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 بخش اول 
)1(ن به دستورشخص خمينیفرمان يورش به آردستا  

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

 

 

 
 

 

 

1358 مردادماه 27مالقات نمايندگان مجلس خبرگان باخمينی    

 

.ــ  اعالم فرمان يورش عليه ميليونهانفر ازمردم آردستان ايران   

 وروزنامه ها و به دفاترسازمانهای سياسی و مطبوعات يورش سراسری   همزمانــ 

. ش 1358 در نيمه دوم مرداد ماه سال دانشگاههابويژه درپايتخت ايران ،  

ری حمادشيبانی ازفدائيان خلق ويورش ستگيضا سعادتی ازمجاهدين خلق ودــ  محاآمه محمدر

  دمكراتيكوجبهه آزجمعيت آردهای مقيم مرمتينگ نيروهای سياسی درشهر تهران بويژه  به

...وملی   

 مرداد ماه سراغاز آشتاروحشيانه و خونين واعدامهای دستجمعی مبارزان 27ــ  روز

.آردستان وازاديخواهان  

ــ  توهين وتهمت به رهبران آردستان وسازمانهای سياسی آه خواهان حل مسالمت اميز مسائل 

.آردستان بودند   

ل اجرای فرمان قتل عام آردها،  دفترخمينی درقم، مسئو.. ــ  چمران وخلخالی وابوشريف و  

مسئوالن جلوگيری ...دروفخرالدين حجازيها وخامنه ای وصه ومنتظری وبنی طب زادق   

 مربوط به اين يورش سرتاسری ودر دست گرفتن تمام ارگانهای تبليغاتی آشوری  ازاخبار
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ن، به آتابفروشيها در شهرتهرا}1979 اوت 17{1358مردادماه27شدندانها بويژه روز

ای سياسی وجمعيت آردهای مقيم   ودفاترجبهه دمكراتيك ملی   وفدائيان خلق ودانشگاه ونيروه

نويسندگان مستقل ايران ودفاترروزنامه های ديگريورش بردندوبه مراآزآانون وآالوومرآز

.اتش آشيدند  

خص خمينی ــ آارنامه سياه اين جنايتهای رژيم ارتجاعی درتاريخ ايران، بنام ش

.  بت شده استثودولت موقت ايشان   
يتی زهمان اوايل دردست گرفتن قدرت اخوندها، مامور دولت موقت انقالب ا.  ش 1357 بهمن22بعداز قيام

سرآوبی ازادی ودموآراسی وحاآميت مردم و خلقهای ايران جرات انرا راآه حكومت شاه ديكتاتوربرای 

مه اين سياست در صددنابودآردن  ازاديها و خوندهای آوردل برای ادااريق طازنداشت آه به نتيجه برساند ،

 آه مانند شكوفه های الله دستاوردهايی.  زحمتكشان وخلقهای ستمديده برامدند دستاوردهای ازاديخواهان و

. ازخون شهيدان انقالب وقيام بزرگ مردمی روئيده شده بود  

ر صدا ی معا صهمانند ی س خبرگان روزنامه های معتبر دولت موقت مهندس بازرگا ن قبل ازانتخابات مجل

ينده گان  آه درتهران بصورت رسمی منتشر ميشدندتوقيف آرده ونيزبه دفاتر روزنامه های اوبروسكه را 

چندروزقبل ازفرمان حمله به آردستان  دفاتر بسياری از . يورش بردند... وچلنگر وپيغام امروز واهنگرو

تش آشيدندتا بتوانند همه راههاو امكاناتی راآه سبب انعكاس حمله ارتش وسپاه سازمانهای سياسی رابه ا

. قطع آرده و درسراسر آشور اختناق وسانسور عمومی برقرارآنند پاسداران به آردستان خواهد شد،  

 درانقالب وقيام عليه رژيم شاه فعاالنه شرآت نمودوشهدای زيادی را درراه ارمانهای ديرينه اش ملت آرد 

.  شاه پرداختندزدورمبارزان آرد حتی به مقاومت مسلحانه هم عليه ارتش م. فدا آرد  

 رسمی برخورداربودورهبران آردونماينده غيرآردستان ايران  درمدت شش ماه بعداز انقالب ازخودمختاری 

ی گان نيروهای سياسی چندين باربصورت رسمی بامقامات دولتی ووزيران دولت موقت درمورد خواستهاي

گفتگووراه حل سياسی خواستهای طريق آه ازطرف مردم پشتيبانی و پيشنهاد  شده بود به مذاآره نشستند تااز

 حاآمه ايران آه امكان داشت يك امابرای هيات . ذهبی واقتصادی ملت آرد به نتيجه برسدعادالنه ملی وم

در تهران مرآزايران ، . د عدالت اجتماعی درايران برقرارگردد اين اوضاع قابل تحمل و بررسی نبو

خلقهای ايران به عنوان تجزيه طلبی تلقی می شدتابهانه ای برای سرآوب ملتهای تحت حقوق ملی خواست 

.ستم داشته باشند  

اقای خمينی بجای استفاده ازمقام معنوی واجتماعی درجهت برقراری ازادی وعدالت، راه جنگ افروزی 

ن دوران  يكه ازطرف دولتهاوجامعه بين المللی به تبهكارترين مرد اوجنايت و آشتار را درپيش گرفت تاجائ

.                                              خود، درا ن سالها معرفی شد  
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نامه هاومنابع  سياسی و خبری  درروزاض دراين پژوهش تالش ميكنم ازاسنادومدارآی استفاده آنم آه بع

ه است تاازاين طريق خاطرا ت وحشتناك وناخوشايندی رابازگوآنم آه ملت ثبت گريدآردها و مقامات دولتی 

اميدوارم . آردرا شش ماه بعدازنابودی پيكرهای شاه گرفتارآشتار وويرانی و اواره گی ودردورنج آردند

 آوشش خواهم آرد آه درحد توان اين .   چشم پوشی نمايد خواننده محترم از نقايص وآمبودهای اين نوشته

.ه را به چهاربخش  تقسيم آنم نوشت  

. اع آردستان درشش ماه اول بعدازقيام وسراغازفرمان يورش خمينی ضری ازاوصمخت:  بخش اول   

. وش جنبش مقاومت خلق آرد  اشغال شهرهای آردستان وحرآت خودج:بخش دوم   

.درشهرهاوروستاهای آردستان اهرات عمومی ظوتاوجگيری مبارزات :  بخش سوم   

ترس ووحشت هيئت حاآمه ايران ازجنگ چريكی وپيشنهاد مذاآرات وتشكيل هيئت نمايندگی : ارم  بخش چه

.ديبخش آردستان  خلق آرد به عنوان بهترين دستاورد جنبش ازا  

)1(...فرمان يورش اع آردستان درشش ماه اول قبل ازانقالب وضاو  
ازرگان ، هئيتی ازنمايندگان حكومتی دولت موقت ب.ش1357. 11 .28چندروزبعدازپيروزی انقالب، يعنی «

 رابه رياست اقای داريوش فروهربه شهرمهابادبرای ديدارومذاآره باماموستاشيخ عزالدين حسينی ـ آه 

درمهاباداقامت داشتند ـ ونيزنماينده گان شوراهای انقالبی شهرهای آردستان ونيروهای سياسی آه درانجا 

اين .  فروهروهمراهانش درشهرمهاباداستقبال باشكوهی به عمل امدازاقای.  مده بودند، روانه ساخت آگرد 

خودمختاری ازطرف نماينده گان آردستان يك پروژه .   روز درمهابادسرگرم مذاآره وگفتگوبودند3هيات 

گان دولت عرضه وپيشنهاد شدوآ نهاقول دادندآه درآابينه  آن دوران به نماينده ماده شامل خواستهای 8در

».گردد ييد ن اين خواستها بررسی و تادولت بازرگا  

 )ا ل برای ايران پيشنهادشده است الزم به ياداوری است دربنددوم اين سندفدراليسم به عنوان يك حكومت ايد(

  1979 فوريه 24و21 ـ5و2.ص.  ص1357ـ   روزنامه اطالعات وآيهان  دوم و پنجم اسفند ماه 1        * 

رهمه شهرهای آردنشين دراجتماعات وتظاهرات ميليونی  مردم آردستان به دنبال اين اقدامات سياسی د

دراين مدت نماينده گان دولت به آردستان . بندی مهاباد، درانزمان پشتيبانی مردمی بعمل آمد 8ازاين پروژه

زيراآردستان ازطريق . اماآنهادرصددپيداآردن ارتباطات باافرادی  مشكوك بودند .رفت وآ مدمی آردند

. اداره می شد  آه بيشتردرجريان قيام ايجادشده بودنند ، اوآميته های انقالبیشوراه  

 درشهر سقز رهبران ملی ودينی شهرهای مختلف آردستان »1979مارس «1357 اسفندماه 27و26روز 

وبرای دفتر خمينی ودولت مهندس بازرگان روانه رگردامدندويك سندديگرراتاييدوامضاظبرای گفتگووتبادل ن

  :دراين سند امده است.  برای باردوم ، خواستهای عادالنه ملت آرد را پيشنهادآردند  وآردند

....«1ـ درآارپيش نويس وتدوين قانون اساسی... بايددانشمندان اهل تسنن وتشيع باهم شرآت داشته باشندوهر 

قانونی آه اهل تسنن دران شرآت نداشته باشد، بی اعتبار است.2ـ درتدوين قانون اساسی بايدقاطعانه تصريح 
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 و ايران ازجمله ملت آردبايدازحقوق متساوی ملی ، سياسی، فرهنگی،اجتماعی ... شودآه همه مليتهای

اقتصادی برخوردار باشدودرهيچ موردی ملتی راامتيازوبرتری برملل ديگرنباشد 3 ــ بايدسياست اجتماعی 

واقتصادی ايران ، طوری تنظيم شودآه هر گونه   امتيازات وفاصله های طبقاتی چه مادی وچه معنوی ، 

:اآنندگان اين سندعبارتند ا زضام.      ...ازميان برداشته شود  

ــ صسيدعزالدين حسينی ــ مهاباد ـ احمدمفتی زاده ـ سنندج ــ مال الح رحيمی ــ نقده ــ مالرحمان طاهری 

حسين ان ــ شيخ جالل حسينی ـبانه ـ ــ بوآ سردشت ــ قاضی محمد خضری ــ اشنويه ــ مال ابوبكر شفيعی 

 نماينده مريوان ـ نماينده قصرشيرين ـمال محمدربيعی ـ  آرمانشاه ـ   نماينده قروه ـ مال عالئی ــ سقز ــ 

  »1979مارس 18 «3و2 و1.ص. ص58. 12 .28 روزنامه های اينده گان،اطالعات،آيهان 2*» ــعبداهللا محمدی ـ سقز 

جنگ خونين به  آه بسياربجابود وهنوزاجتماع روحانيون آردستان ادامه داشت ، يك  درپی اين اقدام سياسی

آردستان به شهر سنندج يورش اوردند، آه 28از پادگان 1357 اسفندماه 27روز .  تحميل شد مردم آردستان

 خواند مردم سنندج راضدانقالبستاد ارتش درتهران روزبعد ، . دههانفرشهيد وصدهانفر مجروح شدند

طريق راديوسنندج دردومين روزجنگ ماموستاشيخ عزالدين از.  انهاراتهديدبه شديدترين مجازات آرد و

وآقای صديق آمانگرسخنگوی شورای موقت سنندج درنامه ای » خواهان قطع فوری اين درگيری ها گرديد«

ج تحميل شده اين درگيری مسلحانه ازطريق صفدری نماينده دولت وپادگان سنند«:به  آقای خمينی نوشت

» است  

اعزام شدوبا نمايند گان هئيت دولتی ازتهران به سنندج درپی اين اوضاع  آيت اله طالقانی درراس يك 

.فق رسيدندواوضاع سنندج آرام شد   نفری شهر، به توا11آردستان برای تشكيل شورای   

6و2و1ص.  ص1358ين ماه  فرورد6 و 13 57 اسفند ماه 29 ـ   روزنامه آيهان واطالعات   3         *   

 و ، صدهانفرآشته جنگ تحميلی به خلق ترآمن صحرا هنوز مذاآرات درآردستان ادامه داشت آه هنگام 

نيروهای ارتش وسپاه پاسداران به شهر گنبد آاووس يورش اوردند ودفاترنيروهای سياسی   . مجروح شدند

.ه انداختند صحرا را تسخير نمودندودر انجاهم آشتاری خونين راترآمن   

جنگ  آه اين وقايع خونين اذهان عمومی را هنوز مشغول آرده بود، يك 1358 فروردين ماه 31درتاريخ 

ا ز عبدالرحمان قاسملو .اين جنگ دراغاز سخنرانی د.  ميان آرد واذری روی داد برادرآشی درشهر نقده

خاك وخون طرفين  به  نفرازدهاصوبيش ازيك هفته ادامه داشت و ميدان ورزشی به داخل شهر آشيده شد

پاسداران مالحسنی ونيروهای ارتش باتمام قدرت . خانه هاومغازه های بسياری به اتش آشده شد  .  غلطليدند

 به همين جهت عده زيادی از آردها مجبورشدندآه شهر نقده را.   محالت آردنشين را قتل عام وغارت آردند

. آردنشين اواره شدند انها ماهها درشهرهای ديگر.  ترك آنند   

ا ز راديوتلويزن ومطبوعات مرآز، اخبارمناطق آردستان  را برخالف واقعيات منتشر ميكرد واين بيشتر 

درادامه ا قدامات سياسی اماباوجوداينها،  . هرچيزملت آردرا نسبت به حكومت موقت ، بدبين تر می آرد
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 به هيئت بلند پايه آردستاندين حسينی درراس يك  ماموستا شيخ عزال1358 ارديبهشت ماه 22روز   «آردها

تهران امداين دعوت ازجانب وزير آشوربرای ديدار وگفتگوبا ايت اله خمينی ومهندس بازرگان ومقامات 

انهاخواستار به رسميت .    3. ص 1358 اردبهشت 23ـ روزنامه  آيهان  4*» .ديگر حكومتی بعمل امده بود 

قبال هيئتی از حزب دمكرات .  ز حقوق متساوی  جامعه اهل تسنن شده بودندشناختن حقوق ملی آردها وني

قاسملو برای توضيح جنگ برادرآشی درنقده ، درقم با شريعتمداری ديدار آرده . آردستان به رياست  اقای د

6 .  ص1358 اردبهشت 20 ـ    مصاحبه دآتر قاسملو با روزنامه آيهان  5.  *بود   

ی سياسی رهبران ونيروهای مختلف آردستان ، مقامات آشوری يك  تبليغات  وسيع بر خالف تمام تالشها

جنگ افروزی عصبی عليه خلقهای ايران بويژه آردها ، راه انداختندواخباراستانهای آردنشين را آه  اآثرا 

.منتخب آردها اداره می شدند ، سانسور می آردند به وسيله شوراهای  

ظاهرات ارام وسياسی مردم عليه سياست تشنج ه شهرهای آردستان ت درهم58 تير ماه 23 و22روز (

نيروی سپاه پاسداران وقياده موقت آه در شهرمريوان  اما.  وسانسورو جعل اخبارودروغ پردازيهابرپاشد 

تلفات .    آشيده شددرگيری مسلحانه تمام عيارمستقربودند برروی تظاهرآننده گان اتش گشودندآه به 

تاجائيكه هواپيماهای جنگی نيز بر ای ارعاب مردم به گفته .   مجروح بود40 آشته و24ه  تيرما23امروز

 تيرماه 24روزنامه آيهان     ـ6.)  * آردستان برفراز شهرها به مانور نظامی پرداختند28فرمانده پادگان لشكر

3و 1. ص1358  

به آوچ سياسی منطقه ك آردندآه ض شهررا ترريت مردم مريوان به عنوان اعترابدنبال اين درگيريها اآث

مردم مريوان بعدازمدتی اواره گی  .   مشهور است ومورد پشتيبانی مردم شهرهای ديگرقرارگرفت مريوان

ـ اطالعيه 7.*به شرطی به شهرباز گشتندآه امنيت وحفاظت شهردراختيار نيروهای مردمی ومحلی باشد

                12.ص1358مردادماه 11شورای شهرمريوان روزنامه آيهان دآترشكيبااستاندارآردستان درموردتوافقنامه دولت و

هنوز مسئله بحران مريوان سپری نشده بود آه ارتش وپاسداران به سرپرستی چمران مامورسرآوبی مردم 

پاوه شدند آردهای ان سامان می خواستند آه امور منطقه ازجانب نماينده های خود انها اداره شود ومخالف 

.اين خواست مشروع همه مردم منطقه بود . شدن ارتش وپاسداران دراين مناطق بودندمستقر  

اين انتخابات به . ر شد  درايران بر گذاانتخابات مجلس خبرگان1358مردادماه 12الزم به ياداوری است روز

انديداهای بنظرميرسيددرميان آ. رام برگزارگرديد  ا غيرازاستان آردستان وهورامانات، درهمه جابصورت  

اين مناطق آه اقايان محترم ، صارم الدين صادق وزيری ، شيخ جالل حسينی ، يوسف اردالن، بهروز 

ای پارلمانتارهای  ا ز جانب مردم انتخاب شده وبه پارلمان ايران راه يابند و بر.... سليمانی وحسن خليقی و

.دردسری پيدا ميشد اخوندی   
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 فرمان يورش خمينی به آردستان 
 خمينی دريك اعالميه ناگهانی وجنگ افروزانه به ارتش ايران ، فرمان داد آه باتمام 58 مردادماه27روز

است متن اعالميه چنين . قوای نظامی، توپ وتانك به شهر پاوه يورش آنند  
  58د مردا27      99ن ا شهررمض24   درباره حوادث پاوه  فرمان امام به عنوان فرمانده آل قوا  «            

 غائله ازاطراف ايران گروههای مختلف ارتش وپاسداران ومردم غيرتمند تقاضاآرده اند من دستوربدهم به سوی پاوه رفته،

 ساعت 24من از انان تشكر می آنم وبدولت وارتش وژاندارمری اخطارميكنم، اگرباتوپهاوتانكهاوقوای مسلح تا .   آنندرا ختم

.ه را مسئول ميدانمبسوی پاوه نشود، من همديگرحرآت    
دستورميدهم آه فورا باتجهيزآامل عازم منطقه شوند وبه تمام پادگانهایعنوان رياست آل قوا برئيس ستاد ارتش من به   

 ارتش وژاندامری دستورميدهم آه بی انتظار دستورديگروبدون فوت وقت باتمام تجهيزات بسوی پاوه حرآت آنندوبدولت 

  .  دستورميدهم وسايل حرآت پاسداران را فورا فراهم آند

انان عمل با  دستورنمايند ميدانم ودرصورتيكه تخلف ازاين امیمن مسئول اين آشتاوحشيانه راقوای انتظتادستور ثانوی، 

 ساعت ديگرعمل مثبت 24اگرتامن . انجام نداده اند  مكرر ازمنطقه اطالع ميدهند آه دولت و ارتش آاری  .انقالبی ميكنم 

   والسالم . ژاندارمری را مسئول می دانم انجام نگيرد، سران ارتش و

شماره 1358 مردادماه 27 شنبه 2و1ص .ص...روزنامه های آيهان واطالعات وـ 8*»58 مرداد 27خمينی الموسوی  اله لروح ا

. ن روزمنتشر آرد  اين متن دقيق اعالميه خمينی است  آه درا     .ويژه  

!!آندضا آرده بودندآه فورابه عنوان فرمانده آل قوا اين فرمان راصادربه گفته خمينی ازاوتقاچه آسانی     

  ، هماهنگ ومتحد ووستم حكومت های گذشتهظلم مردم ان سامان به خاطر نطقه آوهستانی پاوه آه انهم به م

ن  نش ازقبيل چمرا اين گروههای مختلف غير ازنزديكا. يكپارچه شده بودند آه ازحقوق خوددفاع آنند 

آسی وابوشريف سرآوبگر آه درگردنه آوهستانی پلنگان در محاصره پيشمرگان قهرمان قرار گرفته بودند ، 

زيراانها ازهمان ماههای اوايل انقالب . له اخوندهای ارتجاعی بود غ وحي اين تنها يك درو.ديگر نبودند 

ماموستا شيخ عزالدين حسينی . قبول آنند  نميخواستند مسئله ازادی ومردم ساالری وحقوق خلقهای ايران را

وجمعيت آردهای مقيم تهران، شورای هماهنگی جمعيتهای آردستان  ، حزب دمكرات آردستان وآانون 

موجب قتل امی در آردستان ، وبسياری از نيروهای سياسی قبال هشدار داده بودند آه دخالت نظوآالی ايران 

. عام مردم ان سامان خواهدشدومردم آردستان هميشه خواهان راه حل سياسی هستند   

 مالقات نمايندگان ا نتخابی مجلس خبرگان درقم باخمينی 
 نفر درقم با 74شاملنمايند گان مجلس خبرگان  ه  مردادما27بعد ازاين فرمان جنگ افروزانه، عصرروز

اودرگفتار جاهالنه اش همه پرنسيبهای اخالقی . آند خمينی شروع به سخنرانی می. اقای خمينی مالقات آردند

اوضاع نش رامتوجه  اشته وسخنا گان مجلس سخن می گويدزير پاگذ روحانی آه با نمايند  بعنوان يكودينی را

.  است بخشی از سخنرانی خمينیاين !.!آردستان می سازد   

  ....مرزها را ازاد آردند، قلمهارا ازاد آردند، گفتار را ازاد آردند، احزاب را ازاد آردند، به خيال اينكه اينها يك مردمی هستند .... «
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  .ند يك جمعيت فاسد هستند اينها يك جمعيت خرابكار هست.... ص نمی شود با ماليمت رفتار آرد اينها خرابكارند، ديگربا اين اشخا

  حاالهم اعتراض آرده اند آه خود شماها داريد اين .    اينها رامانمی توانيم آه بگذاريم آه هرآاری آه دلشان می خواهد بكنند

  خودشان ايجاد غائله ميكنند بعد گردن مردم... روز وچندروز پيش ان خرابكاری راآردندنظيرانهاآه پري.  آارهاراميكنيد 

  آه انها عزالدين حسينی فاسد وهمين قاسملو فاسد آه البد اينجا نيست می گويند آه خود  حاال هم درروزنامه هاديدم.  ارند ميگذ

  يكچنين .  سر پاسدارها را بريدند، بچه ها را چه ها آه نكردند درصورتيكه .  پاسدارهاآه امدند مردم را به اين وضع دراوردند 

  1358. 5. 27 روز20راديوتلويزيون تهران ساعت »..ا بايد باشدت رفتار آردوبا شدت رفتار می آنيم با اينه...  مردمی هستند 

 ـ  روزنامه 9) * چاپ شده است ، بخوانند ماه مرداد28های روز عالقمندان می توانند متن آامل اين سخنرانی را آه  درروزنامه   (

    )1979 اوت 17  (1358 مردادماه 28   2 و1. ص .آيهان واطالعات ص 

خشم  باعث از راديوتلويزيون سراسری آشورپخش گرديدآه 20سخنرانی امروز اخوند خمينی ساعت 

درهمان ساعات پخش سخنرانی راديو های دولتی به .  گرديدعمومی مردم شهرهاو روستاهای آردستان

لق آرد دفاع می تبليغات عليه ماموستاشيخ عزالدين حسينی وپيشمرگان آردستان آه ازارمانهای خ

 سازمانهای سياسی ديگر آه مدافع حق تعيين سرنوشت آردها بودند ،  آردندونيزحزب دمكرات آردستان و

.پرداختند   

ها  درهمين هنگام  ،  آه بعدازافطارشب رمضان بود مردم شهرهاوروستاهای آردستان به خيابانهاوآوچه

انها شعارهايی به .  راه انداختندهرات سراسری ن ديگرحكومتی تظا عليه دشنامهای خمينی و سراامدندو

طرفداری از ماموستا شيخ عزالدين و پيشمرگان و نيروهای سياسی آردستان سردادندوتبليغات خمينی ودولت 

.موقت رادروغ محض خواندند   

لدين ظاهرات آه دربسياری ازشهرهاوروستاهاتانيمه شب ادامه داشت ، بازهم ماموستاشيخ عزا به دنبال اين ت

  نيروهای امابعدازاين تحريكات جنگ افروزانه عليه مردم آردستان،. مردم شهرهارابه ارامش دعوت نمود 

 نفرازجوانان شهرپاوه رابدون هيچ محاآمه ای 11 مردادماه28، روز دقيقه بامداد 40و 2سرآوبگر ،  ساعت

داخلی وخارجی نگاران درمطبوعات  روزنامه ثرهوشياریتصوير اين اعدامهادرا  . تيرباران واعدام آردند

  درساعات .. 3 و2و1.ص .ص ) 1979 اوت 18  ( 1358 مردادماه 28روزنامه اطالعات وآيهان   ـ 10. *انروزها ثبت گرديد

نيمه شب ، هواپيماهای جنگی بدون هيج بهانه ای برفرازشهرهای آردستان پروازآرده و بويژه دراسمان 

امروزظهرخمينی ديوانه واربازهم در يك  . ن ديوار صوتی پرداختند شهرسنندج به مانورنظامی وشكست

اطالعيه فرمان دادآه نيروهای ارتشی برای نجات زنان آردبه سنندج يورش بياورند ، آه استاندار آردستان 

می نويسد خمينی دراعالميه اش . شكيبا فورا وبعدها مهندس بازرگان وداريوش فروهر انرا تكذيب آردند. د  
:امی به اين دستورتوجه فرمايند  آليه نيروهاوقوای نظ.دون فوت وقت به سنندج برويد ب«   

 نرسند ، اسلحه آمك  ديگرواگر تانيم ساعت  ارتشی هاوسازمانهای انانرامحاصره آرده اندعه خبررسيد آه در سنندج ، السا

 آليه قوای اآيدابه  . برده اند مارا به گروگان آه حزب دمكرات ، زنهای  وازمسجد سنندج بما خبر داده اندها را می برند 

 اشرار را باشدت و به قدرآافی بطرف سنندج حرآت آنند  مراآزابالغ آنند آه  پادگانهای امی دستورمی دهم آه بهانتظ
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شوند به مقدار آافی بطرف سنندج وتمام آردستان با پل هوايی  بسيج پاسداران انقالب درهرمحلی هستند   . سرآوب نمايند

. وباتمام شدت اشرار را سرآوب نمايند   

 ن تخلفاز مامورم آه مراقب باشند هر يك ملت ايران ميخواهتاخيرولوبقدريك ساعت تخلف از وظيفه وبشدت تعقيب ميشوداز

 آردند فورا اطالع دهند .  من انتظار دارم آه تانيم ساعت  ديگر ازقوای انتظامی بمن خبر بسيج عمومی برسد. 

   3. ص1358 مرداد ماه 29 ـ روزنامه آيهان 11*»1358 مردادماه 28 روح اله موسوی الخمينیم  والسال

 فرمان خمينی عليه خلق ما درآردستان حتی ازديدگاه بعضی ازمسئوالن حكومتی انزمان هم يك اقدام منفی و

.ت گرفت خودسرانه واشوبگرانه بودوبدون هيچ مشورتی با اگاهان دولتی در امور آردستان صور  

عالم آردآه ربودن زنان سنندج ، خبر گزاری رسمی پارس از سنندج ادرمورد شايعه ربودن زنان سنندج 

ازسوی ديگر حزب .... بهيچ وجه صحت ندارد واز سوی مسجد جامع سنندج دراين مورد تكذيب شده است

.مسجد سنندج ان هم در . دمكرات درسنندج چنين نيرويی را نداشته است آه گروگانگيری آند   

رام است چرادراين مورد ازمن سئوال نكرده ايد امروزوضع سنندج ا: ستاندارآردستان گفت شكيباا. د

؟ اقای داريوش فروهرهم بعداز تلگرام اعتراض اميز ماموستاشيخ عزالدين عليه اين جنگ .

.  !!!جعل ودروغ رسيده است  امام اخباردادآه بگويدبهافروزی، به خودجسارت   

 

3.ص 1358 . 5 .28 روزنامه آيهان  .قاسملو. چمران،ابوشريف ،  ماموستاشيخ عزالدين ، د. سمت راست به ترتيب د زا  
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 فرمان اعدام دستجمعی ودستگيری عمومی درآردستان 

 
 

 

 
  

 وجمعيت آردهای مرآزوجبهه  دمكراتيك ملی  آانون وآالی ايران ، جبهه ملی، شريعتمداری اقای

اماهيات حاآمه جنگ افروزباين  .  شدندری جنگ آردستان و مذاآرات بانمايندگان آردخواستارقطع فو

مردم آردستان  درمقابل اين بسيج عمومی وسراسری.   هيچگونه توجهی ننمودرات سياسیاقدامات ونظ

 غم هيچگونه امادگی وتجربه آامل نيروهای سياسی موجود درآردستان عليروپيشمرگانش به همراه همه 

صميم به يك مقاومت قهرمانانه عادالنه گرفتند واقدام به آنترل وبازديدبسياری ازجاده های اصلی ت،  ینظام

ملت آرد ، اين جنگ تحميلی ناخواسته رابه هيچ عنوان .  وفرعی شهروروستادراستانهای آردنشين آردند 

وردار شد وباروحيه انقالبی نمی خواست ودرمقابل ان ا ز يك اتحاد وهمبستگی برادرانه درهمه آردستان برخ

عليرغم همه تالشهای تفرقه اندازی نيروهای سرآوبگرواشغالگرآه از مناطق خارج ازآردستان بسيج شده 

 ماه جنبش مقاومت انقالبی مردم 3بمدت بودند ، به پشتيبانی از پيشمرگه های قهرمان پرداختندوازامروز 

 خمينی عاجزانه 1358 ابانماه 26در تاريخ ااينكه ت.  شكل گرفتوانتفاضه عمومی وپرخروش درآردستان

وخواستار مذاآره با همان رهبران دينی وسياسی وملی شد آه به انها پرخاش وتوهين ای صادر آرد  اعالميه

. آرده بود   

زمين به طق مختلف ايران ازطريق هواو ديگرلشكرهای ارتش وپاسداران وبسيج عمومی ازمناازطرف 

 شيعه دعوت طلبان داوصورت رسمی ازدولت موقت هم ب.  های ديگريورش اوردنداستان آردستان وشهر

نيروهای مسلح هنگام يورش آورآورانه به هرجايی .  آرد آه درسرآوبی مردم آردستان شرآت آنند

 28روز .  آردند گلوله باران ...دروازه های مردم وانهاحتی بسوی  سنگ ودرختان و. تيراندازی می آردند

 دقيقه 40و2 نفراز غير نظاميان شهر پاوه است آه در ساعت 11دام اين تصوير اع
 درزندان قزل اباد آرمانشاه  به اسامی عبداله نوری ، هوشنگ 58 مرداد ماه 28بامداد 

عزيزی ، محمد محمودی، يداله محمودی، حسين شيبانی، هرمز گرجی بيانی،  مظفر 
 اصغر بهبودی ، اين عكسها فتاحی، محمد عزتی، محمد عزيزی ، اذرنوش مهدويان،

.  ( رويدادهای  درد ناآی نشان می   دهد آه قلب ودرون انسان را ازار ميدهد
)1979اوت17  
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اعزام ، خلخالی بعنوان حاآم وقاضی برای قتل عام دسته جمعی به آردستان   ازطرف خمينیمردادماه

 را باهواپيماهای جنگی وهلی آوپترهای آبری نمودوآردستانشدوشروع به اعدامهای جنايتكارانه آردها 

.       بمباران آردند   

   روزنامه 22قمی درتهران، توقيفذری   مردادماه ا29همزمان با اين تهاجم سراسری به آردستان ، روز 

ازسوی ديگربه گزارش خبرگزاری فرانسه آردهای مقيم المان وسوئدبه عنوان اعتراض . ديگر را صادرآرد

روزنامه های  ـ 12 *صن واعتراض پرداختندبه دخالت ارتش درآردستان درسفارتخانه های انكشورهابه تح

  1979 اوت 20   و 19  1358 مردادماه 29 و28آيهان واطالعات 

گزارشات ومطالبشان را در ...دستگاههای تبليغاتی ، بويژه روزنامه های اطالعات وآيهان وبامدادامروز و

غائله پاوه باسرآوب مهاجمان  .  تن ازمهاجمان تيربارا ن شدند11«موردآردستان بدين شيوه پخش ميكردند 

امنيت .  مرزهابه روی مهاجمان فراری بسته شد . مهاجم آشته شدند300پاسدارشهيدوبيش از60. پايان يافت 

: ايت اله منتظری گفت .   به آردستان بازگشت وهواپيماها ديشب ديوارصوتی شهرسنندج را شكستند  

 مردم سراسرآشورامادگی خود را برای.   آردستان عكس العمل شكست امپرياليسم وصهيونيسم است ثحواد

خبرگزاری .   ان امام ــ به آردستان اعزام شد خلخالی به ــ فرم  .  اشراردرآردستان اعالم آردندسرآوب   

 سرآردگان خائن را دستگير :امام . يب آرد ذ راتك پارس خبردروغ شايعه ربودن زنان در سنندج

79اوت20و19اول .ص. ص1358مردادماه 29 و 28طالعات روزنامه های آيهان واـ 13*».آنيد  

 آردستان در انزمان تبليغ ميكردند ت جمهوری اسالمی ايران بود آه عليه مردم اين بخشی از تبليغات سران حكوم

اما برای طرف مقابل يعنی رهبران آردآه جنبش مقاومت خلق آردرا شكل داده  ، راههای انعكاس اخبار 

خبرنگارانی آه اين جنگ وسرآوب وخونريزی طريق روزنامه ها وآردستان تنها به صورت محدود انهم از

   . بويژه اخبار دروغين را نفرين ونكوهش می آردند ناك را مردود دانسته وازان دفاع وپشتيبانی آرده ووحشت

  ا شغال شهرسنندج
نيروهای ارتشی وپاسداران وبسيج بعدازدرگيريهايی در مناطق مختلف شهرسنندج  .ش 1358. 5 .29امروز 

انها عده بيشماری ازمردم وجوانان را  . محلهای مختلفی ازشهررا به تصرف خوددراورند توانستندآه

  نيروهای اشغالگرنظامیآه منتشرآردازامدنازطرف ديگراقای احمدمفتی زاده طی اطالعيه ای . دستگيرميكنند

پشتيبانی ميكند وعهدوپيمان خودرا با اقای خمينی تازه ميكننداين درحالی است آه هموطنان آردوجامعه اهل تسنن 

اش صالحانه سالهای بعداوهم به سزای پاداش نيت واعمال . ش قرارگرفته اند موردآينه وغضب اخوند پير

 !.گرفتارشدودرسلولهای زندان فرسوده شد

 

  



 11

   نفری در آردستان7 تيرباران  دسته جمعی
 تن ازمردان شهرپاوه بدون محاآمه درمحوطه زندان دزل ابادبه نامهای ،  7بارديگر58. 5. 29بامدادروز 

دالوهاب ملك شاهی، عمادالدين ناصری، عبدالكريم آريمی ، محمد نقشبندی، افراسياب، عب حاجی 

  اوت 21    ( 3و1.ص. ص1358 مردادماه 30روزنامه آيهان  ـ 14.  *ذوالفقاری ، تيرباران شدندعزيزمراد ، مراد 

   نفر ديگر درشهرپاوه9تيرباران                      )1979

نفر ديگر ازتيرباران شده گان پاوه  9 درصفحه دوم بازهم خبردادماهمر30روز روزنامه آيهان چاپ دوم  

درمحل آشته شدن پاسداران، به فرمان خلخالی آه از طرف اقای  بامدادبه اصطالح 6راآه درساعت 

حامد  ، بهمن عزتی،ابوقاسم سرداری  :اسامی انها عبارتنداز.به چاپ رسانده است خمينی   فرستاده شده،

 فيض حبيب چراغی، بهادين شيرين ، علی شهباز ، محمد حيدری، عبداله زارعی، ، ريمیامينی ، عباس آ

 خلخالی جنايتكار،.  انها افراد زخمی را بدون هيچ رحم وشفقتی تيرباران می آنند  .   الدين ضيائی

   . هماننداويسی جالدشاه درآردستان آشتارگاه برپاميكند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درگيريهای شديدی دربخش جنوبی استان  آردستان ونيزدرجبهه درياچه اروميه مردادماه 30       امروز

  .روی داد

 اين درگيريهابويژه به گزارش خبرنگارآيهان دراطراف  شهرهای بيجار ومياندواب واروميه 

هدف . ـ يعنی آردها ــ خبرداده اندمهاجم  75 پاسدارو14وآرمانشاه روی داده است آه دران ازتلفات 

نيروهای پيشمرگ درانجا   حكومتی ازاين تهاجمات تسخير شهرهای سقز ومهابادوبانه بودآهنيروهای

    .سازماندهی شده بودند 

 



 12

  )2(   )  روزه درشهرسقز5مقاومت وجنگ (. ادامه دارد         

  )2004اوت  (1383 مردادماه        وربلوریصمن
 


