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 بخش دوم

ن به دستورشخص خمينیفرمان يورش به آردستا  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1358 شهريورماه 5گان سنندج  نفرازتيرباران شده11  

 

 بخش دوم

  )2(جنگ ومقاومت شديد درشهرسقز
گی نيروهای مردمی وپيشمرگان آردستان  دم امادهع ناگهانی خمينی به دليل دومين اعالميه بعداز مردادماه28روز

   .  ای تسخيرواشغال گرديد    ، شهرسنندج بدنبال درگيريهای پراآندهسياسی واحزاب

 آوههاوتپه های اطرافدر1358مردادماه 29روزلگرارتش وپاسداران بعدازظهرنيروهای سرآوبگرواشغا

.  روزادامه داشت 5اين مقاومت بمدت . وبروشدند ومردم خشمگين ر قهرمانپيشمرگانسقز بامقاومت شديدشهر

مبارزات  ازخود نشان دادند آه درتاريخ دفاع عادالنه حماسه های بزرگیسقز وروستاهای ان دراين شهرمردم 

 مرداد شروع  29اشغالگرآه روز ل يورش نيروهای  مقاومت انقالبی مردم سقزبدنبا . شان ثبت گرديده است

  . عهده محققان ورزيده است آه دراين باره پژوهش آنندبر  واينادامه داشته ما شهريور3روزگرديد تا 

 ارتشيان وپاسداران باسالحهای سنگين از زمين وهوا مناطقجنگ خانمانسوز درشهر سقز ،مقاومت ودرادامه 

می  اماآن عمومی ومردخسارات فراوانی بهعده بيشماری ازمردم شهيدشدند ومسكونی شهر رابمباران آردند و

 اوت 24(1358شهريورماه 3رروزجمعه عص ، شهرسقزانگيز اومت دليرانه وحماسهروزمق5بعداز.  وارد امد

،  ارتش وپاسداران شامل دههاتانك وصدهاخودروبه پشتيبانی هواپيماهاوهليكوپترهای جنگی ستونهای )1979

 اومت بودندرابشكنندوازپل شهرتوانستند دروازه مقاومت مردم مسلح وپشمرگان آه شامل همه نيروهای جنبش مق
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راف عقب نشينی طپيشمرگهابرای دفاع ازجان مردم به آوههای ا نيروهای مسلح مردمی وهرچند.  عبورآنند

  شان را درتاريخ مبارزات وملی انهاومقاومت روزهای بعد درشهر سقزغروروشخصيت معنوی آردند، اما قيام

  .ه است به اثبات رساند

 سقزرا بمبارانشهرطراف ورودخانه مناطق مسكونی وآوههای ا ن روزهای اغاز يورشفانتومهای جنگی ازهما

 واردآردندوزنان آردستان وآشاورزی وطبيعت زيبای  اهلیآردندوتلفات فراوانی به مردم و نيز به حيوانات

ت دادآه ساعت به مردم فرص24ستادارتش دريك اطالعيه تا  . مادران رامجددابه گريه وزاری انداختند وبويژه

   ) 1979  اوت 25  (  3و1.ص 1358 شهريور 3 ـ روزنامه آيهان 18 * . سالحهای خود را تسليم آنند

شهرسقز رادرآردستان بعدازنبردهای  نيروهای دولتی«:گفت79 اوت 26راديولندن درگزارش شامگاهی روز

 يك واحد . رحرآت هستند شهرنبردخيز مهابادد نيروهای دولتی اآنون بسوی .چند روز گذشته تصرف آردند

 قبال به نيروهای  .  آيلومتری مهابادرسيده است ودرانتظارپيوستن گروههای امدادی هستند35زرهی بهنظامی 

 . يروهای انهارا درهم خواهندشكست آه مهابادراتخليه آنندودرغيراينصورت ن ، التيماتوم داده شده آرد مقاومت

 پس از .طبق معمول باز هستندهاوبازار  مهابادارام است ومغازهآه به خبرگزاری اسوشيتدپرس گزارش شده 

 آردها اعالم آرده اندآه درمقابل هر . های اطراف شهرگريختند ه تپه شهرسقزعده زيادی ازآردها بسقوط

 به نقل 1979اوت  .26    (12.ص  58 شهريور 5آيهان منبع خبر ـ 19 * » .اعدامی يك پاسدارانقالب را خواهندآشت

  ) .اديوبی بی سی ازر
سنندج كوپتردرفروند هلي3بنابه گزارش رئيس ستاد ارتش درچندروز گذشته يك هواپيمای جنگی وازسوی ديگر

 ـ گزارش 16*هليكوپترآبری درگردنه های آوهستانی پاوه سقوط آرده بودند 2قبال يك هواپيما و ط آرده اندسقو

   فرمانده ستاد ارتش

بمناسبت عيد رمضان  حسينی دراعالميه ای شيخ عزالدين «:شهريورماه1 بی بی سی روزبه گزارش خبرنگار

 امی آرده است وانهارابه مقاومت واتحادعمومیغير نظ نيروهای دولتی را متهم به آشتارآردهاواعدام گروههای

 قاسملورهبرحزب دمكرات آردستان به خبرنگاررويترگفته استدآترازطرف ديگر ».تشويق ودعوت آرده است

همچنين خبرگزاری » .امامقامات دولتی به اين پيشنهاداعتنائی ندارند  ،  اماده مذاآره بامقامات دولتی استآه« :

 آردهای مقيم مرآز اعالم آردندآه تماسهائی برای عادی ساختن اوضاع درمناطق «:انسه درتهران گفته است فر

  اوت25 ( 2.  ص1358شهريورماه 3امه آيهان  ـ روزن15* » . دولتی وآردها صورت گرفته استآردنشين بين مقامات

متين  ، شيخ عزالدين حسينی«: ذری قمی دستورداد آهامادادستان آل انقالب ا) به نقل ازراديوبی بی سی 1979

       1.ص1358مردادماه 31اطالعات *»مرزبان وقاسملو تحت تعقيب قرارگرفته اند ، دفتری

رخواست ماموستاشيخ ردم  بسياری ازشهرهای آردستان بنابد معيدرمضان بمناسبت 1358شهريورماه  2روز

 عمومی بر پاگرديد وبرمزار شهدا رفتند  اهراتظت  گردامده ووخيابانهادرمساجد واماآن عمومی عزالدين حسينی 

 در مسئول حزب دمكرات آردستان قاسملو اقای عبدالرحمان . دم وانقالبيون آردرامحكوم آردند آشتارمرانها 

اومردم را به مبارزه . آند  شرآت آرده وازبالكن شهرداری برای مردم سخنرانی می مردم مهاباد اهراتظت

    . به ماآمك خواهدآرد درپيشبرد مبارزه  شوروی  اعالم می دارد آه آشوربزرگ همسايه ما نيز آند و تشويق می
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   نفر درشهر مريوان9تيرباران 
هم چاپ شده  58شهريور 4 ـ روزنامه های آيهان واطالعات 17 *درگزارش خبرگزاريهای داخلی وخارجی آه بنابه 

مريوان نفر ديگر درشهر 9 ـ يك روزبعداز عيدرمضان ـ 1358 شهريورماه 3 دقيقه روز 30و18است ساعت 

  به اتهامبرای تحويل اين شهدای آردبه خانوادهايشان ان دولت جمهوری اسالمی تهراننمايندگشدندوتيرباران 

 ـ حسين مصطفی 1:اسامی اعدام شده گان مريوان عبارتنداز .  خواستارپول وهديه شدندفروش ،ن خائن ووط

 ـ فايق 5)معلم( ـ حسين پيرخضری 4)آارمندبيمارستان( ـ احمد پيرخضری 3 ـ امين مصطفی سلطانی2سلطانی 

 ـ 8)لمبردارفيپزشك و ( ـ بهمن اخضری 7) پيشمرگه  (  ـ علی داستان6) عضوشورای شهرمريوان(عزيزی 

اقای شيخ االسالمی ازمريوان  مشهوررهمين روز روحانی د. تفی  هدرروستای  ـ احمدقادرزاده اهل 9 نسيمیجالل

  . وجمعی ديگرازمردان آردستان به استان خراسان تبعيدگرديدند

خبرگزاری رويترازغرب ايران گزارش ميدهدآه ستون «:ميگويد79اوت25راديولندن درگزارش ديگرروز

ره شده  پادگان محاصبرای ورودبه شهرو ت وگفته شده آه خط دفاعی آردهاراارتش به سقزرسيده اس ادیامد

 آردها ميگويندآه  . سخنگوی آردها گفته است آه زدوخوردبيشتری درشهرسقزجريان دارد . شكسته است

خبرگزاری رويترمی   . تانك انهارا ازآار انداخته اند7تانك از3ستون امدادی ارتش ديروزواردسقزشداما انها

آيلومتری سقزبدست نيروهای دولتی افتاده است اين 60برخالف انچه گزارش شده بودآه شهربانه در گويد

شيخ عزالدين  .شيخ عزالدين حسينی درامده استدفترشهرهنوزدردست افرادآرداست وبه عنوان ستادفرماندهی 

 مذهبی تهران وقم مذاآره نخواهدآردوتنهابا نماينده رژيم اخوندهای حسينی رهبرآردهادرمصاحبه ای گفت آه با

 به نقل 79 اوت 25 (12 .  ص58 شهريور 4روزنامه آيهان  منبع خبر ـ 20*   ».اآره است ذگان سياسی حاضربه م

   ).ازراديوبی بی سی 

مختلف ايران انچه مسلم است اينكه درجريان يورش هزاران پاسدارو نيروهای ارتشی وحتی افرادداوطلب ازشهرهای 

 اخبار راستين رامنعكس آنند سلب شده بودآهدهااين مجال ازآر ، وتبليغات دروغين اخوندهای شيعه درراديو وتلويزيونها

قبل .  نيروهای آردستان هم برنامه همكاری مشترآی نداشتندآه جنبش مقاومت بهترسازماندهی شود ازطرف ديگر،

شهر بانه و نيروهای پادگان   اقای شيخ جالل حسينی رئيس شورای شهر،، ازورودماموستا شيخ عزالدين به شهربانه

نفربودندومقاومت قهرمانانه چند روزه 240آه به گفته فرمانده پادگان سقز  ، ژاندارمری راخلع سالح می آنند

             .  آوهستانهای بانه راسازماندهی ميكند

  نهاجتماع رهبران ونمايندگان نيروهای سياسی درشهربا

ماموستا شيخ عزالدين ، نمايندگان نيروهای سياسی آه درميان دفترشهريورـ به دعوت 8يا7درهمين روزها ـ روز 

فی سلطانی ونماينده فدائيان واعضای صطاقايان دآتر رحمان قاسملو ومهندس فواد مماموستاشيخ عزالدين حسينی وانها

اجتماعی برای همكاری يك   حسينیدرمنزل شيخ جالل، شرآت داشتند وجمعی ديگرازسياسيون آرد شورای شهربانه 

آه انها  :اما نيروهای سياسی به توافق اصولی نرسيدندونماينده حزب دمكرات گفت  . پروژه مشترك برگزارآردند

 آه چرادرض می آندآترقاسملو اعترا . نماينده ای ازشورای اجتماعی بانه به د.  باتمام قدرت دفاع ميكنند ازمهاباد

درحاليكه جنبش  ، همسايه مانندشوروی صحبت آرده ايدآشوردرباره پشتيبانی وآمك دولت بزرگ  رانی مهابادسخن
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اين تبليغات ا زجانب سران حكومتی . باشد  ای برای تشويش افكارعمومی می  واين بهانهانقالبی مانوپاوخودجوش است

 . شود زده میعليه مردم آردستان دامن 

 وبه ارتشی وپاسداران وبسيجی  وقتل عام درآردستان ازطرف دهها هزار نيروی مسلحسياست سرآوبازسوی ديگر

 ،  هستند مستقرفانتومهاوهليكوپترهاآه درمسافتهای چندآيلومتری سرزمين آردستانو نظامیپشتيبانی صدهاتانك وخودرو

  .  ادامه دارد

 امابدنبال اين يورش سراسری ويرانی و . آنندبهره زحمات يكساله خودراجمع بايست آشاورزان وزارعان  میدراين ماه 

اتش  اچشمان خود ديدندآه خرمنهای انهابسياری ازمردم فقيروزحمتكش روستانشين ب. تلفات زيادی به مردم واردشد 

  . خودرا جمع اوری آنندزحمات خودرا گرفت وانهانتوانستنددسترنج 

  نفر در شهر سنندج11تيرباران 
فرمان ) وجمودارتجاعیتعصب(باچشم آوروگوش ناشنوااو . ردآارزارش می شودباره واشهريورماه خلخالی دو5روز

وقتل عام تروريستی چه جنايت  . ومی خواهدبازهم وحشت وهراس راه بيندازد نفررادرسنندج اجرامی آند11تيرباران 

مادران    ...قتل وعدام واقدام به ا دهندچه رسدحتی ازارمي؟درآدام قانون دنيازخميهاودست وپاشكسته هارا!هولناآی

 ناله وفرياد انهابعداز فداآاری زيرا  . همانندباران رحمت بود، اما اشك انها ناله وزاری ميكنندداغديده درآردستان بازهم 

اعتراض مسيحيان هم درخارج ازآشور . شدهمدردی و پشتيبانی درهمه جا احساس خبرنگاران به گوش جهانيان رسيد و

 . 6العات  طروزنامه ا .21*  .  بيدفاع دانست اينرايك آشتار وحشيانه سيويليزهای   وزير خارجه سويدهنس بليكس . آردند

6 . 1358                                        
       

    

  

                                                         

  

  

                                                                       

  

  

  

  

            

                                                            

  سازمان عمومی  درمجمع  اماآورت والدهايم  .قرار ديدارتعيين می آند  گانبابازرهم وزير خارجه اطريش 

     رساندهنلی ازطرف آردها ف وامت شريسكرترش هم نامه هايی راآه دآترعص . ملل زبانش الل شده است

نفر ازتيرباران شده گان شهر سنندج است آه 11اينها تصاوير
الی نماينده  بعدازظهر به فرمان خلخ5 ساعت 1358شهريور ماه 5روز

جرا درامد به اتن ازانها به شدت مجروع هستند ،2خمينی ،درحالی آه   
اسامی انها عبارتند از مظفر نيازمند ، سيروس منوچهری ، عيسی پيرولی 
 ، ناصر سليمی ،  عبداله فوالدی ، احسن ناهيد ، شهباز ناهيد ،         
 اصغر مبصری ، مظفر رحيمی ، جميل يخچالی ، عطا زندی ،       
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   . است ، شايدبه سطل اشغال زير پايش انداخته بود        

   نفر درشهرسقز20تيرباران 

 احمدمفتی زاده به ين درحالی است آها  . سقزمی رسد نی بهدريك پروازاسما شهريور5روزخلخالی شبانگاه 

  . !!!همشهريانش اعتراضی نمی آند آشتارواعدام دستجمعی 

شهربه درميدان پادگان  نفر20 درشهر سقز 58شهريورماه 6 صبح روز7بنابه گزارش روزنامه آيهان ساعت

 چه موقع فرصت داشتوقاتل آم فتنه انگيزاين حا . ميشوند اعدامفرمان خلخالی نماينده وفرستاده خمينی 

 تهديد و  شهررا فرامی خواند پزشكبعدا دآترنيلوفریاو ؟! شروع شد نفری درآدام ساعات20بخوابدواين محاآمه 

  2و3.ص. شهريور ص7   ـ روزنامه آيهان واطالعات 22*     .زيرا ا وافراد زخمی را مداواآرده است . به قتل ميكند

   ) 1070 اوت 29(

  

  

  

  

  

  

  

  .اعدام يك پاسدار   ، اعدام هر آردی برابردر . ی آنند آردها اعالم قصاص م ين اعدامها درمقابل ا

   تن از پاسداران انقالب را6آرد اعالم داشتند آه  شورشيان«: اوت ميگويد27دای امريكا روز راديو ص

طرف دادگاههای انقالب محكوم به اعدام آردهايی است آه از  اعدام پاسداران به تالفی اعدام...اعدام آرده اند

پشمرگان مان بااين اعدام متقابل  همز 12.  ص1358 شهريور 5 روزنامه آيهان  منبع ـ 23 * » .وتيرباران شده اند

 و سالحها و پادگان سردشت راخلع سالح می آنند58شهريورماه  4، بامداد روز قهرمان دريك عمليات مشترك

دليرانه درجنبش مقاومت شرآت  ،  ميان نيروهای اتحاديه ميهنی آردستان آه برخالف قياده موقت فنیوسايل

اينموضوع راحقگواستانداراذربايجان وفرمانده  . ی ديگرتقسيم شددوحزب دمكرات آردستان وهمه نيروهاآرد

    3. ص 1358 شهريور 6 ـ روزنامه آيهان 24.*پادگان سردشت هم به خبرنگاران گزارش دادند

طراف شهرهای ديواندره ،سنندج ،مريوان درانيروهای پيشمرگه ذشته ، درچندروزگ به گزارش مطبوعات

  .اهراتی عليه اشغاگران درشهر سقزبرپاشدـ تظ79اوت 27شهريور ـ 5تندوروزعمليات پراآنده ای راه انداخ

  ای شورای شهرمهاباد به مرآزضومسافرت جمعی ازاع در شهرسقزضاهرات واعتراظت
 ارتش وجستجوی خانه به خانه مردم سقز ازاقدامات«:روزنامه های اطالعات وآيهان دراين باره مينويسند

 . گويندآه نيروهای مسلح ازشهر رفته اندوبازداشت مردم عادی را درست نميدانندافرادمسلح ناراحتندومي برای

 چندهزارنفر روزگذشته حدود12ساعت .  می آنندابرازناراحتی همچنين ازصدای مداوم فانتوم وهليكوپترهاانها 

درگيريها  راهپيمايی آردندوخواستار ازادی بازداشت شده گان پادگان سقزومجازات عاملين  شهرسقزازمردم

هدف اين سفررسيدگی به    .به سقزامد)نی نماينده وفرستاده خمي( خلخالی شهريورماه5روزديعصرگاه  ..شدند

  اوت29(1358 .6.6بح روز ص 7 نفر ازاعدام شده گان شهر سقز20اسامی 
، احمد سعيدی ــ  قادربهارــ  محمد باباميری ــ  رسول امينی ــ  ناجی ) 1979

 خورشيدی ــ آريم رضائی ــ  انور اردالن ــ سيف اله فيضی ــ علی فخرايی ـ
د درويش نقره ای ــ آريم شيرينی ــعبداله بهرامی ــ  سيد حسن احدی ــ  محم  

 ابوبكر حميدی ــ احمد مقد م ــ جليل جمالزاده ــ  آشی زاده ــ  محمد غفاری ــ
 خاطرخطيبی ــ ناصر حدادی ــ                                                          
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 شهر آردنشين ، مهاباد ،نقده، 4گفته است آه استانداراروميه همچنين حقگو . درگيريهای غرب آشور است 

اعضای شورای «:رش خود مينويسدروزنامه آيهان درادامه گزا»طی هستندقحطر درخ سردشتوپيرانشهر

انها . تنهابادفترايت اله طالقانی وهئيت دولت تماس گرفته اند . ه به تهران وقم مسافرت آرده اند انقالب مهابادآ

ل عملی خواهد  دولت گفته است بعداز يك سا. ـ پادگان مهاباد به دانشگاه تبديل شود 1.   خواسته ارائه آرده اند4

ناتمام   ـ بيمارستان3.دولت گفته است اگرانهاپشيمان شوند عفو خواهندشد .برای آردها  ـ عفوعمومی 2. شد

دولت  .  ـ ارتش تايك ماه ديگرازرفتن به مهابادخودداری آند4. دولت موافقت آرده است  . شهربه اتمام برسد

 :ينويسداين روزنامه دربخش ديگری ازگزارشش م . ردآرده است چون به حاآميت تعلق دارد اينرا

به او آمكهائی  ، دوست بزرگ قاسملودرسخنرانی به دولت حمله آرده وگفته است آه دولت خارجی

   )  1979 اوت 28  ( 3و1 .ص.ص شهريور 6 ـ روزنامه آيهان 25* » .خواهدآردتازمانی آه مبارزه به سرانجام برسد

 فرستاده شده به تهرانحزب توده وباتحريكات ودخالتهای هيات شورای شهرمهابادآه ازجانب حزب دمكرات 

، آردستانواعدامهای دستجمعی دردران شرايط جنگ وگريزوبمباران بامطرح آردن خواستهای ذآرشده  ، بود

 چندروزبعدروحانيون شهر مهاباد.  چيزی غيرازتوهم پراآنی درميان توده های  انقالبی آردستان نبود درواقع

 حزب دمكرات هم امضاآرده بودپيشين قای مالعبداله حسن زاده دبيرآل آه افرستادندنامه ای به رهبران ايران 

  .  خواهم آرد  در جای خودبه ان اشاره آه

  شورش در زندان تبريز
درزندان تبريز شورشی ازجانب 58شهريور5روز  . خلق آردستان را سرآوب ميكند درحاليكه ارتش ايران ،

   زندان رامحاصره ميكنندوزندانيان رابه خاك وخون ميكشانندونيروهای پاسداران وپليس . زندانيان برپاميشود

تيرباران  ازاين زندانيان دريك محاآمه فورینفر14قبل ازظهر11روزبعدساعت  .اين قيام راسرآوب ميكنند

 چندروزپيش حاجی مهدی عراقی ازياران ايت اله خمينی همراه فرزندش درخيابان ورودی به دفتر. ميشوند 

 قتل عامهای دستجمعی آردستان اوبرایاما.  ، آه سبب غم واندوه امام خواهد شد ترورمی شود روزنامه آيهان

  .هيچگونه احساسی ندارد  ؟...!!!

 برای حمله به پايگاه شورشيان آرد دولت مرآزی ايران«:دای امريكادرتهران بگزارش خبرنگارراديوص

حداقل  ، ی آه ازدوجبهه به مهاباد اعزام شده اندنيروهای آمك  . نيروهای آمكی به مهاباداعزام داشته است

 آيلومتری مهاباد 4 سنندج به 28واحدهای پادگان...وتوپخانه سنگين ودهها زره پوش دراختيار دارند تانك65

  ل شمازبوردرانتظارنيروهايی هستندآه ازواحدهای م .رسيده اندوهران امكان برخوردآردهاوارتش وجود دارد

  ) به نقل ازراديوامريكا 79 اوت 28 ( 12. ص58شهريور 6 ـ روزنامه آيهان 26 *» . روانه شده اندوجنوب بسوی مهاباد

جبهه ملی ايران آه يك نيروی معتبر سياسی درداخل  ، برخالف سياست جنگ افروزانه رهبران دولت

 ات حسن نيتخواستاراعزام يك هيه باجنگ آردستان دررابط ،  داردرائیوراست ودردولت بازرگان هم وزآش

. اين جنگ داخلی ميان برادران آردودولت بايدازراه مذاآره وتفاهم حل وفصل شود«:ق آردنشين شدطبه منا

 و  نفرازمردان7نفرازاعضای جبهه ملی ونيز7جبهه ملی پيشنهاد می آندآه يك هيات حسن نيت مرآب از

رحاجی س بنی اسدی،دآترعلی اصغحسن نزيه ، مهند : آه ازميان انان اسامی زيرشخصيتهای ملی ودولتی 
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 ، رضاثقفی ، رضاپسنديده مهندس ، يحيی صادق وزيری ، ريعتمداریش مهندس ، دآترمهران ، سيدجوادی

ومذاآراتی بارهبران محلی آردستان محمودعنايت،انتخاب شوند.رعابدی،دتيمسارمجللی،دآت ،  دآترعسكری

رادرآشی مهياوملت ستمديده ايران بيش ازاين شاهدآشت ودولت اغازآنندتابه عنايت خداوندزمينه خودداری ازب

  1.وص12.شهريور ص7 ـ روزنامه آيهان واطالعات 27*»نباشد وآشتار

  اجبارا درشهرتهران صادق وزيری الدينديگرجمعيت آردهای مقيم مرآزآه رئيس انهااقای صارم ازطرف 

نتشرآرده است ودرموردبرخورددولت به باره آردستان مراطالعيه ای رادشود ،   درجای امنی نگهداری می

 مرآزهمچنين به موج دستگيری آردهای مقيم  . آردستان اعتراض می آندودرباره عاقبت ان هشدارمی دهد

  درسراسرآردها دضبر اشكارا ه به مبارزات آردهاعليه رژيم شاهوضمن اشار تنهابه جرم آردبودن اعتراض

   12.ص58شهريور4 ـ روزنامه آيهان 28.*تحريكات ميشودآشور

  القانی عليه مردم آردستانطسخنرانی 
درسخنرانی نمازجمعه شهرتهران  ، مورداحترام آردهابود شهريورماه ايت اله طالقانی آه9عهروزجم

بارديگرجنبش انقالبی آردستان راهدف سخنان خودقراردادوبه رهبران آردپرخاش آرداودرسخنرانی يپيشين 

بدين تهران دانشگاه درشعارهای امروز.!!!د می اي تانك نشسته وبه آردستانگفته بودآه همراه امام پشتخود

چپ وراست نابود است ــ  ، فرمانده آل قوا خمينی،زمينی ودريايی وهوايی ــ ارتش پيروز است( :ترتيب بود

 به خاك وخون می آشيم ــ به فرمان خمينی، بسوی عدام بايد گردد ــ حزب دمكرات راا عزالدين حسينی ،

اين نمونه ای  ـ ) من امت ما ــ ين ،متحدخلق ما ، امريكا ،اسرائيل ، دشـطفلسطين ، فلس.... وحدت ــ 

 می  راتحريكاحساسات مذهبی مردمی شيعه نشين ديگر تكرارمی شدندوازشعارهايی بودآه عمدتا درشهرها

   5. ص1358 شهريور 10 ــ اطالعات وآيهان 29  *ـ آردند 

  له  رهبرانقالبی آومهفی سلطانیصطد مفوامهندس شهيد شدن 
ساعت گذشته درگيريهای زيادی درنقاط مختلف 24در . است79سپتامبر1ماه برابرم شهريورامروزده

آه هليكوپترچمران هم  مهمترين انهادرجاده بانه ـ مريوان وديواندره وبوآان بود، .آردستان روی داده است

 ستای سوته وپاسگاه بسطام يك جنگ ودرگيری بزرگی رویدررو . زيراتش گلوله پيشمرگان قرارمی گيرد

انی رهبرآومه له شهيدمی شودآه طمهندس فوادمصطفی سل آردستانرازانقالبيون روشنفكميدهدآه دران يكی 

 رهبران تهران اورا به عنوان يكی ازتلويزيون راديو .قه راغم وانده بزرگی فراميگيردطمنزحمتكش مردم 

شهيد شدن آاك فواد را يك پيروزی بزرگ  رژيم  نيروهای.نامدارحزب دمكرات وسران مهاجمين معرفی ميكند

 هم شهريورماه اين گزارش رابا اب وتاب درستونهای اول منتشر های روزيازده بيشترروزنامه. دانند  می

افكارعمومی  تاند انسبت ميدادبيشترجريانات آردستان رابه دمكراتهدستگاههای تبليغاتی دولتی . اند  ساخته

راوابسته به بيگانگان جلوه دهدآه گويا ومقاومت عادالنه وقهرمانانه دوجنبش انقالبی نراهمچنان مخدوش ساز

 شهيدشدن رهبرآومه له خسارت بزرگی نه تنها برای !!.!ازجانب آشورهای بلوك شرق وعراق هدايت ميشود

برادررهبرشهيدآومه له برخالف تعهدخلخالی 2روزپيش 6 . دبودآومه له بلكه برای آل جنبش مقاومت خلق آر
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درعمليات پاسگاه بسطام چمران وزيردفاع ومعاون  . تن ديگردرمريوان تيرباران می شوند7همراه ، به پدرشان

  .منطقه رابمباران می آردند F16نخست وزيرشخصاشرآت داشت و فانتوهای 

 ارتش وپاسداران بعداززدوخورد ازجانب لشكرهای1358. 6. 10دقيقه روز30و17ساعتشهربوآان هم در

   .شديدی درخارج شهرتسخيرمی شود

  آنفرانس آشورهای غيرمتعهد درآوبا
. خلق آردشرايط دشواری راميگذراند .روز ازفرمان يورش به آردستان می گذرد15ماه شهريور11روز

هواپيماهای جنگی . ديدی هستندامی واقتصادی شظره آامل نصشهرهای آردستان همچنانكه اشاره شددرمحا

هيچ  . ويران می آنند های سنگين منازل وروستاها را مان آردستان غرش می آنندوتوپخانهروزوشب براس

   دآترابراهيم يزدی وزيرخارجه درآوبا با صدام حسين . ورت رسمی ازآردهادفاع نمی آندصآشوری دردنياب

 ساعت به طور2اگردامده اند درموردآردها به مدتبرای شرآت درآنفراس آشورهای غيرمتعهد درهاوان

ازخمينی تقدير می درسخنرانی هاوانا فيدل آاستروهم افكارش مشوش می شود و . دآنخصوصی مذاآره می 

 گرفته است تحت تاثيرقرارواروپايی بسياری ازمسلمانان جهان وآشورهای آمونيستی  اوهم مانند . آند

 ی عربی خليج فارس درهراس وترس هستندآه مباداموردتعرض ايرانودولتهاخاورميانه متشنج شده است 

دآه به آردهای فراری ايران نمی آبلند  فريادبلند اجويت نخست وزيرفتنه انگيزترآيه ازسوی ديگر. قرارگيرند

  . ندارند  اجازه ورود نمی دهد وتهديدميكندآه آردهای ترآيه حق آمك به انهارا

داخل ايران مادرا . سطين وسرهنگ قذاقی پيشنهاد می آنند آه باآردها مذاآره شودالبته هانی الحسن نماينده فل

اينهم مختصری ازنظرات وافكارمردم و  .بسياری ازمردم شيفته خمينی هستندوحاضرنددرراه اوفداآاری آنند

  .  گذشته بود سال 25عده ای ازسياستمداران 

آه حساب خودشان را «:می گويد به مردم مهابادبارديگر ، دريك نطق تلويزنیوزيرآشورباغيان صهاشم 

صباغيان هشدارميدهدآه شيخ عزالدين حسينی وقاسملودريك  . ازخائنان به ملت و فريب خورده هاجداآنند

 ـ آيهان 30*» .به دولت اعالم جنگ آرده اندوگفته اندآه تااخرمقاومت می آنند سخنرانی درشهر بانه ،

  شهريور11واطالعات 

بزرگترين اهداف فرماندهی  ، ط آه نيروهای نظامی مناطق زيادی راازآردستان تصرف آرده انددراين شراي

بنابه گزارش   .ارتش تسخيرشهرهای مهابادوبانه است ولشكرهای زيادی بسوی اين شهرهاروانه شده اند

وهای دولتی طرف نيرآه خودرابرای حمله عمده ای از«:رهبران آردبه اهالی شهرمهابادگفته اند راديولندن

   )1979 سپتامبر 2 ( 12.  ص58شهريور 11 ـ آيهان 31*» .اماده آنندودرمقابل حمالت هوائی پناهگاه بسازند

  اع شهر مهابادوتلگرام روحانيون به خمينی ضاو
ديشب «:يكند اطالعات درمهاباداين گزارش رامخابره ماقای حبيبی نماينده روزنامه1358 شهريور12روز

تن ازاقايان علما ونمايندگان طبقات مختلف مردم واعضای 20ميسوخت زيراحدودنتظارشهرمهاباددرتب ا

الع دقيقی طشورای شهردرسالن شهرداری گردامده بودندآه تصميمات مهمی اتخاذآنندازجزئيات مذاآرات ا

ای شرآت مخابرات رفتندوتلگرامهايی به تهران و دولته امابعدازپايان جلسه روحانيون به  .دردست نيست 
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همچنين امروز گروهی ديگر ازمردم مهابادبا پخش اطالعيه ای ....ن شدندصاسالمی مخابره آردندودرانجامتح

ه سياسی به يكی ازآشورهای بعنوان پناهند ساعت دست ازبرادرآشی برداشته نشود24اعالم آردندآه اگرتا

 روازدرامدندو ديوارصوتی راازديشب فانتومهای نيروی هوائی دراسمان مهابادبه پ . خواهندرفت همسايه

  )  79 سپتامبر 3  ( 2. ص 1358 شهريور ماه 12 ـ روزنامه اطالعات 32 *» .شكستند

اما نامه روحانيون مهاباد به شرح .  ، ندارم  ميه ای آه درباالاشاره شد اعالهيچ دسترسی به متاسفانه 

  : زيراست 

امام خمينی رهبرانقالب اسالمی ايران ، ه العظمی ضرت ايت الح« : متن تلگرام روحانيون مهابادبه خمينی
 اغوتیطازسراسرآشورآه درزمان انقالب عليه رژيم  ، درنهايت تاسف وتالم مشاهده ميشودملت عزيزايران
يك صداويك زبان باوحدت آلمه برادرواربه  ،هبی واقع بودهباملت آردآه درطول تاريخ زيرانواع ستم ملی ومذ

 ليغات شوم واخبار ناصحيح مشتی مغرض ونااگاه ذهن رهبرعاليقدرانقالب راعليه ملتثرتببرا .پاخواسته بود
 مشوب نموده وموجب گرديده عليه ملت آرداعالم بسيج عمومی شودآمااينكه ازسراسرآشورانواع آرد

تسليحات سنگين ومخرب به معيت پاسداران انقالب ومجاهدين ونيروهای مسلح ارتش جمهوری 
 ستمديده آرداعزام ودرنهايت قساوت وبی رحمی افرادغيرمسلح وبيگناه را آه جرمی بمنظورسرآوبی ملت

ی آه بااستنباط. دردادگاه اسالمی بدون محاآمه، محكوم وتيرباران مينمايندجزآردبودن وسنی بودن ندارند 
دام ازحوادث ودرگيريهای اخيردرشهرهای آردستان برای مردم اين ديار حاصل شده است نتيجه ای جزانه

 .ونابودی اين مرزوبوم نداشته ، بنابراين مردم چاره ای جزدرگيری ناخواسته ودفاع ازجان وناموس خودندارند
 رهبرانقالب هرچه زودتر دستورتوقف قه باالتفاق استدعادارندط، علمای اهل سنت دراين من بنابه مراتب

ازجهت  برملت آردمسئله آردستانذاآره باجامعه روحانيت ورهنيروهای اعزامی راصادروازطريق تقبل م
، سياسی وملی ومذهبی حل وازبرادرآشی آه دراين دياربيشتروبرای مردم سراسرآشورفاجعه اميزخواهدبود

عی در اداره مخابرات طول دستورونتيجه قتاحص جامعه روحانيت ونماينده اقشارمهاباد. جلوگيری نمايند
 ـ 2 مسجدمولوی ، مالآريم شاريكندی ـ  مصطفی پوراذرـ ـ امام جماعت. !  خواهندشدشهرستان مهابادمتحصن

 ـ امام 4، مالاحمداشرفی    ـ امام جماعت مسجد داروغه  3، مالعبداله مدرسی  امام جماعت مسجدرستم بگ
 ـ امام جماعت 6، مالعزيزتاييد   ـ امام جماعت مسجدحاجی احمد5، مالسليم عباسی  جماعت مسجدگمرگ

 ـ امام 8مال احمدفرهنگ  ،  ـ امام جماعت مسجد حاجی سيدحسن7مالعبداله احمديان مسجدقبله و واعظ شهر،
 10 ـ امام جماعت مسجدعباس اقا، مالسيدعبداله سعادتی 9جماعت مسجدحاج سيدمحمدحسينی ، مالعمرشاهين 

 ـ 12 ـ امام جماعت مسجد حسن زاده،مالاحمدمحمدپور 11ـ امام جماعت مسجدداراالحسان، مالاحمدعباسی 
 ـ 14 ـ امام جماعت مسجدخانقاه، مالعبدالقادرعباسی13امام جماعت مسجدسيدنطام الدين، مالعبداله ماورانی 

 ـ امام جماعت مسجدبازارورئيس مدرسه علوم دينی، 15، مالعبداله حسن زاده  امام جماعت مسجد آوپن اباد  
 ـ امام 18  ریهثيه، سيد محی الدين مطغو امام جماعت مسجد  ـ17 ـ مالمحمد قادرزاده 16مالمحمودسالكی 

  1358. 6. 11ـ امام جماعت خانقاه نقشبندی، مالسيدهاشم حسينی 19جماعت خانقاشمزين، مالحسين ايونی
  » ) 1979سپتامبر 2( مهاباد  
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  جوانيه خمينی به نامه روحانيون مهاباد
 رای اغازمذاآره بعدازاين همه آشتارحسن نيت انها بتوهم وبرخالف تمجيدروحانيون مهابادازاقای خمينی و

خمينی جواب شديداللحن ومذورانه ای را برای انها روانه ساخت واين درهمان روزی  ، در شهرهای آردستان

نقده "قارنه"جنايت هولناآی رادرروستای اميانظبودآه فانتوها شهرمهابادرابمباران ميكردندوروزگذشته ن

  . چاپ شده، بدين شرح است 58 شهريور 13بوعاتطآه درممتن اين بيانيه  .  مرتكب شده بودند

 مقام فرستاده شده15نفرازائمه جماعت آه رونوشت ان برای19فوريت باسم وامضا2امروزتلگرامی باقيد«

  برضدآردهاواهل تسننء اينجانب بواسطه تبليغات سوآه است ازمهاباد  واصل شدآه دران اظهارتاسف شده، 

طورآه هست راانواقعه علمای آردستان درمهابادوسايرشهرستانهان بااينكه ميدانم م.  نموده ام بسيج عمومی

 ضاباسم علمانموده اندوياعلمای جماعت را الزام بامضانمودهم، ا سران اشرار باجعلميدانندوپرواضح است آه 

 اين سران . بقات برسانمار علمای اعالم آردستانی وسايرطضالك الزم است برای چندمين باربه استحمعذ. اند

 ازاول. ، دست به اين تشبثات واهی زده اند خائن چون خودراشكست خورده وموردتنفرملت ايران ميدانند

 بلوچ، فارس، انقالب تاآنون درهرموقعی آه پيش امداعالم آرديم آه دراسالم آرد، ترك، پيروزی

 ی حق همه گروههاراباوجمهوری اسالماسالم برای همه است . عرب،لروترآمن وغيراينهامطرح نيست 

خصوصاآردستان دست ازخيانت  ،اين خائنان به ايراندرعين حال . عدالت وعدالت اسالمی اداخواهدآرد

 وياازغارتگری بدستوجنايت برنداشته و طرحهای مسالمت اميزرابااسلحه هايی آه ازآشورهای خارجی 

 بی ن آردستانی خودبسيج شده بودندباآمالت برادراظاندوبرادران مارا آه برای حفاجواب داده  ، اورده اند

رحمی وقساوت به اتش آشيدندوسربريدندحتی به برادران آردستانی وآسانيكه برای جهادسازندگی وآمك به 

مابه اين اشرارميگوئيم اگرمابرضدآردهابسيج عمومی . رحم نكردندوانان رااعدام آردند ، آردستان امده بودند

 ردستان مثل نقده وسنندج وپاوه وديگرجاها پس ازپاآسازی ازاشراربهچرادرشهرستانهای آنموده ايم 

 غيرازبرادری اسالمی رفتارنشده است وچرابرادران آردستانی ماازارتش وپاسداران وسايرقوای انتظامی

 رفتندوچراماگروههارابرای بازسازی انمنطقه فرستاديم آه حوايجذاستقبال پرشوری آردندوبااغوش بازانان راپ

 ايامابرادران اهل .ان اهل سنت رابراورده آرده وباتمام امكان وسايل اسايش ورفاه انان را فراهم آنندبرادر

ماآه تصميم گرفته ايم ان  . سنت رادشمن ميدانيم آه بارهاوبارها اعالم آرده ايم آه فرقی بين اين دو فرقه نيست

 ياشماآه اسلحه بدست گرفته !! باآردمخالفيم  .سامان را به بهترين وجه ابادآنيم ومقدماتش رافراهم آرده ايم

مابسيج عمومی اگربكنيم برای پشتيبانی از برادران ايدوبه هيچ چيزوهيچ آس رحم نميكنيدطرفدارآردهستيد؟ 

است و  بخواست خداوندمتعال شرانان رابزودی رفع وسران خائن آردستانی واستخالص انهاازاشرار 

 وبابرادران آردحتی انانی آه درحزب منحله دمكرات داخل شده انداگربه راشديدابه جزای اعمالشان رسانده

والسالم علی عباداله . اغوش ملت برگردندبابرادری وبرابری رفتارميكنيم وهمه درپناه اسالم هستندوخواهندبود

   12.ص58شهريور 13 ـ آيهان 33* »   روح اله الموسوی الخمينی 58. 6 .12الصالحين 

 صيان جنگ افروزانه اش اشكارا همه تالشهای سياسیب وعصخمينی باآوردلی وتع،  يهين جوابادر     

عمومی مردم شهرهای وخروش امااودرماههای بعدآه انتفاصه  . نفرين  ميكند هم راسازشكارنيروهای 
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  اوپيش همان رهبرانی ميفرستدآه نمايندگانش رااجبارادرآوهستانها ، راه افتاد آردستان ومقاومت پيشمرگان

 شرايطی دراين بيانيه باصاع واقای خمينی دراو .  فاسدوخائنندوبايدبه سزای اعمالشان برسندبودگفته 

جنايتی "قارنه"ایدرروست لشكريانش)سپتامبر2(58شهريور11شتهروحانيون مهابادحرف ميزندآه روزگذ

اين بودامكانات اسايش  . ميكندامااودربيانيه اش هيچ اشاره ای باين فاجعه ن . رامرتكب شدند وحشتناك وهولناك

  .!!!ورفاه برادران اهل تسنن آه اوازان سخن ميگفت

  جنايت هولناك وفاجعه روستای قارنه
ساعت گذشته 24در( :الزم ميدانم اشاره آنم آهداشته باشم ، "قارنه"قبل ازاينكه مرورآوتاهی به ماجرای

  ودرگيريهای زيادی ميان پيشمرگانروميه ميدان جنگخش شمالی آردستان اطراف درياچه ااوضاع ب

درهمين روزدرشهرسلماس  . پشتيبانی ميشدندهای جنگی  بودآه بوسيله فانتوم و هليكوپترونيروهای نظامی

   .واشغال گرديد امی اعالم گرديدوشهرپيرانشهرهم ازطرف ارتش تسخيرظحكومت ن

براثرپرتاب يك نارنجك ازطرف "دهجاده پيرانشهرـ نق"درگردنه دوابنيزهنگام يك آاميون نظامی  دراين

پيشمرگان آرد آه مسئول انهايك فرمانده حزب دمكرات آردستان بودمنفجرميشودآه درجريان ان ازميان 

اع ضبه بيمارستان نقده او نفرديگرزخمی ميشوندآه بعدازانتقال آشته وزخميها3نفرآشته و15نفرسرنشين 18

   11.ص 58رشهريو12ـ روزنامه آيهان 34.)*شهرمتشنج ميشود

 يورش"قارنه"نيروهای جنايتكاردولتی بمزارع وداخل روستای»1979سپتامبر2«1358شهريور11روز

شيدندآه اخباراين جنايت را دستگاههای تبليغاتی دولتی تامدتهاآو . عام مردم بيدفاع ميپردازند و به قتلميبرند

اين جنايت  ياتی راماموربررسیهآشورنخست وزير ، قهط پيگيرمردم منآنندامابه دنبال اعتراض پنهان

نفرت  نگاهی به تصاويراين جنازها.!!!ردآه تاآنون حدوديكربع قرن تحقيقات هنوزادامه دا!!!وحشتناك نمود

جای خوشحالی است آه مبارزان آردبه  . قلب هرانسان شريفی راتكان خواهدداد راميزيواحساسات تاث وآينه

 وبويژه درخارج ازآشوربه مناسبتهايی رافراموش نخواهندآردلناك هومناسبتهای مختلف يادشهيدان اين جنايت 

  . آنند  اآسيونهايی برگزارمی

   .بت گرديده استثبارهامطالبی بدين مناسبت وايرانی آردستانی ن ازسوی سازمانهای سياسی همچني

 سال 50آه درآتاب زب دمكرات آردستان  ازمسئوالن حن زادهمن دراينجابه نوشته اقای مالعبداله حس

 روستای در شهريور11جنايت روز«:دراين آتاب امده است . اآتفاخواهم آردمبارزه به ان اشاره آرده است  ، 

مردم بيدفاع روستادرمزارع ...ضدانسانی درموردمردم آردستان بودنمونه ای واضح ازسياستهای "قارنه"

 با ، شمرگه ای دران نزديكی نبودچون هيچ پي .  آارهای روزانه خودشان بودندوآشتزاروداخل ده سرگرم

 راف روستااماهنگاميكه از باالی تپه هاوبلنديهای اط . مشاهده آردن نيروهای دولتی احساس نگرانی نكردند

بعدازمدتی  . به وحشت افتادندوشتابان به طرف روستاوميان خانواده شان راه افتادند ، گلوله باران شروع شد

ازرخسارپاسداران وافرادآميته داشتندووقمه همراه 3 شدندودرحاليكه تفنگ ژـچندتانك وماشين به ابادی نزديك

 مالمحمودروحانی روستا. درآوچه وپس آوچه ها پراآنده شدند ، اهربودظ نفرت وتشنه به خون ، تعصب

 ن وامااحترام به قرا . رف انهاروانه شدطباالی تاخچه اش راپائين اوردو ب اوقران . بزودی متوجه نيات انهاشد
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  . مردم روستاديگر راه فرارومخفيگاه رانداشتند . سينه اش بود گلوله باران برروی ،  سالم مالجواب

 دروديوار راگلوله باران ميكردندوهر آسی راازپيروجوان با . گروههای جنايتكاربه منازل يورش اوردند

در خون ريخته  ، ودروازه مسجددرآوچه هاوجل ، درجلوخانه ها ، ضربات قونداغ تفنگ ازخانه بيرون اورده

انسان 68والشه های تكه تكه شده انهابعدازچندساعت آشتارانگاردرددلشان سكنی گرفته  . شده می غلطيدند

برای  سربازان اسالم!!!بعدازاين فرمان شريعت . افتاده بودند خون درآوچه هاومنازل روستای اغشته به

درغم واندوه وخون  "قارنه"درشرايطی بودآهع آردندواين رجو هديه بسوی بارگاه فرمانروايانشانگرفتن 

  عبداله حسن زاده:   نوشته 147 ـ 146 .ص.ص سال مبارزه 50 ـ 35* » .ميغلطيد

ـ 2ـ مالمحمودبهترزاده  1 : نفربرايم جمع اوری شده است54درباره شهيدان اين جنايت متاسفانه فقط اسامی 

 7 ـ سيدآريم اروندی6 ـ حاج سيدعلی طاهری5اسماعيل طاهری ـ سيد4 ـ سيدمحمدطاهری3اهریطسيدرحمان 

 ـ 11 ـ مصطفی عزيزی10مان شريفی اذر ـ عث9ذر ـ حاجی رحمان شريفی ا8رذـ امينه شريفی ا

 ـ 16 ـ رحمان سليمانی 15 ـ رحمان ابزن14 ـ حاج شريف ابروشن13 ـ محی الدين ابروشن12محمدعزيزی

 22 ـ جعفرباسی 21 ـ عمرباسی20 ـ عبداله احمدپور19قادرسليمانی ـ 18 ـكريم سليمانی17رحيم سليمانی

 ـ علی چوپان 27 ـ ابراهيم رسولی26 ـ ابراهم پويا25 ـ سليمان همزه پور24 ـ محمدشيرو23ـمصطفی باسی

 ـ 32 ـ آريم رامين 31 ـ خانم خاتوزين رامين 30 ـ زينب رامين29ساله 13 ـ حسن نوجوان 28روستا

 ـ سعيد 37 ـ رحمان خسروی 36 ـ رسول خسروی35 ـ خسروافشين34حمان رامين ـ ر33احمدرامين 

 ـ جعفر 42 ـ ابوبكرشيشمان41 ـ مصطفی خسروی40 ـ مرادخسروی39 ـ عبداله خسروی38خسروی

  ـ احمدسعادتپور 45 ـ عزيزمرزنگ44 ـ علی شيشمان43شيشمان

آوشش آردندآه جنايت وفاجعه  يرانده گان دولت جمهوری اسالمی انماين ، همچنانكه قبالاشاره آردم

 1358 شهريورماه30روزنامه آيهان درتاريخ  ، اماچندهفته بعدازاين قتل عام . راسرپوش نگه دارند"قارنه"

هيات اعزامی ازسوی  ، نفرشد68آه منجربه قتل"قارنه"درپی حادثه فجيع روستای «:دراين موردمی نويسد

 . گزارشی تقديم مقامات آرد ،  مالصالح رحيمی به اين روستااستانداراذربايجانغربی وحاجی نخست وزير،

حمله ذشته درپی شهريورماه گ11 . استاندارنيزاعالم آردآه عامالن اين حادثه تسليم دادگاه انقالب خواهندشد

، گروهی  نفرآشته شدند15به آاميون حامل جوانمردان پادگان جلديان آه  افرادمسلح حزب منحله دمكرات

،  به قتل  روستايی)68 (46درمنطقه دواب حمله آردندو"قارنه"ه برای انتقامجويی به قريهاين حادثازبستگان 

حقگواستانداراذربايجان اعالم آرد آه  . گريختند"بوداغ" آوهستانی طرسيدندوبازمانده گان اين حادثه به نقا

 ، ی ازسوی نخست وزيرآب ازحكيم نژادسپس هياتی مر . مسببين اين حادثه دستگيرومجازات خواهندشد

برادرحاج مالصالح باين روستاعزيمت شد وپس ازتماس  وعبداله رحيمی ازسوی استاندارمحمدباقرهاشمی 

 ـ روزنامه 36*»  ند آردی گزارش خودراتسليم نخست وزيرواستاندار ائيان وتحقيق پيرامون حادثه فجيعباروست

   »79سپتامبر 21 «4.ص 1358شهريور 30آيهان 
 ، سروآانی ، قه التان"آه بعدهاجناياتی ازاين قبيل درروستاهاو بخشهای ديگرمانند ياداوری است الزم به 

  .    ادامه دارد  . تكرارگرديد....و" منطقه چومی مجيدخان ، ايندرقاش
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  )3(    اشغال وتسخيرشهرمهاباد                                        

  

  )2004اوت  (1383وربلوری        مردادماه صمن                                   
 


