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 بخش سوم

 
)3(ن به دستورشخص خمينیفرمان يورش به آردستا  

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

  

  بخش سوم 

  )3(شهر  مردماهراتظتومهاباداشغال وتسخيرشهر
 بههاعايت پس وپيش تاريخ رويدادررطبخا دانم  درباره اشغال شهرمهابادبپردازم ، الزم میثبه بحقبل ازاينكه 

رای قتل عام به آردستان امده  برای اجبه دستورشخص خمينیخلخالی جنايتكارآه . ای داشته باشم  اشاره چندمسئله

 يرايی شد ذشيخ جالل حسينی پ اقایسوی مردم بانه بويژه ازاو.  درشهربانه تبعيد بوده است 1357درسال  . بود 

آه  د خواه میازاو و نويسد دربانه می مسئول دفترماموستا الل، نامه ای به شيخ ج بود سقزهر ش روزهاآه دردران

   ه بااينطدرراب  راتش رانوشته است ،ط خاحسينی آه درمقدمه ديوان اشعارشاقای شيج جالل .  خودرا تسليم آند 

يون    روحانگروهی  جانب ای رااز بعدازتسخيرشهرهاوآشتاروقتل عام مردم نامه... « : نويسد   خلخالی چنين می نامه

اش راهمراه  نامه. من جواب تندودندانشكنی برايش نوشتم . سقزبرايم فرستادآه پيش انهابرگردم وباآمونيستهاآارنكنم 

نان من است طدستش اغشته به خون همومن دراين نامه نوشته بودم آه خلخالی . نامه خودم چاپ آرده وپخش آردم 
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يوان د »  . ..نامه من موجب خوشحالی مردم شد . ها برگردم ازمن ميخواهدآه زيرسايه وپرچم اناين جنايتكارو

ای راپخش  اعالميه  باتبعيديك روحانی درشهرسقزطخلخالی درارتباهمچنين   .   16. اشعارسيدجالل الدين حسينی  ص 

رابه جرم همكاری نزديك با ماموستاشيخ عزالدين وحزب  سقز شافعی يكی از روحانيوناقای مال جاللوكند مي

 نيلوفری رئيس احمد دآترونيز كند سال به آرمان تبعيد مي2 مدت برایبرای دفاع ازخود كرات وتحريك مردم  دم

انی راننده آاميون ضحسين رماقای  روزه سقزبه شهررفسنجان و5به جرم مداوای مجروحين جنگ بيمارستان سقز 

اين بود جواب مهمانوازيهای مردم    2و 3  . ص58. 6. 15 و11  العاتطا روزنامه   . شوند  به نائين تبعيد می شهرداری 

  ...آردستان 

«  درهمين روزنامه مينويسد كردينی آارمي ودردفترخمدرشهرمهاباد تبعيد بوده است57مكارم شيرازی هم آه درسال 

 آه من صوصبخ.  به انجاسفرآنم   جويانه مسئله آردستانلحصحل مسالمت اميزو برای مرضحامن به سهم خودم 

.   »اقع شوم  داشته ودارم وممكن است مفيد وطارتبا  ای ازدانشمندان وعلمای آرد  وباعدهمدتی درمهابادتبعيدبودم

  3  . ص58. 6. 11 العاتطاروزنامه  

  

  )3(اشغال وتسخيرشهر مهاباد
 پراين روزهم برای آردهاوهم برای دولت يك روزحساس و .ميرسيم »79سوم سپتامبر«58شهريورماه12مابه روز

نزديك درنزديكی بخش شرقی وشمالی مهاباد ونيزدری نيروی نظامی دولت اران نفرازافرادهز .اشوب وهيجانی است 

يك  طقه بسطام مريوانشته بازهم درمنروزگذ.  ق درگيريهای شديدی درجريان استطمنا ودراناند مستقرگرديده بانه

متعددی ازشهرهای  نظامیلشكرهای   . ادجنگ سختی روی دانی طفی سلطصممهندس فوادروزبعدازشهيدشدن 

 . اعزام شده اند قاط ديگرايران به شهرهای آردستانتبريز،مراغه ون شاهرود،خوزستان،قزوين،همدان،تهران، شيراز،

درخارج ازآردستان به مردم گفته اندآه .  است همچنان درجريانملت آردديگريك جنگ تبليغاتی شديدعليه ازطرف 

هم اين را وسياسيون امی ظبسياری ازمردم نااگاه ايران حتی افسران ن .  وهواداران شاه ميجنگيممابااسرائيل وشوروی

 دوشهربانه ومهاباد ايا اما . نيروهای اشغالگربويژه درصددتسخيرواشغال شهرهای مهابادوبانه هستند . باورميكنند

 درمخابرات شهربست نشسته اندچه تصميمی روزه شهرسقزرابيافرينند؟ روحانيون مهابادآه5حماسه مقاومت  ميتوانند
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هم "قارنه"جنايتآشتاروحشيانه وبرای ادامه اعتراض به  درهبرروحانی انقالبی وروشنفكرشاننن هما انهاميگيرند؟ ايا

 يا ؟.دوبی احساسی شوهيجان دچاربيشتر آوهستانهاروانه ميشوندتاشايدرگ اعصاب پيرجنگ افروزقممدتی به  ، باشد

ايهای مزدورشوروی وجمعی ازپولداران واسايشخواهان   وتحريكات تودهتبليغات تاثير چنان تحتهماينكه انها 

 اند وانهاهستندآه به شهرهای خارج ازآردستان نيرو آردند اين جنگ را آردهاتحميل آرده شهرهستند آه خيال می

 برخی يااينكه . ؟رك خواهندشدضربه همكاری مشتيانيروهای سياسی حاا. اند ؟ فرستاده وفرمان بسيج عمومی داده

های هاياتبليغات گرو.  وحتی توانايی سازماندهی هواداران ونيروهای خودراهم ندارند ؟خودستايی وغرورند اسيرازانها

 لب و شايعه سازمانندثروتمندان شهروتوده ای هاآه بويژه درصفوف حزب دمكرات نفوذچشمگيری داشتندطت صفر

 . ؟يرايی شودذپنيزاشغالگران  باپخش شايعات واخباردروغين می خواهندحتی ازد وشو مهابادمی شهر مانع مقاومت در

  . ....اما پاسخ اين سواالت ...!!!رهادورميزندطاين سالتی هستند آه درذهن نويسنده ااينها سئو

 11  شبانگاه23درواقع حدودساعت ، تسخيرشهرمهابادآه به پايتخت جمهوری آردستان مشهوراستيورش برای 

 شهربه غرش درامدندودراسمان ول ساعات شب طدر فانتومهای جمهوری اسالمی . اغازگرديد 1358شهريورماه

چنين وقايعی برای مردم آردستان  .هراس ووحشت اندازند شكستندتامردم مهابادومنطقه رابهفرازشهر رابروتیصديوار

  .  بودشته پهلوی هم پيش نيامدهذگخودآامه وديكتاتورحتی درزمان حكومتهای 

هواپيماهای جنگی  ، باروشن شدن فضای اسمان«: چنين مينويسند ويورشبوعات ان روزهادرباره اين جنگطم

مياندواب جاده صبح ستونهای اعزامی از 9ساعت مقارن . تيربمباران آردند60های مرتفع مهابادراباراآت و آوههاوتپه

 يعنی از هيرنژادظمحمديارنقده به فرماندهی سرتيپ راهی  3اروميه از64به سرپرستی تيمسارفالحی وهمزمان لشكر

  نيروهای نظامی خيلی .  درگيريهای پراآنده ای روی دادطشمال مهابادحرآت آردندودرفاصله جاده هافق وشرققسمت 

 زيراتش های نامبرده راباسالحهای سنگين وتيربارهليكوپترها رآت ميكردندوآوههای مشرف به جادهاحتياط ح با

 بعد شهرريق هليكوپتردرنزديكی دانشسرای مقدماتی طاز نيروهای آاله سبزوهوانيرو15حدودساعت  .گرفتند می

درهمين اوقات يكی ازساختمانهای پادگان  . رف پاسداران درميايدصقه بتطآوتاهی پياده ميشوندواين من ازدرگيری

دداست آه ازراه بخش جنوبی صرمهاباداتش ميگيردواين رويدادمسئوالن پيشمرگ رابه وحشت مياندازدوهرآسی د

 مقاومتی درارتفاعات وبلنديهای شهرخارج شودوبرخالف پيش بينيها بويژه )جاده سردشت ـ تاقه دارـ (وغربی شهر

   .تسخيرميكنند را سندوانجارای ارتش وپاسداران ازداخل مهابادعبورميكنندوبه پادگان می لشكره  . ورت نمی گيردص

 1358شهريور 13العات طروزنامه های آيهان وا ـ 37*» .همه سالحهای سنگين را باخودحمل آنندپيشمرگان آردنميتوانندآه 

                                                 4و3و 1.ص.ص» 79سپتامبر 4 «
 به پيش ازورود ارتش اتش سوزی«:ن دراين باره ميگويدربايجانغربی درتماس باخبرنگارروزنامه آيهاذحقگواستاندارا

 انهابخش عمده ای از سالحهای موجود . ورت گرفته استص ، پادگان مهابادتوسط پيشمرگان آردآه درپادگان بودند

تانك پادگان وتعدادی توپ 11تانك ازميان 4امامهمات سنگين ازجمله  . درپادگان راباخودبه آوههاوارتفاعات برده اند

به  م ورودارتش و پاسداران به مهابادهنگا . ی ارتش افتادمروزبه دست نيروها ، ااشته اندذآه ازخودبه جای گ

شيخ عزالدين  . اماآسی دراين ساختمان نبود ، مقرحزب منحله دمكرات هجوم برده شدواين ساختمان ويران گرديد
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 هر اند وريكه بمن گزارش دادهطحسينی وسران حزب دمكرات ازجمله عبدالرحمن قاسملوقبالشهرراترك آرده اندوب

  »79سپتامبر4 «3.ص 58شهريور13 ـ روزنامه آيهان 38*» .نهااحتماالبه بانه رفته اندامااين گزارش هنوزتاييدنشده استدوی ا

 12امروزـ 18درساعت«: خبرگزاری پارس به نقل ازيكی ازاهالی شهرمهابادآه با اوتماس گرفته است ميگويد

 در شهرمهاباد ليكوپترهای جمهوری اسالمی برفرازدای تيراندازيهای پراآنده ای به گوش ميرسدوهصهنوز ـشهريور

 رميرسدآه شهرظخودخارج شويم وشهرحالت آامالجنگی داردوبن مينان نداريم آه از خانه هایطماهنوزا.  پروازهستند

ميدهدآه درمنازل وجاهای امن ازجمعيت خالی شده است واهالی درخيابانهاوآوچه هاامدورفت ندارندواين امرنشان 

 ، وقتی سراغ فرماندارورئيس شهربانی وتنی چندازمقامات مهابادراگرفتند : اين شخص می افزايد ه اندگرفت پناه

 دقيقه تپه باالی شهر30و17ساعت  . يامخفی شده اندوده آرانان نيزشهرراترك رميرسدآه ظتلفنهای انهاپاسخ نميدهدوبن

    3.ص 1358شهريور13 ـ آيهان 39.*رف درمی ايدصيعنی ـ داشامجيد ـ به ت

درموردستونهای اعزامی می  ، ازسوی ديگرمحموداردالن فرمانده واحداعزامی آه ازراه مياندواب به مهابادامده بود

 ستون ما . رف دراورديمصله تپه هاوارتفاعات رابتشهريوربه دروازه شهررسيديم وبالفاص12روز13ماساعت«:نويسد

 قزوين ،  185گردان،  يروهای آاله سبزوهوابردازتهرانگروه ضربت ن ، منجيل مراغه176واحدهای گردان شامل

  3.صشهريور14 ـ آيهان 40*» ...ميلی متری ازمراغه بود203بايك اتش بارلشكراهواز221 گردان

خودباانتشارخبری بی بی سی دربرنامه شامگاهی راديو  ، باتسخير شهرمهابادازسوی نيروهای دولتی ط امادرارتبا

 در وآردها آرد راشروع خواهند طول شب وروزهای اينده حمالت چريكی وسيعیرآه نيروهای آردد«  :گفت

 اين خبرازراديو بی بی سی باپخش«:روزنامه اطالعات دراين باره می نويسد».حال سنگربندی هستند در آوهستانها

شب گذشته  . رابرای همديگر بازگو می آردندخانه به صدادرامدومهاباديها بانگرانی اين اخبار دهاصزنگ تلفن 

 1358 . 6 .13 طالعات  ــ روزنامه ا41.* خودراخاموش آرده وزيرنورشمع شب راگذراندند  شهر چراغهای بسياری ازخانه های

    ) 1979سپتامبر4 (2.ص

روزنامه  . ربايجانغربی بامالصالح رحيمی پيشوای آردهای نقده مالقات ميكندذشهريورماه حقگواستاندارا13روز

 68 آه موجب شهيدشدن "قارنه"تاسف بارروستای ثه حادمن محكوم آردن ضالح صمال«:ره مينوسددراين با آيهان

 به شهادت رسيدند ، همه مومن به انقالب اسالمی بودندو قارنه"درروستای  گناهيكهافرادبي:روستاگرديدگفت اهالینفراز

 14ـ آيهان 42*».اين حادثه به مجازات ميرسندآه عامالن  : درمقابل حقگوگفت. آردبودند بودآهتنها گناه اين افراداين 

وشماری ديگرازروستاهای منطقه ازترس تكراراين جنايت سبعانه به "قارنه"مردم  )79سپتامبر5 (3.ص1358 .6.

حدودهزارنفر ازمردم روستاهای  قره «:همچنين بنابه تاييدرسمی خبرگزاری پارس .منطقه آوچ آرده اند آوهستانهای

زه آريز،گردی يعقوب،داشخانه،آونه ده،خورخوره وقزل قوپی دريكی ازمدارس شهرمهاباد پناهنده قشالق،قره داغ،آو

ازچه ناحيه ای باشدبه روستاهای انهاصورت گرفته  ثرحمالتی آه هنوزمعلوم نيستانهاروشن ساخته اندآه برا.  هستند

   )1979سپتامبر5   (3.ص.  ش1358 .6 .14ـ روزنامه آيهان 43 *».مهاباد امده اند به اين دليل به شهر . است
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  بعدازيك جنگ خونين اشغال شهربانه 

بفرماندهی چمران درخارج وداخل شهرساعته 7شهربانه بعدازيك مقاومت خونين)79 سپتامبر4(شهريورماه 13روز

ان شديدترين نقطه درگيری واحدهای ارتش وپاسدار . رف نيروهای اشغالگرنظامی درامدتص وزيردفاع ايران به

 . محل درگيريهابود شديدترين"گردنه خان"آه بعدازروی داد"قرچ دابان"بانيروهای پيشمرگه درگردنه باالی شهربه نام

ارتشی را زير اتش نظاميان  ، توپ وتانك آه ازپادگان بانه بدست اورده بودند نيروهای پيشمرگه باخمپاره انداز،

محمدنريموسانی خبرنگاراعزامی آيهان بامداد  . وزخمی آردندگرفتندوشمارزيادی ازآاله سبزها وتكاورها راآشته

 ما اولين گروه خبرنگاربوديم آه بعد«:چنين می نويسد دريك گزارش ازاوضاع بانه1358شهريورماه 14روز

تكاوران  ، آردستان28درابتدای شهرواحدهای لشكر . ساعت ازسنندج ومريوان واردشهرجنگ زده بانه شديم10از

جنگ  . افرادژاندارمری باتانك وتوپ وسالحهای سنگين مستقربودند ، اعزامی وآاله سبزها پاسداران ، دريائی منجيل

 دراين درگيری مسلحانه دوطرف باخمپاره اندازوتوپ . صورت گرفت"قرچ دابان"درگردنه باالی شهربه نام شديد

مردم بانه اعالم آرده  .ميشوند!!!هيدپاسدارش3دراينجايك تكاورو . يكديگر تيراندازی ميكردند وتانك بطرف سنگين

بانی هم نمايندگان آردهاگفته اندآه جالل طال .  وگرفتاريك جنگ تحميلی شده ايم اندآه ماامنيت وارامش می خواهيم

  .   ازانهاپشتيبانی می آند

خبری  ، اشتندازعزالدين حسينی وقاسملو آه دراين محل ستاد محكمی د:اين روزنامه درادامه گزارش خودمی نويسد ـ 

ستوان .  ساعت قبل ازورودارتش به بانه بايك لندروزرشهر راترك آرده است2اماسيدجالل حسينی . دردست نيست

 بوده"آلی خان"و"قرچ دابان"جنگ گردنه های خطرناآترين نقطهنقشبندی عضوگروه پيشروارتش هم تاييد می آندآه 

درونيروهای آردبوسيله هليكوپترآبری نابودشدندووسايل سنگين خو2آردآه دراين درگيريها يك تانك وضافه اوا.  است

  .جنگ بانه برخالف شهرمهاباديك مقاومت خونين بوده استاوتاييد می آندآه . منهدم گرديده است
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اين شهر پايگاه نيروهای آردبوده :يك آاميون دار بانه به اسم عبداله زاده می گويد : روزنامه آيهان ادامه می دهدآه

دم رابه نيروهای شيخ عزالدين حسينی وقاسملو وسيدجالل به ان سوی مرزمرتبا ادامه داشت وانهاهمه مر امدورفت و

ظهريك بعداز4شهريورـ ساعت13روزسه شنبه ـ  : خبرنگاراعزامی آيهان می نويسد . مسلح شدن تشويق می آردند

خمپاره،بيسيم  آه شامل نارنجك انداز،ضبط شد"پاسگاه رستمی"آيلومتری بانه در10های مسلح درنيرو انبارمهمات

 می اداره شهربوسيله پرسنل شهربانی سرگرم تنظيمدآترچمران دربانه هم اآنون . استوسالحهای سنگين ديگر بوده 

صرف شهرهای بانه مردم بانه می گويندآه افرادمسلح آردبدنبال ت .  بوده است تعطيلهمچنانباشدوشهربانه 

 انهادراينده به يك جنگ چريكی دست خواهنددرگيرنخواهندشدبلكه ظامی ن ظم باواحدهایمنومهابادازاين به بعدبطور

 11و1.ص.  ش1358 .6 .14 ـ گزارش روزنامه آيهان 44* » .آردستان خواهد بودمختلف انان تمام نقاط  زدوميدان عمليات

  )1979سپتامبر15(

  تيرباران گروهی ديگردرشهر سقز
  محاآمه فرمايشی به اتهام شرآت درجنگ مسلحانه درشهرسقزبنامهای عطادريك نفرديگر4 شهريور 13 روز«

خلخالی درپی اعالم اين .  ابراهيم محمدی وحسين نوری درپادگان شهر تيرباران می شوند ، حسين محمدی ، محمدی

 58 .6 . 15 ـ روزنامه اطالعات 45!!! * » اعدام انقالبی اين چهار نفر باحسن استقبال روبروشده است  : گفترخب

  )1979 .9 . 6  ( 2و1. ص.ص

 جنگ وگريز ازقول خبرنگارانی است آه تصاويرمستندی را درباره ان روزهای، آه درباال به ان اشاره شدطالبی م

 دريك  .سازدتجلی می درذهن مام ، بودندآردستان آه از جانب نيروهای سرآوبگربه ملت ستمديده آردتحميل آرده 

  آردلتبويژه آه م . ضرروزيان می رسدشترازهرچيزبه مردم فقيروبيدفاع وزحمتكش يی بچنين جنگ خانمان سوز

آرده  اعالم گان آردستانجنگ وجنايتی نبوده واينرانمايندهيچ عنوان خواستارچنين همچنانكه درباالهم اشاره شدبه 

 اسناد ومدارك زيادی دراين باره ،  ماه اول بعدازقيام سراسری خلقهای ايران6وتحقيق درباره اوضاع بابررسی . بودند

  اسنادزيادیمدارك وونيز موجود است مطالعات وتحقيقات جنگ دروزارت ارشادتهرانمرآزحتی ازجانب 

آه نشان دهنده اين است  آه از همان اوايل انقالب  است بت شدهث ...های ملی و خانهوارشيوهای دولتی وآتابدرآتابها

شريه چشم اندازايران  «سخنگويان ونويسندگان. سياسی مسائل آردستان بوده اند آردها خواهان حل مسالمت اميز و 

 . آنند   به اين مسئله اقرارمی اله ميثمی تهيه شده است به آوشش اقای لطف»صفحه128در آه هم ويژه نامه آردستان 

حاج   سيدجوادی .ن د دران اقاياآهقابل دسترسی است  » «www.meisami.com:درسايت اينترنيتیآتاقب نامبرده 

اقرار آرده اند آه  احسان هوشمند ،فاروق آيخسروی ابراهيم يونسی ،مهندس عزت اله سحابی،هاشم صباغيان،.د

 هرچندبعضی ازانها . انش درآردستان مرتكب قتل عام وجنايت شده اندگشخص خمينی ونمايند بران حكومت وره

آردوجنبش واحزاب جعين وشوينيسهای بنيادگرا راعليه رهبران گوييهای مرت  طرترس واختناق حاآم برآشورهرزهبخا

  نشريه نامبرده در. تعريف می آنندازاديبخش آردستان تكرارآرده وخاطرات ووقايع تاريخ رابرخالف حقايق 

   .  آردستان منتشر شده استتيراژ وسيعی درداخل در ـ 1382ارديبهشت ماه ـ سال
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 می رسيم آه اآثرشهرهای آردستان به تسخير)79سپتامبر5 (1358هاردهم شهريورماهدراين نوشته خودبه روزچ

  .  بود شهرسردشت است آه خالی ازسكنه  ، تنهاشهری آه دولت به انجانرسيده . نيروهای اشغالگردرامده اند نظامی

 آرده طچه مهاباد سقومستقردرشهرمهاباداعالم آردند آه يك تانك جنگی راآه چندروزقبل درسددريا نظامینيروهای 

  . العی دردست نيست طا  اناماازسرنشينان مهاجم. اند  دريك عمليات دوباره به غنيمت گرفتهبود

تنها ازراه زور وقدرت  ، نيروهای دولتی آه بنابه تاييدمقامات آشوری هيچ پايگاهی درميان مردم آردستان نداشتند 

مردم  ذشته ،ای دستجمعی بدون محاآمه وقتل عامهای روزهای گامااعدامه . ارام آردن مردم بودند نظامی درصدد

مردم بويژه فاالنژهای خمينی همه اعتراضات  . آرده بودتر آردستان را خشمگين وعصبانیفقيروستمديده سراسر

آوردالنه سرآوب  باشدت وتعصب ،  به ان عادت گرفته بودنددرمدت بيشترازيكسال گذشتهآه  راانقالبی  آردستان 

غرورحماسی خلق آردستان وقتی شدت پيدا می آردآه انهابدون اطالع ازاوضاع درونی  هيجان و . ردندمی آ

البته خبرهای داخلی .  ساختند ی آردندواخبار راوارونه منعكس میسرنوشت انها دخالت م وروانشناسی مردم در

 اندرسبجايی راان ات تاثير ، می شدژه درآشورهای همسايه منتشر بوي درخارج دراثرفعاليت خبرنگارانآه آردستان 

، مانع اعدامهای دستجمعی نظير شهرهای  جنبش مقاومت خلق آردنظامی وگسترش سياسی  مهابادآه بعدازتسخيرشهر

های بعد  رترس وهراس ازگسترش شورانقالبی مردم بود آه درهفتهط بخاطالبته اين فق  .ن وسقز شدپاوه،سنندج،مريوا

جنبش پرخروش  وخفقان شديد اين حرآت مسيرنظامیتان را فراگرفت وباوجود اشغال همانند سيل خروشان آردس

دراين امتحان وازمايش همگانی آارنامه سرافرازی وشكوفايی ملت آرد ، .  انقالبی آردستان را سپری ساخت مقاومت

نيروهای مردمی  ماه مجدداشهرهای آردستان به دست پيشمرگان و2آه بعدازحدود مبارزه خلق مارادريافت آرد 

   شهراهرات مردمظجلسه درفرمانداری مهاباد وت                               .افتادند 

 نظامی ودولتی وعده ای ازمردممقامات درفرمانداری شهرمهاباد باشرآت جلسه ای  ــ 58روز ـ چهاردهم شهريور ماه

خبرنگاران  با گويیدرگفتابادمانداری مهرحمان فاضلی سرپرست فر . رگزارشدب نظامی شديدظتحفادرپوشش شهر

مقامات نظامی  ازوعده ای ديگر درمهابادوابوشريفنگ نيكنام فرمانده نيروهای مستقردراين جلسه آه سره«:گفت

 سنندج ، اشنويه، حقايق راگفتم وياداورشدم آه تعدادی ازجوانان ومردم شهرهای مهاباد، ، من رآت داشتندودولتی ش

 ....هايی دارند مسلما اگر اينهامتمرآزشوندبرنامهسقزوغيره ازخانه وآاشانه خودرفته اندو آان،پيرانشهر،پاوه، بو

  2.   ص58 .6 .15 ـ آيهان 46*» .بايدمسايل شهرهای آردستان ازراه مذاآره ومسالمت اميز حل شود

  دولتی درميدانيك تظاهرات ضد روزازاشغال شهرسپری نشده بود آه 2 هنوزبدنبال اين اجتماع درفرمانداری

 روز« : داداين مطب را رسما به دولت وخبرنگاران گزارش اندار اذربايجاندآترحقگو است . شهرداری برگزار ميشود

 اهرات زدندبه تظ به حمايت ازشيخ عزالدين حسينی دستنفرازجوانان شهر300رمهاباد حدود  ـ د58 .6 .14ـ گذشته 

  . پايان رسيدوتظاهرآنندگان متفرق شدند ن تظاهرات باتيراندازی هوايی بهرسيدولی ايآه بعداتعدادانهابه دوهزارنفر

  مرگور با وشماری ازسران عشاير آردهای ترگوراست وطيل تع  روز است مغازه های سردشت2آه :  اواضافه آرد

  )1979سپتامبر 6 (2.  ص 58 شهريور ماه 15 ـ روزنامه آيهان 47  *» .دولت جمهوری اسالمی اعالم همبستگی آرده اند
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 ديروز ، هستند مستقر  در حاليكه ارتش وپاسداران درشهرمهاباد«:دراين باره چنين می نويسد طالعاتروزنامه ا

تظاهرآنندگان آه خواستار  . اغازشدودربرخی ازخيابانهای شهر ادامه يافت ، تظاهراتی ازساختمان فرمانداری مهاباد

دراين مدت ممانعت ودرگيری پيش  . عزالدين حسينی تغييردادندنفع شيخ  بهشعارهای خودرا  ، خروج پاسداران بودند

 تانك 6تاآنون ....  دارندآنترل شهرمهابادوراههای ارتباطی رازيرتپه های مشرف به  سو4از قوای انتظامیاما  . نيامد

تانك 4. ... اد برگردانده شدمهاب جمع اوری وبه پادگان ،  زيادی سالح ومهمات آه قبال دراختيار دمكراتهابودهومقدار

 ـ روزنامه 48* » ...به واحدهای مستقر درشهر بوآان حمله شد105پريشب باخمپاره وتوپ.  ديگر آماآان ناپديد هستند

   2و1.   ص58 شهريور 15طالعات ا

 شهر راجتماعی را د ،  استظرآردها جالدی بدتراز اويسیازنروز پانزدهم شهريورماه خلخالی نماينده خمينی آه 

  . درمهابادوظيفه خودراانجام می دهد !!!آه دادگاههای انقالبی«:مهابادترتيب ميدهدوبه مردم شديدا اخطارمی آند

 دراين جلسه ».ات مجازات می شونداروميه طبق مقرر ارتشيان زندانی درپادگان . تظاهرات به هرعنوان قدغن است

 . داشتند ومقامات دولتی حضورهر،بازاريان،روحانيون وجوانان گان شورای شنمايند  ازمردم شهرمهاباد شامل شماری

  وعوض اماجلسه به يك بحث وگفتگوی عمومی . جلسه می خواست فقط سخنرانی خودرا ادامه دهد خلخالی دراين

 دراين باره گزارش . آه دراين جلسه شرآت داشته است روزنامه اطالعاتوفداآارخبرنگاراعزامی »ميشود تبديل

ضمن تشريح حوادث روزهای گذشته درشهرهای  خلخالی «:ارد آه دربخشهايی ازان چنين می نويسدمفصلی د

 آه درمهاباد ديروزشنيدم . انجاچه آار می آند مسيحی . سيحی بودندمادرپاوه آسانی راگرفتيم آه م : گفت آردنشين

اين پاسدارانی آه  . ين رهبرماستوگفته اندماپاسدارنمی خواهيم وعزالداند تظاهرات شده ويك مشت بچه جمع شده

فقط به خاطراسالم اينهاحقوق هم نمی گيرند !!!اخالقشان چطوراست ببينيدآه ، شماميبينيديادآتر هستنديامهندس ياديپلمه

ازاعضای دراين مجلس پاسداران قصدداشتنديكی .....)آند  میضاعتراشهرفرادازادراينجايكی  (است آه به اينجاامده اند

 ديگردرشهرآه دراين مجلس آسی بازداشت نشودوعلماقول دادند : گفت  خلخالیاما .  آنندابازداشتشورای شهرر

 جوانی از :  می نويسد مشروح خودخبرنگار روزنامه اطالعات درادامه اين گزارش.!!!تظاهرات نخواهدشد مهاباد

تعدادامضای :گفتخلخالی.   استازطرف مردم مهابادوحومه قطعنامه ای صادرشده:ميان جمعيت بپاخواست وگفت

جوان    .....نه : داريد؟ جواب ازطرف مردم مهابادوحومه وآالتنامه: خلخالی.امضا ندارد: ؟ جواب.قطعنامه چقدر است

  :مهابادی قطعنامه رامی خواند

  .نشود  است هيچ گونه توهينبه رهبران مذهبی وسياسی آه خون انهاباخون ملت آرد يكی ـ 1ماده

 را نداشته آردنشين حق ورود به شهرودهات اطراف آردستان ومناطقپاسداران وبسيجی ها ـ  ين ـ ـ مجاهد2ماده

  .باشند

  .هم باشدآردوحزبی ی تمام ملت آردآه شامل سران  ـ عفوعمومی برا3ماده

زبه همه مجاهدين ني . پذريم عزالدين حسينی وقاسملو رابه عنوان سران آردنمی ما . قبول نداريم:درجواب گفتخلخالی  

  :جوان قطعنامه راادامه داد .   جاخواهندرفت

  . راانجام دهددادگاه بايدوظيفه خود .ممكن نيست :خلخالی .   ـ تشكيل نشدن دادگاههای انقالبی درشهرمهاباد4ماده
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 مشمول اگرتوبه آنند ،ضدخلقی بوده اندانهاآه : گفتخلخالی.   ـ ازادی برادران آردآه درمهاباد دستگيرشده اند5ماده 

  .  ديگر دارندعفوخواهندشدوانهايی آه ازسران هستندحسابی

.   می آرده اندواآنون درپادگان اروميه زندانی هستندازبرادران ارتشی آه درمهاباد خدمت ـ عفو عده ای 6ماده

 . می گيرندبفهمندوقتی ازمردم حقوق  تاارتشی ها . ابداقبول نداريم وطبق مقررات ارتش باانهارفتار می شود:خلخالی

  . بايدبه نفع مردم خدمت آنند

 ممكن نيست وشمانبايداين اين خواست: پاسخ دادخلخالی .   ـ ازاعدام برادران آردارتشی در سنندج جلوگيری شود7ماده

روزنامه اطالعات درادامه اين .  خواهندآرد، انهامطرح  زيراشمااينجانشسته ايدواگرمسئله ای باشد . حرفهارا بزنيد

  ساعت ازراديو48پاسخ مثبت اين هفت ماده رابايد ظرف : جوانی آه اين قطعنامه رامی خواندگفت:  می نويسدگزارش

بگويم  ضمنابايد . ساعت مهلت نيست 48پاسخ هاراهمين االن داده ام وديگر احتياج به : گفتخلخالی  .وتلويزيون بدهيد

 9   ( 2و1. ص ص.  شهريور ماه ش 18ـ روزنامه اطالعات  48* !!!.رتش وپاسداران همه جاهستنداتظاهرات قدغن است 

  )همان روزمراجعه آنند   اطالعات فوق را درروزنامه توانندبه متن آامل گزارش عالقمندان می(  . ) م 1979سپتامبر 

 ماراق درشديدترين شرايط خفقان وتهديدهای نظامی روحيه خلاين نمونه ای ازمقاومت انقالبی مردم آردستان است آه 

 ملت آرد در. ای هميشه زنده وپايدار خواهد ماند  وچنين روحيه  ساختتسليم نخواهد اندرمقابل دشمنان و اشغالگر

  .  دراين ازمايش عمومی موفق وسرفرازبوده است گذشته سال  25مدت 

يی وزمينی ارتشيان وپاسداران ونيروی هوا شهريورماه ستونهای نظامی 15درهمين روزيعنی بعدازظهر پنجشنبه 

 ازسكنه تكاورهای نيروی دريايی وهوايی شيراز به فرماندهی چمران ،شهر سردشت را آه تقريبا خالی لشكرسنندج ،

  بدين ترتيب نيروهای اشغالگرجمهوری اسالمی شهرهای مهم آردستان را .  تسخير آردندبعد ازمقاومتی آوتاه ، بود

  . آردند  نظامی واشغالتسخيراهرا ظ

 س بازرگان به شهرمهاباد مهندامدن
شهريورـ جمعه خونين 17درحاليكه نيروهای مختلف مردم درشهرهای ايران بويژه شهرتهران خودرابرای سالگرد 

 بازرگان نخست وزير ايران رابه همراه،  مهندس  هيئت حاآمه ايران به فرمان خمينی. ميدان ژاله ـ اماده می آردند 

به درپوشش امنيتی شديد حقگواستاندار اذربايجانغربی . ارتش وديس ستادمشتركئ روتيمسارشاآرصباغيان وزيرآشور 

 وبه جهانيان نشان دهد آه اشوب  برساند امام رابه مردم آردستانوبخششعفوالح پيام تابه اصط شهرمهابادمی فرستند

ادازجانب گروهی آه مال  ـ درمهاب79سپتامبر7 ـ 58 .6 .16انهاقبل ازظهرروز جمعه . آردستان تمام شد !!! وغائله 

   .مورداستقبال قرارگرفتند  مهاباد نظامی درپادگانآريم شارآندی هم درميان انها بود 

وهلی آوپترنخست وزير  ميارتش گفت آه امنيت را تامين ميكن«:صباغيان درباره اين مسافرت چنين می نويسدهاشم 

ازاروميه  وون آبری رادرارتفاع پائين نمی توانند بزنندچ،  يم هلی آوپترآبری اسكورت می آنپائين تربه وسيله ازرا

انجام داديم  ماپس ازمجموعه مطالعاتی آه ....ندس بازرگان خيلی اثربخش بودحضورمهوهلی آوپتر به مهاباد امديم  با

   57 .ص) 82(تان  ـ نشريه چشم انداز  ويژه آردس49*».با آردهاهم بايد باقدرت باشد هم بارحمت به اين نتيجه رسيديم برخورد
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شت سالها هنوزدرچهارچوب خيالبافی وشوينيستی خود ذبعدازگجنگ افروزان !!! چه عجباآدام رحمت وعنايت 

   . آنند   سال است آه همچنان با قدرت وجنايات غيرانسانی رفتارمی25انها .سرگردان هستند 

ماباايمان به « : گويد  من خيرمقدم چنين میضامده بودمالآريم شاريكندی آه همراه گروهی ديگربه استقبال بازرگان 

 رابه ميان هيئت محترم جمهوری اسالمی ايرانوبااقراربه حسن نيت شما ، مقدم ت علمی ودينی جنابعالی يصشخ

عفوومحبت ودست دوستی درازآردن ....  به نفع همه ماباشد اميدوارم اين تشريفرمايی . م يآن می  ضخودخيرمقدم عر

ازشماوبوسيله شماازپيشگاه امام دلهايی درترس وهراس است آه .. .رترخواهدبود ث وديگرسالحها موازتانك وفانتوم

گويد آه  آند ومی زرگان درجواب مالآريم سخنرانی میمهندس با  »لب عفوعمومی وسماحت اسالمی دارم طبرای انها

آردستان ونيروهای سياسی  ومردم آند است های سرآوبگرانه دولت دفاع میاوازسي. دولت هميشه حسن نيت دارد 

  ص 58شهريورماه 18وآيهان   طالعات  اهای   روزنامه50. * ق اشوب وبلوابرپاآردند طآندآه بعدازقيام دراين منا رامتهم می

  .   3 و3 ص

 . 
خلخالی ،  ،  ، ابوشريف لی فرماندارمهاباد ض مالآريم شاريكندی ، رحمان فا:   دراين عكس ازراست به چپ 1358. 6. 17پادگان مهاباد 

 .  شوند    ديده میصباغيانهاشم بازرگان ، 
خواند   بازرگان دراين مسافرت دريك پيام آه ازراديووتلويزيون مهاباد پخش شد ازسوی امام پيام عفوورحمت رامی

 نيروهای سياسی  ورهبراننگارآه ا.  بازگردند اند به دامن اسالم ودولت ئله شرآت آرده دراين غاگفت انهايی آه  ومی

 آه  وازنيروهای مسلح ومردم آردستان خواسته بودندادرآرده بودند ص مردادماه را28 و27 فرمان روزهای آردستان
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 ببرند وخرمنهاومزارع مردم رابسوزانند وآشتارها وتيربارانهای خارج ازآردستان يورشبه شهرها وروستاهای 

  . !!!دستجمعی راه بيندازند  

اع ضزيرا او. درميان آردها انعكاس چندانی نداشت .  بود  به شهرمهابادتنهايك بلوف وخونمايیبازرگانامدن 

  عليه اين ترورهاوبرخوردجنايتكارانه پاسداران انقالب ايرانضدای اعترا ص. آردستان ايران خيلی بحرانی بود 

اين يورش سراسری دچارشكست نيروهای مسلح مردمی وپيشمرگان آردستان اجبارا درمقابل . روبه گسترش بود 

 هواپيماهاوهلی .ق آوهستانی  سردشت وبانه عقب نشينی آرد ند طمناشدند ورهبران آرد ونيروهای سياسی به موقت 

انهابسياری اوقات مجبوربودندآه منازل . آردند  آوپترهای جنگی روستاهاومنازل مردم بی دفاع راويران می

  .    برند خودراترك آرده وبه جاهای امن پناه ب

  ...روهای سياسی درآوهستانهای سردشت وبانه ومستقرشدن ني

 به آوهستانهاونيروهای سياسی هبران آردستان افتخارودستاوردبزرگی بود آه ربرای مردم آردستان ايران 

 1324 سالعدم مقاومت  رويداد وهث وحاعمومی تشويق آردندومبارزه مردم را بدون توهم به مقاومت ورفتند

اگرنيروهای سياسی برخالف ادعايشان ، ديسيپلين وتجربه دقيقی .  ی محمد دوباره تكرارنشد ض قا زنده يادشمسی

اع بحرانی آردستان ض و اوط، شرايواحترام متقابل داشتند آردند  وانقالبی میهمديگرهمكاری گرم   وباداشتند می

بويژه  . ف بندی نشده بودصم واحزاب سياسی مرد ودوران هنوزميان  نيروهای مختلف طدران شراي . شد  بهترمی

آمترآسی درميان احزاب تفاوت قائل بود وبه انهابه يك  . آردند  ها در يك جبهه واحد مقاومت می نيروی پيشمرگه

  . نگريست  بينش می

  لآه تحت آنترسردشت " توژله" آوهستانیسخت وای روستراف طمسئوالن نيروهای سياسی آردستان درا

دبيرآل اتحاديه ميهنی اقای .   تاسيس پايگاههای موقت تابستانی آردند به اقدام    ، بود آردستان يهنیاتحاديه م

ی نيروها  .  دره توژله وناوزنگ به دره احزاب مشهوربود.  آردواستقبال يرايی ذهمه نيروها پالبانی ازطجالل 

درانجا چادری برای خود ارآرده بودند  وسوريه فری آه ازعراقثحتی اعراب بع آردستان سياسی همه بخشهای

  . بناآرده بودند 

مردم آردستان  يمظعماموستاشيخ عزالدين حسينی آه ازپشتيبانی واحترام ) 79سپتامبر 7  (58 شهريورماه 16روز

ت ظ ،  نيروهای سياسی آردوايرانی را به محل اقامتش آه به شدت آنترل وحفای برخورداربودواحزاب سياس

 يورش واشغال نيروهایاتحادوهمبستگی وبرنامه مشترك برای ادامه مبارزه عليه درمورد تا آرد شد ، دعوت می

يورماه باشرآت نمايندگان سازمان چريكهای فدايی وسازمان  شهر18اين اجتماع روز.  ارتش وپاسدار گفتگوآنند 

ترماموستا برگزارگرديد ودر  حزب دمكرات آردستان ايران ودف،)  له آومه(متكشان آردستان ايران انقالبی زح

نتوانستند درمورد  اما نيروهای سياسی بازهم . اآره وگفتگوشد ذاع آردستان ومسائل مختلف مض و اوطشراي مورد

  . ا آنندضای مشترك يك سندرسمی ام پروژه
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   شهريورماه17بمناست  هرات شهرهای آردستاناظت

ورميدان ژاله تهران درشهرهای مختلف آردستان شهري17 به بهانه سالگرد خونين 58 شهريورماه 17روز

 دخالت نظامیمهمترين ان درشهربانه روی داد آه بنابه گفته فرمانده پادگان بانه نيروهای .  ی راه افتاد هراتاظت

 نيروهای دولتی به مردم هشدار  .  ودولتی شدندنظامی مردم خواستارخروج نيروهای . آردندوموجب برخوردشد 

متن آامل .   شد  د خودشان تبديل میضاما اغلب فرمان وهشدارهايشان بر. بايد مردم خلع شالح شوند دادند آه  می

  .  درج شده است  3.  بويژه روزنامه آيهان ص 58 شهريورماه 18اين گزارش درروزنامه های روز

  

  ....)ترس و وحشت نيروهای دولتی از گسترش مقاومت چريكی و(ادامه دارد  

  

  ) 2004وت 1 (1383شهريورماه       ریوربلوصمن   

     

  

  

        
 


