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)5بخش (ن به دستورشخص خمينیفرمان يورش به آردستا  

)1358 ابان ماه 26 مردادماه ــ 27جنگ سه ماهه درآردستان(  

  

دانم به خوانندگان محترم یاداوری آنم آه درقسمت  نوشته را ادامه بدهم ، الزم میبخش ازقبل ازاینكه این ( 

امابه دليل  .آردم آه آافی خواهدبود  م وتصورمی بخش تقسيم آرده بود4طالب رابه ها ، م اول این نوشته

آه تقسيم بندیهارا اضافه آنم وآوشش خواهم آرد هستم آه ر مجبوو اسنادو تصاویرها فشردگی مقاله

، ) 1979 (1358سال درمذاآرات وتشكيل هيئت نمایندگی خلق آرد  درباره درقسمت های اینده ، اسنادی راآه

  . )وجود دارد منتشرسازم  

   وش برای شروع مذاآرات در سردشتآوش

  طالبانیمالقات داريوش فروهربا مام جالل 

ط اهل آرمانشاه پرجمعيت ترین شهرآردها ، برای پيدا آردن ارتباداریوش فروهر)1979اآتبر7 (1358. 7. 15زرو

 با "نشكوالين" درروستای)79اآتبر9و8( مهرماه17 و16روزهای اید و شهرسردشت می رهبران آرد به وتماس با

: اهان مام جالل عبارت بودند ازهمر  .آند  میوگفتگومالقات رهبراتحادیه ميهنی آردستان مام جالل طالبانی 

، ) ژنرال (ذری تيمساریعقوب فرخ ا: عبارت بودند ازهم  فروهرهمراهان. كمت حكيم ، فوزی راوی ، مال بختيار ح

 نيروی هوایی ازفرماندهی پادگان سردشت وافسروحزب جمهوری اسالمی ، دوضمحمدنوری نماینده خمينی وع

 .  

دراین جلسه درباره دومسئله « نویسد  فی ازرهبران اتحادیه ميهنی درباره این مالقات چنين میطنوشيروان مص

ــ راههای آمك به مبارزات آردهای عراق عليه  .  آرد درایران حل شود ـ ازچه راهی مسئله حقوق: فتگوشد گ

رحزب دمكرات رابه توطئه وجنگ درآردستان ، دریافت اسلحه وپول ازدولت عراق  ،  فرستادن فروه.  رژیم بعث 

 بود آه برای اینكه حكومت بتواند جنگ را قطع آند  ، خواستاراین شده.  ها به عراق متهم آرد  خانواده
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را رعایت آنند وبه ای صادرآندوازپيشمرگان آردستان بخواهد آه اتش بس   اطالعيهمالشيخ عزالدین)ماموستا(

  .اها نت نشود  ای توهين و امام خمينی به هيچ شيوه

  

  مام جالل طالبانی داریوش فروهر   ــــ    

 ذاآره وماماده است از طریق )ایران(ای بودآه نشان ميداد آه حكومت  موضع ودیدگاههای فروهربه شيوه

گی  ه نه درقالب و اعالم آلمه خودمختاری رسيدگفتگوبه مشكالت آردها ، درچارچوب قبول خواستهایشان ، اما

نن ، دیوی ناوه آتری ئه آان یه نجه په"آتاب » ....آند  .ص .ص  " 83 ـ 79آانی آوردستانی عيراق  ی روداوه وه شك

   . نوشيروان مصطفی: نوشته   . 128 ـ 127

قات فروهربا مام جالل در اقای فاتح رسول هم آه دران سالهاازمسئوالن حزب شيوعی عراق بود درباره مال

 ـ قبل ازهرچيزالزم است ماموستاشيخ 1:فروهردرگفتگوهایش چنين گفت «.نویسد  نيشكوالن سردشت می

ونيزاعالم دارد آه ازراه . بس برای آردهای ایران منتشرسازد  ای درباره اتش حسينی اعالميه عزالدین

ای به امام خمينی رهبرانقالب اسالمی   هيچ شيوه ـ به2مسئله انجام شود   ای برای حل گفتگوواشتی چاره

» شود حكومت ایران اعالم اتش بس خواهدآرد وباشيخ عزالدین واردگفتگومیط توهين وحمله نشود ، بااین شرای

ازتاريخ  صفحاتی  :آتاب( .   فاتح رسول225. ص 1981 ـ 1980 لی آوردمان  جلداول  باتی گه ك له ميژويی خه يه ره ندالپه چه": آتاب 

  )  مبارزات خلق آرد 

ونيروهای ن حسينی زالدیفروهرازسوی خمينی ماموریت داشت آه باماموستاشيخ عهمچنانكه اشاره شد ، 

یكی  این موضوع را . مالقات وگفتگوآند ده بود ،ششروع امام فرمان باره این جنگی آه به  درسياسی دیگر 

  .آند   تایيدمی58مهرماه  25روزنامه آيهان  درهم ازاگاهان نزدیك فروهر

درميان دستگاه هيئت حاآمه ایران افراد بيشماری وجود داشت آه حقوق وخواستهای ملی خلقهای ایران 

يان انها آسانی درم. دانستند   میوبيگانگانواین خواستها راتوطئه امپریاليسم و صهيونيستها. آردند  رانفی می

برعليه خواستهای ) هاپان ایرانيست( گاه شونيستی ملت باالدست وبعضيها ازدیدگری ازدیدگاه جمودفكری شيعه

  . جنبش ازادیبخش ملی وانقالبی را سرآوب آنند   خواستند ازطریق نظامی خلقهای ایران ایستاده ومی

ی مخالف دخالت نظام بودند آه رسمادیگری هم  درميان سياستمداران ومقامات نزدیك به حكومت افرادی 

 به عنوان نمونه اقای علی . دادند  های مختلف به سران حكومت هشدارمی هنهابه شيودرآردستان بودندوا

ای   مقاله امده بود ،)مهاباد( همراه فروهربه آردستان57 ماه یل اسفندودراوابابائی آه ازنزدیكان طالقانی بود

. نكات زیادی بود درروزنامه اطالعات منتشرساخت آه حاوی  "هستند؟ ابرمردان آردستان آجا"راتحت عنوان

اقای بابائی دران مقاله . ان هم درشهرتهران  ،ای دران شرایط  جنگ واختناق شهامت بود  نوشتن چنين مقاله
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آشاند آه چرا جنگ را درآردستان راه   به رخ سران حكومت مینهادهای خودراازهمان دوران قيام ، تالشهاوپيش

به پيشنهادهایی آه به . آند  میمتهم خباردروغين وندانم آاریها اومستقيما اطرافيان خمينی را به ا. انداختند 

   : نویسد  اش می مقالهمحتوی  اودر .آند اره میود ، اشوزیرآشورآرده ب

هيچ جای تردیدنيست آه دستگاه سرپرستی واجرائی آشوراشتباهاتی درقضيه آردستان مرتكب شده واین «

  انهایی آه اندآی بارانقالب را روزهای انقالب به دوش .جزدرا ثرعدم اگاهی به مسائل آردستان نيست 

داشتند وازفرصت طلبی وهوای آسب موقعيت به دور، نگران بودندآه برای این آشورپهناورومسائل گوناگون ان 

   :گفته امبارهامن  !  چه فكرشده 

حانی شيعه به روــ . ود باهيئت برقرارشمئنــ ارتباط دائم ومط.  ـ درآردستان یكنفریایك ستاد دخالت آند 

همراه فروهر به (هنگاميكه . آنند  دولت ورهبران انقالب به همه چيزغيرازآردستان فكرمی ...آردستان نفرستند 

هبران انقالب ایجاد ر هرچه ماآوشش آردیم آه شورواحساس بنام  مهابادجامعمسجد در)  بودیممهاباد رفته

ای  عده. پادرمييانيهای پدرطا لقانی موردتوجه قرارنگرفت  ا وپيشنهاده  ازآدامهيچ ... آنيم نشدآه نشد 

 اندوآارشان این است آه گزارشهای هيئت هاو فرستادگان دولت راخنثی وبی اعتبارآنند درمرآزنشسته

شود  می منتشروجعل رادیووتلویزیون اخباردروغين چرادر .... جلوگيری آنند باهيئت های انجامذاآرات وازتماس و

تان به دعوت ل سنت وجماعت شهرهای مختلف آردس نفرازعلمای اه8 ـ 7الدین حسينی همراه شيخ عز. 

خبرهای آوچه وپيش پا افتاده آشوربا اب . پرسد  هفته یك نفرازاو وهمراهانش نمی  یك. آشوربتهران امد  وزیر

دستگاههای خبری اسمی رااین  آه چ نگران هستندشود اما مهابادو آردستان می  گفتهوتاب دررادیو وتلویزیون

فرستند ، ولی موقع  ای رابا سالم و صلوات وباهليكوپتربه قم می  مدرسه هربچه. برند نمی ازهيئت اعزامی انها

ماشين ( وانهارا بایك اتوبوس یامينی بوس! شود  شودوهليكوپتریافت نمی اب میعزیمت این هيئت هواخر

نقل ی تلفنی برایم نگاميكه مراجعت آرده بودند ، احمدقاضه. دارند  رهبرانقالب اعزام می  به دیدار)شخصی

شيخ عزالدین وهمراهانش  آردآه انقدرمالقات خوبی شد آه شاید امام خمينی درتمام عمرش انقدرآه با

آسی باعث جواب بدهيد چه . ازقم برگشتند  شارشادوسر. اند  یبه آردند هرگزبادیگران نكرده شوخی ومطا

رضایت بدهد  فروهرت داریوش ط وزیرآشورو وساصبانيت وعباناراحتییرد واخربارذانپشدآه نخست وزیرهيئت ر

اینها ! راپورتی درج نشود ؟ عزالدین مالقات آند به شرط انكه هيچ جا خبرش منعكس نشودوعكس و آه باشيخ

 یشاند چارهدرماه رمضان واین هوای گرم تابستان چرادرجریان آوچ مریوان ... .خواهد  همه جواب می

مردم مسائل ابرود و ایت اله طا لقانی انج موقعی آه انهابه مریوان بازگشتند پيشنهادآردم آه.. .وپيگيرنشدید و

درجریان مسئله پاوه .... ااین ماجراجوها وعناصرغيرمسئول وقایعی دیگرراه نياندازند ت .ای حل شود  ریشه

باتمام ... اه به سوی آردستان حرآت آند خيرودوستی برای ابادی ورفآردم آه یك هيئت صلح و پيشنهاد

سپس درنوشته دوم زیرعنوان ... ای پخش آردیم   نفراعالميه12 ـ 10 همراه اجبارا   ، انگاریهاسهل اهمالكاریهاو

 الوقت واحاله به  آردیم آه هرگونه آوتاهی ودفع امورگوشزدر پيام به مردم دليرآردستان به مصاد" 

باید  عناصرغيرمسئولافرادو. سلم به این آشور وانقالب اسالمی ایران است خيانت م.. رسيدگيهاوغيره 

 مهرماه 17روزنامه اطالعات   »....  ومسئوالن الیق تصميم بگيرنددرامورآردستان ممنوع شوندهرلباسی ازمداخله در

   2و 1.  ص 1358

ای  ن نوشته علی باببائی مقاله درباره ای6. ص  درهمان روزنامه  مهرماه25چندروزبعدهم  دآترهاشم شيرازی 

  . درج آرد 
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   نفردرشهرسنندج6اعدام وتيرباران 

حبيب اله آرمی ، :  نفردرسنندج به نامهای 6دادستان انقالب سنندج دریك گزارش رسمی دولتی اعالم آرد آه 

سوی از. ، پاسبان احمدی ، والی سنگچی اعدام شدند لری ، عباس بهرامی ، سرهنگ ایوبیحاجی علی بيگ

 .  نفر از زندانيان این شهرازاد شدند 130تظاهرات گسترده مردم سنندج ات و دیگربه دنبال اعتراض

  

  رساند  خمينی میطالعراباطالبانی خود با مام جالل داريوش فروهر نتيجه مذاآرات 

آه فاش ساخت 15.  ص58. 7. 19العات اطروزنامه  ،  روزبعدازفرمان خمينی به آردستان54درست 

 دراین گزارش  گزارش دادخمينی بهاآرات خودرامذ ونتيجهستان به تهران بازگشت خودبه آردمسافرت وهرازفر

نظامی  ن رفته وبایك جيب مهم جنگ آردستادر این سفربه سردشت مرآز رفروهداریوش «:امده است 

ذاآره آرده است ممالقات و های سرشناس آردستان درآوههاوسنگرها چهره وباچندتن ازچندبارازشهرخارج شد

آردستان درتلگرافی برای بحران است آه درهمان اوایل حسينی  عزالدین هااحتماالشيخ یكی ازاین چهره. 

طقه دارد ، وباتوجه به اشنایی و سوابقی آه دراین من فروهرازاوخواسته بودآه درماجرای آردستان دخالت آند

لی ضربه توضيح نشدوحا وهردرمورداین مالقات ومذاآراتفر. ذاردگروهی ازپاآترین فرزندان ایران آشته شوند نگ

به دست امده  اوتاآيدآردآه تمام اطالعات. ابرازاميدواری آردآه هرچه زودترصلح د رآردستان بوجوداید 

تنها با مام   درمالقاتی آه درباالبه ان اشاره شد ، فروهرالزم به یاداوری است(   ». ذاشته شد دراختيارامام گ

   )یه ميهنی آردستان مالقات آرده بوداتحادرهبران دیگر وانیطالب جالل

  

  

  نامه سرگشاده جمعيت حقوقدانان ايران درباره وقايع آردستان
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اطالع «:  است زرگان نخست وزیرارسال داشت آه دران امدهی رابرای مهندس باا  سرگشاده جمعيت نامهاین 

بی وآردستان وآرمانشاهان گزارشهای ناگواری ذربایجانغرنشين دراستانهای ادداریدآه ازمنا طق آر

آه نشانه " قارنا"صوصافاجعه روستایخم. رسد  صوص تجاوزبه ازادیهاوحقوق اساسی هموطنان مامیدرخ

وظيفه انسانی وملی همه .... انسانی است بایدموردپيگردجدی واقع شود  ضدخشونت وانتقامجوئيهای 

وراه اتحاد ازادانه را از توسعه دامنه اختالفات جلوگيری نمایيم  وین فاجعه ایستادگی آنيم ت آه دربرابراماس

ازادیهای مردم در همه ایران وازجمله  حقوق و به همه نشان دهيم واین ممكن نيست مگربادفاع از

سابقه فعاليت داریم ، آوششهای  ادیهاودردفاع ازحكومت قانوندردفاع ازازاوشما م. درمناطق آردنشين 

هم مشترآاهمكاری  واینك موقعيتی پيش امده است آه دراین مسئله باز ایم  داشتهذشتهمشترآی درگ

  . نمائيم 

هيئتی آه ر یاهيئت مدیریه خودرابرای شرآت داجرائی ای هيئتضنمائيم آه یكی ازاع می ازشمادرخواست

. ائيدی فرمذردموردبررسی قراردهد ، انتخاب ومعرفگ بتواندبه آردستان برود ووقایعی آه دران منطقه می

ازادانه  ت به آردستان وتحقيقعظيم ن هيئت ازدولت بخواهيم آه موجباتپس ازتشكيل ای ظرداریم آهمادرن

این هيئت به آردستان درجلوگيری ازرویارویی واوج گرفتن ت عزیم   ان داریم آهمااطمين. هيئت رافراهم اورد  ینا

     »ت اجرائی جمعيت حقوقدانان ایران هيئی شما ارپاسخ مساعدوهمراهبه انتظ.... .رخواهدبودفاجعه موث

 2.  ص 1358 مهرماه 21روزنامه اطالعات 

   

  درحمله به آالنتری مهاباد ، رئيس آالنتری شهربانی آشته شد وزندانيان فرارآردند

مهاباد ، پاسداران انقالب درصدد شهر زندانيان در دستگيریبرایاعترا ض مردم  بدنبال 58 مهرماه 20روز

دراین هنگام  . دند آه موجب برخورد جمعی ازانها بانيروهای مسلح شد مردم شدخالت عليه  يراندازی وت

برند  یورش میمردم مسلح یاپيشمرگان مسلح به نيروهای پاسداران وآالنتری ازگيردو گروهی  زدوخورداوج می

آالنتری آنندو ندانی فرارمی ز17 و نفر دیگرزخمی شدند7وشوند  پليس آشته می3ورئيس آالنتری شهربانی و

 . شهر مهابادمدتی تعطيل خواهد شد 

  

  ونماينده نخست وزيری ربوده شدمهابادندارغيررسمی  صادق زيباآالم فرما

مردم مهاباد ازسوی نخست وزیری مدتی بود به مهاباد فرستاده شده اعتراضات آردن خاموش  برای آالمزیبا

اماگسترش مبارزات مردم . آندآه اوضاع منطقه را ارام نگه دارد   میاوهمراه گروهی از افراد شهرتالش. بود 

انهابه آمك شهرداری وفرمانداری مهاباد یك آميسيون  . دراین نواحی مانع پيشرفت فعاليتهایشان خواهدشد 

 طاهری ، ، حسن بابامالآریم شاریكندی :  همانند یدهند آه افراد  نفری تشكيل می5حسن نيت 

  ر، صادق زیباآالم ازاعضای آميسيونپو قادرعبداله

یك روزبعدازقتل رئيس .  ، زیراازپشتيبانی مردم برخوردارنبودند رسد امااقداماتشان به جایی نمی .    بودند

خبرگزاری پارس اعالم آردآه زیباآالم ازسوی چندنفرمسلح درداخل شهرمهاباد ) مهرماه21(شهربانی مهاباد 

 برده خواهد شدآه بابعضی ازمسئوالن حزب یوی پيشمرگان به روستایسزیباآالم از. ربوده شده است 

روزبه 3ندوبعدازآ مالقات وگفتگومی) رسول پيشنماز سرگردعباسی ومال آریم حسامی ، (دمكرات

ه برد اهری رفته وشب رادرخانه اوبسرگردد وبه گفته فاضلی سرپرست فرمانداری مهابادبه خانه بابا ط مهابادبرمی
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  .شود  هليكوپترعازم تهران می فاش ساخت آه زیباآالم بااین خبررا ی درگفتگوباروزنامه آيهان فا ضل . است

حل بحران سياسی   راه  اوبه  اعالم آردآهها  به تهران درگفتگویی باروزنامهشمسافرتازچندروزبعد صادق زیباآالم

 درشهرنقده هم نگ برادرآشیج ازبعدالزم به یاداوری است آه زیباآالم . آردستان اطمينان دارد  در

     .داده بود انجام دولت ماموریتهایی ازسوی 

  

  مالقات زيباآالم بامسئوالن حزب دمكراتمذاآره و

. همچنانكه قبال اشاره شد خبرگزاری پارس اعالم آرده بود آه صادق زیباآالم درمهاباد ربوده شده است 

مذاآرات خود بامسئوالن حزب دمكرات هادر رابطه با نامه باروزعداز بازگشت به مهاباددریك گفتگوزیباآالم ب

  3. ص آردستان در

  

 مذاآره وگفتگوباگروهی دیگر، به اتفاق سرگردپس ازدوروز« : نویسد   مهرماه چنين می28روزنامه آيهان روز

دنبال  دیگریظيراین گفتگوهادرروستایعباسی رهسپارروستای دیگرشدیم وباگروهی دیگربه مذاآره پرداختيم ون

بامالرسول آندآه   اوتاآيدمی.مذاآرات باسران دمكراتها نشد  حاضربه افشای جزئيات اینزیباآالم ... . شد 

آند آه   صادق زیباآالم تصریح می ».مالقات آرده است  وگروهی دیگر حزب دمكرات ضوآميته مرآزیپيشنمازع

  . فتگوهاباید محرمانه نگه داشته شود اند آه این مالقات وگ خواسته حزب دمكرات از اومسئوالن 

طالبانی بااپوزیسيون ونيروهای آردستان ایران مالقات درقسمت چهارم این نوشته اشاره آردم آه مام جالل  

اولين هدف داریوش فروهرهم درمسافرتش به . طرح آرده بود  مذاآرات دولت راممالقات وآردواحتمال اغاز

اودرمالقاتش باجالل طالبانی تاآيد آرده بودآه . ی دراین باره فراهم شود منطقه سردشت این بود آه اقدامات

صلی خواستهای ا.   راشروع آند مذاآراتماموریت دارد وحاضر است آه بصورت جدی ازسوی امام 

 ـ مذاآرات محرمانه باشد 2.  ـ اتش بس ازسوی آردها اعالم گردد1: فروهرهمچنانكه قبالاشاره شد عبارت بوداز

  .  حاضراست با رهبران دینی ـ سياسی آردستان مالقات آند ـ 4. ـ به امام دیگر درآردستان توهين نشود  3. 
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آردستان سياسی نيروهای همه  با اش بانمایندگان دولت ایران را  مذاآره جریان مالقات وطالبانی مام جالل 

 ـ همه 2مذاآرات علنی باشد ـ : 1 داشت  آلیطشر 3مذاآرات ماموستاشيج عزالدین برای شروع . مطرح آرد 

 ـ 3 . ارآت داشته باشندشم مشترآا دراین گفتگوها جنبش مقاومت شرآت دارند ، نيروهای سياسی آه در

 به پادگانها برگردند وآشتارمردم  ازآردستان خارج واتس بس موقعی امكان دارد آه نيروهای ارتش وپاسداران

  . طع گردد آردستان ق

در جریان این  آه  اقای مالعمرعصریمحترم برادربزرگ وبا دریك تماسی آردن این نوشته ، مدتی قبل ازاماده

 خرتابستانوادرا مقرمان راما«: برایم چنين تعریف آرد اغازگفتگوها  باره ، در بودماموستا ازمسئوالن دفترمذاآرات 

له  ریت داد آه بانمایندگان آومهبه من ماموماموستاشيخ عزالدین . نقل مكان داده بودیم  "شينی" به روستای

. طرح آردم ضوع راممو رفتم وله  من به مقرآومه. گفتگوآنم حبت وصمذاآرات این وچریكهای فدائی در مورد 

نتوانستم نمایندگان چریكهای اما. خواهند فرستاد  نمایندگان خودشان راآه گی آردندوبمن گفتند انهااعالم اماده

همراه ماموستا برای بازدید . بت دادند ثانهاهم جواب م ه باانهامالقات آرده بود ول آومهبعدا. فدائی راببينم 

بودند ، رفتيم وباانهابه  " پشكاویاشی "" شينی"آه روبروی روستای حزب دمكرات آردستان دفترسياسی 

زیباآالم به طریق  صادق  از دآترقاسملوبه ماگفت آه ما به دليل اینكه خواستهای خودمان را. گفتگوپرداختيم 

 .ظرجواب هستيم منتما  زیرا .آنيم   مذاآرات ومالقات شرآت نمیایم دراین دولت پيشنهادآرده

    ». بعدازچندروزهمراه عده زیادی ازپيشمرگان به روستای بنوخلف رسيدیم ونمایندگان دولت هم به انجاامدند 

 به  ماهبعدازسه شدوبالخرهتان اغازآه بافرمان خمينی عليه مردم آردس58تهاجم سراسری درفصل تابستان

نظامی احزاب ای باشدبرای وحدت مبارزاتی وسياسی و تجارب ودرس اموزنده شكست انجاميد ، ميبایست

ذشته زیرادردوماه گ.  زادیبخش آردستانآی سراسری وونيروهای شرآت آننده درجنبش انقالب

 ازفعاليت وتبليغات سياسی ندت آرد راه انداختضاوجوهيستریكی آه عليه ملوهواخواهانش بااستفاده ازف خمينی

نظام  حتی نيروهایی آه هواخواه ند  جلوگيری آردی هموانتشاراتی بسياری ازنيروهاوسازمانهای ترقيخواه ایران

 این جرایدشان راانتشاردهند آه  وجدید بودند موردتهاجم قرار گرفتند وانهاموقعی توانستند آه مجددافعاليت آنند

تشكيل بعدازان  به شكست انجاميد و58 ابانماه 26درروزصدورتوبه نامه دروغين خمينی   باسریتهاجم سرا

برای حصول توافق درمورد یك دستاورد بزرگ  ، آانون فعال ومناسبی بود آه هيئت نمایندگی خلق آرد به عنوان 

ن شرایط واوضاع باتوجه به ای . آردستان مبدل شودی سراسری درنظامسياسی ورهبری واحد وهماهنگی 

 درآردستان معلوم شد آه بزرگترین تاآتيك دولت بعدازاین شكست مذاآرات ازهمان ابتدای شروع  لاحواو

اما . وهدایت آنندگان این جنبش نوپادرآردستان است   ودودستگی درميان رهبری اختالف ضاحت بارایجادف

وازادیبخش رك ماهيت جنبش انقالبی جریانات در آردستان به دليل عدم د متاسفانه برخی ازاحزاب و

وسازماندهی نيروهای  اختالفات موجب تقویت  این ذاشتند وبعدهااین وحدت وهماهنگی راآنارگ ستاندآر خلق

 .درجنایتكارشد صسرآوبگربرای یورش مجدد بعدازفرمان بنی 

  

  )سردشت(تای بنوخلف ونيروهای سياسی درروسنیماموستاشيخ عزالدين حسي داريوش فروهربا مذاآرهمالقات و

ماموستاشيخ عزالدین حسينی همراه نمایندگان برخی از ) 79 اآتبر18 ـ 17 (1358 مهرماه 26 و25 روزهای 

 امده بودند وداریوش فروهر وزیر "شينی" ضای دفترش آه ازروستای آوهستانی نيروهای سياسی واع

ازسردشت امده بود درروستای نظامی آه  ی ومشاورواموراجتماعی ایران هم همراه چند نفراز مقامات دیگردولت



 8

: عبارت بودند ازضای دفترماموستاشيخ عزالدین آه همراه ایشان امده بودند اع. بنو خلف مالقات وگفتگو آردند 

) قرنی(اسكندری ، مالمحمدعباسی ، ئاآام ) احمد(شيخ االسالمی ، هيرش) فاتح(صری ، رئوفاقایان مالعمرع

اقایان صالح الدین مهتدی ، : گان سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان عبارت بودنداز نمایند....   آریمی  و

اقایان : عبارت بودند از)شاخه آردستان(نمایندگان سازمان چریكهای فخا . سيدابراهيم عليزاده ، یوسف اردالن 

 وگفتگوها شرآت مالقاتحزب دمكرات آردستان دراین ) . ممداهل تبریز(محمدامين شيخانی ، جواد ، محمد

ذری فرمانده ارتش ، سرتيپ دانشفرفرمانده ژاندارمری ،  سرتيپ فرخ ا: همراهان فروهرعبارت بودند از. نكرد 

طالبانی رهبراتحادیه ميهنی آردستان مذاآرات مام جالل  این درجریان) نویسنده  فروهر(آریم خانی )مهدی (

اماخبرگزاریهای . طبوعات رسمی دولتی منتشرنشده استجزئيات این گفتگوهادرهيچ آدام ازم.  شرآت داشت 

ضای گفتگوها دریك ف. مذاآرات یك شب وروزادامه داشت این .  خارجی اخباراین گفتگوهارا منتشرساختند 

خلف وروستاهای اطراف ازسوی پيشمرگان نيروهای مختلف روستای بنو. رفت  سياسی وارام پيش می

   .شد آردستان بشدت آنترل وحفاظت می

   

  

برای شكست این  سردشت   مذاآرات ، نيروهای جنگ افروزارتش وپاسداران ازپایگاههای) مهرماه26(روزدوم 

 طقه پروازآردند ،یورش اوردند وهلی آوپترهادراسمان من"خلفبنو" آوهستانهای روستاهای نزدیك مذاآرات به

   می اعتراض ارتشفرمانده البانی به طمام جالل . ض همه شرآت آنندگان دراین گفتگوهاشد آه موجب اعترا

سوی از. را تارومارسازند این نيروها دهدآه  آنند وبه پيشمرگان فرمان می آه برخالف قرارداد قبلی عمل میآند 

صدد فروهردر ضورداشت ، دریك مجادله غيرعادی باهاحتآه دراین نشسهم  دیگر یكی ازشرآت آنندگان آرد

   . آند  میض نمایندگان دیگرجلسه راترك  آه بدنبال اعترامذاآرات را به هم بزندبودآه 
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  ذاآرات به دولت تسليم شد آه دراين میخواستهايمحتوای 

طقه وعدم دخالت ارتش درمسائل داخلی  ـ پایان دادن به اعدامها وازادی زندانيان سياسی ـ خروج پاسداران ازمن

مذاآرات ـ  . يروهای پيشمرگه به شهرها بازگردند نـ .  ـ به رسميت شناختن حق خودمختاری درآردستان 

مذاآرات دریك نامه رسمی به داریوش فروهرتسليم شده است نتایج این . ....  الع همگان برسد طعلنی وبه ا

 هامحتوای این خواستها دران روزها درگزارش. آه متاسفانه هنوزاین متن را در اختيارندارم آه بتوانم منتشرسازم 

 .امه نویسان منتشرشده است واخبارروزن

  

  اعالميه دفترسياسی حزب دمكرات آردستان ايران درباره اخبار

  مذاآراتومسئله راديوهای خارجی 

اعالم )ازآشور(طالع دارید رادیوهای خارجهمچنانكه ا!هميهنان گرامی ، برادران قهرمان پيشمرگ آردستان «

گان خلق آرد و دولت مرآزی جریان دارد وبه همين دليل اتش  مذاآرات ميان نماینداندآه هم اآنون گفتگوو داشته

  . بس اعالم شده است 

جلسه ومذاآراتی ميان نمایندگان حدآا ودولت مرآزی اتفاق نيافتاده است داریم آه هيچگونه  جااعالم مینمادرای

اتش بس نشده طلبانه ماعليه سياست ستمگرانه مقامات دولتی ای ازآردستان دراین جنگ حق  ودرهيچ ناحيه

دارد تازمانيكه به صورت رسمی ازطرف رهبری حزب   دفترسياسی حزب دمكرات اعالم می به همين دليل. است 

  .ای ازمبارزه مسلحانه غافل گردند  های فداآارما لحظه اعالم اتش بس نشود نباید پيشمرگهدمكرات 

 )1979. 10 . 29(» 1358. 7. 27دفترسياسی حزب دمكرات آردستان ایران

  

  
 

  ذاآرات درآردستان دولت ازمتاييد واستقبال

ای  يه مهرماه دولت ا طالع28بعدازفرمان یورش وبسيج سراسری خمينی به آردستان ، روز) روز60( ماه2درست

  : ، به شرح زیرمنتشر ساخت انتشاریافته بود مربوط به گفتگوومالقات بارهبران آرد آه این همه شایعاتی بدنبال 

 ع سياسی آردستانضوبررسی برای )58(مهرماه جاری23ش فروهروزیرمشاورآه روزدوشنبه داریواقای «

. به تهران بازگشتند ) مهرماه27(خواستهای هميهنان آردبه ان بخش ازآشورسفرآرده بود دیروزعصر واگاهی از

ن دادن به ازانجاآه دولت خواستارحل دشواریهاازراه ایجادتفاهم بوده است ازپيشنهادهایی آه برای پایا

وزیرمشاوردراین سفربابعضی . ، حسن استقبال آرد رسيده بوددرگيریهای تاسف بارآه درآردستان جریان دارد 

 . گفتگوهای روشنگرانه وسودمندی بعمل اوردند  ودیدارذهبی وسياسی آردستان ازشخصيتهای م
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دادند قای نخست وزیرگزارش اجناب گوهای خودرابه پس ازبازگشت نتيجه بررسيها وگفتوزیرمشاوربالفاصله 

 )2و1. ص  1358 مهرماه 28روزنامه آيهان  »1358. 7. 28.  (دذ گردتاتصميم الزم اتخا

  
 

  تلگرام اوليای دانش اموزان وفرهنگيان مهاباد به خمينی و

  ها ومطبوعات مقامات دولتی ورسانه

موجب آشتار ملت آردوتخریبات ذهبی وعقيدتی چون حضورپاسداران اعزامی به آردستان دراثرتنگ نظری م«

  شده است

ق ضا دارد دولت جمهوری اسالمی ایران ، پاسداران راازمنطقه احضاروانتخاب پاسدار رابه خودمردم این مناطتقا

بدیهی است این امرمغایرتی باشعایرمقدس اسالم وحقوق بشروتماميت ارضی وحاآميت دولت ایران . بسپارد 

  . ندارد 

    ».  دانش اموزان وفرهنگيان مهاباد شورای مشورتی اوليای

رسيم ،بيش ازدوماه ازفرمان یورش سراسری ازسوی رهبرانقالب ایران  دراین نوشته به روزهای اوایل ابانماه می

فرستاد آه درمقابل تریبونهای خبری  رهبرانی همان ش رابه آوهستانها پيشگذرد سرانجام این رهبرنمایندگان می

وحكومتهای همچنانكه عادات وپيشه بسياری ازجنایتكاران . بيحرمتی ودشنام گفت ودستگاههای تبتيغاتی 

  . است ستمگرودیكتاتور

آشتارهاواعدامهای دستجمعی مردم آردستان وپيشمرگان مبارزآه تنها ازخود دفاع این مسئوليت تمام 

تان بسيج شده بودند ، به نظامی هواداران نظام آه ازنقاط مختلف ایران به آردسآردند وهمچنين نيروهای  می

  . عهده شخص خمينی است 

هزاران نفرازمردان وزنان . رگه وانقالبيون آردستان جانشان را فداآردند  دراین یورش سراسری صدها پيشمه

های زیادی  خانواده. شان راازدست دادند  سرمایه بيگناه در شهرهاوروستاهای آرد ارزشمندترین

های سنگين ویران وتخریب ساخته  ها را با انواع گلوله منازل ودهكده. ندند درسراسرآردستان بی سرپرست ما
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اسرای بيگناه همچنانكه بعضی .  را به اتش آشيدند ومزارع وآشتزارها وباغات وجنگل وطبيعت آردستان 

ه پاخواست قالبی بخلق ما باافتخار وغروران. ای ددمنشانه تيرباران شدند  ازتصاویرانها مشاهده گردید ، به شيوه

اس دفاع آرد  اش با اتحاد وهمبستگی عمومی ازحقوق ملی وعادالنه سيدن به ارزوهای دیرینه وگرانمایهوبرای ر

رگان قهرمان ورهبران انقالبی وازادیخواه ومسئوالن  باشكست مفتضحانه لشكرآشی به آردستان ، پيشمه. 

  . ی ملت آرد قرار گرفتند مورداستقبال گرم وخوشحالاحزاب سياسی به شهرها بازگشتند و

رگان قهرمان ، زنده باد احزاب وسازمانهای  زنده باد رهبرما ، زنده باد پيشمه: داند  مردم آردستان شعارمی

  .... ماخواهان حقوق خودهستيم  .  آردستانزنده باد خاطره شهيدان. سياسی مدافع ما 

 

  

   وزيرمسئول حل مسائل آردستان شدند3

 وزیررامسئول امورمسائل 3ای آه منتشرآرد ، هيئت دولت طی اعالميه)79 اآتبر23( 1358روزاول ابانماه 

بودجه ، چمران مران ویرعسحابی وز هاشم صباغيان وزیرآشور، عزت اله: آردستان آرد این وزراعبارت بودنداز

 وگفتگوهای راتذاآامادرميان  این وزرا مهمترین شخصيتی بنام داریوش فروهرآه نقش اساسی درم. وزیردفاع 

آندآه هرآسی   اروميه اخطارمی64این درحالی بودآه فرمانده لشكر .  نشده بودآردستان دارد ، نامش قيد

ازسوی دیگربه . مكان ویران خواهدشد  ازمنازل یاهتل ویاساختمانی به سوی نيروهای نظامی تيراندازی آند ، ان

یوش فروهروزیرمشاورواموراجتماعی درقم باخمينی مالقات  دآتر دار58روزاول ابانماه« : گزارش روزنامه آيهان

ین مالقات خودباامام فروهردرباره چگونگی ا. تسليم آرد   درآردستان رابه اوذاآراتآردوگزارش مشروح م

   3 و1.   ص1358 ابانماه 2 روزنامه آيهان  ». خوداری آرد

آه وجودچمران درهيئت ویژه آردستان باعث به گزارش مطبوعات ونيزمنابع آردها ، فروهربه خمينی گفته بود

نارضایتی مردم آرد است وبه همين دليل درروزهای اینده چمران ازهيئت ویژه دولت برآنارشد وداریوش 

 . فروهرمسئول هيئت ویژه حل مسائل آردستان گردید 

  

  درگيريها ونا اراميها درمناطق مختلف آردستان

  ينی وپخش خبرزخمی شدن ماموستا شيخ جالل حس

اباد به های گذشته مه  بنابه گزارشات دولت درهفته«ذاآرات وگفتگوهای سياسی درآردستان ،باوجود اغازم

صره محاصره اقتصادی قرارداشت وبه همين دليل جمشيدحقگواستانداراروميه ، دستور قطع محادليل نااراميها در

  . اقتصادی شهرمهاباد را صادرآرد 



 12

انه بامقرسپاه پاسداران درآوچه سيمين لشكربوجودامد آه مدت زیادی در دریك درگيری مسلحدرشهرسنندج 

ها ازبازگشت پيشمرگان به داخل شهرسنندج شادمان شدند وازانها  اهالی این محله».شب ادامه داشت 

   .استقبال آردند 

 ، یك جنگ ای به پادگان شهربانه   درحمله58عصرروزدوم ابانماه «خبرنگاران خارجی وداخلی بنابه گزارش 

دراین درگيری شيخ جالل حسينی .  نكرده است  دگان بانه سقوطااما پ. ودرگيری شدیدی روی داده است 

 برادرشيخ عزالدین حسينی ازناحيه دست زخمی شده است ونيروهای مسلح آرد اوراهمراه خود به آوههای ا

ودردستگاههای تبليغاتی دولتی به این خبر در رادیوهای خارجی هم پخش شد . ».طراف نقل مكان داده اند 

دراطراف جوانرود هم یك جنگ ودرگيری ميان نيروهای مسلح وژاندارمری «. عنوان یك خبرمهم منتشرگردید 

  ).1 ص  1358 ابانماه 3روزنامه آيهان  (». ساعت ادامه داشته است 3وپاسداران بمدت 

  

 .                                 ادامه دارد 

  )وتشكيل هيئت نمايندگی خلق آرد   اآرات ومبارزات درآردستانذمادامه (

  )2004نوامبر  (1383وربلوری  ابانماه صمن


