تظاهرات خشونت بار -سنندج

نفر بر اثر اثابت  8روزهاي پنج شنبه و جمعه در سنندج دهها مغازه و فروشگاه،یک سینما و چند اتومبیل به آتش کشیده شد و 

.امروز در سنندج گفته شد که دو نفر از سوي نخست وزیر براي رسیدگی به وقایع خونین اخیر سنندج وارد گلوله شهید شدند

 .این شهر شدند

 

 (11/11/1357اطالعات )

 

 .تجزیه طلبی کردستان تنها یک اتهام است

 

 ی نفاق انداخته و ایجاد دشمنیبین مردم و برادران ارتش خواهنداعالم کرد که می ايرهبر مذهبی کردستان با انتشار اطالعیه

 :کنند و تجزیه طلبی کردستان را اتهام خواند.متن اطالعیه بدین شرح است

 

 هاحیله و هاو با انواع دسیسه کندبسم اهللا الرحمن الرحیم، برادران ارتشی،اتحاد بین مردم و ارتش،دشمنان ایران را نگران می

کنند قسمتی از این نیرنگها بستن اتهام تجزیه طلبی به مردم مسلمان کردستان  که مابین ملت و ارتش دشمنی ایجاد کوشندمی

است.خود دستهاي ما درست همانند شعار و خواستهاي مسلمان تهران،مشهد،تبریز،کرمان،اصفهان و دیگر شهرهاي ایران 

وي ن شجاع و با ایمانی که جلدشمن تیراندازي شبانه روز گذشته بود به سوي سربازا هاياستویک قسمت دیگر از این حیله

 .پاسبان را گرفتند ايتهاجم و تحریک و کشتار عده

 



سربازان عزیز ما براي شما احترام فراوان  دانند،که مردم قدر این همه محبت و تالش شما سربازان را می دانندمزدوران می

تا ذست خائنان و طنفروشان را از این سرزمین کوتاه  ایدقائلیم که براي دفاع از وطن و ملت جان برکف دارید و همیشه آماده

کنید،بدانید که تیراندازي به طرف شما کار دشمنان ما و دشمنان این مملکت هستند آگاه باشید که ما و شما با هم باید 

ا هم پیش همه ب مزدوران بیگانه پرست و ملت فروش را هر چه زودتر خنثی کنیم،برادران سرباز هاو دسیسه هابکوشیم تا نقشه

 )11/11/1357احمد مفتی زاده(اطالعات  -به سوي حکومتی اسالمی،و ایرانی آباد و آزاد. برادر شما

 

 .کندنماینده کردهاي پناهنده توطئه کردهاي بارزانی علیه پاسگاه ایران تکذیب می 

 

و پانصد نفر کردهاي بارزانی برهبري بارزانی خبري راجع به وجود دو پاسگاه در نزدیکی اشنویه و کرمانشاه و همچنین دو هزار 

رابط  "عبد اهللا پشدري"فرزند مال مصطفی بمنظور حمله به پاسگاههاي مرزي ایران در مطبوعات چاپ شده است.دیروز آقاي 

ین اپناهندگان کرد در کمیته امور اجرایی وزارت کشور، در این مورد توضیحات کتبی به روزنامه اطالعات تسلیم داشت. در 

 :توضیحات آمده است

 

تکذیب می نمایم و براي روشن شدن اذهان عمومی به اطالع می رساند که اوال پناهندگان کرد از بدو ورود  خبر منتشره را قویاً

و ثانیا ادریس بارزانی از چهار ماه قبل براي عیادت از پدرش،راهی آمریکا  اندبه ایران هنوز در استانهاي غربی ساکن نشده

و هنوز برنگشته است و در نهایت پناهندگان کرد در امور داخلی کشور ایران دخالتی نداشته و نخواهند داشت. از عموم شده 

مسلمانان و کلیه مردم انسان دوست ایران تقاضا دارم که نسبت به پناهندگان کرد همیشه حسن ظنی داشته و پناهندگان کرد 

 )11/11/1357را در مورد عنایت قرار دهند.( اطالعات

 

 .کنندسالهاست به بهانۀ تجزیه طلبی در کردستان قتل عام می

 

حجت االسالم سید جالل الدین حسینی ضمن انتشار بیانیه در بانه خاطرنشان ساخت که علی رغم مطالب  -بانه کردستان

تل ن بهانۀ پوچ و غیر اساسی قخوانده شده در رادیو،مردم کردستان تجزیه طلب نیستند و سالهاستکه مردم این ناحیه را به ای

رز و براي سرکوبی مردم مبا اي.وي اضافه کرد که عنوان کردن تجزیه طلبی کردستان کذب محض بوده و توطئهکنندعام می

 )11/11/1357آزادیخواه این ناحیه است.( اطالعات 

 



 توضیح ارتش پیرامون حمله به کالنتري سنندج 

 

از طرف عناصر  8/11/57دقیقه روز 35و  20اطالعیه را در اختیار روزنامه گذاشت.در ساعت روابط عمومی ارتش،امروز این 

خرابکارچند عدد نارنجک به طرف مأمورین مراقبت کالنتري شهر سنندج در خیابان سیروس پرتاب گردید و بالفاصله از 

س از عناصر خرابکار قرار گرفته که پ طرف ساختمانها جنوب و شمال کالنتري مذکور بوسیله مسلسل کالشینکف مورد حمله

نفر سرباز از ناحیه پا و سر مجروح که بالفاصله به  3مدتی زد و خورد فعالیت خرابکاران خنثی گردید.در این عملیات 

 بیمارستان اعزام گردیدند.عناصر خرابکار حتی به آمبوالنس حامل مجروحین در طول خیابان سیروس تیراندازي نمودند.ضمناً

قطع گردید.  2ان با عملیات خرابکاران بطور غیر مترقبه، بدون اطالع و برنامه ریزي قبلی برق منطقه و تلفن کالنتري همزم

 )16/11/1357(اطالعات

 

 .تجزیه طلبی کردها فقط یک نیرنگ است

 

 اندویی داشتهستبداد و زورگبا اشاره به روحیه مبارزي که طی سالیان دراز جهت پیکار با ا ايعشایر تیلکوي کردستان طی بیانیه

که بدون هیچگونه تجزیه طلبی، همبستگی خود را با ملت شریف ایران تحت رهبري آیات عظام و : «اندخاطر نشان نموده

در این بیانیه آمده است که ایل سی هزار نفري تیلکوي کردستان براي به ثمر رسیدن انقالب ». داریمرهبران سیاسی اعالم می

 )16/11/1357.( اطالعات دانندآماده جانبازي هستند و اتهامات مبنی بر تجزیه طلبی کردستان را نادرست می مردم ایران،

 

 .اهل تسنن برداران ما هستند

 

با ارسال تلگرامی بعنوان روحانیون اهل سنت در مهاباد و سنندج، همه روحانیون دنیاي اسالم را به » روحانی«حضرت آیت اهللا 

زرم عباس آ«امام جماعت حسینیه سنندج و » علی صفدري«دعوت کردند.آیت اهللا روحانی خطاب به آقایان وحدت و یگانگی 

امام جماعت حسینیه مهاباد که در مورد چاپ مطالبی در یکی از جراید از آیت اهللا روحانی استعالم نظر کرده بودند » خویی

.در مبارزات یکسال اخیر، گرددکه موجب سوء تفاهم می شودیدر جراید چاپ م و عمداً گاه مطالبی سهواً«اعالم داشتند: 

و دراین راه نباید خللی ایجاد شود.( اطالعات  اندبرادران سنی با برادران شیعه علیه مبانی ضد اسالم مبارزه کرده

17/11/1357( 

 



 پشتیبانی اهل تسنن از امام خمینی

 

جمعه مهاباد ضمن ارسال تلگرافی به حضور امام خمینی از سوي خود  امام» شیخ عز الدین حسینی« حضرت آیت اهللا -مهاباد 

و جامعه روحانیت اهل تسنن و طبقات مردم کردستان، بازگشت ایشان به میهن را تبریک گفت و پیروزي معظم له را در راه 

از  به آغوش مام میهن بعد اعتالي اسالم آرزو کرد. متن تلگرام به این شرح زیر است: با ابالغ ، سالم بازگشت آن حضرت را

مجاهدات عظیم در راه تحقق اهداف عالیه و برانداختن کاخ ستم و استبداد از طرف خود و جامعه روحانیت اهل تسنن و مردم 

تا استقرار آزادي عدالت  داریمتبریک عرض می نماید و اعالم می اندکرد که در این جهاد ملی سهم بزرگی را ایفا نموده

می و حکومت جمهوري در کنار آن مجاهد کبیر خواهیم اجتماعی اسال

                                                                                        .بود

 

شیخ عزالدین حسینی امام جمعه -والسالم علیکم                                                   

 )18/11/1357مهاباد(اطالعات

 

 تظاهرات و راهپیمایی در شهرستانها

 

پریشب چند مرد مسلح به ساختمان فرستنده رادیو و تلویزیون سنندج حمله ور شدند که با تیراندازي  12ساعت  -سنندج 

تظامی مامور ان» القاضیحسین «مامورین گارد این فرستنده با اتومبیل خود گریختند در جریان این تیراندازي گروهبان دوم 

 )19/11/1357رادیو تلویزیون سنندج در کیوسک نگهبانی خود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.( اطالعات

 

 پیام از کردستان

 

به نخست وزیر منتخب امام براي خبرنگار » سردشت کردستان«امروز صبح از دفتر مهندس بازرگان متن پیام امام جمعه 

جناب آقاي مهندس بازرگان! به نام کلیه ایالت و عشایر اهل سنت و جماعت «ر این پیام آمده است: اطالعات قرائت شد. د

که تمام عشایر مناطق کردستان حاضرند تا آخرین قطره خون خود را در راه امام خمینی، جانبازي  کنیمبه جنابعالی اعالم می

هزار ایالت و عشایر مسلح ما به تهران حرکت نموده خود را 4ید نمایند. اختالفات شیعه و سنی را کنار بگذاریم و اجازه ده

 .پروانه وار به آتش کفار زده و از امام خمینی حفاظت نمایند. واعتصمو بحبل اهللا جمیعا وتفرقوا



 

 )22/11/1357امام جمعه سردشت از مرکز کردستان(اطالعات

 

 .ساالر جاف:رئیس مجلس،روي من قمار کرد

 

پاوه که از چند ماه قبل به دستور رئیس مجلس در مجلس شوراي ملی زندانی بود هنگام سقوط مجلس به  ساالر جاف نماینده

« ؟»چطور دستگیر شدید«دست چریکها دستگیر و به ستاد دولت موقت برده شده در این محل خبرنگار ما از وي پرسید: 

مرا هم که در آنجا زندانی بودم دستگیر کردند.  امروز وقتی مردم مجلس شوراي ملی را گرفتند» : ساالر جاف پاسخ داد

رئیس سابق مجلس شوراي ملی یک قمار باز است و روي منهم یک قمار سیاسی کرد. او مرا در بازداشت » جواد سعید« آقاي

ا حفظ ر نگاه داشته بود تا در پایان این انقالب اگر شاه پیروز شد مرا تحویل دهد بگوید قربان: من جان این خدمتگذار شما

کردم و اگر انقالب و آیت اهللا خمینی پیروز شدند بازهم مرا تحویل آنها بدهد و بگوید من به شما خدمت کرده ام و ساالر 

 )23/11/1357جاف را تحویل بگیرید. (اطالعات

 

 سنندج: یک شهید

 

ه شاه را در میدانهاي شهر ب هايمهدر پی اعالم همبستگی ارتش با ملت ایران،مردم سنندج به خیابانها ریختندو مجس -سنندج

شهید  »بهزاد اردالن«پایین کشیدند. همچنین مردم به ساواك حمله کردند که در نتیجه تیراندازي ماموران ، یک نفر به نام 

 )23/11/1357نفر دیگر مجروح شدند. کالنتریهاي سنندج نیر تخلیه و به آتش کشیده شد. (اطالعات 18شد و 

 

 در تبریز و نقده کشتار و خونریزي

 

ریک شیرینی براي تب هايگل و جعبه هاياز مردم نقده با شاخه ايشهید در پی اعالم بیطرفی و همبستگی ارتش. عده11نقده: 

به ژاندارمري نقده رفتند. اما تنی چند از مامورین برروي مردم آتش گشودند و جواب گل و شیرینی را با گلوله دادند در 

 .تن مجروح شدند 17تن شهید و 11 جریان تیراندازي،

 



 «، »حسین بنا« ، »محمد امین سلطانی« ، »علیرضا حمیدپور« ، »میرزا علی«، »خسرو رحمانی« ، »محمد اسماعیل پور«شهدا: 

 .نام داشتند»محمد رحیمی « و» صادقیان«شخصی به نام سرتیپ » احمد بقال«، »محمد پیرمراد

 

» هاشمیهاديشیخ«خلق همدان که به یاري مردم قروه رفته بودند چهل تن از مزدوران چریکهاي فدائی  -قروه و کرمانشاه

تن را مجروح کردند بودند. چریکهاي فدایی پس از تصرف مقر  30رهبر فرقه قادریه طی یک نبرد چند ساعته کشته و 

 )24/11/1357ند. (اطالعاتآنان را بین مردم تقسیم کرد هايآنان را دستگیر و اسلحه هاشمی،هاديمزدوران شیخ

 

 .نفر کشته شدند14در مهاباد 

 

دیروز کالنتري، شهربانی، گروهان ژاندارمري وسرهنگ ژاندارمري مهاباد یکی پس از دیگري بدست مردم افتاد و  -مهاباد 

 .بدست آمده بین مردم شهر توزیع شد هاياسلحه

 

دادند و در نتیجه برخورد شدید بین مأموران انتظامی و مردم چهار در حمله به این ساختمان، ماموران از خود مقاومت نشان 

 .نفر کشته شدند و چهل تن آسیب دیدند

 

با کار اسلحه، جان خود را از دادند. با اینکه تیمسار پزشکپور فرمانده تیپ  ايسه نفر کشته شدگان بعلت عدم آشنایی عده

ذا . معهاندهمبستگی خود را به انقالب ملی اعالم داشته جمعه شهر، راساًمهاباد بوسیله رادیوتلویزیون مرکز مهاباد و امام 

امام جمعه مهاباد، به مردم هشدار داد که از » شیخ عزالدین حسینی« پادگان مهاباد از دیروز در محاصره مردم است. آیت اهللا

وز شوراي انقالب در این شهر تشکیل شد.( درگیري با سربازان خودداري کنند. براي کنترل شهر بدستور امام جمعه مهاباد امر

 )24/11/1357اطالعات 

 

 قروه در آتش و خون

 

 .نفر را مجروح کردند 30نفر را کشتند و  10این عده    

 



رهبر فرمایشی فرقه قادریه و یکی از سرسپردگان رژیم فاسد،  هاشمیشیخ هادي(خبرنگار اطالعات):دیروز -قروه کرمانشاه

نفر را 10همراه چند تن درویش تحت سرپرستی خود برروي مردم بیگناه که سرگرم شادي و پایکوبی بودند آتش گشوده و 

ردستان براه مدعی رهبر فرقه قادریه و عمالش جنگ خونین در قروه ک هاشمیهادينفر را مجروح نمودند. شیخ 30کشتند و 

تن از کشته 7در قروه خانقاه ساخته و پیروانی دارد. تاکنون هویت  هاديانداختند و دستشان را بخون افراد بیگناه آلودند.شیخ

عبداهللا «، »محمد علی(فرزند موسی)«، »حسین کریمی«، »مولود«، »رضا خداوردي«شدگان بشرح زیر معلوم شده است: 

قروه اکنون در تصرف افراد فرقه قادریه است و مردم چشم براه کمک از » شیدا نیکخواه«و »)رضا(فرزند عبداهللا« ، »ولیخان

 )26/11/1357دیگر شهرها هستند.( اطالعات 

 

 جالدان رژیم سابق، آخرین لحظات چه کردند و چه گفتند؟

 

وع نشسته است.در یک ن کنندساالر جاف سمت چپ سالن بزرگ ستاد که بعنوان زندان موقت انقالب از آن استفاده می …

حالت بهت و گنگی دست و پا می زند آنهمه جبروت و ابهت یکباره آب شده است. راستی آقاي جاف حالتان چطور است؟ بیا 

یادتان هست چگونه پس از انقالب عراق، با پدرتان که یک  داد؟دارید که شبها در پارتیهاي مجلل شما چه فضاحتی رخ می

بود به ایران آمدید؟این مردم خوب به شما پناه دادند. پول دادند مقام دادند آن وقت شما تفنگچی مزدور نماینده مجلس سنا 

اهللا من  و کنندحاال با ما چه می« گویدبرداشتید و به جان آنها افتادید؟ نماینده تحمیلی پاوه خود را باخته است. آهسته می

 )28/11/1357خواهد داد.( اطالعات  دادگاه عدل اسالمی تشخیص گویممی» کاري نکردم

 

 بررسی بحران در کردستان

 

امروز کسب اطالع شد، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، بهمراه هیأتی براي انجام مأموریتی ویژه، تهران را به قصد 

ائل براي بررسی مسخانه (پیرانشهر) در کردستان ترك گفت. برطبق اطالعاتی که از منابع دیگر کسب شده هیأت فوق 

مشکالتی در این منطقه پیش آمده که براي حل و  سیاسی و اجتماعی کنونی کردستان به این منطقه اعزام شده است.ظاهراً

فصل فوري آن دولت تصمیم گرفت هیاتی مهم و خصوصی اعزام دارد در هیات اعزامی آقایان داریوش فروهر  وزیر کار و 

یکی از سرنشینان کردستان و منطقه، » اسماعیل اردالن« از اعضاي قدیمی جبهمه ملی  امور اجتماعی، دکتر محمد مکري

 .عضو کمیته دفاع از حقوق بشر عضویت دارند» یونسی«

 

 پیام سنجابی



 

أقاي دکتر کریم سنجابی که خود یک کرد است و در بین اکراد نفوذ فراوانی دارد، بعنوان یک وزیر کابینه، به خاطر همین 

حوادث مهم،دیشب در پیامی به جامعه کرد هشدار داد که علیه عوامل مسلح که در صدد درهم ریختن نظم و قانون  مسائل و

و برهم پاشیدن وحدت ملی هستند بیدار باشند. دکتر سنجابی از برادران و خواهران کرد درخواست کرد که بانیروهاي ملی 

ندهند توطئه گران و خائنان بعنوان جدایی طلب بار دیگر در میان أنان همکاري کنند و نظم و امنیت را حفظ نمایند و اجازه 

نفوذ کنند.سنجابی افزود: هیأتی از سیاستمداران آزادیخواه، وطن پرست وانقالبی به منطقه شما اعزام خواهند شد تا مسائل 

هیأت همکاري خواهید کرد.( اقتصادي،اجتماعی و سیاسی شما را مورد بررسی قرار دهند و مطمئنم که همه شما این با 

 )30/11/1357اطالعات

 

 اعدام پنج نفر قطعی شد

 

 )30/11/1357صادر شده بود باردیگر همراه احکام تازه، قطعیت یافت.( اطالعات حکم اعدام ساالر جاف که قبالً…

 

 تیر اندازي به پادگان

 

ناشناس بسوي پادگان نظامی سقز تیراندازي کردند اما اندکی بعد توسط مردم و افراد مسلح سرکوب شدند. در  ايعده-سقز

ز افراد ا ايامام جمعه سقز، به عده» حضرت آیت اهللا محمدي« این برخورد، یکی از انقالبیون شهر شهید شد. در ضمن بدستور

 )30/11/1357لحه خود را تحویل دهند.( اطالعات و سایرین باید اس شودمسلح کارت شناسایی داده می

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  

 

2007/8/24 17:42 

 

 (3)کردستان و انقالب

 

  



 

 تلگرام جالل طالبانی به امام خمینی

 

تا حصول پیروزي نهایی انقالب  جالل طالبانی طی تلگرافی به امام خمینی، آمادگی کردهاي عراق را براي همرزمی و همکاري

ایران اعالم داشت. جالل طالبانی که  تلگرام خود را با عنوان دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق به زبان فارسی از بوکان 

مخابره کرده است ضمن تبریک به بمناسبت پیروزي انقالب یادآور شده است که پیروزي انقالب ظفرمند ایران،پیروزي بزرگی 

 )30/11/1357اي خاورمیانه بطور اعم و انقالب فلسطین و مبارزه برحق کردهاي عراق بطور اخص است.( اطالعاتبر

 

 .آزاد شد

 

سرهنگ جمشیدي که به وسیله گروهی از چریکهاي فدایی خلق در سنندج دستگیر شده بود آزاد شد. سرهنگ  -سنندج

 )1/12/1357سمتی در شهربانی ندارد.( اطالعات  ود و فعالًجمشیدي به عنوان کاندیداي ستاد عملیاتی معرفی شده ب

 

 .خواهندکردها خودمختاري می

 

دیروز فروهر وزیر کار و امور اجتماعی به اتفاق آقایان دکتر اردالن، دکتر کامیاب،دکتر مکري و ابراهیم 15ساعت  -مهاباد

من «هر قرار گرفتند. فروهر در مهاباد طی سخنانی گفت: یونسی وارد مهاباد شدند و مورد استقبال هزاران تن از مردم این ش

و به شما درود می فرستم. انقالب ما یک انقالب انسانی و اسالمی  شنومتجزیه طلب نیستید می گوییدصداي شما را که می

 است و ما باید دوش به دوش هم و به یاري سربازان ارتش ملی، ایرانی آباد و آزاد بسازیم

 

مردم مهاباد در مراسم استقبال از فروهر فریاد می زدند:زنده باد خمینی،زنده باد آزادي، ماتجزیه طلب نیستیم جمع کثیري از 

 . دموکراسی براي ایران، خودمختاري براي کردهاخواهیماما آزادیخواه هستیم و در چارچوب کشور ایران خودمختاري می

 

کومت خفقان سلسله پهلوي صحبت کرد. اعضاي هیأت اعزامی به پس از سخنرانی داریوش فروهر، دکتر مکري در مورد ح

امام جمعه مهاباد و رئیس شوراي انقالب مهاباد، براي » شیخ عزالدین حسینی«مهاباد پس از مقاالت  با حضرت آیت اهللا 



می، امام جمعه یکی از معتمدین شهر رفتند.در اینجا مذاکراتی بین هیأت اعزا» حاج رحیم خرازي«استراحت به منزل آقاي 

مهاباد و جمعی از روحانیون شهر، اعضاي شوراي انقالب و تیمسار فرمانده تیپ مهاباد جهت تبادل نظر و افکار و انعکاس 

هیأت مذکور، حامل نامه بسیار مهمی از  شوذخواست مردم کرد براي خودمختاري درچارچوب نقشه ایران بعمل آمد. گفته می

اما هنوز متن نامه مشخص نشده است. هیأت اعزامی  باشدت انقالبی براي امام جمعه مهاباد میسوي بازرگان نسخت وزیر دول

 )1/12/1357از پیرانشهر و نقده دیدار کرده بودند.( اطالعات  قبالً

 

 پشتیبانی شیخ االسالم کردستان از دولت بازرگان

 

و انقالب » امام خمینی« پشیتبانی خود را از زعیم عالیقدر شیخ االسالم کردستان طی تلگرافی به مهدي بازرگان نخست وزیر 

ر د اسالمی ایران اعالم داشت. شیخ االسالم کردستان ضمن تهنیت و تبریک یادآور شد کلیه هموطنان شافعی مذهب که عمالً

المی ایران خواهند بود.( پاسدار انقالب اس اند،و با سایر هموطنان از نثار جان خود دریغ نورزیده اندنهضت مقدس سهیم بوده

 )1/12/1357اطالعات 

 

 :جمعیت دفاع از آزاد ي و انقالب

 

 .توطئه گران تجزیه طلب باید از ایران اخراج شوند

 

کارگر و کشاورز در بین آنها به  ايدیروز جعیت جدید التاسیس دفاع از آزادي و انقالب که گروه قابل مکالحظه -سنندج

خواستاي دمومکراتسیک خود را اعالم داشتند در  ايورزشی تختی اجتماع کردند و با صدور قطعنامهخورد در سالن چشم می

سخنرانیهایی که به وسیله چند نفر ایراد شد ضمن تشریح هدفهاي جمعیت از اقداماتی که وسیله سازمان سیا و سازمان امنیتی 

رانی ابراز نگ آیدو ایجاد آشوب در کردستان بعمل میترکیه و بقایاي ساواکبمنظور پراکندن تخم تجزیه طلبی » میت«

شد.جمعیت از دولت بازرگان خواستکه اکراد وابسته به مال مصطفی بارزانی که عامل اجراي این توطئه هستند و تحت عنوان 

ه جدائی ید شد کاز ایران اخراج شوند. بر این نکته تاک اندبه کمک عشایر مرتجع فعالیت شدیدي را آغاز کرده» قیاده موقت«

کردستان از ایران جز تأمین خواستهاي فئودالها و عشایر هیچ منافعی براي طبقات زحمتکش در بر ندارد و این نمیتواند مورد 

تایید اقشار مبارز و انقالبی باشد. در قطعنامه جمعیت آمده است: همه مردم باید در اداره مملکت شرکت کنندو با راي آنها 

به مقامات گمارده شوند.تا دست مزدوران و فرصت طلبان مرتجع قطع گرددبا تشکیل شوراهاي عناصر خدمتگذار 

دهقانی به منظور راه حل اساسی رونق  هايکانونها باید قدرت مردم را در واحدها تثبیت نمود.اتحادیه هاوده،شهراتحادیه



 و دهقانان را مورد تعدي قرار اندن مسلح شدهکشاورزي و اجراي صحیح اصالحات ارضی تشکیل گردد.تماممالکینی که اکنو

میدهند خلع سالح و و مجازات شوند. برابري کامل خلقهاي ایران در زمینه حقوق ملی و رفع کامل ستم ملی از خلق کرد باید 

 )1/12/1357به مرحله اجرا درآید.(کیهان

 

 .طالبانی در کردستان باعث ناراحتی شده است

 

 «در باره شایعات اخیر در مورد اعالم استقالل کردستان و ناامنی مناطق سؤال شد. وي پاسخ داد: از آقاي امیر انتظام  …

ه نتیجه ک اندو امروز یک گروه براي رسیدگی به کردستان رفته اندباعث ناراحتی شده هادیشب بما خبر رسید که طالبانی

. همچنانکه ما پیش از این که کندئله از حد شایعه تجاوز نمیاین مس ولی کالً«وي افزود: » عزیمت این گروه اعالم خواهد شد

انقالب به مرحله کنونی برسد، شایعاتی در همین زمینه درباره بلوجستان شنیده بودیم. بهرحال ما اعالم استقالل کردستان را 

ران از آن جدا شود و با و سیاست دولت این است که بهیچوجه اجازه ندهد هیچ قسمت از خاك ای کنیمبهیچ وجه تأیید نمی

 )1/12/1357کمال قدرت از چنین اتفاقی جلوگیري می کنیم.( اطالعات

 

 خودمختاري نه تجزیه طلبی

 

ماجراي کردستان همچنان به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که دولت موقت با آن روبروست مورد بحث محافل خبري 

گزارش زیر را به تهران مخابره کردند: گروهی از قبایل کرد در  انددهدنیاست. دیروز گزارشگرانی که به کردستان اعزام ش

زنده باد خمینی، اعالم داشتند خواهان جدایی از ایران نیستند بلکه تنها خواستار خودمختاري در «حالی که فریاد می زدند: 

ربی کوهستانی آن سوي مرز عراق که در استان غ گیردداخل مرزهاي ایران هستند. در هر حال، این اعالم زمانی صورت می

واصله از کردستان ،گویاي این است که علیرغم پیشرفتهاي انقالبیون هنوز مقاومت در مقابل  هايناآرامی ادامه دارد.گزارش

انقالب در اینجا و آنجا وجود دارد. در مهاباد یک پاسگاه نظامی در نزدیکی مرز آذربایجان غربی به تصرف انقالبیون درآمده 

ست ولی هنوز معلوم نیست چند پادگان نظامی در درست نیروهاي ضد انقالب است و تظاهرات کردستان در مقابل داریوش ا

فروهر وزیر کار و امور اجتماعی صورت گرفت که از سوي مهندس بازرگان نخست وزیر براي بررسی اوضاع و ناآرامی در 

أله مالقات کرد تا در مورد مس» شیخ عزالدین حسینی«اه او با آیت اهللا کردستان به آنجا فرستاده شده است.فروهر و گروه همر

نیز براي وي بوده است. فروهر  ايخودمختاري با وي به بحث بپردازد. از قرار معلوم گویا فروهر از سوي بازرگان حامل نامه

کردها بود از همه ایرانیان خواست تا از برادران خود در  پیش از حرکت بسوي کردستان در تقاضایی که هدفش مستقیماً

ارتش حمایت نمایند. این تقاضاي فروهر در نتیجه موجی از حمله به پاسگاههاي ژاندارمري، پلیس و تأسیسات دولتی توسط 



زخمی شدند. در سنندج نفر  5نفر کشته و 14افراد قبائل بود. در نزاعی که بین قبائل رخ داد هفته گذشته در نزدیکی رضائیه، 

نیز رئیس پلیس توسط جوانان مسلح ربوده شد. در همین اثنا اعضا جامعه دفاع از آزادي و انقالب که در سنندج تشکیل شده 

است هشدار داد که سازمان امنیت ترکیه با همکاري سازمان جاسوسی آمریکا در حال توطئه براي بوجودآوردن اغتشاش در 

علول یک م دهد،در کردستان رخ می که منتشر کرده است اعالم نمود حوادثی که فعالً ايدر بیانیه کردستان هستند. کمیته

اي دارد و اگر در کردستان به نتیجه برسد در چهار گوشه ایران زمزمه گسترده هايتوطئه بزرگ بین المللی است که ریشه

رزانی بعنوان عامل اجراي توطئه تجزیه کردستان معرفی شده تجزیه طلبی را بلند خواهد کرد. در همین اعالمیه مالمصطفی با

برزانی و سایر قبایل شمال عراق، کردستان ایران را تجزیه » ایل جاف«است که تصمیم دارد با کمک هفتاد هزار جنگجوي 

 .کند

 

ه ر به هدف خود کرادیو کردستان آزاد، دیشب چند بیانیه از سوي حزب دموکرات کردستان پخش کرد و در آن، یکی دو با

رد. سه ساعت برنامه پخش ک شودبه استقالل رساندن کردستان است اشاره نمود. این رادیو که صدایش در سنندج شنیده می

در همین حال هیأت اعزامی دولت به کردستان در مهاباد مستقر شد و اردالن بعنوان نماینده تا م االختیار تماسهایی با 

 .رار کردمهم کردستان برق هايچهره

 

 ايماده 8خواستهاي 

 

ا پیام ب» آیت اهللا یزدي«ظهر دیروز هیأت اعزامی دولت با نمایندگان مناطق کردنشین به گفتگو نشست.ظهر امروز حضرت 

امام خمینی به مهاباد آمد و به هیأت پیوست.پیام حضرت آیت اهللا العظمی خمینی در میان چند هزار نفر خوانده شد. آیت اهللا 

دوم  هايمردم این خطه در چاپ ايماده8زالدین حسینی امام جمعه مهاباد نیر سخنانی ایراد کرد که همراه خواستهاي شیخ ع

 :شوددرج می از این چاپها محروم مانده باشند مجدداً ايو سوم دیروز منعکس شد و از آنجا که ممکن است عده

 

قالب اسالمی را تأیید می نماید و تصمیم دارد با تحکیم پیوند مبارزاتی با خلق کرد همراه و همگام با سایر خلقهاي  ایران، ان-1

 باشدسایر خلقهاي ایران خواهان رفع ستم ملی و تأمین حق تعیین سرنوشت خود بصورت  فدراتیو در چارچوب کشور ایران می

که موضع خود را در مقابل این  واهدخو از دولت  وقت آقاي مهندس بازرگان می کندو هرگونه اتهام تجزیه طلبی را رد می

 .اعالم دارد هاخواسته

 



ما برآنیم که زحمتکشان ایران سهم اساسی در انقالب ایران ادا کرده و بهمین جهات حق مسلم زحمتکشان و کارگران و -3

 .دهقانان است که در دولت انقالبی شرکت داشته باشند

 

نخورده فراوان، یکی از عقب مانده ترین مناطق ایران است بنابراین براي رفع کردستان ایران ضمن دارا بودن منافع دست -4

 .ستم اقتصادي یکی از خواستهاي اساسی است

 

همه پادگانها در کردستان باید تحت نظر شوراي انقالبی اداره شود بدین منظور کمیته مشترك نظامی از افسران میهن -5

 .گردد پرست و نمایندگان شوراهاي انقالبی تشکیل

 

افسران جنایتکار که دستور تیر اندازي داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده اند باید  تحویل دادگاه انقالبی خلق گردند -6

 .و بمنظور تبدیل ارتشی ارتجاعی به ارتش خلقی باید ارتش از عناصرضد انقالبی تصفیه گردد

 

که حضرت آیت اهللا سید عزالدین  دارندین هستند اعالم میهمه نمایندگان حاضر که  نمایندگان شهرستانهاي کردنش-7

حسینی صالحیت دارند در رأس هر هیأتی قرار بگیرند که از طرف خلق کرد با دولت مرکزي مذاکره نماید و دستگاه رهبري 

 .انقالب و دولت موقت را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاعی کرد برحذر دارند

 

و  دانبوده» عمال سازمان سیا آمریکا و ساواك ایران و میت ترکیه«بارزانی و گروه قیاده موقت ،  از آنجا که مال مصطفی-8

هر نوع ارتباط و تماس بارزانی با این دارو دسته  خواهیمو مورد نفرت تمام خلق کرد هستند، لذا از دولت انقالبی می باشندمی

 ايپناهنده بی بضاعت لطمه هايبدون آنکه این سیاست به وضعیت خانوادهقطع گردد و رهبران خائن انها از ایران اخراج شوند 

 .وارد آورد

 

 (2/12/1357اطالعات )

 

 راهپیمایی در سنندج

 



هزار نفر از اعضاي جمعیت دفاع از آزادي و انقالب سنندج پس از اجتماع در خانه معلم در خیابانهاي این 4بیش از  -سنندج

شوراي انقالبی نظامی فقط با انتخاب آزاد سربازان، درجه داران «مایان شعارهایی بشرح زیر دادند: شهر راهپمیایی کردند. راهپی

زمین براي .« »درود بر همبستگی شهر و ده»« کنیمما از تشکیل شوراي انقالب نظامی پشتیبانی می».« و افسران تشکیل گردد

 .از شهرها انجام شده است ايهنظیر این مراسم از سوي گروههاي مختلف در پار».کشاورز است

 

 (2/12/1357اطالعات )

 

 .ایل جاف در خدمت انقالب ایران است

 

دیشب آن روزنامه گرامی در صفحه اول، خبري تحت عنوان خودمختاري نه تجزیه طلبی  سردبیر روزنامه اطالعات: محترماً

و  کردستان ایران را تجزیه کنند خواهندرزانی میایران چاپ کرده بود و ضمن آن تصور شده بود ایل جاف به کمک مصطفی با

که ایالت جاف نیر مانند سایر مردم ایران، رهبري امام  کنیمضمن تکذیب ادعاي باال، یاد آوري می کنیماعالم می ما صریحاً

عید ست. محمد سخمینی را با خوشوقتی کامل پذیرفته و در خدمت این انقالب بوده و این مطالب در محضر ایشان اعالم شده ا

       )3/12/1357جاف مصطفی کریم بیگ جاف.(اطالعات

 

 درخواست مجازات عامالن حوادث سنندج

 

کانون کانون معلمان شهرستان سنندج با ارسال تلگرامی به کاخ نخست وزیري خواستار مجازات فوري عامالن حوادث -سنندج

ل نظامی به جان و مال و ناموس مردم یاد شورش سپاه چنگیز را به اخیر این شهر شدند. در این تلگرام آمده است حمله عوام

که دولت بختیار کنترل بر نیروهاي نظامی ندارد. براي رفع هر گونه شبهه در این  کندو این تردید را ایجاد می آوردخاطر می

 )13/12/1357زمینه فرهنگیان سنندج خواستار مجازات فوري این حادثه هستند.(کیهان

 

 طالبانی در مریوانجالل 

 



تن از چریکهاي خود  60براساس گزارش تایید نشده از شهرستان مریوان، جالل طالبانی رهبر کردهاي عراق بهمراه  -مریوان

 )3/12/1357وارد این شهر شد و در یکی از دبیرستانهاي مریوان اقامت گزید. (اطالعات

 

 .جالل طالبانی ایجاد ناراحتی نکرده است

 

سوي کمیته نظامی اتحادیه میهنی کردستان عراق، تلگرافی براي رهبر بزرگ انقالب اسالمی حضرت امام خمینی  از -مهاباد

رهبر بزرگ انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خمینی! با نهایت تأسف در اخبار دو «مخابره شد. متن تلگراف بدین شرح است: 

المی ایران، خبري مبنی بر تولید ناراحتی از جانب طرفداران جالل رادیو و تلویزیون انقالب اس 30/11/1357شنبه شب مورخ 

طالبانی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق در مرزهاي ایران پخش شد. بدینوسیله صحت این موضوع را به شدت 

ما افرادي شرافتمند به آزادي همه ملتها هستیم و ضمن اعالم عدم دخالت و  ایمهمچنین بارها اعالم داشته نمایمتکذیب می

نابراین . بباشیمنیز ناراحتی در امور داخلی ایران، پشتیبان واقعی نهضت بزرگ ملت ایران، به رهبري آن زعیم عالیقدر می

نمود و در هر زمان کلیه اخبار و شایعاتی از همواره همبستگی خود را با آرمانهاي آزادیخواهانه ملت مبارز ایران، حفظ خواهیم 

       .را رد خواهیم نمود باشداین قبیل که ناشی از دسایس امپریالیزم و وابستگانش می

 

 )3/12/1357کمیته نظامی اتحادیه میهنی کردستان.(اطالعات                        

 

 .در مناقشات کردستان تکذیب شد» جالل طالبانی«مداخله 

 

خبرنگار کیهان:کمیته نظامی اتحادیه میهنی کردستان با مخابره تلگرامی به حضرت آیت اهللا العضمی خمینی،شایعات -هابادم

با نهایت «تکذیب کردمتن پیام کمیته نظامی چنین است: مربوط به دخالت جالل طالبانی را در مناقشات کردستان ایران شدیداً

رادیو تلویزیون خبري مبنی بر تولید ناراحتی از جانب طرفداران جالل طالبانی  30/11/57تاسف در اخبار دوشنبه شب مورخ

وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق در مرزهاي ایران پخش شد بدین وسیله صحت این موضوع را بشدت تکذیب 

هستیم و ضمن عدم دخالت و  هاهمچنین بارها اعالم داشته ایم ما افرادي شرافتمند و معتقد به آزادي همه ملت نماییمومی

بنابراین  .باشیمتولید ناراحتی در امورات داخلی ایران پشتیبان واقعی نهضت بزرگ ملت ایران برهبري ان زعیم عالیقدر می

همواره همبستگی خود را با آرمانهاي آزادیخواهانه ملت مبارز ایران حفظ خواهیم نمود و در هر زمان کلیه اخبار و شایعات از 

 )3/12/1357ین قبیل را که ناشی از دسایس امپریالیزم و وابستگان است رد خواهیم کرد.(کیهانا



 

 .کنیمحقوق مردم کردستان را اعاده می

 

اعضاي هیأت اعزامی از سوي دولت انقالبی به کردستان، متشکل از آقایان فروهر، دکتر اردالن،دکتر یونسی،و آیت اهللا نوري 

یا یک هواپیماي اختصاصی، در میان استقبال کم نظیر و بی سابقه مردم مرزنشین پیرانشهر وارد این  بعدازظهر دیروز 4ساعت 

، »درود بر شهیدان کردستان ایران«، »درود بر خمینی: «دادندشهر شدند. زنان و مردان منطقه پیرانشهر در حالی که شعار می

محل مسجد هزاران نفر از مردم پیرانشهر بصورت نشسته و هیأت اعزامی را تا مسجد صاحب الزمان همراهی کردند. در 

ی براي دموکراس«، »کنندکردها تجزیه طلبی را محکوم می: «دادندبا صداي بلند شعار می ایستاده اجتماع کرده بودند و مرتباً

ه و ختن هرگونه تفرقیکی از روشنفکران کرد ضمن محکوم سا» قادر عبدي«، »ایران، خودمختاري براي کردها روي نقشه ایران

استعماري علیه انقالب ملت ایران، مقدم میهمانان را به منطقه مرزي پیرانشهر گرامی داشت و افزود: آقاي فروهر!  هايدسیسه

نظامی بوده و نخستین صدا و آوایی که به  پوشتانک و زره اند،مردمان آزاد دل این منطقه نخستین ماشینی که که دیده

ت، صداي گلوله بوده است. آیت اهللا نوري سخنران بعدي بود که در میان شعارهاي درود بر خمینی، گوششان رسیده اس

مرزنشینان را به اتحاد همبستگی وحدت و همدلی دعوت کرد و محاسن حکومت جمهوري اسالمی را در مقایسه با حکومت 

راي اهالی پیرانشهر و ساکنان مرزي قرائت کرد. برشمرد. وي سپس پیام مهم امام خمینی را ب شاهنشاهخودکامگی ضد اسالمی

در این پیام، امام خمینی درود و سالم گرم به اهالی کردستان، آنان را به همبستگی،هوشیاري، بیدار دلی، وحدت و یگانگی در 

م دارند. پس را به هیأت اعال هایشانزیر درفش جمهوري اسالمی دعوت نمود و از مردم کردستان خواسته بود نیازهاو خواسته

اریم با امیدو«گفت:  رداز آن داریوش فروهر مسائل مملکتی و پیروزي انقالب را تشریح کرد و در پاسخ یکی از سخنرانان کُ

م. به تراکتور ساخت خودمان تبدیل کنی ایدهمت شما مردان و زنان آگاه ایرانی ماشین نظامی را که شما براي نخستین بار دیده

عی خواهیم نمود در مرکز به خواستهاي شما مردم کردستان رسیدگی، براي احقاق حق و آزادي شما و دیگر ما با تمام قدرت س

 )3/12/1357ایرانیان پافشاري شود.(اطالعات

 

 :شوراهاي انقالبی کردستان ايماده8از نمایندگان 

 

 .تمام پادگانهاي کردستان باید زیر نظر شوراهاي انقالبی باشد

 

ن شوراهاي انقالبی اعزامی از شهرهاي کردستان در گردهمائی روز دوشنبه سی ام بهمن ماه خود در شهر نمایندگا-مهاباد

ماده به نمایندگان حکومت موقت انقالب اسالمی ایرانمرکب از داریوش فروهر،ابراهیم یونسی بانه اي،  8مهاباد،قطعنامه اي در 



گانه این  8ي و احمد علی بابائی تسلیم داشتند. نمایندگان مذکور موارد دکتر اسماعیل اردالن، دکتر محمد مکري، آیت اهللا نور

گانه 8. مواد اندقطعنامه را خواست تمامی مردم کرد و بدون وابستگی به هر گروه دسته یا حزب بخصوصی توصیف کرده

 .قطعنامه از اینقرار است

 

و تصمیم دارد با تحکیم پیوند مبارزاتی با  نمایندتایید می خلق کرد همراه و همگام با سایر خلقهاي ایران انقالب ایران را-1

 .ایران در ایجاد جامعه آزاد و آباد آینده نقش اساسی ایفا کند هايسایر خلق

 

ایران، خواهان رفع ستم ملی و تأمین حق تعیین سرنوشت خود بصورت فدراتیو در  هايخلق کرد مانند سایر خلق-2

و هرگونه اتهام تجزیه طلبی را رد میکند و از دولت موقت آقاي مهندس بازرگان میخواهد که چهارچوب کشور ایران میباشد 

 .اعالم دارد وضع خود را در قبال این خواست رسماً

 

و بهمین جهت حق مسلم زحمتکشان و  اندما برآنیم که زحمتکشان ایران، سهم اساسی را در انقالب ایران ادا کرده -3

 .ت که در دولت انقالبی شرکت داشته باشندکارگران و دهقانان اس

 

کردستان ایران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده فراوان یکی از عقب افتاده ترین مناطق ایران است،بنابراین رفع ستم -4

 .اقتصادي یکی از خواستهاي اساسی است

 

ان منظور باید یک کمیته مشترك نظامی از افسرهمه پادگانها در کردستان باید تحت نظر شوراي انقالبی اداره شود و بدین -5

 .میهن پرست و نمایندگان شوراي انقالبی تشکیل گردد

 

و  باید تحویل دادگاه انقالبی خلق گردند اند،افسران جنایتکار که دستور تیراندازي داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده-6

 .عناصر ضد انقالبی تصفیه گردد بمنظور تبدیل ارتش ارتجاعی به ارتش خلقی باید ارتش از

 



همه نمایندگان حاضر که نماینده شهرستانهاي کردنشین هستند، اعالم میدارند که حضرت آیت اهللا سید عزالدین حسینی، -7

صالحیت دارند در رأس هر هیاتی قرار بگیرند و از طرف خلق کرد با دولت مرکزي مذاکره نمایند و دستگاه رهبري انقالب و 

 .قت را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاعی کرد برحذر دارنددولت مو

 

» میت«عمال سازمان سیاي آمریکا و ساواك ایران و » قیاده موقت«از آنجا که مالمصطفی بارزانی و گروه معروف به -8

ین ع ارتباط و تماس با اهر نو خواهیمو مورد نفرت تمام خلق کرد هستند. لذا از دولت انقالبی می باشندو می اندترکیه بوده

پناهنده بی  هايدارو دسته قطع گردد و رهبران خائن آنها از ایران اخراج شوند،بدون آنکه این سیاست به وضعیت خانواده

      )4/12/1357بضاعت لطمه اي وارد آورد.(کیهان

 

 .ایمقبیله بزرگ کرد اعالم کردند: به نهضت امام پیوسته 8

 

بدست زرمندگان انقالب افتاد و کردها حاضر شدند  پادگان مهاباد را نیز به انقالب تسلیم » پسوه«و  »پیرانشهر«پادگانهاي 

 .کنند

 

 .به زبان کردي بنویسیم و بخوانیم خواهیمما می   

 

 و رزمندگان کرد، ادارة امور پادگانهاي» سربازان انقالب«خبرنگار اعزامی اطالعات: با تشکیل کمیته مشترك  -مهاباد 

به دست افراد مسلح که خواهان خودمختاري هستند افتاد. این کمیته پس از چند  در نزدیکی مهاباد عمالً» پسوه«و » پیرانشهر«

روز محاصره پادگانهاي پیرانشهر و پسوه،توسط رزمندگان کرد و بدنبال مالقات نمایندگان نیروهاي نظامی این پادگانها با 

این در حالی است که پادگان مهاباد نیز پیش از این بدنبال انتخاب یک افسر کرد به  شوراي انقالب مهاباد تشکیل شد و

ع از نو شود. همزمان یک یا دو هواپیماي نظامی ناشناس که گفته میشودفرماندهی آن زیر نظر شوراي انقالب شهر اداره می

مان مهاباد و نواحی اطراف و نوار مرزي ایران و شکاري یا فانتوم هستند، هر روز پروازهاي مشکوکی را به شکل مانور در آس

. آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد که از سوي نمایندگان منتخب کردها بعنوان تنها مرجع دهندعراق انجام می

تان، اگر کردسمذاکره پیرامون خودمختاري کردها برگزیده شده است اعالم کرد که پیشنهادهاي دولت بازرگان پیرامون مسأله 

متضمن خودمختاري براي این منطقه نباشد قابل پذیرش نخواهد بود زیرا کردها تجزیه طلب نیستند. کردها خواهان 

در غرب و شمال غربی ایران، شمال استانهاي آذربایجان غربی، کردستان،کرمانشاهان و ایالم که از  ايخودمختاري منطقه

 .ر چارچوب ایران آزاد هستنداست د» سرزمین کردستان«دیدگاه آنان 



 

ه ب دبیر کل حزب دموکرات کردستان نیز که از سوي شاه سابق بخاطر فعالیت در این حزب، غیاباً» دکتر عبدالرحمن قاسملو»

سال فعالیت مخفیانه به مهاباد بازگشته است تا براي خودمختاري کردستان، فعالیت کند. از  25اعدام محکوم شده بود، پس از 

ساعت پس از ورود به این شهر، چهار هزار نفر جوان 24یگر چریکهاي فدایی خلق بسرعت خود را به مهاباد رسانده و سوي د

که از او باید بعنوان رهبر جنبش » آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی«کرد را در یک اجتماع گرد آوردند. در همین حال 

یران در انقالب ا«در انقالب ایران را سازنده توصیف کرد و افزود: خودمختاري کردستان یاد کرد، نقش چریکهاي فدایی خلق 

از سوي دیگر رادیو لندن دیشب در بخش فارسی خود در تفسیري پیرامون بحران ». روي عقاید مذهبی نباید تکیه شود لزوماً

ایران با آن روبرو است. بحران کردها در مرز ایران و عراق مهمترین مشکلی است که دولت جدید «اخیر در کردستان گفت: 

دولت ایران از مرزبانان خود خواسته است بمحض آنکه تجاوزي از سوي کردهاي مقیم عراق مشاهده کردند آن را سرکوب 

 3از سوي دیگر انقالب، گناه تشویق مردم را به اعتصاب و تظاهرات، بگردن ضد انقالب گذاشته است. به گفته رادیو ». کنند

کبار در اوائل سلطنت شاه، کردستان را از ایران جدا کردند ولی در زمان جنگهاي عراق با کردها چون ایران میلیون کرد ایران ی

موضعی مبتنی بر حمایت از کردهاي عراق داشت، کردهاي ایران ساکت شدند و حتی سخت از دولت مرکزي پشتیبانی 

توانستند اسلحه زیادي در حمله به پاسگاههاي ایران کردند. در ماههاي اخیر و بعد از آنکه قدرت شاه ضعیف شد، کردها 

ازمان و سرگرم س بردجالل طالبانی به احتمال زیاد در ایران به سر می: «اندبدست آورند. منابع دیپلماتیک در تهران گفته

با  ايهمصاحب از سوي دیگر رؤساي پنج قبیله بزرگ کرد، دیروز در». دادن به تشکیالتی براي مقابله با دولت ایران است

خبرنگاران خارجی اظهار داشتند آنها بشدت با تجزیه طلبان مبارزه خواهند کرد این رهبران که بعضیشان ازسرشناسان نهضت 

آنها اتهام داشتن ارتباط با طالبانی را ». ما ایرانی هستیم و ایرانی خواهیم ماند«گفتند:  اندمبارزه کرد در سالهاي پیش بوده

ه خبرهاي رسید«معاون شوراي انقالب مهاباد و عضو حزب دموکرات کردستان گفت: » غنی بلوریان«آقاي تکذیب کردند. 

یران از رؤساي عشایر کرد ا ايبوسیله عوامل خود با پاره بردحاکی است که مال مصطفی بارزانی که اینک در آمریکا بسر می

بري او برکردها براي دست یافتن به خواستهایشان حمایت در مرز ترکیه تماس گرفته و اظهار داشته است آمریکا از ره

آنها بهیچ وجه تجزیه طلب  انداما رؤساي عشایر کرد از قبول پیشنهاد مال مصطفی بازرانی خودداري کرده و گفته کندمی

د خواهد ان خشنوکه جالل طالبانی از ایجاد یک کردستان خود مختار در ایر کنندرهبران کرد ضمن انکه پنهان نمی». نیستند

هرگونه دخالت او را در این موضوع انکار میکنند و معتقدند که طالبانی، هیچگونه ناراحتی در مرز ایران و عراق  شد، اما قویاً

 )5/12/1357بوجود نیاورده است.(اطالعات

 

 .گروه طالبانی اعالم کرد در حوادث اخیر کردستان نقشی ندارد

 



دستان در کر دیه ملت کرد(عراق) بر رهبري جالل طالبانی اعالم کرد که در حوادثی که اخیراًاتحا -خبرگزاري فرانسه -بیروت

ایران روي داده هیچ نقشی ندارد. سخنگوي این اتحادیه در بیروت اعالم داشت که در ایران هم ژیک جنبش مشابه به همین 

کی از نمایندگان اتحادیه ملی کرد و امام خمینی نام وجود دارد این سخنگو افزود که چندي بیش در پاریس دیداري میان ی

انجام گرفته و امام در آن هنگام رفتار مناسبی نسبت به آرمان کردهاي ایران داشته است. این سخنگو در پایان خواست که 

 .دولت تازة ایران، حقوق ملی کردهاي ایران را در چارچوب جمهوري اسالمی بپذیرد

 

 .کندرا در کردستان اجرا می» سیا« هايتان عراق: مال مصطفی بارزانی نقشهنماینده اتحادیه میهنی کردس

 

با مخابره تلگرامی به مقر امام خمینی مال مصطفی » اتحادیه میهنی کردستان عراق«نماینده » حاجی صفرمصطفی چاورش»

دن به عملیات تحریک آمیز و بارزانی رهبر کردهاي عراقی رانده شده را متهم کرد که با پخش شایعات بی اساس و دست ز

است. وي در تلگرام خود اعالم کرده  انداختهخرابکارانه و انتساب این عمل به جالل طالبانی در کردستان جنگ اعصاب به راه

ر که به خیال خود د انددارو دسته مالمصطفی بارزانی مزدور شاه و ساواك با انتشار سازمان سیا دست به اقداماتی زده«است 

 نماینده اتحادیه همچنین گفت: مال»تان ناامنی و بحران ایجاد کنند و از این طریق به انقالب اسالمی ایران لطمه بزنند.کردس

انی مرتکب میشوند به جالل طالب» قیاده موقت«اعمال جنایتکارانه اي را که خود زیر نام» سیا«مصطفی و دارودسته او به فرمان 

ر همبستگی خلق کرد با انقالب ایران برهبري امام خمینی شکاف بیاندازند.در همین تلگرام و اطرافیان او نسبت میدهند تا د

از فرستنده رادیو تلویزیونی انقالب اسالمی ایران خبري به این مظنون پخش گردید که از  30/11/57شب«گفته شده است: 

این خبر در زمانی پخش شد که که ما با نیرو تمام  نداقرار اطالع گروهی از افراد جالل طالبانی به پاسگاهاي مرزي حمله کرده

پشتیبانی خود را بارها با صدور اعالمیه نسبت به جنبش اسالمی ایران و برچیدن نظام فاسد شاهنشاهی در ایران اعالم داشته 

یهنی اتحادیه مدر پایان این تلگرام از امام خمینی درخواست شده است که بمنظور روشن کردن وحدت و یکپارچگی » بودیم.

 )5/12/1357کردستان عراق با با انقالب ایران، نمایندگانی به مناطق مرزي اعزام شوند.(کیهان

 

 .دخالت دربحران کردستان تکذیب شد

 

اتحادیه ملی کردهاي «اظهار داشت که سازمان » بیروت«خبرگزاري فرانسه: سخنگوي جنبش کردهاي عراق در  -بیروت 

ندارد. سخنگوي اتحاد ملی کردهاي عراق پس از اشاره به این  اياخیر کردستان ایران هیچگونه مداخلهدر حوادث » طالبانی

به همین نام وجود دارد گفت که هنگام اقامت حضرت آیت اهللا خمینی در پاریس دیداري  ايمطلب که در ایران نیز اتحادیه

میان ایشان و یک نماینده اتحاد ملی کردهاي عراق روي داد و امام خمینی روش مساعدشان را نسبت به آرمان کردهاي عراق 



کرد که حقوق ملی کردهاي ایران را در  ابراز داشتند. سخنگوي اتحاد ملی کردهاي عراق از دولت تازه ایران درخواست

 )5/12/1357چارچوب جمهوري به رسمیت بشناسد.(اطالعات

 

 .منتشر شد»هیرش«روزنامه کردي زبان 

 

طع در کاغذ معمولی و با ق» هیرش«پس از مدتها تعطیلی یکبار دیگر در سقز منتشر شد. » هیرش«روزنامه کردي زبان  -سقز

صفحه دارد و حاوي اخبار ایران و جهان و همچنین خبرهاي  5ریال انتشار یافت.این روزنامه  10سانتی متر و به بهاي  20در30

. هیرش(بمعناي حمله)به سردبیر[ي] رئوف احمد پناه در سقز، بوکان و بانه توزیع شده باشدمحلی بزبانهاي کردي و فارسی می

 )6/12/1357اختصاص دارد.(اطالعاتصفحه آن به اخبار کردي و صفحه پنجم به خبرهاي فارسی  4است و 

 

 حمله افراد مسلح به پاوه

 

 .در آسمان کردستان قطع شد هاگزارش فرستاده ویژه کیهان از ارومیه: پرواز فانتوم

 

 .مسلح کرد و نظامیان انقالبی است هايکنترل سه پادگان مهم آذربایجان غربی در دست چریک

 

ده فانتوم بر فراز شهرهاي کردستان که در هفته گذشته مرتب صورت جنگن هواپیماهاي پرواز: کیهان اعزامی خبرنگار –ارومیه 

از دیروز متوقف شده و کنترل سه پادگان مهم در آذربایجان غربی به دست چریکهاي مسلح کرد و نظامیان انقالبی  گرفتمی

ک به قوت گرفت و به گفته یک منبع نزدی افتاده است. شایعه بمباران بعضی نواحی کردنشین مانند نقده و پیرانشهر دیروز

سال حبس در زندانهاي سیاسی آزاد شده در مهاباد و اطراف نقده چند عدد  20حزب دمکرات کردستان ایران که بعد از 

و شایعه بمباران شهرهاي کردنشین وحشت عمومی را دامن زده و طی  هاگلوله منفجر نشده پیدا شده است.پیدا شدن گلوله

از نواحی کردنشین کوچ  اندگذشته دهها خانواده آذربایجانی که که در شهرهاي مهاباد،پیرانشهر و نقده مقیم بوده چهار روز

. از سوي دیگر پرواز هواپیماهاي فانتوم از ارتفاع بسیار کم که با شکستن دیوار صوتی همراه بود موجب اعتراض اهالی اندکرده

راي . کوششهاي مردم نواحی کردنشین باندماعی کردستان به این مسئله اعتراض کردهشده و تاکنون چند کانون فرهنگی و اجت

منصرف کردن آذریها از از ترك شهرهاي کردستان تاکنون به نتیجه اي نرسیده است. در یک اعالمیه که در بعضی از 

ه کردها را تجزی کنندمیشهرهاي آذربایجان غربی منتشر شده از آذریها درخواست شده فریب عناصر مشکوکی که سعی 



به همین جهت  باشندطلب معرفی کنند نخورند، زیرا کردها نه تجزیه طلب هستند و نه با دولت مرکزي در حال جنگ می

دلیلی وجود ندارد که مناطق کردنشین بمباران شود. از سوي دیگر حمایت دو سازمان چریکی مجاهدین خلق و فدائیان خلق از 

کردهاي رضائیه و شاهپور با استقبال روبرو شده و دیروز جمعی از دانشجویان کرد در رضائیه از مسعود از دمکراتیک در بین 

رجوي بخاطر سخنان روشنفکرش در اجتماع دانشگاه ستایش کردند. هم اکنون کنترل سه پادگان عمده آذربایجان غربی در 

. افراد مسلح کرد با یاري نظامیان باشدمیان انقالبی میشهرهاي مهاباد، پسوه و پیرانشهر در دست افراد مسلح کرد و نظا

، ساواك و ضد اختالفات پاك کرده و خود اداره پادگان را به 2طرفدار مردم این سه پادگان را از نظامیان وابسته به رکن 

هم نظامیان انقالبی و هم کردها  شود،وسیله شوراي مشترك نظامیان انقالب و چریکهاي کرد اداره می اند،پادگانهاعهده گرفته

 .اندکه منتشر کرده هاییاند. ستاد مشترك نظامیان و چریکهاي کرد در اطالعیهوفاداري خود را به دولت مرکزي اعالم کرده

.افسران ضد انقالبی در این سه پادگان دستگیر و به شوراي باشدکه هدف ما فقط حفظ پادگانها می اندخاطر نشان ساخته

و برادوست دیروز در ارومیه به خبرنگار اعزامی » سومار«. از سویی دیگر گروهی از روستائیان اندب ارومیه اعزام شدهانقال

ح شده و و به همین جهت روستائیان مسل اندکیهان گفتند: اربابان روستاها دهقانان را تهدید به بازپس گرفتن زمینهایشان کرده

 .کننداع میبا تشکیل گروههاي مسلح از خود دف

 تجزیه طلبی محکوم است

 

: ما هر حمله اربابان را که نغمه شوم تجزیه طلبی را هم آنان ساز گویدمحمد مال عبداهللا یکی از روستاییان ناحیه سومار می

 . از سوي دیگرکنیماند. با شدت هرچه تمامتر جواب داده و از امام خمینی و دولت منتخب ایشان مسلحانه دفاع میکرده

دیروز یک سخنگوي شوراي انقالب ارومیه این شایعه را که از پادگان رضائیه و افراد مسلح نیروهاي کمکی براي تصرف مجدد 

پادگانها با چندین تانک و توپ و زره پوش اعزام شده تکذیب کردند. دیگر جمعیت کردهاي رضائیه در قطعنامه اي که چند 

. در کنیمي مقیم رضائیه هر نوع تجزیه طلبی در خاك ایران را محکوك میروز پیش صادر کرد اعالم داشت: ما کردها

کردستان هیچ نیروي تجزیه طلبی وجود ندارد اما کردها معتقدند خلق کرد باید در چارچوب ایران آزاد و دمکراتیک و مستقل 

دمکراسی براي «شور واحد و آن مطابق اعالمیه جهانی حقوق بشر حقوق خود را به دست آورد. شعار کردها در تمام نقاط ک

است. کردهاي رضائیه خواهان مشارکت در شوراي انقالب شهر ارومیه » ایران و خودمختاري در چهارچوبایران براي کردستان

در همین حال شوراي انقالب » شرکت ما به نسبت جمعیت در شوراي انقالب حق طبیعی ماست.«شدند و یادآوري کردند، 

است به صورت انتخابی از از نو تشکیل شود از آذربایجان مقیم مهاباد خواست که براي شرکت در شوراي  شهر مهاباد که قرار

معرفی کنند. امام جماعت حسینیۀ مهاباد از آغاز جنبش حق طلبانه ایران با مال شیخ  ايانقالب شهر به نسبت جمعیت نماینده

ز دفتر حزب دمکرات کردستان در مهاباد اعالم کرد: به دنبال اعالم . دیروکندعزالدین حسینی امام جمعه مهاباد همکاري می

سیاست دولت و اعالم نظر داریوش فروهر وزیر کار کابینه مهندس بازرگان در مورد آزادي همه احزاب و گروههاي سیاسی 

وان نقطه آغاز . این حزب به عنشودعلنی می سال فعالیت مخفی از روز جمعه رسما32ًحزب دمکرات کردستان بعد از 

در  رود. احتمال میاندازدمبارزات علنی خود میتینگی در مهاباد با شرکت نمایندگان حزب از همه شهرهاي کردستان به راه می



این متینگ مسایل مهمی در رابطه با مسئله خودمختاري کردستان مطرح شود. غنی بلوریان یکی از اعضاي برجسته حزب 

اعالم شده است. در  باشد که قبالً ايماده 8ي برنامه حزب در این مرحله در چارچوب همان گفت: پیش بینی میشود محتوا

ماده درخواست شده که کردها حق تعیین سرنوشت خود را در چهارچوب ایران آزاد به دست آورند. اهالی تمام  8این 

وي  و از اندبا دولت مرکزي تکیه کرده شهرهاي کردنشین از جمله اهالی کرد رضائیه بر رهبري شیخ عزالدین در مذاکرات

.آیت اهللا عزالدین معتقد است خواستهاي خلق کرد تنها با شودبعنوان رهبر جنبش خودمختاري کردستان نامبرده می

. رشید بیگ جهانگیري رئیس طایفه هرکی مندان،تلی بیگ عباس شودتدریس زبان کردي در مدارس علمی نمی شدنرسمی

امینی حاتمی روساي ایلهاي بیگزاده و هرکی سیدان پشتیبانی خود را از دولت مرکزي و خودمختاري کردستان نژاد و محمد 

: رؤساي طوایف فوقو ایلهاي هرکی سرهاتی،سادات،رززا، دري،عبدولی شکاك، گفتاعالم داشتند. محمد امینی حاتمی

 و به زودي براي بحث پیرامون کنندبري امام خمینی اعالم میهناره،نیسانی،دالن،کاردار و جامدي، نیز پشتیبانی خود را از ره

. امروز آیت اهللا محمد فوزي رئیس شوراي انقالب ارومیه اعالم کرد منطقه روندمسئله خودمختاري کردستان به تهران می

راي انقالب به نسبت آنها در شو ایمرضائیه در شوراي انقالب سهیم شده و امور منطقه کردنشین و کردها را به آنها سپرده

جمعیت سهیم اند. وي گفت پرواز هواپیماهاي فانتوم به خاطر هشدار دادن به آنهاي است که قصد حمله به پادگانها را دارند 

 )6/12/1357.(کیهانایمبوده شریکاسالمی –ما با کردها هیچگونه اختالفی نداریم و با هم در مبارزات ملی 

 

 .ن را ترك کردندمناطق کردنشی هاآذربایجانی

 

هاي مقیم ترک کند،پیدا می ايدر حالی که جنبش خود مختاري کردستان هر روز وسعت تازه-پیرانشهر:(فرستاده ویژه اطالعات)

اري بر شک هاي. پرواز مداوم جتگریزندمناطق کردنشین بسرعت این مناطق را تخلیه کرده و بسوي تبریز و یا رضاییه می

اطراف و نوار مرزي ایران و عراق، این شایعه را قوت بخشیده است که چنانکه رزمندگان کرد روي  فراز مهاباد، شهرهاي

خواسته خود مبنی بر خودمختاري پافشاري کنند، دولت مرکزي دست به عملیات نظامی در منطقه خواهد زد. جتهاي شکاري 

که  ايگونهب کنندم و باصداي گوشخراشی پرواز میدر شهرهاي جنوبی آذربایجان غربی که مناطق کردنشین است در ارتفاع ک

که پیرانشهر (مرز ایران و عراق)و نقده را به رضائیه پیوند میدهد،  اي. در جادهاندباعث وحشت عمومی در این مناطق شده

ین در . اکندترك و اثاثیه آنها را به سرعت از مناطق کردنشین دور می هايکه خانواده شودکامیونها و وانتهاي متعدد دیده می

شهرها و مناطق  ها،. رزمندگان کرد که جادهدهندحالی است که جتهاي شکاري همچنان به مانور خود در منطقه ادامه می

ت که به همین مناسب ايدر اعالمیهکه در این مناطق باقی بمانند.  خواهندحساس را زیر نظر و کنترل دارند از ترك زبانان می

برادران آذري و کرد بیش از یکسال است که در کمال اتحاد و همبستگی جهت «در پیرانشهر منتشر شده چنین آمده است: 

چیرگی بر رژیم منحوس و منفور پهلوي در یک سنگر مبارزه کردند. هم اکنون احتیاج به وحدت هرچه بیشتر بین تمام 

. نیروهاي ضد خلقی از پیروزي انقالب به وحشت افتاده و شهر را ترك نمودند.تعدادي از شودساس میقشرهاي اجتماع اح

و باعث تضعیف روحیه انقالبی همشهریان کرد  کنندهمشهریان آذري زبان به عناوین مخحتلف به دنبال آنان شهر را ترك می



ن الزم است در ای ایمدراز در این شهر در کنار هم زندگی نموده. از آنجایی که سالیان شوندزبان و سایر مبارزین انقالبی می

 .«دوران بر مخاطره نیز در کنار هم باشیم

 

 کانون معلمان

 

ر ما معلمان مهاباد، مانو«ضمن اشاره به مسأله خودمختاري کردستان اعالم کردند:  ايکانون معلمان مهاباد نیز باصدور اعالمیه

تایید نشده بمب اندازي در  که موجب شایعه فعالً آوررا در منطقه مهاباد و ایجاد صداهاي رعب نظامی هواپیماهاي جت فانتوم

 .«کنیمروستاهاي مهاباد گردید محکوم می

 

 شاعرانقالبی

 

شاعر انقالبی کرد پس از سالها تبعید در آنسوي مرز، به » هیمن«دیروز همچنین در میان استقبال پرشکوه مردم مهاباد 

 )6/12/1357بازگشت.(اطالعاتکردستان 

 

 هزار نفري 25راهپیمایی 

 

امام » آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی«هزار نفري، ضمن تأیید رهبري  25بانه ـ خبرنگار اطالعات:مردم بانه در یک اجتماع 

ه حقوق ه دولت را بجمعه مهاباد از خواستهاي هشت گانه نمایندگان کردستان پشتیبانی کردند. مردم بانه در این اجتماع، توج

کردها در چارچوب جمهوري اسالمی ایران جلب کردند و هر نوع اتهام تجزیه طلبی را دسیسه ایادي استعمار خواندند. 

 )7/12/1357(اطالعات

 

 درخواست تشکیل شوراي انقالبی در پادگان سنندج

 

. همچنان اندسجد جامع سنندج متحصن شدهسنندج که از روز دوشنبه هفته جاري در م 28گروهی از نظامیان لشکر  -سنندج

. این عده که بین صد تا دویست نفر متغیر هستند ضمن پشتیبانی از رهبر انقالب و دولت بازرگان دهندبه تحصن ادامه می



.دیشب معاون لشکر با متحصنین اندکردستان اعالم نموده 28به فرمانده لشکر  ايماده 8خواستهاي خود را در یک قطعنامه 

وارد مذاکره شد. اما آنها پیشنهاد معاون لشکر را در مورد یکی از خواستهاي مهم خود مبنی بر نقش شوراي انقالب نظامی 

مهندسی لشکر روبه رو  417بصورت یک کانون مشورتی رد کردند.تحصن این افراد با مخالفت گروهی از افراد جمعی گردان 

وراي محله و شوراي محالت سنندج پشتیبانی خود را از نظامیان متحصن اعالم جمعیت و کانون و ش 38شده است، اما تاکنون 

امروز گروههاي کوچکی به پشتیبانی از نظامیان در خیابانها دست  اندو گروه کثیري از مردم نظامیان متحصن پیوسته اندداشته

 :به راهپیمائی زدند. مواد قطعنامه نظامیان متحصن به شرح زیر است

 

وراي انقالبی جهت اداره پادگان، مرکب از نمایندگان گردانها که قدرت تصمیم گیري و کنترل بر کار فرماندهان تشکیل ش-1

 .را داشته باشد

 

 .بانظر شورا اند،تصفیه هر چه زودتر عناصر ضد اطالعاتی و عواملی که علیه مردم اقدام کرده-2

 

 .ن تصور که هنوز آنها رودرروي مردم قرار دارنداز بین بردن حالت فوق العاده در پادگان سنندج و ای-3

 

 انحالل دادگاههاي نظامی و محاکمه نظامیان در دادگاههاي عادي-4

 

آزادي بیان و عقیده در پادگان و جلوگیري از توهین به روشنفکران،تحت هر عنوان و برچسبی و آزادي شرکت در -5

 .انتخابات

 

تأمینی و اعزام افراد داوطلب به این  هايسالمی در شهر و روستا در زمینهکمک لشکر به همه سازمانهاي مردمی و ا-6

منظور، در مورد دیگر قطعنامه نظامیان از همبستگی با گروهها و سازمانها خود را مبرا دانسته و گردهمائی نظامیان تهران را در 

 )7/12/1357.(کیهانانددانشگاه صنعتی تائیدکرده

 

 .ردن وارد صفوف مردم شدندعناصرضدانقالبی باتوبه ک

 



مسأله کردستان براي ما یک مسأله درون خلقی است که راه حل «تقوایی در مورد رویدادهاي کردستان گفت:  0000

براي تقویت ارتش است، آنهم ارتشی که هنوز پایگاه امپریالیسم » تجزیه«مشخصی دارد و بزرگ جلوه دادن آن زیر عنوان 

که این مسأله در شرق و غرب هم اتفاق افتاده وقابل  خواهندردستان خود مختاري فرهنگی میاست. در عین حال ]مردم[ ک

حل بوده است. تضادهاي درون خلقی نبایدطوري حل شود که امپریالیسم بتواند اعمال نفوذ و استفاده کند.عدم دخالت ارتش 

 (7/12/1357(اطالعات »…در سیاست نیز یکی از تعلیمات غلط رژیم دیکتاتوري گذشته بوده است 

 حمله هوایی عراق به دهکده مرزي ایران

نفر در جریان حمله کشته  15 شودبدنبال حمله هلی کوپترها و هواپیماهاي عراقی به یک منطقه مرزي در کردستان، گفته می

هر را که بین ش» سیرین«. گزارش رسیده حاکی ازآن بود که هلی کوپترهاي مسلح و هواپیماهاي عراقی منطقه مرزي اندشده

. سیرین یک منطقه دادوستد براي کردهاي هردو سوي اندواقع شده است بمباران کرده» شورطه«مرزي بانه در ایران و آبادي 

یکی از اعضاي کمیته انقالب » رشید احمدي«قرار دارد. » آبخینه«در پنج کیلومتري پاسگاه ژاندارمري  مرز است که دقیقاً

از آنجاییکه هیچیک از مقامات وزرات دفاع ». اندکه در مزارع اطراف دفن شده اندنفر کشته شده 15حدود  گفت: در» بانه«

ملی در دسترس نبودند، گرفتن تأیید رسمی این گزارش ممکن نشد ولی ناظران گفتند احتمال زیادي وجود دارد که حمله 

آنها درا ثروجود اضطراب درمنطقه کرد نشین خودشان باشد. به این منطقه غیر مسکونی ناشی ازدستپاچگی شدید  هاعراقی

عراق پیش از این نیز در یک جنگ طوالنی با کردهاي خود درگیر بوده تا اینکه چهار سال پیش در نتیجه پشت کردن شاه به 

حرکات و وقایع استقالل طلبانه در یک سوي مرز،  کردها این جنگ خاتمه یافت و کردها مجبور به تسلیم گردیدند. معموالً

باعث بروز اضطراب در سوي دیگر بوده است. در همین اثناء گزارش دیگري از سنندج مرکز استان کردستان حاکی از آن بود 

 درو تقاضا دارند  اندکردستان که در ناحیه مرزي مستقر هستند، در مسجدي متحصن شده 28که گروهی از سربازان لشکر 

 .انقالبی برپا شود هايکلیه یگانهاي لشکر، کمیته

یک گزارش حکایت از آن داشت که فرمانده پیشین لشکر با این تقاضا موافقت کرده بود اما فرمانده جدید، آن را ملغی ساخته 

الب، گروهی ي انقدر ارتش موافقت ننموده است. رادیو صدا هاییاست. رئیس ستاد ارتش ملی تا کنون با برپایی چنین کمیته

مستمر خواند و گفت این گروه با منافع ملت ایران و برادران کرد ضدیت دارند و سعی  هايتجزیه طلب را عامل اصلی ناآرامی

دارند با ناآرام ساختن اوضاع کردستان به منافع امپریالیسم بین المللی در منطقه یاري برسانند. این رادیو ضمن اعالم این خبر 

یک راهپیمایی در سنندج هستند به ساکنین محلی هشدار داد که از آنان احتراز نمایند  انداختنلبان درصدد براهکه تجزیه ط

ه وظیف اند،زیرا مردم مسلمان و وطن پرست سنندج همانطور که بارها در گذشته وفاداري خود را به اسالم و ایران نشان داده

براي  ودشخودداري کنند. گفته می گردد،که منجر به فروش کشور به اجانب می ايدارند از شرکت در چنین تظاهرات خائنانه

ازسوي هیات اعزامی دولت که به منظور بررسی مشکالت آنان به کردستان رفته  اياعطاي خودمختاري به کردها موافقت نامه

ن . پیش از ایاندشوراي انقالب داشتهبود طرح ریزي شده است. از سوي دیگر در تهران، رهبران کرد، مالقاتهایی با دولت و 

در دیداري با رهبر انقالب، همبستگی خود و مردم کردستان را با انقالب اسالمی اعالم کرد. در » مفتی زاده«حجت االسالم 

این میان، بدنبال گزارش دیروز اطالعات که توسط کلیه خبرگزاریها مخابره شد، یکی ازرهبران نهضت کرد به خبرنگاران 



که قرنها بعنوان کردستان در چارچوب کشور ایران  اي، باید منطقه»شدن زبان کرديعالوه بر رسمی «سی اطالعات گفت: سیا

به اعتقاد اکثریت کردها مناطقی از استانهاي مجاور که از پیکر کردستان جدا «این مقام گفت: «. احیاء شود شد،شناخته می

. »ند. این مناطق شامل بخشهایی از استانهاي آذربایجانغربی، ایالم و کرمانشاهان استباید به استان کردستان متصل شو اندشده

 )8/12/1357(اطالعات

 اعتراض کردها

 

گروهی از کردها ي مقیم تهران به روزنامه اطالعات آمدند و به سخنان قطب زاده در یک مصاحبه تلویزیونی که گفته بود 

، سنندج و مریوان دخالت داشتند هايهستند که در وقایع پاوه و خونریزي» االرجافس«بستگان  هابسیاري از افراد نقشبندي

اعتراض کردند. این گروه عقیده داشتند که بهتر بود آقاي قطب زاده قبل از چنین اظهاراتی با جامعه کردهاي مقیم تهران 

 اياز کردهاي کردستان در تهران، جامعه . هم اکنون هزارن نفرشنیدو واقعیت حوادث را از زبان آنها می گرفتتماس می

 )8/12/1357و روز پنج شنبه در دانشگاه صنعتی تهران، اولین گردهمایی آنان انجام خواهد گرفت.(اطالعات اندتشکیل داده

 

 .خلق کرد،تجزیه طلب نیست

 

کوبیدن دژ امپریالیسم جهانخوار و در مبارزات قهرمانانه خلقهاي ایران به رهبري آیت اهللا خمینی در راه آزادي ودر هم  

استبدادرنگین دست در ایران و برچیدن بساط شاهنشاهی، خلق کرد نیز بسان دیگر خلقهاي زیر ستم ملی، با دلیري بسیار و 

ارس و  هاينثار خون صدها تن از جوانانش در این ستیز مقدس شرکت جسته و گام نهاد. از سرزمین لرستان تا کرانه

ارات، هر آنجا کردي بود بفرمان رهبر انقالب ایران و راهنمایی و ارشاد آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی امام جمعه آر هايدامنه

مهاباد و رهبري سیاسی و مذهبی کرد، به مبارزه علیه استبداد برخاسته و در این راه مقدس، از هیچ گونه جانبازي و فداکاري 

و کاخهاي اهریمن استبدادرا درهم کوبیده تا نظم نوینی براساس عدالت اجتماعی،  دریغ نورزیده تا سرانجام همه با هم دژها

اقتصادي و سیاسی جایگزین نظامات فاسد دیرین نهاده شود. خلق کرد که سالیان بسیاري است تحت شدیدترین ظلم و 

 ، شجاعانه کوشیده و پیکار کرده وستمهاي ملی قرار داشته در این برهه خطیر و سرنوشت ساز از تاریخ مبارزات خلقهاي ایران

و حق  شودبا ایثار خون شهیدان، درخت آزادي سرتاسري ایران را بارورتر ساخته است، بدین امید که از وي رفع ستم ملی می

خودمختاري را در چارچوب جمهوري اسالمی ایران داشته باشد. این خلق ستم کشیده در این راه، سالیان بسیار بطول تاریخ، 

 .انی داده و اکنون از هیچ تالش و کوشش براي رسیدن به چنین خواستی هم دریغ نخواهد ورزیدقرب

 



تایمز، در این اواخر، نیش گفتار و قلم را متوجه مسائل  هايرادیو بی بی سی سخنگوي کارتلهاي نفتی و کاخ نشینان کرانه

و  داندیم» شورشی«و » جدایی طلب«اخته و کردها را سیاسی کردستان گردانیده و بجاي گفتن حقایق، به دروغ پراکنی پرد

چنانچه در برنامه شامگاهی سوم اسفند ماه ضمن خبر و تفسیرهاي سیاسی،  داردنفوس کرد را کمتر از آنچه هست اعالم می

یت کردها کردهاي ایران را تجزیه طلب و جدایی خواه و شورشی خواند و آمار و ارقام غیر واقعی نیز در باره نفوس و جمع

 .انتشار داد

 

ما هرگز خواهان جدایی از ایران نیستیم و از حق مسلم خود، یعنی رفع ستم ملی و تعیین سرنوشت خود در چارچوب ایران نیز 

 . از ارتشاندنخواهیم گذشت. مارك تجزیه طلبی و جدایی خواهی را نیز عناصر غیر مسؤول در دولتهاي سابق به کردها زده

 که در» حزب دمکرات کردستان«لت بازرگان بعید است چنین ترهاتی را باور دارند ودرهمین رهگذر حتی ملی ایران و دو

در مرامنامه خویش روشن کرده و ماده چهارم از اهداف عمومی  مناطق کردنشین ایران فعالیت دارد، موضع خود را صریحاً

 :گویدحزب می

 

 .«ود مختاري کردستان در چهارچوب ایران دمکرات میباشدشعار استراتژیکی حزب دمکرات کردستان، ایجاد خ»

 

» مديشاید اشتباه ع«رادیو بی بی سی از طرف دیگر ضمن اشاره به جمعیت و نفوس کل کردها در دنیا دچار اشتباه فحاشی 

جمعیت  ورزیم،می اشاره سال قبل که ذیالً 20در حالیکه طبق آمار و اسناد  شماردده میلیون نفر برمی شده و کردها را کالً

میلیون نفر بوده و براساس آمار و ارقام، دولی که سهمی از سرزمین کردستان به آنها  16سال پیش ـ بیش از 20کردها ـ 

 :سال قبل به شرح زیر است 20رسیده جمعیت کردها حدود 

 

 .هستندنفر   4600000کردهاي ترکیه  1959چاپ مسکو سال » ترکیه امروز«بنا به نوشته کتاب  (1)

 .داندنفر می 3000000کردهاي ایران را  1957چاپ مسکو سال » ایران امروز«کتاب  (2)

 

 .نفر رقم زده است 1400000کردهاي عراق را  1958چاپ بغداد سال » المجموعه االحصاییه«کتاب  (3)

 

 .نفر نوشته است 400000کردها ي سوریه را  1962نوشته دکتر عبدالرحمن قاسملو سال » کردستان و کرد«کتاب  (4)



 

 .اندهزار خانوار کرد در خراسان سکونت داشته 50بیش از  1976سال » روضه الصفا«بنا به نوشته کتاب  (5)

 

و » گوریان«هزار نفر کرد در ناحیه  200000بیش از  نویسدمی 1960چاپ مسکو سال » افغانستان امروز«کتاب  ( 6 )

 .زندگی مینمایند» هرات«

 

 .کنداز تعداد زیادي عشایر و قبایل کرد در سرحدات بلوچستان یاد می 1959چاپ مسکو سال » بلوچها«کتاب  (7)

 

هزار نفر میداند، در حالیکه نفوس  950000کردهاي شوروي را  1960چاپ سال » دایره المعارف بزرگ شوروي«کتاب  (8)

در مناطق گیالن، مازندران، خوزستان، قزوین، سراب، خلخال، و دماوند در  کردها در شوروي خیلی بیش از این است. ضمناً

 نمایندایران، جزیره کرت، قبرس یونان، یوگسالوي، هندوستان، مصر، لبنان و حتی اسرائیل عناصر کرد، کم و بیش زندگی می

یقات محقق و سیاستمدار کرد، دکتر که هرگز تعداد آنها بر جمعیت کل کردها افزوده نمیشود. طبق آمار و برآوردها و تحق

 :بدین شرح است 1962عبدالرحمان قاسملو جمعیت کردها در سال 

 

 نفر 6401340ـ کردستان در ترکیه  (1)

 نفر 4521280ـ کردستان در ایران  (2)

 نفر 2131800ـ کردستان در عراق  (3)

 نفر 618200ـ کردستان در سوریه  (4)

 

نفر کردهاي ساکن شوروي و بیش از یک میلیون کرد  950000. اگر این آمار با رسدیم 13672620که جمعیت کل آن به 

 .آیدمیلیون نفر بدست می 16را جمع بندي کنیم رقمی نزدیک به  برندکه درسایر نقاط عالم بسر می

 

ردها تجزیه طلب و جدایی ک اندکه چنانکه بارها رهبران سیاسی ومذهبی کرد اعالم نموده داردبنام یک کرد ایرانی اعالم می

 .خواه نیستند و از حق رفع ستم ملی و خود مختاري در چهارچوب ایرانی آزاد و دمکرات نیز نخواهند گذشت



 

 )8/12/1357احمد شریفی (اطالعات

 

 .نفر از عمال ساواك و افراد ضد انقالبی در سنندج دستگیر شدند 35

 

نفر دیگر از عمال ساواك  35سابق طی هفته جاري از طرف مبارزین انقالبی بدنبال دستگیري و بازداشت عوامل رژیم  -سنندج

 .مأمورین شهربانی، افراد ضد انقالبی و سارقین دستگیر شدند

 

نفر افسر و افراد شهربانی که  9به اتهام شرکت در توطئه ضد انقالبی و کشتار مردم قروه و  هاشمیهادينفر از دراویش شیخ9

نفر مأمور ساواك جزو متهمان هستند.همچنین  10رت و تخریب، جمعه سیاه سنندج شرکت داشتند و در عملیات قتل و غا

 )8/12/1357، جزو متهمان است.(کیهان28سرهنگ حاج رسولی رئیس ضد اطالعات لشکر 

 .کنندکردها، شورش را تکذیب می

 

وارد سومین روز خود شده. با آنکه در » سیرین«سکوت دولت عراق و ارتش ملی اسالمی ایران در مورد بمباران دهکده مرزي 

این مورد گزارشات محلی و خبرها ي رسیده به تهران حاکی است که شدت بمباران تا بدان حد بوده که دهکده را با خاك 

با  سنندج 28. از سوي دیگر گروهی از نظامیان لشکر اندیکسان کرده ولی مقامات رسمی محلی هیچ گزارشی به تهران نفرستاده

به کمیته امام خمینی در  اي. این گروه که خواستهاي خود را بصورت قطعنامهانداجتماع در مسجد جامع، تحصن اختیار کرده

. در میان متحصنین، اکثریت با سربازان، درجه داران و افسران جزء است. اندبه انتصابات ارتش اعتراض کرده اند،سنندج داده

با تشکیل شوراهاي موقت موافقت کنند و گزینش فرماندهان را به این شوراها واگذارد.  اندواستهآنها از دولت موقت انقالب خ

آنها ضمن اعالم این نکته که عالقمند به دخالت در ». پذیرندهیچ نوع انتصاب را از باال نمی: «گویندنظامیان اعتصابی می

حکومت شاه بزرگترین جنایات را نسبت به ارتش مرتکب  فرماندهان ارتش در زمان«سیاست نیستند به خبرگاران گفتند: 

. نماینده کمیته امام خمینی که زیر نظر آیت اهللا شوندو امروز باردیگرآنها به فرماندهانی نیروهاي مسلح انتخاب می اندشده

 .در محل تحصن نظامیان معترض حاضر شد و با آنها به گفتگو پرداخت کندمفتی زاده انجام وظیفه می

 



ازسوي دیگر آیت اهللا مفتی زاده دیروز گزارش مشروحی از حوادث کردستان را براي رهبري انقالب و دولت فرستاد. آیت اهللا 

 از خواستهاي واقعی اهالی ايمفتی زاده که بدفعات تجزیه طلبی و جدایی از ایران را محکوم کرده است در گزارش خود فشرده

 . کردستان را بازگو کرده است

 

ر ضمن ارسال تلگرامی براي کمیته امام خمینی د اند،ز گروه کثیري از اکراد مقیم مرکز که بتازگی جمعیتی درست کردهدیرو

را که پیرامون شورش کردها براي بدست آوردن استقالل منتشر شده محکوم کردند. سخنگوي  ايکردستان، مطالب مغرضانه

حتی سایر برادران کرد ما در آن سوي  ایم،ما هرگز از ایران جدا نبوده«فت: این گروه در تهران به خبرنگار سیاسی اطالعات گ

که درتلویزیون  ايسخنگوي مذکور ضمن اعتراض به برنامه». اندمرزهاي ایران بارها ایرانی بودن خود را به اثبات رسانده

د . این گروهها باید بدانندانندلق کرد میاین روزها همه خود را سخنگوي خ«بعنوان دیدار با نمایندگان اکراد پخش شد گفت: 

ولی ظلمهایی که به ما مردم غرب ایران در  اندمردم کردستان در بطن انقالبی ایران برهبري امام خمینی همیشه حضور داشته

راین بچندان نباید  کند،طول سلطنت شاه و پدرش شده آنقدر زیاد است که امروز اگر واکنشهاي انفرادي نامطلوبی ظهور می

 .«افراد خرده گرفت

 

در ژنو یکی از سخنگویان رزمندگان بارزانی، خبر دخالت نیروهاي بارزانی را در حرکت تجزیه طلبی کردستان بی اساس 

و همانطور که رهبر ما در تلگرام به امام خمینی متذکر شده همواره  دانیمدانست و گفت: طما خود را از انقالب ایران جدا نمی

شبیه به این گفته بنقل از سخنگوي حزب دموکرات پارت که رهبر آن جالل ». در خدمت انقالب مردم ایران خواهیم بود

ک رژیم که تحت اداره ی طالبانی است دیروز در جراید بیروت بچاپ رسیده بود. سخنگوي طالبانی گفته بود ما هرگز به ایران

 .«کنیمو مطابق خواست برادران کردمان در ایران، از این انقالب دفاع می کنیمانقالبی اسالمی است حمله نمی

 

طبقه بندي شده و بشکل خود مختاري در امور داخلی،  که خواستهاي مردم کردستان کامالً رسددر حال حاضر بنظر می

منهاي ایالتی و والیتی، انتخاب فرماندهان ارتش از میان افسران محلی و ضمیمه کردن گزینش رهبران کردستان توسط انج

 .بعضی از مناطق در حوزه استانهاي مجاور است که در طول سلطنت رضا شاه و شاه، از استان کردستان جدا شده است

 

 خواهندخود مختاري نمی

 



یچگاه ه کنندکه در حساس ترین مناطق مرزي غرب کشور زندگی میایالم ـ خبرنگاران اطالعات ـ مردم کرد ایالم و پشتکوه 

و نه تنها تجزیه طلب نبوده و نخواهند بود بلکه بحث در مورد خود مختاري ]را[ نیز بی  اندخود را از ملت ایران جدا ندانسته

 .دانندمورد می

 

ازدید در گفتگو با خبرنگاران جراید ودر جریان ب یکی ازروحانیون برجسته ایالم و پشتکوه» حیدري«این مطلب توسط آیت اهللا 

از پاسگاههاي مرزي اعالم شد. آیت اهللا حیدري که همراه گروهی از جوانان رزمنده انقالبی و فرمانده هنگ ژاندارمري استان 

وه را م و پشتکبا توجه به نوشته جراید در مورد خود مختاري کردستان آزادکه ایال«گفت:  کرداز پاسگاههاي مرزي دیدن می

حتی یک نفر از مردم این منطقه حساس مرزي بعنوان یک کرد ایرانی، تجزیه  شویمجزو آن قلمداد کرده بودند یاد آور می

تا آخرین نفس از انقالب ایران  کنیمطلب نیست و همچنان که بارها اعالم شده است، همه مردم ایران بار دیگر اعالم می

 )9/12/1357.(کیهاندانیمخود را از ملت ایران جدا نمی و هیچگاه کنیمپشتیبانی می

 

 .شیخ عبدالرحمن دستگیر شد

 

عبدالرحیم شمس « 1/12/57اطالع داده است که روز  ايطی اعالمیه» سازمان چریکهاي فدایی خلق ایران«شاخه کردستان 

 رد با همکاري چریکهاي فدایی خلق ایران، مزدور رژیم پیشین، توسط چریکهاي دلیر ک»شیخ عبدالرحمان«معروف به » الدینی

تحویل شوراي انقالبی مهاباد شده است. در این اعالمیه آمده است که شیخ عبدالرحمن، در سرکوب  2/12/57دستگیر و روز 

 )9/12/1357نقش بسیار زیادي داشته است.(اطالعات 1345ـ  1348جنبش حق طلبانه خلق کرد در سالهاي 

 

 دستان عراقتبریک حزب دموکرات کر

 

کمیته تدارکات حزب دموکرات کردستان عراق، در تلگرامی بعنوان کمیته انقالب اسالمی امام خمینی، پیروزي انقالب ملت 

رسیده رونوشت آن به روزنامه » محمود علی عثمان«مبارز ایران را بردیکتاتوري تبریک گفت. این تلگرام که به امضاي 

 .اطالعات فرستاده شده است

 

ج ـ تحصن سربازان، درجه داران و افسران منطقه سنندج که خواستار تشکیل شوراي انقالب نظامی هستند، در مسجد سنند

 .جامع سنندج ادامه دارد



 

در منطقه » قهرمانشهر«ماده توسط هلی کوپتر کمیته نظامی اسالمی  4در  ايپاوه ـ خبرنگاراطالعات: عصر دیروز اعالمیه

ارضایتی مردم این منطقه را برانگیخت. در این اعالمیه آمده است: مردم اورامانات! هر نوع زمزمه پخش شد و ن» اورامانات«

 .تجزیه طلبی، توسط ارتش ملی ایران با کمال قدرت سرکوب خواهد شد

 

ال در س این عمل ما را به یاد عمل مشابه رژیم سابق«گفتند:  ايپخش این اعالمیه خشم مردم اورامانات را برانگیخت و عده

الزم به یاد آوري است که در آن سال، رژیم به بهانه تجزیه طلبی ضمن حمله هوایی به اورامانات و جوانرود، ». اندازدمی 32

شهید نمود و با پخش اعالمیه از طریق هلیکوپتر، مردم منطقه را » زردویی«نفر را در مسجد حضرت عبداهللا واقع در  40

ه مبنی برزدوخورد در پاوه را تکذیب کرد و متذکر شد ک هانقالب اسالمی پاوه نیز خبر روزنامهتشویق به تسلیم کرد. کمیته ا

 )9/12/1357.(اطالعاتاندماه پیش با انقالب ایران به رهبري امام خمینی، اعالم همبستگی کرده 6مردم پاوه از 

 

 دعوت براي راهپیمایی

 

کرمانشاه سابق) روز جمعه آینده براي پشتیبانی از خود مختاري کردستان، قهرمانشهر ـ خبرنگار اطالعات: مردم قهرمانشهر (

 .انددر این زمینه صادر کرده اي. طرفداران خودمختاري کردستان، اعالمیهپردازندبه راهپیمایی می

 

شهر با یک گروه ضربت از مجاهدین و نیروي کمکی شوراي نظامی این  2ازسوي ستاد عملیاتی کمیته اسالمی قهرمانشهر، 

ه قصد ک اياز توابع قهرمانشهر شدند و به مقابله با عده» واربیله«واقع در منطقه » قلعه الن«فروند هلی کوپتر هوانیروز عازم 

اغتشاش در این محل را داشتند برخاستند. سه گروه پاسدار کمیته انقالب اسالمی قهرمانشهر نیز در پاسگاههاي پلیس راه 

مستقر شدند و کنترل وسایط نقلیه را بعهده گرفتند. جامعه کردهاي قهرمانشهر برهبري » قزانچی«و » ماهیدشت«، »بیستون«

 :(روحانی این منطقه) نامه اعتراض آمیزي به شرح زیر به روزنامه اطالعات ارسال داشته است» محمد ربیعی«

 

 بــسمه تــعالی

 

 هشدار انقالبیون غیور و مسلمانان مجاهد



 

مزدور نوکر ساواك و جنایتکار در لباس مردمی و در سلک روحانیت در تلویزیون ملی اسالمی ایران گرد آمده و دیشب جمعی 

با سیماي هزار چهره و دو زبان، سخنگوي ملت کرد شده بودند. باید دانست که گناه خیانت این مردم نماها کمتر از گناه 

نیست. بعالوه اینکه منفور جامعه و مطرود از ملت کرد هستند، خود باید  هانو تیمور بختیارها و ساالرجافها و پالیزبا هانصیري

 .در دادگاه خلق محاکمه شوند و از مقامات صالحیت دار تقاضاي تعقیب آنها را داریم

 

 )9/12/1357از طرف جامعه کردهاي قهرمانشهر ـ مال محمد ربیعی (طالعات

 

 .مواد هشتگانه خواستهاي مردم کرد نارساست

 

کردها  ايماده 8رهبر مذهبی کردستان در یک گفتگوي اختصاصی با خبرنگار اطالعات، در مورد اعالمیه » مفتی زاده«عالمه 

ندارد ولی در ارائه مطالب، نارسایهایی » عزالدین حسینی«اعالم داشت که در اصل، با مفاد اعالمیه اختالف نظري با آیت اهللا 

 .خوردماده کمترین رنگ اسالمی بچشم نمی 8زم داشت، زیرا در این وجود دارد که باید به آن توجه ال

 

مردم کرد را تأمین کند در  هايهمه خواسته توانداین هشت ماده جزئی کوچک از حقوق ملت کرد است و نمی«وي گفت: 

 .«رساتر از مفاد این هشت ماده است ایمحالیکه موادي که با امام خمینی در آن به توافق رسیده

 

 دارايگوناگون در یک حکومت اسالمی هايجامعه«المه مفتی زاده در مورد توسل به زور براي خود مختاري کردها گفت: ع

حق خود مختاري هستند و هر ملتی مکلف است به هر ترتیبی که مقدور و معقول باشد حق خود را بگیرد، بنابراین بدون تردید 

نخواهیم کرد منتها طریق راه حل سیاسی، هم براي ملت وهم در شرایط فعلی هرگز از آنچه حق اسالمی ملت است صرف نظر 

انقالب پسندیده تر است و چنانچه، این راه حل به نتیجه برسد از آن هنگام، اقدامات ما دیگر مرتجعانه و ضد انقالبی نخواهد 

 .«بود

 

بین شما و آقاي شیخ عزالدین حسینی اختالف رهبر مذهبی کردستان در پاسخ این سوال که آیا در مورد خودمختاري کردها 

در مورد چگونگی پیاده شدن خود مختاري و نیز قالبها و مقیاسها بطور طبیعی احتمال دارد «عقیده وجود دارد پاسخ داد: 



اختالف سلیقه وعقیده وجود داشته باشد، اما در اصل موضوع تا آنجا که با هم بحث داشتیم، اختالفی وجود ندارد. 

 )9/12/1357عات(طال

 

 انتخابات در سقز

 

رئیس دادگستري این شهر تشکیل » سیدي«در سقز: سقز ـ در سقز طی جلسه اي با حضور طبقات مردم که در منزل 

شد،اعضاي شوراانتخاب شدند. ضمنا در خبر مربوط به انتخاب اعضاي شوراي انتظامی سقز این شورا، اشتباها شوراي انقالبی 

. گروههاي کثیري از مردم شهرستان سقز، ضمن اعالم پشتیبانی از انقالب ایران، شودین وسیله تصحیح میچاپ شده بود که بد

 .مردم مهاباد حمایت کردند ايماده 8با شرکت در یک راهپیمایی بزرگ، از قطعنامه 

 

ردند نکرده بود تیراندازي کچند تن از پاسداران انقالب در ابتداي پل سقز بسوي وانت باري که بفرمان ایست آنها توجهی -

 .در این حادثه یکی از سرنشینان وانت کشته شد و یکی از تیراندازان نیز براي بررسی واقعه بازداشت گردید

 

سرپاسبان علی اکبر زارعی مأمور شهربانی سنندج، دیروز در شرکت مخابرات تهران وسیله یک سنندجی شناسایی شد و -

کردند. گفته شد او در جریان تظاهرات و مبارزات آزادیخواهان سنندج، دو نفر را کشته پاسداران جوان، او را دستگیر 

 )10/12/1357است.(اطالعات

 

 ...تجزیه طلبی هم برچسب است هم افترا

 

 حبیب اهللا تیموري

 

د تاکنون کرحرکت انقالبی خلق دلیر کرد بخشی جدایی ناپذیر از انقالب میهنی سراسر ایران است. خوشبختانه رزمندگان 

قیمانده با اینحال با اندپیوستگی خود را با انقالب سراسري ایران و بیزاري خویش را از تهمت تجزیه طلبی بارها اعالم داشته

 برحق هايتا با سوءاستفاده از وحدت طلبی حقانی ایرانیان خواسته کوشدارتجاع جو در داخل مرزهاي خارج و داخل ایران می

براي رماندن گروهایی از ایرانیان ازجریان  هايهموطنان کرد و آذربایجانی ما را برچسب اجزیه طلبی لوث و به لولوخورخوره



انقالب مهنی ما تبدیل کند. اگر این توطئه شوم در نطفه خفه نشود امکان این هست که جبهه متحد ارتجاع باقیمانده و 

شایعه پراکنی و بر پا داشتن هیاهوي تجزیه طلبی در صحنه جهانی و داخلی افکار عمومی را به امپریالیسم بار دیگر بتواند با 

بیراهه افکند. و زمینه را براي تاختن بر انقالب در مکان و زمان مناسب آماده گرداند. باید توجه داشت که ارتجاع داخلی و 

ساخته است امید  1324-25آذربایجان و کردستان در سالهاي  که براي قیام» تجزیه طلبی«بین المللی در این کار از پرونده 

بهره برداري دارد. خالصه این پرونده و حکم یک طرفه اي که تاکنون هرگز در سطح وسیع مورد بررسی قرار نگرفته بدین 

ان و جمهوري کردستان را از ایران جدا کنند. و به این منظور حکومت خودمختار آذربایج خواستندروسها می«قرار است: 

که در تاریخ نهضت میهنی و دموکراتیک ایران طی سالهاي  هاییبررسی». بوجود آورند...» مزدور ايعده«کردستان را بدست 

 نهضت تجزیه طلبی بر قیام آذربایجان و کردستان بویژه قیام آذربایجان عمدتاً که اوالً دهدشده است نشان می 32-1320

که  1325یورش جبهه متحد ارتجاع و امپریالیسم بر آذربایجان و کردستان در ماه آذر است. ثانیاًدروغ و افترایی بیش نبوده 

به مردم ایران جا زده شد در واقع یورشی بود بر سنگر پیشتاز انقالب میهنی ایران و تسخیر » نجات آذربایجان عزیز«بعنوان 

ارتجاع داخلی و خارجی به مباشرت قوام السلطنه از  ود. ثالثاًآن دو ایالت مقدمه شکست جبران ناپذیر نهضت سراسري ایران ب

 .عوامل نامساعد زیر بهرهبرداري کرد. زمینه را براي وارد آوردن ضربه نهایی فراهم ساخت

 

نبودن صداقت، قاطعیت و تدبیر انقالبی در رهبري مترقی ترین جناح نهضت سراسري ایران بویژه ترس و محافظه کاري -1

 .جوشش انقالبی آذربایجان دلیر و فداکار آن در قبال

 

توجه نکردن این رهبري به واقعیت جور و ستم ملی که ارمغان شوم دیکتاتوري رضاشاه بود(و تا به امروز ادامه یافته -2

ه خود ایران ایرانی، بلک آذربایجان با داشتن دو زبان طی هزار سال نه فقط عمیقاً است.). وبی اعتنایی آن به این حقیقت که مثالً

 .«آذربایجان جزءالینفک ایران و ایران جزءالینفک آذربایجان است«ساز بوده است (بیاد بیاوریم سخن شیخ محمد را که گفت:

 

بروز گرایش کوته بینانه خرده بورژوازي در نهضت کردستان و آذربایجان به این صورت که تفاوتهاي این دو دیار را با -3

 .و پیوندهاي عمیق و ناگسستنی و هزاران ساله آنها را خرد پنداشتند هاموده هماننديسایر مناطق ایران بزرگ ن

 

یژه شوروي. بو» متفقین دمکرات«فرصت طلبی سران قیام آذربایجان و کردستان بصورت امیدواري و اتکاء مفرط به یاري -4

نند و ذربایجان و کردستان ببینند. به آن نیرو تکیه کآنها به جاي اینکه حقانیت و نیروي قیام را در توده ستمزده و بپاخواسته آ

که  دنددیچنین می» عاقالنه«از آن الهام بگیرند. مانند همجنسان طبقاتی خود در تمامی کشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره 



آنان  به خود تکیه زنند. و وقتی که این قدرت بزرگ به شایستگی کار ایرانیان را» قدرت بزرگ«دم را غنیمت شمرده به 

 .شده دست و پایشان را گم کردند» خیانت زده«واگذاشت. آقایان رهبر ما 

 

و قرار و مدار خدعه گرانه قوام السلطنه (که پس از شکست  هافرصت طلبی همین رهبران بصورت فریفته شدن به وعده-5

منصوب شده بود.) آنها به جاي  ضد انقالب» دمکرات منش«فاشیستی سرلشکر و صدراالشرف به سمت طراح  هايتوطئه

ستمزده و قشرهاي آزادیخواه و عدالت پرست ایران را طرف خاطب و مراودت خود ساخته با آنها متحد  هاياینکه خلق

دل  -به پیروزي مفت و مجانی-شوند،به امید این قرار و مدارها و پیروزي پارلمانی در انتخابات آزادي که هرگز صورت نگرفت

اع فرصت دادند تا آذربایجان و کردستان را د رمحاصره نظامی، سیاسی و معنوي درآورده به تجزیه اي از نوع بسته به ارتج

 .دیگر واقعیت بخشند

 

خارجی با همدستی مزدوران داخلی به اقتضاي جنگ سرد(  هاياین عوامل به کمک هیاهوي تجزیه طلبی که خبرگزاري-6

دموکراتیک و رهایی بخش سراسر جهان) تدارك دیده بودند  هايجاع جهانی به نهضتیعنی تهاجم تبلیغاتی امپریالیسم و ارت

از نهضت  شونداثر دیگري هم داشت و آن ترساندن و رماندن طبقات مرفه میانی ایران، بویژه آنها که فارس نامیده می

 .آذربایجان و کردستان و پیوستن آنها به جانب ارتجاع بود

 

بی جنوب که در واقع نهضت مرتجع ترین عناصر ایران، منجمله دربار شاهنشاهی، به سرپرستی بر پا داشتن نهضت قال-7

بابتکار همین دو استعمارگر، ترس و خوف بورژوازي متوسط و » کمیسیون سه جانبه«جاسوسان انگلیسی و ایرانی بود. و توطئه 

تهاجم ارتجاع داخلی و بین المللی » پیروزي درخشان«ي خرده بورژوازي ملی گراي متعصب را به اوج خود رساند و زمینه را برا

 .«رفت آنچه رفت«آماده ساخت و  به نهضت دمکراتیک ملی ایران کامالً

 

برحق آنان بار دیگر نداي واتمامیتا  هايکردستان و آذربایجان در جهت تحقق خواست هاياکنون که با حرکت جدید خلق

وظیفه همه ایرانیان پیشرو، آزادیخواه و میهن پرست است که حقیقت عینی جامعه ما را تشخیص داده  اوالً شودشنیده می

که این ملت غنی و بزرگ و جاویدان را  هائیستبدانند که وحدت پایدار خاندان بزرگ ایرانی در شناسایی کثرت و تنوع خلق

ار ویژگیهاي قومی، زبانی و محلی آنها، و نه در ممنوع داشتن آنها نه در انگ اندطی هزاران سال آمیزش تحول یابند، پدید آورده

حل کنند. در این باره باید توجه داشت که برخی از عوامل  هاداخلی شان را خودشان برحسب آن ویژگی از اینکه امور مختصاً

 کرد از مسیر طبیعی خود و نامساعدي که موجب تحریف و انحراف قیام شکوهمند آذربایجان و نهضت دموکراتیک خلق خلمُ

و سرانجام شکست نهضت ژتنسراسري ایران گردید اکنون خوشبختانه یا وجود ندارد و یا ضعیف تر از سابق هستند از سوي 



 و شعارهاي مترقی ترین ستونهاي هامثبتی در دسترس دارند که این روزها در برنامه هايدیگر هم ایرانیان مترقی درس گیري

سانسور  هايپیشگامان کردستان و آذربایجان باید با تمام قوا و بدون اتکاء محض به رسانه . ثانیاًشوندده میانقالب ایران دی

سته به شای هايشده و انتفاعی براي رساندن پیام و صداي خود به همه ایرانیان از طریق بر پاداشتن سازمانهاسازمانها و نشریه

را بی اثر سازند.کوتاه سخن آنکه باید باالترین کوشش را بکار برند تا » جزیه طلبیت«اقدام برخیزند تا هو جنجال تهمت زنان 

ستم زده با بقیه ایرانیان آنچه خود  هايمسأله تنوع خلقهاي ایران و حقوق ویژه آنها در خاندان متحد ایرانی از طرف خلق

 )10/12/1357خواهند بگویند.(کیهان

 

 دولت نباید از افراد بارزانی حمایت کند قطعنامه تظاهرات بزرگ بانه کردستان:

 

در پایان این  .انداختندخبرنگار کیهان: هزاران نفر از طبقات مختلف مردم بانه روز گذشته تظاهرات وسیعی براه -بانه کردستان

ه این نامه بماده به زبانهاي فارسی و کردي صادر شد و به تصویب نظاهرکنندگان رسید. متن قطع 10تظاهرات قطعنامه اي در 

 :شرح است

 

تائید و پشتیبانی از حجت االسالم سید عزالدین حسینی بعنوان تنها نماینده خلق کرد با این اعتقاد که با هر نوع -1 

 .باشدسازشکاري مخالف است و شخصیتی قاطع می

 

 .که بوسیله نمایندگان کردها به وزیر کار داده شده است ايماده 8پشتیبانی از قطعنامه-2

 

پشتیبانی از چریکهاي فدایی و مجاهدینی که در دوره اختناق دلیرانه جنگیده و امروز نیز موضوع آنان پشتیبانی از خلق کرد -3

 .باشدمی

 

 .تائید اعتصاب کارمندان رادیو تلویزیون بر ضد سانسور-4

 

 ویمشگروهی می هايخواستار لغو سانسور از رسانه قویاً-5

 



 .کنیماخبار مربوط به حمله افراد جالل طالبانی به پاسگاههاي مرزي ایران را تکذیب می قویاً-6

 

زانی وابسته به مصطفی بار» قیاده موقت«از دارودسته  از حکومت موقت ایران میخواهیم که پشتیبانی و کمک خود را فوراً-7

 .قطع و آنها را از ایران اخراج نمایند

 

 .نمائیمگران مبارز بویژه برادران کارگر در صنعت نفت حمایت میما با تمام قدرت از کار-8

 

 .کنیممحکوم می موضع گیري یک طرفه رادیو، تلویزیون در مورد اعالم رهبري احمد مفتی زاده را شدیداً-9

 

نقالبی را اقاطعانه به تمام خلقهاي ایران اعالم میداریم که تجزیه طلب نیستیم و تقاضاي تصفیه ارتش از عناصر ضد -10

 )10/12/1357داریم. (کیهان

 

 .منتفی شد» قهرمانشهر«راهپیمایی در 

 

اعالم کردند راهپیمایی این گروه که قرار بود  ايطرفداران حقوق ملی کرد با انتشار اطالعیه»: خبرنگار اطالعات«قهرمانشهر 

و تاریخ راهپیمایی مجددا اعالم میگردد، متن  در قهرمانشهر انجام شود در این روز انجام نخواهد شد 1357/ 12/  11جمعه 

چون گروههاي بزرگ و اقشار خلق  رساندمی» کرمانشاهان سابق«به اطالع اهالی محترم قهرمانشهر «اطالعیه بشرح زیر است: 

د همایی و عده کثیري از رزمندگان و طرفداران حقوق ملی کرد عالقمندند در این گر آیندکرد، روز جمعه در مهاباد گرد می

بزرگ و تاریخی شرکت کنند، راهپیمایی جمعه انجام نخواهد شد و تاریخ راهپیمایی مجددا در آینده نزدیک به اطالع مردم 

مبارز کرمانشاه خواهد رسید. ازسوي دیگر دانشسراي راهنمایی تحصیلی، از خود مختاري کردستان در چارچوب ایران 

 )10/12/1357دموکراتیک پشتیبانی کرد.(اطالعات

 

 .برف و سرما آذربایجان را فرا گرفت

 



بعدازظهر پریروز ریزش برف، همراه با کوالك آغاز شد و تا صبح دیروز  6مهاباد ـ در مهاباد و نواحی تابعه نیز از ساعت 

 دسانتی متر برف به زمین نشست. بعداز ظهر دیروز ریزش برف، مجددا آغاز شد و هواي این مناطق را بشدت سر 20حدود 

 )10/12/1357کرد.(اطالعات

 

 خطر عظیم براي انقالب هاو افراطی هاکمیته

 

که  یهایمهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت، دیشب در یک پیام به مردم ایران از یک اقلیت تندرو و افراطی و کمیته

 000نام امام دارند گله کرد و آنهارامزاحم کار دولت دانست 

 

سوء نیت و نظري در مملکت داشته باشد، فقط از راه افراط است و نه از راه ارتش، ارتشی که مثل  اگر امپریالیسم"اوگفت:

که این کار خیلی مشکلی نیست. آن وقت می بینیم که روي همین  شود،قسمتهاي دیگر باید پاکسازي شود و پاکسازي هم می

میدانی و  و کندپادگان مهاباد را که یک تیپ است خلع سالح میبنام امام درمهاباد،  ايکمیته طرز فکرها و افکار است که مثالً

براي افکار و تحریکات تجزیه طلبی و جدایی خواهی و رخنه خارجی. همان رفتارهاي نا هنجار ي که با  شودمی ايوسیله

 "..که ما هیچ جوابی براي آن نداشتیم، بدست آنها بدهیم. ايو اتباع بیگانه باعث شد که بهانه بسیار خوبی، بهانه هاسفارتخانه

 )10/12/1357(اطالعات

 

 تظاهرات مریوان

 

رسیده از مریوان، دیروز تظاهراتی در این شهر به پشتیبانی از خواستهاي مردم کردستان که مهمترینش  هايبنا به گزارش

 زدنده سبب رخنه بعضی از افـراطیون کــه فــریـاد میخودمختاري است برپا شد. این تظاهرات که در آغاز آرام بود ب

به خشونت گرایید. کمیته انقالب مهاباد که برپا » جمهوري دمکراتیک کردستان وطن ماست، خمینی حق ما را فراموش نکن«

مرگ بر «تظاهرات بود بدون اطالع مقامات محلی، تظاهرات خود را آغاز کرد. در این میان، جمعی که شعار  اینکننده

میداند رویاروي تظاهر کنندگان حرکت کردند. وقتی شعارها باال گرفت، تظاهر کنندگان » درود بر انقالب اسالمی«و » کمونیسم

 .در این میان مجروح شدند ايبا یکدیگر درگیر شدند و بنا به گزارشهاي رسیده عده

 



ستاد حمله کنند، مسلمان جلوي آنها را گرفتند ولی  به توصیه شوراي انقالب مریوان، وقتی تظاهر کنندگان خواستند به

 )11/12/1357دست داشتند.(اطالعات» مالمصطفی بارزانی«در این حوادث، گروهی از عوامل  شودتیراندازي نکردند. گفته می

 

 .آقاي طالبانی! کسی که خانه اش از شیشه باشد نباید به سوي خانه دیگران سنگ پرتاب کند

 

راست و چپ انتقال یافته است، در  هايجالل طالبانی که همیشه میان دسته شودالقی، این روزها دیده میبر خالف اصول اخ

. هر کندیا اینکه دیگران را به آن وادار می زنددست به مطرح نمودن مسائل تحریک آمیز و عاري از حقیقت می هاروزنامه

خمینی از لحاظ فکري به سطحی رسیده است که خیلی زود حقیقت را از چند اکنون ملت مبارز و آزادیخواه ایران برهبري امام 

باطل تشخیص میدهد لیکن مبادا که دروغ مثل مه صبحگاه براي مدت کوتاهی حقیقت را بپوشاند. لذا ناچار هستم برخی 

یانتکار فرصت طلب و خ حقایق تاریخی راجع به آقاي بارزانی و طالبانی را مطرح کنم تا ملت جانباز ایران قضاوت کند کدامش

 .است

 

 ايه) بارزانی در کردستان عراق چند قیام علیه رژیم وقت بر پا کرد و بعلت ضعف زمینه 1930-1935میان سالهاي (  – 1

 .تبعید شد» سلیمانیه«مادي و معنوي، آن قیامها به ثمر نرسید و در نتیجه بارزانی به جنوب عراق بعد، به استان 

 

بارزانی از تبعید گاه خود ( سلیمانیه ) به منطقه سردشت، سپس منطقه بارزان برگشت و در همان سال  1943در سال  – 2

 .دست به قیام دیگري علیه رژیم پادشاهی عراق زد

 

را تشکیل داد و در آن روزها قیام دیگري به رهبري ایشان علیه » حزب آزادیخواه کرد«بارزانی  1945در اوایل سال  – 3

بارزانی ناچار گردید به منطقه مهاباد منتقل شود و در اوایل سال  1945راق بر پا گردید. در نتیجه در اواخر سال رژیم موقت ع

 .بعلت فداکاري و جانبازي، به درجه ژنرال افتخاري نایل آید 1946

 

 »اتیک کردستانحزب دمکر«که بعدها به » حزب دموکرات کرد«بدستور بارزانی، در کردستان عراق،  1946در بهار  – 4

 .تغییر نام یافت تأسیس و در اولین کنگره کرد، بازرانی را برهبري حزب انتخاب کرد

 



نفر اکراد عراق دست به یک راهپیماي تاریخی و  500طول نکشید که در اثر جریانات آذربایجان، بارزانی بهمراهی  – 5

 .روز طول کشید 52طوالنی و خطرناك بطرف شوروي زد که 

 

و دوازده سال اقامت در شوروي، بارزانی به خاك وطن برگشت و ملت عراق چه  1958از تغییر رژیم عراق در سال پس  – 6

 .عرب و چه کرد از ایشان بعنوان یک رهبر ملی استقبال نمود

 

ي دمختاربارزانی قیام عظیم ملت کرد را علیه رژیم دیکتاتوریت رهبري کرد و شعار آن قیام خو 1961در ماه سپتامبر  – 7

 .براي کردستان عراق و دمکراسی براي عموم ملت عراق بود

 

رژیم عراق، دستور ریشه کن کردن نیروهاي مترقی را داد و افراد آن نیروها از ترس جان، ناچار پایتخت  1963در سال  – 8

رو آنان روب هايبدست هواداران جالل طالبانی افتادند با سر نیزه و شهرهاي مختلف عراق را ترك کردند. برخی که اشتباهاً

شدند اما آنهایی که بمناطق آزاد شده بارزانی پناه آوردند نه فقط از سامان و وسایل زندگی بهره مند شدند بلکه از همه وسایل 

 .دفاع از جان، برخودار گردیدند

 

لت کرد، وي و طرفدارانش به ایران پناه آوردند و در یک پایگاه پس از اختالف طالبانی با قیام م 1964در سال  – 9

 .مخصوص در استان همدان اقامت نمودند و ساواك، همه وسایل زندگی در اختیار آنها گذاشت

 

پس از یک سال اقامت در ایران، طالبانی و هوادارانش به کردستان عراق بازگشتند و اظهار ندامت کردند. بدستور بارزانی  10

 «کمال مفتی فرمانده تیپ قره داغ و محمد امین فرج فرمانده تیپ کاوه«خی از آنها در مقامهاي حساس انتصاب شدند. بر

 

طولی نکشید که طالبانی بعلت عدم استقامت از داخل شورش و بطور محرمانه با کاربدستان بغداد تماس گرفت و در  – 11

ه کرد نشین را ب هايد و پس از مسلح شدن، پیشاپیش ارتش عراق، آباديخود و هوادارانش به رژیم عراق پیوستن 1966سال 

 .نامیده شدند 66آتش کشیدند. بهمین علت به جاش 

 



عراقی آنها  هايمیان رهبري بارزانی و دولت عراق، کار طالبانی به پایان رسید و مقام 1970پس از موافقت نامه مارس  – 12

ار شدند در یک کنفرانس مخصوص، اظهار ندامت کنند و بار دیگر به شورش کرد پناه ناچ را خلع سالح نمودند لذا مجدداً

 .استقبال شد آوردند بدستور بارزانی و با در نظر گرفتن منافع ملی آز آنها مجدداً

 

 .طالبانی با اجازه گرفتن از بارزانی، براي ادامه تحصیل راهی اروپا شد 1971در سال  – 13

 

جنگ ملت کرد برهبري بارزانی با  لت اینکه حکومت عراق به موافقتنامه مارس وفادار نبود مجدداًبع 1974در سال  – 14

حکومت بغداد شروع شد. در این جنگ مقامهاي عراقی عالوه بر استفاده از کمکهاي خارجی، از مدرن ترین سالحها براي قتل 

س جان به ایران پناه آوردند تا اینکه تعداد آنها به سیصد هزار عام ملت کرد استفاده کرد. لذا هزاران زن و بچه و پیرمرد از تر

 .نفر رسید

 

پس از موافقتنامه الجزایر میان شاه خائن و رژیم بغداد و زدن خنجر به پشت ملت کرد، در آن هنگام سوریه فرصت را  – 15

د اروپا به سوریه منتقل گردد. طولی نکشیمغتنم شمرد، بعلت تیره شدن روابط وي با عراق و از طالبانی درخواست نمود که از 

یست تشکیل داد و پس از مسلح شدن و گرفتن ب» اتحاد میهنی کردستان«که ایشان بدستور سازمان امنیت سوریه، حزبی بنام 

 با همراهی چند نفر از سازمان امنیت سوریه از مرز ترکیه و با کمک 1977هزار دینار عراقی بعنوان حقوق ماهانه، در سال 

عمال سازمان امنیت آن کشور به خاك کردستان عراق وارد شد. به محض ورود پشت به سوریها کرد و یک نماینده از طرف 

بطور محرمانه براي مذاکرات به بغداد فرستاد لیکن حکومت عراق اهمیتی براي او قائل نشد و » علی عسکري«خود بنام 

که جزو استان رضاییه است به خاك ایران وارد شود و با » زیوه«طالبانی ناچار شد به کمک عمال ساواك از آبادي 

بوسیله ساواك تهیه شده بود، مهمات و طرفداران خود را به منطقه سردشت انتقال داده و در یک آبادي  که قبالً هاییکامیون

 .اقامت گزید» نوکان«بنام 

 

ه معروف ب» شمس الدین«براي  اينامه باشدانی میکه یکی از همراهان معروف طالب» محمود عثمان«سال پیش دکتر  – 16

فرستاد. در این نامه وي از طالبانی انتقاد کرده و اظهار تاسف کرده که طالبانی هنوز  باشدکه اکنون در اروپا می»امیر قاسمی«

 .ساواك همکاري کند گوش کند. منظورش این است که طالبانی هنوز اصرار دارد با» فرید االطرش« هاياصرار دارد به ترانه

 

نوشته است که وي همه حقایق را  1357) روز یکشنبه هشتم بهمن ماه 15770طالبانی در روزنامه اطالعات شماره ( – 17

براي شریف امامی نخست وزیر اسبق و مجلسین توضیح داده و آیا این به آن معنا نیست که طالبانی همه چیز را براي آنکه 



آن  شودو آنکه بعد از شریف امامی آمده نوشته باشد؟ و پرسش دیگري که خود بخود مطرح می قبل از شریف امامی بوده

یگري منبع د کندجدید طالبانی به آن معنا نیست که ایشان پس از توافق سوریه و عراق سعی می هاياست که آیا کوشش

 دست و پا کند؟

 

اینکه من بتوانم بگویم که امکان دارد برخی از افراد بخواهند بازرگانی را فقط و فقط آینده خواهد داد اما  هاپاسخ به این پرسش

باشند ولی آیا ممکن است از اصل تقلید نمود؟ و براي طالبانی هنوز زود است عمق رهبري بارزانی را درك نماید.                    

 )12/12/1357هوشیار کردستانی (اطالعات1357اسفند  8

 

 .رگذشتمال مصطفی بارزانی د

 

 .سخنگوي حزب دمکراتیک ایران: بارزانی خود را به شاه و سیا فروخته بود

 

 یمارستانهايب از یکی در پنجشنبه عصر عراق کردستان جنبش پیشین رهبر بارزانی، مالمصطفی:  فرانسه خبرگزاري–لندن 

 از سه سال پیش به سرطان ریه مبتال بود، در این بیمارستان بستري شده بود. که مصطفی مال.درگذشت قلبی حمله به واشنگتن

خبر درگذشت مالمصطفی را دفتر نمایندگی حزب او در لندن اعالم کردو گفت قرار است یک هواپیما براي انتقال جنازه او به 

 .سپرده شوددر غرب آذربایجان به خاك »اشنویه«واشنگتن برود.زیرا قرار است که جنازه اش در 

 

، که به نبرد او براي کسب استقالل 1354اسفند  15مال مصطفی چند روز پس از امضاي قراردادآشتی ایران و عراق در 

. عراق را ترك کرده و بایران آمد.مالمصطفی در اوایل قرن کنونی در بارزان، شمال عراق بدنیا دادکردستان عراق پایان می

کوشید تا یک دولت خودمختار کرد در عراق پدید آورد.  1943در جنبش ملی کردستان در شرکت کرد و در1931آمد،او از 

به جنبش کردستان ایران بپیوندد. اما از ایران هم به اما زیر فشار نیروهاي انگلیسی و عراقی ناگزیر شد به ایران بگریزد.و 

تن از افراد قبیله اش را با خود برد. پس از انقالب  500سال در آنجا به سر برد. او در سفر به شوروي  12شوروي گریخت و 

 11تا اینکه در عراق و روي کار آمدن عبدالکریم قاسم، مالمصطفی به عراق بازگشت و نبرد را در شمال عراق از سر گرفت 

) قرادردادي با حزب بعث حاکم امضا کرد که به موجب آن به کردها در چهارچوب جمهوري 1349اسفند 20( 1970مارس 

عراق خودمختاري داده میشد. اما عمر این قرار دادکوتاه بود زیرا عراق به وعده خود عمل نکرد و اختالف دوباره باال گرفت و 

سوءقصدي که علیه او ترکیب یافته بود جان به در برد.بارزانی در آنجا حزب دمکراتیک کردستان بارزانی از  1350مهر  7در 

دولت مرکزي عراق یکطرفی قانون خودمختاري شمال را اعالم  1353اسفن  20عراق را ایجاد کرد و خود رئیس آن شد. در 



 هیچ شدال دیگر از طرف شوروي هم محکوم میکرد که چون در مورد قبول کردها نبود بحران شدت یافت و بارزانی که حا

دست از کمک به او برداشت. لذا مال  1354اسفند  15مگر ایران که ایران هم با امضاي قرار داد  کردکمکی دریافت نمی

صحنه سیاست را ترك گفت. مرگ مالمصطفی که گفته  مصطفی از عراق به تهران آمد و پس از مدتی به آمریکا رفت و عمالً

تلقی شده است. یک سخنگوي » خبر خوب«قصد داشته به زودي به ایران بیاید، در محافل کرد ایران همچون یک  شودمی

اخیر جنبش کرد عراق را به شاه و سیا فروخته  هايکرد از خبر مرگ کسی که در سال هايخزب دمکرات ایران گفت، خلق

زانی در بسیاري از مناطق کردستان ایران و عراق بعنوان یک خائن و این سخنگو افزود که بار» بود، احساس راحتی خواهد کرد.

 )12/12/1357خود نابود کرد، معروف است. (کیهان هايخودپرست که نیروهاي پیش مرگه را در راه جاه طلبی

 

 طرح خودمختاري کردستان

 

 .ن پیش بینی شده است فاش شدخبرنگار اعزامی اطالعات: طرحی که چگونگی خودمختاري کردستان ایران در آ -مهاباد

 

بموجب این طرح، امور مربوط به سیاست خارجی، دفاع، وزارت دارایی، بانک مرکزي و نشر اسکناس بعهده دولت مرکزي 

صالحیت اداره سازمانهاي دولتی در کردستان، در اختیار حکومت خودمختار کردستان خواهد بود.  هااست و در سایر زمینه

 :استمتن این طرح چنین 

 

. مرزهاي کردستان ایران به ترتیبی گرددحکومت ملی خودمختار کردستان همه سرزمین کردستان ایران را شامل می – 1

 .که با شرایط تاریخی و جغرافیایی و اقتصادي و خواست اکثریت ساکنان این منطقه مطابقت، کند شودتعیین می

 امور دولتی

 

اقتصادي دراز مدت براي سراسر ایران و وزارت دارایی و  هايو طرح ریزي برنامه امور مربوط به سیاست خارجی، دفاع – 2

جز در موارد مذکور صالحیت اداره  باشد،بانک مرکزي و نشر اسکناس در صالحیت حکومت دموکراتیک ایران می

در  خودمختار کردستان دولتی در کردستان، در اختیار حکومت خودمختار کردستان است. نمایندگان حکومت ملی هايسازمان

 .اداره امور حکومت مرکزي شرکت خواهندداشت

 



در حکومت ملی خودمختار کردستان تمام قدرت در دست مردم متمرکز است که بوسیله نمایندگان خود در مجلس ملی  – 3

 .کنندکردستان، آن را اعمال می

 

ی خودمختار کردستان بشمار میرود. نمایندگان مجلس مجلس ملی کردستان، عالی ترین ارگان قانونگذاري در حکومت مل – 4

سال  21سال برسد حق انتخاب کردن و آنهایی که سنشان به  18. همه کسانی که سن آنها به شونداز طرف مردم انتخاب می

خاب انتبرسد، حق انتخاب شدن دارند و انتخابات عمومی متساوي، مستقیم و مخفی خواهد بود. زن و مرد در انتخاب کردن و 

 .شدن برابرند

 

دولتی در کردستان از باال به پائین، در دست ارگانهاي حکومت ملی خودمختار کردستان است. اداره امور  هايسازمان – 5

 .گردددولتی که بر اساس فرستادن مامور از مرکز قرار دارد، ملغی می

 

. بجاي ارتش ارتجاعی شاهنشاهی دهند(پیشمرگ) می و جاي خود را به نیروهاي ملی گرددپلیس و ژاندارمري منحل می – 6

 .شودسابق، ارتش خلقی براي دفاع از میهن و دستاوردهاي خلق، تاسیس می

 

زبان کردي،زبان رسمی حکومت ملی خودمختار در کردستان است. در همه مراحل، آموزش وتدریس به زبان کردي  – 7

. زبان فارسی مانند مناطق دیگر ایران در حکومت شودن رسمی بکار برده میاست و در ادارات دولتی هم این زبان بعنوان زبا

ملی خودمختار کردستان نیز زبان رسمی دولتی بشمار میرود و در مدارس بعد از کالس چهارم ابتدائی، کودکان کردستان بغیر 

 .کننداز زبان کردي، زبان فارسی را نیز تحصیل می

 

ملی ساکن کردستان با کردها حقوق مساوي دارند. حقوق فرهنگی آنها تأمین خواهد شد و کودکانشان در  هاياقلیت – 8

 .حق دارند روزنامه و کتاب بزبان خود منتشر نمایند هامدارس ابتدایی حق تحصیل به زبان مادري خواهند داشت. اقلیت

 

ن و مطبوعات، آزادي تشکیل سازمان و سندیکا را براي دمکراتیک آزادي بیا هايحکومت خودمختار کردستان، آزادي – 9

. ساکنان کردستان در انتخاب شغل ومحل اقامت خود آزادند و آزادي کنندهمه طبقات دمکراتیک و قشرهاي خلق تأمین می

 .مسافرت دارند

 



قانون یکسانند. قانون، دولت از مذهب تفکیک میگردد و عقیده مذ هبی آزاد است و پیروان همه مذاهب در مقابل  – 10

 .کندمذهبی را محکوم می-تبعیض نژادي

 صنعت وکشاورزي

 

 .دارندزن و مرد در خانواده و جامعه حقوق متساوي دارند و در مقابل کار مساوي، مزد مساوي دریافت می – 11

 

با  جدید و مطابق راه اصلی پیشرفت اقتصادي سراسر ایران و همچنین کردستان، صنعتی کردن کشور طبق اصول – 12

دستاوردهاي علمی و تکنیکی در جهان است. ایجاد نهادهاي اقتصادي و اجتماعی که براي صنعتی کردن کشور ضروري است 

 .یکی از اساسی ترین وظایف حکومت دمکراتیک ایران و حکومت ملی خودمختار کردستان است

 

ي که بخش اساسی براي پیشرفت اقتصادي محسوب حکومت ملی خودمختار کردستان بوسیله بخش عمومی اقتصاد – 13

و از منابع ملی و محلی حمایت مینماید. در کنار بخش عمومی  کندمیگردد، صنایع پیشرفته را در کردستان تاسیس می

 .اقتصادي بخش تعاونی و خصوصی نیز در صنعتی کردن کشور سهیم خواهند بود

 

مت و حکو گرددملی می رودو مراتع که ثروت همه مردم کردستان بشمار میمنابع زیرزمینی و همچنین آبها و جنگلها  – 14

 .مردم از آنها بهره برداري خواهد نمود هايخودمختار کردستان بنفع توده

 

 هايعلمی در کشاورزي و طرح ریزي نقشه هايافزایش تولیدات کشاورزي از راه مکانیزه کردن و بکار بردن شیوه – 15

 .دهندسدها سهم مهمی از سیاست اقتصادي حکومت ملی خودمختار کردستان را تشکیل می آبیاري و ساختمان

 

حکومت ملی خودمختار کردستان براي توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و پیشه وري در کردستان  – 16

گذار ي نیست به بخش خصوصی وااقتصادي که انجام آنها بوسیله بخش عمومی به نفع تکامل اقتصاد هايخواهد کوشید. طرح

 .خواهد شد. منظور از این امر، استفاده از همه منابع اقتصادي براي پیشرفت کردستان است

 



زحمتکشان کردستان، محتواي اصلی سیاست اقتصادي حکومت ملی خودمختار  باال بردن سطح زندگی خلق مخصوصاً – 17

مکانات خود براي نجات اکثریت ساکنان کردستان از فقر و محرومیت کردستان خواهد بود. این حکومت از همه نیروها و ا

 .براي آنها تأمین خواهد کرد که شایسته انسان قرن حاضر باشد اياستفاده خواهد نمود و زندگی

 

و با توجه به هزینه  شود. حداقل دستمزد کارگران تعیین میگردداصل هشت ساعت کار روزانه در همه جا عملی می – 18

. کارگرانی که به کارهاي سخت مشغولند نباید بیش از شش ساعت در روز کار کنند. کارگران در مقابل یابدزندگی افزایش می

 .ستممنوع ا باشد. به کار گماردن کودکانی که سنشان کمتر از چهارده سال میشوندحوادث کار و بیماري و پیري بیمه می

 

. همه زمینهایی دشمنان خلق، در بین دهقانان فاقد زمین تقسیم کندی متعلق است که روي آن کار میزمین به کس – 19

 .. قسط زمینهایی که بین دهقانان تقسیم شد، قابل پرداخت نخواهد بودشودمی

 

مایند. ن حکومت ملی خودمختاري کردستان باید به دهقانان کمک کند تا بتوانند وسایل کشاورزي براي خود تهیه – 20

کشاورزي را از آنها به بهاي مناسب بخرد و وامهاي درازمدت با سود کم در اختیارشان بگذارد. وام دهقانان به  هايفرآورده

. بیگاري در سراسر کردستان ممنوع است وهیچگونه عوارضی از دهقانان شودرباخواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده نمی

 .گرفته نخواهد شد

 

به دامداران مبذول خواهد داشت. چراگاهها با شرایط مساعد به  ايکومت ملی خودمختار کردستان، توجه ویژهح – 21

 .دامپروران واگذار خواهد شد و راههاي علمی و صحیح دامپروري به آنها اموخته خواهد شد

 سیاست فرهنگی و بهداشتی

 

تحصیل کنند. حکومت ملی خودمختار کردستان براي از  جباراًسالگی ا 15همه کودکان کردستان، دختر و پسر باید تا  – 22

بین بردن بیسوادي بسرعت اقدام خواهد نمود. در حکومت خودمختار کردستان، تأمین هزینه تحصیلی ابتدایی به عهده سازمان 

 .هد شددولت در این زمینه شامل مدارس دینی نیز خوا هايدولتی است ودر بقیه مراحل آموزشی، مجانی است.کمک

 

حکومت ملی خودمختار کردستان براي باال بردن سطح فرهنگی خلق و تأمین مراکز فرهنگی و علمی مانند تئاتر ملی و  – 23

 .سینما و آموزشگاههاي عالی ودانشگاه اقدام خواهد کرد



 

ست فرهنگی دائمی سیاتوجه به پیشرفت ادبیات و زبان فارسی و پشتیبانی از نویسندگان و دانشمندان کرد، خط مشی  – 24

 .حکومت ملی خودمختار کردستان خواهد بود

 

به روشنفکران باید بر حسب استعداد شان کار واگذار کرد. حکومت ملی خودمختار کردستان سیاستی نسبت به  – 25

 .روشنفکران پیش خواهد گرفت که موجب شود آنان از مهاجرت منصرف شوند و به میهن خود خدمت نمایند

 

ومت ملی خودمختار کردستان براي باالبردن سطح بهداشتی همه خلق خواهد کوشید و براي ریشه کن کردن حک – 26

مبارزه خواهد کرد و شرایطی بوجود خواهد آورد که همه خلق کردستان  که در کردستان شیوع دارند، شدیداً هاییبیماري

 .مجانی پزشکی برخوردار گردند هايبتوانند ازکمک

 سیاست خارجی

 

حکومت دموکراتیک ایران، سیاست خارجی بیطرف و مستقل پیش خواهد گرفت و با همه کشورها بر اساس احترام  -27

متقابل و شناسایی حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور یکدیگر رابطه برقرار خواهد ساخت و با کشورهاي سوسیالیستی 

 .خواهد کرد ایجادطه دوستانهوکشورهایی که سیاست دموکراتیک ضد امپریالیستی دارند راب

 

بدست خود  هاحکومت دموکراتیک ایران از مبارزه رهایی بخش و ضد امپریالیستی خلقها و حق سرنوشت ملت – 28

 .پشتیبانی خواهد کرد

 

حکومت دموکراتیک ایران در داخل سازمان ملل متحد و خارج از این سازمان، از صلح جهانی و همزیستی مسالمت  – 29

 .و طرفدار حل مسائل بین المللی از طریق مذاکره و بدون بکار بردن زور است کنددفاع می هادر بین خلقآمیز 

 

ستمدیده جهان و  هايحکومت دموکراتیک ایران باید تبدیل به پایگاهی براي کمک به مبارزه آزادیخواهانه خلق – 30

میهن پرست و آزاده خواهد داد. همچنین حکومت ملی  خاورمیانه گردد و پناهندگی سیاسی به همه انسانهاي مخصوصاً



خودمختار کردستان از همه امکانات خود براي کمک به برادران کرد در بخشهاي دیگر کردستان استفاده خواهد کرد و 

 )12/12/1357پناهندگی سیاسی به همه کردهاي میهن پرست خواهد داد.(اطالعات

 

 .یی روز پنجشنبه اعالم شدخواستهاي طبقه زحمتکش بانه در راهپیما

 

ر این صادر کردند. د ايقطعنامه بزرگ راهپیمایی یک پی در بانه شهرستان زحمتکشان و کارگران از کثیري گروههاي –بانه 

در محیطی که طبقات با هم در اوج تضادند یعنی استثمار کننده و استثمار شونده وجود دارد طیقه کارگر «قطعنامه آمده است: 

دگی استثمار شده و زن . کارگران کشور ما همراه تحمل خفقان و استبداد، شدیداًباشدمحرومترین طبقات آن جامعه مییکی از 

. نگاهی به اعتصابها وجنبش کارگران کشور ما در یکی دو سال اندرا با مشقت و مرگ ومیر ناشی از فقر و حوادث کار گذرانده

 .اشدبم کارگر یکی از مهمترین و پرحرکت ترین جنبش خلقهاي ما میگذشته، نشانگر آن است که جنبش طبقه محرو

 

ما کارگران شهرستان بانه پشتیبانی خود را از مواد هشتگانه در مورد احقاق حقوق ملی خلق کرد که از سوي نمایندگان خلق -

 .داریمکرد در مهاباد به نمایندگان دولت انقالبی تسلیم شده ابراز می

 

 .نمایندگان واقعی کارگران در دولت انقالبی براي دفاع از منافع طبقه کارگر هستیمخواستار شرکت -

 

 )12/12/1357اطالعات».(ایجاد کار براي کارگران بیکار در سطح کشور و بخصوص این شهرستان-

 

 درخواست برکناري قره نی

 

افت و انتشار ی ايمستقر در پادگان مهاباد، قطعنامهمهاباد: ازسوي سربازان، درجه داران، افسران وکارمندان انقالبی ارتش ملی 

 )12/12/1357در آن، انحالل ضد اطالعات وتعویض سرلشکر قرنی خواسته شد.(اطالعات

 نظر بدهید |لینک ثابت  |نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  
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 (4)کردستان و انقالب

 

  

 

 .مال مصطفی بارزانی در گذشت

 

رسیده از مهاباد حاکی است که مال مصطفی بارزانی در آمریکا درگذشته است. وي  هايگزار: اطالعات ویژه فرستاده –مهاباد 

و پس از پاشیده شدن انقالب کردهاي شمال عراق به رهبري او  بردسال داشت از سالها پیش از سرطان رنج می 75که حدود 

واقع » ویهاشن«مالمصطفی بارزانی وصیت کرده است، جنازه او در  شوده میمدتی در کرج بود و پس از آن به امریکا رفت. گفت

در منطقه کردنشین ایران دفن شود. وي در زمان اعالم جمهوري کردستان به رهبري قاضی محمد در ایران، از یاران او بود و 

 .از سوي او به درجه ژنرالی رسید

 

الکریم عبد«و بعد از آن به روسیه رفت. بارزانی در زمان  جنگیدیران میاو پس از تسلیم قاضی محمد مدتها با دولت مرکزي ا

جنگ با دولت عراق براي خود مختاري کردستان عراق را آزاد کرد. بارزانی  1961به کردستان عراق رفت و در سال » قاسم

آمریکا و ایران که یاران  ايهرئیس جمهوري آمریکا نوشت از قطع کمک» جیمی کارتر«به  1977فوریه  9که در  ايدر نامه

 )12/12/1357او در این نبرد بودند، سخت گله کرد و تقاضاي کمک نمود.(اطالعات

 .کردهاي مقیم مرکز:تجزیه طلبی توطئه ضد انقالب است

 

 ايماده 8جمعیت کردهاي مقیم مرکز در پنجمین گردهم آئی این گروه که در دانشگاه صنعتی برگزار شد ضمن تایید قطعنامه 

که توسط نمایندگان مردم کردستان به هیات اعزامی از تهران تشکیل شده بود، شایعه تجزیه طلبی کردها را به شدت محکوم 

کردند. در این جلسه که با شرکت بیش از سه هزار تن از کردهاي مقیم مرکز تشکیل شده بود یکی از حاضرین گفت: 

ب کنونی ایران بوده است و میدانیم که خلق مرد عالوه رنج کشیدن از ظلم و کردستان ایران یکی از فعالترین کانونهاي انقال

بیدادي که بر سراسر کشور حکمفرما بود مورد ظلم خاص دیگري که ستم ملی است قرار گرفته است. مبارزات خلق کرد در 

. از طرف دیگر مطابق اصول دموکراسی و منشور ملل متحد و باشدجریان انقالب متوجه رفع هر دو نوع ظلم و استبداد می



اعالمیه حقوق بشر هر ملتی خود باید سرنوشت خویش را تعیین کند و این امر خالف اسالم هم نیست. پس از آن جمعیت 

خلق  رسمی حاضر نسبت به قطعنامه اي که در آن رهبري آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد به عنوان نماینده

مقیم مرکز مطرح شده بود راي موافق دادند.در  هايکرد و انتخاب صادم الدین صادق وزیري به عنوان نماینده جمعیت کرد

این جلسه نماینده گروهی از دانشجویان و محصلین مقیم مرکز اظهار داشت از آنجائیکه بزرگترین سهم را در این انقالب 

وانان ج انقالبی باشد که دانشجویان، محصلین و کالً تواندنجائی که اعتقاد داریم جمعیتی میو از آ اندجوانان برعهده داشته

که در شورا و هیات اجرائی جمعیت کردهاي مقیم مرکز باید از هر  کنممستقل در آن فعالیت داشته باشند پیشنهاد می

حاضر از مهندس بازرگان خواستند تا موقعیت و  جمعیت شهرستان حداقل یک نماینده از بین دانشجویان انتخاب شود. ضمناً

 )13/12/1357از رادیو و تلویزیون اعالم کند.(کیهان خلق کرد رسماً هايپایگاه خود را در قبال خواست

 

 .ایمما پشتیبانی نکرده

 

 اندطالعات فرستادهکه به روزنامه ا ايقهرمانشهر ـ کارکنان و دانشجویان دانشسراي راهنمایی تحصیلی قهرمانشهر، در نامه

 )13/12/1357.(اطالعاتاندآنها پشتیبانی خود را از خواستهاي کردها درباره خودمختاري کردستان اعالم نکرده اندنوشته

 

 روز عزا 3

 

روز در این منطقه اعالم عزاداري کرده و  3بمدت » اشنویه«اشنویه ـ بمناسبت در گذشت مال مصطفی بارزانی، شوراي انقالب 

 )13/12/1357بازار و شهر تعطیل شد.(اطالعات هايال آن کلیه ادارات، مدارس و مغازهبدنب

 

 .تن از عاملین کشتار مردم تیر باران شدند 7

 

 .ساالر جاف: فریب خوردم

 

ساالرجاف، نماینده انتصابی و نه انتخابی پاوه و اورامانات، به جرم حمله مسلحانه و کشتار مردم بیدفاع پاوه، تیر باران شد. 

عراق برهبري حسن البکر به ایران فرار کردند و خود را به رژیم  1968خانواده جاف، اصال عراقی هستند و در جریان انقالب 



ب پیروزمندانه ایران، ساالرجاف به اتهام کشتار مردم پاوه سلب مصونیت شد وبه دستور رئیس نزدیک کردند. در جریان انقال

وقت مجلس، در محوطه مجلس بازداشت شد. ساالرجاف پس از حمله رزمندگان به مجلس، در روز بیست و سوم بهمن ماه 

 )13/12/1357گذشته دستگیر و تحویل کمیته امام خمینی شد.(اطالعات

 

 .یالم و پشتکوه: سپاه ترویج و آبادانی را منحل کنیدسپاهیان ا

 

و ضمن مخابره  انداسفند ماه تشکیل داده 8سپاهیان ترویج و آبادانی مامور خدمت در ایران و پشتکوه در جلسه اي که روز 

 .تلگرامی به روزنامه کیهان خواستار انحالل سیاههاي انقالب سفید در سابق شدند

 

که هدف از ایجاد سپاهها و بویژه ترویج و آبادانیبردن  اندانی ایالم و پشتکوه در تلگرام خود اعالم کردهسپاهان ترویج و آباد

ارتش ضد خلقی به روستاها و تأمین منافع امپریالیسم بوده است. سپاهیان ایالم و پشتکوه خواستهاي خود را به این شرح اعالم 

ش ضد خلقی و تشکیل ارتش خلقی با شرکت افسران و درجه داران و سربازان میهن .انحالل سپاه ترویج و آبادانی و ارتاندکرده

و در نابودي کشاورزي ایران سهم مهمی دارند.تشکیل  اندپرست. محاکمه کسانیکه در این سازمان به ملت خیانت کرده

 )13/12/1357شوراهاي و در صورت موافقت با مواد باال ما سپاهیان نیز حاضر به همکاري هستیم.(کیهان

 

 شونداستاندار جدید قهرمانشهر: جنایتکاران در دادگاه اسالمی محاکمه می

 

 در هک جنایتکارانی تمام: گفت شهر این به ورود هنگام دیروز قهرمانشهر یدجد استاندار "نژاد ایران عبدالحمید" –قهرمانشهر 

 ريکثی اجتماع در که وي. شد خواهند محاکمه اسالمی عدل دادگاه در. زدند مردم بیرحمانه چپاول و کشتار به دست گذشته

افزود: حتی اگر برادر خود من هم  گفت،سخن می شهراز مردم، خانواده شهدا و گروهی از روساي ادارات در گورستان عمومی

جنایتی مرتکب شده باشد، دست از سرش بر نخواهم داشت. استاندار جدید سپس به شایعه تجزیه طلبی اشاره کرد و گفت: تا 

آنجا که من خبر دارم این شایعات را بر عناصر معلوم الحال براي کردن اذهان عمومی پراکنده کردند.. وي سپس از مردم 

 )14/12/1357از هرگونه انتقام جویی و یا مجازاتی فردي پرهیز کنند. (کیهان خواست که

 

 در خواست حزب دموکرات ایران از امام خمینی

 



از امام خمینی درخواست کرد که از منافع مردم  ايکمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان ایران، طی ارسال نامه سرگشاده 

این شرح است: حضرت آیت اله العظمی دامت برکاته پس از تقدیم سالمهاي مخلصانه  کرد پشتیبانی کنند. متن این نامه به

گوئیم. حزب دموکرات بدینوسیله پیروزي عظیم نیروهاي انقالبی را صمیمانه به جنابعالی و مردم مبارز ایران تهنیت می

نهند. در پیگار آتشی ارجع فراوان میکردستان ایران و همه مردم کردستان به مبارزات پیگیر و صالبت و شهامت آن جناب 

رود. درست خلق از عوامل اصلی پیروزي خلقهاي ایران بشماره می هايناپذیر سالهاي اخیر نقش موثر جنابعالی در رهبري توده

به همین جهت است که مراجعت آن روحانی بزرگوار به وطن تجلی پیروزي بزرگ مردم ایران بر رژیم منفور شاهنشاهی و 

گردد. اما آروز داریم حضرت عالی همچنانکه در یک سال اخیر در ایجاد وحدت کلمه در میان یالیزم امریکا محسوب میامپر

خلق و بیسج آنان بسوي مبارزه توام با قرابانیها و فداکاریها نقش بسیار مهمی بعهده داشتید در آینده نیز از نفوذ و  هايتوده

تگی همه نیروهاي دموکراتیک و ملی استفاده کنید. مبارزه ملی ایران به پیروزیهاي محبوبیت خود براي حفظ اتحاد و همبس

چشمگیري نائل آمده لیکن هنوز موانع و مشکالت فراوانی در پیش دارد. امپریالیزم آمریکا در کمین است و به کمک مزدوران 

م شاهنشاهی را در هم کوبیده اما هنوز آنرا رژی هايخود دست از توطئه برنداشته و از همه مهمتر هر چند جنبش خلق پایه

نابود نساخته است، همچنانکه خود آنحضرت در هنگام بازگشت به وطن تأکید فرمودید حفظ اتحاد و وحدت عمل  کامالً

 فنیروهاي ملی و ضد امپریالیستی در شرایط کنونی اهمیت حیاتی دارد. ما آرزو داریم که جنابعالی بویژه اجازه ندهید در صفو

مبارزان راه آزادي، مبارزانی که خونشان در نیروهاي مشترك در هم آمیخته نفاق و تفرقه رخنه کند. جنبش عظیم خلقهاي 

تواند قرا گیرد. همه مردم ایران با ایدئولوژیهاي مختلف در این راه زحمت ایرن در مالکیت و انحصار هیچ گروه معینی نمی

ازندگی ایرانی نوین و دموکراتیک ادامه مبارزه مشترك و همبستگی بسیار ضروري است. و براي س اندکشیده و فداکاري نموده

حتلف م هايباید توجه داشته باشید که دستاوردهاي انقالب را نمیتوان در اختیار گروهی گذاشت و گروههاي دیگر را به بهانه

که هرگونه محدودیتی در زمینه آزادي فعالیت  از آن محرم ساخت. تجربه بسیاري از کشورها و همچنین کشور ما نشان داده

گردد. تضمین بدون قید و شرط دموکراسی نیروها در مسیر انقالب زیر هر عنوانی که باشد دیر یا زود به دیکتاتوري منجر می

بهتر  هايایندهتواند نوید دهندهبراي همه جزبها و گروههاي سیاسی شرط اساسی یک محیط سالم و دموکراتیک است که می

براي مردم ایرن بویژه زحمتکشان مردم کشور باشد. همچنین امید واریم که به یک مسئله اساسی انقالب ایران نیز توجه کافی 

مردمی، عادالنه و دموکراتیک نخواهدبود اگر قادر به مسئله ملی  مبذول دارید. ما ایمان داریم که هیچ رژیمی در ایران واقعاً

است نباشد. واقعیت این است که در ایران خلقهاي ستمدیده بیش از نصف جمعیت کشور را که مشکالت اساسی کشور م

دهند. آموزش به زبان مادري، پاسداري و توسعه فرهنگ ملی، رفع تبعیضهاي اقتصادي و سیاسی و از همه مهتمر تشکیل می

دم از دشمنان مر ايا بر خالف آنچه عدهتعیین سرنوشت به دست خود از حقوق مسلم این خلقها است، رفع ستم ملی از خلقه

کنند تجزیه طلبی نیست، بر عکس تأمین اتحاد واقعی این خلقها در چارچوب ایران دموکراتیک ضامن حفظ وحدت و دعا می

کاهد، برعکس راه را براي سوء استقالل کشور است. مسئله ملی در ایران وجود دارد و هیچگونه تجاملی از اهمیت آن نمی

اید قادر هستید کند. جضرت آیت اله جنابعالی در طی یکسال اخیر نشان دادهده دشمنان استقالل و آزادي ایران هموار میاستفا

با جرائت و شهامت بی نظیر با مسائل روبرو شوید. بیائید این بت را نیز که اتهام تجزیه طلبی نام دارد و از بقایاي شوم رژیم 

انیت و عدالت از حقوق خلقهاي ستم دیده ایران دفاعع کنید مطمئن باشید تاریخ هرگز یک پهلوي است بشکنید و به نام انس



چنین خدمت درخشانی را فراموش نخواهد کرد. امید واریم که جنابعالی در این مورد رهنمودهاي الزم را به دولت مهندس 

رد را در برنامه خود بگنجانند. و بدین ترتیب مو ایرانمهدي بازرگان بدهید تا ایشان مسئله تأمین حقوق ملی خلقهاي ستمدیده

داریم و امید واریم که پشتیبانی همه مردم قرار گیرند. باردیگر درودهاي مخلصانه و احترامات خود را به آن حضرت تقدیم می

مهمی در حفظ وحدت صفوف انقالب ایران بردارد. کمیته مرکزي حزب دموکرات کردستان  گامهايرهبر گرامی

 )14/12/1357ان.(کیهانایر

 

 .اندایرانی توسط نیروهاي عراقی دستگیر شده9بدنبال حمله هوائی نیروهاي عراقی به منطقه سیرین 

 

نفر امروز کسب  15در مرز ایران و عراق کشته شدن  سیرین منطقه به عراقی نیروهاي هوایی حمله بدنبال –بانه کردستان 

از روستا نشینان اطراف بانه(نقاط مرزي) به  اينفر هستند. عده9یله نیروهاي عراقی اطالع شد که دستگیر شدگان ایرانی بوس

کمیته انقالب بانه مراجعه کردند و خواستند که از طریق وزارت امور خارجه در بازگرداندن این افراد اقدام شود. 

 )14/12/1357(کیهان

 

 .کندامام جمعه مهاباد به تهران و قم سفر می

 

هزار نفر 7کارگران بانه بدنبال تظاهرات خیابانی دیروز در این شهر صادر شد در این تظاهرات حدود  ايماده 7قطعنامه -بانه

 .شرکت داشتند

 

 :مواد قطعنامه به این شرح است

 

 .که بوسیله نمایندگان اکراد به وزیر کار در مهاباد داده شد ايماده 8پشتیبانی از قطعنامه -1

 

 .نمایندگان کارگردان در دولت انقالبیشرکت -2

 

 .ایجاد کار براي کارگران ایران،بویژه کارگران بانه-3



 

 برسمیت شناختن سندیکاهاي کارگران-4

 

 .پرداخت و حقوق و مزایاي عقب افتاده کارگران از طرف کارفرمایان دولتی یا خصوصی-5

 

 .مسکونی براي کارگران هايایجاد خانه-6

 

 )14/12/1357رم و گرانی ارزاق. (کیهانمبارزه با تو-7

 

 .آیدامام جمعه مهاباد در راس هیاتی به تهران می

 

ندگان کرد و اینم بین تماسهاي که کرد فاش دیشب کیهان خبرنگار با گفتگویی در موثق منبع یک: اعزامی خبرنگار –مهاباد 

ه امام جمع شود،است طی هفته آینده، هیاتی گفته می داریوش فروهر رئیس هیات اعزامی دولت به مهاباد برقرار است. قرار

 )15/12/1357.(کیهانشودقم می مهباد در راس آن قرار داده عازم مرکز و احتماالً

 

 .مردم کرمانشاه و بوکان: به بهانه تجزیه طلبی مردم را قتل عام می کنند

 

یار را دولت بخت»تبلیغات مسموم«م بهمن صادر کردند مردم بوکان در قطعنامه اي که بعد از راهپیمایی بزرگ روز دو-بوکان

همبستگی خلق کرد با دیگر «در مورد تجزیه طلبی کردهاي ایران محکوم کردند. اهالی بوکان دوم بهمن ماه را به عنوان روز

اري سیا و سازمان اعالم کردند و از همه مردم ایران خواستند دارودسته راهزن مالمصطفی بارزانی را که با همک» خلقهاي ایران

از ایران کوتاه کنند. اهالی بوکان و روستاها ضمن اعالم همبستگی  باشدامنیت در عظیمیۀ کرج مشغول توطئه علیه ایران می

خلق کرد با مبارزات دمکراتیک مردم ایران خواستار محو هرگونه ستم ازجمله ستم ملی شدند. اهالی بوکان در قطعنامۀ دیگري 

وش دولت دکتر بختیار و فرمانده لشکر سنندج را در کشتار مردم سنندج به شدت محکوم کرده و محتوي که صادر کردند ر

 .اعالمیه فرمانده لشکر کردستان را کردند،شوراي کارمندان بوکان هم کشتار سنندج و رضائیه و دیگر شهرها را محکوم کرد

 



همصدا با سایر نواحی کردنشین وجود هر نوع فکر تجزیه جامعه کردهاي قهرمان شهر(کرمانشاه)-قهرمان شهر (کرمانشاه)

 زننداین شایعه دست به کشتار و قتل عام مردم می انداختنطلبی را در کردستان رد کرده و اعالم داشتند کسانی که با براه

ه با سایر هموطنان مجازات و محکوم شوند، جامعه کردهاي قهرمان شهر اعالم کرده است: ما رزمندگان کرد همرا باید شدیداً

هستیم و چنانکه دولت غیر » پیشمرگ«مبارزه خود را به رهبري امام خمینی تا پیروزي نهایی ادامه داده و در راه انقالب 

 .دست به کشتار مردم بی گناه بزند مسئوول عواقب آن خواهد بود هاقانونی دکتر بختیار یکبار دیگر به این بهانه

 

انه سیمان غرب طی اعالمیه اي همبستگی خود را با جنبش ملی ایران اعالم کرده و رهبري امام گارگران و کارمندان کارخ

 )15/12/1357خمینی را پذیرا شدند. (کیهان

 

 .در بعضی مناطق کردنیشن رضائیه. مالکان و فئودالها خواستار بهره مالکانه شدند

 

 اندو بردوست ارومیه با تهدید و ارعاب روستائیان از آنها خواستهرضائیه، خبرنگار اعزامی: گروهی از فئودالهاي منطقه سوماي 

پرداخت کنند. در جلسه عمومی جمعیت کردهاي رضائیه که در مسجد  سال گذشته را مجدداً 12که بهره مالکانه عقب افتاده 

ه بازپس ئیان را تهدید ببرگزار شد اعالم شد. فئودالهاي بعضی مناطق کردنیشن با تشکیل گروههاي مسلح، روستا هاشافعی

کنند که در دزمان اصالحات اراضی به آنان داده شده است. در این قرار شد براي متشکل کردن روستا گرفتن زمینهایی می

به روستاها فرستاده شود و نمایندگان روستاها تشکیل شوند. در این جلسه اعضاي هیئت موسس انجمن  هاییئیان هیئت

اب نمایندگان کردها از میان فئودالها و عشایر اعتراضی کردند و خواستار آن شدند که نمایندگان کردهاي رضائیه به انتخ

 )15/12/1357فزار روستائی و شهري ارومیه وسیله خود این فراد انتخاب شدند.(کیهان230

 

 .بوسیله علی همام قاضی محمد در بن: شوراي خود مختاري کرد تشکیل شد

 

روز علی همام قاضی پسر محمد قاضی در شهر بن پایتخت آلمان فدرال طی صدور یک بیانیه خبرگزاري پارس: ام -بن 

مطبوعاتی تشکیل خود مختاري کرد را اعالم کرد. علی قاضی که در نخستین نشست این شورا به عنوان سختگوي آن انتخاب 

را ندارد، هدفهاي شوراي مذبور را  شد، ضمن تأکید این موضوع که این شورا قصد جایگزین شدن به جاي یک حزب سیاسی

تشرح کرد و گفت: شوراي خود مختاري کرد گردهمایی کردهایی است که در مناطق مختلف تقسیم شده کردستان و همچنین 

کنند. وي افزود: وظیفه شورا این است که اطالهات الزم را در مورد تمایالت ملی کردها منتشر کرده و به در خارج زندگی می

مفالیتهاي سیاسی آزادیخواهانه در کردستان کمک کند. بنا به اظهارات ملی قاضی این شورا همچنین در نظر دارد انجمن 



عضویت خواند داشت تشکیل دهد. شوراي خود مختاري کرد در دوستی آلمان و کرد را که در آن مقامات سیاسی و اقتصادي 

بیانیه مطبوعاتی خود از آمادگی دولت جدید ایران مبنی بر رعایت تمایالت خود مختاري کردها استقبال کرد و افزود که پس 

رود. علی همام ار میاز موفقیت انقالب اسالمی ایران تحت رهبري آیت اله خمینی این گام یکی از اولین گامهاي عادالنه بشم

قاضی سخنگوي شوراي خود مختاري کرد در آلمان فدرال همچنین ضمن ارسال نامه اي به امام خمینی از اقدامات دولت 

آزادیخواهی و برابري ملت ایران پشتیبانی کرد و رهبري آیت اله خمینی و  هايجدید ایران در راه تحقق بخشیدن به خواسته

 )15/12/1357همیت ویژه اي دانست.(کیهانشوراي انقالب را حافظ ا

 

 تیراندازي به سوي پاسداران

 

داران روي داد. پاس» معینی«مهاباد ـ سرنشینان یک وانت به سوي پاسداران شب، آتش گشودند. حادثه، نیمه شب در خیابان 

ب نت به سوي پاسداران ششب که به سرنشینان این وانت مشکوك شده بودند به آن ایست دادند اما ناگهان سرنشینان وا

و » ار جاللهوشی«آتش گشودند. پاسداران نیز دست به تیراندازي متقابل زدند و در نتیجه دو نفر سرنشینان وانت به نامهاي 

آیت اهللا شیخ عزالدین حسینی امام جمعه و رئیس شوراي انقالب مهاباد و مجروح شدند. جریان از سوي » درویش علی«

 .کردستان ایران تحت رسیدگی استهمچنین حزب دمکرات 

 

سنندج ـ دیروز گروهی از دانش آموزان مسلمان مدارس و دانشسراهاي سنندج در محیط آموزشگاههاي خود تحصن 

انگیزه  ودشاختیارکردند و سپس با دادن شعارهایی به نفع امام خمینی و عالمه مفتی زاده به راهپیمایی پرداختند.گفته می

موزان، اهانتی بود که یکی از دبیران، به شعارهاي اسالمی آنان کرده بود. شهر سنندج هنوز آرامش خود اعتراض این دانش آ

 .شودانجام می هاییرا باز نیافته است. شبها در نقاط مختلف شهر تیراندازي

 

امان دادن به اوضاع دیروز گروهی ازاولیاي دانش آموزان با مراجعه به نمایندگی روزنامه اطالعات در سنندج، خواستار س

 آشفته منطقه شدند

 

 تأیید قطب زاده

 



در رد تلگراف دانش آموزان این شهر که خطاب به صادق  اياز سوي انجمن اسالمی دانش آموزان و جوانان سنندج، اعالمیه

ن د. در ایقطب زاده سرپرست رادیو تلویزیون کشور در جهت رفع سانسور در این نهاد ارتباطی مخابره شده بود صادر ش

اعالمیه، مخابره تلگرام فوق، عملی خائنانه توصیف شده وقید گردیده است که دانش آموزان مذهبی، بهیچ وجه اجازه تکرار 

 )16/12/1357مورد تأیید آنهاست. (اطالعات» صادق قطب زاده«تاریخ را نخواهند داد و 

 

 نامه شوراي خود مختاري کرد در آلمان به امام خمینی

 

به حضور آیت اهللا  اي، سخنگوي شوراي خودمختاري کرد در آلمان فدرال، ضمن نامه»علی همام قاضی« -ي پارس خبرگزار

آزادیخواهی و برابري ملت ایران، پشتیبانی کرد و  هايخمینی، از اقدامات دولت جدید ایران در راه تحقق بخشیدن به خواسته

تمام کردها «دانست. علی قاضی در نامه خود افزود:  ايحائز اهمیت ویژه رهبري حضرت آیت اهللا خمینی و شوراهاي انقالب را

امیدوارند که در این لحظه حساس سیاسی بتوانند به آزادي خود مبنی بر خودمختاري در چارچوب جمهوري اسالمی ایران 

ز بین نرفته بلکه در گذشته کردها مبنی بر خودمختاري هرگز ا هايخواسته«در این نامه همچنین آمده است:  ». نایل شوند

بارها از طریق خشنونت آمیز سرکوب شده ولی اکنون تمام نگاهها بسوي آیت اهللا خمینی بعنوان یک رهبر آزادي دوخته شده 

علی قاضی سخنگوي شوراي خود مختاري کرد در پایان نامه خود به آیت اهللا خمینی ضمن اعالم وفاداري کردها به ». است

معنوي ایران، ابراز امیدواري کرده است که آنها بتوانند در چارچوب جمهوري اسالمی ایران به آرزوي نوسازي سیاسی و 

 .دیرینه خود دست یابند

 

پس از شکست نهضت  1325و  1324 هايرئیس جمهور کردستان که در سال» قاضی محمد«پسر » علی همام قاضی«دیروز 

بن پایتخت آلمان فدرال، طی صدور یک بیانیه مطبوعاتی، تشکیل کردستان از طرف رژیم سابق اعدام شد. در شهر 

خودمختاري کرد را اعالم کرد. علی قاضی که در نخستین نشست این شورا بعنوان سخنگوي آن انتخاب شد ضمن تأکید این 

وراي ش: «موضوع که این شورا قصد جایگزین شدن یک حزب سیاسی را ندارد، هدفهاي شوراي مزبور را تشریح کرد و گفت

خود مختاري کرد، گردهمایی کردهایی است که در مناطق مختلف تقسیم شده کردستان و همچنین در خارج زندگی 

 )16/12/1357اطالعات».(کنندمی

 

 .جسد بارزانی به خاك سپرده شد

 



نیروي  کوپترق با هلیرهبر فقید کردهاي شورشی عرا» مال مصطفی بارزانی«اشنویه ـ (خبرنگار اطالعات): دوشنبه گذشته جسد 

هزار نفر از کردهاي ایرانی به خاك سپرده شد. در  200انتقال یافت و در میان تاثر بیش از » اشنویه«هوایی ملی ایران به 

 درود بر امام خمینی مبارز«مراسم تدفین جسد مال مصطفی بارزانی، سرود ملی کردستان خوانده شد و جمعیت فریاد زدند: 

 .«ش ایران ـ درود بر بارزانی فقید مبارز از جان گذشته ملت کردقهرمان آزادي بخ

 

 هزار نفري 300میتینگ 

 

که براي دفن پناهندگان کرد به ایران از چندي پیش » اشنویه«هکتاري  13جسد مال مصطفی بارزانی در گورستان اختصاصی 

شرکت کردند. » اشنویه«کشور در میتینگ عظیم  هزار نفر کرد از سراسر 300تدارك دیده شده بود، دفن گردید. دیروز نیز 

در این میتینگ که خبرنگاران داخلی و خارجی نیز حضور داشتند آقاي محمودزاده نماینده شوراي انقالب اشنویه بخاطر فوت 

طی روز دیگر در این شهر اعالم عزاداري نمود. سپس مال کریم شهرکندي نماینده کردهاي مهاباد  3مال مصطفی بارزانی، 

نماینده » مال صالح رحیمی«از خواستهاي کردها در مورد مال مصطفی بارزانی حذف خواهد شد. 8سخنانی اعالم داشت که ماده 

اشعاري قرائت کرد که حاضرین را بشدت تحت تأثیر » هژار«مردم نقده نیز در این زمینه صحبت کرد. در این مراسم استاد 

 .قرار داد

 

 امام رهبر بزرگ

 

و  خواندگ کردها در اشنویه مسعود بارزانی پسر مال مصطفی، در سخنان خود، امام خمینی را رهبر بزرگ اسالمیدر میتین

امام خمینی فرمودند که کردهاي ایران را به حقوق حقه خود خواهند رساند و بدانید که شما کردها هیچ وقت تجزیه «افزود: 

ر بزرگ که این رهب دهممشکالت دولت اسالمی بیافزایید. به شما وعده میطلب نبوده و حاضر نخواهید بود کاري کنید که بر 

مسعود بارزانی در مصاحبه ». زیر پرچم اسالمی ایران و چارچوب تشکیالت جمهوري اسالمی، به شما خودمختاري خواهند داد

پایگاه موقت نداریم و تنها پایگاه  ما نه تنها در اشنویه بلکه در هیچ کجاي ایران«با خبرنگاران داخلی و خارجی اعالم کرد: 

 .«موقت ما در خاك عراق است

 

هزارکرد را به کشتن داد و از پشت به ما خنجر  20شاه سابق بما خیانت کرد و با نابود کردن شورش ما در عراق، «وي گفت: 

صد مال مصطفی بارزانی. ق طبق اطالع، قریب به یکصد هزار نفر از کردهاي عراق و ترکیه براي شرکت در مراسم تدفین» زد

 )16/12/1357آمدن به اشنویه را داشتند که با ورود آنان به خاك ایران مخالفت شد.(اطالعات



 

 .سه چریک فدایی خلق کشته شدند

 

قایان شب گذشته آ«به شرح زیر انتشار یافت:  ايسنندج ـ خبرنگار اطالعات: از سوي چریکهاي فدایی خلق سنندج اطالعیه

ی خلیقی، و جلیل حواري نسب در جریان یک مأموریت در جاده سنندج ـ کرمانشاه شربت شهادت هادي، عل

 )17/12/1357اطالعات».(نوشیدند

 

 تجلیل از مال مصطفی

 

مهاباد ـ دیروز ازطرف علماي مهاباد، مراسمی به مناسبت در گذشت مالمصطفی بارزانی برپاشد. در این مراسم که در مسجد 

جت ح«و » مال مصطفی شهریکندي«از خبرنگاران خارجی نیز حضور داشتند و حجت االسالم  ايا گردید عدهجامع مهاباد برپ

نیز ضمن سخنرانی از مقام بزرگ و ارزنده و مبارزات دلیرانه مال مصطفی تجلیل کردند. در این » االسالم مال رشید قرنی

جمعیت حاضر در جلسه بار دیگر ضمن تأیید امام خمینی و نیز تجلیل بعمل آمد و » محمد مصدق«مراسم از روانشاد دکتر 

 )17/12/1357رهبري بحق معظم له، تاکید کردند که ملت کرد، ایرانی است و تجزیه طلب نیست.(اطالعات

 

 نماینده امام در پیرانشهر

 

یدار در د» سید طه کمالی زاده«نماینده اعزامی از جانب امام خمینی وارد پیرانشهر شد. شیخ » حمیدزاده«پیرانشهر ـ آیت اهللا 

کردها تنها خواستار خود مختاري بوده و «با نماینده امام و هیأت همراه او موضوع تجزیه طلبی کردها را محکوم کرد و گفت: 

 )17/12/1357اطالعات».(در انتظار نظر قاطع امام دراین زمینه هستند

 

 .سال در سردشت مسلح هستند 18اد باالي درصد افر 80بنا به اظهار یک عضو شوراي انقالب سردشت:

 

درجه دار یگر به اتهام دادن گزارش نادرست و شرکت در  3خبرنگار اعضامی کیهان : فتح اله شفاقی فرماندار و  -سردشت

آذرماه گذشته که منجر به کشته شدن  14کشتار مردم سردشت دستگیر شدند. فرماندهر سردشت متهم است که در واقعه 



نفر گردید، گزارش نادرست داده و کشتار شهر را نتیجه تیراندازي مردم بروي یکدیگر  20جروح شدن بیش از نفر و م 8

درجه دار دیگر زمانی صورت گرفت که قبل از آن صدها جوان سردشتی بعنوان  3عنوان کرده است. دستگیري فرماندار و 

د بودند، جوانان معتقدن انداختهاعمال رژیم تظاهراتی براه اعتراض به عدم سرعت عمل و قاطعیت شورا در دستگیري و مجازات

که انتخابات شورا در شرایطی قبل انقالب صورت گرفته است. جوانان خواهان انتخاب مجدد و شرکت نمایندگان گروههاي 

ات در محیطی گویند تصمیممختلف مردم در شورا شدند. معترضین به نحوه تقسیم سالحها در بین افراد اعتراض کرده و می

شود و تصمیمات با اطالع اهالی نمیرسد. غفور ابراهیمی یک عضو شوراي انقالب اتهامات منتسبه را غیر دموکراتیک گرفته می

رد کرد و گفت که علت اعتراض جوانان این است که به آنها سالح داده نشده است. از سوي از سوي دیگر پادگان سردشت 

شود و یک شوراي فرماندهی مرکب از افسران و درجه داران اداره امور پادگان را به میکرد مسلح محافظت  300بوسیله 

. و از طرف شوراي انقالب هم یک فرمانده براي پادگان انتخاب شده است. به گفته حسین خرازي یکی از اندعهده گرفته

امور شهر سردشت اعالم کردند سال مسلح هستند و  80درصد افراد باالي  80اعضاي شوراي انقالب شوراي سردشت 

تاکنون هیچ حادثه اي در مرزهاي سردشت اتفاق نیفتاد است و افراد طالبانی با حفاظت از چند پاسگاه ایران مانع غارت این 

. ستوان طاهري افسر پایگاه اطالعاتی سردشت گفت در زمان شاه سابق به دستور داده بودند که ضمن اندپاسگاهها شده

 )19/12/1357باشند، همکاري کنیم.(کیهاند طالبانی با افراد پیاده موقت که طرفداران مال مصطفی بارزانی میدستگیري افرا

 

 .گروهی از مردم در سنندج دست به تظاهرات زدند

 

گروههایی از دانش آموزان و گروههاي مختلف مردم سنندج که معتقدند در رادیو و تلویزیون سانسور هست  -سنندج

دیروز دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. تظاهرکنندگان پس از اجتماع در سالن ورزشی تختی درحالی که بعدازظهر 

به مرکز رادیو و تلویزیون سنندج رفتند در روي پالکارتها شعارهاي مبنی بر آزادي مسائل ارتباط  کردندپالکارتهایی حمل می

رکنندگان از کارکنان خواستند که براي لغو سانسور به هر شکلی اقدام جمعی نوشته شده بود در مرکز رادیو و تلویزیون تظاه

از افراد مسلح کمیته انقالب که براي تقویت نگهبانان رادیو و تلویزیون اعزام شده بودند در این هنگام در اطراف  ايکنند. عده

ساختمان مستقر شدند تا از ورود احتمالی تظاهرکنندگان به داخل مرکز جلوگیري کنند در پایان دانش آموزان با صدور یک 

خواستار لغو سانسور شدند در قطعنامه آمده است ما رهبري امام خمینی را که به تایید جمعیت رسید  ايماده 5قطعنامه 

 )20/12/1357و خواستار تعیین شوراي کارکنان رادیو و تلویزیون هستیم.(کیهان کنیمباردیگر، تایید می

 

 بارزانی، عامل توطئه امپریالیستی ـ ارتجاعی خاورمیانه

 



 .کرکوك مسلط سازد یک شرکت آمریکائی را بر خواستمالمصطفی می 

 

 .کردده درصد نیازمندیهاي مالمصطفی را شاه تأمین می

 

ایاالت متحده امریکا با برخورداري از تجارب چندصد ساله استعمارگران اروپایی، بویژه امپریالیسم انگلیس، به عرصه سیاست 

 گریهاي استعماریفوت و فنهاي این خاورمیانه قدم گذاشت. سیاست (تفرقه بیانداز حکومت کن) فصل مهمی است در توطئه

سیاست را امپراتوري شکست خورده و تحت تکفل بریتانیا از جنگ دوم به بعد در اختیار امپریالیستهاي تازه نفس و آزمند 

آمریکایی گذاشت.بخش عقب مانده جوان، ازجمله خاورمیانه مملو از ناهمگونیها، جداییها و اختالفات منطقه اي، قومی، زمانی و 

 پیش ات نیز اروپا قاره. دنیاست جاي همه در اي قبیله –اقتصادي بوده است. اینها نمودها و ویژگیهاي مناطق و جوامع فئودالی 

 چیز ود در جهان بخشهاي سایر با اروپا سیاسی – اقتصادي تحول در عمده تفاوت. است داشته وضعی چنین شانزدهم قرن از

آنها نیست سریعتر از جاهاي دیگر صورت گرفت،  ذکر مجال جا این در که دالیلی به تحول سیر این آنکه نخست است بوده

دوم آنکه به همین دلیل تحول درونی قاره اروپا همراه با دگرسانی منالطق گوناگون آن بصورت(ملت)، (وحدت جغرافیایی، 

ن مداخالت مخل و برهم زننده، خارجی قومی، فرهنگی، اقتصادي و پدید آمدن تمایز در همین جهات میان مناطق مختلف) بدو

 .به انجام رسید

 

 وحدت سیاسی

 

یا غیر مستقیم به زیر یوغ این ملتهاي بالنده سرمایه داري کشیده  از سوي دیگر، دربخشهاي عقب مانده جهان که مستقیماً

این یکپارچگی و انسجام ملی به دالئل اقتصادي یا نتوانسته بود بوجود آید یا بصورتی ناقص در حال پدید شدن بود  اند،شده

بدون دخالت استعمارگران) براي دگرسانی و پدید آمدن که زمینه ( بینیمبه همین هندوستان اگر نظري بیافکنیم می مثالً

دمان از زمان سقوط ساسانیان تا تشکیل دولت صفوي با وجود پیوندهاي عمیقی ملتهاي) متعددي در آن فراهم بود ایران خو(

بی شباهت به شبه قاره هند نبود جز آنکه زمینه براي وحدت سیاسی آن بسیار فراهم تر  اندکه مناطق مختلف آن با هم داشته

ه ن میسر ساخت. با این حال ایران نوین باز هندوستان بود وهمین عوامل عینی بود که بنیانگزاري ایران نوین را بدست صفویا

یک امپراطوري فئودالی قبیله اي شبیه تر بوده است تا به یک ملت همگن از نوع اروپایی. با ملتهایی چون ویتنام، کره، ژاپن و 

اسی اس هايفرهنگی چون ایران وجود داشته یکی از شیوه -که درون واحدهاي سیاسی هاییارمنستان. بهره برداري از ناهمگونی

یک  هاياندیشهبوده است در این زمینه -انددیدهنمی خویش مصلحت به را نطامی صریح مداخله که زمانی در –استعمارگران 

 است یارد آن) چهره زیبا(  لیبرالهاي از که آمریکا کیفر دیوان قاضی اوداگالس –آمریکایی بسیار سرشناس به نام ویلیام 



 هايتنهض بر آمریکا امپریالیستی محافل تبلیغاتی حمله(سرد جنگ تندناي در یعنی ،1949-50 سالهاي در او است خواندنی

و نیروهاي چپ و تسهیل سلطه ارتجاع و استعمار بر بزرگترین  هادمکراتیک و صلح خواهانه جهان به منظور پس زدن شوروي

) تحت عنوان (استرینج لندز،اندفرندلی ايبخش ممکن جهان) دوبار به خاورمیانه، از جمله ایران آمده و(سفرنامه

 .پیپل)،(سرزمینهایی شگفت و مردمانی مهربان) نگاشته است

 

 مالمصطفی و آمریکا

 

اي از مردمی که با داشتن خصوصیات گوناگون خانواده مجموعه -که هستند بینداو در این کتاب ایرانیان را نه چنان می

و گروههاي دیگر غیر فارسی که محکوم(فارسیان) هستند. این(  بیندم فارسی میاو یک گروه حاک دهندمتحدي را تشکیل می

و نه وحدت. شخص نویسنده افتخار آشنایی با آمریکاییانی را داشته است که معتقد بودند  بینددمکرات) در ایران اختالف می

ارسیان مگر نه این است که (پ اندآذربایجانیها ایرانی نیستند و اینها سالها در آذربایجان به انجام (وظیفه انسانی) مشغول بوده

اکنون  .شودبزگ(آریامهر)نبود؟ لقب به این گندگی بیخودي نمی( ترك)؟ مگر نام آن مزدور هاهستند. و آذربایجانیآریایی)

 رحقب خواستهاي و انقالبی حرکت زمینه در آنهم –بویژه مالمصطفی در مطبوعات به میان آمده  ها،که سخن از نقش بارزانی

ک سو دگان کرد از یستمدی آرمان با او رابطه به کوتاه نگاهی و شود کرده مالمصطفی از یادي جاست به -کرد دلیر میهنان هم

ارتجاعی علیه حاکمیت و تمامیت ملت و کشور برادر و هم سرنوشت ما عراق از سوي دیگر افکنده  -استعماري هايو توطئه

جیم : (شودشود به سبب کمبود اطالعات مشخص و معتبر( که امید است دیگران فراهم آورند)به نقل قولهایی بسنده می

به مقر فرماندهی مالمصطفی رفته با وي مصاحبه کرده است. مال مصطفی در » از ایران احتماالً«خفی م هايهوگلند که از راه

 .»)چه علنی، چه مخفی خواهدمی» سیاسی، انسانی و نظامی«این مصاحبه از آمریکاکمکهاي

 

 ترس از شوروي

 

 با او که اگر دولت عراق قبالً گویدتوجه بشود که دولت عراق در این سال نفت خود را ملی کرده است. مال مصطفی می

. بارزانی گفت: ما حاضریم تا آنجا که کرداو با ملی کردن ناگهانی(!!) مناطق نفتخیز کرکوك مخالفت می کرد،مشورتی می

مک کند.(اگر ک حفاظت» گرگها«بتوانیم با سیاست آمریکا در این منطقه موافقت کنیم به شرط اینکه آمریکاییها از ما در مقابل 

مناطق کرکوك را کنترل کنیم و بگذاریم که یک شرکت آمریکایی در آنجا فعالیت  توانیمکافی باشد ما می اندازهآمریکا به

کند...). بارزانی گفت: ( ما عاملی مهم در خاورمیانه هستیم)(کدام جهت؟) و اینکه (کردها) با گسترش نفوذ شوروي در عراق 

میشه از هر تکانی که زنجیرهاي نفوذ استعمار را سست گرداند بختک نفوذ شوروي را بر مخالفند. این شد منطق. مرتجعی ه



سست شدن نفوذ  تا این شبه وحشتناك نزدیکتر نشده است آن تکان را سرکوب کند اصوالً خواهندو می انگیزندمی

.هوگلند یادشده بنا به خواهداستعمارگران خودش به منزله درآمدن نفوذ شوروي به جاي آن است، و این هیچ دلیل نمی

 :پرسدگزارشهایی که شنیده از مال مصطفی می

 

 گیرد؟مالی و نظامی می هايآیا این درست است که او از اسرائیل کمک 

 

بارزانی در این مصاحبه از  "چیزهایی است که اگر حقیقت هم داشته باشد بهتر است دربارة آنها حرفی زده نشود."جواب: 

که حاضر  او به وضوح گفت رسداین کمکها فقط به ده درصد نیازکندیهایش می گویدولی می کندبق تسکر میکمکهاي شاه سا

ایی بی که آمریک دهداست از طریق اسرائیل و کشورهاي دیگر کمکهایی از آمریکا دریافت کند. اما اضافه کرد که ترجیح می

فچت، در ابزرور.ازجمله از قول مالمصطفی چنین می نویسد ( -از جوزف 6/1/1353واسطه به او کمک کند.(نه به توسط ایران)

که دولت فعلی(عراق) قرارداد دوستی با شوروي را امضا کرد عراق بصورت مرکز اصللی نفوذ شوروي در دنیاي  1971از سال 

درآمده است)(اوبدون رودرواستی تقاضاي حمایت از ناحیه آمریکا را دارد و در برابر آن امتیازاتی عرب در منطقه خلیج فارس 

غداد او مدعی است که دولت ب«کندرا براي اکتشاف و بهره برداري منابع نفت (کرکوك) و دیگر معادن کردستان پیشنهاد می

انی آماده است که این منابع را در اختیار کشورهاي بگذارد و مال مصطفی بارز» این معادن غنی را بی جهت از یاد برده است

 .که آشکارا یا پنهانی از (کردها) حمایت کنند)

 

 نفت و مساله کرد

 

هنگامی که جنگ ارتش عراق با نیروهاي بارزانی شدت گرفته بود مفسر معلوم الحال اسوت آشیتد پرس مال  8/7/1353

خاکستري مو با شدیدترین و خونینترین جنگ زندگی خود رودرروست، که مقداري  مصطفی را چنین می ستاید(.... این جنگجی

 ...)کندو موضوع مورد دعوا را مهمتر از پیش می شوداز آن به تصاعد قیمتهاي نفت مربوط می

 

: گویدیونایتد پرس به خبرگزاري فرانسه: بارزانی در مصاحبه خود سیاست آمریکا را نکوهش کرده می -بیروت 4/1/1354

درگذشته مذاکراتی سري با مقامات آمریکایی انجام داده بود و مقامات امریکایی حمایت غیراصلی خود را از پیش مرگان "

و هرچند تعهدي صریح و کتبی به ما ندادند اما همیشه از مذاکرات خود  کرداعالم کرده بودند او گفت آمریکا ما را تشویق می

 )20/12/1357.(کیهان"ها به هنگام نیاز ما را تنها نخواهند گذاشتباآنها چنین می فهمیدیم که آن



 

 .شودتضعیف دولت موجب درگیري مردم می

 

 حمایت از خلق کرد...          

 

در پایان این مصاحبه سخنگوي سازمان چریکهاي فدایی خلق، ضمن اعالم حمایت از خواستهاي بر حق کرد گفت: باید در 

لیسم هشیار بود چرا که آمریکا به توسط بقایاي ایل بازرانی در کردستان، قصد ایجاد جنگ داخلی دارد امپریا هايمقابل توطئه

ود یعنی به هدف خ تحت عنوان تجزیه طلبی، دولت را بر علیه خلق کرد تجهیز کند، مسلماً هاو اگر بتواند با ایجاد این توطئه

 )21/12/1357(اطالعات رسید. خواهدحفظ و بازسازي ارتش با فرمولهاي قدیمی

 

 هیات کرد در بیروت

 

یر کل این دب» کریم حسامی«خبرگزاري فرانسه : یک هیات نمایندگی از حزب دمکراتیک کرد (ایران) به سرپرستی  -بیرون

 سازمان، دیشب وارد بیروت شد. اعضاي این هیات قرار است درباره آینده روابط، بین منطقه کرد نشین ایران و دولت مرکزي

 )21/12/1357تهران با رهبران سازمان مقاومت فلسطین، گفتگو و تبادل نظر کنند.(اطالعات

 

 .کردي از رادیو قطع شد هايبرنامه

 

ردي ک هايکرمانشاه ( خبرنگار اطالعات ): به دستور قطب زاده سرپرست موقت صدا و سیماي انقالب اسالمی ایران، برنامه

کرمانشاه و قصر شیرین قطع شد. این دو فرستنده رادیویی، یکسال پیش جهت پخش برنامه کیلو وات  800و  100دو فرستنده 

 )22/12/1357.(اطالعاتکردساعت برنامه بزبان کردي پخش می 9براي کردهاي ایران و خاورمیانه تاسیس شد و روزانه 

 

 نماینده امام در سقز

 



ب انقال هايکمیته عمل نحوه تا شد سقز وارد همراهان اتفاق به خمینی امام نماینده »هرندي کاظم« اهللا آیت حضرت –سقز 

چنانچه خودمختاري «اسالمی این شهر را بررسی کند. ایشان در سخنرانی مسجد جامع سقز در جمع هزاران نفر گفت: 

حمل ي قابل تکردستان با تبعیت از دولت مرکزي و اطاعت از آن توام باشد، اشکالی ندارد ولی در غیر اینصورت، خودمختار

 )23/12/1357اطالعات».(نیست

 

 .دهدیکی از افراد قیاده موقت: ارتش ترکیه مخالفان طالبانی را آموزش می

 

 .شورشیان کرد یک افسر عراقی را دستگیر کردند 

 

عراق  رتشا بامقر جالل طالبانی: شورشیان کرد عراق اعالم کردند یک افسر عراقی را درناحیه هولیر در حین درگیري نظامی

این افسر به همراه چند سرباز عراقی دستگیر شده که سربازان پس از بازجویی کوتاهی آزاد شدند. افسر اسیر  انددستگیر کرده

پیاده عراق معرفی  8شدة عراقی در گفتگویی با خبرنگار اعزامی کیهان خود را سروان حاسم محمد محمود اهل بصره و از تیپ 

و قرار شده به مناسبت عید نوروز (عید ملی کردها) وي را  اندچپی کرد با او به نیکی رفتار کرده کرد وي گفت شورشیان دست

کسی به درجه افسري نمی رسد و براي کسانیکه سعی کنند یک  هاآزاد کنند. افسر عراقی گفت در ارتش عراق غیر از بعثی

نی شده است. غیر از افسر اسیر شده کردهاي شورشی که عراقی بعثی را به مرام دیگري تبدیل کنند مجازات اعدام پیش بی

سیله مسعود . قیاده موقت واندتاکنون دهها نفر از افراد قیاده موقت را دستگیر کرده باشدوابسته به اتحادیه میهنی کردستان می

و با کمک دولت سابق ایران، ترکیه، اسرائیل و آمریکا علیه دولت عراق و  شوندو ادریس بارزانی پسران مالمصطفی رهبري می

شورشیان طرفدار جالل طالبانی می جنگند. کاکه رش احمد کردي یکی از طرفداران قیاده موقت بوسیله اهالی روستاي( 

ر یکی از ن اعتراف کرد که دبیوران) سردشت دستگیر و تح.یل افراد جالل طالبانی شده درگفتگویی با خبرنگار اعزامی کیها

پایگاههاي(قیاده موقت) در ترکیه به نام (گوسته ثمزینان)دوره دیده است. وي گفت افراد ارتش ترکیه با قیاده موقت ارتباط 

او که پزشکیار است و دو سال بعنوان پناهنده در جهرم و بوشهر بوده خود را  کنندداشته و از لحاظ مالی آنها را تامیین می

معتقد است که افراد طالبانی انقالبی نیستند! وي اعتراف کرد که از ساواك ایران به آنها دستور  داندوکسیست انقالبی میمار

که علیه اتحادیه میهنی کردستان عراق مبارزه کنند. کاکه رش اضافه کر: شخصی بنام دکتر کمال (محمد قادر) و  دادندمی

سامی رهبري افراد قیاده موقت را بر عهده دارند. به گفته این شخص دکتر کمال  مهندس محمد محمود عبدالرحمن معروف به

در جنگ حکاري که سال پیش اتفاق افتاده افراد بارزانی  باشدرابط ادریس بارزانی و عظیمۀ کرج با پایگاههاي قیاده موقت می

میلیون لیره ترك اسلحه به دست دولت  40از با همکاري نیروهاي ترکیه، عراق ایران افراد طالبانی را شکست داده و بیش 

از یک کشور عربی از طریق ترکیه به صورت قاچاق براي افراد طالبانی فرستاده شده بود. کاکه رش  هاترکیه افتاد این اسلحه

 کننددر گفتگوي خود اعالم داشت عشایر کرد و رئیس بلدیه (شهرداري) چوله میرك ترکیه با افراد قیاده موقت همکاري می



. باشندنفر از طرفداران بارزانی در مرز ترکیه مستقر می 700پایگاه قیاده موقت با نزدیک به  4به گفته این شخص هم اکنون 

از سوي دیگر ستوان دوم طاهري افسر پایگاه اطالعاتی سردشت در گفتگویی با کیهان تایید کرد که ارتش ایران در زمان شاه 

است وي گفت با وجود انکه طالبانی هیچگاه به خاك ایران حمله نکرده است ولی به ما دستور  ردهکبا قیاده موقت همکاري می

که پایگاههاي طالبانی را در مرز عراق گلوله باران کنیم وي گفت هر کدام از اعضاي طالبانی را که ما دستگیر  شدداده می

تند آزادانه در خاك ایران عبور و مرور کنند وي تایید کرد که ولی افرادقیاده موقت می توانس دادیمتحویل عراق می کردیممی

نفر از افراد طالبانی را دستگیر کردند و از طریق پیرانشهر تحویل عراق داده شدند.  22یک بار ارتش ایران 

 )23/12/1357(کیهان

 

 اجتماع کردها

 

هر (ي) این شهاشافعی مسجد در کشور کردهاي سایر با همبستگی اعالم براي کرمانشاه مقیم کردهاي از گروهی –کرمانشاه 

اجتماع کردند و به ترتیب، نمایندگان دانشجویان، فرهنگیان و دیگر قشرهاي مختلف مردم، پیرامون حق خودمختاري کردستان 

 .سخن گفتند

 

مبارزات رهبر انقالب اسالمی امام جمعه اهل تسنن در کرمانشاه ضمن اشاره به » محمد ربیعی«در این اجتماع، حجت االسالم 

و  مکنیایران، هر گونه تجزیه طلبی را محکوم کرد و خاطر نشان ساخت که ما براي بدست آوردن حق خودمختاري مبازره می

ساعت بطول انجامید، حجت االسالم محمد ربیعی بعنوان رهبر ملی و  3در این اجتماع که مدت  ايسپس طی صدور قطعنامه

کردي از رادیو کرمانشاه و قصر شیرین،  هايیم کرمانشاه و اورامانات انتخاب شد و در پایان با قطع برنامهمذهبی کردهاي مق

 )23/12/1357مخالفتهایی بعمل آمد.(اطالعات

 

 راهپیمایی در مهاباد

 

 دولت به کردها اديپیشنه گانه 8 موارد از را خود پشتیبانی دیگر بار راهپیمایی، ضمن مهاباد مدارس آموزان دانش –مهاباد 

 )24/12/1357اطالعات.(کردند اعالم بازرگان مهندس

 

 جمهوري اسالمی



 

ردنشین خواهان انتشار برنامه و محتواي جمهوري اسالمی پیش از رفراندوم شدند. آنان که از ک شهرهاي علماي –پیرانشهر 

بودند، ضمن تائید رهبري حضرت آیت العظمی  شهرهاي مهاباد، اشنویه، نقده، پیرانشهر و سردشت، در پیرانشهر گرد آمده

مردم تایید  هايخمینی خواهان خودمختاري کردستان، محترم شمردن حقوق اقلیتهاي مذهبی، تبدیل پادگانها به پادگان

حضرت آیت اهللا عزالدین حسینی بعنوان رئیس هر هیاتی که مسئول مذاکره با دولت است. تشکیل گارد ملی وتحکیم مبانی 

 )24/12/1357کرد و آذربایجان شدند.(اطالعات هايي خلقبرادر

 

 دانشکده بجاي ساواك

 

 .یر کل جدید آموزش و پرورش کردستان وارد سنندج شدمد »واعظی ظهیر محمود سید« –سنندج 

 

ساختمان بزرگ و مدرن ساواك سنندج تحویل دانشگاه رازي شد و تابلو دانشکده تربیت دبیرسنندج بر سر در آن نصب 

 )24/12/1357گردید.(اطالعات

 

 :اعتراض مردم لرستان به وزیر کار

 

 .لرها کرد نیستند

 

را جزو کردها به حساب آورده است اعتراض کردند و از » لرها«مردم لرستان به وزیر کار و امور اجتماعی پیرامون آنکه 

لگرامی که به مهندس مهدي بازرگان نخست اوخواستند که هر چه زودتر سخنان خود در این باره را تصحیح کند. آنان در ت

ر آقاي وزیر کار د اندنوشته اند،ارسال داشته» اطالعات«و رونوشت آن را به  اندوزیر دولت موقت انقالب اسالمی مخابره کرده

میلیون و اگر لرها  4موضوع خودمختاري کردها در پاسخ به این پرسش که جمعیت کردهاي ایرانی چقدر است جواب میدهد 

میلیون خواهد بود. ما مردم لرستان ضمن اظهار تأسف از  6را جزو کردها حساب کنیم جمعیت کردها بیش از  هاو بختیاري

رد که به لر کوچک ولر بزرگ معروفند ک هاکه لرها و بختیاري رسانیمکار، به اطالع ملت ایران می اینگونه کم لطفی آقاي وزیر

آنها را جزو جمعیت کرد ایران به حساب آورد. در این تلگرام ضمن تأکید رهبري امام خمینی و انقالب  تواننیستند و نمی



ي آنها تصمیم بگیرد و از وزیر کار خواسته شد که در مورد به جا دهندشده است که لرها به کسی اجازه نمی گفتهاسالمی

 )24/12/1357خود توضیح داده و آن را تقبیح نماید.(اطالعات هايگفته

 

 منظور،قطع برنامه کردي نبوده

 

ستیم، هاز آنجایی که هنوز در حال مطالعه و بررسی وضع سرپرستان و کارکنان سازمان رادیو و تلویزیون ملی اسالمی  "000

رادیو و تلویزیون مرکز تهران را رله کرده و از  هايتا تعیین سرپرست مورد اعتماد، فقط برنامه هامقرر شد که مراکز شهرستان

تولید و پخش داخلی محلی تا تعیین سرپرست مورد اعتماد خودداري نمایند و این تصمیم کلی بوده و شامل همه مراکز رادیو و 

منطقه خاصی مورد نظر نبوده است وچون عناصر رادیو و تلویزیونی موجود در کرمانشاه مانند سایر تلویزیون کشور است و 

مرکز را رله کنند. متاسفانه خبر مندرج در صفحه  هايبرنامه از آنها خواسته شده است که فعالً اندمناطق، هنوز ارزیابی نشده

 تکذیب میگردد ردي، نه تنها به آن صورت، کذب محض بوده و قویاً اسفند روزنامه در باره قطع برنامه ک 22روز سه شنبه  3

بلکه نمایانگر همان تحریکات ضد انقالبی بود که ملت ایران را هشیارتر خواهد نمود. سازمان رادیوو تلویزیون ملی ایران               

 )24/12/1357(اطالعات

 

 .اض روبروشدکرمانشاه با اعتر هايکردي از فرستنده هايقطع برنامه

 

بعنوان اعتراض به دستور صادق قطب زاده سرپرست موقت صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران درمورد قطع  -کرمانشاه 

کیلو واتی کرمانشاه و قصر شیرین، گروه کثیري از طبقات مختلف مردم  800و  100کردي از دو فرستنده  هايبرنامه

محمد ربیعی امام جماعت اهل تسنن کرمانشاه در این اجتماع که با شرکت  کرمانشاهع تشکیل جلسه دادند. حجت االسالم

قضات،دانش آموزان، اصناف و بازاریان کرد کرمانشاه تشکیل شده بود ضمن اعالم طرفداري از جمهوري اسالمی قطعنامه 

ختاري در چارچوب جمهوري پشتیبانی از حقوق حقه ملت کرد بعنوان خودم-1ماده اعالم کرد:  6جامعه کردهاي کرمانشاه در 

اعتراض  -3تایید حزب دمکرات کردستان و همچنین حزب مساوات اسالمی که در شرف پاگرفتن است. -2اسالمی ایران 

کردي در شهرهاي مختلف و خواستار  هايکردي رادیو کرمانشاه و قصر شیرین و سایر برنامه هاينسبت به تعطیل برنامه

تعیین آقاي -4کردي در تلویزیون در مناطق کردنشین هايرهاي مختلف و خواستار ایجاد برنامهکردي در شه هايایجاد برنامه

درخواست عدم جلوگیري از پوشیدن لباس کردي در  -5محمد ربیعی بعنوان نماینده ملی و روحانی اکراد در استان پنجم

ف کرد براي تحقق ارمان دیرینه این کلت که همبستگی تمام قشرهاي مختل -6مدارس و ادارات از تاریخ صدور این قطعنامه 

 )24/12/1357همانا خودمختاري در چارچوب جمهوري اسالمی ایران است. (کیهان



 

 ي کردها براي آزادي ملیپنجاه سال مبارزه

 

 .گذاري صنعتی شده استمیلیون تومان سرمایه 395میلیون نفر جمعیت کردستان تنها  5/3براي 

 

 .ستم مضاعف را تحمل می کنندمسعود رجوي: کردها 

 

 .بیژن جزنی: هیچ یک از مووسسات حزب دمکرات کمونیست نبود

 

شرکت  42و  30هايعالقگی جبهه ملی و اختالف مذهبی خورده بورژوازي کردستان در جنبش دمکراتیک سالبه علت بی

 .نکرد

 

 (قسمت اول: صالح نیکبخت)

 

خودمختاري خلق کرد، بار دیگر مساله خودمختاري کردها که در نیم قرن  پنچاه سال بعد از تأسیس نخستین حزب طرفدار

گذشته از مسایل حاد خاورمیانه بود به کیفیت مقتاوتی از گذشته مطرح شده است. امروز در شهرهاي کردستان بعد از شعار 

از  خودمختاري براي کردستان بیشدمکراسی براي ایران و » خویی بو کوردانر بهدیمکراسی بو ئیران ـ سه«مرگ بر شاه شعار 

هر مطلب دیگري دیوارها و اماکن عمومی را اشغال کرده و مساله حقوق ملی خلق کرد با وسعت و شدت تمام در نواحی 

 .کردنشین مطرح شده است

 

صد هزار یي وسیعی از ماکو و سلماس، تا قصر شیرین و ایالم را با وسعتی بیش از سکردستان یعنی ناحیه کردنشین، منطقه

گیرد عالوه بر این کردها در بعضی از مناطق دیگر مانند وچان و کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر در بر می

 .شیروان نیز ساکن هستند

 



 فقر سیاه کردستان

 

شت از هاي زیر کینهاي کشور است. میزان زمترین قسمتماندهعلیرغم استعداد و امکانات منطقه کردستان هنوز یکی از عقب

 .هاي قابل کشت تمام ایران کمتر استمیزان زمین

 

رسد. مرگ و میر هم در این منطقه به علت سوءتغذیه و نبودن می  %85در روستاها به  %65درصدي بیسوادي در شهرها 

ود. صنعت شدیده نمی امکاناتن بهداشتی بسیار باالست. جز دو کارخانه توتون چپق هیچ کارخانه تولیدي بزرگی در منطقه

 .شودشویی، آرد و تولید پوشاك محدود میکردستان به چند کارخانه پشم

 

برق  %3گذاري صنعتی شده و تنها میلیون تومان سرمایه 385دهد که د کردستان تنها یک آمار دولت آریامهري نشان می

 .رشد کشاورزي و دامداري مأیوس کننده است شود. آمار میزان مصرف کودشیمیایی،مصرفی کشور در یان منطقه مصرف می

 

 کشاورزي از بد هم بدتر است و سیل کشاورزان مهاجر به شهرها همچنان ادامه دارد. در همین حال کردها از نظر ملی شدیداً

اس باند. ستم ملی خلق کرد و ممنوعیت از خواندن و نوشتن به زبان مادري، نبودن آزادي حتی در پوشیدن لتحت ستم بوده

بومی، اجراي آداب و رسوم و سنن فرهنگی، محروم بودن از اشتغال به بعضی مشاغل اجرایی و قضایی متبلور است. گاهی 

ود که اي بکردند. کمترین ادارهکردها را فقط به خاطر داشتن یک قطعه شعر به زبان کردي به چندین سال حبس محکوم می

هایی آنچنانی و محلی بودند، بر خالف شهرهاي دیگر که الاقل نمایندگان مجلس بوسیله کردها اداره شود در خیلی از موارد

 .دیدندها را نمیآوردند و به جز روز رأي گیري مردم آننمایندگان شهرهاي کردنشین را از شهرهاي دیگر می

 

گرفتند و با زنده کردن میها مردم را به خاطر جدایی زبان و مذهبشان به تمسخر هاي خفقان و ترور مزدوران آندستگاه

کردند. به قول مسعود رجوي: هاي دیگر کوتاهی نمیاندازي در میان کردها و خلقموضوع شیعه و سنی از هر گونه تفرقه

ي تضاد خلق کرد تحت ستم و هیات حاکمه ستم ملی همواره عامل عمده» کنندکردند و میکردها ستم مضاعف را تحمل می«

و پنجاه سال پیش در شهر مهاباد که امروز مرکز ثقل سیاست منطقه است و افکار عمومی را به خود جلب بوده است. از این ر

کرده است، نخستین حزب مدافع خودمختاري کردها وسیله عمومی قاضی محمد شهید تأسیس شد. و در واقع تاریخچه 

 .اند جدا نیستهر قهرمانان نام دادهمبارزات خلق کرد در پنجاه سال پیش از سرگذشت مهاباد که کردها به آن ش

 



مبارزات ملی خلق کرد که بعد از جنگ جهانی اول در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه قرار گرفتند در هر یک از این 

کشورها بر مبارزه بخش دیگري از کردها تأثیر گذاشته است. بعد از جنگ اول کردهاي ترکیه به امید خودمختاري موعود 

اتورك در بالکان رشیدانه جنگیدند ولی آتاتورك به وعده خود وفا نکرد و هزاران ناسیونالیست کرد را اعدام کرد. بعد از آت

جنگ اول شیخ محمود رهبر ملی مذهبی کردهاي عراق چند بار کوشش کرد کردهاي عراق را در چارچوب منطقه 

د ولی پس از مدتی او را به شدت سرکوب کردند. او در آغاز به ها مدتی او را تحمل نمودنخودمختاري گردآورند. انگلیسی

ها او را کاندیداي پادشاهی هاي تزاري به داخل خاك عراق تبدیل به قهرمان ملی عراق شد. انگلیسیعلت مبارزه با نفوذ روس

ل ان به جاي او فیصل اوعراق کردند اما به درخواست شیخ محمود از لنین براي کمک به استقالل عراق و خودمختاري کردست

سر به شورش  1919االصل را  که مدتی حاکم سوریه بود به پادشاهی ایران برگزدیند. ملک محود در سال شخصی حجازي

بازداشت و خواهان حاکمیت کشور جدیداتأسیس شوروي از حقوق خلق کرد شد. اگر چه لنین جواب مساعدي به وي داده ولی 

لی بر ها آغاز کرد ووي نتوانست به شیخ محمود کمک کند. شیخ محمود جنگ را علیه انگلیسیبه دلیل شرایط آن دوران شور

خ بین سلیمانیه و چمچال، شی» دربند بازیان«ها کردستان عراق را به شدت بمباران کردند. در جنگ خالف تصور انگلیسی

ها به اعدام محکوم گردید. اعدام محکومیت شیخ یمحمود مجروح و دستگیر شد و به هند برده شد. او در دادگاه نظامی انگلیس

تشکیل شد که افسران وکارمندان و » جان فدا«هاي محمود موجی از خشونت و تظاهرات را در عراق برانگیخت و گروه

ض حکردند. انگلیس مجبور شد شیخ محمود را آزاد کند و او به عراق برگشت. شیخ محمود به مرتبه بریتانیا را ترور میعالی

را اخراج و حکومت خودمختار ایران را اعالم کرد. شیخ محمود به » میجرسون«ورود به خاك عراق حاکم انگلیسی را به نام 

 براي هماهنگی امور کردستان با بخش» میجرنیول«ریاست دولت خودمختار انتخاب شد و قرار شد یک مشاور انگلیسی به نام 

 .کردین مشاور در تمام امور مداخله مینشین با شیخ محمود همکاري کنند. اعرب

 

 ام؟ایی؟ او گفت: من مشاورم. شیخ محموداو گفت: من چکارهروزي شیخ محمود به او گفت: تو چکاره

 

ت شود تو به جاي من به کرسی ریاسانگلیسی پاسخ داد: معلوم است شما پیشواي ملت کرد هستید. شیخ محمود گفت: نمی

طقه به ي منها تحمل نکرده و بزودي آن را سرکوب کردند. ادارهاور باشم؟ این دولت را انگلیسیبنشینی و من به جاي تو مش

اي اختالفات عشایر و محصور شدن شیخ محمود در میان سه کشور ضد جنبش کرد آن زمان و عدم اي و عشیرهشکل قبیله

ز علل اصلی شکست جنبش شیخ محمود بود، شیخ مستقل کردستان اي منطقه نیمهآمادگی از نظر عینی و ذهنی براي اداره

ا خان و ي رضمحمود چند بار کوشش کرد که قدرت را به دست بگیرد ولی شکست خورد. در ایران دیکتاتوري بیست ساله

کومله ژ ـ ك احیاي کردستان تأسیس شد که به  1317جنبش شیخ محمود بیداري و آگاهی ملی را سرعت بخشید. در سال 

گرایان کرد را به دور خود جمع کند و بعد از وریان زندانی سیاسی معروف کرد ژ ـ ك توانست جمعی از ملیگفته غنی بل

قاضی محمد رییس وقت ژ ـ ك تصمیم گرفت که کومله را به حزب دمکرات کردستان تبدیل کند. به گفته غنی  20شهریور 

داد. به این ترتیب مبارزات ه غیر کردها را هم در خود راه میبلوریان تغییر نام ژ ـ ك همراه با تغییرات خطی مشی آن بود ک



 اي شد گرچههاي خان خانی که مظهر آن بود وارد دوران تازهکشیها عالوه بر گردنملی خلق کرد که در گذشته قیام فئودال

نبش کردها هیچگاه هاي کرد بود با این حال جمساله ستم ملی و سلطه شدید واقع شدند نیروي محرك بسیاري از جنبش

 .هاي اجتماعی آن از برجستگی خاصی برخوردار بوده استملی نداشته و جنبه ي صرفاًجنبه

 

جمهوري اعالم جمهوري مقامات کرد و بالفاصله به عنوان رییس 1324قاضی محمد رهبر حزب دمکرات در دوم بهمن 

 .انتخاب شد

 

ها شد و عدم همکاري اکثریت عشایر با حکومت خودمختار، نفوذ فئودال دولت خودمختار کرد با مقاومت ارتجاع داخلی روبرو

چنین عنایت نکردن به مساله اصالح ارضی و نکشیدن دهقان به داخل جنبش موجب شکست حکومت در رهبري و هم

اي خودمختاري قاضی محمد شد. دالیل دیگري از قبیل نبودن وقت تحکیم قدرت و تشکیل نشدن یک نیروي مسلح توده

هاي سیاسی از علل اصلی شکست جنبش بود. نه قاضی محمد و نه هیچ بند و بست ها و یا احیاناًمسایل جهانی آن روز و توافق

یک از یاران وي کمونیست نبود ولی با اینحال رژیم شاه به اتهامات کمونیستی و... قاضی محمد و چند رهبر دیگر جمهوري را 

ها به اي بیش از آنکه آمادگی الزم را در تودهاست حزب دمکرات کردستان نیز مانند فرقه به دار آویخت. بیژن جزنی معتقد

 )24/12/1357وجود آورد دست به حرکت زد.(کیهان

 

 .کشته شکست خوردند 38در قروه افراد ضد انقالبی با 

 

نخست وزیري بازرگان در تظاهرات و  هزار نفر از اهالی قروه به پشتیبانی انقالب و حمایت از8دیروز در حالیکه حدود -قروه

نفر  200مورد حمله واقع شدند. دراویش که حدود  هاشمیهاديراهپیمایی آرام شرکت کرده بودند از طرف دراویش شیخ

تن از مردم  13برنوبه سوي مردم تیر اندازي کردند در این جریان  هايکه سنگر گرفته و با تفنگ هابودند در پشت بام خانه

نفر مجروح شدند مردم بعد از تیراندازي متفرق شده و از شهرهاي همدان و سنندج استمداد کردند بدنبال این  100 شهید و

نفر از سنندج به یاري اهالی قروه رفتند دیروز بعدازظهر این عده خانقاه را محاصره کردند  20نفر چریک از همدان و 8جریان 

نفر از افراد  70شب این محل به تصرف درآمد. چریکها موفق شدند  8 و پس از چند ساعت زد و خورد سرانجام ساعت

نفر دیگر از دراویش کشته 38را که ده نفر آنها مسلح بودند دستگیر کنند. در جریان زدوخورد چریکها و دراویش  هاديشیخ

شدند دستگیر شدگان هم اکنون دیگر از دارو دسته او در لحظاتی که زدوخورد ادامه داشت متواري  ايو عده هاديشدند. شیخ

مغازه بوسیله دارودسته  5. در جریان وقایع دیروز شوندوسیله چریکها در مسجد جامع قروه بازداشت شده و محافظت می

به آتش کشیده شد و مردم نیز پس از تصرف خانقاه و انتقال اثاث به آن مسجد جامع،این خانقاه را به آتش  هاديشیخ



با ساواك در ارتباط بوده در محل به دست آمد. همچنین  هاديق و اسناد که حاکی از آن است که شیخکشیدند.مقداري اورا

و  کردبراي ترتیب دادن تظاهرات به طرفداري قانون اساسی فعالیت می هاديقبضهایی به دست آمده که نشان میدهد شیخ

 .افراد را اجیر کرده است

 فرمانده لشکر متواري شد

 

کردستان به انقالب سرتیپ شهریاري فرمانده لشکر کردستان متواري شد و هم اکنون  28اعالم همبستگی لشکر با  -سنندج

چند گروه چریکی در تعقیب شهریاري و سرتیپ نیازمند که یکی از جالدان معروف و رئیس شهربانی بود میباشند.بمنظور حفظ 

کتیبه اي به فرمانهی لشکر کردستان گمارده شده است. فرمانده  نظم و انتظامات از جانب کمیته انقالب سرگرد محمد مهدي

 )25/12/1357جدید از همه افراد خواست که به مراکز خود مراجعه کنند.(کیهان

 

 .کانون کارمندان سنندج:تصمیم گیري یک جانبه مردود است

 

د انتخاب مدیران کل و روساي ادارات کانون کارمندان سنندج طی اعالمیه اي هرگونه تصمیم گیري یک جانبه در مور-سنندج

را محکوم نمود. کانون کارمندان کردستان که تمام کارمندان عضو آن هستنددر بیانیه خود خاطر نشان ساخته است که نیروي 

الزم جهت تصمیم گیري و اظهار نظر در امور ادارات در شوراي داخلی و در نمایندگان و هیئت اجرایی کانون کارمندان 

است و هرگونه تصمیم گیریی در امور اداري باید با نظر کانون انجام پذیرد. احمد مفتی زاده یکی از رهبران مذهبی و متشکل 

سرپرست شوراي انقالب کردستان در تماسی با کیهان گفت که شوراي انقالب اسالمی قدرت اجرایی کانونهاي صنفی را در 

روسا و خط مشی خود را  توانندکانونها از ازادي کامل برخوردارند و خود میو این  داندانتخابات مسئوالن ادارات معتبر می

 .انتخاب کنند

 

 .هنگام سپاسگزاري مردم از ژاندارمها برویشان آتش گشوده شد

 

 .نفر در ژاندارمري نقده شهید شدند11

 

براي تشکر به ژاندارمري رفته بودند از گوشه ساختمان بروي آنها آتش گشوده شد  که هنگامی نقده روحانیون و مردم –نقده 

نفر مجروح شدند. هزاران نفر از مردم نقده روز چهارشنبه درحالی که روحانیون شهر همراه آنها  20نفر کشته و بیش از  11و 



س از آن براي تبریک و تشکر از اعالم همبستگی بودند به شهربانی رفته و افراد این سازمان را غرق در گل و نقل کردند و پ

از افراد ژاندارمري راهی این مرکز شدند در ژاندارمري یکی از روحانیون به سخنرانی پرداخت و چند جلدکالم اله مجید به 

 )25/12/1357ژاندارمها اهدا کرد و درهمین لحظه تیراندازي از گوشه ساختمان بطرف مردم شروع شد. (کیهان

 

 موجودیت اعالم

 

 دوآب،میان پاوه، مریوان، بانه، شهرهاي ساکنان از که نفري هزار سی میتینگ در سقز در ایران کردستان دمکرات حزب –سقز 

 – قساب فرح – قاضی خیابان در را خود دفتر و کرد موجودیت اعالم بود شده برگزار شهر این در سنندج و سردشت بوکان،

در  ايیندگان شهرهاي کردستان لوایحی خواندند و در پایان، شرکت کنندگان، با انتشار قطعنامهنما میتینگ، این در. نمود دایر

یازده ماده، ضمن تجدید میثاق با مبارزه سراسري خلقهاي ایران به رهبري امام خمینی، اعطاي خودمختاري به خلقهاي ایران، 

هوم نظام پیشین، برخورداري زنان از آزادي و دمکراسی انسانی و تصفیه ارتش ضد خلقی، نبودن پلیس و ژاندارمري به معناو مف

ریشه کن کردن سانسور بویژه در رادیو و تلویزیون را خواستار شدند. همچنین پیش ازظهر دیروز، بیش از بیست هزار نفر در 

 .سقز راهپیمایی کردند

 

نمایندگان کرد در مهاباد، با  ايماده 8اعالمیه  از پشتیبانی منظور به ایران کردستان دمکرات حزب میتینگ دیروز –بوکان 

 )26/12/1357هزار نفر از اکراد، در استادیوم ورزشی بوکان برگزار شد.(اطالعات 30حضور 

 

 حمله به پادگان

 

. نندک جلوگیري پادگان این به مجدد حمله از تا گرفتند محاصره در را »جلدیان« پادگان کرد، ازپیشمرگان گروهی –مهاباد 

وه بر عال اند،زمندگان کرد که با موافقت نماینده امام و دولت موقت در ارومیه از سوي حزب دموکرات کردستان تعیین شدهر

. شب چهارشنبه گذشته بدنبال حمله پانصد کرد مسلح از کنندکردستان را نیز محافظت می هايپادگان جلدیان، دیگر پادگان

زخمی بر جاي  4در گرفت که یک کشته و  هاییمیان آنان و نظامیان داخل پادگان، تیراندازيمهاباد و نقده به پادگان جلدیان، 

وهی حمله به پادگان، توسط گر شودگذاشت و این تیراندازي از نخستین لحظات شب بمدت چند ساعت ادامه یافت. گفته می

هم  اندن به پادگان جلدیان که دستگیر شدهافراد ناآگاه بمنظور بدست آوردن اسلحه صورت گرفته است. سه تن ازمهاجما

 )26/12/1357اکنون تحت بازجویی هستند تا چگونگی واقعه روشن شود.(اطالعات



 

 .کنندفرماندار مهاباد را کردها انتخاب می

 

 مهندس دولت »ژست« نخستین این. شود برگزیده ایران کردهاي سوي از مهاباد فرماندار که کرد موافقت دولت –مهاباد 

لت نماینده دو» اسماعیل اردالن«زرگان در مقابل خواستهاي هشتگانه کردهاي ایران براي خودمختاري کردستان است. آقاي با

رهبر جنبش خودمختاري کردستان به وي اطالع داد که مهاباد » شیخ عزالدین حسینی«در منطقه غرب در دیدار با آیت اهللا 

ن شهرستان معرفی کند تا نسبت به صدور حکم ابالغ براي او از سوي دولت اقدام یک نفر را براي احراز سمت فرمانداري ای

شود. نماینده دولت همچنین پیرامون امکان تشکیل فرمانداري کل مهاباد در این دیدار سخن گفته است. از سوي دیگر 

یخ عزالدین حسینی پیرامون مسایل نمایندگان اعزامی از سوي امام خمینی که به مهاباد رفته بود، در دیدار با آیت اهللا ش

 .کردهاي ایران را با خود به قم بردند هايخودمختاري کردستان صحبت کرد و نقطه نظر

 

مسأله حمله به پادگان جلدیان را به » شیخ عزالدین حسینی«مهاباد در دیدار با آیت اهللا » منگور«از عشایر  ايهمزمان عده

موضوع حمله عشایر به پادگان درست نیست و این حرف از آنجا  د و گفتند اصوالًآنصورت که انتشار یافته تکذیب کردن

 )26/12/1357موجود در پادگان به ارومیه داشته باشند.(اطالعات هايبراي بردن اسلحه ايعنوان شده که بهانه

 

 انفجار مین

 

 17ن روستایی را کشت. این عده سید محمود جوا سه عراق، و ایران مرز بین ژاندارمري پاسگاه حوالی در مین انفجار –اشنویه 

ساله بودند و از یکی از روستاهاي اشنویه، براي چیدن کنگر، به ارتفاعات رفته بودند  18ساله و عزیز  25ساله،حسین مهاجر 

قالب نکه بعلت ناآشنایی، در حال بیرون کشیدن مین از زمین، انفجاري رخ داد و هر سه نفر کشته شدند. کمیته شوراي ا

اطراف پاسگاههاي مرزي این منطقه  هاياسالمی اشنویه از کارشناسان ارتش انقالبی ایران خواست براي از کارانداختن مین

، مین گذاري شده است. این »کپر آباد«و » آق قلعه«، »هگ آباد«، »رزتا«اطراف پاسگاههاي مرزي  شوداقدام کنند. گفته می

 .تخلیه شده بود پاسگاهها قبالً

 



ماده  6در  ايهزار نفر به حمایت از جمهوري اسالمی وخودمختاري کردها درپاوه راهپیمایی کردند و قطعنامه 10حدود  -پاوه 

 هايکردي از رادیو هايبعنوان مذهب رسمی کشور و لزوم پخش مجدد برنامه» اسالم«صادر نمودند. در این قطعنامه به ذکر  

 .است کرمانشاه و قصر شیرین اشاره شده

 

 تماعاج در کردستان و کرمانشاهان غربی، آذربایجان استانهاي در دولت العاده فوق نماینده اردالن اسماعیل دکتر –سنندج 

 واجهم شهر این در بشر حقوق و آزادي از دفاع جمعیت اعضاي اعتراض با داشت سخنرانی قصد که هنگامی به سنندج، مردم

منحله رستاخیز ذکر شد. در اجتماع مردم سنندج حضرت آیت اهللا محالتی نماینده  د. علت اعتراض، فعالیت وي در حزبش

امام خمینی حجت االسالم صفدري و سید جالل حسینی رهبر مذهبی شهرستان بانه حضور داشتند و طی آن آیت اهللا محالتی 

 .طی سخنرانی متذکر شد که براي بررسی خواستهاي مردم سنندج وارد این شهر شده است

 

ما خواهان خودمختاري هستیم ضمن «سید جالل الدین حسینی رهبر مذهبی شهرستان بانه در یک مصاحبه اظهار داشت: -

بین رهبران کرد منطقه در «وي افزود: ». اینکه ارتش، امور اقتصادي و سیاست خارجی در سطح کشور باید مشترك باشد

و  اندروحانیونی که در انقالب مردم کوشش نکرده«ي حسینی گفت: و آقا» باشداصول، تفاهم هست و اختالف نظرها حزبی می

اعضاي شوراي دانش آموزان سنندج بعنوان اعتراض به سانسور در رادیو و  اندبیطرف بودند، خطا کار نیستند بلکه قصور کرده

 .تلویزیون، سر کالس درس حاضر نشدند

 

سال تعهد  6من مراجعه به دفتر اطالعات در این شهر گفتند که سپاهیان ترویج و آبادانی پسر منقضی خدمت در سنندج ض-

 )26/12/1357خدمت اداره کشاورزي از آنان گرفته شده در حالی که شش ماه است که بیکار هستند.(اطالعات

 

 مالقات با امام جمعه

 

ر امام جمعه این شه» سید عزالدین حسینی«مهاباد شد و با آیت اهللا  وارد غربی آذربایجان استاندار »عباسی مهدي« –مهاباد 

مالقات کرد در این مالقات نمایندگان جوانان میاندوآب که به مهاباد گریخته و در منزل آیت اهللا و مساجد این شهر متحصن 

یل دادگستري را بعنوان فرماندار وک» اسعد ایران زاده«نیز حضور داشتند. در این مالقات همچنین آیت اهللا حسینی  اندشده

مهاباد به استاندار معرفی کرد. صدها زن ودختر با حجاب در حالی که عکسهایی از امام خمینی و آیت اهللا عزالدین حسینی در 

دست داشتند با دادن شعارهاي مذهبی به طرفداري از حجاب اسالمی در شهر مهاباد راهپیمایی 

 )27/12/1357کردند.(اطالعات



 

 .مه سرگشادة مدیر دادگستري به نخست وزیر: عضو مومن رستاخیز، نمی تواند مسائل مردم کردستان را درك کندنا

 

براي نخست وزیر از انتخاب عضو مومن حزب رستاخیز براي  ايیکی از وکالي دادگستري تهران طی ارسال نامه سرگشاده

ۀ مشروح خود که یک مقاله در رستاخیز و یک نامه به رئیس بررسی اوضاع کردستان اظهار تاسف کرد. ماجد وثوقی در نام

ایقی را که حق دانمهیئت اجرایی حزب رستاخیز ضمیمه آن است می نویسد( من به نام یک نفر کرد مقیم مرکز وظیف خود می

ه عنوان ید و بعریان با شما درمیان بگذارم. آقاي بازرگان شما مبعوث رهبر انقالب ضد استبدادي و ضد امپریالیستی هست

متوجه تصفیه دستگاه اداري از عوامل فساد رژیم گذشته و پی ریزي  دئیس دولت موقت وظایفی را به عهده دارید که عمدتاً

بنیانی نوین بر اساس مصالح و ابزاري است که انقالب پیروز و شکوهمند ملت دراختیارتان قرار داده است موضع گیري دولت 

وعات مملکتی علی االصول باید در جهتی خالف جهت نظام طاغوتی منحله باشد. یکی از مهمترین شما در قبال مسائل و موض

موضوعاتی که همان آغاز حکومت شما براي من و امثال من مطرح گردید موضع گیري حکومت موقت در قبال مسئله 

ایید و انقالبی آیت اهللا طالقانی دایر بر تکردستان و مطالبات مشروع خلق کرد بوددر کنار اظهار نظرها و موضع گیریهاي مثبت 

 عبارت بوده است از اعزام ضمنی حق مداخله در تعیین سرنوشت براي خلق کرد، اقدامات رسمی حکومت شما تاکنون مجموعاً

 هیاتی تحت ریاست آقاي فروهر به کردستان تعیین استاندار براي آذربایجان غربی ترتیب مصاحبه رسمی تلویزیونی کذایی و

سیله دکتر مکري و باالخره ماموریت جدید به آقاي دکتر اسماعیل اردالن براي مذاکره با هموطنان کرد در استانها کرمانشاه و 

کردستان و آذربایجان غربی. ترتیبهیات همراه آقاي فروهر براي همه ساکنین کردستان شایان توجه بود زیرا بدون شک با 

. غیر از ابراهیم یونسی که در گرددصلی برخورد شما با مسئله کردستان مشخص میبررسی سوابق افراد این هیات جهت ا

و به همین دلیل گویا دیگر به بازي گرفته نشده است. سوابق دو نفر دیگر در پیش روي  شودگذشته او نقطه تاریکی دیده نمی

مرداد بار  28ر مکري بالفاصله پس از کودتاي ستم و رنج قرون و اعصار قرار دارد. آقاي دکت هايفرزندان خلق کرد این زاده

سال کمترین  25سفر بست و فارغ البال در پاریس حسب اظهار خودشان به کار تحقیق و تدریس پرداختند ایشان در طول این 

بیل قو نه با مسئله کردستان جز در عالم تحقیق دربارة اهل حق و مسائل مهجوري از این  اندپیوندي نه با خلق کرد داشته

. آشکار است که ایشان با چه دیدي به مسأله می نگریستندو چه رهنمودي اندهیچگاه با لفظ کرد و کردستان پیوندي نداشته

می توانستندبه شما بدهند فرد شاخص این هیئت که به جهت تداوم حضور او در اقدامات رسمی و حکومت شما از هر جهت 

الن است. براي اینکه آقاي مهندس بازرگان شما این افراد مورد اعتماد خود را بهتر . آقاي دکتر اسماعیل اردباشدچشمگیر می

 29/2/56روزنامه رستاخیز ارگان حزب رستاخیز مورخ  618بشناسید من عکس یک مقاله به امضاي ایشان منتشره در شمارة 

و اشاره می نمایم. مقاله آقاي  گذرانمایشان با خط و امضایشان از نظر شما می 11/7/1357و عکس و نامه مورخ  19صفحه 

دکتر اردالن عکس العمل ایشان درقبال نامه سرگشاده ابراهیم خواجه نوري خطاب به جمشید آموزگار است.آقاي مهندس 

بازرگان شما به دقت به عنوان یک نخست وزیر مسئول این نامه را بخوانید تا بدانید که این فر شاخص و تعیین کننده سیاست 

آقا نیز حاضر به قبول گفت و شنود رستاخیزي نبوده است. او درمورد کردستان چگونه موجودیست؟او حتی درحد هللاشما 



است که بیاید و درباره مضارسیستم تک حزبی آریامهري با کسی گفتگو کنداو با  دانستهجمشید آموزگار را باالتر از آن می

و را و عدم حضور ا گذاردو پا را ازاین فراتر می کشدنیست به محاکمه می کمال صراحت خواجه نوري را ازاینکه عضو رستاخیز

یستم را و س شمارداو فضاي رستاخیزي را فضاي کمال مطلوب می کوبددر جلسات حزبی بعنوان چماق تکفیر بر فرقش می

که با هللا آقا بنشیند و او را به راه راست  شودو تفوه خالف را کفر محض. او داوطلب می داندخالی از هرگونه عیب و نقص می

هدایت کندو گمراهی از صراط مستقیم رستاخیزي را به هدایت به خط عبودیت آریامهري بدل کند آقاي مهندس بازرگان 

شهریور  17روز از جمعه خونین  24را از نظر بگذرانید. این نامه در زمانی نوشته شده است که  11/7/57نامه مورخ 

 .است هگذشتمی

 

. چند تن از نمایندگان این حزب در جستنددر این ایام بسیاري از افراد حزب رستاخیز از عضویت در این حزب تبري می

سعید  تا جائیکه حتی دکتر ریختمجلس اشکارا به افشاگري پرداخته بودند. ارکان حزب زیر فشار جنبش انقالبی در هم می

زندان کمیته در انتظار مجازات است حاضر نبود بار ننگین رهبري این حزب را به دوش  نیز که امروز بعنوان فردي خطاکار در

بکشد ولی حتی در این شرایط نیز این آقاي دکتر اسماعیل اردالن رسالت رستاخیزي را چون فردي مومن و معتقد تبلیغ 

. به این داندکفر محز و خیانت می کند و هر گونه عملی را که حیات حزب نجات بخش رستاخیز را دچار مخاطره سازدمی

اگر این دو استدعا را مورد عنایت و پذیرش قرار دادید می توانم پیشنهادات عملی دیگري «عبارت آخر متن نامه دقت کنید: 

که انحالل حزب رستاخیز ملت ایران به صورتی  کنمتقدیم دارم. در پایان عرض می در راه حفظ حیات حزب و احیاي آن بعداً 

و میخواهید عملی کنید عاقبتی خطرناك خواهد داشت. با تقدیم احترام دکتر اسماعیل  ایددر پیش گرفته که

 .«11/7/57اردالن.

 

وي در پایان نامه خود ضمن تأکید بر هوشیاري خلق کرد و شاراه به خطراتی که اشتباهات جاري در مورد کردستان به بار 

 :خواهد آورد می نویسد

 

زرگان، از تأثیر مصاحبه تلویزیونی کذایی دکتر مکري با نمایندگان قالبی که فریاد همه را به آسمان رسانید جناب مهندس با»

ان از که چگونه امواج خشم و تنفر مردم کردست اندالبد استحضار پیدا کردید و مسئولین رادیو و تلویزیون به عرضتان رسانده

ناچار شد اعالم کند که آن مصاحبه کنندگان تلویزیونی، نمایندگان مردم  هر سو باال گرفت تا جائیکه رادیو صداي ایران

. با این اوصاف انتظار دارید حاصل مأموریت تازه این سفیر حسن نیت بهتر از نتایج آن مصاحبه کذایی اندکردستان نبوده

 )27/12/1357(کیهان "م.و کرد"باشد؟ 

 



 سال مبارزه کردها براي آزادي ملی 50

 

 نه انبار باروت، نه هیزم ترکردستان 

 

 .در یک ماه، اویسی، هفتاد و دو کرد مبارز را تیرباران کرد

 

 .سال براي خودمختاري مبارزه کردیم 50طلب نیستیم، کردها: ما فرصت

 

 .ماهه کردستان را سرکوب کرد و صدها کرد انقالبی شهید شدند 18رژیم پهلوي با همکاري بارزانی قیام مسلحانه 

 

 (نیکبخت صالح)

 

هاي خود منصرف نکرد و مبارزات کردها براي خودمختاري هاي ملی قاضی محمد خلق کرد را از تعقیب آرمانشکست جنبش

ماه مبارزه  18بعد از  1346ـ  1347در چارچوب مرزهاي جغرافیایی ایران ادامه یافت. شورش کردها آخرین بار در سال 

مبارز کرد را تیرباران کرد.  72روف سرکوب شد. او در عرض کمتر از یک ماه مسلحانه به دست ارتشبد اویسی، جالد مع

به ایران برگشته، خیانت مالمصطفی بارزانی را عامل اصلی  فراري بود و اخیراً 46سراجی یکی از رهبران کردها که از سال 

 .داندشکست این جنبش می

 

 ي جنبش کردستانپیشینه

 

م قاسم در عراق و به توافق نرسیدن کردها در میاله خودمختاري، جنگ داخلی عراق آغاز با روي کار آمدن دولت عبدالکری

ها در تبعید بودند در عراق گرد آمدند. پس از انشعاب در حزب دمکرات عراق شد و گروهی از حزب دمکرات ایران که سال

معروف به احمد توفیق » اسحاقی«رهبري  و رشد دو گرایش در این حزب در جمع کردهاي ایرانی هم شکاف افتاد. گروهی به

جانب بارزانی را گرفتند و از کشاندن مبارزه به داخل ایران ناراضی بودند. جناح دیگر که بعدها کمیته انقالبی نامیده شدند راه 



داهللا و زاده، عبخود را از بارزانی جدا کردند و به قصد شروع مبارزه مسلحانه عازم ایران شدند. مهندس اسماعیل شریف

 .سلیمان معینی، مال محمد امین شلماشی معروف به مالآواره شاعر معروف کرد، اعضاي کمیته انقالبی بودند

 

ماه  18به گفته محمد امین سراجی تنها عضو زنده کمیته انقالبی و یکی از اعضاي فعلی کمیته مرکزي حزب دمکرات طی 

 .شهر نقده آزاد شدبعضی از نواحی ایران تمامی روستاهاي سردشت و مبارزه مسلحانه، تقریباً

 

 .صدها نفر از روحانیون، دهقانان و خورده بورژوازي شهري نیز به شورشیان پیوستند

 

مال آواره، مال رحیم، ورودي و پسرش مال قادر و مال محمد زنگنه چهار روحانی بودند که در جنبش کردستان شهید شدند. 

کرد  که به مالکان نباید اعتماد بشود ولی چند گفت: گرچه مال آواره همیشه توصیه می رزمان مال آواره به منیکی از هم

مرتجع و فئودال کرد در جنبش کردستان نفوذ کردند و مثل همیشه از پشت به انقالب خنجر زدند. شاه از حرکت مسلحانه 

ها نیرویی از عناصر بد نام و شرور فئودال زده شد. در مدت کمیسابقه بود وحشتبی 1332هاي کرد که بعد از مرداد چریک

دري و هاي دولتی و ژاندارمري با یاري افراد بارزانی به رهبري عبداهللا پشتبه نام چریک دولتی تشکیل شد. چریک

ن زمی«هواپیماهاي جنگی که فرماندهی عالی آن را اویسی به عهده داشت شکار انقالبیون کرد را آغاز کردند. شعار انقالبیون 

زده نمود. از این ها را وحشتبه همان اندازه که دهقانان را به خود جلب کرد بارزانی و خان» کاردمال کسی اس که آن را می

شدند. گروه کردند بوسیله افراد بارزانی دستگیر و تحویل ساواك رضاییه مینشینی میرو کسانی که به داخل خاك عراق عقب

نفر از جمله مال آواره در عرض یک ماه در دادگاه جلدیان  72نیست شدند. دي بارزانی سربهدیگر در داخل عراق بوسیله ایا

بوسیله افراد کدخدا شریف و عبداهللا خان شهیدي، به شهادت » دارینه«زاده هم در روستاي محکوم و تیرباران شدند. شریف

ردانند. مردم مهاباد به عنوان اعتراض به این کار رسیدند. اویسی دستور داد اجساد شهدا را براي عبرت مردم در شهرها بگ

دانند. زیرا مبارزه مسلحانه هاي خود ماندند. کردها این شورش را برگ زرین تاریخ مبارزات خود میها را بسته و در خانهمغازه

ر آن شرکت کردند. در کردها فعاالنه د 1356با رژیم شاه براي اولین بار در کردستان آغاز شد. با شروع جنبش ملی در سال 

سال از زندان آزاد شده بود شعار دموکراسی براي ایران و خودمختاري براي  20تشییع جنازه عزیز یوسفی که پس از 

کردستان یکبار دیگر مهاباد را به لرزه آورد. شیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد رهبر ملی و مذهبی خلق کرد و دیگر 

 .واستار خودمختاري کردستان شدندرهبران مذهبی بار دیگر خ

 

 . . . نه انبار باروت

 



آموزانی که تا دیروز از پوشیدن لباس محلی در ادارات و مدارس ي شهرهاي کردستان عوض شد. کارمندان و دانشچهره

 ه وهاي تدریس زبان کردي تشکیل شدشدند. کالسها و ادارات حاضر میممنوع بودند با لباس زیباي کردي در کالس

هایی به زبان کردي به اجرا درآمد. سلطنت اتحادیه جوانان بانه در این مورد اولین قدم را برداشته است. در مهاباد نمایشنامه

روستایی که «ها عوض شده، دارینه زدایی حتی در جریان انقالب صورت گرفت و نام اماکن عمومی و مدارس و مغازه

اي بود که به زبان کردي و فارسی در سردشت انتشار یافت و به دنبال آن ن نشریهنام نخستی» زاده در آن شهید شدشریف

ها سراپا مسلح و آزاد در ي مردم در شهرهاي کردستان که غالب آنچند نشریه دیگر در شهرهاي کردستان منتشر شد. چهره

شود و جنجال که در مورد کردستان میمیان شعارها و پوسترهاي رنگی مطمئن و امیدوار است. مردم از این همه سر و صدا 

دادن به مزدوران رژیم سابق و » رو«ها و عوامل سرسپرده به جاي نمایندگان خلق کرد و از ناراحت و از جان زدن فئودال

ر چیز در کردستان عوض نشده است. دکتکنند. جز تداوم شور انقالبی در دو ماه پیش هیچامپریالیسم آمریکا ابراز تنفر می

هاي کرد توجه کند. حق تعیین سرنوشت همین و نه زیاد. مانی یک پزشک کرد معتقد است هر دولت انقالبی باید ه خواستهرح

کنند کردستان حالت انفجاري دارد در حالی که اینجا نه انبار باروت است و نه گوید: در تهران و دیگر شهرها خیال میاو می

ان نباید بزرگ شده و از این مساله، مترسکی براي ترساندن مردم ساخته شود. ببینید ي کردستهیزم تر که آتش بگیرد. مساله

 .آرام است اینجا کامالً

 

 طلب نیستیمما فرصت

 

دهیم. گوید: ما چهل سال براي خودمختاري مبارزه کردیم و اگر الزم باشد چهل سال دیگر نیز ادامه میدکتر رحمانی می

کنند و معتقدند که در این شرایط از فرصت استفاده کرده و تقاضاي خودمختاري طلبی میها ما را متهم به فرصتبعضی

 .ایم در حالی که سابقه مبارزه خلق کرد روشن استکرده

 

نظر دارند. امام جمعه مهاباد به عنوان رییس رهبران مذهبی کردستان در اینکه خودمختاري حق طبیعی خلق کرد است، وحدت

ولت مرکزي مذاکره کند قبول و مورد پشتیبانی قرار گرفته است. عزیز عاملی یک وکیل دادگستري جوان در هر هیاتی که با د

ین ي ملتها تضمگوید: منشور ملل متحد و اعالمیه حقوق بشر حق تعیین سرنوشت را براي همهشهر سقز با شور خاصی می

ي ما توجه کند. به عقیده او رفع ستم ملی که ابعاد اجتماعی و هاکرده است. هر دولتی که مدعی دمکراسی باشد باید به خواسته

تواند در قوام دمکراسی و ممانعت از بازگشت ارتجاع و امپریالیسم به کشور مؤثر واقع بشود، اقتصادي و فرهنگی دارد، می

تم جلوگیري تی ملت تحت سنظرانه افراطی ناسیونالیسهاي تنگملت حاکم و گرایش» شونیسیم«بعالوه رفع ستم ملی از توسعه 

کند. بحث خودمختاري در مهاباد که در بین کردها به شهر قهرمانان معروف است و مرکز سیاست منطقه کردنشین است می

ر رود. هها نفر از مقامات سیاسی و خبرنگاران داخلی و خارجی به این شهر میتر از دیگر جاهاي کردستان است. هر روز دهگرم



ی اهللا طالقانالعمل وسیعی را از جانب مردم به دنبال دارد. فرداري روزي که آیتي کردستان عکسمورد مساله اظهار نظري در

 .ابراز داشتند» درود بر طالقانی«شناسی خود را با شعار در مورد خودمختاري کردستان صحبت کردند. مردم حق

 

لمه گویند بدترین تهمت، قلمداد کردن ماست. ما به کهستند و می طلب گفته شود بسیار متنفرها تجزیهکردها از اینکه به آن 

 .تجزیه طلبی حساسیت پیدا کردیم

 

 مرده ریگ رژیم شاه

 

باشد در بانه گفت: هاشم کریمی یکی از اعضاي حزب دمکرات کردستان که هفت سال فراري بوده و محکوم به اعدام می

شود، مرده ریگ رژیم سرسپرده شاه مراجع خاصی به کردها نسبت داده میطلبی که این روزها از جانب ي شوم تجزیهنغمه

 .است

 

گوید: تجزیه طلبی کردها همان قدر صحت و پایه دارد که مارکسیست اسالمی در نظام منفور یک بازاري معتبر در سقز می

ی کرده و آن را با تجزیه طلبی شاه چند نفر از معلمان سقز اعتقاد دارند گروهی از خودمختاري کردستان برداشت نادرست

د و این ها مقاومت خواهند کري ایران پیش بیاید آني کردستان یا هر نقطهي آنان اگر فکر تجزیهاند به گفتهاشتباه گرفته

 .پذیرند.چه کردستان و  ایران از هم جدا نیستندخیانت را نمی

 

کنند. چند حزب و سازمان جدید مانند، حزب مساوات اسالمی و ت میهاي سیاسی آزاداغنه فعالیتمام گروه در کردستان تقریباً

کشان کردستان و . . . بوجود آمدند. در حالی که هنوز گروهی خودمختاري را یک آرزوي دیررس به حساب سازمان زحمت

ارد ولی نیز این امید را د اند. قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستانها به دولت انقالبی امید بستهآورند. بسیاري از گروهمی

العمل عمومی خواهد شد. او نوع این واکنش را مشخص هاي خلق کرد مواجه با عکستوجهی به خواستهکند که بیانکار نمی

العمل طرف دیگر را مشخص خواهد کرد. قاسملو هشدار ي برخورد یک طرف کیفیت عکسکند ولی معتقد است نحوهنمی

 .کنش نسنجیده در مسیر خشونت قرار گیرددهد مبادا، تنش و وامی

 

 تمامیت ملی حفظ شود

 



خواهند سرنوشت خود را در چارچوب مرزهاي ایران و به نحوي که به حاکمیت دولت مرکزي و تمامیت ملی لطمه کردها می

ی دلخور هاي گروهرسانهي غالب مردم از طبقات مختلف از همه اي که در کردستان بودند تقریباًنزند تعیین کنند. در دو هفته

دد کنند و درصهاي مردم کردستان را آنطوري که باید و شاید تشریح نمیها خواستهها اعتقاد داشتند این رسانهبودند. آن

اي خلق کرد تسلیم آقاي داریوش ماده 8آیند. گرچه هیات دولت به کردستان رفته و خواسته توزیع مسایل حساس برنمی

ي کردها امیدوارند همه العمل و اظهار نظر رسمی نداشته است. با این حال تقریباًنون دولت هیچ عکسفروهر شده ولی تاک

دانند که ها نیک میدولت حقیقت موضوع را مورد توجه قرار دهد و به خواست آنها که انسانی و قانونی است توجه شود. آن

تواند حسن نیت دولت را در این مساله به مردم نشان شود ولی اظهار نظر رسمی میي کارها یک شبه درست نمیهمه

 ) 29/12/1357دهد.(کیهان
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