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)4(ن به دستورشخص خمينیفرمان يورش به آردستا  

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

  

 

  )4(بخش چهارم

 ... وترس ووحشت نيروهای دولتی ازجنگ چريكی درآردستان

 رشدادص ازسوی خمينی 1358. 5. 27آه روز به آردستان ینظامفرمان يورش وبسيج سراسری نيروهای بعداز

سقزو بانه آه خودمقاومت جسورانه وقهرمانانه مردم راديده های ی  شهرنظامهان عمليات  هبرای اولين بارفرماند

  خواهندق آردنشين شروعطمنادرازمدت در  يك جنگ چريكی ،نيروهای مسلح آردبودند ، رسما اعالم داشتندآه 

اما . اين خبر درقم به خمينی هم رسيده بود . ند الع دادطتهران ا واين گزارش را به ستاد مشترك ارتش در آرد

آوب درآردستان را ادامه دادند دستگاه جنگ افروزحاآم به اين هشدارها اهميتی نداد وهمچنان سياست آشتاروسر

 . آرد ای نجات خلق آرد ، تبليغ میيئت حاآمه ايران فرمان بسيج عمومی را به عنوان يك پيروزی بزرگ  بره

 شهرهاونی گزارش داده بودند آه دراشاره شد ، به خمي ب نامه خمينی به روحانيون مهابادهمچنانكه درجوا

 همراه نداشتند ، استقبال جنگ وآشتارخونين ارمغانی ديگر از غيرپاسداران آه   ازارتش وروستاهای آردستان

  . بود  انگيز   تنها يك دروغ وحيله فتنهگرم شده است واين

ی معروف درشهرهای يتها صازنيروهای درون حكومتی وسازمانهای ملی وشخی ضبدنبال اين گزارش بع

جنگ افروز اماسران هيئت حاآمه . مرآزی اعالم داشتند آه مسئله آردستان بايد به شيوه مسالمت اميزحل شود 

آمه داد آه درميان هيئت حا ع به خوبی نشان میضاين موا .  دادند ادامه می سياست سرآوب وقتل عام رابازهم 

  . وجود داشت عميقی ايران اختالفات  وچند دستگی 
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 محمدمكری آه سفيرايران درشوروی بود ، دريك مسافرت فوری به تهران بازگشت ودردآتر  ، طدراين شراي

رنيست تازمانی ض مكری اعالم آردآه حا. داريوش فروهرمورداستقبال قرارگرفت فرودگاه مهراباد ازسوی 

  باآردستان همراه داردوطزيرااواسنادومدارك مهمی درارتباباخبرنگاران گفتگوآند ، امام نرسد حضورآه به 

  .گفتگو ومالقات آرد  اوفوری به قم رفت وبا خمينی دراين مورد . اردذگدراختيارامام ببايد 

  القانی وعزای عمومی درسراسرآشورطمرگ 

مرگ اوموجب .  شت ذاقامت خود درگ درمحل 58 شهريورماه 19 بامداد 45و1  درساعت القانیط ايت اله

 هرتهران برای اووبزرگترين مراسم تشييع جنازه درشتبليغات وسيع سران حكومت درسراسرآشور گرديد 

در رازسخنرانيهايش ظرفنصاو. ن گفته بودندآه مسموم شده است مشكوك اعالم شد وپزشكامرگش . برگزارشد 

. می بود به آردستان  ، مورداحترام نيروهای مختلف مردعليه ملت آردبعدازفرمان يورش خمينی نمازجمعه 

اع ضاو  ساعت ونيم  درمورد2مدت به شب قبل ازمرگش  ، القانیطو سفير ايران درروسيه ی دآترمكر«

آرده اشت  دالبی را يادط دراين باره مالقانیطای دفتراوگفته بودند آه ضاع. آردند اآره ذو م آردستان گفتگو

    2و1 . ص  1358 . 6 .19يهان چاپ ويژه روزنامه آ  ».است 
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 شورای انقالب وعزاداری احمدمفتی زاده ازسنندج به تهران رفت ودرمراسم  ،  القانیط بامرگ طابدرارت

 قتل عامهای دستجمعی آه درآردستان  عزاداریزاده درهيچ آدام ازمراسم مفتی. مجلس خبرگان شرآت نمود 

 برایاوهمچنين . نكرد هم محكوم  جنايتكارانه را لكه اين آشتارهای دستجمعیروی داد ، نه تنهاشرآت نكرد ب

 آه چندروزقبل ازمرگش امابرای يك اخوند ، . عزاداری نكرداعالم  "قارنه"آشتاروقتل عام مردم روستای 

    .  ارتانك خواهدشد ، به تهران رفتانجاخواهدرفت وسوگفته بودآه اگرآردستان سرآوب نشودهمراه امام به 

  ، بعنوان يك ديپلمات آه پست حساسی رادارابود ، درگفتگوهای القانیط بعدازمالقات باخمينی ومكری محمد

  باطدرارتبامكری   .  بوددولتی افشای حقايقمقامات برخی رظنازالب مهمی رابيان آرد آه طبوعاتی مطم

قول  من به مردم آرد« :گفته بود  بود و اسملوآه چندروزپيش ازاشغال ارتش به مهابادايرادآردهقدآترسخنرانی 

 آشورهای بلوك شرق  ما يعنی همسايه شمالی شوروی و همان دولت قديم وباوفا وديرين ، ن مادهم آه پشتيبا می

 نكرده ضازبين نبرده ويا تعوي" احمدشريفی"ی بنام صاگرنواراين سخنرانی راشخ«  : گفت)مكری(او »هستند

 ص استراتژی خا هيونيستی واسرائيليها باص گفت مراآزاو.  ون مهابادموجود است لويزيت راديو مرآز باشد در

 ف يك آشورطساده وروستايی آردرا به لاول مردم : نشان بزنند  دوآه بايك تير خواستند بكمك قاسملومی خود

ـ شوروی ـ  الی آشورمارا باآشورهمسايه شمط روابدوم اينكه.... ورش ادامه پيداآنددوشنسازقوی شمالی اميدوار

  .های خود منحرف آنند  ئهطبوعات جهان را ازمسيرتوطموره سازندو افكارعمومی مردم ايران تي

. ازسوی ديگرمن فكرنميكنم آه هيچ آدام ازآشورهای بلوك شرق درامورداخلی ايران وآردستان دخالت آنند  

 ها و  يلكردهصوتح هاشهرردواهالی مردم واقعی آريح آردآه ص اوت. زيان انها تمام خواهدشد زيرااين به 

قه طای ازروستائيان من عده محترمين وحتی بازاريان شهرهای آردستان با اين عوامل همكاری نداشته اند وتنها

واحدی دارد ، به همراه  فكر رزطالبانی آه اونيزباشيخ عزالدين حسينی طای ازپيشمرگان جالل  سردشت وعده

  هزار2 حدودگروهها آه اينه دخالت داشته اند قطدرجريانات من.....  است مان آه عراقیثعوامل دآترمحمودع

  اياوضعلم به اين ق وبا داده بودند قرار له پيشمرگ آرد دراختيارحزب دمكرات وشيخ عزالدين حسينی وآومه

 هيونيست و استعمارداشتم ، برايم محقق شده بود آه بزودیصبوعات طهای خارجی وم ئهطالعاتی آه ازتوطا

آرد ، به احتمال قوی فاجعه  می ادرص اگرامام چندروزديرترفرمان خود راشد و قه اجرامیطئه بزرگی درمنطتو

شد ـ  دآترمكری همچنين  شد ـ يعنی آردستان تجزيه می ربه وارد میضامد وبه استقالل ايران  بزرگی بوجود می
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 البانی قرارطاختيارجالل ينی درلدين حسريق شيخ عزاطاعالم آردآه نيمی ازسالحهای سبك پادگان مهاباد از

به قاسملو اقامت دارد ومرزعراق نزديك " برده پان" به نام  شيخ عزالدين حسينی درمحلیهم اآنون. گرفت 

 تشكيل داده بودند آه نيروهای سياسی آردستان يك ستادمشترك ازنيروهای مترقیگفت او .خارج رفته است 

عنوان راه رهايی  الت زحمتكشان آردستان وحزب دمكرات وانهابه خودله وحزب تشكي متشكل ازاحزاب آومه

الح الدين ص وديگری به نامد الح الدين شمس برهان اهل مهاباصيكی ازمسئولين به نام . دهند  را میخلق آرد

 هيونيستهاص سياستحزب دمكرات آه دراختيار. باشند آه هردوبه البانی وابسته هستند  مهتدی اهل بوآان می

اين ستاد   فدايی هم بایچريكها. آند  ازسوی يك آشورهمسايه باسم مسلمان نقشه و پول آافی دريافت می،  تس

    3 .ص 58 شهريورماه 22العات  طروزنامه ا*  »آنند  همكاری می

الب ط به م12  .ص شهريورماه 27بوعات درهمان روزنامه روزطيش بامها دآترمكری دربخش دوم گفتگو

هايی   ازجمله به روزنامهنويسند  الب میطپردازد آه به گفته اوعليه حكومت ايران م دراين باره میيی ها روزنامه

های انقالب رامتهم  ، ارتش وآميتهبه نقل ازجرايدخارجی   79 مه 17آند آه درتاريخ   پراودا  اشاره میمانند 

يزروزنامه لوموندليبراسيون به قلم خانم  ون.اند   ازخوددفاع آردهطآردها فق واند آندآه دست به جنايت زده می

. آند  الب راتاييد میط اين م79 اوت 8ليبراسيون  وآند لب راتكرارمیط همين م79قاسملو درژوئيه )مادام(

نويسد  دومیاختالفات بين مقامات باالی ارتش سخن ميراناز ژوئيه برای نخستين بار24وژنوروزنامه ژورنال د

عزالدين حسينی شيخ  79 ژوئيه 20بق روزنامه فيگاروطامادرعين حال . يابد   میتشاشات درهمه جاادامهاغآه 

 .وع  اين اغتشاشات يكی ازاختراعات دولت مرآزی است ضمو اع آردستان ارام است وضاو:  ميدارد هارظا

دمقام بسيارقابل احترام درايران تاح آنند واورا به عنوان رهبر جرايدغربی ازشيخ عزالدين حسينی تجليل می

وشيخ عزالدين شود  قبل ازورودارتش به مهاباد حزب دمكرات منحله اعالم می. آنند  ايت اله خمينی بزرگ می

  . ـ  1979 اوت 20آند ـ ليبراسيون  ای آمك وحمايت می ضحسينی ازروسای آشورهای خارجی ، تقا

ه  ، يك قشون موافق باشاه مخلوع اروپاانتشارمييابد آه اويسی ، دربخش آردستان ترآينشريات هنگام در ايندر

 اوت يك جنگ بين شوروی وامريكارا بعلت عدم 20وروزنامه فيگاروموافقت خارجيان تشكيل داده است  وبا

ر  ازگزارش دآتای كيدهاين چ  .   12.  ص58 شهريورماه 27العات  طروزنامه ا »داند  ايران غيرقابل احترازمیباتث

 .بوعات قرار داد طخمينی و بعدا م اختيارشويش افكار عمومی دربرای تاهرا ظود آه  مكری بمحمد

  مكری يحی درباره دآترمحمدضتو

هايی  فعاليت30دردهه .  نبود يتص منسجم وباشخیرسياسی انسانظاوازن.  مكری آرداهل آرمانشاه است محمد

ان آرده بود ، ازسوی دآتر  آه مسافرتهايی هم به آردست1357بعدازانقالب وقيام . با حزب توده انجام داده است

 وه آردجمع های خارجی را روزنامهاودرانجا  .آريم سنجابی بعنوان سفيرشوروی به ان آشور فرستاده شد 

 تجزيه هاآرد خواست به انها بگويد آه اورد وبه همين دليل می یمخوداينكه د ياافرست میمقامات حكومتی برای 

 تابلوهای سفارتخانه را به غارتاوبعدها آوشش آرد آه .  دارند وعمال بيگانه درآردستان دخالت لب هستندط

  . انجا سكونت گزيد  درو به آشورفرانسه امدبعدها . ازانجااخراج گرديد د ودستگيرش اما او.ببرد 
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مرزی رفته بود ، ق ط به منای نظامبرای ديدارنيروهای آرمانشاه آه نماينده امام درازسوی ديگرحسين آرمانی 

آه نيروهای مسلح آرد ، خود رابرای دهد   شديدا هشدارمی، بوعات هم منتشرشدطرش رسمی آه درمگزادريك 

شترك با م آيلومترمرز1360آشورايران ، حدودآه  آند اوهمچنين اعالم می. آنند  ت زمستانی اماده میحمال

 وبه ...ی است به شكلی آه درکشورهای ديگرجهان معمول است آاربسيارمشكلل ان ورعراق دارد وآنترآش

 ، خودرابرای جنگ چريكی زمستانی اماده  هستندمستقری مرزی همين دليل اين نيروهاآه درروستاهاوآوهها

 افراد طی ازمرزبانان ، توسض وقتی بعا لثمبه عنوان « : نويسد    آرمانی درادامه گزارش خود می.سازند  می

ای    تاوسيله ساعت ، روی زمين بمانند8تا7ايد حداقلشوند ب گيرند وزخمی می ابت گلوله قرارمیصدشمن مورد ا

يفه شرعی وملی به تمام ملت ايران ظمن به عنوان يك و.   انها به مراآزدرمانی فراهم شود  وانتقالبرای نقل

 بدانند وهرآس درهرپست ولباس ومقامی است بايدبهرنحوی يدغائله آردستان را پايان يافتهآنم آه نبا میارطاخ

             ». ی آمك آنند نظام رظنقه ازآشورمان ازطاين من ظبرای حف

ريق ديپلوماسی برای رفع درگيری وپايان طاز اآره وگفتگوذمعموالم« : افه آرد ض ا آرمانی نماينده خمينی 

زيراما بايك دولت رسمی مقابله . ورت ميگيرد ، نه بين دولت وگروههای مهاجم صدادن به غائله ، بين دولتها 

اشرار زمين وهوا عانه عمل آند وازراه ط قه  اين است آه قاطمن يگانه راه رفع مشكل دولت دراين...  آنيم  نمی

  11 . ص 58 شهريورماه 27روزنامه آيهان   » . مهاجمان راسرآوب آندو

ز قه هنوطع منضو« : قه درهمين روزنامه نوشت آه طشكيبا استاندارآردستان هم درموردعدم ارامش درمندآتر

وارد رف مقابل ط تواند با آردستان میارام نيست ومعتقدم آه دولت بجای اعزام نيرو وفانتوم وهليكوپتربه 

  اورد  میيم فرودظتعوهرگروه دربرابراين عدالت سر رآساگرعدالت درسراسرآشورپياده گردد ، ه.  شوداآرهذم

قه دامن طمن ی ازميان دولت به تشنج درهاياگرگروه.... وديگرنيازی به مقابله ودرگيری بادولت وارتش نيست 

  ». آنند  زنند ، سخت اشتباه می می

ه ديدگاههای سازد آ رمامجسم میظن ع مقامات مختلف دولتی را درض البی آه درباال به ان اشاره شد  ، مواطم

 س وباشروع مداربويژه اماسيرمبارزات تاريخی خلق آردبه پيش رفت و.  متفاوتی درموردآردستان داشتند 

  امیظنپراآنده اهرات خيابانی ازيك سو وعمليات ظات وتضيالت تابستانی درشهرهای آردستان اعتراطپايان تع

 ص را افزايش داد وشخ ، ترس ووحشت مقامات هيئت حاآمه دولتپيشمرگان قهرمان آردستان ازسوی ديگر

   . الب وسران اشرارخوانده بوددانق ضآوهستانها پيش همان آسی فرستاد آه او راخمينی فرستادگانش رابه 

وشكنجه و وزندانی امی به عناوين مختلف مردم را ازارظنيروهای ن ،  مردم ض  واعترامقاومتمقابل در

جنبش ازاديبخش را درمقابل بسيج عمومی ويورش سراسری سرافراز ،ه عمومی ض اماخروش وانتفا.آردند  می

هاوشهرهاوروستاهای  ادوهمبستگی مردم انقالبی جادهپيروزمند ساخت ونيروهای پيشمرگ باهمكاری واتحو

  .  تبديل ساختند غالگران سرآوبگربه ميدانی نا امن آردستان را برای اش

ی به نخست وزيرارسال ضهنگاميكه فشارنيروهای پاسداردرشهربانه ادامه داشت روحانيون يك نامه اعترا

                  . داشتند 
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  نخست وزيربازرگانتلگرام روحانيون بانه به 

ازارپاسداران امده است مزاحمت وقه به بازرگان درباره طی علمای دينی بانه واهالی منض تلگرامنامه اعترا در

ی دين مبين  مرزهای ايران بوده ودراعتالظول تاريخ حافطلع هستيدمامردم آردستان همواره درطهمچنانكه م«

 لمظ وام مستبد شاهنشاهی ،  برای رهايی ازستم ظرانداختن نونيزدرباسالم ازهيچگونه فداآاری دريغ ننموده 

 ، امنيت واسايش اند ازروزی آه قوای پاسداران به بانه واردشده. ... ايم  نان مبارزه نموده طدوشادوش سايرهمو

 رندب یهای مردم هجوم م عناوين مختلف به خانهه پاسداران ب، روز  زيرا درتمام شبانه . بربسته ختازاين ديارر

خواب واسايش راازمردم  ، آشانندوباشليك رگبارهای ناگهانی اچشمان بسته به محاآمه میافرادرا دستگيروب و

نی طبرخالف ميل باع به همين منوال باشد ، ضچنانكه و.... هبی اهانت مينمايند ذسلب نموده وبمقدسات ملی وم

درروزنامه آيهان   اين تلگرام ». اهنده شويم ن نموده وبيكی ازآشورهای مسلمان پن طناگزيرهستيم آه جالی و

  .  چاپ شده است 4 . ص در58 شهريورماه 29روز

 . آردند  ض واعتران صمردم شهربانه برای خروج پاسداران ازشهربمدت يك هفته در مسجدجامع شهرتح

اما . دند ش ای غير انسانی شكنجه ومجازات می شدند ، به شيوه امی اسيرمیظآسانی آه ازسوی نيروهای ن

   .  آردستان بااسرای جنگی رفتارانقالبی وانسانی داشتنده درنيروهای پيشمرگ

ه اول مهرماهای   آه درجاده بوآان اسيرشده بود ودرروزنامه حكومتی راامیظن من دراينجا گزارش يك مسئول

فهان همراه ص شكاری اگروهبان سهراب شيخ سامنی ازپايگاه. آنم  يافته است برای خوانندگان نقل می انتشار58

دبه خبرگزاری اودرگزارش خو. راف بوآان بوده است ط روزدربازداشت پيشمرگان درا5چهارنفر ديگربمدت 

 چشم مارابستندوبه دهی درارتفاعات بردند. پس ازانكه درمسيرراه بوآان بازداشت شديم « :گويد پارس چنين می

بح روزبعدبه روستای  صو  يگری ازارتفاعات انتقال دادندبه قسمت د بورمارازازدهكده م بامداد حدودساعت يك

پس ازمدتی توقف به روستايی ديگری منتقل شديم . ده آارت شناسائی ماراگرفتند  اول باز گرداندندودرمسجد

گاه د همان روزبرای ما دا18ساعت. ی ماراپس دادندولوازم ارتشی راازماگرفتند صوسايل شخ ودراين روستا

 ن مدرك عليه ماتلقی آرده ورتهاوبرگهای عبوری راآه ازسپاه پاسداران همراه داشتيم به عنواتشكيل دادند آا

 بازجويی و . ابت آرديم آه پاسدارنيستيم ث باارائه مدارك. ايد   شما پاسداريد وبرای سرآوبی ما امده:گفتند 

برای مردم روشن ع ماراضووبه ميان مردم بردندروزبعدمارابه دهی ديگر.  ادامه داشت 23محاآمه تاساعت 

 : اشتند گفتذگ پيرمردی آه اهالی به اواحترام می. ببخشند  يا مارااعدام آنندرخواستندآه ظنآردندوازاهالی 

ای آه باان بازداشت آرده  های سيمرغ وآالسكههرهمان روزماراباجيپظبعداز. ازادشان آنيد  واينهاگناهی ندارند

 وقتی آه به جاده رسيديم اتومبيل يكی از. انداخته بودند بسوی جاده اوردند بودند ، درحالی آه روی سرمان پتو

 ». خواهيدبرويد  بهرآجاآه می: گفتند همراهانمان رابه ما پس دادند ودرحالی آه وسايل داخلی انرابردند ، 

 دند ويكی ازرا مسلح بوثانها همه لباس آردی پوشيده واآ« :يت محل وروستاها گفت عباره موقگروهبان اسيردر

. بينيد  می جارانع مردم ايضشماو. خواهيم  ماخودمختاری می. د ادمكشی نداريم صقديديد آه ما : سخنرانان گفت

  يك معلم. نبود   طآردبه زبان فارسی مسل  میی آه مارامحاآمهصشخ. خواهيم آه زندگی انها بهترشود  مامی

اودرباره . ن انهابود ويك نفر ليسانسه راهم مشاهده آرديم تهرانی آه خودرافدايی وپيشمرگ معرفی آرد ، در بي
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. آنند  انهابيشترباپاسداران انقالب بدرفتاری می. رفتارانهاباماخوب بود . مبارزات خلق برای ما سخنرانی آرد 

  11 . ص 1358مهرماه 1روزنامه آيهان »  . مادرجه دارهستيم وديگربرايمان مزاحمتی ايجادنكردند 

 بود آه ازدورترين شهرهای ازبرخوردپيشمرگان قهرمان آردستان بايك گروه اسيران جنگینه زنده نمواين يك 

  . قه امده بودند طخارج ازآردستان به من

اهرات و ظات وت ضاعترا شت  ، ذی آه گهاي درهفته. رسيم  می 58دراين نوشته خود به روزهای اوايل مهرماه 

بويژه درشهرهای سقزوبانه و مهاباد .  روی داده است  مختلف آردستانقطزدوخوردهای مسلحانه زيادی درمنا

 و وقايعاشتهای اين دياد .  اند  ازخودنشان دادهاع ضواو طان شرايهايی آه مردم انقالبی در حماسهنيزووبوآان 

ه هموتعريف دقيق وتحقيق من توان بيان آه  ، ها راپرخواهد آردذزيادی ازآاغفحات ص،  وجريانات ثحواد

  . نها راندارم   ا

ويب صای عليه اعدامهای اخيروت اهرات گستردهظمردم سنندج درخيابانهای اين شهرت58 مهرماه 3و2روزهای 

نفری سنندج دريك سخنرانی 11و وسخنگوی شورای ضفوادروحانی ع. قوانين درمجلس خبرگان راه انداختند 

  . درمسجد جامع مردم رابه ارامش دعوت آرد 

 همچنين در. درشهرهای بانه وبوآان دراوايل مهرماه گسترش بيشتری يافت  مردم ضواعترانه درگيری مسلحا

  . ل پرتاب نارنجك بشد ت مجروح شدند  نبا درجه داربد 3 العاتطبنابه نوشته روزنامه اشهرپاوه 

  انحالل شورای شهرمهابادودعوت به تشكيل شورای موقت انقالب

 منتشرالآريم شاريكندی وم ادق زيباآالم نماينده نخست وزيرصزسوی العيه اط يك ا1358روزيكم مهرماه 

  : متن اعالميه چنين است . گرديد 

الع داريد ، شورای انقالب اسالمی طهمچنانكه ا. درودبرخلق مسلمان آردستان ومردم زحمتكش مهاباد .... « 

 منجربه تيراندازيهای شديد اخير چندروزثحواد  . وجريانات اخيرمنحل گرديدثشهرستان مهاباد بدنبال حواد

نمايدآه هر چه  مشكالت ومسايل امنيتی ايجاب میبعالوه . هاوبازارشده است   بسته شدن مغازهح شهروطدرس

  درمسجدجامع مهاباد باشرآت بيش از58. 6. 31ای آه روز درجلسه. تشكيل گردد شورای موقت شهرزودتر

 ،  ناف ، آارمندان ، معتمدين شهر، فرماندارص ا بازاريان ،  تن از نمايندگان روحانيون ، فرهنگيان ،600

اع واحوال نا ارام ونابسامان ضوالنی درباره اوطشهردارونماينده نخست وزيرتشكيل شد ، پس ازگفتگوهای 

اين ومقررشد آه مقدمات تشكيل  رح طشهرومشكالتی آه برای مردم پيش امده ، پيشنهاد شورای شهرمجددام

بدين وسيله ازآليه آارمندان ، روحانيون  .آريم شاريكندی ونماينده نخست وزيری فراهم گردد شورابوسيله مال

اری شهرستان نماييم آه هرچه زودترنمايندگان انتخابی خودرا به فرماند دعوت می... و، بازاريان ، فرهنگيان 

  . كيل دهيم معرفی نمايند تاشورای موقت انقالب اسالمی رابتوانيم دراسرع وقت تش مهاباد

   » 1358. 7. 1ادق زيباآالم  ص .   مالآريم شهريكندی    

  امی وتسليحاتظندولت عراق ودريافت آمكهای   حزب دمكرات آردستان باطارتبا

.  داشتند طبادولت عراق ارتباآردند و درشهربغداد زندگی میمسئوالن حزب دمكرات آردستان سالهابود آه 

راف روستای طنند نيروهای ديگرآردستان ايران درا  ش به آردستان ، هماهای اوايل يور انهاهم درهفته
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حزب دمكرات  شت آهذمدتی گ. ستان بود ، مستقرشدند ل اتحاديه ميهنی آردآه تحت آنتر" له توژه"آوهستانی

 ومعلوم شدآه بادولت عراق تماسهايی برقرارشده ومسئوالن حزب تغييرمكان داد" شكاویئاشی پ" مقرش رابه

 .گان دايرشده بود  آنند ودرانجا اردوگاهی هم برای اواره  داخل خاك عراق امدورفت میهايشان به انوادهوخ

 و ها تااينكه نقل و انتقال اسلحه آند ، ث احدا "سونی"دزه به روستای ای ازقلعه ميم گرفت جادهصارتش عراق ت

خواستند آه اين  مسئوالن حزب دمكرات میازسوی ديگر.  نترگردد ، اسا شود زعراق دريافت میتدارآاتی آه ا

 حزب . ساخت  درنوارمرزی اين امكان راميسر نمی آاروان چيان  اماامدورفت.  نگه دارند انه رامخفيطارتبا

به همين .   ازآانال سياستهای حزب پيش برود طآردآه اين تماسهابادولت عراق فق دمكرات آردستان تالش می

يل درمقرحزب   واولين آاروان حمل وسا را برقرار آردطی بود آه اين ارتبايدليل حزب دمكرات اولين نيرو

  . دمكرات لنگرانداخت 

 نيروهای  ، تالشهايی راآه برای همكاری مشترك واتحادمسئوالن حزب دمكرات ودرراس انها دآتر قاسملو 

دادند آه   ، قول میشد برگزارمی درچارچوب جلساتی آه طگرفت ، اهمال آرده و فقآردستان ايران انجام مي

  .  سپردند  به فراموشی می را اما بعدازاتمام جلسات اين تعهدها. ربه همكاری واتحادعمل خواهند بود ضانهاحا

  احبه اوريانا فاالنچی با خمينیصم

 درمسافرت رسمی خودبه ايران يك گفتگوی چند ساعته بانگارمشهورايتاليايی اوريانافاالنچی يك روزنامه 

رگفتگوهايش ط فاالنچی به خا.  انجام داد ، بودخمينی وفاالنژازنزديكان درصحسن بنی ال ابوه مترجم انآخمينی 

 احبه راآه نكات زيادیصاواين م. خبرنگارونويسنده شهرت جهانی دارديتهای بين المللی به عنوان يك صشخبا 

تل عامهای قآشتارو باطدرارتبا. اخت سهای ايتاليايی منتشر دهد ، درروزنامه ن می نشا راازديدگاههای خمينی

 اما اوريانا  .  دفاع آردوآشتارخلق آرداعدامهاالتی آرد آه امام ازاخمينی سئوازدستجمعی در آردستان  ، 

های داخلی ايران  احبه درروزنامهصمفارسی اين متن بخشهايی از. فاالنچی اين اعدامهارا قتل عام آردهاناميد 

  . منتشرشد 

   وسنندج مهابادهای اهرات عمومی درشهرظه وتدرگيری مسلحان

 2پاسدارآشته و2ی يك درگيری مسلحانه طبدنبال يك تفتيش خانگی  روزچهارم مهرماه درشهرمهابادبح ص

همانند  وزيرآشورايران باغيانص به گفتهاين شهر.  ود ش اع شهرمهابادمتشنج میضواوامی ديگراسيرظنفرن

روزدرچهارراه ازادی  هراينظبعداز  . بوده است شته نا ارامذگز ندرودر چآردستان ازشهرهای ديگربسياری 

به . شود   نفرمی28 نفرومجروح شدن 1آنندآه منجربه آشته شدن  پاسداران يك نارنجك پرتاب میمهاباد ، 

ل بدنبا . آنند  ای ديگربه مقرسپاه پاسداران حمله می زنندوعده اهرات میظه مردم شهردست به تثدنبال اين حاد

   2و1 ص . ص 1358 مهرماه 5روزنامه آيهان .  شوند   نفرازمردم مهاباددستگير می50بيش ازنااراميها تشنج و اين 

چهارنفرازمردم شهربه اتهام شرآت در    1358دهم مهرماه بامداد روزرشهرمهاباد ، دازميان افراد دستگيرشده 

  .شوند   اعدام میث اين حواد

ای اجراشد   جنايتكارانه  آه به شيوهويژه برادران ناهيدب  ،درسنندجازاعدام شدگان  نفر11 بمناسبت چهلمين روز

خروج نيروهای سپاه پاسداران رمردم خشمگين وانقالبی خواستا. ای درشهرسنندج برگزارشد   گستردهاهراتظت
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نيروهای  ومردم سنندج شعارهايی به پشتيبانی از ماموستاشيخ عزالدين حسينی . وارتش ازآردستان شدند 

 رطزاده بخا احمدمفتی  و نيزشعارهايی عليه خلخالی به عنوان يك جنايتكاروی وپيشمرگان قهرمان سياس

   .  رتهای مشكوآش به تهران سردادندمساف

  د اسامی اعدام شدگان شهرمهابا

  ) است داشته ی آه غيرآرد بوده وسالها درميان مردم زندگی ارامرشهرمهاباددا مغازه( ـ بهاروجدانی 1

 ـ علی 4) به اتهام پرتاب نارنجك (پور ارحيم ضـ ر 3) لحه وتيراندازیحمل اس به اتهام ( ـ جليل گل اندام 2

   .  1358 تيرماه 11عات الطهای آيهان وا روزنامه) ئه طبه اتهام فساد وتو(دادفر 

ريق طتا ازاين . داده بود م عات ترورش درشهرهای تهران وقبدنبال شاي ،  جنايتكارفرمان اين اعدامهاراخلخالی

ات وخروش عمومی روزهای ضازسوی ديگربرای فروآش آردن اعترا. حت ندارد صابت آند آه شايعه ث

  . شته ، بازهم ترس ووحشت راه اندازد ذگ

  شود ن درآردستان ممنوع میصاهرات وتحظت

ای  المی باپخش اعالميهات درشهرهای مختلف آردستان دادستان انقالب اسض واعترااهراتظتموج باگسترش 

متخلفين به گفت آه وی و ادارات آردستان ممنوع  صوص درمراآزدولتی وخ ، رانصاهرات وتحظتهرگونه 

  . گرتحت تعقيب ومجازات قرارخواهند گرفت  ئهطد انقالب وتوض عنوان

  اهرات درشهرسقزودرگيری مسلحانه درمهاباد ظت شهرآردستان و6  تلفنی درطع ارتباطق

ی مخالفت خودرابااستقرارنيروهای اهراتظت دانش اموزان وجوانان شهرسقزباپرپايی 1358مهرماه روزنهم 

 "ار،پی، جی"باپرتاب يك گلوله امی درشهربارديگراعالم داشتند ونيروهای پيشمرگ درداخل شهرمهاباد ظن

مهم  شهر 6 تلفنی با اتطع ارتباط خبرقهمرآزمخابرات آرمانشاازسوی ديگر. آنند  يك تانك ارتشی رامنهدم می

   12 .  ص1358 مهرماه 10روزنامه آيهان . انفجاردآل مخابراتی ماآروويواعالم آرد را آردستان 

 درآردستان ثنيروهای اشغالگروسرآوبگرجمهوری اسالمی ايران برای جلوگيری ازانعكاس اخباروحواد 

 مهر 14اين اختناق روزنامه آيهان  روزداماباوجو. آردند  ی را باخارج مختل وسانسورمیطهمه امكانات ارتبا

قه غرب طنشهرهای م«: يف آرد ص باتيتردرشت اخبارشهرهای آردستان را بدين شيوه تو3فحه ص 58ماه 

حمله مسلحانه به منزل . مل نداشت  ناخوشايند ، ارامش آافی وآاثشته ، باوقوع حوادذ ساعت گ48آشوردر

ين درجاده بانه ــ سردشت ، انفجارمين درمقابل شعبه بانك ملی اشنويه، دادستان انقالب اسالمی مهاباد ، انفجارم

اين روزنامه  3فحه ص مهرماه در15روزمچنين ه » بود ثوحمله افرادمسلح به منبع اب نقده از جمله اين حواد 

 ، شهرراف ط پيشمرگه وافراد مسلح درارمريوان به علت ورود وتجمع هزاراع شهضاو: نوشته شده است آه 

   . نا ارام ومتشنج است ونگرانيهای زيادی وجود دارد 

  اع آردستانضبوعات تهران درمورد اوطم احبه نورالدين آيانوری باصم

د انقالب وعامل درگيريها درآردستان  ضنيروهای سياسی آردستان را ، آيانوری دبيرآل حزب توده ايران 

اما اواين راه حل سياسی را . ازراه سياسی حل شود  ودرعين حال اعالم آردآه مسئله آردستان بايدمعرفی آرد

 رد طازهمان سالهايی آه قاسملواز حزب توده اخراج و«گفت  خود با دآترقاسملوطاودرباره رواب. تشريح نكرد 
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د ده  گسترش می عراقثبعفاشيستی  خود رابادولت طپيوسته ارتبا قاسملو.ای ندارد  هطب شده است باحزب ما را

مانند حزب  یآيانوری نيروهاي» .آند ه خلقهای ايران آمكهای تسليحاتی خرابكارانه دريافت میان آشورعليواز

جنگ  مشكوكگروهكهای وهای ديگرراونيرخلق له وچريكهای فدايی  آشاورزی بنام آومه اتحاد  آميتهدمكرات و

 آنند وجنگ را در ه میئط تودامپرياليستیضيی وامريكادضاسالمی ب عليه انقالمتحدا برد آه  ی نام میافروز

   1358 مهرماه 17العات وآيهان طهای ا روزنامه» . دهند  آردستان ادامه می

  »ی همچنان متشنج هستند لصق آردنشين بويژه شهرهای اطمنا« : استاندارآرمانشاه 

شمرگ نيروهای  پيبه دنبال اين گزارش حمله . آند  لب رااستاندارآرمانشاه برای وزيرآشورمخابره میطماين 

راف ط ساعت درا5درشهربانه بمدت . گيرد   قرارمیدرشهرهای بانه وبوآان موردتاييد مرآزسپاه پاسداران

ساعت 1لی شهربمدت صيابدودرشهربوآان درخيابان ا ادامه میشديد مقر سپاه پاسداران تيراندازی ودرگيری 

گيرد ومردم شهرهای بانه و  ورت میص مهرماه 15 و14شبهای اين عمليات . يابد  ادامه میدرگيری  دقيقه 10و

  . آنند  بوآان ازورود نيروهای مسلح ـ پيشمرگان ـ خوشحال وباانهاهمكاری می

  زاده به مردم سنندج پيام احمدمفتی

زاده يك پيام تلفنی از  شهرسنندج ، به گزارش خبرگزاری پارس ، احمدمفتی خيابانی دراهراتظت درادامه 

اهرات و ظتازهرگونه زراديو سنندج پخش شد وبه مردم سنندج هشدار داد آه تهران به سنندج فرستادآه ا

يب  ذزاده شايعه اقامت خود درتهران راتك مفتی. آند  دانقالب خودنمايی میض  زيرا.راهپيمايی خوداری آنند 

بررسی  مجلس خبرگان سرگرم 7 روزی آه درتهران است ، درآميسيون شماره 20آردواعالم داشت درمدت 

           11 . ص  1358 مهرماه 16روزنامه آيهان . گردد  می است ودرروزهای اينده به سنندج بازادیصوراقتام

  دعوت ماموستاشيخ عزالدين حسينی ازمردم آردستان برای ادامه مبارزه

ه الب رادرج آردطردرشت به نقل ازاستاندارآرمانشاهان اين متتي فحه اول باص  مهرماه در17روزنامه آيهان 

شرآت . ای ، آردهارابه ادامه شورش عليه دولت تشويق آرد  دوراعالميهص عزالدين حسينی باشيخ « : است 

  پورسپهری  محمد ».انتخابات شوراهای شهر ازاد است ای سابق حزب دمكرات درضتمام گروههاازجمله اع

ارش داد دارپاوه تلفنی به من گز ـ فرمان58 مهرماه16ديروزـ « : دريك گزارش تلفنی گفت آرمانشاه  استاندار

خواسته  العيه ازآردهاط دراين ا. ادرآرده است صاب به مردم آرد طای خ اعالميهآه شيخ عزالدين حسينی 

العيه طا چون : افزايد  هری می سپ. ادامه دهندهوری اسالمی ايران است آه به مبارزه خودعليه دولت موقت جم

داد  شيخ عزالدين  وری آه فرماندارپاوه گزارش میطاماب.  ان اگاه شويم ل بود ، نتوانستيم ازجزئيات متنصمف

شيخ عزالدين ه   مخفيگا احتمالاستانداردرباره. آردهارابه ادامه شورش عليه دولت مرآزی تشويق آرده است 

  طقايكی ازن در چه بسااو. امااين گزارش تاييد نشده است . برد  گفت آه شايع است اودرخارج ازآشوربسرمی

اختيار  هايی آه در  هطمابوسيله واس: درادامه گزارش خودگفت  پورسپهری.  باشد )آردستان(مرزی ايران

 دهيم آه امام عفو پيغام می گيريم وبه انها دمكراتها فاميل وقوم وخويش هستند ، تماس می  باافرادی آه باداريم

» . اجمهوری اسالمی اعالم همبستگی آنند توانندبه شهروديارخودبازگردندوب عمومی داده است و انهامی
   3 .  ص 1358 مهرماه 17روزنامه آيهان 
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  گسترش مبارزات درشهرهاوجنگ مسلحانه

 درشهرهای مختلف آردستان روی داده است آه یاهراتظتشته درگيريها ی مسلحانه وذ درچندروزگديگربار

 سنندج  درشهرهای بانه ومريوان واهراتظت مهمترين انها. شت انداخته است مسئوالن هيئت حاآمه را به وح

درگيريهای سختی آه ميان پيشمرگان آردستان وپاسداران انقالب بوقوع پيوست يك ازجمله . ومهاباد بوده است 

اين .  پاسدارآشته واسير شدند 52جنگ ودرگيری درجاده بانه ـ سردشت بود آه دراين عمليات غافلگيرانه 

امی ازپادگان سردشت ظآه يك ستون ن بود مهرماه روی داد واين هنگامی16زهرروظدرگيری مسلحانه بعداز

دروهای خواين ستون تارومارشدند و تمام افراد . ت بود وبه آمين پيشمرگان افتادنقل وانتقاالبسوی بانه درحال 

هندس ی ازآشته شدگان به تهران منتقل شد ودردفترنخست وزيری با شرآت مضهای بع جنازه. انهامنهدم شد 

اين . برگزار شد جنازه بازرگان وجمعی ازمسئوالن سياسی دولتی ونيزسيداحمد فرزندخمينی ، مراسم تشييع 

 بزرگ های خمينی درروزهای بعدازاين حماسه. هشدارهای بزرگی بود به سران رژيم اخوندی نوع درگيريها

  فروهرشدآترداريو اجبارا،  ه بودا بش را ازدست دادصوارامش اع آرد آه اخبارآردستان رامرتباپيگيری می

تاتالشهای خودرابرای يافتن يك راه  ) 79 اآتبر10 و9 مهرماه ـ 18 و17روزهای (به شهرسردشت فرستاد را

اومجبورشد آه اولين جام . نبود رحسن نيت ط اقدام خمينی به هيچ عنوان به خا اين .حل سياسی ادامه دهد 

 ساعت برای سرآوب ملت 24ابت شد آه يك ساعت وياث وبرايش د اوخواستاراتش بس ش. نوش آند زهرش را

 جنايتهايی راآه درآردستان مرتكب شده است ، بيشترازجنايات ابت شد آه ث خمينی برايش . آافی نيست  آرد

يك خلق ای ازسران اشراررودررونيست وبا  عدهه وضبا بنی قري ابت شد آهثاوبرايش .   است شاه فراری

ت آه ازهمبستگی واتحاد يكپارچه اس باملتی رودرو. دارد وعادالنه  آه يك خواست برحق ست روبرواانقالبی

  .ای ديگرالزم است  ين ، حيله وفتنهطبايدراه ديگری رابيابد وهماننديهوديان اشغالگردرفلس. اراست خوردبر

   سياسی آردستان ايرانی با اپوزيسيون ونيروهایالبان طمالقات مام جالل

  باماموستا شيخ عزالدين حسينی ودآترعبدالرحمان قاسملو از) مهرماهطاواس( دراين روزهالبانیاط مام جالل

اآرات ذم له ـ وسچفخا ـ فدائيان ـ برای يافتن يك راه حل سياسی واحتمال گفتگو و حدآاونمايندگان سازآا ـ آومه

ولت مرآزی درتهران وقم برقرارآرده  همچنين اوتماسهايی بانمايندگان د.بانمايندگان دولت مالقات وگفتگوآرد 

ع جنگ واخراج ارتش و طای برای داريوش فروهرنوشته بودوخواستارق قبالماموستا شيخ عزالدين نامه  .است 

جنگ افروزان هيئت حاآمه را متهم به دخالت ، ايشان دراين نامه خود . شده بود امی ازآردستان ظ ننيروهای

اميز مسالمت ای سياسی و به شيوه  خواستارراه حل مسئله آردستان و آردهآردستان وآشتارافرادمدنیامی درظن

آردستان  ردارم آميته مرآزی حزب دمكرات آردستان وسازمان انقالبی زحمتكشانط تاجائيكه به خا . شده بود 

آدام ازاين متاسفانه به هيچ . اند  آردهر های منتش العيهط وسازمان چريكهای فدائی هم دراين باره ا) له  آومه(

    . مدارك دسترسی  ندارم تا بتوانم محتوای انها را بيان آنم  

  

   .... )اآرات درآردستان وادامه مبارزات  ذشروع م( .  ادامه دارد                                 

   ) 2004سپتامبر   ( 1383وربلوری  مهرماه ص                               من


