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  آوشش برای اآرات درآردستان وذادامه مبارزات وم

  )6(تشكيل هيئت نمايندگی خلق آرد 

یوش دار. بامسئوليت د تهران  وشته اشاره شد ، نمایندگان حكومتهمچنانكه درقسمت پنجم این ن  

خلق آرد به ریاست ماموستاشيخ نيروهای سياسی بانمایندگان 1358مهرماه 26و25های  روزفروهر 

بعدازاین مالقاتهاآه به .  اآره وگفتگوپرداختند ذمردشت به طق جنگی سمنا عزالدین حسينی در

روحيه .  رسيدای دورتازهدرخواست خمينی ودولت بازرگان انجام گرفته بود ، مبارزات ملت آرد ، به 

آردستان يكه یك هيئت ویژه دولتی برای مسائل اوج گرفت ودرحال روستاها انقالبی مردم شهرهاو

های آردستان همچنان ناارام رتشكيل شده بود ، بنابه گزارش سياسی روزنامه آيهان شه

لح مردمی های مسنيرو پيشمرگان و با ودرگيریهایی ميان  پاسداران ونيروهای نظامی ازیك سوبود

حساس ومهم ادامه  نوان یك مرآزمهابادبه عواین نااراميهابویژه درشهرداشت ازسوی دیگرادامه 

مهابادموردحمله پيشمرگان   یك ستون ارتشی درجاده  دولتی گزارش رسمیبموجب یك. داشت

  .  وجودداشت ی نيزیك درجه دارارتشدرميان زخميهاقرارگرفت و

) جاشهاومزدوران محلی(وزتعطيل است ودرمریوان جوانمردان مدارس وبازارپيرانشهرهن

آيلومتری ان شهربدون هيچ مقاومتی تسليم پيشمرگان شدندوچندپاسگاه دیگردرمحاصره 15در

درشهرهای بانه وسنندج ومریوان تمام .  انها می رودافرادمسلح است وهرلحظه احتمال سقوط

همچنان  اندآه ازرفتن به آالسهای درس فتهدانش اموزان ودانشسراهاوفرهنگيان تصميم گر

باتوجه به نااراميهادرشهرهای نامبرده  داریوش فروهردرجلسه آميسيون امنيت . خوداری آنند

ملی خواستارادامه وپيگيری راه حل سياسی منطقه آردستان شد وتاآيدآردآه خروج پاسداران 

ژاندارمری برای ی شهربانی و نيروهاازمنطقه  ـ بررسی دادسراهاودادگاههای انقالب وتقویت

  12و11. ص 58ابانماه 5روزنامه آيهان . ست ، ازخواستهای مهم مردم آرداحفظ انتظامات 

 

  ارتباط بادولت عراق

بعدازمالقات )له نماینده آومه(دراین روزها ماموستاشيخ جالل حسينی واقای محسن رحيمی 

روستای بيژوی ونيمه سنگين در)پرشوت(ك ضه اسلحه سب قب500وارتباط بادولت  عراق حدود

ودرميان نيروهای دفترماموستاشيخ عزالدین واتحادیه ميهنی تحویل گرفتنددراالن سردشت 

درهمين روزهابودآه شخصيت . له وتشكيالت زحمتكسان آردستان تقسيم شد  آردستان وآومه

زگشت به آردستان با. ك.ژ. رهبرك) ماموستاعلما(سرشناس آرد اقای عبدالرحمان زبيحی

  . ومبارزات خود را درمقرآوهستانی دفترماموستا ادامه داد 
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  تلگرام گروهی ازمردم مهابادبه شريعتمداری وبازرگان 

 ، گروهی  مرآزیشریعتمداری برای ميانجيگری ميان رهبران آردستان وحكومت اعالم امادگی ایت الهبدنبال      

این تلگرام آه در. ه برای حل مسائل آردستان دخالت نماید تقاضاآردندآی تلگرامی ازاوطاز مردم شهرمهاباد

يرزاد ، حسن باباطاهری ، محمدامين داودی ، مصطفی آریمی ، خليل عسكری ، ابراهيم ش: به امضای

 تایيد شده  سيدقادرجعفری ، عبداله ابریشمی ، آمال دباغیبداله ماورانی ، سيد هاشم سيدی ،مالع

اعالم تمایل انجناب برای حل مسئله «چنين امده استاست ،  ال شدهن ارسازرگاورونوشت ان به مهندس ب

ای   پارهدشمنانهحمالت شدید واماج  همه سو ازآردستان ، موجب خوشنودی مردم ستمدیده آرد ، آه

دارند ملت  ظهارمیبرخالف انچه آه مسئوالن ا. ازمقامات دولتی ولشكری قرارگرفته ، فراهم نموده است 

مال تاسف گروهی ازمقامات ازگفتن حقایق ، خوداری آرده باآ....  جزیه طلب نبوده ونخواهد بودآرد ، هرگزت

 دراین تلگرام آه مشكالت موجود درمهاباد تشریح شده »الع مردم شریف ایران ميرسانندوخالف انرابه اط

رآشی آه سته وبرادآه بدون فوت وقت به این جنگ ناخوا«: ت ، ازشریعتمداری خواسته شده استاس

ذول پایان داده وبه خواستهای بحق ملت ستمدیده آرد اقدام عاجل مب یابد  روزگسترش میدامنه ان روزب

 » 58ابانماه 7.دارند 

  

  آردستان مسائلهيئت ويژه دولت دربارهاعالميه 

فروزحاآميت  ط به مسائل آردستان  بدنبال مخالفت وتبليغات گروهی ازمقامات جنگ اهيئت ویژه وزیران مربو      

آشورنباید اظهارات بی مورد درباره مسائل  ذهبیم،هشدار دادندآه هيچ سازمان وشخصيت سياسی و

پردازند آه  راتی میاین روزهاآسانی آه ازمسائل آردستان بی خبرهستند به اظهارنظ. آردستان بنمایند 

ارتباط بافعاليت برای پيشبرد  در 58. 8. 12مطبوعات روزدر. انگيزند   میمخالفت واحساسات آردها رابر

لت بااستقبال گرم هيئت حسن نيت دو«:است الب امدهطذاآرات درآردستان باتيترهای درشت این مم

  آردستانحزب دمكرات.هستند مورداعتماد مانيز هادرهبران دینی وملی مورداعتمادآر: فروهرآردهاروبروشد،

فرماندارسابق . مایی نكنندراهپي ات وظاهرذاآرات ازمردم خواست تبرای ایجاد فضای مساعد م

 ».هایشان شود  به خواستمانع رسيدن دستهای خارجی وداخلیاردذملت آردنميگ): باباطاهری(مهاباد

  

  ظاهرات به مناسبت عيدقربان دعوت ماموستاشيخ عزالدين حسينی ازمردم آردستان برای شرآت درت

ماهه 3یان جنگ ردن مبارزات ملت آرد ، درجرماموستاشيخ عزالدین حسينی آه درهدایت ورهبری آ    

 داشت ، بمناسبت  وعادالنه خلق آردمقاومتای درجنبش  درآردستان نقس عمده وبرجسته

ظاهرات تطبقات مختلف مردم خواست آه درو منتشرساخت وازهمه نيروهاای  اعالميه)حیاض(عيدقربان

بيش 58انماهاب10شنبه 5مناسبت روز به همين .عمومی وهمگانی شرآت نموده وبرمزارشهدا گردایند

ظاهرات عمومی شرآت ت  وهاراهپيمایيتمام شهرهاوروستاهای آردستان درازمردم % 80از

بصورت ارام  ظاهرات درآردستان تقریبادرهمه جاتاین . آردندودرمساجدوخيابانهاوگورستانهاگردامدند 

 این دوره ازمبارزات ملی وعادالنه گزارشدوباردیگراعتراض وهمبستگی عمومی مردم آردستان درتاریخبر
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مردم شهرهای آردستان باردیگرپشتيبانی خود راازجنبش مقاومت آردستان اعالم گردیدو ثبت خلق آرد

دریك آاست مستند ویدیوئی ضبط مردم عمومی شورانگيزظاهرات واجتماعات تبخشهایی ازاین . داشتند 

                                           .است  وموجودشده 

 

  درگيری وجنگ شديد در بانه  

شنبه 5 ، روزرات وگفتگوهادرآردستان ادامه داشتذاآ درحاليكه هنوزفعاليتهای چشمگيری برای ادامه م   

این . آند  حرآت می) برای تقویت پادگان بانه(نظامی ازسردشت بسوی بانه یك ستون )عيد قربان(ابانماه10

ستون نظامی شودو قه درگيرمیای پيشمرگ ومردم مسلح منطستون درنزدیكی بانه با نيروه

یك مقام اگاه فرمانداری بانه به روزنامه . اسيرخواهندشد  تمام افرادان آشته وزخمی و . شود تارومارمی

 درگيری درخارج ازشهرودرمسيرجنگلهای بانه اتفاق افتادوسپس دامنه ان به داخل«: گوید آيهان می

آيلومتری بانه موردحمله افرادمسلح قرارگرفت وتلفات سنگينی برانان 3ن دراین ستو ...شهرآشيده شد

حمله افرادمسلح غافلگيرانه بود ، بویژه حمله مجددانان درمدخل شهرونزدیكی پل ورودی شهر، . واردشد 

است ) پيشمرگ(این مقام افزود درحال حاضرشهربانه دردست افرادمسلح. ستون ارتش راآامالدرهم آوبيد 

  2.  ص 58ابانماه 13روزنامه آيهان  . دهای ارتشی درپادگان شهرمستقرهستند وواح

 

  كرات آردستان ايران درشهرمهابادحزب دم بانمايندگاناآرات فروهروهيئت ويژه دولت ذ ممالقات و

 )آریم حسامی ، غنی بلوریان ، عزیزماملی: اقایان(نمایندگان حدآا)79نوامبر3(1358ابانماه 12   روزشنبه  

هامخفی  جزئيات این گفتگوهابه نوشته روزنامه. مالقات وگفتگوآردند  درشهرمهاباد با نمایندگان دولت

 دراین 3. ابانماه ص 13ضلی سرپرست فرمانداری مهاباددرروزنامه آيهان امارحمان فا. وغيرعلنی اعالم شد 

  : نویسد  باره چنين می

ت دولت باسران سياسی ومذهبی هنوزهيااشت آه ذطی اولين دورخودراپشت سرگشرایاآرات درذم    «

البته . گردد  آرددنبال میطين سران مذاآرات تنهابوسيله راب. آردوارد مذاآرات مستقيم نشده است 

 اقای »كالت راازسرراه برداریممذاآرات بسيار فراوان است ومابایدقدم به قدم این مشمشكالت برسرراه این 

ن به  مذاآرات محرمانه وتارسيد«: گفت 2. ابانماه ص13امه اطالعات روزگفتگوی دیگرباروزنضلی دریك فا

روزنامه اطالعات درادامه این مطلب ». عی ازچگونگی ان فاش نخواهدشد نتيجه نهایی خبری ویاموضو

عازم سردشت شدواقایان صباغيان وسحابی مهاباد ازعصردیروزاقای فروهربرای ادامه گفتگوها «:نویسد می

  »شدند راهی سنندج 

  

  نآاشغال سفارت امريكادرتهران وبه گروگان گرفتن آارآنان 

درمقابل درورودی سفارت امریكاگروه زیادی ازدانشجویان به )79نوامبر4(1358 ابانماه13دقيقه روز30و10   ساعت

 وتمام آارآنان سفارت رابهدامریكایی واردسفارت شدندخط امام باانجام تظاهرات وشعارهای ضپيروان نام 

قرارگرفت تاجایيكه پسرش  خط امام موردپشتيبانی خمينیپيرواین اقدام دانشجویان . گروگان گرفتند 
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ای منتشرساخت  ظهرامروزبيانيهزامورخارجه امریكابعداوزارت . فرستاد امریكا سفارتسيداحمدخمينی رابه 

ين آابينه جمهوری اسالمی  به عنوان نخستدولت بازگان. اعالم نگرانی آرد درباره گروگانهای امریكایی و

یك به هيمين مناسبت وبه اعتراض دخالتهای بی موردمقامات تندروحكومتی بعدازسقوط رژیم شاه 

عفای خودرابه تومهدی بازرگان اساستعفاداد حكومت  روز 268بعداززبعدازاشغال سفارت امریكا ، یعنی رو

   .خمينی تسليم آرد 

  

  اعالميه جمعيت آردهای مقيم مرآز

 صارم الدین صادق وزیری ریاست انهارابه عهده داشت وفعاليت جمعيت آردهای مقيم مرآزآه اقای    

منتشرساختن اسنادبدست امده ای خواستار باانتشاراعالميه،  داشت  وآردستانتهران شهرچشمگيری در

استفاده عموم آردستان شد تابرای اگاهی خلقهای ایران وثبت درتاریخ مورد حوادث سفارت امریكادررابطه با

اقدام دانشجویان راگامی درجهت رسواآردن عوامل امپریاليسم  مرآز جمعيت آردهای مقيم. قرارگيرد 

  . درایران دانست 

 

  

  :صاحبه آريم حسامی بامطبوعاتم

  
اقای ضودفترسياسی حزب دمكرات آردستان برای اولين باربعدازفرمان یورش خمينی به آردستان یك ع     

 صحبت مذاآراتدرباره وعلنی صورت رسمی  ب58 ابانماه15درگفتگویی باروزنامه آيهانآریم حسامی 

هيات حسن نيت دولت درمهابادوسردشت اميدوارم وحزب دمكرات اآرات مذبه  من شخصا« :آند می
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مذاآرات تاآنون بخوبی پيش رفته . آند  باخوشبينی وحسن نيت آامل ، گفتگوهاراباهيات دولت تعقيب می

فروهربه سردشت ومالقات باشيخ عزالدین حسينی  وسایرنمایندگان حزب دمكرات به پيشرفت وعزیمت 

آه هيچ ایم  طرفداران خودگفتهروزپيش به  9اازم. این مذاآرات ورسيدن به نتيجه دلخواه آمك آرده است 

تگوانجام ازراه گفخواهدآه مسائل آردستان  می حمله مسلحانه انجام ندهندواین نشانگرانست آه حزب ما

دانيم وحزب مابارهابا ارسال  امام رارهبرواقعی ملت می حزب مابه امام خمينی احترام آامل داردوما . گيرد

ویقين داریم آه امام هيچ موقع خواهان خونریزی .. . رهبری ایشان را تایيدآرده است نامه به امام

ا واحزاب مترقی آه راه حل صيتهای دینی وملی وسازمانهما ازشخ. وبرادرآشی درآردستان نيست 

وماهم خواهان اتحادوتشكيل عميقاسپاسگزاریم اند  نهادآردهاميزرابرای حل مسائل آردستان پيشمسالمت 

  11. ص 1358 ابانماه 15روزنامه آيهان  ». ...وحدت مشترك هستيم 

  

  

  شهرمهابادظاهرات هزاران نفر در خيابانهای ت

دولت درفرمانداری شهرمهاباد بابرخی افراد به عنوان نمایندگان ایندگان نممهرماه درحاليكه 15و14روزهای      

 عمومی های راهپيمایيه این تماسهای مشكوك ویك جانبهدراعتراض بمردم سرگرم گفتگوومالقات بودند ، 

در این تظاهرات مردم خواستارگفتگوبانمایندگان واقعی مردم . وهمگانی ، درشهرمهاباد راه افتاد 

شدندوبه پشتيبانی ، آنند  دراین جنبش مبارزه می نيروهای سياسی آه تان باشرآت همهورهبرآردس

   . ازماموستاشيخ عزالدین وپيشمرگان شعاردادند 

 

  

  

   وقطعنامه مردمظاهرات وراهپيمايی درشهربانهت

 راهپيمایی  دههاهزارنفرازمردم بانه درخيابانهای شهربه1358. 8. 16 روز« آيهانبنابه نوشته روزنامه     

صباغيان اعضای هيات ویژه دولت هم آه به شهربانه رسيده اقایان داریوش فروهر، سحابی و پرداختند و

درپایان این . ميدان ازادی شرآت آردند وداریوش فروهردراین اجتماع سخنرانی آرداجتماع مردم دربودند در

چنين است متن قطعنامه . تسليم آردند ای به هيات ویژه دولت   ماده3راهپيمایی مردم بانه یك قطعنامه

اند آه مسائل آردستان همانطوریكه بارها نمایندگان خلق آرد  دراین موقع آه هيات حاآمه دریافته«:
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باابرازتنفرازجنگ افروزان وجنگ افروزی مواردزیررا خاطرنشان . ی ندارد اند ، راه حل نظام آرشدهذمت

ای مهابادوسنندج اعالم داشته   ماده8های   خودرا ازقطعنامه ـ ماباردیگرپشتيبانی قاطع1: سازیم  می

  . ها بارهبریت انجام گيرد  قطعنامهمذاآره بایدبراساس ومعتقدیم آه هرگونه 

مذاآرات هيات حسن نيت باآسانی آه موردتایيدخلق آرد نيستندمحكوم است وتالش هيات حسن نيت  ـ 2    

تنهانمایندگان . دانيم  اندازی درمنطقه می بيهوده درجهت تفرقهصالح راتالش درجهت مذاآره با افراد غير

  . مذاآره آنند توانند درموردمسائل آردستان  خلق آردوگروههای سياسی  می

ـ حل مسائل آردستان درگروشناسایی به حق تعيين سرنوشت برای تمام خلقهای ایران است واعتقاد 3    

پرداختن به مسائل جنبی وتالش درجهت منحرف آردن . است داریم این تنهاراه مشكل آردستان وایران 

. 8. 17روزنامه آيهان » . خواهد داشت ای ن طمينان داریم آه نتيجهافكارمردم ازمشكالت واقعی بوده وا

الزم . ) بخوانند نامبرده روزنامه امل ومتن سخنرانی فروهررا درتوانندگزارش آ عالقمندان می(  9. ص 1358

ظاهرات وراهپيمایيهای روزعيد قربان وروزهای بعد ازان درشهرهای آردستان تبه یاداوری است آه در

های  مانندقطعنامه .اند  ازسوی مردم آردستان منتشروتایيدشدههایی شبيه باال عنامهخواستهاوقط

        .اند  وزهادرج شدهدرنشریات انر شهرهای پاوه ، مریوان ، سنندج ، پيرانشهرواشنویه آه 

  )79نوامبر11و10(مذاآرات درروستای بيوران سردشتدوردوم 

  

  

  

اقای داریوش فروهروهمراهانش برای باردوم درروستای بيوران )79نوامبر11و10 (1358 ابانماه 20و19روزهای      

گان نيروهای سياسی تشكيل آه ازنمایندسردشت باماموستاشيخ عزالدین حسينی وهمراهانش 

های خبری ونشریات داخلی  محتوای این مالقات و مذاآرات دررسانه. بودند ، مالقات و مذاآره آردند  شده

این گفتگوهانمایندگان سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان وسازمان در. منتشرشده است هم وخارجی 

شكيالت سازمان زحمتكشان آردستان صالح شمس برهان مسئول تچریكهای فدائی خلق ونيزاقای 

ات اخرین مرحله مذاآر«:نویسد باره این گفتگوها چنين میابانماه در20روزنامه آيهان روز . ندشرآت داشت

ط اختصاص بين داریوش فروهروشيخ عزالدین حسينی شروع شد واین مالقات فق)ابانماه19( آردستان دیروز
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 آرمانی نماینده امام درآردستان آه بهمراه هيات حسن سالم شيخ حسيناالحجت . ین دونفرداشت به ا

رات هيات حسن نيت مذاآقبال: ضيح این مطب چنين گفت مذاآرات مهابادشرآت داشت درتونيت در

زمينه  عزالدین حسينی انجام گرفته بود وتوافق آامل دريرازشيخ غ تمام سران حزب دمكرات واینجانب با

عزالدین حسينی است آه اآرات ، مالقات اقای فروهر بامذ مرحله اخرین. طقه بعمل امد اتس بس درمن

: نماینده امام گفت. ظهرفروهربرای انجام این مالقات تعيين آننده عازم منطقه شد بعداز2ساعت ز دیرو

آه حتی اگرشيخ عزالدین اعالم موافقت بااتش بس اند حزب دمكرات اعالم آردهالبته بقيه سران 

در موردجزئيات . انهابيانيه اتس بس راازسوی خوداعالم خواهندآردنكند ، را  وسایرمسائل موردتوافق

انهابه  ،قه وبه تمام معنی  بس مطرح است درتمام منط سوی ماتنهامسئله اتس از :گفتگوها آرمانی گفت

انچه تاآنون ازسوی .... انه نشود افرادخود دستورداده اند آه به هيچ وجه تيراندازی ویورش مسلح

روزنامه آيهان   » ......قه هستند ندگان آرد پيشنهاد شده است انها خواستاربيرون رفتن پاسداران ازمنطنمای

   11.  ص1358نماه آبا 20

  

  

  
  

روزهایيكه مذاآرات درروستای بيوران سردشت درجریان بود ، چندین خبرنگارداخلی وخارجی هم     

) ردیدصفوی آه درزمان رژیم شاه اعدام گ واب دخترن(ضورداشتند خانم فاطمه نواب صفوی درانجاح
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 گفتگوهایی رابا ماموستاشيخ عزالدین حسينی درروستای بيوران خبرنگارروزنامه آيهان ، توانست 

انجام دهد آه ) ئاشی پشك ئاوی(شير سردشت واقای عبدالرحمان قاسملودرنزدیكی ابادی گوره

    .  است  ذرماه منتشرشده ا6و5های روزهای  درشماره

  

  اعالميه سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان و

  فدائی خلق در باره مذاآرات باهيات حاآمه ايران سازمان چريكهای

را درباره ضع خود سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان ایران وسازمان چریكهای فدائی خلق ایران موا   

صيتهاوهمه تشرساختندوخواستارشرآت شخای من دربيانيهمذاآرات آردها بانمایندگان هيات حاآمه ایران 

 هردوسازمان پيشنهادهای مشابهی دررابطه باادامه. نيروهای شرآت آننده در جنبش مقاومت شدند 

ـ اخراج پاسداران ازآردستان ـ بازگشت نيروهای ارتشی به پادگانها ـ . مذاآرات درآردستان داشتند 

      ....خودمختاری آردستان به رسميت شناخته شود ـ 

  اعالميه خمينی درمورداوضاع آردستان 

  )1979نوامبر17(ـ ) 1358ابانماه 26(

ای رسمی  عالميهابانماه ا26ویژه دولت آه ازآردستان بازگشته بودند ، روزخمينی بعدازمالقات باهيات      

ه آردستان به عنوان فرمان یورش ب)79اوت(هایش راآه درمردادماه  ازان باردیگراعالميهمنتشرساخت اماقبل

  . رسانم  صادرآرده بود ، برای یاداوری به اطالع خواننده محترم می

  

  )58مردادماه27(ـ ) پاوه(فرمان يورش خمينی به آردستان

 58 مرداد27   ــ 99 شهررمضان 24 ن امام به عنوان فرمانده آل قوا درباره حوادث پاوه فرما  «           

اند من دستوربدهم به سوی پاوه   تقاضاآرده وپاسداران ومردم غيرتمندازاطراف ایران گروههای مختلف ارتش

ژاندارمری اخطارميكنم،  من از انان تشكر می آنم وبدولت وارتش و.  رفته، غائله را ختم آنند 

  . بسوی پاوه نشود، من همه را مسئول ميدانم ساعت دیگرحرآت  24اگرباتوپهاوتانكهاوقوای مسلح تا

دستورميدهم آه فورا باتجهيزآامل عازم منطقه شوند وبه ت آل قوا برئيس ستاد ارتش عنوان ریاسمن به 

ارتش وژاندامری دستورميدهم آه بی انتظار دستوردیگروبدون فوت وقت باتمام تجهيزات  تمام پادگانهای

نوی، تادستور ثا.  بسوی پاوه حرآت آنندوبدولت دستورميدهم وسایل حرآت پاسداران را فورا فراهم آند 

ميدانم ودرصورتيكه تخلف ازاین دستورنمایند با انان عمل  امیمن مسئول این آشتاوحشيانه راقوای انتظ

 ساعت 24من اگرتا. اند  انجام نداده مكرر ازمنطقه اطالع ميدهند آه دولت و ارتش آاری.  انقالبی ميكنم 

والسالم روح اله الموسوی  .   انم ژاندارمری را مسئول می د دیگرعمل مثبت انجام نگيرد، سران ارتش و

  .شماره ويژه1358 مردادماه 27 شنبه 2و1ص .ص...روزنامه های آيهان واطالعات و. »58 مرداد 27 الخمينی
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  )58مردادماه 27(خنرانی خمينی درديداربانمايندگان مجلس خبرگانبخشهايی ازس

تار را ازاد آردند، احزاب را ازاد آردند، به خيال اینكه اینها یك مرزها را ازاد آردند، قلمهارا ازاد آردند، گف.... «

  ....مردمی هستند 

اینها یك جمعيت خرابكار هستند یك .... ص نمی شود با مالیمت رفتار آرداینها خرابكارند، دیگربا این اشخا ....

  .جمعيت فاسد هستند 

اند آه خود   حاالهم اعتراض آرده. می خواهد بكنندتوانيم آه بگذاریم آه هرآاری آه دلشان نمي ما   اینها را

  .  ميكنيد  را شماها دارید این آارها

. ميگذارند  خودشان ایجاد غائله ميكنند بعد گردن مردم... روز وچندروز پيش ان خرابكاری راآردندنظيرانهاآه پری

د آه البد اینجا نيست می  آه انها عزالدین حسينی فاسد وهمين قاسملو فاسدیدم حاال هم درروزنامه ها

 سر پاسدارها را بریدند، بچه ها را درصورتيكه .  وردند آگویند آه خودپاسدارها آه امدند مردم را به این وضع در

 »...با اینها باید باشدت رفتار آردوبا شدت رفتار می آنيم ... یكچنين مردمی هستند . چه ها آه نكردند 

  1358. 5. 27ز رو20ساعت راديوتلويزيون تهران 

. ص .روزنامه آيهان واطالعات ص )  مردادماه چاپ شده است ، بخوانند 28های روز عالقمندان می توانند متن آامل اين سخنرانی را آه  درروزنامه(   

   )1979 اوت 17 ( 1358 مردادماه 28   2 و1

  

  )58مردادماه28(فرمان يورش به آردستان

د واگر تانيم ساعت  دیگرآمك  ان نهای انانرامحاصره آردهتشی هاوسازماالساعه خبررسيد آه در سنندج ، ار

رات ، زنهای مارا به گروگان اند آه حزب دمك مسجد سنندج بما خبر داده د ، اسلحه ها را می برند وازنرس

افی   مراآزابالغ آنند آه  به قدرآپادگانهای امی دستورمی دهم آه به آليه قوای انتظاآيدابه.  اند   برده

پاسداران انقالب درهرمحلی هستند به .   باشدت اشرار را سرآوب نمایند وبطرف سنندج حرآت آنند 

مقدار آافی بطرف سنندج وتمام آردستان با پل هوایی  بسيج شوند وباتمام شدت اشرار را سرآوب نمایند 

 .  

هم آه مراقب باشند هر یك ملت ایران ميخواتاخيرولوبقدریك ساعت تخلف از وظيفه وبشدت تعقيب ميشوداز

بمن خبر  دیگر ازقوای انتظامی  تانيم ساعتمن انتظار دارم آه .   آردند فورا اطالع دهند ن تخلفیاز مامور

 مرداد ماه 29مه آيهان روزنا» 1358 مردادماه 28 والسالم  روح اله موسوی الخمينی. برسدبسيج عمومی 

   3. ص1358
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  ين خواستهای ملی آردستاناعالميه خمينی درموردتام

ماه بعدازفرمان یورش خمينی به آردستان خمينی یك اعالميه رسمی 3 یعنی 1358 ابانماه 26روز     

تامين هيات ویژه دولت تاآيدآرد آه برای به طبوعات و ارگانهای رسمی حكومتی منتشرساخت ودران درم

ایرقشرهاتماس بگيرندتاارامش وامن شخصيتهای دینی وسياسی وملی وسخواستهای مردم آردستان با 

  :   مين اعالميه خمينی بدین شرح است . درمنطقه برقرارگردد وآردهادرآمال امن و رفاه زندگی آنند 

سالم برخواهران وبرادران آرد آه باوفاداری خودبه اسالم وجمهوری اسالمی . بسم اهللا الرحمن الرحيم     « 

گزارشات هيات ویژه همانطورآه متوقع ازخواهران وبرادران . ند ازتوطئه خائنين به آشورجلوگيری آرد

دهند، چيزی  دانند وانچه آه بدخواهان به انان نسبت می آردبودآه هرگزخود راازاسالم وایران جدانمی

  . ذآردهم مطالبی راتاآنون من بایدبشما برادران وخواهران آردوسایربرادران . جزافسادوتوطئه گری نيست 

دراین موقع حساس آه ملت ماباچپاولگران آه درراس ان امریكامواجه است وبرای احقاق حق  ـ 1      

پهلوی به غارت برده وبه محاآمه آشيدن این جانی قيام  ضاخودوبدست اوردن ذخایرهنگفتی آه محمدر

 برادران وخواهران آرد. اند  داشدهصوهمامرمتحد وده وهمه قشرهای ملت باهم در ایننم

نگ شوندوالزم است ههماخواهران وبرادران  دراین امرشرآت آنندوباسایردبایدبطوراولویتماهرجاهستن

برادران من امروزهراختالفی به نفع . قاطع جلوگيری آنند آنند، بطور ازاختالفاتيكه بدخواهان ایجادمی

. اسارت بكشند به  خواهند می آنندومارا گيری می انان هستندآه ازاختالف مابهره. امریكاودیگراجانب است 

بپاخيزیدوتوطئه گران رانصيحت آنيد ودرصورت عدم قبول ازخودبرانيدوازمناطق خودبيرون آنيدیا انان راگرفته 

  . تسليم مقامات دولتی آنيد 

ول حكومت استبدادی شده است وازتبعيضهائيكه برخالف  ـ اینجانب وهمه ملت به ستمهائيكه بشمادرط2    

لكن بایدبدانيدآه این شمابرادران نبودیدآه موردستم وظلم . ند ، مطلع هستيم ا اسالم برشمار رواداشته

اند ،  اند وهمه محروم بوده سایربرادران ترك و لروعرب وبلوچ وفارس وترآمن باشماهاشریك بوده. واقع شدید 

یدانان ازهمه شمااگربه  زاغه نشينان وگودنشينان تهران توجه نمائيد ، خواهيد د. ازانچه شمامحروم بودید 

لكن .  دانم آه درحكومت موقت هم انطورآه خواست ملت است ، رسيدگی نشده جانب میاین. محروم ترند 

باشند ودولت موقت باآمال جدیت اشتغال بكاروسامان  بایدبدانيدآه بازدراین امرهمه برادران شما شریك می

است ومن اميدوارم آه برای همه ملت لكن اشفتگيهابقدری زیاداست آه اصالح محتاج زمان . دادن بود 

دانيدآه نوسازی وعمران درمحيطی آه  شما برادران می. وبرای شمابرادران آرد وسایل رفاه حاصل شود 

 آوشش آنيدو )آشور(شمابرادران غرب. اشفته است ومردم درامان نيستند ، مشكل یاغيرممكن است 

  . شود وبه صالح شماوبه صالح مسلمين است  میظ آنيد وبدانيدآه باارامش آارها اصالح ارامش راحف

ذهبی صيهای مند وباشخدهاآرات خودباآمال حسن نيت ادامه ذم ـ ازهيات ویژه ميخواهم آه به 3     

طوردلخواه وسياسی وملی وسایر قشرهاتماس بگيرند ، تا تامين خواستهای انان آه خواست مانيزهست ب

ی الهی است درمنطقه برقرارگرددوشمابرادران وارامش وامن آه ازبزرگترین نعمتهابشود

  . مع اجانب برای هميشه ازآشورمان قطع شود آرددرآنارسایربرادران بطوررفاه واسایش زندگی نموده وط

گی خاصی قرارنداده تقواوتعهدبه اسالم   ـ اسالم بزرگ تمام تبعيضها رامحكوم آرده وبرای هيچ گروهی ویژه4    

حق اداره امورداخلی ومحلی ورفع هرگونه ودرپناه اسالم وجمهوری اسالمی تنها آرامت انسانهاست 
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آه دولت لق به تمام قشرهای ملت است منجمله برادران آردادی وسياسی متعتبعيض فرهنگی و اقتص

 به ان بزودی  جمهوری اسالمی موظف ومتعهدبه تامين ان دراسرع وقت ميباشدومقررات وقوانين مربوط

  . شود  دوین میانشااهللا تعالی ت

 ـ اخيرابازنظرشریف علمااعالم ومشایخ عظام وروشنفكران وسایربرادران عزیزدرسراسرایران رابموقع حساس 5   

مه جانبه انان برای ات هگيریهای دشمنان ميهن واسالم ودرمقابل ملت عزیزوتشبث امروزایران وجبهه

. جلب ميكنيم اسالمی ما برآشوربه سرآوبی نهضت اسالمی وملت معظم وبرای اعاده سلطه همه جان

  گزراند بجانيست ؟  اخرعمرش رامیاین خدمتگزارآه روزهای ای متوضعانه  ایادراین موقع تقاض

 ـ  خواهران وبرادران هم ميهن من درسراسرآشور، من دست خودرابه پيش شمادرازميكنم 6    

را برای نجات آشورتان آه تمام توان خودعاجزانه ميخواهم وازشمابخاطرخداواسالم وآشور

های سردوگرم یعنی قلم وبيان و مسلسل را ازنشانه گيری بر روی یكدیگرمنحرف وبسوی  بكاربریدواسلحه

يحت به ملت االهی ، من ماموریت خودرا آه نصی. درراس ان امریكاست نشانه روید دشمنهای انسانيت آه 

. اقدرت الیزال خودقلوب ماراپيوندبرادرانه عطانما بتوای خدای بزرگ ،  درتوان ضعيف خودانجام دادم و است ،

 26 .روح اله الموسوی الخمينی . برهمه  انك قریبامجيب ، سالم گرم من به ملت عزیزوبرادران آردورحمت خداوند

    )1979 نوامبر71( »     99 ذيحجه 26 ـ 58ابانماه 

  

  

  

  

  

  



 13

  

  .ادامه دارد 

  قاسملودرشهرمهاباد . ی د سخنراناهرات درشهرهای آردستان  ـ    تظ

   .تشكيل هيئت نمايندگی خلق آرداعالميه ـ 

   . )2004دسامبر  (1383 رماه ذآ -وری ــلــب ورــصـنـم

  

  

    

  


